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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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ﺗﺪوﻳﻦ اﻟﺴﲑة اﻟﻨﺒﻮﻳﺔ ﰲ اﻟﻘﺮن اﻟﺜﺎﱐ اﳍﺠﺮي.
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اﳌﻘﺪﻣﺔ:
ﺑﺴﻢ ﷲ اﻟﺮﲪﻦ اﻟﺮﺣﻴﻢ واﻟﺼﻼة واﻟﺴﻼم ﻋﻠﻰ ﻧﺒﻴﻨﺎ ﳏﻤﺪ ﺻﻠﻰ ﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ وﻋﻠﻰ ﻣﻦ اﺗﺒﻌﻪ ﺣﺴﺎن إﱃ ﻳﻮم
اﻟﺪﻳﻦ.ﻳﻌﺘﱪ ﺗﺪوﻳﻦ اﻟﺴﲑة اﻟﻨﺒﻮﻳﺔ وﺗﻮﺛﻴﻖ ﻣﺮو ﺎ ﻣﻦ أﻫﻢ اﳌﻮﺿﻮﻋﺎت اﻟﱵ أﻓﲎ ﻓﻴﻬﺎ أﺟﻴﺎل ﻣﻦ اﻟﻌﻠﻤﺎء أﻋﻤﺎرﻫﻢ
و ﻟﺖ اﻫﺘﻤﺎﻣﻬﻢ وﻋﻨﺎﻳﺘﻬﻤﻤﻦ ﺣﻴﺚ أﺣﺎدﻳﺚ ﻫﻮ أﻓﻌﺎﻟﻪ وﻣﻐﺎزﻳﻪ وأ ﻣﻪ ﺻﻠﻰ ﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ ،ورﻛﺰوا ﻓﻴﻬﺎ أﺧﻠﺺ
ﺟﻬﻮدﻫﻢ ،واﺳﺘﺨﺪﻣﻮا ﻟﻠﺘﺄﻟﻴﻒ ﻓﻴﻬﺎ ﻧﺒﻮﻏﻬﻢ وإﺑﺪاﻋﻬﻢ و ﻗﺐ ﻓﻜﺮﻫﻢ ،ﻓﻬﻲ ﺑﻮاﺑﺔ رﺋﻴﺴﺔ ﻷﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﳎﺎل ،وﻣﻴﺪان
ﺧﺼﺐ ﻟﺪﻻﻻت واﻹﺷﺎرات ،وﻣﻔﺘﺎح ﻟﻠﺮؤﻳﺔ اﻟﺸﻤﻮﻟﻴﺔ واﻟﻨﺴﻖ اﻟﻌﺎم اﻟﺬي ﲢﺮك ﰲ إﻃﺎرﻩ اﳌﺪوﻧﻮن ﳍﺎ ،اﻷﻣﺮ
اﻟﺬي ﳚﻌﻞ ﻣﻦ ﻫﺬﻩ اﻟﻘﻀﻴﺔ ﻓﻀﺎء رﺣﺒﺎ ﻳﺘﻄﻠﺐ اﻟﺪرس اﻟﻌﻤﻴﻖ واﻟﺒﺤﺚ اﳌﻮﺳﻊ .وﻗﺪ ﺟﺎء اﻷﻣﺮ ﰲ اﻟﻘﺮآن اﻟﻜﺮﱘ
ﲣﺎذ اﻟﺮﺳﻮل ﺻﻠﻰ ﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ إﺳﻮة وﻗﺪوة ﰲ ﻛﻞ ﺟﺎﻧﺐ ﻣﻦ ﺟﻮاﻧﺐ اﻟﺴﻠﻮك إﱃ ﷲ ﺗﻌﺎﱃ ،ﻋﻘﻴﺪة وأﺣﻜﺎﻣﺎ
ِ ِ
ُﺳ َﻮةٌ َﺣ َﺴﻨَﺔٌ ﻟِ َﻤ ْﻦ َﻛﺎ َن ﻳَـ ْﺮ ُﺟﻮ ﷲَ َواﻟْﻴَـ ْﻮَم ْاﻵ ِﺧَﺮ َوذَ َﻛَﺮ
وأﺧﻼﻗﺎ وآدا  .ﻳﻘﻮل ﻋ ــﺰ وﺟــﻞ }:ﻟََﻘ ْﺪ َﻛﺎ َن ﻟَ ُﻜ ْﻢ ِﰲ َر ُﺳﻮل ﷲ أ ْ
ﷲَ َﻛﺜِ ًﲑا { )ﺳﻮرة اﻷﺣﺰاب  .(21ﻓﺎﻟﺼﺤﺎﺑﺔ اﻟﺬﻳﻦ ﻋﺎﺻﺮوا اﻟﻨﱯ ﺻﻠﻰ ﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ وﺷﻬﺪوا ﻧﺰول اﻟﻮﺣﻲ ﻋﻠﻴﻪ
ﻛﺎن أﻣﺮ اﻻﻗﺘﺪاء ﻟﻨﺴﺒﺔ إﻟﻴﻬﻢ ﻣﻴﺴﺮا ﻣﺘﺎﺣﺎ ﺑﺴﺒﺐ ﻫﺬﻩ اﳌﻌﺎﺻﺮة واﳌﻼزﻣﺔ .ﻟﻜﻦ ﺑﻌﺪ وﻓﺎة اﻟﻨﱯ ﺻﻠﻰ ﷲ ﻋﻠﻴﻪ
وﺳﻠﻢ ﺻﺎرت اﳊﺎﺟﺔ ﻣﺎﺳﺔ إﱃ ﺗﻌﺮف ﺳﻨﺘﻪ وﺳﲑﺗﻪ وﻃﺮﻳﻘﺘﻪ ﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻸﺟﻴﺎل اﳉﺪﻳﺪة .وﻣﻦ ﰒ ﺑﺮزت أﳘﻴﺔ ﺗﺪوﻳﻦ/
ﻛﺘﺎﺑﺔ اﻟﺴﲑة اﻟﻨﺒﻮﻳﺔ ،ﺣﱴ ﻳﺘﻴﺴﺮ اﻻﻗﺘﺪاء واﻟﺘﺄﺳﻲ ﳍﺬﻩ اﻷﺟﻴﺎل ﻷﻧﻪ ﻻ ﳝﻜﻦ اﻻﻗﺘﺪاء ﻟﻨﱯ ﺻﻠﻰ ﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ
ﻣﻊ اﳉﻬﻞ ﻟﺴﲑﺗﻪ .وأﺗﺸﺮف ﳌﺸﺎرﻛﺔ ﰲ اﻟﻨﺪوة اﳌﻨﻌﻘﺪة ﲜﺎﻣﻌﺘﻜﻢ اﳌﻮﻗﺮة اﺳﻄﻨﺒﻮل ﲟﻮﺿﻮع ﺗﺪوﻳﻦ اﻟﺴﲑة اﻟﻨﺒﻮﻳﺔ ﰲ
اﻟﻘﺮن اﻟﺜﺎﱐ اﳍﺠﺮي ﻣﺘﻮﺧﻴﺎ ﲢﻘﻴﻖ ﺑﻌﺾ اﻷﻫﺪاف ،أذﻛﺮ ﻣﻨﻬﺎ :اﻹﺳﻬﺎم ﺬﻩ اﳌﺪاﺧﻠﺔ ﰲ ﺧﺪﻣﺔ اﻟﺴﲑة اﻟﻨﺒﻮﻳﺔ
اﻟﺸﺮﻳﻔﺔ  - .ﻣﻌﺮﻓﺔ ﺟﻬﻮد اﻟﻌﻠﻤﺎء اﻷﻋﻼم اﻟﺬﻳﻦ ﺣﺮﺻﻮا ﻋﻠﻰ رواﻳﺔ أﺣﺪاث اﻟﺴﲑة اﻟﻨﺒﻮﻳﺔ وﺗﺪوﻳﻨﻬﺎ ﻣﺎﻧﺔ وﺻﺪق،
ﻟﺘﺄﺧﺬ ﺷﻜﻠﻬﺎ اﻟﻨﻬﺎﺋﻲ ﰲ اﻟﻘﺮن اﻟﺜﺎﱐ اﳍﺠﺮي ،وﻟﺘﻜﻮن ﻣﻌﻴﻨﺎً ﻣﻌﺮﻓﻴﺎ ﻷﺑﻨﺎء ﻫﺬﻩ اﻷﻣﺔ.
-1ﺑﺎﺣث ﻓﻲ ﺳﻠك اﻟدﻛﺗوراه ،اﻟﻔﻛر اﻻﺳﻼﻣﻲ :اﻟﺗﺣدﯾﺎت اﻟﻣﻌرﻓﯾﺔ واﻟﺧﺻﺎﺋص اﻟﻣﻧﮭﺟﯾﺔ ﺑﻛﻠﯾﺔ اﻵداب واﻟﻌﻠوم اﻻﻧﺳﺎﻧﯾﺔ اﻟﻣﺣﻣدﯾﺔ ،ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﺣﺳن
اﻟﺛﺎﻧﻲ ،اﻟداراﻟﺑﯾﺿﺎء ،اﻟﻣﻐرب .أﺳﺗﺎذ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻔرﻧﺳﯾﺔ ﺑﺎﻷﻛﺎدﯾﻣﯾﺔ اﻟﺟﮭوﯾﺔ ﻟوزارة اﻟﺗرﺑﯾﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ ،اﻟداراﻟﺑﯾﺿﺎء ،اﻟﻣﻐرب.
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 اﻟﻜﺸﻒ ﻋﻦ اﳉﺎﻧﺐ اﻟﻨﻘﺪي ﻷﺣﺪاث اﻟﺴﲑة اﻟﻨﺒﻮﻳﺔ وراوﻳﻬﺎ ﰲ اﻟﻘﺮن اﻟﺜﺎﱐ اﳍﺠﺮي .واﳊﺪﻳﺚ ﻋﻦ ﻫﺬﻩ اﻷﻫﺪاف ﳚﻌﻠﻨﺎ أﻣﺎم إﺷﻜﺎﻟﻴﺎت ﻣﻌﺮﻓﻴﺔ ،ﺗﺴﺘﺪﻋﻲ إﳚﺎد إﺟﺎ ت ﳍﺎ ،وﻣﻦ أﺑﺮز ﻫﺬﻩ
اﻹﺷﻜﺎﻟﻴﺎت ﻣﺎ ﻳﻠﻲ :
 ﻣﺎ اﳌﻨﻬﺞ اﻟﺬي اﻋﺘﻤﺪﻩ اﳌﻬﺘﻤﻮن ﻟﺴﲑة اﻟﻨﺒﻮﻳﺔ ﻟﺘﺪوﻳﻨﻬﺎ ؟ ﻣﺎ اﻟﺴﺒﻴﻞ ﻟﻜﻲ ﺗُﻔﻬﻢ وﻗﺎﺋﻊ اﻟﺴﲑة ﻓﻬﻤﺎً ﺻﺤﻴﺤﺎً؟ ﻛﻴﻒ ﻳﻨﺒﻐﻲ اﺣﱰام اﳌﺼﺪر اﻟﻐﻴﱯ ﻟﺮﺳﺎﻟﺔ ﳏﻤﺪ ﺻﻠﻰ ﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ ،واﻋﺘﻤﺎد ﻣﻮﻗﻒ ﻣﻮﺿﻮﻋﻲ ﺑﻌﻴﺪ ﻋﻦاﻷﺣﻜﺎم اﳌﺴﺒﻘﺔ وﻋﻦ ﻛﻞ اﻟﺪﺧﻴﻼت وﻻ ﺳﻴﻤﺎ اﻟﺮوا ت اﻻﺳﺮاﺋﻴﻠﻴﺔ واﻟﺸﻌﻮﺑﻴﺔ وﻣﺎ ﻟﻴﺲ ﻟﻪ ﺳﻨﺪ ﺻﺤﻴﺢ وﻣﱳ
ﻣﻌﺘﱪ ﳑﺎ ﻳﻌﺮﻗﻞ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﻔﻬﻢ ﻟﺪى اﻟﺒﺎﺣﺚ أﺻﻼ واﻟﻘﺎرئ ﺗﺒﻌﺎ؟
أﳘﻴﺔاﻟﺒﺤﺚ:إن اﻟﺘﺜﺒﺖ واﻟﺘﻮﺛّﻖ ﻣﻦ ﺳﲑة اﻟﺮﺳﻮل ﺻﻠﻰ ﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ ث ﺿﺮورة ﻓﺮﺿﺘﻬﺎ اﻷﻣﺎﻧﺔ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ،ﻷن
ﻫﺬﻩ اﻟﺴﲑة ﺗُﻌﺪ ﻗﺪوًة ﻟﻜﻞ ﻣﺴﻠﻢ ،وﻗﺪ أﻣﺮ ﷲ ﺗﻌﺎﱃ ﺗﺒﺎع ﻫﺪﻳﻪ ،ﻓﻜﺎن ﻻﺑﺪ ﻣﻦ ﺗﻮﺛﻴﻖ واﺛﺒﺎت ﻛﻞ ﻣﺎ ﻳﻨﺴﺐ
ﻟﺴﲑﺗﻪ ﺻﻠﻰ ﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ وﻳﺮﺟﻊ اﻟﻔﻀﻞ ﰲ ﻫﺬا اﻟﺘﻮﺛﻖ واﻟﺘﺜﺒﺖ إﱃ اﻟﻌﻠﻤﺎء اﻷواﺋﻞ اﻟﺬﻳﻦ اﻫﺘﻤﻮا ﺑﺮواﻳﺔ وﺗﺪوﻳﻦ
ﻫﺬﻩ اﻟﺴﲑة واﶈﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ.
ﺳﺒﺐ اﺧﺘﻴﺎر اﻟﺒﺤﺚ  :إن ﺗﺪوﻳﻦ اﻟﺴﲑة اﻟﻨﺒﻮﻳﺔ ﻳﺸﻜﻞ ﺑُﻌﺪاً ﺣﻀﺎر ً وﻋﻠﻤﻴﺎً ﻣﻬﻤﺎً ﰲ رﳜﻨﺎ اﻹﺳﻼﻣﻲ ،ووﺟﻮدﻫﺎ
اﻟﻔﻌﻠﻲ ارﺗﺒﻂ ﺑﺒﺪاﻳﺔ اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ اﻟﻘﺮآﻧﻴﺔ وﺗﻜﻮﻧﺖ ﰲ رﻳﺦ اﻟﺮﺣﻢ اﻟﻨﺒﻮي اﳌﺼﺎﺣﺐ ﳍﺎ ،اﻻﻣﺮ اﻟﺬي ﳚﻌﻞ اﻟﻨﻈﺮ ﰲ
رﻳﺦ ﻧﺸﺄ ﺎ ﻳﺮﺑﻂ اﺳﺘﺤﺪاﺛﻬﺎ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ اﳌﻘﺎﺻﺪ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﻣﻊ اﻟﻘﻴﻢ اﻟﻜﱪى اﳋﺎﺻﺔ ﺑﺘﻠﻚ اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ .
ﺧﻄﺔاﻟﺒﺤﺚ وﻧﻄﺎﻗﻪ:اﻗﺘﻀﺖ ﻃﺒﻴﻌﺔ ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ أن ﻳﻨﺘﻈﻢ ﰲ ﻫﺬﻩ اﳌﻘﺪﻣﺔ وﺛﻼﺛﺔ ﻣﻄﺎﻟﺐ وﺧﺎﲤﺔ ﻓﻀﻼً ﻋﻦ ﻗﺎﺋﻤﺔ
اﳌﺼﺎدر واﳌﺮاﺟﻊ.
.1اﳌﻄﻠـﺐ اﻷول :ﺗﻌﺮﻳﻒ اﻟﺴﲑة اﻟﻨﺒﻮﻳﺔ ﻟﻐﺔ واﺻﻄﻼﺣﺎً وﺑﻴﺎن أﳘﻴﺔ دراﺳﺘﻬﺎ.
.1.1اﻟﺴﲑة ﰲ اﻟﻠﻐﺔ 1ﺗﻄﻠﻖ ﻋﻠﻰ اﻟ ﱡﺴﻨﺔ واﳊﺎﻟﺔ واﳍﻴﺌﺔ ،ﻛﻤﺎ أن ﻣﻦ ﻣﻌﺎﻧﻴﻬﺎ :اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ ،ﻳﻘﺎل :ﺳﺎر ﰲ اﻟﻨﺎس أو
ﻟﻨﺎس ﺳﲑة ﺣﺴﻨﺔ أو ﻗﺒﻴﺤﺔ ،واﻟﺴﲑة اﻟﻨﺒﻮﻳﺔ ﻣﺄﺧﻮذة ﻣﻦ اﻟﺴﲑة ﲟﻌﲎ اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ.2

 -1ﯾﻧظر :وﻣﺧﺗﺎر اﻟﺻﺣﺎح  ،325وﻟﺳﺎن اﻟﻌرب ﻣﺞ/3ج ،57-56/6واﻟﻣﺻﺑﺎح اﻟﻣﻧﯾر  ،353واﻟﻘﺎﻣوس اﻟﻣﺣﯾط  ،412واﻟوﺳﯾط .467
 -2اﻟوﺳﯾط .467
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ﱡ
ﻣﻀﻲ وﺟﺮ ن ،ﻳﻘﺎل :ﺳﺎر ﻳﺴﲑ ﺳﲑاً ،واﻟﺴﲑة:
ﻗﺎل اﺑﻦ ﻓﺎرس ﰲ ﻣﺎدة ﺳﲑ :اﻟﺴﲔ واﻟﻴﺎء واﻟﺮاء ٌ
أﺻﻞ ﻳﺪل ﻋﻠﻰ ٍّ

اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ ﰲ اﻟﺸﻲء واﻟ ﱡﺴﻨﺔ ،ﻷ ﺎ ﺗﺴﲑ وﲡﺮي.1

2

وﻗﺎل اﳉﺮﺟﺎﱐ :اﻟﺴﲑة ﻫﻲ اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ ،ﺳﻮاء ﻛﺎﻧﺖ ﺧﲑاً أو ﺷﺮاً ،ﻳﻘﺎل :ﻓﻼن ﳏﻤﻮد اﻟﺴﲑة ،وﻓﻼن ﻣﺬﻣﻮم اﻟﺴﲑة.
وﻳﻘﻮل ﳏﻤﺪ ﻣﻨﲑ اﻟﻐﻀﺒﺎن ":اﻟﺴﲑة ﻟﻐﺔ :اﻟﺴﻨﺔ واﻟﻄﺮﻳﻘﺔ واﳍﻴﺌﺔ واﳊﺎﻟﺔ اﻟﱵ ﻳﻜﻮن ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻹﻧﺴﺎن وﻏﲑﻩ.

واﻟﺴﲑة اﻟﻨﺒﻮﻳﺔ وﻛﺘﺐ اﻟﺴﲑة :ﻣﺄﺧﻮذة ﻣﻦ اﻟﺴﲑة ﲟﻌﲎ اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ ،وأدﺧﻞ ﻓﻴﻬﺎ اﻟﻐﺰوات وﻏﲑ ذﻟﻚ .وﻳﻘﺎل ﻗﺮأت ﺳﲑة
ﻓﻼن :أي رﻳﺦ ﺣﻴﺎﺗﻪ".3
.1.1.1ﺗﻌﺮﻳﻒ اﻟﺴﲑة اﺻﻄﻼﺣﺎً :ﻳﻘﻮل ﺗﻘﻲ اﻟﺪﻳﻦ اﻟﻨﺪوي" :إن ﺳﲑة ﳏﻤﺪ ﺻﻠﻰ ﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ ﻫﻲ اﻟﺴﲑة
اﻟﻜﺎﻣﻠﺔ اﻟﺸﺎﻣﻠﺔ ﳉﻤﻴﻊ أﻃﻮار اﳊﻴﺎة وﻻ ﳝﻜﻦ أن ﺗﻜﻮن ﺣﻴﺎة أﺣﺪ –ﻛﺎﺋﻨﺎً ﻣﻦ ﻛﺎن -ﻣﺜﺎﻻً ﳛﺘﺬى ﺑﻪ إﻻ إذا ﺗﻮاﻓﺮ
ﳍﺎ ﻋﻨﺼﺮان :أوﳍﻤﺎ :اﻟﺪﻗﺔ واﻟﺼﺤﺔ ﰲ ﻧﻘﻞ ﺗﻔﺎﺻﻴﻞ ﺗﻠﻚ اﳊﻴﺎة ،واﻵﺧﺮ أن ﻳﻜﻮن ﺻﺎﺣﺒﻬﺎ ﻣﺘﺼﻔﺎً ﻟﻜﻤﺎل ﰲ
ﲨﻴﻊ ﺟﻮاﻧﺐ ﺣﻴﺎﺗﻪ .وﻫﺬان اﻷﻣﺮان ﱂ ﻳﺘﻮﻓﺮا ﻷﺣﺪ ﰲ اﻟﺘﺎرﻳﺦ اﻟﺒﺸﺮي اﳌﺪون ﻛﻤﺎ ﺗﻮاﻓﺮا ﻟﻨﱯ اﻹﺳﻼم ﳏﻤﺪ ﺻﻠﻰ
ﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ .وﺣﻴﺎة رﺳﻮﻟﻨﺎ اﻷﻋﻈﻢ ﺻﻠﻰ ﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ ﻣﻦ ﻣﻴﻼدﻩ إﱃ ﺳﺎﻋﺔ وﻓﺎﺗﻪ ﻣﻌﻠﻮﻣﺔ ﻟﻠﺬﻳﻦ ﻋﺎﺻﺮوﻩ
وﺷﺎﻫﺪوﻩ وﺣﻔﻈﻬﺎ اﻟﺘﺎرﻳﺦ ﻋﻨﻬﻢ ﳌﻦ ﺑﻌﺪﻫﻢ وﻣﻌﻠﻮﻣﺔ ﺗﻔﺎﺻﻴﻞ ﺣﻴﺎﺗﻪ ﺻﻠﻰ ﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ ﻟﻴﻠﻬﺎ ﻛﻨﻬﺎرﻫﺎ").(4
وﻳﺘﻀﺢ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻫﺬا اﻟﺘﻌﺮﻳﻒ أن اﳌﻘﺼﻮد ﻟﺴﲑة اﻟﻨﺒﻮﻳﺔ ﻃﺮﻳﻘﺔ اﻟﻨﱯ ﺻﻠﻰ ﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ ﰲ اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ اﻟﻨﺎس
ﻃﻮال ﺣﻴﺎﺗﻪ ﻣﻦ ﻣﻮﻟﺪﻩ ﺻﻠﻰ ﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ إﱃ وﻓﺎﺗﻪ ،وﻣﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺬﻟﻚ ﻣﻦ أﺷﺨﺎص ووﻗﺎﺋﻊ ﻣﻊ ﺗﺮﺗﻴﺒﻬﺎ ﺗﺮﺗﻴﺒﺎً
زﻣﻨﻴﺎً.
ﻣﻔﺮدﻩ اﻟﺴﲑة ،واﻟﺴﲑ ﺗﻌﲏ ﻫﻨﺎ" :أﺣﻮال اﻟﻨﱯ ﺻﻠﻰ ﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ ﰲ ﻏﺰواﺗﻪ") ،(5وﻗﺎل اﳌﺮﻏﻴﻨﺎﱐ
أﻣﺎ اﻟﺴﲑ ﻓﺠﻤﻊ ُ

)593ﻫـ(" :اﻟﺴﲑ ﲨﻊ ﺳﲑة :وﻫﻲ اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ ﰲ اﻷﻣﻮر ،وﰲ اﻟﺸﺮع ﲣﺘﺺ ﺑﺴﲑ اﻟﻨﱯ ﺻﻠﻰ ﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ ﰲ
ﻣﻐﺎزﻳﻪ" وﻗﺎل اﺑﻦ ﻋﺎﺑﺪﻳﻦ )1252ﻫـ(" :اﻟﺴﲑ ﲨﻊ ﺳﲑة وﻫﻲ ﻓﻌﻠﺔ –ﺑﻜﺴﺮ اﻟﻔﺎء -ﻣﻦ اﻟﺴﲑ ،ﻓﺘﻜﻮن ﻟﺒﻴﺎن ﻫﻴﺌﺔ
اﻟﺴﲑ وﺣﺎﻟﺘﻪ ،إﻻ أ ﺎ ﻏﻠﺒﺖ ﰲ ﻟﺴﺎن اﻟﺸﺮع ﻋﻠﻰ أﻣﻮر اﳌﻐﺎزي وﻣﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺎ ،ﻛﺎﳌﻨﺎﺳﻚ ﻋﻠﻰ أﻣﻮر اﳊﺞ")،(6

 - 1ﻣﻌﺟم ﻣﻘﺎﯾﯾس اﻟﻠﻐﺔ ،ج،3 :ص .120 :واﻧظر اﻟﻘﺎﻣوس اﻟﻣﺣﯾط ،ج ،2 :ص.56:
 - 2ﻛﺗﺎب اﻟﺗﻌرﯾﻔﺎت ص .205
 - 3ﻓﻘﮫ اﻟﺳﯾرة اﻟﻧﺑوﯾﺔ ،ﻣﻧﯾر ﻣﺣﻣد اﻟﻐﺿﺑﺎن ،اﻟطﺑﻌﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ1413 :ھـ 1992 /م ،ﺟﺎﻣﻌﺔ أم اﻟﻘرى .اﻟﺳﻌودﯾﺔ.
 -4ﻛﺗﺎب ﺳﯾرة اﻟﻧﺑﻲ ﺻﻠﻰ ﷲ ﻋﻠﯾﮫ وﺳﻠم ﻟﻠﻌﻼﻣﺔ ﺷﺑﻠﻲ اﻟﻧﻌﻣﺎﻧﻲ وﺗﻛﻣﻠﺗﮫ ﻟﻠﻌﻼﻣﺔ اﻟﺳﯾد ﺳﻠﯾﻣﺎن اﻟﻧدوي ﻋرض وﺗﺣﻠﯾل ،اﻟدﻛﺗور ﺗﻘﻲ اﻟدﯾن اﺑن ﺑدر
اﻟدﯾن اﻟﻧدوي ،ص .2-1
 -5ﻓﺗﺢ اﻟﺑﺎري  6/6أول ﻛﺗﺎب اﻟﺟﮭﺎد واﻟﺳﯾر اﻟﮭداﯾﺔ ﺷرح ﺑداﯾﺔ اﻟﻣﺑﺗدي اﻟﻣطﺑوع ﻣﻊ ﺷرﺣﮭﺎ ﻓﺗﺢ اﻟﻘدﯾر .276/4
 -6رد اﻟﻣﺣﺗﺎر ﻋﻠﻰ اﻟدر اﻟﻣﺧﺗﺎر "ﺣﺎﺷﯾﺔ اﺑن ﻋﺎﺑدﯾن"  ،193/6وﯾﻧظر اﻟﻣوﺳوﻋﺔ اﻟﻔﻘﮭﯾﺔ .124/16
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وﻟﺬﻟﻚ ﺟﺎءت ﻛﺘﺐ اﻟﺴﲑ ﲡﻤﻊ ﺑﲔ أﺧﺒﺎر اﻟﺴﲑة واﻟﻔﻘﻪ واﳊﺪﻳﺚ ﻣﻊ اﻻﻫﺘﻤﺎم ﻟﺘﺒﻮﻳﺐ اﻟﻔﻘﻬﻲ ،ﻛﻤﺎ ﻫﻮ اﳊﺎل
ﰲ اﻟﺴﲑ ﻷﰊ إﺳﺤﺎق اﻟﻔﺰاوي )186ﻫـ().(1
أﻣﺎ إذا اﺟﺘﻤﻊ اﻻﲰﺎن ﻣﻌﺎً :اﳌﻐﺎزي واﻟﺴﲑ ﻋﻨﻮا ً ﳌﺼﻨﻒ واﺣﺪ ،ﻓﺎﳌﻘﺼﻮد ﻤﺎ ﻣﻌﺎً :اﻟﺴﲑة اﻟﻨﺒﻮﻳﺔ وأﺣﺪاﺛﻬﺎ ﻛﻤﺎ
ﰲ ﻛﺘﺎب اﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﱪ )463ﻫـ(" :اﻟﺪرر ﰲ اﺧﺘﺼﺎر اﳌﻐﺎزي واﻟﺴﲑ" وﻛﺘﺎب اﺑﻦ ﺳﻴﺪ اﻟﻨﺎس )734ﻫـ(" :ﻋﻴﻮن
اﻷﺛﺮ ﰲ ﻓﻨﻮن اﳌﻐﺎزي واﻟﺸﻤﺎﺋﻞ واﻟﺴﲑ".
إن اﻟﺴﲑة اﻟﻨﺒﻮﻳﺔ اﳌﻄﻬﺮة ﻣﻦ أﺷﺮف اﻟﻌﻠﻮم وأﺳﻨﺎﻫﺎ ﻫﺪﻓﺎ وﻣﻘﺼﺪا ،ﻓﻬﻲ اﻟﻨﺒﻊ اﻟﺼﺎﰲ واﳌﻮرد اﻟﺜﺮي اﳌﺘﺠﺪد اﻟﺬي
ﻧﺴﺘﻤﺪ ﻣﻨﻪ ﻋﻨﺎﺻﺮ اﻟﺒﻘﺎء ﻋﻠﻰ اﶈﺠﺔ اﻟﺒﻴﻀﺎء ،وﻫﻲ اﳌﺼﺪر اﻷﺻﻴﻞ اﻟﺬي ﻳﻜﻔﻞ ﻟﻸﻣﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺣﺴﻦ ﻓﻬﻢ
ﻛﺘﺎ ﺎ وﺳﻨﺔ رﺳﻮﳍﺎ ﺻﻠﻰ ﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ ،وذﻟﻚ ﲟﺎ ﲡﺴﺪﻩ ﻫﺬﻩ اﻟﺴﲑة اﻟﻌﻈﻴﻤﺔ ﻣﻦ ﺗﻄﺒﻴﻖ واﻗﻌﻲ وﻋﻤﻠﻲ ﳌﺒﺎدئ
اﻹﺳﻼم وﻗﻴﻤﻪ اﻟﺴﻤﺤﺔ ،وﲟﺎ ﲤﺜﻠﻪ ﻣﻦ ﻫﺪي ﻛﺮﱘ وﻗﺪوة ﺻﺎﳊﺔ وأﺳﻮة ﺣﺴﻨﺔ ﻟﻠﻤﺴﻠﻤﲔ ،ﺑﻞ ﻟﻜﻞ اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ ﻋﻠﻰ
اﺧﺘﻼف أﻟﻮا ﺎ وأﻋﺮاﻗﻬﺎ وأزﻣﺎ ﺎ.
ﻓﻘﺪ أﻣﺮ ﷲ ﺗﻌﺎﱃ ﰲ ﻛﺘﺎﺑﻪ اﻟﻜﺮﱘ ن ﻧﻘﺘﺪي وﻧﺘﺄﺳﻰ ﻟﺮﺳﻮل ﺻﻠﻰ ﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ ﰲ ﻗﻮﻟﻪ ﻋﺰ وﺟﻞ } :ﻟََﻘ ْﺪ
ِ ِ
ُﺳ َﻮةٌ َﺣ َﺴﻨَﺔٌ ﻟِ َﻤ ْﻦ َﻛﺎ َن ﻳَـ ْﺮ ُﺟﻮ ﷲَ َواﻟْﻴَـ ْﻮَم ْاﻵ ِﺧَﺮ { )ﺳﻮرة اﻷﺣﺰاب .(21
َﻛﺎ َن ﻟَ ُﻜ ْﻢ ِﰲ َر ُﺳﻮل ﷲ أ ْ
وﻻ ﻳﺘﻢ اﻻﻗﺘﺪاء ﺑﺮﺳﻮل ﷲ ﺻﻠﻰ ﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ إﻻ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻣﻌﺮﻓﺔ ﺳﲑﺗﻪ اﻟﻄﺎﻫﺮة ،وﲤﺜﻠﻬﺎ ﰲ ذواﺗﻨﺎ وأﻓﻌﺎﻟﻨﺎ،
واﺳﺘﺜﻤﺎرﻫﺎ ﰲ ﺣﻴﺎﺗﻨﺎ ﻹﺻﻼح أوﺿﺎﻋﻨﺎ واﻟﻨﻬﻮض ﻣﺘﻨﺎ ،إذ ﻛﻴﻒ ﻧﺘﺒﻊ اﻟﺮﺳﻮل ﺻﻠﻰ ﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ وﳓﻦ ﳒﻬﻞ
ﺳﲑﺗﻪ؟
ﻓﻤﺎ ﻫﻲ ﺧﺼﺎﺋﺺ اﻟﺴﲑة اﻟﻨﺒﻮﻳﺔ اﻟﱵ أﻣﺮ ﻻﻗﺘﺪاء ﺎ؟ وﻣﺎ أﳘﻴﺘﻬﺎ؟ وﻣﺎ اﳍﺪف ﻣﻦ دراﺳﺘﻬﺎ؟ وﻣﺎ ﻫﻮ اﳌﻨﻬﺞ
اﻷﻣﺜﻞ ﻻﺳﺘﺜﻤﺎرﻫﺎ وﺗﻮﻇﻴﻔﻬﺎ ﰲ اﳋﻄﺎب اﻟﺪﻋﻮي؟
أﺳﺌﻠﺔ ﳓﺎول اﻹﺟﺎﺑﺔ ﻋﻨﻬﺎ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﻌﻨﺎﺻﺮ اﻵﺗﻴﺔ:
*ﺧﺼﺎﺋﺺ وﳑﻴﺰات اﻟﺴﲑة اﻟﻨﺒﻮﻳﺔ.
*أﳘﻴﺔ دراﺳﺔ اﻟﺴﲑة اﻟﻨﺒﻮﻳﺔ.
*ﻣﻨﻬﺞ اﺳﺘﺜﻤﺎر اﻟﺴﲑة اﻟﻨﺒﻮﻳﺔ ﰲ اﻟﻮﻋﻆ واﻹرﺷﺎد.

 -1ﯾﻧظر أﻋﻼم اﻟﺳﯾرة اﻟﻧﺑوﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻘرن اﻟﺛﺎﻧﻲ :ﻣﺻﻧﻔﺎﺗﮭم وﻣﻧﺎھﺟﮭم ،د .ﻓﺎوق ﺣﻣﺎدة ص  ،48وھو اﻟذي ﺣﻘﻖ ﻛﺗﺎب اﻟﺳﯾر ﻷﺑﻲ إﺳﺣﺎق اﻟﻔزاري
وﻧﺷرﺗﮫ ﻣؤﺳﺳﺔ اﻟرﺳﺎﻟﺔ 1408ھـ1987/م.
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أوﻻ :ﺧﺼﺎﺋﺺ وﳑﻴﺰات اﻟﺴﲑة اﻟﻨﺒﻮﻳﺔ:
ﺗﻌﺪدت وﺟﻮﻩ ﻋﻈﻤﺔ ﺳﲑة اﻟﺮﺳﻮل ﺻﻠﻰ ﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ وﻛﺜﺮت ﺧﺼﺎﺋﺼﻬﺎ وﳑﻴﺰا ﺎ ،وﳝﻜﻦ أن ﳒﻤﻠﻬﺎ ﰲ
اﳋﺼﺎﺋﺺ اﻵﺗﻴﺔ:
أ– أ ﺎ أﺻﺢ ﺳﲑة ﻟﺘﺎرﻳﺦ ﻧﱯ أو رﺳﻮل ﻣﺮﺳﻞ :وذﻟﻚ ﻷ ﺎ ﻛﺘﺒﺖ وﺣﻔﻈﺖ ﰲ وﻗﺖ ﻛﺎن اﻟﺘﺎرﻳﺦ ﻳﻜﺘﺐ ﻓﻴﻪ
وﻳﺪون ،ﻓﺎﻟﺮﺳﻮل ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺼﻼة واﻟﺴﻼم وﻟﺪ ﰲ ﺿﻮء اﻟﺘﺎرﻳﺦ ،وﻣﻦ ﰎ ﻛﺎﻧﺖ ﺳﲑﺗﻪ ﻣﻨﻘﻮﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﻟﺴﺎن أﺻﺤﺎﺑﻪ ،ﺑﻞ
ﻫﻨﺎك ﻣﻦ ﻛﺎن ﻳﻜﺘﺐ ﺟﺰء ﻣﻨﻬﺎ ،ﲞﻼف ﺳﲑ اﻷﻧﺒﻴﺎء اﻵﺧﺮﻳﻦ -ﻋﻠﻴﻬﻢ اﻟﺼﻼة واﻟﺴﻼم ،-ﻓﻤﺼﺎدر إﱃ ﺳﲑﻫﻢ
ﻫﻮ ﻣﺎ وﺟﺪ ﻩ ﻣﻦ إﺷﺎرات ﰲ اﻟﻘﺮآن اﻟﻜﺮﱘ ﻋﻨﻬﻢ اﻟﺬي ﺣﻔﻈﻪ ﷲ ﺗﻌﺎﱃ ﻣﻦ اﻟﺘﺤﺮﻳﻒ ،ﻗﺎل ﺗﻌﺎﱃ } :إِ ﱠ َْﳓ ُﻦ ﻧَـﱠﺰﻟْﻨَﺎ
اﻟ ِّﺬ ْﻛَﺮ َوإِ ﱠ ﻟَﻪُ َﳊَﺎﻓِﻈُﻮ َن { )ﺳﻮرة اﳊﺠﺮ  ،(9وﻋﻠﻰ ﻫﺬا اﻷﺳﺎس ﻓﺴﲑﺗﻪ ﺻﻠﻰ ﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ ﲤﺘﺎز ﻟﺼﺤﺔ
واﻟﻮﺿﻮح ،ﺣﻴﺚ ﳒﺪ اﻟﻘﺮآن اﻟﻜﺮﱘ ﻳﺬﻛﺮ ﻟﻨﺎ أﺣﺪا ً ﻛﺜﲑةً وﻋﻈﻴﻤﺔً ﻣﻦ ﺳﲑة اﻟﺮﺳﻮل ﺻﻠﻰ ﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ وﻗﺪ

اﺣﺘﻔﻈﺖ اﻟﺴﻨﺔ اﻟﻨﺒﻮﻳﺔ اﻟﺸﺮﻳﻔﺔ ﻛﺬﻟﻚ ﻫﻢ أﺣﺪاث اﻟﺴﲑة اﳌﻄﻬﺮة اﻟﱵ وﺻﻠﺖ إﻟﻴﻨﺎ ﻣﻦ أﺻﺢ اﻟﻄﺮق اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ
وأﻗﻮاﻫﺎ ﺛﺒﻮ  ،ﳑﺎ ﻻ ﻳﱰك ﳎﺎﻻ ﻟﻠﺸﻚ ﰲ وﻗﺎﺋﻌﻬﺎ اﻟﺒﺎرزة وأﺣﺪاﺛﻬﺎ اﻟﻜﱪى.
ب– أن ﺳﲑﺗﻪ ﺻﻠﻰ ﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ ﺗﺘﺴﻢ ﻟﻮﺿﻮح ،ﻓﻨﺤﻦ ﻧﻌﺮف ﻧﺴﺐ اﻟﻨﱯ ﺻﻠﻰ ﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ ،وﻧﻌﺮف
ﻣﻴﻼدﻩ وﺣﻴﺎﺗﻪ ﺣﲔ ﻛﺎن ﺻﻐﲑا وﺷﺎ وﻣﱴ ﺷﺮف ﻟﺮﺳﺎﻟﺔ ،وﻧﻌﺮف أﺑﻨﺎءﻩ وزوﺟﺎﺗﻪ وﺻﻔﺎﺗﻪ وأﺧﻼﻗﻪ وﻧﻌﻠﻢ دﻗﺎﺋﻖ
ﻫﺬﻩ اﳊﻴﺎة وﺗﻔﺎﺻﻴﻠﻬﺎ ،وﻫﺬا أﻣﺮ ﱂ ﻳﺘﻴﺴﺮ ﻣﺜﻠﻪ وﻻ ﻗﺮﻳﺐ ﻣﻨﻪ ﻟﺮﺳﻮل ﻣﻦ رﺳﻞ ﷲ اﻟﺴﺎﺑﻘﲔ.
ج–ﺑﺸﺮﻳﺘﻪ :ﻓﺴﲑة اﻟﺮﺳﻮل ﺻﻠﻰ ﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ ﲢﻜﻲ ﺳﲑة إﻧﺴﺎن أﻛﺮﻣﻪ ﷲ ﺗﻌﺎﱃ ﻟﺮﺳﺎﻟﺔ ،ﻓﻠﻢ ﲣﺮﺟﻪ ﻋﻦ
إﻧﺴﺎﻧﻴﺘﻪ وﺑﺸﺮﻳﺘﻪ ،وﱂ ﺗﻀﻒ ﻋﻠﻴﻪ ﺻﻔﺔ اﻷﻟﻮﻫﻴﺔ ،وﻻ ﳒﺪ أﺣﺪا رﻓﻌﻪ ﻋﻦ ﻣﻘﺎم اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ ،ﻓﻘﺪ ﺣﻜﺖ ﺳﻴﺪﺗﻨﺎ ﻋﺎﺋﺸﺔ
رﺿﻲ ﷲ ﻋﻨﻬﺎ ذﻟﻚ ﻓﻘﺎﻟﺖ" :ﻛﺎن اﻟﺮﺳﻮل ﺻﻠﻰ ﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ ﻳﺮﻗﻊ ﺛﻮﺑﻪ وﳜﺼﻒ ﻧﻌﻠﻪ وﻳﺴﺎﻋﺪ أﻫﻠﻪ"،1
وﻛﺎن ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺼﻼة واﻟﺴﻼم ﻳﻘﻮل) :ﻻ ﺗﻄﺮوﱐ ﻛﻤﺎ أﻃﺮت اﻟﻨﺼﺎرى اﺑﻦ ﻣﺮﱘ إﳕﺎ أ ﻋﺒﺪ ﷲ ﻓﻘﻮﻟﻮا :ﻋﺒﺪ ﷲ
ورﺳﻮﻟﻪ(.2
ﻓﻠﻢ ﻳﺴﻤﺢ ﺻﻠﻰ ﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ أن ﻳﺒﺎﻟﻐﻮا ﰲ ﺗﻌﻈﻴﻤﻪ وإﻃﺮاﺋﻪ ،وﻳﻈﻬﺮ ﻟﻨﺎ ﻣﻦ ﺳﲑﺗﻪ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺼﻼة واﻟﺴﻼم اﻟﺼﻮرة
اﳌﺸﺮﻓﺔ ﻟﻺﻧﺴﺎن اﻟﺬي ﳝﺎرس إﻧﺴﺎﻧﻴﺘﻪ ﺑﻜﻞ أﺑﻌﺎدﻫﺎ ،وﻗﺪ ﺻﺪق اﻟﺸﺎﻋﺮ ﺣﲔ ﻗﺎل:
ﺑﻞ ﻫﻮ ﻛﺎﻟﻴﺎﻗﻮت ﺑﲔ اﳊﺠﺮ

ﳏﻤﺪ ﺑﺸﺮ ﻻ ﻛﺎﻟﺒﺸﺮ
1

 أﺧرﺟﮫ اﻹﻣﺎم أﺣﻣد ﻓﻲ ﻣﺳﻧده ،ج  6ص .106 -اﻟﺷﻣﺎﺋل ﻟﻺﻣﺎم اﻟﺗرﻣذي ،ﺑﺎب ﻣﺎ ﺟﺎء ﻓﻲ ﺗواﺿﻊ رﺳول ﷲ ﺻﻠﻰ ﷲ ﻋﻠﯾﮫ وﺳﻠم ،ﺣدﯾث .330

2
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وإﳕﺎﻧﺴﺒﺘﻪ ﻣﻦ اﻟﺒﺸﺮ

ﻛﻨﺴﺒﺔ اﻟﻴﺎﻗﻮت ﻣﻦ اﳊﺠﺮ.

د– اﻟﺘﻜﺎﻣﻞ واﻟﺸﻤﻮل ﰲ ﺳﲑﺗﻪ ﺻﻠﻰ ﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ :إ ﺎ ﺷﺎﻣﻠﺔ ﳉﻤﻴﻊ اﻟﻨﻮاﺣﻲ اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ﰲ اﻹﻧﺴﺎن وا ﺘﻤﻊ،
ﳑﺎ ﳚﻌﻠﻪ اﻟﻘﺪوة اﻟﺼﺎﳊﺔ ،ﻓﺴﲑﺗﻪ ﳎﺎل واﺳﻊ ﳉﻤﻴﻊ اﳌﻴﺎدﻳﻦ واﻟﺘﺨﺼﺼﺎت ،ﻓﻠﻌﺎﱂ اﻻﺟﺘﻤﺎع ﻣﺎ ﻳﺜﺮي اﺧﺘﺼﺎﺻﻪ،
وﻟﻠﻔﻘﻴﻪ ﻣﺎ ﻳﻐﲏ ﻓﻘﻬﻪ ،وﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟﺪوﻟﺔ ﻣﺎ ﻳﺆﻫﻠﻪ ﻟﻠﻘﻴﺎدة واﻟﺘﺴﻴﲑ واﻟﱪﳎﺔ ،وﻟﻠﺰوج وﻟﻸب وﻟﻠﻤﻌﻠﻢ واﻟﺪاﻋﻴﺔ اﳌﺜﻞ
ِ
ِ ِ
اﻻﻋﻠﻰ واﻷﺳﻮة اﳊﺴﻨﺔ ،وﻟﺬﻟﻚ ﻗﺎل ﷲ ﺗﻌﺎﱃ } :ﻟََﻘ ْﺪ َﻛﺎ َن ﻟَ ُﻜ ْﻢ ِﰲ َر ُﺳﻮل ﷲ أ ْ
ُﺳ َﻮةٌ َﺣ َﺴﻨَﺔٌ ﻟ َﻤ ْﻦ َﻛﺎ َن ﻳَـ ْﺮ ُﺟﻮ ﷲَ
َواﻟْﻴَـ ْﻮَم ْاﻵ ِﺧَﺮ { )ﺳﻮرة اﻷﺣﺰاب .(21
و ﻟﺘﻤﺎﺳﻨﺎ اﻟﻘﺪوة ﰲ ﺷﺨﺺ اﻟﺮﺳﻮل اﻟﻜﺮﱘ ﺻﻠﻰ ﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ ﻧﻜﻮن ﻗﺪ ﻓﻌﻠﻨﺎ ﺷﻴﺌﲔ ﻣﻬﻤﲔ:
ﻃﻠﺐ اﻟﻄﺮﻳﻖ اﻟﺼﺤﻴﺢ واﻟﻨﻬﺞ اﻟﻘﻮﱘ ﻟﻔﻬﻢ اﻟﺪﻳﻦ اﻹﺳﻼﻣﻲ وﺗﻄﺒﻴﻘﻪ.اﻟﺘﻌﺒﺪ واﻟﺘﻘﺮب إﱃ ﷲ ﻋﺰ وﺟﻞ ﺗﺒﺎع رﺳﻮﻟﻪ ﺻﻠﻰ ﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ.ﻫـ–أ ﺎ اﻟﺪﻟﻴﻞ اﻟﻌﻤﻠﻲ ﻋﻠﻰ ﺻﺪق رﺳﺎﻟﺔ وﻧﺒﻮة اﻟﺮﺳﻮل ﺻﻠﻰ ﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ ﻓﻬﻲ ﺳﲑة إﻧﺴﺎن ﻛﺎﻣﻞ ﺳﺎر ﺑﺪﻋﻮﺗﻪ
ﻣﻦ ﻧﺼﺮ إﱃ ﻧﺼﺮ ،ﻻ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﳋﻮارق ،ﺑﻞ ﻣﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﻃﺒﻴﻌﻲ ،ﻓﻠﻘﺪ دﻋﺎ ﻓﺄوذي ،وﺑﻠﻎ ﻓﺄﺻﺒﺢ ﻟﻪ اﻷﻧﺼﺎر،
واﺿﻄﺮ إﱃ اﳊﺮب ﻓﺤﺎرب ،وﻛﺎن ﺣﻜﻴﻤﺎ ﻣﻮﻓﻘﺎ ﰲ ﻗﻴﺎدﺗﻪ.
ﻓﺎﻟﺮﺳﻮل ﺻﻠﻰ ﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ ﱂ ﻳﻜﻦ ﻳﻨﺘﻈﺮ اﻟﻮﺣﻲ ،وﻋﻨﺪﻣﺎ ﺟﺎءﻩ ﺧﺎف وأﺻﺎﺑﻪ اﻟﺬﻋﺮ واﳍﻠﻊ ،دﻟﻴﻞ ﻋﻠﻰ ﻋﺪم
اﻧﺘﻈﺎرﻩ ﺻﻠﻰ ﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ اﻟﻮﺣﻲ ،واﻧﻄﻠﻖ ﰲ اﻟﺪﻋﻮة ﻓﺘﻤﺖ إذاﻳﺘﻪ ﻣﻦ أﻫﻞ ﻗﺮﻳﺶ وﺣﺎﺻﺮوﻩ ،ﰒ ﻫﺎﺟﺮ ،ﻛﻞ ذﻟﻚ
ﻳﺪل ﻋﻠﻰ ﺻﱪﻩ ﻟﺒﻠﻮغ اﳌﺒﺘﻐﻰ ،وﳍﺬا وﺟﺪ اﺑﻦ ﺣﺰم اﻷﻧﺪﻟﺴﻲ ﻳﻘﻮل" :ﻟﻮ ﱂ ﻳﻜﻦ ﶈﻤﺪ ﺻﻠﻰ ﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ ﻣﻦ
ﻣﻌﺠﺰة إﻻ ﺳﲑﺗﻪ ﻟﻜﺎﻧﺖ دﻟﻴﻼ ﻛﺎﻓﻴﺎ ﻋﻠﻰ أﻧﻪ ﻧﱯ ﻣﻦ ﻋﻨﺪ ﷲ".1
ﻧﻴﺎ:أﳘﻴﺔ دراﺳﺔ اﻟﺴﲑة اﻟﻨﺒﻮﻳﺔ:
اﻟﺴﲑة اﻟﻨﺒﻮﻳﺔ اﻟﺸﺮﻳﻔﺔ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻧﺪرﺳﻬﺎ ،ﻻ ﻧﺪرﺳﻬﺎ ﻋﻠﻰ أ ﺎ ﻣﺎض ﻣﻨﺘﻬﻲ ،وﻟﻴﺲ اﻟﻐﺮض ﻣﻨﻬﺎ ﳎﺮد اﻟﻮﻗﻮف ﻋﻠﻰ
اﻟﻮﻗﺎﺋﻊ اﻟﺘﺎرﳜﻴﺔ وﺳﺮدﻫﺎ ،وﻟﻜﻦ ﻧﺪرﺳﻬﺎ ﻋﻠﻰ أ ﺎ ﺣﺎﺿﺮ ،وﳝﻜﻦ اﺳﺘﺜﻤﺎرﻫﺎ وﺗﻔﻌﻴﻠﻬﺎ ﰲ ﺣﻴﺎﺗﻨﺎ وﻣﺴﺘﻘﺒﻠﻬﺎ.
وﻣﻦ ﺑﲔ أﻫﻢ دواﻋﻲ دراﺳﺔ اﻟﺴﲑة اﻟﻨﺒﻮﻳﺔ ﻣﺎ ﻳﻠﻲ:

1

 -اﻟﻔﺻل ﻓﻲ اﻟﻣﻠل واﻟﻧﺣل ﻻﺑن ﺣزم ،ج ، 2 :ص.190 :
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أ-وﺟﻮب اﺗﺒﺎع اﻟﻨﱯ ﺻﻠﻰ ﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ اﺗﺒﺎﻋﺎ ﺣﻘﻴﻘﻴﺎ ﺷﺎﻣﻼ ﻛﻤﺎ أﻣﺮ ﷲ ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ وﺗﻌﺎﱃ ﰲ ﻛﺘﺎﺑﻪ اﻟﻌﺰﻳﺰ} :
ﻮل ﻓَ ُﺨ ُﺬوﻩُ َوَﻣﺎ ََﺎ ُﻛ ْﻢ َﻋْﻨﻪُ ﻓَﺎﻧْـﺘَـ ُﻬﻮا { )ﺳﻮرة اﳊﺸﺮ  ،(7ﻓﻬﻲ ﲤﺜﻞ اﳌﺜﻞ اﻹﻧﺴﺎﱐ اﻷﻋﻠﻰ ،وﻫﻲ
َوَﻣﺎ آ َ ُﻛ ُﻢ اﻟﱠﺮ ُﺳ ُ
اﻟﻄﺮﻳﻖ إﱃ اﻟﺮﻗﻲ ﰲ ﻣﺪارج اﻟﻜﻤﺎل.
ب-أن اﻟﺴﲑة اﻟﻨﺒﻮﻳﺔ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﻫﻲ اﻟﺘﻄﺒﻴﻖ اﻟﻮاﻗﻌﻲ ﳌﺒﺎدئ اﻹﺳﻼم ﺗﺒﲔ واﻗﻌﻴﺔ ﻫﺬﻩ اﳌﺒﺎدئ ،وﻋﻠﻰ ﻛﻮ ﺎ ﻣﺒﺎدئ
ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺻﺎﳊﺔ ﻻﺳﺘﺌﻨﺎف ﺗﻄﺒﻴﻘﻬﺎ ﰲ اﳊﻴﺎة ،إذا ﺗﻮﻓﺮت ﰲ أﻫﻠﻬﺎ اﻟﺸﺮوط اﻟﻀﺮورﻳﺔ ،وﻫﻲ ﺣﺴﻦ ﻓﻬﻤﻬﺎ وﺣﺴﻦ
اﺗﺒﺎﻋﻬﺎ ،واﻹﺧﻼص ﰲ ذﻟﻚ ﻛﻠﻪ ،وﺗﺪل ﻋﻠﻰ أن اﻹﺳﻼم دﻳﻦ واﻗﻌﻲ ﻋﻤﻠﻲ ،ﻓﻴﻪ ﻛﻞ اﻟﻘﺎﺑﻠﻴﺔ ﻟﻠﺘﻄﺒﻴﻖ ﰲ ﺟﻞ
ﻣﻴﺎدﻳﻦ اﳊﻴﺎة.
ج-أ ﺎ ﲢﺪد اﻹﻃﺎر اﻟﻌﺎم ﻟﻶ ت اﻟﻜﺮﳝﺔ وﻣﻮاﻗﻊ ﻧﺰوﳍﺎ ،وﺗﺒﲔ ﺳﺨﻬﺎ وﻣﻨﺴﻮﺧﻬﺎ ،ﻛﻤﺎ ﺗﻮرد أﺳﺒﺎب ورود
اﻷﺣﺎدﻳﺚ اﻟﺸﺮﻳﻔﺔ ،ﳑﺎ ﻳﻌﲔ ﻋﻠﻰ اﻟﻔﻬﻢ اﻟﻘﻮﱘ واﻻﺳﺘﻨﺒﺎط اﻟﺴﻠﻴﻢ ﻟﻸﺣﻜﺎم اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ.
د-أن دراﺳﺔ اﻟﺴﲑة اﻟﻨﺒﻮﻳﺔ ﺧﲑ ﻣﺎ ﻳﺴﺘﻌﺎن ﺑﻪ ﰲ ﺗﺼﺤﻴﺢ ﻛﺜﲑ ﻣﻦ اﳌﻔﺎﻫﻴﻢ اﻟﱵ أﻓﺮﻏﺖ ﻣﻦ ﻣﻀﺎﻣﻴﻨﻬﺎ اﳊﻘﻴﻘﻴﺔ
واﻋﱰاﻫﺎ اﻟﺰﻳﻎ واﻻﳓﺮاف.
ه-أ ﺎ ﲤﺜﻞ ﻣﻨﻬﺠﺎ ﺗﺮﺑﻮ ﻣﺘﻜﺎﻣﻼ ،ﻧﻌﺮف ﻣﻦ ﺧﻼﳍﺎ اﳌﺆﻫﻼت اﻟﱵ أﻫﻠﺖ اﻟﺼﺤﺎﺑﺔ رﺿﻲ ﷲ ﻋﻨﻬﻢ ﻟﻘﻴﺎدة اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ
وﻛﻴﻒ ر ﻫﻢ اﻟﻨﱯ ﺻﻠﻰ ﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ وأﺣﺎﻃﻬﻢ ﺑﻌﻨﺎﻳﺘﻪ ،ﻓﺄﺧﺮج ﻟﻨﺎ ﺟﻴﻼ ﻗﺮآﻧﻴﺎ ﻓﺮﻳﺪا ﺟﺪﻳﺮا ﻻﻗﺘﺪاء واﻻﺗﺒﺎع.
ﻣﻦ ﰒ ﻻ ﳜﻠﻮ درس ﻣﻦ دروس اﻟﻮﻋﻆ واﻹرﺷﺎد ﻣﻦ اﻻﺳﺘﺸﻬﺎد ﻟﻘﺮآن اﻟﻜﺮﱘ أو اﳊﺪﻳﺚ اﻟﻨﺒﻮي اﻟﺸﺮﻳﻒ ،ﻛﻤﺎ
ﻻ ﳜﻠﻮ ﻣﻦ إﻳﺮاد ﺳﲑة اﻟﻨﱯ ﺻﻠﻰ ﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ أو ﺣﺪﻳﺚ ﻋﻦ ﺑﻌﺾ أﺣﺪاﺛﻬﺎ ،وذﻟﻚ اﻋﺘﻤﺎدا ﻋﻠﻰ اﳌﻨﻬﺞ اﻟﻨﻘﺪي
اﻟﺴﺪﻳﺪ واﻟﻄﺮﻳﻖ اﻟﻘﻮﱘ ﻟﻔﻬﻢ ﻣﺒﺎدئ اﻟﺪﻳﻦ اﻟﻌﻈﻴﻢ وﻗﻴﻤﻪ اﻟﺴﻤﺤﺔ ،ﻓﻘﺪ ﻣﺮ ﻣﻌﻨﺎ ﻗﺒﻞ ﻗﻠﻴﻞ ﻣﺎ ﻟﻠﺴﲑة اﻟﻨﺒﻮﻳﺔ ﻣﻦ أﳘﻴﺔ
ﰲ ﺣﻴﺎة اﻟﻔﺮد وا ﺘﻤﻊ اﳌﺴﻠﻢ ،ﻓﻬﻲ –ﻛﻤﺎ ذﻛﺮ  -ﻣﻨﻬﺞ ﺗﺮﺑﻮي ﻣﺘﻜﺎﻣﻞ،وﻫﻲ ﻣﺪرﺳﺔ ﻣﺘﻤﻴﺰة وﻓﺮﻳﺪة ﻟﺒﻨﺎءاﻹﻧﺴﺎن
وﺗﻮﺟﻴﻬﻪ ﳓﻮ اﻷﺣﺴﻦ واﻷﻓﻀﻞ .
ﻟﺜﺎ :ﻣﻨﻬﺞ اﺳﺘﺜﻤﺎر اﻟﺴﲑة اﻟﻨﺒﻮﻳﺔ ﰲ اﻟﻮﻋﻆ واﻹرﺷﺎد:
ﻓﺎﳌﻨﻬﺞ اﻟﺼﺤﻴﺢ ﻟﻼﺳﺘﻔﺎدة ﻣﻦ ﻫﺬﻩ اﻟﺴﲑة اﻟﻌﻄﺮة ﰲ اﻟﻮﻋﻆ واﻹرﺷﺎد ﻳﺘﻤﺜﻞ ﰲ اﻟﻨﻘﺎط اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ:
أ-اﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ ﺻﺤﻴﺢ اﻟﺴﲑة اﻟﻨﺒﻮﻳﺔ ،واﻟﺘﻤﻴﻴﺰ ﺑﲔ اﻟﺮوا ت اﻟﻀﻌﻴﻔﺔ واﳌﻮﺿﻮﻋﺔ ﻓﻴﻬﺎ ،ﻷ ﺎ ﺟﺰء ﻣﻦ اﳊﺪﻳﺚ
اﻟﺸﺮﻳﻒ ،وأن ﻻ ﻧﻮرد إﻻ اﳌﻘﺒﻮل ﻣﻨﻬﺎ.

7

HİCRİ İKİNCİ ASIRDA İSLÂMÎ İLİMLER- I

ﻓﻠﻘﺪ ﻗﺒﻞ ﺑﻌﺾ ﻛﺘﺎب اﻟﺴﲑة اﻟﻘﺼﺺ اﻹﺳﺮاﺋﻴﻠﻲ ،واﻟﻘﺼﺺ اﳌﻮﺿﻮع اﻟﺬي ﳚﺎﰲ روح اﻟﻘﺮآن وﻋﻤﻞ اﻟﺮﺳﻮل ﺻﻠﻰ
ﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ ،ﳌﺎ ﻓﻴﻪ ﻣﻦ إﻏﺮاق ﰲ رواﻳﺔ اﳋﻮارق ،واﺑﺘﻌﺎد ﻋﻦ ﺣﺪود اﻟﻌﻘﻞ ﻟﻈﻨﻬﻢ أن ذﻟﻚ ﳑﺎ ﻳﺰﻳﻦ اﻟﺴﲑة وﻳﻜﺴﺒﻬﺎ
رواء ،وﻳﻘﺮ ﺎ إﱃ أﻓﻬﺎم اﻟﻨﺎس ،دون أن ﻳﻔﻄﻨﻮا إﱃ أن رواﻳﺔ ﻫﺬا اﻟﻨﻮع ﻣﻦ اﻟﻘﺼﺺ ﻣﻀﺮ ﳊﻖ ،ﻣﻀﺮ ﻟﺘﺎرﻳﺦ ،ﻛﻤﺎ
ﻳﻐﺾ ﻣﻦ ﺷﺄن اﻟﻨﺼﺮ اﻹﻧﺴﺎﱐ اﻟﺬي أﺣﺮزﻩ اﻟﻨﱯ ﺻﻠﻰ ﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ.
ﻟﻘﺪ رﲰﻮا ﺻﻮرة ﻋﻦ ﺣﻴﺎة اﻟﺮﺳﻮل ﺻﻠﻰ ﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ وﺻﻠﺘﻨﺎ ﰲ ﺗﻔﺎﺻﻴﻞ دﻗﻴﻘﺔ وﺻﺎدﻗﺔ ﻓﻘﻂ ﰲ ﺧﻄﻮﻃﻬﺎ اﻟﺮﺋﻴﺴﺔ،
أﻣﺎ ﺳﺎﺋﺮ اﻷﻟﻮان ﻓﻘﺪ ﺟﺎءت ﻧﺘﻴﺠﺔ اﻹﻏﺮاق ﰲ اﻟﺘﻘﻮى ،واﳌﻴﻞ ﻣﻊ اﳍﻮى ،ﳎﺎراة ﻟﻠﺨﻴﺎل اﻟﺸﻌﱯ ﻟﺪى اﳉﻤﺎﻫﲑ
اﻟﺴﺎذﺟﺔ وإرﺿﺎء ﻟﺮﻏﺒﺘﻬﻢ ﰲ ﺗﻌﻈﻴﻢ اﻟﺒﻄﻞ ورﻓﻌﻪ ﻓﻮق درﺟﺔ اﻹﻧﺴﺎن إﱃ أﻗﺼﻰ ﺣﺪ ﻣﺴﺘﻄﺎع ،أو ﻟﻌﻠﻪ ﻗﺪ ﺧﻴﻞ إﻟﻴﻬﻢ
أن اﻟﻜﺬب آﻳﺔ ﺣﺮب ،وأن ﳏﻤﺪا –ﺻﻠﻰ ﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ -ﻻ ﻳﻜﻮن ﻋﻈﻴﻤﺎ إﻻ إذا أﺿﻔﻮا ﻋﻠﻴﻪ ﻣﻦ اﻟﺼﻔﺎت ﻣﺜﻞ اﻟﱵ
اﻓﱰاﻫﺎ اﻟﻨﺼﺎرى ﻋﻠﻰ اﳌﺴﻴﺢ ،ﻓﺼﻮروا ﳏﻤﺪا – ﺻﻠﻰ ﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ -ﰲ ﺻﻮرة إﻧﺴﺎن ﻓﻮق اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ،ﻟﻪ ﻗﻮى ر ﻧﻴﺔ
ﺧﺎرﻗﺔ ﺗﺴﻴﻄﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﺪﻧﻴﺎ ،وﺗﺘﺤﻜﻢ ﰲ ﻣﺼﲑ اﻟﻮﺟﻮد ،وﻻ ﳜﻔﻰ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﻨﻪ ﺷﻲء!!
واﺑﺘﺪﻋﻮا ﻗﺼﺼﺎ وأﺣﺎدﻳﺚ ،أو ﻧﻘﻠﻮﻫﺎ – ﲝﺴﻦ ﻧﻴﺔ أو ﺑﻨﻴﺔ ﻟﺌﻴﻤﺔ ﻣﺒﻴﺘﺔ -ﻫﻲ ﻧﻔﺜﺎت ﻳﻬﻮدﻳﺔ ،وﻣﻔﱰ ت وﺛﻨﻴﺔ،
وﺿﻼﻻت ﺻﻠﻴﺒﻴﺔ ،وردد ﺎ اﻷﻟﺴﻦ واﻷﻗﻼم ﻋﻠﻰ ﻣﺮ اﻟﻌﺼﻮر ،وﻛﺄ ﺎ ﺣﻘﺎﺋﻖ وﻗﻀﺎ ﻣﺴﻠﻤﺔ دون ﲤﺤﻴﺺ أو ﺣﱴ
أدﱏ ﻣﻞ ،وﺗﻠﻘﻔﺖ اﻷﺟﻴﺎل –ﺧﻠﻔﻬﺎ ﻋﻦ ﺳﻠﻔﻬﺎ -ﻛﻞ ذﻟﻚ ،وﺻﻨﻊ اﻟﺘﺎرﻳﺦ اﻟﻜﺬوب ﳌﻦ اﻓﱰوا ﻫﺬﻩ اﻷﻛﺎذﻳﺐ أو
ﳌﻦ رددوﻫﺎ ﻋﻦ ﺑﻼﻫﺔ ﻋﺮوﺷﺎ ﺗﺴﺠﺪ ﲢﺘﻬﺎ أﻓﻜﺎر أﺟﻴﺎل وأﺟﻴﺎل ،وﺳﺨﺮ ﻟﺘﻤﺠﻴﺪ ﺗﻠﻚ اﻷﻛﺎذﻳﺐ ﻛﺜﲑا ﻣﻦ اﻷﻟﺴﻦ
واﻷﻗﻼم ،ﻓﺼﺎر ﻣﻦ اﻟﺼﻌﺐ ،ﺑﻞ ﻣﻦ اﳌﺴﺘﺤﻴﻞ أن ﻳﻔﻜﺮ أﺣﺪ ﰲ ﻧﻘﺪ ﺷﻲء ﻣﻦ ﻫﺬا اﻟﱰاث ،أو ﺗﻌﺮﻳﺔ ﻣﺎ ﻓﻴﻪ ﻣﻦ
أﻛﺎذﻳﺐ وﻛﺸﻒ ﻣﺎ ﻓﻴﻪ ﻣﻦ أﺧﻄﺎء ،واﻟﻮﻳﻞ ﻛﻞ اﻟﻮﻳﻞ ﳌﻦ ﳚﺮؤ ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ.
وﺻﺎرت اﻟﱰﻫﺎت اﳌﻤﺠﻮﺟﺔ ،واﻷﺳﺎﻃﲑ اﻟﺴﺎذﺟﺔ واﻟﺒﺪع واﳋﺮاﻓﺎت وﻛﺄ ﺎ درر ﺗﺘﻸﻷ ﺑﻨﻮر اﳊﻖ ،ﺑﻞ ﺻﺎرت ﻣﻦ
أﺣﺐ ﻣﺎ ﻳﻌﺸﻖ اﻟﻨﺎس ﳑﺎ ﻛﺘﺐ ﻋﻦ اﻟﺮﺳﻮل ﺻﻠﻰ ﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ ،وﺻﺎرت ﻣﻜﺎﻧﺔ ﻫﺆﻻء أﻋﻠﻰ ﻣﻜﺎﻧﺔ ،وﳍﻢ أﻗﻮى
ﺳﻠﻄﺎن ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ أن ﻳﻌﺼﻒ ﺑﻜﻞ ﻣﻦ ﺗﺴﻮل ﻟﻪ ﻧﻔﺴﻪ أن ﻳﻨﻘﺪ أو ﻳﻘﻮل ﻛﻠﻤﺔ ﺣﻖ ﺗﺪﺣﺾ ﺗﻠﻚ اﻟﻀﻼﻻت ،أو
ﺗﺼﺤﺢ ﺗﻠﻚ اﻷﺧﻄﺎء ،ﻧﻌﻢ :إن اﻟﺒﺎﻃﻞ اﻟﺬي ﺳﺨﺮ ﻫﺬﻩ اﻟﻌﻘﻮل واﻷﻟﺴﻨﺔ واﻷﻗﻼم ،وﻣﻸ ﺑﻄﻮن أر ﺎ ﺑﺴﺤﺘﻪ ﻻ
ﳛﺐ وﻻ ﻳﺮﺿﻰ أن ﻳﻜﺸﻒ اﻟﻨﺎس أﻧﻪ ﻃﻞ،ﻷﻧﻪ – ﲟﺎ ﻫﻮ ﻋﻠﻴﻪ ﰲ ﻋﻘﻮل ﻋﺒﻴﺪي اﳋﺮاﻓﺔ وﻣﺼﺪﻗﻴﻬﺎ -ﻳﻌﻴﺶ ﻣﻌﺒﻮدا
ﻣﻘﺪﺳﺎ ﺗﺴﺎق إﻟﻴﻪ اﳍﺪا واﻟﻘﺮاﺑﲔ ،وﲢﺘﺸﺪ اﻟﺪﻧﻴﺎ ﰲ ﺣﺎﺗﻪ وﺳﺎﺣﺎﺗﻪ واﺣﺘﻔﺎﻻﺗﻪ وﻣﻮاﻟﺪﻩ ﺑﻜﻞ ﺗﺮﻓﻬﺎ وزﻳﻨﺘﻬﺎ
وﻓﺴﻮﻗﻬﺎ ،وﻫﻴﺌﺔ ﻛﺒﲑة اﻟﻌﺪد ،ﺿﺎﻟﺔ وﻣﻀﻠﻠﺔ ﻣﻦ اﳌﻨﺘﻔﻌﲔ ﺗﺮﻗﺺ و ﻠﻞ وﺗﺪق اﻟﺪﻓﻮف ،وﺗﺮدد اﻷ ﺷﻴﺪ ﺳﻘﻴﻤﺔ اﻟﻮزن،
ﻫﺎﺑﻄﺔ اﳌﻌﺎﱐ.
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ﻓﻤﺎذا ﻧﻔﻌﻞ ﻟﻨﻜﺘﺐ اﳊﻖ؟ أﳒﱭ ﻋﻦ اﳍﺘﺎف اﻟﺮوﺣﻲ اﳉﻤﻴﻞ ﳊﻘﻴﻘﺔ ﺧﺸﻴﺔ ﻫﺆﻻء اﳌﻨﺬرﻳﻦ ﻟﻮﻋﺪ واﻟﻮﻋﻴﺪ ؟
أﻧﺪﻫﻦ ﻛﻤﺎ ﻳﺪﻫﻨﻮن ﳐﺎﻓﺔ أن ﻳﻌﺮﺑﺪ ﻋﻠﻴﻨﺎ اﻟﺒﺎﻃﻞ ﺑﺒﻬﺘﺎﻧﻪ وﻋﺪواﻧﻪ؟
إن ﻣﻦ ﺣﻖ اﻟﺼﺪق أن ﺧﺬ ﳎﺎﻟﻪ ﰲ اﻟﺘﻌﺒﲑ ﻋﻨﻪ ﻋﻠﻰ ﺻﻮت وأوﺳﻊ ﻧﻄﺎق ،وإن إﳝﺎﻧﻨﺎ

وﺑﺮﺳﻮﻟﻪ ﺻﻠﻰ ﷲ ﻋﻠﻴﻪ

وﺳﻠﻢ ﻷﻛﺮم وأﻋﺰ ﻣﻦ أن ﻧﱰﻛﻪ ﻟﺪﻋﺎة اﻹﻓﻚ ،وﻛﻬﻨﺔ اﻟﺰور ،أو ﻧﺴﻠﻢ ﺑﻜﻞ ﻣﺎ ﻳﻜﺘﺐ ﰲ ﺣﻘﻪ ﺻﻠﻰ ﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ ﺑﻐﻴﺔ
اﻟﻨﺠﺎة ﻣﻦ ﺳﻼﻃﺔ ﺟﺎﻫﻠﻴﺔ ﺟﺎﺣﺪة ،أو ﺳﻔﺎﻫﺔ وﺛﻨﻴﺔ ﺣﺎﻗﺪة ،وأن اﳊﻖ اﻟﺬي ﳚﻌﻞ ﻣﻦ اﳊﻴﺎة ﺷﻴﺌﺎ ﲨﻴﻼ وﻋﻈﻴﻤﺎ
ﻷﲰﻰ ﻣﻦ أن ﻧﺴﻤﺢ ﻟﻸﻣﻴﺔ اﻟﺪﻳﻨﻴﺔ أن ﺗﺴﺘﻤﺮ وﺗﺴﻮد ،أو أن ذن ﳍﺬا اﻟﺮﻛﺎم اﻷﺳﻮد ﻣﻦ اﻷﺳﺎﻃﲑ أن ﻳﺰﺣﻒ ﻋﻠﻰ
أﻓﻖ ﻧﻮر اﳊﻖ ﻟﻴﻬﺰم اﻹﺳﻼم ﻣﻦ داﺧﻠﻪ ﻟﻴﺒﻘﻰ ﰲ اﻟﻨﻬﺎﻳﺔ ﳎﺮد ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﻄﻘﻮس واﳋﺮاﻓﺎت.
وﻋﻠﻰ ﻫﺬا اﻷﺳﺎس ﻳﻄﺮح اﻟﺘﺴﺎؤل اﻟﺘﺎﱄ :ﻫﻞ ﲢﺘﺎج ﻣﻜﺎﻧﺔ اﻟﺮﺳﻮل ﺻﻠﻰ ﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ إﱃ أن ﻧﺪﻋﻤﻬﺎ ﻷﻛﺎذﻳﺐ
ﺣﱴ ﻧﺆﻳﺪ أو ﻧﺮدد ﻛﻞ أﻛﺬوﺑﺔ اﺧﺘﻠﻘﺖ؟
إن اﻟﺬي ﻳﺰﻋﻢ ﻫﺬا ﻛﺎﻟﺬي ﻳﺰﻋﻢ أن اﳊﻖ ﰲ ﺣﺎﺟﺔ إﱃ اﻟﺒﺎﻃﻞ ،وأن اﻟﺼﺪق ﳏﺘﺎج –ﰲ ﻳﻴﺪ اﻟﻨﺎس ﻟﻪ -إﱃ
اﻟﻜﺬب ،وأن اﻹﳝﺎن ﻳﺮﻳﺪ ﺳﻨﺪا ﻣﻦ اﻟﻜﻔﺮ ،وأن اﳋﲑ ﻓﻘﲑ إﱃ اﻟﺸﺮ ،ﻟﻴﻬﺐ ﻟﻪ ﰲ اﳊﻴﺎة ﻣﻜﺎﻧﺘﻪ.
وﻟﻘﺪ ﺟﺎءت اﳋﻮارق ﻃﺎﺋﻌﺔ ﻟﻨﱯ اﻹﺳﻼم ﻓﺼﺪﻗﻬﺎ اﻟﻨﺎس وﻟﻜﻨﻪ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺼﻼة واﻟﺴﻼم أﰉ ﳍﻢ أن ﻳﺼﺪﻗﻮﻫﺎ أو
ﻳﻔﻬﻤﻮﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﻏﲑ ﺣﻘﻴﻘﺘﻬﺎ ،وﻟﻮ أﻧﻪ ﺳﻜﺖ ﻋﻨﻬﺎ ﳊﺴﺒﻮﻫﺎ ﻣﻌﺠﺰة ﻣﻦ اﳌﻌﺠﺰات ﱂ ﻳﺘﺤﻘﻖ ﻣﺜﻠﻬﺎ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻷﺣﺪ ﻣﻦ
اﳌﺮﺳﻠﲔ.
ﻣﺎت اﺑﻨﻪ إﺑﺮاﻫﻴﻢ ،واﻧﻜﺴﻔﺖ اﻟﺸﻤﺲ ﺳﺎﻋﺔ دﻓﻨﻪ ،وﺗﺼﺎﻳﺢ اﳌﺴﻠﻤﻮن ﺣﻮل اﻟﻘﱪ :إ ﺎ ﻵﻳﺔ ﻣﻦ آ ت ﷲ أن
ﺗﻨﻜﺴﻒ اﻟﺸﻤﺲ ﳌﻮت اﺑﻦ ﳏﻤﺪ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺼﻼة واﻟﺴﻼم ،وﻟﻮ ﻛﺎن ﺻﻠﻮات ﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ رﺳﻮﻻ ﻣﻦ اﻟﺮﺳﻞ اﻟﺬﻳﻦ
ﻳﺘﺼﻴﺪون اﳋﻮارق ﳌﺎ ﻛﻠﻔﺘﻪ ﻫﺬﻩ اﳋﺎرﻗﺔ إﻻ أن ﻳﺴﻜﺖ ﻋﻨﻬﺎ ﻓﻼ ﻳﺪﻋﻴﻬﺎ وﻻ ﻳﻨﻜﺮﻫﺎ ،وﻟﻜﻨﻪ ﱂ ﻳﻨﺲ ﰲ ﺳﺎﻋﺔ ﺣﺰﻧﻪ
ت ﷲ وأن اﻟﺸﻤﺲ واﻟﻘﻤﺮ آﻳﺘﺎن ﻟﻪ ﻻ ﲣﺴﻔﺎن ﳌﻮت

أﻣﺎﻧﺔ اﳍﺪاﻳﺔ ﻟﻠﻤﺆﻣﻨﲔ ﺑﺪﻳﻨﻪ ،و درﻫﻢ ﻟﺴﺎﻋﺘﻬﺎ ﻣﺬﻛﺮا ﳍﻢ

أﺣﺪ وﻻ ﳊﻴﺎﺗﻪ.وﻣﺎ ﳓﺴﺐ أن اﻟﻨﺒﻮة ﺗﻌﻈﻢ ﺑﻜﺮاﻣﺔ ﻗﻂ أﻛﺮم ﳍﺎ ﻣﻦ اﻟﺘﻮﻛﻴﺪ ﺑﻌﺪ اﻟﺘﻮﻛﻴﺪ ﰲ اﻟﻘﺮآن اﻟﻜﺮﱘ ﺑﺘﻤﺤﻴﺺ
ﻫﺬﻩ اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ اﻟﺴﻤﺎوﻳﺔ ﳍﺪاﻳﺔ اﻟﻀﻤﺎﺋﺮ واﻟﻌﻘﻮل ﻏﲑ ﻣﺸﺮوﻃﺔ وﻻ ﻣﺮﺗﺒﻄﺔ ﲟﺎ وﻗﺮ ﰲ اﻷوﻫﺎم ﻣﻦ ﻗﻴﺎم اﻟﻨﺒﻮة ﻛﻠﻬﺎ ﻋﻠﻰ
دﻋﻮى اﳋﻮارق واﻹﻧﺒﺎء ﳌﻐﻴﺒﺎت.1
ﻓﺤﻖ اﻟﻘﺮآن ﻫﻮ اﳊﻖ اﻷول ،ﻓﻬﻮ اﳌﻬﻴﻤﻦ ﻋﻠﻰ ﻛﻞ ﻛﺘﺎب ﺟﺎء ﺑﻪ اﻟﺒﺸﺮ ،ﻓﻠﻨﻌﺘﺼﻢ ﺑﻪ وﳓﻦ ﻧﻜﺘﺐ أو ﻧﻨﻘﺪ ﻣﺎ
ﻛﺘﺐ ﻟﻴﻬﺐ ﷲ ﻟﻨﺎ اﻟﻔﺮﻗﺎن اﳌﺒﲔ.
1

 -اﻧظر :ﺣﻘﺎﺋﻖ اﻹﺳﻼم ﻟﻌﺑﺎس اﻟﻌﻘﺎد ،ص .59

9

HİCRİ İKİNCİ ASIRDA İSLÂMÎ İLİMLER- I

ب-ﻗﺮاءة اﻟﺴﲑة اﻟﻨﺒﻮﻳﺔ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس أ ﺎ اﳌﻨﺒﻊ اﻟﺼﺎﰲ اﻟﺬي ﻧﺴﺘﻤﺪ ﻣﻨﻪ ﻣﻼح اﻟﻄﺮﻳﻖ اﻟﺼﺤﻴﺢ ،واﻟﺘﻄﺒﻴﻖ اﻟﺴﻮي
ﻟﻺﺳﻼم ،ﻻ أن ﻧﻮردﻫﺎ ﻛﺄﺣﺪاث رﳜﻴﺔ اﻧﺘﻬﺖ ﻧﺘﻬﺎء أﺣﺪاﺛﻬﺎ ،ﺑﻞ ﻧﺴﺘﺨﻠﺺ ﻣﻨﻬﺎ اﻟﺪروس واﻟﻌﱪ ،واﻟﻘﻮاﻋﺪ
اﻟﻌﺎﻣﺔ ،واﳌﻘﺎﺻﺪ اﻟﻌﻈﻴﻤﺔ اﻟﱵ ﳝﻜﻦ اﻻﺳﺘﻔﺎدة ﻣﻨﻬﺎ واﻻﺳﺘﺌﻨﺎس ﺎ ﰲ ﻛﻞ زﻣﺎن وﻣﻜﺎن.
وﻗﺪ أدرك اﻟﻌﻠﻤﺎء اﻷﺟﻼء ﻫﺬا اﳌﻘﺼﺪ اﻟﻌﻈﻴﻢ ووﻗﻔﻮا ﻋﻠﻰ ﻫﺬا اﳌﻨﻬﺞ اﻟﺴﺪﻳﺪ ﻟﺪراﺳﺔ اﻟﺴﲑة اﻟﻨﺒﻮﻳﺔ واﻟﻨﻬﻞ ﻣﻦ
ﻣﻌﻴﻨﻬﺎ ،ﻓﺄﻟﻔﻮا ﰲ ﻫﺪﻳﻪ ﺻﻠﻰ ﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ ﻣﺆﻟﻔﺎت ﻛﺜﲑة ،1ودﻋﻮا إﱃ اﻻﻗﺘﺪاء ﺑﻪ ﰲ ﺟﻞ ﻛﺘﺎ ﻢ ،وﲤﺜﻠﻮﻩ ﰲ
ﺣﻴﺎ ﻢ ،ﻓﻜﺎن اﻹﺳﻼم ﺣﻴﺎ ﰲ ﺳﻠﻮﻛﻬﻢ وﺗﺼﺮﻓﺎ ﻢ وﰲ ﲨﻴﻊ ﺷﺆون ﺣﻴﺎ ﻢ.
ﺟـ-أن ﻳﻜﻮن اﳍﺪف ﻣﻦ إﻳﺮاد ﺳﲑة اﻟﺮﺳﻮل ﺻﻠﻰ ﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ ﰲ دروﺳﻨﺎ ﻫﻮ ﺣﺴﻦ اﻻﻗﺘﺪاء ﺑﺮﺳﻮﳍﺎ ﺻﻠﻰ ﷲ
ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ وﺗﺮﺳﻴﺦ ﳏﺒﺘﻪ ﰲ ﻗﻠﻮﺑﻨﺎ "وﳏﺒﺘﻪ ﺻﻠﻰ ﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ ﻫﻲ روح اﻹﳝﺎن اﻟﺬي ﻫﻮ أﺻﻞ ﻛﻞ ﺳﻌﺎدة
وﺳﻴﺎدة ،وﰲ ﳏﺒﺘﻨﺎ ﻟﻪ ﺻﻠﻰ ﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ ﻣﻨﻦ ﻋﻈﻴﻤﺔ ﻋﻠﻴﻨﺎ ﻷ ﺎ ﻣﻮﺟﺒﺔ ﳌﻌﻴﺘﻪ وﳎﺎورﺗﻪ وﺻﺤﺒﺘﻪ".2
وﻟﻌﻞ أوﺿﺢ اﻷﻣﺜﻠﺔ ﻋﻠﻰ إﺧﺒﺎر اﻟﺼﺤﺎﺑﺔ ﻷﺑﻨﺎﺋﻬﻢ ﺣﺪاث اﻟﺴﲑة ،ﻣﺎ أﺧﺮﺟﻪ اﳊﺎﻛﻢ ﺳﻨﺎدﻩ ﻗﺎل :ﺣﺪﺛﲏ أﺑﻮ
ﻳﻌﻘﻮب ﺑﻦ اﻟﺰﺑﲑ ﺑﻦ ﺣﺒﻴﺐ ﺑﻦ ﺑﺖ ﺑﻦ ﻋﺒﺪﷲ ﺑﻦ اﻟﺰﺑﲑ ﻋﻦ ﻫﺸﺎم ﺑﻦ ﻋﺮوة ﻋﻦ أﺑﻴﻪ ﻗﺎل :ﻗﺎل ﻋﺒﺪﷲ ﺑﻦ اﻟﺰﺑﲑ
ﻷﺑﻴﻪ :أﺑﺖ ﺣﺪﺛﲏ ﻋﻦ رﺳﻮل ﷲ ﺻﻠﻰ ﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ ﺣﱴ أﺣ ّﺪث ﻋﻨﻚ .ﻓﺈن ﻛﻞ أﺑﻨﺎء اﻟﺼﺤﺎﺑﺔ ﳛﺪث ﻋﻦ
أﺑﻴﻪ.(3)...
وﻛﺬﻟﻚ ﳎﺎﻟﺴﺔ اﻟﺘﺎﺑﻌﲔ ﻟﻠﺼﺤﺎﺑﺔ رﺿﻮان ﷲ ﻋﻠﻴﻬﻢ وﻣﺴﺎءﻟﺘﻬﻢ ﻋﻤﺎ ﺷﻬﺪوﻩ ﻣﻊ رﺳﻮل ﷲ ﺻﻠﻰ ﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ،
ﻋﻦ ﻳﺰﻳﺪ ﺑﻦ ﺷﺮﻳﻚ اﻟﺘﻴﻤﻲ ﻗﺎل :ﻛﻨﺎ ﻋﻨﺪ ﺣﺬﻳﻔﺔ ،ﻓﻘﺎل رﺟﻞ :ﻟﻮ أدرﻛﺖ رﺳﻮل ﷲ ﺻﻠﻰ ﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ ﻗﺎﺗﻠﺖ
ﻣﻌﻪ وأﺑﻠﻴﺖ ﻓﻘﺎل ﺣﺬﻳﻔﺔ :أﻧﺖ ﻛﻨﺖ ﺗﻔﻌﻞ ذﻟﻚ؟".4وﻣﻦ ﻣﺜﺎل ذﻟﻚ أﻳﻀﺎً ﻣﺎ رواﻩ ﻣﺴﻠﻢ

5

ﺳﻨﺎدﻩ ﻋﻦ ﻳﺰﻳﺪ ﺑﻦ

ﺣﺒﺎن ﻗﺎل اﻧﻄﻠﻘﺖ أ وﺣﺼﲔ ﺑﻦ ﺳﱪة وﻋﻤﺮو ﺑﻦ ﻣﺴﻠﻢ إﱃ زﻳﺪ ﺑﻦ أرﻗﻢ ،ﻓﻠﻤﺎ ﺟﻠﺴﻨﺎ إﻟﻴﻪ ﻗﺎل ﻟﻪ ﺣﺼﲔ :ﻟﻘﺪ
ﻟﻘﻴﺖ زﻳﺪ ﺧﲑاً ﻛﺜﲑاً :رأﻳﺖ رﺳﻮل ﷲ ﺻﻠﻰ ﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ وﲰﻌﺖ ﺣﺪﻳﺜﻪ وﻏﺰوت ﻣﻌﻪ وﺻﻠﻴﺖ ﺧﻠﻔﻪ ،وﻟﻘﺪ
ﻟﻘﻴﺖ زﻳﺪ ﺧﲑاً ﻛﺜﲑاً ،ﺣﺪﺛﻨﺎ زﻳﺪ ﻣﺎ ﲰﻌﺖ ﻣﻦ رﺳﻮل ﷲ ﺻﻠﻰ ﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ.
ﻛﻞ ﻫﺬا ﻳﻔﺴﺮ ﺳﺒﺐ ﺗﺴﻤﻴﺔ اﻟﺴﲑة ﺳﻢ اﳌﻐﺎزي أ م اﻟﺼﺤﺎﺑﺔ ﺣﱴ ﻣﺮاﺣﻞ اﻟﺘﺄﻟﻴﻒ اﻷوﱃ ﰲ اﻟﺴﲑة.
 -1اﻧظر :زاد اﻟﻣﻌﺎد ﻓﻲ ھدي ﺧﯾر اﻟﻌﺑﺎد ﻻﺑن ﻗﯾم اﻟﺟوزﯾﺔ ،ﻓﻘﮫ اﻟﺳﯾرة ﻟﻠﻐزاﻟﻲ ،وﻓﻘﮫ اﻟﺳﯾرة ﻟﻣﺣﻣد ﺳﻌﯾد اﻟﺑوطﻲ ،وﻧور =اﻟﯾﻘﯾن ﻟﻣﺣﻣد اﻟﺧﺿري،
وﻓﻘﮫ اﻟﺳﯾرة ﻟﻣﻧﯾر اﻟﻐﺿﺑﺎن ،واﻟﺳﯾرة اﻟﻧﺑوﯾﺔ دروس وﻋﺑر ﻟﻣﺻطﻔﻰ اﻟﺳﺑﺎﻋﻲ ،ووﻗﻔﺎت ﺗرﺑوﯾﺔ ﻣن اﻟﺳﯾرة اﻟﻧﺑوﯾﺔ ﻟﻌﺑد اﻟﺣﻣﯾد ﺟﺎﺳم اﻟﺑﻼﻟﻲ ،ووﻗﻔﺎت
ﺗرﺑوﯾﺔ ﻣﻊ اﻟﺳﯾرة اﻟﻧﺑوﯾﺔ ﻷﺣﻣد ﻓرﯾد.
2
 ﺷرح اﻟﺷﻣﺎﺋل اﻟﻣﺣﻣدﯾﺔ ﻟﻣﺣﻣد ﺑن ﻗﺎﺳم ﺟﺳوس ،ج  1ص .7 -3أﺧرﺟﮫ اﻟﺣﺎﻛم ﻓﻲ اﻟﻣﺳﺗدرك .361/3
 -4أﺧرﺟﮫ ﻣﺳﻠم ) (1788وأﺧرﺟﮫ اﺑن إﺳﺣﺎق ﻣن طرﯾﻖ أﺧرى ﺑﻠﻔظ "وﷲ ﻟو أدرﻛﻧﺎه ﻣﺎ ﺗرﻛﻧﺎه ﯾﻣﺷﻲ ﻋﻠﻰ اﻷرض وﻟﺣﻣﻠﻧﺎه ﻋﻠﻰ أﻋﻧﺎﻗﻧﺎ" ﺳﯾرة
اﺑن ھﺷﺎم  558آﺧر ﻏزوة اﻟﺧﻧدق.
 -5أﺧرﺟﮫ ﻣﺳﻠم ،ﻛﺗﺎب ﻓﺿﺎﺋل اﻟﺻﺣﺎﺑﺔ رﺿﻲ ﷲ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻋﻧﮭم ،ﺑﺎب ﻣن ﻓﺿﺎﺋل ﻋﻠﻲ ﺑن أﺑﻲ طﺎﻟب رﺿﻲ ﷲ ﻋﻧﮫ رﻗم.2408:
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 -2اﳌﻄﻠﺐ اﻟﺜـﺎﱐ :ﻣﺮاﺣﻞ ﺗﺪوﻳﻦ اﻟﺴﲑة اﻟﻨﺒﻮﻳﺔ ﺧﻼل اﻟﻘﺮن اﻟﺜﺎﱐ اﳍﺠﺮي.
ﻟﻘﺪ ﺑﺮز رﺟﺎل ﺻﻨﻔﻮا ﰲ اﻟﺴﲑة ﺑﻌﺪ أن ُﺣ ِّﺪدت اﳋﻄﻮط اﻟﻌﺮﻳﻀﺔ ﰲ اﻟﺘﺄﻟﻴﻒ ﰲ ﻋﺼﺮ اﻟﺘﺎﺑﻌﲔ وﻣﺮت ﺣﺮﻛﺔ اﻟﺘﺪوﻳﻦ

ﲟﺮاﺣﻞ زﻣﻨﻴﺔ ﻣﺘﺘﺎﺑﻌﺔ؛ ﳑﺎ ﺟﻌﻞ اﻟﻌﻠﻤﺎء اﳌﻬﺘﻤﲔ ﺑﺸﺄن اﻟﺴﲑ اﻟﻨﺒﻮﻳﺔ ﻳﻔﻴﺆون ﻛﺘّﺎب اﻟﺴﲑة اﻟﻨﺒﻮﻳﺔ واﳌﺆﻟﻔﲔ ﻓﻴﻬﺎ إﱃ
ﻃﺒﻘﺎت.
 -1اﻟﻄﺒﻘﺔ اﻷوﱃ ،وﻣﻦ أﻋﻤﺪ ﺎ :ﻋﺮوة ﺑﻦ اﻟﺰﺑﲑ وأ ن ﺑﻦ ﻋﺜﻤﺎن ﺑﻦ ﻋﻔﺎن وﺷﺮﺣﺒﻴﻞ ﺑﻦ ﺳﻌﺪ.
 -2اﻟﻄﺒﻘﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ،وﻣﻦ روادﻫﺎ :ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﻣﺴﻠﻢ ﺑﻦ ﺷﻬﺎب اﻟﺰﻫﺮي ،وﻋﺒﺪﷲ ﺑﻦ أﰊ ﺑﻜﺮ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﻤﺮو ﺑﻦ
ﺣﺰم اﻷﻧﺼﺎري ،وﻋﺎﺻﻢ ﺑﻦ ﻋﻤﺮ ﺑﻦ ﻗﺘﺎدة ،وﻣﻌﻤﺮ ﺑﻦ راﺷﺪ وﳏﻤﺪ ﺑﻦ إﺳﺤﺎق اﳌﻄﻠﱯ.
 -3اﻟﻄﺒﻘﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ،وﻣﻦ أﻋﻼﻣﻬﺎ :ﻣﻮﺳﻰ ﺑﻦ ﻋﻘﺒﺔ وﻣﻌﻤﺮ ﺑﻦ راﺷﺪ وﳏﻤﺪ ﺑﻦ إﺳﺤﺎق.
وﻣﻦ ِﺣ ْﻔﻆ ﷲ ﺗﻌﺎﱃ ﻟﺴﲑة ﻧﺒﻴﻪ ﻟﺘﺒﻘﻰ ﻣﻨﺎراً ﻳﻘﺘﺪي ﺑﻪ اﳌﺴﻠﻤﻮن ﰲ ﻛﻞ ﻋﺼﺮ وﻣﺼﺮ ،أن ﻫﻴﺄ ﳍﺎ ﻫﺆﻻء اﻟﻌﻠﻤﺎء ﻣﻦ
ﻃﺒﻘﺎت اﻟﺘﺎﺑﻌﲔ و ﺑﻌﻲ اﻟﺘﺎﺑﻌﲔ ﻟﻜﺘﺎﺑﺘﻬﺎ ﰲ وﻗﺖ ﻣﺒﻜﺮ ،ﻣﺴﺘﻘﲔ أﺧﺒﺎرﻫﺎ ﻣﻦ اﻟﺼﺤﺎﺑﺔ اﻟﺬﻳﻦ ﻛﺎﻧﻮا ﺷﻬﻮد ﻋﻴﺎن
وﻣﺸﺎرﻛﲔ ﰲ اﻷﺣﺪاث ،ﻓﻠﻢ ﻳﻘﻊ اﻧﻘﻄﺎع ﺑﲔ اﻷﺣﺪاث واﻟﺘﺪوﻳﻦ.
ﻛﻤﺎ أن ﷲ ﺗﻌﺎﱃ ﺣﻔﻆ ﺳﲑة ﻧﺒﻴﻪ ﻣﻦ اﻟﻀﻴﺎع واﻟﺘﺤﺮﻳﻒ واﳌﺒﺎﻟﻐﺔ واﻟﺘﻬﻮﻳﻞ؛ ﻷن ﻫﺆﻻء ﻋﻨﻮا ﺎ ودوﻧﻮا أﺻﻮﳍﺎ ﻗﺒﻞ
أن ﺗﺘﻨﺎوﳍﺎ أﻗﻼم اﳌﺆرﺧﲔ واﻟﻘﺼﺎﺻﲔ ،وﻫﺬﻩ ﻣﻴﺰة ﻟﻜﺘﺐ اﻟﺴﲑة اﳌﺨﺘﺼﺔ ﱂ ﺗﺘﻮﻓﺮ ﻟﻐﲑﻫﺎ ﻣﻦ ﻛﺘﺐ اﻟﺘﺎرﻳﺦ
واﻷﺧﺒﺎر.
وﻟﻘﺪ ﻛﺎن اﻫﺘﻤﺎم اﻟﺼﺤﺎﺑﺔ ﻟﺴﲑة وﻧﻘﻠﻬﺎ ﺑﻌﺎً ﻣﻦ اﻫﺘﻤﺎﻣﻬﻢ ﲟﻌﺮﻓﺔ ﻛﻞ ﻣﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﻟﻨﱯ ﺻﻠﻰ ﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ وﻧﻘﻠﻪ
إﱃ ﻣﻦ ﺑﻌﺪﻫﻢ ،وﻧﺴﺘﻄﻴﻊ أن ﻧﻮﺟﺰ اﻫﺘﻤﺎم اﻟﺼﺤﺎﺑﺔ ﻟﺴﲑة ﰲ ﺛﻼث ﳎﺎﻻت:
ا ﺎل اﻷول :رواﻳﺔ اﻷب واﻷﻫﻞ ﻟﻸﺑﻨﺎء ،وﻣﻦ أﻣﺜﻠﺔ ذﻟﻚ:
أ -ﻗﺎل إﲰﺎﻋﻴﻞ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﺳﻌﺪ ﺑﻦ أﰊ وﻗﺎص )134ﻫـ( :ﻛﺎن أﰊ )82ﻫـ( ﻳﻌﻠﻤﻨﺎ ﻣﻐﺎزي رﺳﻮل ﷲ ر وﻳﻌ ّﺪﻫﺎ
ﻋﻠﻴﻨﺎ ،وﺳﺮا ﻩ وﻳﻘﻮل :ﺑﲏ ﻫﺬﻩ ﻣﺂﺛﺮ آ ﺋﻜﻢ ﻓﻼ ﺗﻀﻴﻌﻮا ذﻛﺮﻫﺎ.1
ب -ﻗﺎل ﻋﻠﻲ ﺑﻦ اﳊﺴﻦ ﺑﻦ ﻋﻠﻲ ﺑﻦ أﰊ ﻃﺎﻟﺐ ،زﻳﻦ اﻟﻌﺎﺑﺪﻳﻦ )93ﻫـ( :ﻛﻨﺎ ﻧﻌﻠﱠﻢ ﻣﻐﺎزي رﺳﻮل ﷲ ﺻﻠﻰ ﷲ ﻋﻠﻴﻪ
وﺳﻠﻢ ﻛﻤﺎ ﻧﻌﻠّﻢ اﻟﺴﻮرة ﻣﻦ اﻟﻘﺮآن.2

 -1اﻟﺟﺎﻣﻊ ﻷﺧﻼق اﻟراوي وآداب اﻟﺳﺎﻣﻊ :اﻟﺧطﯾب اﻟﺑﻐدادي  ،195/2ﺗﺣﻘﯾﻖ د .ﻣﺣﻣود اﻟطﺣﺎن ،ﻣﻛﺗﺑﺔ اﻟﻣﻌﺎرف ،اﻟرﯾﺎض 1403ھـ1983/م.
 -2اﻟﺟﺎﻣﻊ ﻷﺧﻼق اﻟراوي وآداب اﻟﺳﺎﻣﻊ  ،195/2وﯾﻧظر اﻟﺑداﯾﺔ واﻟﻧﮭﺎﯾﺔ .21/5
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ا ﺎل اﻟﺜﺎﱐ :ﺳﺆال ﺑﻌﺾ اﻟﺼﺤﺎﺑﺔ ﳑﻦ ﺷﻬﺪ اﳌﺸﺎﻫﺪ واﻟﻮﻗﺎﺋﻊ:
أ -وﻣﺜﺎل دﻟﻚ ﻣﺎ رواﻩ اﻟﱪاء ﺑﻦ ﻋﺎزب ﻗﺎل :اﺷﱰى أﺑﻮﺑﻜﺮ ﻣﻦ ﻋﺎزب رﺣﻼً ﺑﺜﻼﺛﺔ ﻋﺸﺮ درﳘﺎً ﻓﻘﺎل أﺑﻮﺑﻜﺮ

ِ
إﱄ رﺣﻠﻲ .ﻗﺎل ﻋﺎزب :ﻻ ﺣﱴ ﲢﺪﺛﻨﺎ ﻛﻴﻒ ﺻﻨﻌﺖ أﻧﺖ ورﺳﻮل ﷲ ﺻﻠﻰ ﷲ ﻋﻠﻴﻪ
ﻟﻌﺎزبُ :ﻣﺮ اﻟﱪاء ﻓﻠﻴﺤﻤﻞ ّ
وﺳﻠﻢ ﺣﲔ ﺧﺮﺟﺘﻤﺎ ﻣﻦ ﻣﻜﺔ واﳌﺸﺮﻛﻮن ﻳﻄﻠﺒﻮﻧﻜﻢ؟ ﻗﺎل :ارﲢﻠﻨﺎ ﻣﻦ ﻣﻜﺔ  ...ﻓﻘﺺ ﺣﺪﻳﺚ اﳍﺠﺮة.1

ب -وﻛﺬﻟﻚ اﻟﺮؤﻳﺔ اﳌﻴﺪاﻧﻴﺔ ﳌﻮاﻗﻒ اﻟﺮﺳﻮل ﺻﻠﻰ ﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ وأﺻﺤﺎﺑﻪ.
ﻣﻦ ذﻟﻚ ﻣﺎ أﺧﺮﺟﻪ اﻟﺒﺨﺎري ﰲ اﻟﺘﺎرﻳﺦ اﻷوﺳﻂ ﻓﻴﻤﻦ ﻣﺎت ﺑﲔ اﳋﻤﺴﲔ واﻟﺴﺘﲔ وﺳﺎق ﺳﻨﺎد ﻟﻪ أن ﻣﺮوان ﺑﻦ
اﳊﻜﻢ ﳌﺎ ﻛﺎن واﻟﻴﺎً ﻋﻠﻰ اﳌﺪﻳﻨﺔ ﻣﻦ ﻗِﺒَﻞ ﻣﻌﺎوﻳﺔ أرﺳﻞ إﱃ أﰊ ﻗﺘﺎدة اﻷﻧﺼﺎري ُﻟﲑﻳﻪ ﻣﻮاﻗﻒ اﻟﻨﱯ ﺻﻠﻰ ﷲ ﻋﻠﻪ وﺳﻠﻢ
وأﺻﺤﺎﺑﻪ ﻓﺎﻧﻄﻠﻖ ﻣﻌﻪ ﻓﺄراﻩ.2
ا ﺎل اﻟﺜﺎﻟﺚ :اﺷﺘﻬﺎر ﺑﻌﺾ اﻟﺼﺤﺎﺑﺔ ﺑﺘﺘﺒﻊ أﺣﺪاث اﻟﺴﲑة ﰒ روا ﺎ ﺑﻌﺪ ذﻟﻚ إﱃ اﻟﺘﺎﺑﻌﲔ:
وأﺑﺮز ﻣﺜﺎل ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ ﻋﺒﺪﷲ ﺑﻦ ﻋﺒﺎس :ﻓﺄﻣﺎ ﺗﺘﺒﻌﻪ ﻷﺣﺪاث اﻟﺴﲑة ﻓﻴﺪل ﻋﻠﻴﻪ ﻗﻮﻟﻪ ":ﻛﻨﺖ أﻟﺰم اﻷﻛﺎﺑﺮ ﻣﻦ
أﺻﺤﺎب رﺳﻮل ﷲ ﺻﻠﻰ ﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ ﻣﻦ اﳌﻬﺎﺟﺮﻳﻦ واﻷﻧﺼﺎر ﻓﺄﺳﺄﳍﻢ ﻋﻦ ﻣﻐﺎزي رﺳﻮل ﷲ ﺻﻠﻰ ﷲ ﻋﻠﻴﻪ
وﺳﻠﻢ وﻣﺎ ﻧﺰل ﻣﻦ اﻟﻘﺮآن".3
وأﻣﺎ ﲢﺪﻳﺜﻪ ﺑﻮﻗﺎﺋﻊ اﻟﺴﲑة وأﺣﺪاﺛﻬﺎ ﻓﻜﺎن ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﲣﺼﻴﺼﻪ ﻳﻮﻣﺎً ﳛﺪث ﻓﻴﻪ ﳌﻐﺎزي ﻓﻘﻂ ،وﻗﺪ ﺧﺼﺺ ﻳﻮﻣﺎً
ﻟﻠﻔﻘﻪ وﻳﻮﻣﺎً ﻟﻠﺘﺄوﻳﻞ وﻫﻜﺬا.4
وﺳﺎق اﻟﺬﻫﱯ اﳋﱪ ﺑﻠﻔﻆ "وﻟﻘﺪ ﻛﻨﺎ ﳓﻀﺮ ﻋﻨﺪﻩ ﻓﻴﺤﺪﺛﻨﺎ اﻟﻌﺸﻴﺔ ﻛﻠﻬﺎ ﰲ اﳌﻐﺎزي").(5
وﳑﺎ ﻫﻮ ﺟﺪﻳﺮ ﳌﻼﺣﻈﺔ ﻫﻨﺎ أن اﺑﻦ ﻋﺒﺎس ﻛﺎن ﺷﺎ ً وﻗﺖ ﲨﻌﻪ ﻟﻠﺤﺪﻳﺚ واﻟﺴﲑة ﻓﻘﺪ ﺗﻮﰲ اﻟﻨﱯ ﺻﻠﻰ ﷲ ﻋﻠﻴﻪ
وﺳﻠﻢ وﻋﻤﺮ اﺑﻦ ﻋﺒﺎس  14ﻋﺎﻣﺎً ،6ﳑﺎ ﻣﻜﻨﻪ ﻣﻦ ﲢﺼﻴﻞ أﻛﱪ ﻗﺪر ﻣﺴﺘﻄﺎع ﻣﻦ اﻟﻌﻠﻢ ﻟﻔﻘﻪ واﻟﺘﻔﺴﲑ واﳊﺪﻳﺚ

 -1أﺧرﺟﮫ اﻟﺑﺧﺎري  ،3652وﻣﺳﻠم  2009-75ﻛﺗﺎب اﻟزھد ،وﻗد أﺧرﺟﮫ اﺑن ﺳﻌد ﻓﻲ اﻟطﺑﻘﺎت  365/4ﻛذﻟك.
 -2ذﻛر ذﻟك اﻟﺣﺎﻓظ اﺑن ﺣﺟر ﻓﻲ اﻹﺻﺎﺑﺔ ﻓﻲ ﺗرﺟﻣﺔ أﺑﻲ ﻗﺗﺎدة ص  537ﺑﺗرﺗﯾب ﺣﺳﺎن ﻋﺑداﻟﻣﻧﺎن ،ﺑﯾت اﻷﻓﻛﺎر اﻟدوﻟﯾﺔ ،اﻟرﯾﺎض ،ﺑدون ﺗﺎرﯾﺦ.
 -3طﺑﻘﺎت اﺑن ﺳﻌد  371/2وﻗد ﺳﺎﻗﮫ ﺑﺈﺳﻧﺎد ﻓﯾﮫ اﻟواﻗدي ،وروى اﻟﺑﯾﮭﻘﻲ ﺑﺈﺳﻧﺎده أن اﺑن ﻋﺑﺎس ﻛﺎن ﯾﺧﺗﻠف إﻟﻰ اﻟﺻﺣﺎﺑﻲ ﺻرﻣﺔ ﺑن ﻗﯾس ﯾﺗﻌﻠم ﻣﻧﮫ
أﺑﯾﺎﺗﺎ ً ﻗﺎﻟﮭﺎ ﻓﻲ ھﺟرة اﻟﻧﺑﻲ ﺻﻠﻰ ﷲ ﻋﻠﯾﮫ وﺳﻠم وﻗدوﻣﮫ اﻟﻣدﯾﻧﺔ ،دﻻﺋل اﻟﻧﺑوة  ،514-513/2وﯾﻧظر اﻟﺑداﯾﺔ واﻟﻧﮭﺎﯾﺔ .514 ،506-504/6
 -4طﺑﻘﺎت اﺑن ﺳﻌد  ،368/2وﻓﯾﮫ اﻟواﻗدي .واﻧظر :أﺳد اﻟﻐﺎﺑﺔ .293/3
 -5ﺳﯾر أﻋﻼم اﻟﻧﺑﻼء .350/3
 -6ﯾﻧظر ﺳﯾر أﻋﻼم اﻟﻧﺑﻼء .332/3
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واﻟﺴﲑة ،ﻛﻤﺎ ﻛﺎن ﻟﻪ ﺗﻼﻣﻴﺬ ﻛﺜﲑون أﺧﺬوا ﻋﻨﻪ ﻋﻠﻤﻪ ،ﳑﺎ أ ح ﻷﺣﺪاث اﻟﺴﲑة أن ﺗﻨﺎل ﺣﻈﺎً ﻛﺒﲑاً ﻣﻦ اﳊﻔﻆ
واﻻﻧﺘﺸﺎر.1
وﳑﺎﻳﻨﺒﻐﻲ إﻳﻀﺎﺣﻪ وﻫﻮ أن ﻛﺘﺐ اﳊﺪﻳﺚ ﺗﺪﻋﻢ ﻣﺎ أوردﺗﻪ ﻛﺘﺐ اﻟﺴﲑة اﳌﺨﺘﺼﺔ ﰲ ﻣﻌﻈﻢ اﳉﻮاﻧﺐ اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﲝﻴﺎة
اﻟﻨﱯ ﺻﻠﻰ ﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ ،وﺧﺎﺻﺔ ﺳﲑة ﻣﻮﺳﻰ ﺑﻦ ﻋﻘﺒﺔ )ت 140ﻫـ( وﺳﲑة ﳏﻤﺪ ﺑﻦ إﺳﺤﺎق )ت 157ﻫـ(.
واﻟﻔﺮق ﺑﲔ ﻛﺘﺐ اﳊﺪﻳﺚ وﻛﺘﺐ اﻟﺴﲑة ﻳﺘﻤﺜﻞ ﰲ ﻛﻮن ﻛﺘﺐ اﻟﺴﲑة ﺗﺴﻮق ﻛﺜﲑاً ﻣﻦ اﻟﺮوا ت ﺳﺎﻧﻴﺪ ﻣﺮﺳﻠﺔ
وﻣﻨﻘﻄﻌﺔ ،وﺗﻮﺟﺪ ﻫﺬﻩ اﻟﺮوا ت ﰲ ﻛﺘﺐ اﳊﺪﻳﺚ ﻣﺘﺼﻠﺔ ﻣﺴﻨﺪة ،ﳑﺎ ﻳﻮﺛﻖ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﻛﺘﺐ اﻟﺴﲑة.
اﻟﻄﺒﻘﺔ اﻷوﱃ:
 - 1أ ن ﺑﻦ ﻋﺜﻤﺎن ﺑﻦ ﻋﻔﺎن )ت 105ﻫـ(:
ﻛﺎن ﻣﻦ أﺷﻬﺮ اﻟﻘﺎﺋﻤﲔ ﺑﺘﺪوﻳﻦ اﻟﺴﲑة وﲨﻊ أﺧﺒﺎرﻫﺎ ،وﻣﻦ أﻋﻼم رواة اﳊﺪﻳﺚ .روى ﻋﻦ أﺑﻴﻪ وﻏﲑﻩ ﻣﻦ ﻛﺒﺎر
اﻟﺼﺤﺎﺑﺔ ،ﻛﻤﺎ ﺗﺘﻠﻤﺬ ﻋﻠﻰ ﻳﺪﻳﻪ ﻛﺜﲑون ﻣﻦ ﻛﺒﺎر اﶈﺪﺛﲔ أﻣﺜﺎل اﺑﻦ ﺷﻬﺎب اﻟﺰﻫﺮي واﺑﻦ إﺳﺤﺎق اﳌﻄﻠﱯ .2ﺷﺎرك
ﰲ ﺑﻌﺾ اﻷﺣﺪاث ﻣﺜﻞ وﻗﻌﺔ اﳉﻤﻞ ،وﺗﻮﱃ إﻣﺎرة اﳌﺪﻳﻨﺔ ﰲ أ م ﻋﺒﺪاﳌﻠﻚ ﺑﻦ ﻣﺮوان 3إﻻ أﻧﻪ ﻓﻀﻞ اﻻﺷﺘﻐﺎل
ﻟﻌﻠﻢ؛ إذ ﻳﻌﺪ ﻣﻦ ﻓﻘﻬﺎء اﳌﺪﻳﻨﺔ اﻟﺴﺒﻌﺔ ،4وﻣﻦ أﻗﺪم ﻣﻦ أﻟﻔﻮا ﰲ اﳌﻐﺎزي.5
وﻗﺪ اﺷﺘﻬﺮ ﳌﻐﺎزي ﺣﱴ أﺻﺒﺢ ﻣﻦ أﺳﺎﺗﺬة ﻫﺬا اﻟﻔﻦ اﳊﺎﺋﺰﻳﻦ ﻋﻠﻰ ﺛﻘﺔ اﻟﻌﻠﻤﺎء ﻓﻴﻪ؛ ﻓﻘﺪ ﻗﺎل اﺑﻦ ﺳﻌﺪ ﰲ ﻃﺒﻘﺎﺗﻪ
وﻫﻮ ﻳﱰﺟﻢ ﻟﻠﻤﻐﲑة ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﺮﲪﻦ ﺑﻦ اﳊﺎرث» :ﻛﺎن ﺛﻘﺔ ﻗﻠﻴﻞ اﳊﺪﻳﺚ ،إﻻ ﻣﻐﺎزي رﺳﻮل ﷲ ﺻﻠﻰ ﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ
أﺧﺬﻫﺎ ﻋﻦ أ ن ﺑﻦ ﻋﺜﻤﺎن«.6
 - 2ﻋﺮوة ﺑﻦ اﻟﺰﺑﲑ ﺑﻦ اﻟﻌﻮام )ت 93ﻫـ(:
ﻛﺎن ﻋﻠﻰ ﺻﻠﺔ ﻗﺮﻳﺒﺔ ووﺛﻴﻘﺔ ﺑﺒﻴﺖ اﻟﻨﱯ ﺻﻠﻰ ﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ؛ ﻓﺄﻣﻪ أﲰﺎء ﺑﻨﺖ اﻟﺼﺪﻳﻖ رﺿﻲ ﷲ ﻋﻨﻬﺎ ،وﺧﺎﻟﺘﻪ أم
اﳌﺆﻣﻨﲔ ﻋﺎﺋﺸﺔ رﺿﻲ ﷲ ﻋﻨﻬﺎ ،ﻓﺘﺘﻠﻤﺬ ﻋﻠﻴﻬﺎ وﻧﻘﻞ إﻟﻴﻨﺎ أﺧﺒﺎراً ﻛﺜﲑة ﻋﻦ ﺣﻴﺎة اﻟﻨﱯ ﺻﻠﻰ ﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ وﺳﲑﺗﻪ.
وﻫﻮ أﺣﺪ اﻟﻔﻘﻬﺎء اﻟﺴﺒﻌﺔ ﰲ اﳌﺪﻳﻨﺔ ،وﻫﻨﺎك ﺧﱪ ﺟﺪﻳﺮ ﻟﺬﻛﺮ ﻳﺮوﻳﻪ اﺑﻦ ﺳﻌﺪ ﻋﻦ ﻫﺸﺎم ﺑﻦ ﻋﺮوة أن أ ﻩ أﺣﺮق
 -1درج ﻣﻌظم اﻟﻛﺎﺗﺑﯾن ﻓﻲ اھﺗﻣﺎم اﻟﺻﺣﺎﺑﺔ ﺑﺎﻟﺳﯾرة -درﺟوا أن ﯾذﻛروا ﻣﻊ اﺑن ﻋﺑﺎس ﻋﻠﻣﯾن آﺧرﯾن أو أﻛﺛر ﻣن اﻟﺻﺣﺎﺑﺔ .وھذان اﻟﻌﻠﻣﺎن ھﻣﺎ
ﻋﺑدﷲ ﺑن ﻋﻣرو ﺑن اﻟﻌﺎص واﻟﺑراء ﺑن ﻋﺎزب ]ﯾﻧظر ﻣﻘدﻣﺔ ﻣﻐﺎزي ﻋروة ﺑن اﻟزﺑﯾر ﻟﻠدﻛﺗور ﻣﺣﻣد ﻣﺻطﻔﻰ اﻷﻋظﻣﻲ ص ،27-23
واﻟﺳﯾرة اﻟﻧﺑوﯾﺔ اﻟﺻﺣﯾﺣﺔ ﻟﻠدﻛﺗور أﻛرم ﺿﯾﺎء اﻟﻌﻣري .[53/1
 - 2ﺑﺣوث ﻓﻲ اﻟﺳﯾرة اﻟﻧﺑوﯾﺔ واﻟﺗﺎرﯾﺦ اﻹﺳﻼﻣﻲ ،ﻟﻌﺑداﻟﺷﺎﻓﻲ ﻣﺣﻣد ﻋﺑداﻟﻠطﯾف ،ص .20
 - 3اﻟطﺑﻘﺎت ﻻﺑن ﺳﻌد.152/5 ،
 - 4ﺗﮭذﯾب اﻟﺗﮭذﯾب ﻻﺑن ﺣﺟر اﻟﻌﺳﻘﻼﻧﻲ.97/1 ،
 - 5داﺋرة اﻟﻣﻌﺎرف اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ ،ﻣﻘﺎل ﺗﺳﺗرﺳﯾن.5/1 ،
 - 6اﻟطﺑﻘﺎت ﻻﺑن ﺳﻌد.210/5 ،
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ﻳﻮم اﳊﺮة ﻋﺪة ﻛﺘﺐ ،وﻗﺪ ﺣﺰن ﻛﺜﲑاً ﻋﻠﻰ ﻓﻘﺪﻫﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻌﺪ .1ﻓﻬﺬا اﳋﱪ ﻳﺪل ﻋﻠﻰ اﻧﺘﺸﺎر اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ واﻟﺘﺄﻟﻴﻒ ﰲ ﻫﺬا
اﻟﻮﻗﺖ اﻟﺒﺎﻛﺮ ﻣﻦ اﻫﺘﻤﺎم اﳌﺴﻠﻤﲔ ﻟﺘﺪوﻳﻦ اﻟﻌﻠﻤﻲ.
وﻗﺪ ﻗﺎم ﻋﺮوة ﺑﺪور ﻣﺘﻤﻴﺰ ﰲ إرﺳﺎء ﻗﻮاﻋﺪ اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ ﰲ ﺳﲑة اﻟﻨﱯ ﺻﻠﻰ ﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ ،ﻓﻜﺎن اﳋﻠﻔﺎء واﻷﻣﺮاء
واﻟﻌﻠﻤﺎء ﻳﻜﺘﺒﻮن إﻟﻴﻪ وﻳﺴﺄﻟﻮﻧﻪ .وﻗﺪ ﻧﻘﻞ ﻟﻨﺎ اﻹﻣﺎم اﻟﻄﱪي ﻧﺼﻮﺻﺎً ﻃﻮﻳﻠﺔ ﻣﻦ ﻛﺘﺎ ت ﻋﺮوة ﺑﻦ اﻟﺰﺑﲑ إﱃ ﻋﺒﺪاﳌﻠﻚ
ﺑﻦ ﻣﺮوان اﳋﻠﻴﻔﺔ اﻷﻣﻮي.2
وﻗﺎل ﻋﻨﻪ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﻤﺮ اﻟﻮاﻗﺪي» :ﻛﺎن ﻋﺮوة ﻓﻘﻴﻬﺎً ﻋﺎﳌﺎً ﺣﺎﻓﻈﺎً ﺛﺒﺘﺎً ﺣﺠﺔ ﻋﺎﳌﺎً ﻟﺴﲑ ،وﻫﻮ أول ﻣﻦ ﺻﻨﻒ ﰲ
اﳌﻐﺎزي«.3
وﻗﺪ ﻗﺎم ﳏﻤﺪ ﻣﺼﻄﻔﻰ اﻷﻋﻈﻤﻲ ﺳﺘﺨﺮاج ﻣﺎ روي ﻋﻦ ﻋﺮوة ﰲ اﳌﻐﺎزي ﻣﻦ ﻃﺮﻳﻖ أﰊ اﻷﺳﻮد ﻓﻘﻂ ،ﻓﺘﺒﲔ أﻧﻪ
ﻳﻐﻄﻲ ﻓﻘﺮة ﻃﻮﻳﻠﺔ ﻣﻦ ﺣﻴﺎة اﻟﺮﺳﻮل ﺻﻠﻰ ﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ ،ﻣﻦ ﻧﺰول اﻟﻮﺣﻲ ﻋﻠﻴﻪ ﺣﱴ وﻓﺎﺗﻪ واﻧﺘﻘﺎﻟﻪ إﱃ اﻟﺮﻓﻴﻖ
اﻷﻋﻠﻰ.4
وﻣﻨﻬﺞ ﻋﺮوة ﰲ ﻛﺘﺎﺑﺔ اﳌﻐﺎزي ﺣﺴﺒﻤﺎ ﻳﺘﻀﺢ ﻣﻦ ﻫﺬﻩ اﻟﻨﺴﺨﺔ اﳌﺴﺘﺨﺮﺟﺔ ﻳﻘﻮم ﻋﻠﻰ اﻻﺳﺘﺸﻬﺎد ﻵ ت اﻟﻘﺮآﻧﻴﺔ،
وﻳﺴﺘﻌﻤﻞ اﻷﺷﻌﺎر ﻟﻜﻦ ﺑﻘﻠﺔ ،وﻳﻬﺘﻢ ﻛﺜﲑاً ﻷﻧﺴﺎب .وﻟﻪ ﻋﻨﺎﻳﺔ ﻳﺮاد اﻟﻮ ﺋﻖ واﻟﻜﺘﺐ اﻟﱵ ﻛﺘﺒﻬﺎ اﻟﻨﱯ ﺻﻠﻰ ﷲ
ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ .ﻛﻤﺎ أﻧﻪ ﻛﺎن ﻗﻠﻴﻞ اﻻﺳﺘﻌﻤﺎل ﻟﻸﺳﺎﻧﻴﺪ ،ﺑﻴﻨﻤﺎ ﳒﺪ اﻟﺮوا ت ﻧﻔﺴﻬﺎ ﰲ ﻛﺘﺐ اﳊﺪﻳﺚ ﻣﺴﻨﺪة ،وﺧﺎﺻﺔ
ﻣﺎ ﻛﺎن ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﺑﻦ ﺷﻬﺎب اﻟﺰﻫﺮي.
 -3ﺷﺮﺣﺒﻴﻞ ﺑﻦ ﺳﻌﻴﺪ )ت  123ﻫـ(:
ﻫﻮ ﺷﺮﺣﺒﻴﻞ ﺑﻦ ﺳﻌﻴﺪ اﳋﻄﻤﻲ اﳌﺪﱐ ،ﺗﻠﻘﻰ ﻋﻦ ﲨﻊ ﻣﻦ اﻟﺼﺤﺎﺑﺔ ﻣﻨﻬﻢ :زﻳﺪ ﺑﻦ ﺑﺖ وأﺑﻮ ﻫﺮﻳﺮة وأﺑﻮ ﺳﻌﻴﺪ
اﳋﺪري .5وروى ﳋﺼﻮص ﻋﻦ أﺑﻴﻪ ﺳﻌﻴﺪ ﺑﻦ ﺳﻌﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺎدة اﳋﺰرﺟﻲ ،اﻟﺬي ﻛﺎن ﻟﻪ اﻫﺘﻤﺎم ﲜﻤﻊ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت
اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﲟﻐﺎزي اﻟﻨﱯ ﺻﻠﻰ ﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ .6وﻗﺪ ﺑﻘﻴﺖ ﺑﻌﺾ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﱵ ﲨﻌﻬﺎ ﰲ ﻣﺴﻨﺪ اﻹﻣﺎم أﲪﺪ و رﻳﺦ
اﻟﻄﱪي ،7واﻋﺘﻤﺪ ﻋﻠﻴﻬﺎ اﺑﻨﻪ ﺷﺮﺣﺒﻴﻞ ﰲ ﻛﺘﺎ ﺗﻪ .ﻓﺴﺎر ﻋﻠﻰ ﺳﻨﺔ أﺳﺮﺗﻪ ﰲ اﻟﺘﺄﻟﻴﻒ ﰲ اﳌﻐﺎزي ،إذ ﻛﺎن ﺟﺪﻩ ﺳﻌﺪ
 - 1اﻟﻣﺻدر اﻟﺳﺎﺑﻖ ﻧﻔﺳﮫ ،ج  ،5ص .133
 - 2ﺗﺎرﯾﺦ اﻷﻣم واﻟرﺳل ﻟﻠطﺑري.422 ،421 ،328/2 ،
 - 3اﻟﺑداﯾﺔ واﻟﻧﮭﺎﯾﺔ ﻻﺑن ﻛﺛﯾر.101/9 ،
 - 4اﻧظر :ﻣﻐﺎزي ﻋروة ﺑن اﻟزﺑﯾر )ﻧﺳﺧﺔ ﻣﺳﺗﺧرﺟﺔ( .ﻧﺷره ﻣﻛﺗب اﻟﺗرﺑﯾﺔ ﺑدول اﻟﺧﻠﯾﺞ ﻓﻲ اﻟرﯾﺎض ﺳﻧﺔ 1400ھـ1980/م.
 - 5اﻟطﺑﻘﺎت ﻻﺑن ﺳﻌد .310/5 ،وﺗﮭذﯾب اﻟﺗﮭذﯾب ﻻﺑن ﺣﺟر.321/4 ،
 - 6ﺗﮭذﯾب اﻟﺗﮭذﯾب ﻻﺑن ﺣﺟر.69/4 ،
 - 7اﻟﻣﺳﻧد ﻷﺣﻣد ﺑن ﺣﻧﺑل .222/5 ،ﺗﺎرﯾﺦ اﻷﻣم واﻟرﺳل ﻟﻠطﺑري.111/1 ،
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ﺑﻦ ﻋﺒﺎدة اﻟﺼﺤﺎﰊ اﳌﺸﻬﻮر ذا ﻣﺆﻟﻒ ﰲ اﻟﺴﻨﻦ ﻻ ﻳﺰال ﻣﻌﺮوﻓﺎً ﰲ اﻟﻘﺮن اﻟﺜﺎﻟﺚ اﳍﺠﺮي  .1ﻗﺎل ﺳﻔﻴﺎن ﺑﻦ ﻋﻴﻴﻨﺔ
ﻋﻨﻪ» :ﱂ ﻳﻜﻦ أﺣﺪ أﻋﻠﻢ ﳌﻐﺎزي واﻟﺒﺪرﻳﲔ ﻣﻨﻪ«.2
وﻫﺬا اﻟﻨﺺ وإن ﻛﺎن ﻻ ﻳﻌﻄﻲ دﻻﻟﺔ ﺻﺮﳛﺔ ﻋﻠﻰ أن ﺷﺮﺣﺒﻴﻞ ﻛﺘﺐ ﻛﺘﺎ ً ﰲ اﻟﺴﲑة واﳌﻐﺎزي ،إﻻ إﻧﻪ ﻳﺪل ﻋﻠﻰ أﻧﻪ
ﻗﺪ اﺣﺘﻔﻆ ﺑﻘﻮاﺋﻢ ﻓﻴﻬﺎ أﲰﺎء اﻟﺒﺪرﻳﲔ ،ﻛﻤﺎ ﻳﺪل ﻋﻠﻰ ﻫﺬا ﻧﺺ آﺧﺮ ﶈﻤﺪ ﺑﻦ ﻃﻠﺤﺔ اﻟﻄﻮﻳﻞ.3
اﻟﻄﺒﻘﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ:
 -1ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﻣﺴﻠﻢ ﺑﻦ ﺷﻬﺎب اﻟﺰﻫﺮي )ت 124ﻫـ(:
ﻳﺘﻤﺘﻊ ﺑﺸﻬﺮة واﺳﻌﺔ ﰲ اﻟﺴﲑة اﻹﻣﺎم اﳊﺠﺔ اﻟﺜﻘﺔ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﻣﺴﻠﻢ ﺑﻦ ﺷﻬﺎب اﻟﺰﻫﺮي .وﺛّﻘﻪ ﺟﻬﺎﺑﺬة ﻋﻠﻤﺎء اﳉﺮح
واﻟﺘﻌﺪﻳﻞ ،4وأﺛﲎ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻌﻠﻤﺎء ﻟﻔﻬﻢ وﺳﻌﺔ اﻟﻌﻠﻢ .5وﻛﺎن ﺻﺎﺣﺐ دراﺳﺎت ﰲ اﻟﺴﲑة واﳊﺪﻳﺚ واﻟﻔﻘﻪ ،ﻳﺪون ﻣﺎ
ﻳﺴﻤﻌﻪ وﳚﻤﻌﻪ ﻣﻦ ﻣﺸﺎﳜﻪ ،ﻗﺎل ﻋﻨﻪ أﺑﻮ اﻟﺰ د» :ﻛﻨﺎ ﻧﻄﻮف ﻣﻊ اﻟﺰﻫﺮي ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻠﻤﺎء وﻣﻌﻪ اﻷﻟﻮاح واﻟﺼﺤﻒ
ﻳﻜﺘﺐ ﻣﺎ ﻳﺴﻤﻊ«.6
وﻛﺎن ﺑﺼﲑاً ﻟﻌﻠﻮم ذا ﻋﻘﻠﻴﺔ ﻣﻮﺳﻮﻋﻴﺔ ﺣﱴ ﺻﺎر ﻣﺮﺟﻊ ﻋﻠﻤﺎء اﳊﺠﺎز واﻟﺸﺎم ،ﻗﺎل ﻓﻴﻪ اﻟﻠﻴﺚ ﺑﻦ ﺳﻌﺪ» :ﻣﺎ رأﻳﺖ
ﻋﺎﳌﺎً ﻗﻂ أﲨﻊ ﻣﻦ اﻟﺰﻫﺮي ،ﳛﺪث ﰲ اﻟﱰﻏﻴﺐ ﻓﺘﻘﻮل :ﻻ ﳛﺴﻦ إﻻ ﻫﺬا ،وإن ﺣﺪث ﻋﻦ اﻟﻌﺮب واﻷﻧﺴﺎب ﻗﻠﺖ:
ﻻ ﳛﺴﻦ إﻻ ﻫﺬا ،وإن ﺣﺪث ﻋﻦ اﻟﻘﺮآن واﻟﺴﻨﺔ ﻓﻜﺬﻟﻚ«.7
وﺑﺬﻟﻚ ﺗﻜﻮﻧﺖ ﻣﻦ ﻛﺘﺎ ﺗﻪ وﻋﻠﻮﻣﻪ ﻫﺬﻩ ﳎﻤﻮﻋﺎت ﺿﺨﻤﺔ دﺧﻠﺖ ﻗﺼﻮر اﳋﻠﻔﺎء اﻷﻣﻮﻳﲔ ،ﻓﻘﺪ أﻣﺮ اﳋﻠﻴﻔﺔ ﻫﺸﺎم
ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﳌﻠﻚ اﺛﻨﲔ ﻣﻦ ﻛﺘﺎﺑﻪ ﲟﺮاﻓﻘﺔ اﺑﻦ ﺷﻬﺎب اﻟﺰﻫﺮي ﻓﺮاﻓﻘﺎﻩ ﻋﺎﻣﺎً ﰲ ﳎﺎﻟﺴﻪ اﻟﱵ ﳛﺎﺿﺮ ﻓﻴﻬﺎ ،ﰒ أودع ذﻟﻚ
اﻟﻨﻘﻞ ﺧﺰاﻧﺔ ﻫﺸﺎم .8وﺣﻜﻲ أﻧﻪ ﺣﲔ ﻗﺘﻞ اﻟﻮﻟﻴﺪ ﺑﻦ ﻳﺰﻳﺪ ﺳﻨﺔ 126ﻫـ ﲪﻠﺖ اﻟﺪﻓﺎﺗﺮ ﻣﻦ ﺧﺰاﻧﺘﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﺪواب ﻣﻦ
9

ﻋﻠﻢ اﻟﺰﻫﺮي

 - 1اﻟﺳﻧن ﻟﻠﺗرﻣذي.251/2 ،
 - 2اﻟﻛﺎﺷف ﻟﻠذھﺑﻲ.7/2 ،
 - 3ﺗﮭذﯾب اﻟﺗﮭذﯾب ﻻﺑن ﺣﺟر.361/10 ،
 - 4اﻟﺗﺎرﯾﺦ ﻻﺑن ﻣﻌﯾن .538/2 ،واﻟﺗﺎرﯾﺦ ﻟﻠدراﻣﻲ ،ص  .203-44وﺗﺎرﯾﺦ اﻟﺛﻘﺎت ﻟﻠﻌﺟﻠﻲ ،ص .421
 - 5ذﯾل اﻟﻣذﯾل ﻟﻠطﺑري ،ص  .97وﺳﯾر أﻋﻼم اﻟﻧﺑﻼء ﻟﻠذھﺑﻲ.329/5 ،
 - 6ﺳﯾر أﻋﻼم اﻟﻧﺑﻼء ﻟﻠذھﺑﻲ.329/5 ،
 - 7ﺳﯾر أﻋﻼم اﻟﻧﺑﻼء ﻟﻠذھﺑﻲ.328/5 ،
 - 8ﺣﻠﯾﺔ اﻷوﻟﯾﺎء ﻷﺑﻲ ﻧﻌﯾم اﻷﺻﻔﮭﺎﻧﻲ.361/3 ،
 - 9ﺣﻠﯾﺔ اﻷوﻟﯾﺎء ﻷﺑﻲ ﻧﻌﯾم اﻷﺻﻔﮭﺎﻧﻲ.361/3 ،
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وﻫﻮ أول ﻣﻦ اﺳﺘﺨﺪم ﻃﺮﻳﻘﺔ ﲨﻊ اﻷﺳﺎﻧﻴﺪ ﻟﻴﻜﺘﻤﻞ اﻟﺴﻴﺎق وﺗﺘﺼﻞ اﻷﺣﺎدﻳﺚ دون أن ﺗﻘﻄﻌﻬﺎ اﻷﺳﺎﻧﻴﺪ .1وﻧﻘﻞ
أﺑﻮ اﻟﻘﺎﺳﻢ اﻟﺴﻬﻴﻠﻲ ﰲ اﻟﺮوض اﻷﻧﻒ ﻋﻦ ﺳﲑة اﻟﺰﻫﺮي ﻗﺼﺔ ﲝﲑى اﻟﺮاﻫﺐ وزواج اﻟﺮﺳﻮل ﺻﻠﻰ ﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ
ﲞﺪﳚﺔ رﺿﻲ ﷲ ﻋﻨﻬﺎ ،2ووﺻﻔﻬﺎ ﺑﻘﻮﻟﻪ :وﻫﻲ أول ﺳﲑة أﻟﻔﺖ ﰲ اﻹﺳﻼم.3
وﻗﺪ ﻧﻘﻞ ﻋﻨﻪ أﺑﻮ ﺟﻌﻔﺮ اﻟﻄﱪي ﰲ رﳜﻪ ﰲ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻣﺎﺋﺔ ﻣﻮﺿﻊ ﺟﻠﻬﺎ ﰲ اﻟﺴﲑة اﻟﻨﺒﻮﻳﺔ .4وإذا رﺟﻌﻨﺎ ﻷﺑﻮاب
اﳌﻐﺎزي واﻟﺴﲑ ﰲ ﻛﺘﺐ اﳊﺪﻳﺚ اﻟﻨﺒﻮي ﳒﺪ ﻣﺌﺎت اﻟﺮوا ت ﻋﻦ اﻹﻣﺎم اﻟﺰﻫﺮي .وﻫﺬا ﻳﺪل ﻋﻠﻰ أﻧﻪ ﻗﺪ ﲨﻊ
أﺣﺎدﻳﺚ اﻟﺴﲑة اﻟﻨﺒﻮﻳﺔ ورﺗﺐ ﻣﻐﺎزي رﺳﻮل ﷲ ﺻﻠﻰ ﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ ،ﻛﻤﺎ ﺻﺮح ﺑﺬﻟﻚ اﻟﺴﻬﻴﻠﻲ .ﻟﻜﻦ ﱂ ﻳﺼﻠﻨﺎ ﻣﻦ
ذﻟﻚ ﺷﻲء ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺴﺘﻘﻞ ،وإﳕﺎ وﺻﻠﺘﻨﺎ روا ﺗﻪ ﰲ ﻛﺘﺐ اﻟﺴﻨﺔ واﻟﺴﲑة.5
وﻗﺪ ﲨﻌﻬﺎ اﶈﻘﻖ ﺳﻬﻴﻞ زﻛﺎر ﰲ ﻛﺘﺎب ﻋﻨﻮاﻧﻪ» :اﳌﻐﺎزي اﻟﻨﺒﻮﻳﺔ« ،ﻧﺸﺮﺗﻪ دار اﻟﻔﻜﺮ ﺑﺒﲑوت ﺳﻨﺔ
1401ﻫـ1981/م.
 -2ﻋﺒﺪ ﷲ ﺑﻦ أﰊ ﺑﻜﺮ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﻤـﺮو ﺑﻦ ﺣـﺰم اﻷﻧﺼﺎري )ت 130ﻫـ(:
ﻛﺎن ﺟﺪﻩ اﻷﻋﻠﻰ ﻋﻤﺮو ﺑﻦ ﺣﺰم ﻣﻦ ﺻﺤﺎﺑﺔ رﺳﻮل ﷲ ﺻﻠﻰ ﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ .ﻧﺸﺄ ﰲ ﺑﻴﺖ ﻋﻠﻢ وﻗﻀﺎء وإﻣﺎرة،
وورث ﻋﻦ أﺑﻴﻪ ﻣﻮاﻫﺒﻪ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ،ﻓﺎﺧﺘﺺ ﺑﺮواﻳﺔ اﳊﺪﻳﺚ ،ﺧﺎﺻﺔ اﻷﺣﺎدﻳﺚ اﳌﺘﺼﻠﺔ ﳌﻐﺎزي ،وﻛﺎن ﺣﺠﺔ ﰲ ذﻟﻚ.
وﻫﻮ أﺣﺪ ﻣﺼﺎدر ﻛﺒﺎر ﻋﻠﻤﺎء اﻟﺴﲑة؛ ﻓﻘﺪ روى ﻋﻨﻪ اﺑﻦ إﺳﺤﺎق واﻟﻮاﻗﺪي واﺑﻦ ﺳﻌﺪ ﺧﺎﺻﺔ ﺗﻠﻚ اﻟﺮوا ت اﻟﱵ
ﺗﺘﺼﻞ ﺧﺒﺎر اﻟﻨﱯ ﺻﻠﻰ ﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ ﰲ اﳌﺪﻳﻨﺔ ،ووﻓﻮد اﻟﻘﺒﺎﺋﻞ ﰲ ﻋﺎم اﻟﻮﻓﻮد.6
وﻛﺎﻧﺖ زوﺟﺘﻪ ﻓﺎﻃﻤﺔ ﺑﻨﺖ ﻋﻤﺎرة راوﻳﺔ ﻟﻠﺤﺪﻳﺚ ،وﻛﺎﻧﺖ ﺗﺮوي ﻋﻦ ﻋﻤﺮة ﺑﻨﺖ ﻋﺒﺪاﻟﺮﲪﻦ اﻟﱵ ﺗﺮﺑﺖ ﰲ ﺣﺠﺮ أم
اﳌﺆﻣﻨﲔ ﻋﺎﺋﺸﺔ رﺿﻲ ﷲ ﻋﻨﻬﺎ ،ﻓﺤﻔﻈﺖ ﻋﻨﻬﺎ اﻟﻜﺜﲑ ﻣﻦ اﳊﺪﻳﺚ .7وﻛﺎن ﻳﺮوي ﻋﻦ زوﺟﺘﻪ ،ﺑﻞ ﻛﺎن ﻳﺴﻤﺢ ﳍﺎ أن
ﲢﺪث ﻏﲑﻩ ﲟﺎ ﻋﻨﺪﻫﺎ ﻣﻦ أﺧﺒﺎر اﻟﺴﲑة اﻟﻨﺒﻮﻳﺔ.8

 - 1اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﻣدﻧﻲ ﻓﻲ ﻋﮭد اﻟﻧﺑوة ﻷﻛر ﺿﯾﺎء اﻟﻌﻣري ،ص .40
 - 2اﻟروض اﻷﻧف ﻟﻠﺳﮭﯾﻠﻲ.214-205/1 ،
 - 3اﻟروض اﻷﻧف ﻟﻠﺳﮭﯾﻠﻲ.214/1 ،
 - 4اﻧظر ﻓﮭﺎرس ﺗﺎرﯾﺦ اﻟطﺑري ،ص .286
 - 5ﻣﻧﮭﺞ ﻛﺗﺎﺑﺔ اﻟﺗﺎرﯾﺦ اﻹﺳﻼﻣﻲ ﻟﻣﺣﻣد ﺑن ﺻﺎﻣل اﻟﺳﻠﻣﻲ ،ص .303-302
 - 6اﻟﺳﯾرة اﻟﻧﺑوﯾﺔ واﻟﺗﺎرﯾﺦ اﻹﺳﻼﻣﻲ ﻟﻌﺑد اﻟﺷﺎﻓﻲ ﻣﺣﻣد ﻋﺑد اﻟﻠطﯾف ،ص .28
 - 7ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﺛﻘﺎت ﻟﻠﻌﺟﻠﻲ ،ص  .521وﺗﮭذﯾب اﻟﺗﮭذﯾب ﻻﺑن ﺣﺟر.439-428/12 ،
 - 8اﻟﺳﯾرة اﻟﻧﺑوﯾﺔ ﻟﻌﺑداﻟﺷﺎﻓﻲ ﻣﺣﻣد ﻋﺑداﻟﻠطﯾف ،ص .29
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وﳑﺎ ﻳﺪل ﻋﻠﻰ أﻧﻪ ﻛﺘﺐ ﰲ اﻟﺴﲑة ورﺗﺐ أﺣﺪاﺛﻬﺎ ﺣﺴﺐ اﻟﱰﺗﻴﺐ اﻟﺰﻣﲏ ،واﺳﺘﻮﻋﺐ اﳌﻐﺎزي واﻟﺒﻌﻮث ﺑﺸﻜﻞ
ﺧﺎص ،اﻟﻨﺺ اﻟﻄﻮﻳﻞ اﻟﺬي أوردﻩ اﺑﻦ ﺟﺮﻳﺮ اﻟﻄﱪي ﰲ رﳜﻪ ﺣﻮل ﻋﺪد ﺑﻌﻮث رﺳﻮل ﷲ ﺻﻠﻰ ﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ
وﺳﺮا ﻩ ،وﻗﺪ ﺳﺎﻗﻬﺎ ﻣﺮﺗﺒﺔ وﻋﺪدﻫﺎ ﲬﺲ وﺛﻼﺛﻮن ﺳﺮﻳﺔ.1
 -3ﻋﺎﺻﻢ ﺑﻦ ﻋﻤﺮ ﺑﻦ ﻗﺘﺎدة اﳌﺪﱐ )ت 127ﻫـ(:
روى ﻋﻦ ﺑﻌﺾ اﻟﺼﺤﺎﺑﺔ ﻣﺜﻞ ﺟﺎﺑﺮ وأﻧﺲ ،وﺣﺪث ﻋﻨﻪ ﺑﺸﲑ ﺑﻦ اﻷﺷﺞ واﺑﻦ ﻋﺠﻼن واﺑﻦ إﺳﺤﺎق وﻏﲑﻫﻢ.2
وﻛﺎن ﻋﺎﳌﺎً ﻟﺴﲑة ،ﺛﻘﺔ ﻛﺜﲑ اﳊﺪﻳﺚ.3
وﻗﺪ أﻣﺮﻩ اﳋﻠﻴﻔﺔ ﻋﻤﺮ ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﻌﺰﻳﺰ أن ﳚﻠﺲ ﰲ ﺟﺎﻣﻊ دﻣﺸﻖ ﻓﻴﺤﺪث ﲟﻐﺎزي رﺳﻮل ﷲ ﺻﻠﻰ ﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ
وﻣﻨﺎﻗﺐ أﺻﺤﺎﺑﻪ.4
وﻗﺪ ذﻛﺮ ﻟﻪ اﺑﻦ إﺳﺤﺎق ﰲ اﻟﺴﲑة أﻛﺜﺮ ﻣﻦ  27ﻗﻄﻌﺔ ،وذﻛﺮ ﻟﻪ اﺑﻦ ﺟﺮﻳﺮ اﻟﻄﱪي ﻗﺮﻳﺒﺎً ﻣﻦ ذﻟﻚ .وﻗﺪ ﴰﻠﺖ
أﺣﺪا ً ﻣﺘﻔﺮﻗﺔ ﻣﻦ اﻟﺴﲑة وﻣﻦ اﳌﻐﺎزي .ﻛﻤﺎ أن ﻟﻪ ﻋﻨﺎﻳﺔ ﻟﺸﻌﺮ ورواﻳﺘﻪ ،وروى ﻋﻨﻪ اﺑﻦ إﺳﺤﺎق ﻗﺼﻴﺪة ﻛﻌﺐ ﺑﻦ
زﻫﲑ » ﻧﺖ ﺳﻌﺎد ﻓﻘﻠﱯ اﻟﻴﻮم ﻣﺘﺒﻮل« اﻟﱵ أﻧﺸﺪﻫﺎ ﺑﲔ ﻳﺪي رﺳﻮل ﷲ ﺻﻠﻰ ﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ.5
اﻟﻄﺒﻘﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ:
ﻣﻦ اﳌﻌﻠﻮم أن ﺗﺪوﻳﻦ اﻟﺴﲑة ﺧﻀﻊ ﻟﺴﻨﺔ اﻟﺘﺪرج واﻟﺘﻄﻮر؛ إذ ﻣﺮ ﲟﺮاﺣﻞ زﻣﻨﻴﺔ ﻣﺘﺘﺎﺑﻌﺔ ﺣﱴ وﺻﻞ إﱃ ﻧﻀﺠﻪ
واﺳﺘﻮاﺋﻪ وﻛﻤﺎﻟﻪ ،ﺣﻴﺚ ﻇﻬﺮت اﳌﺆﻟﻔﺎت ﰲ اﻟﺴﲑة ،ﻓﻜﻠﻤﺎ ﻣﺮ اﻟﺰﻣﻦ اﺗﺴﻌﺖ داﺋﺮة اﻟﻌﻠﻤﺎء ،وﻟﺬﻟﻚ ﻛﺎن ﻓﺮﺳﺎن
ﻫﺬﻩ اﻟﻄﺒﻘﺔ ﻛﺜﲑﻳﻦ ،ﻟﻜﻦ ﺳﻨﻠﻘﻲ اﻟﻀﻮء ﻋﻠﻰ أﺷﻬﺮﻫﻢ وﻫﻢ ﺛﻼﺛﺔ:
 -1ﻣﻮﺳﻰ ﺑﻦ ﻋﻘﺒﺔ اﻷﺳﺪي:
ﳏﺪث ﺛﻘﺔ ﻣﻦ ﺗﻼﻣﻴﺬ اﻟﺰﻫﺮي ،6ﻋﺎش ﰲ اﳌﺪﻳﻨﺔ ،وﻛﺎﻧﺖ ﻟﻪ ﰲ ﻣﺴﺠﺪ رﺳﻮل ﷲ ﺻﻠﻰ ﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ ﺣﻠﻘﺔ ﻋﻠﻢ
ﳝﻨﺢ ﻓﻴﻬﺎ إﺟﺎزاﺗﻪ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ.7

 - 1ﺗﺎرﯾﺦ اﻟرﺳل واﻷﻣم.158-154/3 ،
 - 2اﻟﻛﺎﺷف ﻟﻠذھﺑﻲ.47-46/2 ،
 - 3اﻟطﺑﻘﺎت ﻻﺑن ﺳﻌد  ،ص .128
 - 4ﻧﻔس اﻟﻣرﺟﻊ ،ص .128
 - 5اﻧظر اﻟﺳﯾرة اﻟﻧﺑوﯾﺔ ﻻﺑن ھﺷﺎم.503/2 ،
 - 6اﻟﺗﺎرﯾﺦ ﻟﻠدراﻣﻲ ،ص  .204وﺗﮭذﯾب اﻟﺗﮭذﯾب ﻻﺑن ﺣﺟر.361-360/10 ،
 - 7اﻟﺟﺎﻣﻊ اﻟﺻﺣﯾﺢ ﻟﻠﺑﺧﺎري ،ﻛﺗﺎب اﻟﻣﻐﺎزي.44/5 ،
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وﻫﻮ ﻣﻦ اﻟﺜﻘﺎت اﳌﺘﺨﺼﺼﲔ ﰲ ﻫﺬا اﻟﻔﻦ ،وﻟﺬﻟﻚ أﺛﲎ اﻹﻣﺎم ﻣﺎﻟﻚ ﻋﻠﻰ ﻛﺘﺎﺑﻪ ﰲ اﳌﻐﺎزي وﻗﺎل» :ﻋﻠﻴﻜﻢ ﲟﻐﺎزي
ﻣﻮﺳﻰ ﺑﻦ ﻋﻘﺒﺔ ﻓﺈﻧﻪ رﺟﻞ ﺛﻘﺔ ﻃﻠﺒﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻛﱪ اﻟﺴﻦ ﻟﻴﻘﻴﺪ ﻣﻦ ﺷﻬﺪ ﻣﻊ رﺳﻮل ﷲ ﺻﻠﻰ ﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ ،وﱂ ﻳﻜﺜﺮ
ﻛﻤﺎ ﻛﺜﺮ ﻏﲑﻩ« .1وﻗﺎل ﻣﺮة وﻗﺪ ﺳﺄﻟﻪ أﺣﺪﻫﻢ ﻋﻦ اﳌﻐﺎزي» :ﻋﻠﻴﻚ ﲟﻐﺎزي اﻟﺮﺟﻞ اﻟﺼﺎﱀ ﻣﻮﺳﻰ ﺑﻦ ﻋﻘﺒﺔ ﻓﺈ ﺎ
أﺻﺢ اﳌﻐﺎزي« .2وﻗﺎل ﳛﲕ ﺑﻦ ﻣﻌﲔ» :ﻛﺘﺎب ﻣﻮﺳﻰ ﺑﻦ ﻋﻘﺒﺔ ﻋﻦ اﻟﺰﻫﺮي ﻣﻦ أﺻﺢ ﻫﺬﻩ اﻟﻜﺘﺐ« .3وﻗﺪ أﻓﺎد
اﻹﻣﺎم اﻟﺒﺨﺎري ﻣﻦ ﻣﻐﺎزﻳﻪ ﰲ اﻟﺼﺤﻴﺢ .4واﺧﺘﺼﺮﻫﺎ اﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﱪ ﺑﻌﻨﻮان» :ﻛﺘﺎب اﻟﺪرر ﰲ اﺧﺘﺼﺎر اﳌﻐﺎزي
واﻟﻴﺴﺮ« .5ﻛﻤﺎ اﺳﺘﺨﺪﻣﻬﺎ اﳊﺎﻓﻆ اﺑﻦ ﺣﺠﺮ ﰲ ﻛﺘﺎﺑﻪ »اﻹﺻﺎﺑﺔ ﰲ ﲤﻴﻴﺰ اﻟﺼﺤﺎﺑﺔ«.6
وﻗﺪ ﻛﺎﻧﺖ ﻣﻐﺎزي ﻣﻮﺳﻰ ﺑﻦ ﻋﻘﺒﺔ ﻣﻌﺮوﻓﺔ وﻣﺘﺪاوﻟﺔ ﺑﲔ اﻟﻌﻠﻤﺎء ،وﻗﺎل اﳊﺎﻓﻆ اﻟﺬﻫﱯ ﰲ وﺻﻔﻬﺎ» :وأﻣﺎ ﻣﻐﺎزي
ﻣﻮﺳﻰ ﺑﻦ ﻋﻘﺒﺔ ﻓﻬﻲ ﰲ ﳎﻠﺪ ﻟﻴﺲ ﻟﻜﺒﲑ ﲰﻌﻨﺎﻫﺎ ،وﻏﺎﻟﺒﻬﺎ ﺻﺤﻴﺢ ،وﻣﺮﺳﻞ ﺟﻴﺪ ،ﻟﻜﻨﻬﺎ ﳐﺘﺼﺮة ﲢﺘﺎج إﱃ ز دة
وﺑﻴﺎن وﺗﺘﻤﺔ«.7
وﻗﺪ ﺣﻘﻘﻬﺎ اﻷﺳﺘﺎذ ﳏﻤﺪ ﻗﺸﻴﺶ أﺑﻮ ﻣﺎﻟﻚ ﰲ ﻛﻠﻴﺔ اﻵداب ﻛﺎدﻳﺮ ،ﺑﻌﻨﻮان» :اﳌﻐﺎزي« ،وﻫﻮ ﻣﻦ ﻣﻨﺸﻮرات
ﻫﺬﻩ اﻟﻜﻠﻴﺔ ﰲ ﻋﺎم 1415ﻫـ1995/م.
 -2ﻣﻌﻤﺮ ﺑﻦ راﺷﺪ اﻷزدي )ت 154ﻫـ(:
ﻛﺎن ﻣﻦ أوﻋﻴﺔ اﻟﻌﻠﻢ ﻣﻊ اﻟﺼﺪق واﻟﺘﺤﺮي واﻟﻮرع واﳉﻼﻟﺔ وﺣﺴﻦ اﻟﺘﺼﻨﻴﻒ ،8أﺧﺬ اﻟﻌﻠﻢ ﻋﻦ ﻗﺘﺎدة واﻟﺰﻫﺮي وﳘﺎم
ﺑﻦ ﻣﻨﺒﻪ وأﰊ إﺳﺤﺎق اﻟﺴﺒﻴﻌﻲ و ﺑﺖ اﻟﺒﻨﺎﱐ وﻏﲑﻫﻢ ،وأﺧﺬ ﻋﻨﻪ ﻋﻤﺮو ﺑﻦ دﻳﻨﺎر واﻟﺴﻔﻴﺎ ن واﺑﻦ اﳌﺒﺎرك واﻟﻮاﻗﺪي
وﻋﺒﺪاﻟﺮزاق ﺑﻦ ﳘﺎم اﻟﺼﻨﻌﺎﱐ .9وﻛﺎن واﺳﻊ اﻟﻌﻠﻢ ﳊﺪﻳﺚ واﻟﺴﲑة واﳌﻐﺎزي ،واﻟﺮواﻳﺔ ﻋﻨﻪ ﰲ اﻟﺴﲑة ﻣﻨﺜﻮرة ﰲ
اﻟﻜﺘﺐ اﻟﺴﺘﺔ وﻣﺴﻨﺪ أﲪﺪ ،وﻣﺼﻨﻒ ﻋﺒﺪاﻟﺮزاق وﻣﻌﺎﺟﻢ اﻟﻄﱪاﱐ اﻟﺜﻼﺛﺔ ،وﰲ ﻛﺘﺎ ت ﻣﻦ ﺟﺎء ﺑﻌﺪﻩ ﻣﻦ ﻛﺘﺎب
اﻟﺴﲑة ﻣﺜﻞ اﻟﻮاﻗﺪي ،ﻓﻘﺪ روى ﻋﻨﻪ ﰲ اﳉﺰء اﳌﻮﺟﻮد ﻣﻦ ﻣﻐﺎزﻳﻪ ﻗﺮاﺑﺔ ﲬﺴﲔ ﻗﻄﻌﺔ .10وﻗﺪ ذﻛﺮ ﻟﻪ اﺑﻦ اﻟﻨﺪﱘ
ﺻﺎﺣﺐ اﻟﻔﻬﺮﺳﺖ ﻛﺘﺎب» :اﳌﻐﺎزي«.11

 - 1ﺳﯾر أﻋﻼم اﻟﻧﺑﻼء ﻟﻠذھﺑﻲ.125/6 ،
 - 2ﺗﮭذﯾب اﻟﺗﮭذﯾب ﻻﺑن ﺣﺟر.361/10 ،
 - 3ﺳﯾر أﻋﻼم اﻟﻧﺑﻼء ﻟﻠذھﺑﻲ.117/6 ،
 - 4اﻟﺟﺎﻣﻊ اﻟﺻﺣﯾﺢ ،ﻛﺗﺎب اﻟﻣﻐﺎزي.44/5 ،
 - 5ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﺗراث اﻟﻌرﺑﻲ ﻟﻔؤاد ﺳزﻛﯾن.285 ،
 - 6اﻹﺻﺎﺑﺔ ﻻﺑن ﺣﺟر.1349/3 ،
 - 7ﺳﯾر أﻋﻼم اﻟﻧﺑﻼء.116/6 ،
 - 8ﺳﯾر أﻋﻼم اﻟﻧﺑﻼء.6/6 ،
 - 9ﺳﯾر أﻋﻼم اﻟﻧﺑﻼء.6/7 ،
 - 10ﻣﻐﺎزي اﻟواﻗدي،184/1 ،
 - 11اﻟﻔﮭرﺳت ﻻﺑن اﻟﻧدﯾم.1069 ،
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وﻛﺎن أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﲪﻞ ﻋﻨﻪ اﻟﻌﻠﻢ ﻋﺒﺪاﻟﺮزاق اﻟﺼﻨﻌﺎﱐ ﺣﻴﺚ ﻳﻘﻮل» :ﻛﺘﺒﺖ ﻋﻦ ﻣﻌﻤﺮ ﻋﺸﺮة آﻻف ﺣﺪﻳﺚ«.1
واﳌﻄﻠﻊ ﻋﻠﻰ ﻛﺘﺎب »اﳌﺼﻨﻒ« ﻟﻌﺒﺪاﻟﺮزاق ﳚﺪ ﻣﺼﺪاق ﻫﺬا اﻟﻘﻮل .وﻛﺘﺎب اﳌﻐﺎزي وﻛﺘﺎب اﳉﻬﺎد ﰲ ﻣﺼﻨﻔﻪ ﻳﻐﻄﻲ
ﺟﻞ أﺣﺪاث اﻟﺴﲑة ،وﻏﺎﻟﺐ روا ﺗﻪ ﻋﻦ ﻣﻌﻤﺮ ﻋﻦ اﻟﺰﻫﺮي.2
 -3ﳏﻤﺪ ﺑﻦ إﺳﺤﺎق اﳌﻄﻠﱯ )ت 151ﻫـ(:
ﻫﻮ إﻣﺎم أﻫﻞ اﳌﻐﺎزي ،وﻛﺎن ﻛﺜﲑ اﻟﺮواﻳﺔ وﲣﺼﺺ ﰲ ﻋﻠﻢ اﳌﻐﺎزي واﻷﺧﺒﺎر ،وﻫﻮ ﺻﺎﺣﺐ اﻟﺴﲑة اﻟﻨﺒﻮﻳﺔ .3وﻗﺪ ﻛﻮن
ﻣﺪرﺳﺔ ﰲ اﻟﺴﲑة ﺗﻜﺎد ﺗﻜﻮن ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ ﰲ ﻣﻨﻬﺠﻬﺎ ﻋﻦ ﻣﺪرﺳﺔ أﻫﻞ اﳊﺪﻳﺚ ،وﻛﺎن ﻣﻦ ﺗﻼﻣﻴﺬﻫﺎ اﻟﻮاﻗﺪي واﺑﻦ
ﺳﻌﺪ وﻏﲑﳘﺎ.
ﻗﺎل ﻋﻨﻪ اﳊﺎﻓﻆ اﻟﺬﻫﱯ» :إﻧﻪ أول ﻣﻦ دون اﻟﻌﻠﻢ ﳌﺪﻳﻨﺔ ﻗﺒﻞ ﻣﺎﻟﻚ وذوﻳﻪ ،وﻛﺎن ﰲ اﻟﻌﻠﻢ ﲝﺮاً َﻋ ﱠﺠﺎﺟﺎً ،وﻟﻜﻨﻪ
ﻟﻴﺲ

ﻮد ﻛﻤﺎ ﻳﻨﺒﻐﻲ« .4وﲨﻠﺔ ﻣﺎ ﻗﻴﻞ ﻋﻨﻪ ﰲ اﳉﺮح واﻟﺘﻌﺪﻳﻞ أﻧﻪ ﺻﺪوق ﻳﺪﻟﺲ؛ ﻓﺈذا ﺻﺮح ﻟﺘﺤﺪﻳﺚ ﻳﺰول

اﻟﺘﺪﻟﻴﺲ وﻳﻜﻮن ﺣﺪﻳﺜﻪ ﺣﺴﻨﺎً.5
وﻫﻮ ﻓﺎرس ﻣﻴﺪان اﻟﺴﲑة ﺑﺪون ﻣﻨﺎزع ،ﺷﻬﺪ ﻟﻪ ﺑﺬﻟﻚ ﲨﻊ ﻣﻦ اﻟﻌﻠﻤﺎء ﻣﻨﻬﻢ اﻹﻣﺎم اﻟﺰﻫﺮي اﻟﺬي ﻗﺎل ﻋﻨﻪ» :ﻻﻳﺰال
ﳌﺪﻳﻨﺔ ﻋﻠﻢ ﺟﻢ ﻣﺎ دام ﻓﻴﻬﻢ اﺑﻦ إﺳﺤﺎق« ،وﻗﺎل ﻋﻨﻪ اﻹﻣﺎم اﻟﺸﺎﻓﻌﻲ» :ﻣﻦ أراد أن ﻳﺘﺒﺤﺮ ﰲ اﳌﻐﺎزي ﻓﻬﻮ ﻋﻴﺎل
ﻋﻠﻰ اﺑﻦ إﺳﺤﺎق« ،6وﻗﺎل اﺑﻦ ﺧﻠﻜﺎن» :وأﻣﺎ ﰲ اﳌﻐﺎزي واﻟﺴﲑ ﻓﻼ ﲡﻬﻞ إﻣﺎﻣﺘﻪ«.7
وﻗﺪ أﻟﻒ اﺑﻦ إﺳﺤﺎق ﺳﲑة اﻟﻨﱯ ﺻﻠﻰ ﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ ،وﻫﻲ ﺗﺸﻤﻞ ﺣﻴﺎة اﻟﺮﺳﻮل ﺻﻠﻰ ﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ ﻗﺒﻞ اﻟﺒﻌﺜﺔ
وﺷﻴﺌﺎً ﻣﻦ أﺧﺒﺎر اﳉﺎﻫﻠﻴﺔ ﰒ ﺳﲑﺗﻪ ﺻﻠﻰ ﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ ﺑﻌﺪ اﻟﺒﻌﺜﺔ ﺣﱴ اﳍﺠﺮة ،ﰒ ﺣﻴﺎﺗﻪ ﰲ اﳌﺪﻳﻨﺔ وﻣﻐﺎزﻳﻪ وﺑﻌﻮﺛﻪ
ﺣﱴ وﻓﺎﺗﻪ ﺻﻠﻰ ﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ .وﺑﺬﻟﻚ ﻳﻜﻮن ﳎﻤﻮع ﻣﺎ دوﻧﻪ اﺑﻦ إﺳﺤﺎق ﳝﺜﻞ ﻧﻈﺮﺗﻪ ﻟﻮﺣﺪة اﻟﺴﲑة ﺗﺒﻌﺎً ﻟﻮﺣﺪة
اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ واﳌﻨﻬﺞ اﻟﺮ ﱐ.
وﻣﻨﻬﺞ اﺑﻦ إﺳﺤﺎق ﰲ ﲨﻠﺘﻪ ﻳﻘﻮم ﻋﻠﻰ إﻳﺮاد أﺧﺒﺎر اﻟﺴﲑة ﻷﺳﺎﻧﻴﺪ اﻟﱵ وﺻﻠﺘﻪ ،وﻫﺬﻩ اﻷﺳﺎﻧﻴﺪ ﻣﻨﻬﺎ اﳌﻮﺻﻮل
وﻣﻨﻬﺎ اﳌﻨﻘﻄﻊ واﳌﻌﻀﻞ ،ﰲ ﺣﲔ أن ﺑﻌﺾ اﻷﺧﺒﺎر ﻳﻮردﻫﺎ ﺑﺪون إﺳﻨﺎد ،وﻳﻈﻬﺮ ﻫﺬا ﺑﺸﻜﻞ واﺿﺢ ﰲ اﻟﻘﺴﻢ اﻷول
ﻣﻦ اﻟﺴﲑة.
 - 1ﺳﯾر أﻋﻼم اﻟﻧﺑﻼء ﻟﻠذھﺑﻲ.11/7 ،
 - 2ﻛﺗﺎب اﻟﻣﻐﺎزي وﻛﺗﺎب اﻟﺟﮭﺎد ﻓﻲ اﻟﻣﺟﻠد اﻟﺧﺎﻣس ﻣن »اﻟﻣﺻﻧف« ﻟﻌﺑداﻟرزاق.
 - 3ﺳﯾر أﻋﻼم اﻟﻧﺑﻼء ﻟﻠذھﺑﻲ.53/7 ،
- 4اﻟﻣرﺟﻊ ﻧﻔﺳﮫ.35/7 ،
- 5اﻟﻣرﺟﻊ ﻧﻔﺳﮫ .43/7 ،
 - 6ﺳﯾر أﻋﻼم اﻟﻧﺑﻼء ﻟﻠذھﺑﻲ.36/7 ،
 - 7وﻓﯾﺎت اﻷﻋﯾﺎن ،ج  ،2ص .276

19

HİCRİ İKİNCİ ASIRDA İSLÂMÎ İLİMLER- I

وأﺣﻴﺎ ً ﻳﻌﺘﻤﺪ ﰲ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺗﻪ ﻋﻠﻰ ﳎﻬﻮﻟﲔ ﻓﻴﻘﻮل» :ﺣﺪﺛﲏ ﺑﻌﺾ أﻫﻞ اﻟﻌﻠﻢ« أو »ﺣﺪﺛﲏ ﺑﻌﺾ أﻫﻞ ﻣﻜﺔ« أو
»ﺣﺪﺛﲏ ﻣﻦ ﻻ أ ﻢ« .1وإذا ﻣﺎ ﺷﻚ ﰲ ﺻﺤﺔ اﻟﺮواﻳﺔ ﻋﱪ ﻋﻦ ذﻟﻚ ﺑﻘﻮﻟﻪ» :ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺬﻛﺮون« أو »ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺰﻋﻤﻮن«.2
ﻛﻤﺎ أﻧﻪ ﳚﻤﻊ اﻟﺮوا ت أﺣﻴﺎ ً ﻣﻊ ﺑﻌﻀﻬﺎ دون ﲤﻴﻴﺰ ﳍﺎ ،وﻳﻘﺪم ﳍﺎ ﺑﺬﻛﺮ اﻷﺳﺎﻧﻴﺪ ﳎﻤﻮﻋﺔ ،3وﻳﺴﻮق ﻣﻠﺨﺼﻬﺎ،
وﻳﺴﺘﺸﻬﺪ ﻵ ت اﻟﻘﺮآﻧﻴﺔ ،وﻳﺬﻛﺮ أﺳﺒﺎب اﻟﻨﺰول وﻳﺸﺮح ﺑﻌﺾ اﳌﻌﺎﱐ ﰲ اﻵ ت .4وأﺣﻴﺎ ً ﻳﻘﺪم ﺑﲔ ﻳﺪي
اﻟﺮوا ت ﺑﺘﻤﻬﻴﺪ ﻣﻦ ﻋﻨﺪﻩ ﻳﻠﺨﺺ ﻓﻴﻪ اﳋﱪ ،أو ﻳﺒﲔ ﺳﺒﺐ اﳊﺎدﺛﺔ وﻧﺘﻴﺠﺘﻬﺎ.
وﻫﺬا اﳌﻨﻬﺞ اﻟﺬي ﺳﻠﻜﻪ اﺑﻦ إﺳﺤﺎق ﰲ ﺗﺪوﻳﻦ اﻟﺴﲑة ،ﺣﺎول أن ﳚﻤﻊ ﻓﻴﻪ ﺑﲔ ﻣﻨﻬﺞ اﶈﺪﺛﲔ اﻟﻘﺎﺋﻢ ﻋﻠﻰ
اﻷﺳﺎﻧﻴﺪ ﻟﻐﺮض اﻟﺘﻮﺛﻴﻖ اﻟﻌﻠﻤﻲ ،وﺑﲔ ﻣﻨﻬﺞ اﻹﺧﺒﺎرﻳﲔ واﳌﺆرﺧﲔ اﳌﺘﺤﺮرﻳﻦ ﻣﻦ اﻻﻟﺘﺰام ﻷﺳﺎﻧﻴﺪ اﻟﱵ ﻛﺎﻧﺖ ﲰﺔ
اﻟﻌﻠﻢ واﳌﻌﺮﻓﺔ ﰲ ذﻟﻚ اﻟﻌﺼﺮ؛ وﻟﻌﻠﻪ ﻛﺎن ﻳﻬﺪف إﱃ إﺧﺮاج اﻟﺴﲑة اﻟﻨﺒﻮﻳﺔ ﰲ ﺻﻮرة ﻣﱰاﺑﻄﺔ اﻷﺟﺰاء ،ﻣﺘﺴﻠﺴﻠﺔ
اﻷﺣﺪاث ﻟﻴﺴﻬﻞ ﺗﻠﻘﻴﻨﻬﺎ ﻟﻠﻨﺎس وﻓﻬﻤﻬﺎ.
وﻫﺬا اﻷﺳﻠﻮب ﰲ اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ ﻻ ﻳﺮوم اﻟﺘﻮﺛﻴﻖ واﻟﻀﺒﻂ اﻟﻌﻠﻤﻲ واﻟﺘﺤﺮي ﰲ اﻟﺮوا ت؛ ﻓﺎﺑﻦ إﺳﺤﺎق ﳚﻤﻊ ﺑﲔ رواﻳﺔ
اﻟﺜﻘﺔ وﻏﲑ اﻟﺜﻘﺔ وﻳﺴﻮﻗﻬﺎ ﻣﺴﺎﻗﺎً واﺣﺪاً ،دون أن ﳝﻴﺰ ﺑﲔ أﻟﻔﺎظ اﻟﺮواة ﻓﻴﺨﺘﻠﻂ ﻗﻮل اﻟﺜﻘﺔ ﻣﻊ ﻏﲑﻩ.
وﻧﻈﺮاً ﻟﻠﺘﻮﺳﻊ ﰲ ﻫﺬﻩ اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ ﰲ اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ ،ﺗﻮﺳﻊ اﺑﻦ إﺳﺤﺎق ﰲ ﻣﺼﺎدرﻩ وﺗﻔﺮد ﺑﺰ دات ﻣﻨﻬﺎ اﻟﺼﺤﻴﺢ واﻟﻀﻌﻴﻒ،
ﻛﻤﺎ أن ﻟﻪ ﺷﺬوذات ﺧﺎﻟﻒ ﺎ اﻟﺼﺤﻴﺢ اﻟﺬي أوردﺗﻪ ﻛﺘﺐ اﳊﺪﻳﺚ.
وﻋﻠﻰ ﻛﻞ ﺣﺎل ﻓﺎﺑﻦ إﺳﺤﺎق ﻳﻌﺘﱪ راﺋﺪاً ﻟﻠﻜﺘﺎﺑﺔ ﰲ ﺗﺪوﻳﻦ اﻟﺴﲑة ،وﺻﺎﺣﺐ ﻣﺪرﺳﺔ ﳍﺎ ﻣﻨﻬﺠﻬﺎ اﳌﺴﺘﻘﻞ ﻋﻦ
ﻣﺪرﺳﺔ ﻋﻠﻤﺎء اﳊﺪﻳﺚ.
وﻗﺪ ﺳﻬﻞ ﻟﻠﻨﺎس دراﺳﺔ اﻟﺴﲑة وﺗﻨﻈﻴﻤﻬﺎ ﰲ ﳕﻂ ﻗﺼﺼﻲ ﻣﺘﺴﻠﺴﻞ ،وﻟﺬا وﺻﻔﻪ اﻟﻌﻠﻤﺎء ﻧﻪ إﻣﺎم ﰲ اﳌﻐﺎزي
واﻟﺴﲑ ،وﻳﻜﻔﻴﻪ ﻓﺨﺮاً أﻧﻪ ﺗﻮﺟﺪ ﰲ ﺳﲑﺗﻪ وﺛﻴﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﺟﺎﻧﺐ ﻛﺒﲑ ﻣﻦ اﻷﳘﻴﺔ دو ﺎ وﺣﺪﻩ ،وﱂ ﻳﺬﻛﺮﻫﺎ أﺣﺪ ﻣﻦ
ﻛﺘﺎب اﻟﺴﲑة اﻷوﻟﲔ ،ﺗﻠﻚ اﻟﻮﺛﻴﻘﺔ ﻫﻲ ﻣﻌﺎﻫﺪة اﳌﺪﻳﻨﺔ اﳌﺸﻬﻮرة اﻟﱵ وﻗﻌﻬﺎ اﻟﻨﱯ ﺻﻠﻰ ﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ ﻣﻊ ﻗﺒﺎﺋﻞ
اﳌﺪﻳﻨﺔ وﻣﻌﻬﻢ ﻳﻬﻮد ﺑﲏ اﻟﻨﻀﲑ وﺑﲏ ﻗﻴﻨﻘﺎع وﺑﲏ ﻗﺮﻳﻈﺔ ،وﻫﻲ اﳌﺴﻤﺎة ﺑـ»ﻧﻈﺎم ﳎﺘﻤﻊ اﳌﺪﻳﻨﺔ« ،وﻳﺴﻤﻴﻬﺎ ﺑﻌﺾ
اﻟﻜﺘﺎب اﳌﻌﺎﺻﺮﻳﻦ »دﺳﺘﻮر اﳌﺪﻳﻨﺔ«.
 -3اﳌﻄﻠﺐ اﻟﺜﺎﻟﺚ :ﻣﻨﻬﺞ ﺗﺪوﻳﻦ اﻟﺴﲑة اﻟﻨﺒﻮﻳﺔ.

 - 1ﺳﯾرة اﺑن ھﺷﺎم،537 ،391/1 ،
 - 2ﺳﯾرة اﺑن ھﺷﺎم، 459/1 ،
 - 3ﺳﯾرة اﺑن ھﺷﺎم،606/1 ،
 - 4ﺳﯾرة اﺑن ھﺷﺎم،428/1 ،
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ﺑﺪأ اﻟﺘﺪوﻳﻦ ﰲ اﻟﺴﲑة اﻟﻨﺒﻮﻳﺔ ﰲ ﻛﺘﺐ ﺧﺎﺻﺔ ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ ﰲ اﻟﻨﺼﻒ اﻟﺜﺎﱐ ﻣﻦ اﻟﻘﺮن اﻷول اﳍﺠﺮي .وﻗﺪ اﻋﺘﻤﺪ
اﻟﻌﻠﻤﺎء ﰲ ﺗﺪوﻳﻨﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻗﻮاﻋﺪ ﻋﻠﻤﻴﺔ ﻟﻀﺒﻂ اﻟﺮوا ت واﻷﺧﺒﺎر .ﲝﻴﺚ إن اﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻟﱵ ُو ِﺿﻌﺖ أﺳﺎﺳﺎ ﳊﻔﻆ اﻟﺴﻨﺔ
اﻟﻨﺒﻮﻳﺔ ﻣﻦ اﻟﻀﻴﺎع واﻟﺘﺤﺮﻳﻒ ،ﻫﻲ ﻧﻔﺴﻬﺎ اﻟﱵ اﺳﺘﺜﻤﺮت ﻟﺘﺪوﻳﻦ اﻟﺴﲑة اﻟﻨﺒﻮﻳﺔ اﳌﻄﻬﺮة .وﻣﻦ ﰒ ﻓﺈن ﻛﺘﺎﺑﺔ وﺗﺪوﻳﻦ
اﻟﺴﻨﱠﺔ ـ
اﻟﺴﲑة ﰐ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ اﻟﱰﺗﻴﺐ اﻟﺰﻣﲏ ﰲ اﻟﺪرﺟﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﺑﻌﺪ ﻛﺘﺎﺑﺔ ُ
و ﺧﺬ اﳌﻨﻬﺞ اﻟﺬي ﺳﺎر ﻋﻠﻴﻪ ﻣﻮﺳﻰ ﺑﻦ ﻋﻘﺒﺔ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ إﺳﺤﺎق ﺑﻦ ﻳﺴﺎر )151ﻫـ( ﳕﻮذﺟﺎ.
ﻳـُ َﻌ ﱡﺪ ﻣﻮﺳﻰ ﺑﻦ ﻋﻘﺒﺔ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ إﺳﺤﺎق ﺑﻦ ﻳﺴﺎر )151ﻫـ( َﻋ ﱠﻼﻣﺔ ﺷﺎﳐﺔ ﰲ اﻟﺘﺄﻟﻴﻒ ﰲ اﻟﺴﲑة اﻟﻨﺒﻮﻳﺔ ،ﻓﻘﺪ اﺳﺘﻮى
اﻟﺘﺄﻟﻴﻒ ﻋﻠﻰ ﻋﻮدﻩ وﺑﻠﻎ اﻟﺘﺼﻨﻴﻒ ﻋﻠﻰ ﻳﺪﻳﻪ اﻟﺬروة ،وأﺻﺒﺢ ﻋﻤﺪة ﻫﺬا اﻟﻔﻦ ﳌﻦ ﺟﺎء ﺑﻌﺪﻩ .وﻗﺪ ﺳﻠﻚ ﰲ ﺗﺪوﻳﻨﻪ

ﻟﻠﺴﲑة ﻣﻨﻬﺠﺎً ﻓﺮﻳﺪاً ﻧﻮﺟﺰﻩ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲ:
 -1.3ﲨﻊ اﻷﺧﺒﺎر :ﱂ ﻳﻌﻮل اﺑﻦ إﺳﺤﺎق ﻋﻠﻰ ﲨﻊ أﺣﺪاث اﻟﺴﲑة ﻣﻦ اﻷﻋﻼم اﳌﻬﺘﻤﲔ ﺎ ﻓﻘﻂ ﺑﻞ وﻇﻒ ﻣﺎ
أﺧﺬﻩ ﻣﻦ أﻫﻞ اﻟﺼﺤﺎﺑﺔ اﳌﺸﺎرﻛﲔ ﰲ أﺣﺪاث اﻟﺴﲑة ووﻗﻌﺎﺋﻬﺎ .1ﻣﻦ ذﻟﻚ إدراﺟﻪ ﻟﺒﻌﺾ اﻷﺣﺪاث اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﻟﻴﻬﻮد
ﻣﻦ ﻋﻠﻴﻪ ]أي ﻋﻠﻰ ﺑﺖ ﺑﻦ ﻗﻴﺲ[ ﻳﻮم ﺑﻌﺎث،
 ،ﻣﻦ ذﻟﻚ ﻗﻮﻟﻪ "ذﻛﺮ ﱄ ﺑﻌﺾ وﻟﺪ اﻟﺰﺑﲑ ]ﺑﻦ ﻃﺎ[ أﻧﻪ ﻛﺎن ّ
ﻓﺠﺰ ﺻﻴﺘﻪ ﰒ ﺧﻠّﻰ ﺳﺒﻴﻠﻪ" .2واﻟﺰﺑﲑ ﻫﺬا ﻗُﺘﻞ ﰲ ﻗﺘﻠﻰ ﺑﻦ ﻗﺮﻳﻈﺔ.3
أﺧﺬﻩ ّ
 -2.3ﻃﺮﻳﻘﺔ إدراﺟﻪ ﻷﺣﺪاث اﻟﺴﲑة اﻟﻨﺒﻮﻳﺔ:
أ -ذﻛﺮ رواﻳــﺎت ﳐﺘﻠﻔﺔ وﻣﺘﻨﻮﻋﺔ ﻟﻠﺨﱪ اﻟﻮاﺣﺪ ﻣﻦ ﻃﺮق ﻣﺘﻌﺪدة ﻛﻤﺎ ﰲ إﺳﻼم ﻋﻤﺮ ﺑﻦ اﳋﻄﺎب.4
ب -ﺟﻌﻞ اﻟﻘﺮآن اﻟﻜﺮﱘ ﻣﺼﺪرا ﻣﻦ ﻣﺼﺎدر اﻟﺴﲑة وﻣﺴﺘﺸﻬﺪا

ﺗﻪ ،ﻣﻦ ذﻟﻚ ﻗﻮﻟﻪ" :وﻗﺪ ﻛﺎﻧﺖ ﻟﻘﻮم ﻧﻮح

ﻗﺺ ﷲ ﺗﺒﺎرك وﺗﻌﺎﱃ ﺧﱪﻫﺎ ﻋﻠﻰ رﺳﻮل ﷲ ﺻﻠﻰ ﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ ﻓﻘﺎلَ } :وﻗَﺎﻟُﻮا َﻻ ﺗَ َﺬ ُر ﱠن
أﺻﻨﺎم ﻗﺪ ﻋﻜﻔﻮا ﻋﻠﻴﻬﺎّ ،
ِ
ﻮق َوﻧَ ْﺴًﺮا { )ﺳﻮرة ﻧﻮح .5(23
ﻮث َوﻳَـﻌُ َ
اﻋﺎ َوَﻻ ﻳَـﻐُ َ
آﳍﺘَ ُﻜ ْﻢ َوَﻻ ﺗَ َﺬ ُر ﱠن َودا َوَﻻ ُﺳ َﻮ ً
ج -اﻟﻌﻨﺎﻳﺔ ﺑﺬﻛﺮ اﻵ ت اﻟﻘﺮآﻧﻴﺔ اﻟﱵ ﺗﺘﻮاﻓﻖ ﻣﻊ أﺣﺪاث اﻟﺴﲑة ﺑﺘﻔﺴﲑاﻵ ت اﻟﱵ ﺗﻀﻤﻨﺖ وﻗﺎﺋﻊ اﻟﺴﲑة ﺗﻔﺴﲑاً
ﻋﺎﻣﺎ .ﻛﻤﺎ ﻫﻮ اﳊﺎل ﻓﻴﻤﺎ ﻧﺰل ﻣﻦ اﻵ ت ﻣﻦ ﺳﻮرة آل ﻋﻤﺮان ﰲ وﻓﺪ ﻧﺼﺎرى ﳒﺮان) (6وﻣﺎ ﻧﺰل ﻣﻦ اﻵ ت ﻣﻦ
 -1ﯾﻧظر :ﺳﯾرة اﺑن ھﺷﺎم .354 ،241 ،197 ،130
 -2اﻟﺳﺎﺑﻖ  ،564ﺗﺣﻛﯾم ﺳﻌد ﻓﻲ أﻣر ﺑﻧﻲ ﻗرﯾظﺔ.
 -3وﯾﻧظر اﻟﺛﻘﺎت ﻻﺑن ﺣﺑﺎن ) (383-382/7ﻓﻘد ذﻛر ﺗﺗﺑﻊ اﺑن إﺳﺣﺎق ﻏزوات اﻟﻧﺑﻲ ﺻﻠﻰ ﷲ ﻋﻠﯾﮫ وﺳﻠم ﻣن أوﻻد اﻟﯾﮭود اﻟذﯾن أﺳﻠﻣوا وﺣﻔظوا
ﻗﺻﺔ ﺧﯾﺑر وﻗرﯾظﺔ واﻟﻧﺿﯾر وﻣﺎ أﺷﺑﮫ ﻣن اﻟﻐزوات ﻋن أﺳﻼﻓﮭم ،ﻣن ﻏﯾر أن ﯾﺣﺗﺞ ﺑﮭم .وﯾﻧظر ﻛذﻟك ﺳﯾر أﻋﻼم اﻟﻧﺑﻼء  .53/7وﻗد ﻓﻌل
ذﻟك ﺷﯾﺧﮫ اﻟزھري ﻓﻘد ﻧﻘل ﺧﺑرا ً ﻋن ھرﻗل ﻟﻣﺎ أرﺳل إﻟﯾﮫ رﺳول ﷲ ﺻﻠﻰ ﷲ ﻋﻠﯾﮫ وﺳﻠم ﺑﻛﺗﺎﺑﮫ ﯾدﻋوه إﻟﻰ اﻹﺳﻼم ،ﻧﻘﻠﮫ ﻋن أﺳﻘف ﻣن
اﻟﻧﺻﺎرى .ﯾﻧظر دﻻﺋل اﻟﻧﺑوة  ،384/4واﻟﺑداﯾﺔ واﻟﻧﮭﺎﯾﺔ .473/6
 -4ﺳﯾرة اﺑن ھﺷﺎم  ،195-194واﻧظر ﻛذﻟك  252-251ﻓﻲ ذﻛره اﻻﺧﺗﻼف ﻓﻲ أول ﻣن ﺿرب ﻋﻠﻰ ﯾد اﻟرﺳول ﺻﻠﻰ ﷲ ﻋﻠﯾﮫ وﺳﻠم ﻓﻲ ﺑﯾﻌﺔ
اﻟﻌﻘﺑﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ.
 -5ﺳﯾرة اﺑن ھﺷﺎم  ،50وﯾﻧظر .51 ،36 ،31 ،26 ،14
 -6ﯾﻧظر ﺳﯾرة اﺑن ھﺷﺎم .340-335
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ﺳﻮرة اﻟﻜﻬﻒ ﺑﺴﺒﺐ ﺳﺆال ﻗﺮﻳﺶ ﳏﻤﺪاً ﻋﻦ ﺑﻌﺾ أﺧﺒﺎر اﻟﺴﺎﺑﻘﲔ وﻋﻦ اﻟﺮوح ،1وﻏﲑ ذﻟﻚ ﻣﻦ اﻵ ت ،2ﺣﱴ
إﻧﻪ ﻟﻴﺼﺢ اﻋﺘﺒﺎر ﺳﲑة اﺑﻦ إﺳﺤﺎق ﻣﻦ ﻛﺘﺐ أﺳﺒﺎب ﻧﺰول اﻟﻘﺮآن اﻟﻜﺮﱘ.
د -اﻟﺘﻤﻬﻴﺪ ﻟﻠﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت اﻟﺴﲑة ﲟﻘﺪﻣﺔ ﻳﻠﺨﺺ ﻓﻴﻬﺎ اﻟﻮﻗﺎﺋﻊ ﻟﺘﺸﻮﻳﻖ اﻟﻘﺎرئ ﳌﺎ ﺳﻴﻘﺮؤﻩ ﻟﱰﻛﻴﺰ ﻋﻠﻰ
أﺣﺪاث اﻟﺴﲑة ﺑﻌﻴﺪاً ﻋﻦ اﻟﺘﻔﺼﻴﻼت واﻻﺧﺘﻼﻓﺎت.3
ﻫـ -اﻹﻛﺜﺎرﻩ ﻣﻦ أﺳﺎﻧﻴﺪ اﳋﱪ اﻟﻮاﺣﺪ وﺻﻮﻏﻪ ﰲ ﻓﻜﺮة ﻣﻮﺿﺤﺔ ﻟﻠﺤﺪث ﻣﻨﺪ ﺑﺪاﻳﺘﻪ إﱃ ﺎﻳﺘﻪ ﻣﻊ ذﻛﺮ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ،4
"ﻛﻞ ﺣﺪث ﰲ ﻏﺰوة ﺗﺒﻮك ﻣﺎ ﺑﻠﻐﻪ ﻋﻨﻬﺎ ،وﺑﻌﺾ اﻟﻘﻮم ﳛﺪث ﻣﺎ ﻻ ﳛﺪث ﺑﻌﺾ".5
ﻣﻦ ذﻟﻚ ﻗﻮﻟﻪ ُ
و -ﺗﻨﺎوﻟﻪ ﻷﺣﺪاث اﻟﻘﺼﺔ اﳌﺘﺴﻠﺴﻠﺔ ﰲ ﺻﻴﺎﻏﺔ ﻣﺘﻨﺎﻏﻤﺔ ﲝﻴﺚ ﻳﻨﺘﻘﻞ ﻣﻦ ﻓﻘﺮة إﱃ أﺧﺮى ﺳﻠﻮب ﻳﻠﻴﻖ ﲟﺴﺘﻮى
اﳊﺪث .وﻣﺜﺎل ذﻟﻚ ﺗﻨﺎوﻟﻪ ﳊﺎدث اﻹﺳﺮاء ﺣﻴﻨﻤﺎ ﺳﺎﻗﻪ ﻋﻦ اﳊﺴﻦ اﻟﺒﺼﺮي ﰒ ﻗﻄﻌﻪ ﻟﻴﺬﻛﺮ ﻣﺮﺳﻞ ﻗﺘﺎدة اﻟﺬي ذﻛﺮ
ﻣﻮﻗﻔﺎً ﻟﻠﱪاق ﻣﻊ اﻟﻨﱯ ﺻﻠﻰ ﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ ﻳﺪل ﻋﻠﻰ إﻛﺮاﻣﻪ ﺻﻠﻰ ﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ وﻋﻠﻮ ﻣﻜﺎﻧﺘﻪ ﰒ ﻗﺎل ﰲ ﺎﻳﺘﻪ:
"ﻓﻬﺬا ﺣﺪﻳﺚ اﳊﺴﻦ ﻋﻦ ﻣﺴﺮى رﺳﻮل ﷲ ﺻﻠﻰ ﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ وﻣﺎ دﺧﻞ ﻓﻴﻪ ﻣﻦ ﺣﺪﻳﺚ ﻗﺘﺎدة" .6وﻛﺬﻟﻚ
إدراﺟﻪ ﳊﺪﻳﺚ أﰊ ﺳﻌﻴﺪ اﳋﺪري ﻋﻦ اﳌﻌﺮاج ﰒ ذﻛﺮ روا ت أﺧﺮى ﻋﻦ ﻏﲑﻩ ﰒ ﻗﺎل " :ﰒ رﺟﻊ إﱃ ﺣﺪﻳﺚ أﰊ
ﺳﻌﻴﺪ اﳋﺪري" ،7وﰲ ذﻛﺮﻩ ﲨﻠﺔ اﻟﺴﺮا واﻟﺒﻌﻮث ﺳﺎق ﺧﱪاً ﻋﻦ ﻏﺰوة ﰒ ﻗﺎل" :ﰒ ﺧﱪ اﻟﻐﺰاة وﻋﺪت إﱃ ذﻛﺮ
ﺗﻔﺼﻴﻞ اﻟﺴﺮا واﻟﺒﻌﻮث".8
ح -أﺣﻴﺎ ﻻﻳﺬﻛﺮ اﻹﺳﻨﺎد ﰲ ﺑﺪاﻳﺔ ﺳﺮد اﻟﻘﺼﺔ أو اﻟﻮاﻗﻌﺔ ،وﻳﻌﻤﺪ إﱃ ﺧﲑﻩ ﺣﱴ ﻻ ﻳﺸﻮش ﻋﻠﻰ ﺗﺴﻠﺴﻞ
اﻷﺣﺪاث واﻧﺘﻈﺎﻣﻬﺎ وﺗﺮاﺑﻄﻬﺎ ﻛﻤﺎ ﺑﲔ ذﻟﻚ ﰲ ﺳﻮﻗﻪ ﻟﺴﺮﻳﺔ ﻋﺒﺪﷲ ﺑﻦ ﺟﺤﺶ ﻓﻴﻘﻮل ﰲ آﺧﺮﻫﺎ" :واﳊﺪﻳﺚ ﰲ ﻫﺬا
ﻋﻦ اﻟﺰﻫﺮي وﻳﺰﻳﺪ ﺑﻦ روﻣﺎن ﻋﻦ ﻋﺮوة ﺑﻦ اﻟﺰﺑﲑ".9
ط -اﻟﻌﻨﺎﻳﺔ ﻷﻣﻮر اﻟﺪﻗﻴﻘﺔ ﻟﺒﻌﺾ اﻷﺧﺒﺎر وﻣﺜﺎل ذﻟﻚ وﺻﻒ ﻃﺮﻳﻖ ﻫﺠﺮة اﻟﻨﱯ ﺻﻠﻰ ﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ،10

 -1ﯾﻧظر ﺳﯾرة اﺑن ھﺷﺎم .172-16
 -2ﯾﻧظر.749-740 ،400-392 ،323-316 ،313-302 :
 -3ﯾﻧظر .292 ،178
 -4ﯾﻧظر  457ﻏزوة أﺣد 592 ،ﻏزوة ﺑﻧﻲ اﻟﻣﺻطﻠﻖ 596 ،ﺣدﯾث اﻹﻓك.
 722 -5ﻏزوة ﺗﺑوك.
 -6ﺳﯾرة اﺑن ھﺷﺎم .225
 -7اﻟﺳﺎﺑﻖ .228
 -8اﻟﺳﺎﺑﻖ .785
 -9ﺳﯾرة اﺑن ھﺷﺎم  ،354وﻛذﻟك ﻗﺎل ﻋن ﺷﺄن اﻣرأة اﻟﻐﻔﺎري ﻓﻲ ﻏزوة ذي ﻗردز .واﻟﺣدﯾث ﻋن اﻣرأة اﻟﻐﻔﺎري وﻣﺎ ﻗﺎﻟت ،وﻣﺎ ﻗﺎل ﻟﮭﺎ رﺳول ﷲ
ﺻﻠﻰ ﷲ ﻋﻠﯾﮫ وﺳﻠم ﻋن أﺑﻲ اﻟزﺑﯾر اﻟﻣﻛﻲ ﻋن اﻟﺣﺳن ﺑن أﺑﻲ اﻟﺣﺳن اﻟﺑﺻري.
 -10ﺳﯾرة اﺑن ھﺷﺎم .278-277
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وﻛﺬﻟﻚ وﺻﻔﻪ ﻟﻄﺮﻳﻘﻪ ﺻﻠﻰ ﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ إﱃ ﺑﺪر ،1وﻛﺬﻟﻚ ذﻛﺮﻩ ﻷﲰﺎء ﺧﻴﻞ اﻟﻔﺮﺳﺎن ﰲ ﻏﺰوة ذي ﻗﺮد.2
ي -و ﰲ ﻛﺜﲑ ﻣﻦ اﻷﺣﻴﺎن ﻳﻌﻤﺪ إﱃ اﻟﺘﺨﻠﻲ ﻋﻦ اﻟﺴﻨﺪ ؛ ﻟﺬﻛﺮ ﲨﻴﻊ اﻷﻣﻮر اﳌﻤﻜﻨﺔ واﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﳊﺪث ،ﻛﻤﺎ ﺑﲔ
ذﻟﻚ ﰲ ﺗﻨﺎوﻟﻪ ﻷﺧﺒﺎر اﳌﻨﺎﻓﻘﲔ واﻟﻴﻬﻮد وﻧﺼﺎرى وﻓﺪ ﳒﺮان ﰲ ﻣﻜﺎن واﺣﺪ ﻣﻊ ﺗﻌﺪد وﻗﺎﺋﻌﻬﻢ وأﺣﺪاﺛﻬﻢ وﻧﺰول
اﻟﻘﺮآن ﰲ أﺣﻮاﳍﻢ وأﺣﻮال اﻟﻨﱯ ﺻﻠﻰ ﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ ﻣﻌﻬﻢ ،ﲝﻴﺚ ﺗﻨﺎول أﺧﺒﺎرﻫﻢ ﻣﻊ اﻟﺘﺨﻠﻲ ﻋﻦ اﻟﺴﻨﺪ.3،
ك -ﺗﺼﻮﻳﺮﻩ ﻷﺣﺪاث اﻟﺴﲑة ﺑﺸﻜﻞ رع وإﻳﺮادﻩ ﻟﻸﺧﺒﺎر ﺑﻄﺮﻗﺔ راﺋﻌﺔ وﻣﻠﻔﺘﺔ ،وﻗﺪ أﺷﺎد ﺬا اﻟﻜﻼﻋﻲ ﰲ ﻛﺘﺎﺑﻪ
"اﻻﻛﺘﻔﺎ ﰲ ﻣﻐﺎزي رﺳﻮل ﷲ ﺻﻠﻰ ﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ واﻟﺜﻼﺛﺔ اﳋﻠﻔﺎ ﺣﲔ ﻋﻠﻞ اﻋﺘﻤﺎدﻩ ﻋﻠﻰ اﺑﻦ إﺳﺤﺎق دون
اﻟﻮاﻗﺪي ﺑﻘﻮﻟﻪ" :4رأﻳﺘﻪ ﻛﺜﲑاً ﻣﺎ ﳚﺮي ﻣﻊ اﺑﻦ إﺳﺤﺎق ،ﻓﺎﺳﺘﻐﻨﻴﺖ ﻋﻨﻪ ﻟﻔﻀﻞ ﻓﺼﺎﺣﺔ اﺑﻦ إﺳﺤﺎق ﰲ اﻹﻳﺮاد
وﺣﺴﻦ ﺑﻴﺎﻧﻪ اﻟﺬي ﻻ ﻳﻌﻘﻞ ﻣﻌﻪ اﺳﺘﺤﺴﺎن اﳌﻌﺎد".5
ل -ﻗﺴﻢ ﻛﺘﺎﺑﻪ ﰲ اﻟﺴﲑة إﱃ ﺛﻼﺛﺔ أﻗﺴﺎم :اﻫﺘﻢ ﰲ اﻷول ﺑﺬﻛﺮ أﺣﺪاث اﻟﱵ وﻗﻌﺖ ﰲ اﳉﺎﻫﻠﻴﺔ وذﻛﺮ رﺳﻞ ﷲ ﻗﺒﻞ
اﻟﻨﱯ ﳏﻤﺪ ﺻﻠﻰ ﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ ،ﰒ اﻟﺒﻌﺚ وذﻛﺮ ﻓﻴﻪ ﺑﻌﺚ اﻟﻨﱯ ﺻﻠﻰ ﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ وﻣﺎ ﺳﺒﻘﻪ ﻣﻦ إرﻫﺎﺻﺎت
ﺑﻨﺒﻮﺗﻪ وﺣﻴﺎﺗﻪ ﺻﻠﻰ ﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ واﳌﺴﻠﻤﲔ ﰲ ﻣﻜﺔ ﻣﻊ اﻟﻌﻨﺎﻳﺔ ﻟﱰﺗﻴﺐ اﻟﺰﻣﲏ .ﰒ اﳌﻐﺎزي ذﻛﺮ ﻓﻴﻬﺎ اﻟﻔﱰة اﳌﺪﻧﻴﺔ
ﻣﻦ اﻟﺴﲑة وﻣﺎ وﻗﻊ ﻓﻴﻬﺎ ﻣﻦ أﺣﺪاث وأﳘﻬﺎ اﳌﻐﺎزي ورﺗﺐ ذﻟﻚ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻨﲔ.6
ﻛﻞ ﻫﺬﻩ اﳌﻤﻴﺰات ﰲ ﻣﻨﻬﺠﻪ ﺟﻌﻠﺖ ﻋﻤﻠﻪ ﻓﺮﻳﺪاً راﺋﺪاً ﻳﻘﺘﺪي ﺑﻪ ﻣﻦ ﺟﺎء ﺑﻌﺪﻩ ،ﲝﻴﺚ أﺻﺒﺢ اﻟﻌﻤﺪة ﰲ ﺑﻪ
"ﻓﻌﻤﺪﺗﻨﺎ -ﻛﻤﺎ ﻳﻘﻮل اﺑﻦ ﺳﻴﺪ اﻟﻨﺎس -ﻓﻴﻤﺎ ﻧﻮردﻩ ﻣﻦ ذﻟﻚ ﻋﻠﻰ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ إﺳﺤﺎق إذ ﻫﻮ اﻟﻌﻤﺪة ﰲ ﻫﺬا اﻟﺒﺎب
ﻟﻨﺎ وﻟﻐﲑ " 7وﻗﺎل اﺑﻦ ﺧﻠﻜﺎن" :ﻛﻞ ﻣﻦ ﺗﻜﻠﻢ ﰲ ﻫﺬا اﻟﺒﺎب ﻓﻌﻠﻴﻪ اﻋﺘﻤﺎدﻩ وإﻟﻴﻪ إﺳﻨﺎدﻩ") (8ﻛﻤﺎ أﻧﻪ ﻗﺪ أﻟﻒ ﺑﻌﺪﻩ
ﰲ اﻟﺴﲑة "ﻗﻮم آﺧﺮون ،ﻓﻠﻢ ﻳﺒﻠﻐﻮا ﻣﺒﻠﻎ اﺑﻦ إﺳﺤﺎق ﻣﻨﻬﺎ" ،9وﻟﺬﻟﻚ أﺛﲎ ﻋﻠﻰ ﻋﻤﻠﻪ ﻣﻌﺎﺻﺮوﻩ وﻣﻦ ﺟﺎء ﺑﻌﺪﻫﻢ.
ﻗﺎل اﺑﻦ ﺧﻠﻜﺎن" :ﻗﺎل اﻟﺰﻫﺮي ﻣﻦ أراد اﳌﻐﺎزي ﻓﻌﻠﻴﻪ ﺑﻦ إﺳﺤﺎق ،وروي ﻋﻦ اﻟﺸﺎﻓﻌﻲ أﻧﻪ ﻗﺎل" :ﻣﻦ أراد أن
ﻳﺘﺒﺤﺮ ﰲ اﳌﻐﺎزي ﻓﻬﻮ ﻋﻴﺎل ﻋﻠﻰ اﺑﻦ إﺳﺤﺎق" ،10ﻛﻞ ﻫﺬا ﺟﻌﻞ اﺑﻦ ﻛﺜﲑ ﻳﻘﻮل" :ﳏﻤﺪ ﺑﻦ إﺳﺤﺎق ﺻﺎﺣﺐ
 -1اﻟﺳﺎﺑﻖ .359
 -2اﻟﺳﺎﺑﻖ .589-588
 -3ﯾﻧظر ﺳﯾرة اﺑن ھﺷﺎم  ،341-292ﻓﻘد ذﻛره اﻷﻋداء ﻣن ﯾﮭود ص  ،295-292ﺛم ذﻛر اﻟﻣﻧﺎﻓﻘﯾن ﺑﺎﻟﻣدﯾﻧﺔ ﻣن ص  295إﻟﻰ ص  302ﺛم ذﻛر
ﻣﺎ ﻧزل ﻓﻲ اﻟﯾﮭود واﻟﻣﻧﺎﻓﻘﯾن  ،332-302ﺛم ذﻛر ﻧﺻﺎرى ﻧﺟران وﻣﺎ ﻧزل ﷲ ﻓﯾﮭم ﻣن  341-333ﺛم ذﻛر أﺧﺑﺎرا ً ﻋن اﻟﻣﻧﺎﻓﻘﯾن -341
.343
 -4اﻻﻛﺗﻔﺎ .4/1
 -5ﯾﻧظر :أﻋﻼم اﻟﺳﯾرة اﻟﻧﺑوﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻘرن اﻟﺛﺎﻧﻲ ﻟﻠﮭﺟرة ص .30
 -6ﯾﻧظر ﻣﻘدﻣﺔ اﻟﻣﺣﻘﻘﯾن ﻟﺳﯾرة اﺑن ھﺷﺎم :اﻟﺳﻘﺎ واﻷﺑﯾﺎري وﺷﻠﺑﻲ  ،10/1وﻣﻘدﻣﺔ اﻟدﻛﺗور ﺳﮭﯾل زﻛﺎر ﻟﻠﺟزء اﻟذي ﺣﻘﻘﮫ ﻣن ﻣﻐﺎزي اﺑن إﺳﺣﺎق،
ص  ،18-17وﺗﺎرﯾﺦ اﻟﺗراث اﻟﻌرﺑﻲ ،ﻣﺞ/1ج.89/2
 -7ﻋﯾون اﻷﺛر .11/1
 -8وﻓﯾﺎت اﻷﻋﯾﺎن .277/4
 -9اﻟﻛﺎﻣل ) ،(2125/6دار اﻟﻔﻛر ،ﺑﯾروت ،ط1404 ،1ھـ1984/م.
 -10وﻓﯾﺎت اﻷﻋﯾﺎن  ،276/4وﯾﻧظر ﺗﺎرﯾﺦ ﺑﻐداد  ،219/1واﻟﺳﯾر .36/7
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اﻟﺴﲑة اﻟﱵ ﲨﻌﻬﺎ ﻓﺠﻌﻠﻬﺎ ﻋﻠﻤﺎً ﻳﻬﺘﺪى ﺑﻪ وﻓﺨﺮاً ﻳﺴﺘﺠﻠﻰ ﺑﻪ ،واﻟﻨﺎس ﻛﻠﻬﻢ ﻋﻴﺎل ﻋﻠﻴﻪ ﰲ ذﻟﻚ ﻛﻤﺎ ﻗﺎل اﻟﺸﺎﻓﻌﻲ
وﻏﲑﻩ ﻣﻦ أﺋﻤﺔ اﻹﺳﻼم".1
اﻹﻓﺎدة ﻣﻦ ﻣﻨﻬﺞ أﻫﻞ اﳊﺪﻳﺚ ﰲ ﺗﻮﺛﻴﻖ ﻛﺘﺐ اﻟﺴﲑة.
ﻻ ﳝﻜﻦ إﻧﻜﺎر اﳉﻬﻮد اﻟﻜﺒﲑة اﻟﱵ ﺑﺬﳍﺎ ﻋﻠﻤﺎء اﻟﺴﲑة ﻟﺘﺪوﻳﻨﻬﺎ وإﺧﺮاﺟﻬﺎ ﻟﻠﻨﺎس ﻣﺘﺴﻠﺴﻠﺔ اﻷﺣﺪاث ﻣﻨﻈﻤﺔ
اﻷﺑﻮاب ،ﻓﺄﺻﺒﺤﺖ ﺳﻬﻠﺔ اﳊﻔﻆ واﻟﺘﻠﻘﲔ ﻟﻠﺘﻼﻣﻴﺬ اﳌﺒﺘﺪﺋﲔ وﻟﻌﺎﻣﺔ اﳌﺴﻠﻤﲔ اﻟﺬﻳﻦ ﻻ ﻳﻬﻤﻬﻢ اﻹﺳﻨﺎد ،وﺣﱴ
اﻟﻌﻠﻤﺎء ﻓﺈ ﻢ اﺷﺘﻐﻠﻮا ﺎ ﺬﻳﺒﺎً وﺷﺮﺣﺎً واﺧﺘﺼﺎراً وﻧﻈﻤﺎً.
ﻟﻜﻦ أﺧﺒﺎر اﻟﺴﲑة ﻣﻨﻬﺎ ﻣﺎ وﺻﻠﻨﺎ ﰲ ﻫﺬا اﻟﺴﻴﺎق ﻣﻮﺻﻮﻻً ،وﻣﻨﻬﺎ اﳌﻨﻘﻄﻊ واﳌﻌﻀﻞ ،وﻣﻨﻬﺎ ﻣﺎ ﺟﺎء ﺑﺪون إﺳﻨﺎد ﻻ
ﻳﻌﺮف ﻣﺎ ﺻﺤﺘﻪ.
ﻛﻤﺎ ﻋﺎب اﻟﻨﻘﺎد ﻋﻠﻰ ﺑﻌﺾ ﻛﺘﺎب اﻟﺴﲑة ﻣﻨﻬﺠﻬﻢ ﰲ دﻣﺞ اﻟﺮوا ت وﲨﻊ اﻷﺳﺎﻧﻴﺪ وﺳﻴﺎﻗﻬﺎ ﻣﺴﺎﻗﺎً واﺣﺪاً دون أن
ﳝﻴﺰوا أﻟﻔﺎظ اﻟﺮواة ﻛﻤﺎ ﻫﻮ اﻟﺸﺄن ﻋﻨﺪ ﻋﻠﻤﺎء اﳊﺪﻳﺚ.
وﻷﺟﻞ ذﻟﻚ ﻟﻘﻴﺖ اﻟﺴﲑة ﰲ ﻛﺘﺐ اﳊﺪﻳﺚ اﻟﻌﻨﺎﻳﺔ اﻟﻜﺜﲑة ﻣﻦ اﻟﻨﻘﺪ واﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ،ﻷ ﺎ ﻧﻘﻠﺖ ﻷﺳﺎﻧﻴﺪ وﺧﻀﻌﺖ
وﻋﺮﻓﺖ ﺣﻮال اﻟﺮﺟﺎل اﻟﺬﻳﻦ رووﻫﺎ .ﻓﻔﻲ ﻣﺼﻨﻔﺎت اﻟﺼﺤﺎح واﻟﺴﻨﻦ واﳌﺴﺎﻧﻴﺪ ﻛﺘﺐ
ﳌﻮازﻳﻦ اﳉﺮح واﻟﺘﻌﺪﻳﻞ ّ
وأﺑﻮاب ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ ﻟﻠﻤﻐﺎزي واﻟﺴﲑ واﻟﺸﻤﺎﺋﻞ ودﻻﺋﻞ اﻟﻨﺒﻮة ﴰﻠﺖ ﻛﺎﻓﺔ ﺟﻮاﻧﺐ ﺣﻴﺎة اﻟﺮﺳﻮل ﺻﻠﻰ ﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ.
وﳝﻜﻦ ﻟﻠﻌﻠﻤﺎء واﻟﺒﺎﺣﺜﲔ اﻹﻓﺎدة ﺑﺼﻮرة واﺳﻌﺔ ﻣﻦ ﻛﺘﺐ اﳊﺪﻳﺚ ﰲ دراﺳﺔ ﻋﺼﺮ اﻟﺴﲑة اﻟﻨﺒﻮﻳﺔ ،ﻷن ﻛﺘﺐ اﳊﺪﻳﺚ
ﺧﺪﻣﺖ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻛﺘﺐ اﻟﺴﲑة ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﻨﻘﺎد .ﻓﻜﺒﺎر اﻟﻌﻠﻤﺎء أﻣﺜﺎل اﺑﻦ ﺳﻴﺪ اﻟﻨﺎس ﰲ ﻛﺘﺎﺑﻪ »ﻋﻴﻮن اﻷﺛﺮ ﰲ
اﳌﻐﺎزي واﻟﺸﻤﺎﺋﻞ واﻟﺴﲑ« واﻟﺬﻫﱯ ﰲ ﻛﺘﺎﺑﻪ » رﻳﺦ اﻹﺳﻼم« ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻛﺘﺒﺎ اﻟﺴﲑة اﻟﻨﺒﻮﻳﺔ اﻋﺘﻤﺪا ﻋﻠﻰ اﻟﻜﺘﺐ اﻟﺴﺘﺔ
)اﻟﺒﺨﺎري وﻣﺴﻠﻢ وأﰊ داود واﻟﱰﻣﺬي واﻟﻨﺴﺎﺋﻲ واﺑﻦ ﻣﺎﺟﻪ( ،ﻟﻜﻨﻬﻤﺎ ﱂ ﻳﺘﻤﻜﻨﺎ ﻣﻦ اﻻﺳﺘﻐﻨﺎء ﻋﻦ ﻛﺘﺐ اﻟﺴﲑة
اﳌﺨﺘﺼﺔ ،ﻷن ﻛﺘﺐ اﳊﺪﻳﺚ ﲢﻮي ﻗﺪراً ﻣﻦ أﺧﺒﺎر اﻟﺴﲑة وﻻ ﺗﻐﻄﻲ ﻛﻞ أﺣﺪاﺛﻬﺎ.2
ﻓﻬﻲ ﲝﻜﻢ ﻋﺪم ﲣﺼﺼﻬﺎ ﻻ ﺗﻮرد ﺗﻔﺎﺻﻴﻞ اﳌﻐﺎزي وأﺣﺪاث اﻟﺴﲑة ﻛﺎﻣﻠﺔ ،ﺑﻞ ﺗﻘﺘﺼﺮ ﻋﻠﻰ ﺑﻌﺾ ذﻟﻚ ،ﳑﺎ ﻳﻨﻀﻮي
ﲢﺖ ﺷﺮط اﳌﺆﻟﻒ ،وﻣﻦ ﰒ ﻓﺈ ﺎ ﻻ ﺗﻌﻄﻲ ﺻﻮرة ﻛﺎﻣﻠﺔ ﳌﺎ ﺣﺪث ،وﻟﺬﻟﻚ ﻳﻨﺒﻐﻲ إﻛﻤﺎل اﻟﺼﻮرة ﻣﻦ ﻛﺘﺐ اﻟﺴﲑة
اﳌﺨﺘﺼﺔ ،وإﻻ ﻓﻘﺪ ﻳﺆدي ذﻟﻚ إﱃ ﻟﺒﺲ وﻓﺮاغ ﻛﺒﲑ ﰲ أﺣﺪاث اﻟﺴﲑة.
 -1اﻟﺑداﯾﺔ واﻟﻧﮭﺎﯾﺔ .424/13
 - 2اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﻣدﻧﻲ ﻓﻲ ﻋﮭد اﻟﻧﺑوة ﻷﻛرم ﺿﯾﺎء اﻟﻌﻣري ،ص .26
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وﻟﻜﻦ ﻫﺬا ﻻ ﻳﻌﲏ أن ﻛﻞ ﻣﺎ أوردﺗﻪ ﻛﺘﺐ اﻟﺴﲑة ﻟﻪ اﻟﻘﻴﻤﺔ ﻧﻔﺴﻬﺎ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ اﻟﺼﺤﺔ ،ﺑﻞ ﻓﻴﻬﺎ اﻟﺼﺤﻴﺢ واﻟﻀﻌﻴﻒ.
وﻳﻨﺒﻐﻲ ﻋﻨﺪ دراﺳﺔ اﻟﺴﲑة ﻣﻦ ﺧﻼل ﻫﺬﻩ اﻟﻜﺘﺐ اﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ اﻟﺼﺤﻴﺢ أوﻻً ﻟﺮﺟﻮع إﱃ ﻛﺘﺐ اﳊﺪﻳﺚ ،ﰒ
اﺳﺘﻜﻤﺎل اﻟﺼﻮرة ﲟﺎ ﻫﻮ ﺣﺴﻦ أو ﻣﻘﺎرب ﻟﻠﺤﺴﻦ ﺑﺪراﺳﺔ اﻷﺳﺎﻧﻴﺪ واﳌﺘﻮن وﻓﻖ ﺿﻮاﺑﻂ اﻟﺮواﻳﺔ وﻗﻮاﻋﺪﻫﺎ اﳌﻌﺘﱪة
ﻋﻨﺪ اﻟﻌﻠﻤﺎء .وﻻ ﻳُﻠﺠﺄ إﱃ اﻟﻀﻌﻴﻒ ﻓﻴﻤﺎ ﻟﻪ أﺛﺮ ﰲ اﻟﻌﻘﺎﺋﺪ أو اﻟﺘﺸﺮﻳﻊ .وﻻ س ﰲ اﻷﺧﺬ ﺑﻪ ﻓﻴﻤﺎ ﺳﻮى ذﻟﻚ ﻣﻦ
أﺧﺒﺎر ﺗﺘﻌﻠﻖ ﳊﺚ ﻋﻠﻰ ﻣﻜﺎرم اﻷﺧﻼق أو وﺻﻒ اﻟﻌﻤﺮان واﳊﺮف واﻟﺰروع أو ﻣﺎ ﺷﺎﺑﻪ ذﻟﻚ.

وﻻ ﺑﺪ ﻫﺎﻫﻨﺎ ﻣﻦ إﻳﻀﺎح ﺣﻘﻴﻘﺔ ﻫﺎﻣﺔ ،وﻫﻲ أن ﻛﺘﺐ اﳊﺪﻳﺚ ﺗﺪﻋﻢ ﻣﺎ أوردﺗﻪ ﻛﺘﺐ اﻟﺴﲑة ﰲ ﻣﻌﻈﻢ اﳉﻮاﻧﺐ
اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﲝﻴﺎة اﻟﻨﱯ ﺻﻠﻰ ﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ ،وﺧﺎﺻﺔ ﺳﲑﰐ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ إﺳﺤﺎق وﻣﻮﺳﻰ ﺑﻦ ﻋﻘﺒﺔ.
ﻋﻠﻰ أن اﻟﻔﺮق ﺑﲔ ﻛﺘﺐ اﳊﺪﻳﺚ وﻛﺘﺐ اﻟﺴﲑة ﻳﺘﻤﺜﻞ ﰲ ﻛﻮن ﻛﺘﺐ اﻟﺴﲑة ﺗﺴﻮق ﻛﺜﲑاً ﻣﻦ اﻟﺮوا ت ﺳﺎﻧﻴﺪ ﻣﺮﺳﻠﺔ
وﻣﻨﻘﻄﻌﺔ ،وﺗﻮﺟﺪ ﻫﺬﻩ اﻟﺮوا ت ﰲ ﻛﺘﺐ اﳊﺪﻳﺚ ﻣﺘﺼﻠﺔ ﻣﺴﻨﺪة ،ﳑﺎ ﻳﻮﺛﻖ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﻛﺘﺐ اﻟﺴﲑة و اﳌﻨﺔ.1
ﻛﻤﺎ أﻧﻨﺎ ﺣﲔ ﳒﻤﻊ ﺑﲔ ﻛﺘﺐ اﻟﺴﲑة واﳊﺪﻳﺚ أﺛﻨﺎء دراﺳﺔ اﻟﺴﲑة ﻧﺴﺘﻔﻴﺪ ﻣﻦ اﻟﺘﻔﺼﻴﻼت اﻟﱵ ﺗﻘﺪﻣﻬﺎ ﻛﺘﺐ اﻟﺴﲑة
ﰲ اﳌﻐﺎزي ﺧﺎﺻﺔ ،وﻧﺴﺘﻔﻴﺪ ﻣﻦ اﻹﺿﺎﻓﺎت اﻟﱵ ﺗﻘﺪﻣﻬﺎ ﻛﺘﺐ اﳊﺪﻳﺚ ﰲ اﻟﻨﻮاﺣﻲ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ
واﻹدارﻳﺔ؛ ﻓﻨﺤﺼﻞ ﺑﺬﻟﻚ ﻋﻠﻰ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﺻﺤﻴﺤﺔ ﺗﻜﻤﻞ ﺟﻮاﻧﺐ ﺣﻴﺎة اﻟﺮﺳﻮل ﺻﻠﻰ ﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ اﻟﺸﺎﻣﻠﺔ ﻷﻣﻮر
اﻟﺪﻳﻦ واﻟﺪﻧﻴﺎ.
ﺷﺮوط اﻟﺮواﻳﺔ اﳌﻘﺒﻮﻟﺔ:
ﻣﻦ اﻟﻌﺴﲑ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻣﻨﻬﺞ اﻟﻨﻘﺪ ﻋﻨﺪ اﶈ ّﺪﺛﲔ ﺑﻜﻞ ﺧﻄﻮاﺗﻪ ﻋﻠﻰ ﲨﻴﻊ أﺧﺒﺎر اﻟﺴﲑة ،وإن اﺷﱰط اﻟﻌﻠﻤﺎء ﰲ راوي
اﻟﺴﲑة أو اﳌﺆرخ ﻣﺎ اﺷﱰﻃﻮﻩ ﰲ راوي اﳊﺪﻳﺚ ﻣﻦ أرﺑﻌﺔ أﻣﻮر :اﻟﻌﻘﻞ واﻟﻀﺒﻂ واﻹﺳﻼم واﻟﻌﺪاﻟﺔ ،2ﻷن ﺑﻌﺾ أﺧﺒﺎر
اﻟﺴﲑة ﻻ ﺗﺼﻞ ﰲ ﺛﺒﻮ ﺎ وﻋﺪاﻟﺔ روا ﺎ واﺗﺼﺎل أﺳﺎﻧﻴﺪﻫﺎ إﱃ درﺟﺔ اﻷﺣﺎدﻳﺚ اﻟﻨﺒﻮﻳﺔ إﻻ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﳌﺮو ت اﻟﱵ
ﻛﺪت ﺻﺤﺘﻬﺎ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﻣﺼﻨﻔﺎت اﻟﺴﻨﺔ.
وﳍﺬا ﻓﺮق اﻟﻌﻠﻤﺎء ﺑﲔ ﻣﺎ ﻳﺘﺸﺪد ﻓﻴﻪ ﻣﻦ اﻷﺧﺒﺎر وﺑﲔ ﻣﺎ ﻳﺘﺴﺎﻫﻞ ﻓﻴﻪ ﺗﺒﻌﺎً ﻟﻄﺒﻴﻌﺔ ﻣﺎ ﻳﺮوى ،ﻋﻠﻰ أن ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻗﻮاﻋﺪ
ﻧﻘﺪ اﳊﺪﻳﺚ ﰲ اﻟﺴﲑة أﻣﺮ ﲢﺪدﻩ ﻃﺒﻴﻌﺔ اﻟﺮوا ت.
ﻓﺈذا ﻛﺎن اﻷﻣﺮ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﻘﻀﻴﺔ ﰲ اﻟﻌﻘﻴﺪة أو ﻣﻮﺿﻮع ﺷﺮﻋﻲ ﻛﺘﺤﻠﻴﻞ وﲢﺮﱘ ،ﻓﺈﻧﻪ ﻻ ﺑﺪ ﻣﻦ اﻟﺘﺜﺒﺖ ﻣﻦ ﺣﺎل رواﺗﻪ
وﻣﻌﺮﻓﺔ ﻧﻘﻠﺘﻪ ،وﻻ ﻳﺆﺧﺬ ﰲ ﻫﺬا اﻟﺒﺎب إﻻ ﻣﻦ اﻟﺜﻘﺎت اﻟﻀﺎﺑﻄﲔ.
 - 1اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﻣدﻧﻲ ﻓﻲ ﻋﮭد اﻟﻧﺑوة ﻷﻛرم ﺿﯾﺎء اﻟﻌﻣري ،ص .27
 - 2اﻟﻛﺎﻓﯾﺟﻲ ،اﻟﻣﺧﺗﺻر ﻓﻲ ﻋﻠم اﻟﺗﺎرﯾﺦ ،ص .336
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أﻣﺎ إذا ﻛﺎن اﳋﱪ اﳌﺮوي ﻻ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺸﻲء ﻣﻦ اﻷﺣﻜﺎم اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ – وإن ﻛﺎن اﻟﻮاﺟﺐ اﻟﺘﺜﺒﺖ ﰲ اﻟﻜﻞ  -ﻓﺈﻧﻪ
ﻳﺘﺴﺎﻫﻞ ﻓﻴﻪ ﻗﻴﺎﺳﺎً ﻋﻠﻰ ﻣﺎ اﺻﻄﻠﺢ ﻋﻠﻴﻪ ﻋﻠﻤﺎء اﳊﺪﻳﺚ ﰲ » ب اﻟﺘﺸﺪد ﰲ أﺣﺎدﻳﺚ اﻷﺣﻜﺎم واﻟﺘﺴﺎﻫﻞ ﰲ
ﻓﻀﺎﺋﻞ اﻷﻋﻤﺎل«.
وﰲ ﻫﺬا اﻟﺴﻴﺎق ،روي ﻋﻦ اﻹﻣﺎم أﲪﺪ ﺑﻦ ﺣﻨﺒﻞ أﻧﻪ ﻗﺎل» :إذا روﻳﻨﺎ ﻋﻦ رﺳﻮل ﷲ ﺻﻠﻰ ﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ ﰲ اﳊﻼل
واﳊﺮام واﻟﺴﻨﻦ واﻷﺣﻜﺎم ﺗﺸ ّﺪد ﰲ اﻷﺳﺎﻧﻴﺪ ،وإذا روﻳﻨﺎ ﻋﻦ اﻟﻨﱯ ﺻﻠﻰ ﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ ﰲ ﻓﻀﺎﺋﻞ اﻷﻋﻤﺎل وﻣﺎ ﻻ
ﻳﻀﻊ ﺣﻜﻤﺎً أو ﻳﺮﻓﻌﻪ ﺗﺴﺎﻫﻠﻨﺎ ﰲ اﻷﺳﺎﻧﻴﺪ«.1
وﳑﺎ ﲡﺪر اﻹﺷﺎرة إﻟﻴﻪ أن ﻫﺬا اﻟﺘﺴﺎﻫﻞ ﻻ ﻳﻌﲏ اﻟﺮواﻳﺔ ﻋﻦ اﳌﻌﺮوﻓﲔ ﻟﻜﺬب وﺳﺎﻗﻄﻲ اﻟﻌﺪاﻟﺔ؛ ﻷن ﺳﺎﻗﻂ اﻟﻌﺪاﻟﺔ
ﻻ ﳛﻤﻞ ﻋﻨﻪ أﺻﻼً ،وإﳕﺎ ﻗﺼﺪ اﻟﻌﻠﻤﺎء ﻟﺘﺴﺎﻫﻞ إﻣﺮار أو ﻗﺒﻮل رواﻳﺔ ﻣﻦ ﺿﻌﻒ ﺿﺒﻄﻪ ﺑﺴﺒﺐ اﻟﻐﻔﻠﺔ أو ﻛﺜﺮة
ﺟﻮز
اﻟﻐﻠﻂ أو اﻟﺘﻐﲑ واﻻﺧﺘﻼط وﳓﻮ ذﻟﻚ ،أو ﻋﺪم اﺗﺼﺎل اﻟﺴﻨﺪ ﻛﺎﻟﺮواﻳﺔ اﳌﺮﺳﻠﺔ أو اﳌﻨﻘﻄﻌﺔ .ووﻓﻖ ﻫﺬﻩ اﻟﻘﺎﻋﺪة ّ
ﺑﻌﺾ اﻟﻔﻘﻬﺎء اﻟﻌﻤﻞ ﳊﺪﻳﺚ اﻟﻀﻌﻴﻒ ﰲ ﻓﻀﺎﺋﻞ اﻷﻋﻤﺎل واﻟﱰﻏﻴﺐ واﻟﱰﻫﻴﺐ.
ﻳﻘﻮل اﻟﻜﺎﻓﻴﺠﻲ ﰲ ﻫﺬا اﻟﺼﺪد» :ﳚﻮز ﻟﻠﻤﺆرخ أن ﻳﺮوي ﰲ رﳜﻪ ﻗﻮﻻً ﺿﻌﻴﻔﺎً ﰲ ب اﻟﱰﻏﻴﺐ واﻟﱰﻫﻴﺐ واﻻﻋﺘﺒﺎر
ﻣﻊ اﻟﺘﻨﺒﻴﻪ ﻋﻠﻰ ﺿﻌﻔﻪ ،وﻟﻜﻦ ﻻ ﳚﻮز ﻟﻪ ذﻟﻚ ﰲ ذات اﻟﺒﺎرئ ﻋﺰ وﺟﻞ وﰲ ﺻﻔﺎﺗﻪ وﻻ ﰲ اﻷﺣﻜﺎم ،وﻫﻜﺬا ﺟﻮاز
رواﻳﺔ اﳊﺪﻳﺚ اﻟﻀﻌﻴﻒ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ذﻛﺮ ﻣﻦ اﻟﺘﻔﺼﻴﻞ اﳌﺬﻛﻮر«.2
ﻓﻴﻘﺒﻞ ﰲ ﻫﺬا اﻟﺒﺎب ﻣﻦ اﻟﺮوا ت اﻟﻀﻌﻴﻔﺔ ﻣﺎ ﻳﺴﺘﺸﻬﺪ ﺎ؛ ﻷ ﺎ ﻗﺪ ﺗﺸﱰك ﻣﻊ اﻟﺮواﻳﺔ اﻟﺼﺤﻴﺤﺔ ﰲ أﺻﻞ اﳊﺎدﺛﺔ،
ورﲟﺎ ﻳﺴﺘﺪل ﺎ ﻋﻠﻰ ﺑﻌﺾ اﻟﺘﻔﺼﻴﻼت وﳛﺎول اﳉﻤﻊ ﺑﻴﻨﻬﺎ وﺑﲔ اﻟﺮوا ت اﻷﺧﺮى اﻟﱵ ﻫﻲ أوﺛﻖ ﺳﻨﺪاً.
وﻫﺬا اﻟﺘﻔﺮﻳﻖ ﺑﲔ ﻣﺎ ﻳﺘﺸﺪد ﻓﻴﻪ ﻣﻦ اﻷﺧﺒﺎر وﻳﺘﺴﺎﻫﻞ ﻓﻴﻪ ﻧﻠﺤﻈﻪ ﺑﻮﺿﻮح ﰲ ﺗﺼﺮف اﳊﺎﻓﻆ اﺑﻦ ﺣﺠﺮ اﻟﻌﺴﻘﻼﱐ
ﰲ ﲨﻌﻪ ﺑﲔ روا ت اﻟﺴﲑة ﰲ ﻛﺘﺎﺑﻪ» :اﻟﻔﺘﺢ«.
ﻓﻔﻲ اﻟﻮﻗﺖ اﻟﺬي ﻳﻘﺮر ﻓﻴﻪ رﻓﺾ رواﻳﺔ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ إﺳﺤﺎق إذا ﻋﻨﻌﻦ وﱂ ﻳﺼﺮح ﻟﺘﺤﺪﻳﺚ ،ورﻓﺾ رواﻳﺔ اﻟﻮاﻗﺪي،
ﻷﻧﻪ ﻣﱰوك ﻋﻨﺪ ﻋﻠﻤﺎء اﳉﺮح واﻟﺘﻌﺪﻳﻞ ﻓﻀﻼً ﻋﻦ ﻏﲑﳘﺎ ﻣﻦ اﻹﺧﺒﺎرﻳﲔ اﻟﺬﻳﻦ ﻟﻴﺲ ﳍﻢ رواﻳﺔ ﰲ ﻛﺘﺐ اﻟﺴﻨﺔ ﻣﻦ
أﻣﺜﺎل ﻋﻮاﻧﺔ واﳌﺪاﺋﲏ ،ﻓﺈﻧﻪ ﻳﺴﺘﺸﻬﺪ ﺑﺮوا ﻢ وﻳﺴﺘﺪل ﺎ ﻋﻠﻰ ﺑﻌﺾ اﻟﺘﻔﺼﻴﻼت ،وﳛﺎول اﳉﻤﻊ ﺑﻴﻨﻬﺎ وﺑﲔ
اﻟﺮوا ت اﻷﺧﺮى اﻟﱵ ﻫﻲ أوﺛﻖ إﺳﻨﺎداً.

 - 1اﻟﺧطﯾب اﻟﺑﻐدادي ،اﻟﻛﻔﺎﯾﺔ ﻓﻲ ﻋﻠم اﻟرواﯾﺔ ،ص .212
 - 2اﻟﻛﺎﻓﯾﺟﻲ ،اﻟﻣﺧﺗﺻر ﻓﻲ ﻋﻠم اﻟﺗﺎرﯾﺦ ،ص .326
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وﻫﺬا ﻳﺪل ﻋﻠﻰ ﻗﺒﻮﻟﻪ ﻷﺧﺒﺎرﻫﻢ ﻓﻴﻤﺎ ﲣﺼﺼﻮا ﻓﻴﻪ ﻣﻦ اﻟﻌﻨﺎﻳﺔ ﻟﺴﲑ واﻷﺧﺒﺎر ،وﻫﻮ ﻣﻨﻬﺞ ﻣﻌﺘﱪ ﻋﻨﺪ اﻟﻌﻠﻤﺎء
اﶈﻘﻘﲔ وإن ﱂ ﻳﻘﺒﻠﻮا روا ﻢ ﰲ اﻷﺣﻜﺎم اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ؛ ﻓﻨﺠﺪ اﺑﻦ ﺣﺠﺮ ﻳﻘﻮل ﰲ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ إﺳﺤﺎق» :إﻣﺎم ﰲ اﳌﻐﺎزي
ﺻﺪوق ﻳﺪﻟّﺲ« ،1وﻳﻘﻮل ﰲ اﻟﻮاﻗﺪي» :ﻣﱰوك ﻣﻊ ﺳﻌﺔ ﻋﻤﻠﻪ« ،2وﻳﻘﻮل ﰲ ﺳﻴﻒ ﺑﻦ ﻋﻤﺮ »ﺿﻌﻴﻒ ﰲ اﳊﺪﻳﺚ
ﻋﻤﺪة ﰲ اﻟﺘﺎرﻳﺦ«.3
وﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲ ﺑﻌﺾ اﻟﻨﻤﺎذج ﻣﻦ ﺗﺼﺮف اﺑﻦ ﺣﺠﺮ واﻋﺘﺒﺎرﻩ ﻟﺮوا ت اﻹﺧﺒﺎرﻳﲔ:
 -1ﰲ )ﻛﺘﺎب اﳌﻐﺎزي ،ب ﻏﺰوة اﻟﻌﺸﲑة( :ذﻛﺮ ﻋﺪد ﻏﺰوات اﻟﺮﺳﻮل ﺻﻠﻰ ﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ وﻋﺪد ﺑﻌﻮﺛﻪ وﺳﺮا ﻩ،
وﻋﺪد اﻟﻐﺰوات اﻟﱵ وﻗﻊ ﻓﻴﻬﺎ اﻟﻘﺘﺎل ،ﻓﺎﺳﺘﺸﻬﺪ ﻗﻮال أﻫﻞ اﻟﺴﲑ ﻣﺜﻞ اﺑﻦ إﺳﺤﺎق واﻟﻮاﻗﺪي واﺑﻦ ﺳﻌﺪ وذﻛﺮ
ﺧﻼﻓﻬﻢ ،وﲨﻊ ﺑﲔ أﻗﻮاﳍﻢ وأﻗﻮال ﻣﻦ ﻫﻢ أوﺛﻖ ﻣﻨﻬﻢ ﻣﻦ رواة اﻟﺼﺤﻴﺢ.4
 -2ﰲ )ﻛﺘﺎب اﳌﻐﺎزي ،ب ﻗﺘﻞ أﰊ ﺟﻬﻞ(:
ﺟﻌﻞ رواﻳﺔ اﺑﻦ إﺳﺤﺎق ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺑﲔ اﻟﺮوا ت رﻏﻢ ﳐﺎﻟﻔﺘﻬﺎ ﳌﺎ ﰲ اﻟﺼﺤﻴﺢ ،وذﻟﻚ ﰲ ﻗﺼﺔ ﻣﻘﺘﻞ أﰊ ﺟﻬﻞ ﻳﻮم ﺑﺪر
ﰲ ﻗﻮﻟﻪ» :ﻓﻬﺬا اﻟﺬي رواﻩ اﺑﻦ إﺳﺤﺎق ﳚﻤﻊ ﺑﲔ اﻷﺣﺎدﻳﺚ ،ﻟﻜﻨﻪ ﳜﺎﻟﻒ ﻣﺎ ﰲ اﻟﺼﺤﻴﺢ ﻣﻦ ﺣﺪﻳﺚ ﻋﺒﺪاﻟﺮﲪﻦ
ﺑﻦ ﻋﻮف  -رﺿﻲ ﷲ ﻋﻨﻪ  -أﻧﻪ رأى ﻣﻌﺎذاً وﻣﻌﻮذاً  -رﺿﻲ ﷲ ﻋﻨﻬﻤﺎ  -ﺷ ّﺪا ﻋﻠﻴﻪ ﲨﻴﻌﺎً ﺣﱴ ﻃﺮﺣﺎﻩ – ﻳﻌﲏ أ
ﺟﻬﻞ«.5
 -3ﰲ )ﻛﺘﺎب اﳌﻐﺎزي ،ب ﺣﺪﻳﺚ ﺑﲏ اﻟﻨﻀﲑ(:
اﻟﻘﺮاء ﰲ ﺑﺌﺮ
ﰲ ﻗﺼﺔ ﺑﲏ اﻟﻨﻀﲑ وﻣﱴ ﻛﺎن ﺣﺼﺎرﻫﻢ ،ذﻛﺮ اﺑﻦ إﺳﺤﺎق أ ﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﺑﻌﺪ أﺣﺪ ،وﺑﻌﺪ اﺳﺘﺸﻬﺎد ّ
ﻣﻌﻮﻧﺔ .واﻟﺬي ﰲ اﻟﺒﺨﺎري ﻋﻦ ﻋﺮوة أ ﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﻋﻠﻰ رأس ﺳﺘﺔ أﺷﻬﺮ ﻣﻦ وﻗﻌﺔ ﺑﺪر ،أي ﻗﺒﻞ أﺣﺪ .وﻗﺪ ﻣﺎل اﺑﻦ
ﺣﺠﺮ إﱃ ﺗﺮﺟﻴﺢ رواﻳﺔ اﺑﻦ إﺳﺤﺎق ﺑﺮﻏﻢ إﻳﺮادﻩ ﺳﺒﺒﺎً ﻟﻠﻐﺰوة ﻏﲑ اﻟﺬي ذﻛﺮﻩ اﺑﻦ إﺳﺤﺎق وﺻﺤﺤﻪ ،ﺑﻘﻮﻟﻪ» :ﻓﻬﺬا
أﻗﻮى ﳑﺎ ذﻛﺮ اﺑﻦ إﺳﺤﺎق ﻣﻦ أن ﺳﺒﺐ ﻏﺰوة ﺑﲏ اﻟﻨﻀﲑ ﻃﻠﺒﻪ ﺻﻠﻰ ﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ أن ﻳﻌﻴﻨﻮﻩ ﰲ دﻳﺔ اﻟﺮﺟﻠﲔ،
ﻟﻜﻦ واﻓﻖ اﺑﻦ إﺳﺤﺎق ﺟﻞ أﻫﻞ اﳌﻐﺎزي«.6
 - 1اﺑن ﺣﺟر :طﺑﻘﺎت اﻟﻣدﻟﺳﯾن ،ص .51
 - 2اﺑن ﺣﺟر :اﻟﺗﻘرﯾب ،ج ،2ص .194
 - 3اﻟﻣﺻدر ﻧﻔﺳﮫ ،ج ،1ص .344
 - 4اﺑن ﺣﺟر ،ﻓﺗﺢ اﻟﺑﺎري ،ﺷرح ﺻﺣﯾﺢ اﻟﺑﺧﺎري ،ج  ،7ص .280-279
 - 5اﻟﻣﺻدر اﻟﺳﺎﺑﻖ ﻧﻔﺳﮫ ،ج  ،7ص .292
 - 6اﻟﻣﺻدر ﻧﻔﺳﮫ ،ج  ،7ص .332-329
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ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﺒﺤﺚ:
 ﻟﻘﺪ ﻛﺎن اﻟﻨﺰوع إﱃ ﲨﻊ اﳌﻌﺎرف وﺗﺪوﻳﻨﻬﺎ وﺣﻔﻈﻬﺎ ﻣﻦ اﻟﻀﻴﺎع ﻣﺘﻌﺪد اﳉﻮاﻧﺐ ﰲ ﺻﺪر اﻹﺳﻼم ،وﺑﺪأ ﰲ ﻓﱰةﻛﺎن ﻓﻴﻬﺎ ﻋﺪد ﻛﺜﲑ ﻣﻦ اﻟﺼﺤﺎﺑﺔ وﻛﺒﺎر اﻟﺘﺎﺑﻌﲔ ﻋﻠﻰ ﻗﻴﺪ اﳊﻴﺎة.
• ﻳﺘﻀﺢ ﻣﻦ اﻟﺘﺪوﻳﻦ أن ﺟﻴﻞ اﻟﺘﺎﺑﻌﲔ و ﺑﻌﻲ اﻟﺘﺎﺑﻌﲔ ﻛﺎن ﻟﺪﻳﻬﻢ ﺣﺲ رﳜﻲ ،ﻓﻜﺎﻧﺖ ﻣﻌﺎرف ﻋﺼﺮ اﻟﻨﺒﻮة
ﺗﺪون ﻣﻦ اﻟﺬاﻛﺮة ﻋﻠﻰ اﻟﻮرق ﺣﱴ ﺗﺒﻘﻰ ﺑﻌﺪ وﻓﺎة ﻣﺪوﻧﻴﻬﺎ ،وﻫﺬﻩ ﻣﻴﺰة ﻟﻠﻤﺴﻠﻤﲔ ﱂ ﺗﻜﻦ ﻣﻌﺮوﻓﺔ ﻋﻨﺪ ﻏﲑﻫﻢ ﻣﻦ
اﻷﻣﻢ.
• ﺑﺪأ ﻟﻴﻒ ﻛﺘﺐ اﻟﺴﲑة اﳌﺨﺘﺼﺔ ﻋﻠﻰ وﺟﻪ اﻟﺘﺤﺪﻳﺪ ﰲ ﺟﻴﻞ اﻟﺘﺎﺑﻌﲔ ،ﺣﻴﺚ ﻛﺎن ﻋﺪد ﻣﻦ اﻟﺼﺤﺎﺑﺔ ﻣﻮﺟﻮدﻳﻦ،
ﻓﻠﻢ ﻳﻨﻜﺮوا ﻋﻠﻰ ﻛﺘﺎب اﻟﺴﲑة ،ﳑﺎ ﻳﺪل ﻋﻠﻰ إﻗﺮارﻫﻢ ﳌﺎ دوﻧﻮﻩ .وﻛﺎﻧﺖ ﳏﺒﺔ اﳌﺴﻠﻤﲔ ﻟﻠﺮﺳﻮل ﺻﻠﻰ ﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ
وﺗﻌﻠﻘﻬﻢ ﺑﻪ ورﻏﺒﺘﻬﻢ ﰲ اﺗﺒﺎﻋﻪ وأﺧﺬﻫﻢ ﺑﺴﻨﺘﻪ ﺳﺒﺒﺎً ﰲ ذﻳﻮع أﺧﺒﺎر اﻟﺴﲑة وﻣﺬاﻛﺮ ﻢ ﻓﻴﻬﺎ وﺣﻔﻈﻬﻢ ﳍﺎ ،ﻓﻬﻲ
اﻟﺘﻄﺒﻴﻖ اﻟﻌﻤﻠﻲ ﻟﺘﻌﺎﻟﻴﻢ اﻹﺳﻼم.
• ﺛﺮ ُﻛﺘﱠﺎب اﻟﺴﲑة ﺑﺮأي أﻫﻞ اﳌﺪﻳﻨﺔ اﻟﺬي ﻳﻐﻠﺐ ﻋﻠﻴﻪ ﻃﺎﺑﻊ اﳊﺪﻳﺚ .ﻓﻤﻦ اﻷﻣﻮر اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ ﻧﺸﺄة ﻋﻠﻢ اﻟﺴﲑة ﰲ
اﳌﺪﻳﻨﺔ ،إذ ﻛﺎﻧﺖ اﳌﻜﺎن اﻟﺬي ﻧﺼﺮ ﻓﻴﻪ اﻹﺳﻼم وﺣﺎﻃﻪ ،ﻓﺎﻛﺘﺴﺒﺖ اﻟﺴﲑة ﺑﺬﻟﻚ ﺛﻮ ً ﻣﺪﻧﻴﺎً ،وﻃﺒﻌﺖ ﻟﻄﺎﺑﻊ
اﻟﺬي ﲤﻴﺰ ﺑﻪ أﻫﻞ اﳊﺠﺎز ،وﻫﻮ ﻣﻴﻠﻬﻢ إﱃ اﳊﺪﻳﺚ واﻟﺮواﻳﺔ واﻟﺘﻮﺛﻴﻖ واﻟﺘﺪﻗﻴﻖ وﺑﻌﺪﻫﻢ ﻋﻦ اﳌﺒﺎﻟﻐﺔ واﳊﺸﻮ واﳋﻴﺎل،
وﻫﺬا أﻋﻄﻰ ﻛﺘﺎ ﻢ ﰲ اﻟﺴﲑة ﻗﻴﻤﺔ ﻋﻠﻤﻴﺔ ﻛﺒﲑة.
• ﻋﻨﺪ اﻟﻘﻴﺎم ﺑﺪراﺳﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﳌﺎ ورد ﰲ ﻛﺘﺐ اﻟﺴﲑة واﳊﺪﻳﺚ ،ﺳﻨﺰداد ﻳﻘﻴﻨﺎً ﺑﺼﺤﺔ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺗﻨﺎ ﻋﻦ ﺳﲑة اﻟﻨﱯ ﺻﻠﻰ
ﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ ،ﻓﻜﺘﺐ اﻟﺴﲑة أﻓﺎﺿﺖ ﰲ اﳊﺪﻳﺚ ﻋﻦ اﳌﻐﺎزي اﻟﻨﺒﻮﻳﺔ ،وﻛﺘﺐ اﳊﺪﻳﺚ ﺑﻴﻨﺖ اﻟﻨﻮاﺣﻲ اﻟﻌﺒﺎدﻳﺔ
واﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ ﻣﻦ ﺻﻮم وﺻﻼة وﺣﺞ وزﻛﺎة وﻧﻈﻢ ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ وﻣﺎﻟﻴﺔ وإدارﻳﺔ .وﻟﻜﻞ اﳉﻮاﻧﺐ اﻟﱵ ﺗﻨﺎوﻟﺘﻬﺎ اﻷﺣﺎدﻳﺚ ﺻﻠﺔ
ﳊﻴﺎة اﻹدارﻳﺔ واﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﰲ ﻋﺼﺮ اﻟﻨﱯ ﺻﻠﻰ ﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ ،ﻓﺘﻜﺘﻤﻞ ﺬا ﺟﻮاﻧﺐ ﺣﻴﺎة
اﻟﺮﺳﻮل ﺻﻠﻰ ﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ اﻟﺸﺎﻣﻠﺔ ﻷﻣﻮر اﻟﺪﻳﻦ واﻟﺪﻧﻴﺎ.
• ﻛﺘﺐ اﳊﺪﻳﺚ ﱂ ﺗﻮرد ﺗﻔﺎﺻﻴﻞ اﳌﻐﺎزي وأﺣﺪاث اﻟﺴﲑة ،ﺑﻞ اﻗﺘﺼﺮت ﻋﻠﻰ ﺑﻌﺾ ذﻟﻚ؛ وﻣﻦ ﰒ ﻓﺈ ﺎ ﻻ ﺗﻌﻄﻲ
ﺻﻮرة ﻛﺎﻣﻠﺔ ﳌﺎ ﺣﺪث ،واﻟﱵ ﻳﻨﺒﻐﻲ إﻛﻤﺎﳍﺎ ﻣﻦ ﻛﺘﺐ اﻟﺴﲑة اﳌﺨﺘﺼﺔ.
• ﻛﺘﺐ اﻟﺴﲑة اﳌﺨﺘﺼﺔ ﺗﻠﻲ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ اﻟﺪﻗﺔ اﻟﻘﺮآن اﻟﻜﺮﱘ واﳊﺪﻳﺚ اﻟﺸﺮﻳﻒ ،وﻟﻜﻦ ﻫﺬا ﻻ ﻳﻌﲏ أن ﻛﻞ ﻣﺎ أوردﺗﻪ
ﻟﻪ اﻟﻘﻴﻤﺔ ﻧﻔﺴﻬﺎ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ اﻟﺼﺤﺔ ،ﻓﻔﻴﻬﺎ اﻟﺼﺤﻴﺢ واﳊﺴﻦ واﻟﻀﻌﻴﻒ؛ وﻷﺟﻞ ذﻟﻚ ﻳﻨﺒﻐﻲ ﻋﻨﺪ دراﺳﺔ اﻟﺴﲑة
اﻟﻨﺒﻮﻳﺔ اﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ اﻟﺼﺤﻴﺢ أوﻻً ،وﻳﺴﺘﺨﺮج ﻣﻦ ﻛﺘﺐ اﳊﺪﻳﺚ ،ﰒ اﺳﺘﻜﻤﺎل اﻟﺼﻮرة ﻣﻦ ﻛﺘﺐ اﻟﺴﲑة ﲟﺎ ﻫﻮ
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ﺻﺤﻴﺢ وﺣﺴﻦ أو ﻣﻘﺎرب ﻟﻠﺤﺴﻦ )اﳊﺴﻦ ﻟﻐﲑﻩ( ،ﺑﺪراﺳﺔ اﻷﺳﺎﻧﻴﺪ واﳌﺘﻮن وﻓﻖ ﻣﻘﺎﻳﻴﺲ اﻟﺮواﻳﺔ وﺿﻮاﺑﻄﻬﺎ اﻟﱵ
وﺿﻌﻬﺎ ﻋﻠﻤﺎء اﳉﺮح واﻟﺘﻌﺪﻳﻞ.
• أﻣﺎ اﻟﻀﻌﻴﻒ ﰲ أﺧﺒﺎر اﻟﺴﲑة ،ﻓﻼ ﻳﻠﺠﺄ إﻟﻴﻪ ﰲ اﻟﻌﻘﺎﺋﺪ واﻷﺣﻜﺎم ،وﻻ س ﺑﻪ ﰲ اﻟﺮوا ت اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﻟﻌﻤﺮان،
ﻛﺎﳋﻄﻂ ،ووﺻﻒ اﻟﺼﻨﺎﻋﺎت واﳊﺮف وﻣﺎ ﺷﺎﻛﻞ ذﻟﻚ ،أو اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺘﻌﻴﲔ اﻟﻮﻻة وﻋﻤﺎل اﻟﺼﺪﻗﺎت ،أو اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ
ﺑﻮﺻﻒ ﻣﻴﺎدﻳﻦ اﻟﻘﺘﺎل واﻟﻄﺮق اﳌﺴﻠﻮﻛﺔ ﰲ اﻟﻐﺰوات واﻟﺮا ت وﳓﻮ ذﻟﻚ.
وﻫﺬا اﳌﻨﻬﺞ اﺗﺒﻌﻪ ﻋﻠﻤﺎء اﳊﺪﻳﺚ ،ﺣﻴﺚ روي ﻋﻦ اﻹﻣﺎم أﲪﺪ ﻗﻮﻟﻪ» :إذا روﻳﻨﺎ ﻋﻦ رﺳﻮل ﷲ ﺻﻠﻰ ﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ
ﰲ اﳊﻼل واﳊﺮام واﻟﺴﻨﻦ واﻷﺣﻜﺎم ﺗﺸﺪد ﰲ اﻷﺳﺎﻧﻴﺪ ،وإذا روﻳﻨﺎ ﻋﻦ اﻟﻨﱯ ﺻﻠﻰ ﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ ﰲ ﻓﻀﺎﺋﻞ
اﻷﻋﻤﺎل وﻣﺎ ﻻ ﻳﻀﻊ ﺣﻜﻤﺎً أو ﻳﺮﻓﻌﻪ ﺗﺴﺎﻫﻠﻨﺎ ﰲ اﻷﺣﺎدﻳﺚ«.
اﳋﺎﲤـ ــﺔ:
ﻓﻘﺪ أوردت ﰲ ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ ﻟُ َﻤ ًﻌﺎ ﺗﱪز ﻟﻨﺎ ﺟﻬﻮد ﻣﺸﺎﻫﲑ اﻟﻌﻠﻤﺎء واﳊﻔﺎظ اﳌﻬﺘﻤﲔ ﺑﺘﺪوﻳﻦ اﻟﺴﲑة اﻟﻨﺒﻮﻳﺔ ،وﻛﺸﻔﺖ
ﻣﻦ ﺧﻼﻟﻪ ﻋﻦ ﻣﻜﺎﻣﻦ ﺷﻔﻮف اﳌﺪارس اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ ﰲ ﺧﺪﻣﺔ اﻟﺴﲑة اﻟﻨﺒﻮﻳﺔ ﻟﻴﻔﺎ وﺷﺮﺣﺎ وﻧﻘﺪا ،وﳝﻜﻦ أن أﲨﻞ ﻧﺘﺎﺋﺞ

ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲ:
 -1أن اﻟﺴﲑة اﻟﻨﺒﻮﻳﺔ ﻟﻘﻴﺖ ﻋﻨﺎﻳﺔ ﻛﺒﲑة واﻫﺘﻤﺎﻣﺎً ﻓﺎﺋﻘﺎً ﻣﻨﺬ ﻋﻬﺪ اﻟﺼﺤﺎﺑﺔ  ،وﻣﻦ ﺟﺎء ﺑﻌﺪﻫﻢ ﻣﻦ اﻟﺘﺎﺑﻌﲔ و ﺑﻌﻲ

اﻟﺘﺎﺑﻌﲔ وﻣﻦ أﺗﻰ ﺑﻌﺪﻫﻢ ،ﲝﻴﺚ ﱂ ِ
ﻳﻨﻘﺾ ﻋﻬﺪ ﺑﻌﻲ اﻟﺘﺎﺑﻌﲔ إﻻ وﻗﺪ ﻇﻬﺮت ﻣﺼﺎدر ﻟﻠﺴﲑة اﻟﻨﺒﻮﻳﺔ أﺻﺒﺤﺖ

اﻟﻌﻤﺪة ﳌﻦ ﺟﺎء ﺑﻌﺪﻫﺎ ،ﻛﻤﻐﺎزي ﳏﻤﺪ ﺑﻦ إﺳﺤﺎق.
 -2ﻇﻬﺮ ﻣﻨﻬﺠﺎن ﻣﺒﻜﺮان ﰲ ﺗﺪوﻳﻦ اﻟﺴﲑة :اﲡﺎﻩ اﳌﺆرﺧﲔ واﲡﺎﻩ اﶈﺪﺛﲔ ،وإن ﻛﺎن اﻟﺘﻤﺎﻳﺰ ﺑﲔ ﻫﺬﻳﻦ اﳌﻨﻬﺠﲔ ﱂ
ﻳﻈﻬﺮ ﺑﻮﺿﻮح ﰲ اﳌﺮﺣﻠﺔ اﻷوﱃ ﻣﻦ اﻻﻫﺘﻤﺎم ﻟﺴﲑة ،ﻓﻘﺪ ﻛﺎن أﻋﻼم اﳌﻬﺘﻤﲔ ﻟﺴﲑة ﻣﻦ ﻛﺒﺎر اﶈﺪﺛﲔ ﻣﺜﻞ ﻋﺮوة
ﺑﻦ اﻟﺰﺑﲑ واﻟﺰﻫﺮي ،ﻟﻜﻦ ﺳﺮﻋﺎن ﻣﺎ ﲤﺎﻳﺰ ﻛﻞ ﻣﻨﻬﺞ ﻋﻦ اﻵﺧﺮ ،ﻣﻊ اﻟﻮﺿﻊ ﰲ اﻻﻋﺘﺒﺎر أن ﻣﻨﻬﺞ اﳌﺆرﺧﲔ اﻟﺘﺰم –
ﺑﻮﺟﻪ ﻋﺎم -ﻹﺳﻨﺎد ﻛﻤﺎ ﻫﻮ ﻋﻨﺪ اﶈﺪﺛﲔ ،وإن ﻛﺎن ﻫﺬا اﻻﻟﺘﺰام ﻋﻨﺪﻫﻢ ﲣﺘﻠﻒ درﺟﺘﻪ ﻋﻤﺎ ﻫﻲ ﻋﻠﻴﻪ ﻋﻨﺪ
اﶈﺪﺛﲔ.
وﻫﺬا ﻫﻮ اﻟﺬي ﺣﻔﻆ ﻟﻠﺴﲑة اﻟﻨﺒﻮﻳﺔ –ﰲ ﳎﻤﻠﻬﺎ -اﻟﻮﺛﻮق ﺎ واﻟﺘﺄﻛﺪ ﻣﻨﻬﺎ وﺻﺎ ﺎ ﻋﻤﺎ أﺻﺎب ﻏﲑﻫﺎ ﻣﻦ اﻟﺴﲑ
اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻣﻦ ﻣﺒﺎﻟﻐﺎت وﲢﺮﻳﻔﺎت و ﻮﻳﻼت واﺧﺘﻼﻗﺎت وﺷﻄﺤﺎت وﻧﺰﻋﺎت أﺳﻄﻮرﻳﺔ.
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 -3وﻫﺬا اﻻﻟﺘﺰام ﻹﺳﻨﺎد ﻋﻨﺪ اﳌﺆرﺧﲔ ﺟﻌﻞ ﺑﲔ ﻣﻨﻬﺠﻬﻢ وﻣﻨﻬﺞ اﶈﺪﺛﲔ ﻧﻘﺎﻃﺎً ﻣﺸﱰﻛﺔ ،ﻟﻜﻨﻪ ﱂ ﳝﻨﻊ ﻣﻦ وﺟﻮد
ﻧﻘﺎط ﺧﻼف ﺑﲔ اﳌﻨﻬﺠﲔ ،وﻗﺪ ﻧﺸﺄت ﻫﺬﻩ اﻻﺧﺘﻼﻓﺎت؛ ﻧﻈﺮاً ﻟﺘﺒﺎﻳﻦ ﻣﻨﻄﻠﻘﺎ ﻤﺎ وﻣﻘﺼﻮدﳘﺎ وﻃﺒﻴﻌﺔ اﳌﺎدة
اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ اﳌﺮاد ﺗﺪوﻳﻨﻬﺎ وﻛﺘﺎﺑﺘﻬﺎ.
 -4ﻧﺘﺞ ﻋﻦ اﻟﺘﺴﺎﻫﻞ ﰲ ﺗﻮﺛﻴﻖ ﻣﺮو ت اﻟﺴﲑة ﺑﻌﺾ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ اﳋﻄﲑة :ﻣﻦ وﺟﻮد أﺣﺎدﻳﺚ ﺿﻌﻴﻔﺔ ﺷﺪﻳﺪة اﻟﻀﻌﻒ
ﺑﻞ وﻣﻮﺿﻮﻋﺔ ﰲ ﻛﺘﺐ اﻟﺴﲑة ،ﺧﺎﺻﺔ ﺗﻠﻚ اﻟﻜﺘﺐ اﻟﱵ ﺗﻌﺘﲏ ﺑﺬﻛﺮ دﻻﺋﻞ ﻧﺒﻮة اﻟﻨﱯ ﺻﻠﻰ ﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ أو ﴰﺎﺋﻠﻪ
أو ﳓﻮ ذﻟﻚ.وﻛﺬﻟﻚ ورود ﺑﻌﺾ اﻟﺮوا ت اﻟﱵ دار ﺣﻮﳍﺎ ﺟﺪل ﻛﺒﲑ ﺑﲔ اﻟﻌﻠﻤﺎء ،وﻛﻞ ﻫﺬا ﳚﺐ اﻟﻨﻈﺮ إﻟﻴﻪ ﻋﻨﺪ
ﻛﺘﺎﺑﺔ اﻟﺴﲑة ﰲ ﻣﺴﺘﻘﺒﻞ اﻷ م.
 -5ﻟﺬا ﻗﺪ وﺿﻌﺖ ﺿﻮاﺑﻂ ﻣﻌﻴﻨﺔ ﳌﻨﻬﺞ ﻛﺘﺎﺑﺔ اﻟﺴﲑة اﻟﻨﺒﻮﻳﺔ ﻟﻼﺳﺘﻔﺎدة ﻣﻦ ﻛﻼ اﳌﻨﻬﺠﲔ :ﻣﻨﻬﺞ اﶈﺪﺛﲔ وﻣﻨﻬﺞ
اﳌﺆرﺧﲔ ،وﻫﺬﻩ اﻟﻀﻮاﺑﻂ ﺗﺒﲔ وﺗﻮﺿﺢ ﻛﻴﻔﻴﺔ اﻻﺳﺘﻔﺎدة ﻣﻦ اﳌﺮو ت اﻟﻀﻌﻴﻔﺔ اﳌﻮﺟﻮدة ﰲ ﻛﺘﺐ اﻟﺴﲑة ،وذﻟﻚ ﻻ
ﲣﺎﻟﻒ اﻟﺼﺤﻴﺢ أو اﳌﻘﺒﻮل ﻣﻦ اﳌﺮو ت ،وﺗﺴﺪ ﻓﺠﻮة ﰲ ﻣﺮاﺣﻞ اﻟﺴﲑة وﻓﱰا ﺎ ،أو ﺗﻀﻴﻒ ﺟﺪﻳﺪاً أو ز دة ﻋﻠﻢ،
ﻓﻀﻼً ﻋﻦ ﻛﻮ ﺎ ﻏﲑ ﺷﺪﻳﺪة اﻟﻀﻌﻒ.
 -6ﻣﻦ اﳌﻬﻢ ﺟﺪاً أن ﻳُﺸ ﱠﻜﻞ "ﳎﻤﻊ ﻋﻠﻤﺎء اﻟﺴﲑة اﻟﻨﺒﻮﻳﺔ" ﻣﻦ أﻫﻞ اﻟﻌﻠﻢ واﻟﻌﻤﻞ ،وﻳﻜﻮن ﻣﻬﻤﺘﻪ إﺧﺮاج ﺛﻼﺛﺔ ﻛﺘﺐ

ﻟﻠﺴﲑة :اﻷول ﻳﺘﻀﻤﻦ اﻟﺴﲑة اﻟﺼﺤﻴﺤﺔ ،واﻟﺜﺎﱐ :اﻟﺴﲑة اﻟﻨﺒﻮﻳﺔ اﻟﻜﺎﻣﻠﺔ اﻟﱵ ﺗﻀﻢ اﳌﺮو ت اﳌﻘﺒﻮﻟﺔ ﻣﻊ اﳌﺮو ت

اﻟﻀﻌﻴﻔﺔ اﻟﱵ ﺗﺴﺪ اﻟﻔﺠﻮات ﰲ اﻟﺴﲑة .واﻟﻜﺘﺎب اﻟﺜﺎﻟﺚ :ﻳﺘﻀﻤﻦ ﲨﻴﻊ ﻣﺮو ت اﻟﺴﲑة اﻟﻨﺒﻮﻳﺔ ﻣﻊ اﳊﻜﻢ ﻋﻠﻴﻬﺎ
ﺻﺤﺔ وﺿﻌﻔﺎً.
ﻻﺋﺤﺔ اﳌﺼﺎدر واﳌﺮاﺟﻊ:
اﻟﻘﺮآن اﻟﻜﺮﱘ ﺑﺮواﻳﺔ ورش.
 اﺑﻦ ﺟﺮﻳﺮ اﻟﻄﱪي ،رﻳﺦ اﻷﻣﻢ واﻟﺮﺳﻞ اﻟﻄﺒﻌﺔ :اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ 1387 :ﻫـ ،دار اﻟﱰاث ،ﺑﲑوت ،ﻟﺒﻨﺎن. اﺑﻦ ﺣﺠﺮ اﻟﻌﺴﻘﻼﱐ ،ﻓﺘﺢ اﻟﺒﺎري ﺷﺮح ﺻﺤﻴﺢ اﻟﺒﺨﺎري ،رﻗﻢ ﻛﺘﺒﻪ وأﺑﻮاﺑﻪ وأﺣﺎدﻳﺜﻪ :ﳏﻤﺪ ﻓﺆاد ﻋﺒﺪ اﻟﺒﺎﻗﻲ،ط 1379دار اﳌﻌﺮﻓﺔ ،ﺑﲑوت ،ﻟﺒﻨﺎن.
 اﺑﻦ ﻣﻨﻈﻮر ،ﻟﺴﺎن اﻟﻌﺮب ،اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ 1414 :ﻫـ ،دارﺻﺎدر ،ﺑﲑوت ،ﻟﺒﻨﺎن.اﺑﻦ ﻫﺸﺎم ،اﻟﺴﲑة اﻟﻨﺒﻮﻳﺔ ،ﲢﻘﻴﻖ :ﻣﺼﻄﻔﻰ اﻟﺴﻘﺎ وإﺑﺮاﻫﻴﻢ اﻷﺑﻴﺎري وﻋﺒﺪ اﳊﻔﻴﻆ اﻟﺸﻠﱯ ،اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ:1375ﻫـ  1955 -م،ﺷﺮﻛﺔ ﻣﻜﺘﺒﺔ وﻣﻄﺒﻌﺔ ﻣﺼﻄﻔﻰ اﻟﺒﺎﰊ اﳊﻠﱯ ،ﻣﺼﺮ.
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 أﺑﻮ اﳊﺴﻦ ،أَﲪﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ ا ﱠ ﺑﻦ ﺻﺎﱀ اﻟﻌﺠﻠﻲ اﻟﻜﻮﰲ .ﻣﻌﺮﻓﺔ اﻟﺜّﻘﺎت  ،ﲢﻘﻴﻖ :ﻋﺒﺪ اﻟﻌﻠﻴﻢ ﻋﺒﺪ اﻟﻌﻈﻴﻢاﻟﺒﺴﺘﻮي  ،اﳌﺪﻳﻨﺔ اﳌﻨﻮرة :ﻣﻜﺘﺒﺔ اﻟﺪار 1405 ،ه1985/م.
ِ
َﻋﻴَﺎن وأﻧﺒﺎء أَﺑْـﻨَﺎء اﻟﺰﻣﺎن ،ﲢﻘﻴﻖ :
أﺑﻮ اﻟﻌﺒﺎس ،ﴰﺲ اﻟ ِّﺪﻳﻦ أ َْﲪَﺪ ﺑﻦ ُﳏَ ﱠﻤﺪ ﺑﻦ أَِﰊ ﺑَ ْﻜ ٍﺮ ﺑﻦ َﺧﻠّ َﻜﺎنَ .وﻓَـﻴَﺎت اﻷ ْ
إﺣﺴﺎن ﻋﺒﺎس  ،ﺑَْﲑُْوتَ :دار اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ .1968 ،
أﺑﻮ اﻟﻔﺮج ﳏﻤﺪ ﺑﻦ إﺳﺤﺎق ﺑﻦ ﳏﻤﺪ اﻟﻮراق اﻟﺒﻐﺪادي اﳌﻌﺮوف ﺑﻦ اﻟﻨﺪﱘ ،ﲢﻘﻴﻖ :إﺑﺮاﻫﻴﻢ رﻣﻀﺎن ،اﻟﻄﺒﻌﺔ:اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ  1417ﻫـ 1997 /م ،دار اﳌﻌﺮﻓﺔ ،ﺑﲑوت ،ﻟﺒﻨﺎن.
أﺑﻮ اﻟﻔﻀﻞ أﲪﺪ ﺑﻦ ﺣﺠﺮ اﻟﻌﺴﻘﻼﱐ ،ﺗﻌﺮﻳﻒ أﻫﻞ اﻟﺘﻘﺪﻳﺲ ﲟﺮاﺗﺐ اﳌﻮﺻﻮﻓﲔ ﻟﺘﺪﻟﻴﺲ ،ﲢﻘﻴﻖ :ﻋﺎﺻﻢ ﺑﻦﻋﺒﺪﷲ اﻟﻘﺮﻳﻮﰐ ،اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻷوﱃ 1403 :ه1983/م ،ﻣﻜﺘﺒﺔ اﳌﻨﺎر،ﻋﻤﺎن.
اﻟﻌ ْﺴﻘﻼﱐ اﻟﺸﱠﺎﻓِﻌِ ّﻲ  .ﺗَـ ْﻘ ِﺮﻳْﺐ اﻟﺘَـ ْﻬ ِﺬﻳﺐ  ،ﲢﻘﻴﻖ ُ :ﳏَ ﱠﻤﺪ ﻋﻮاﻣﺔ ،ﺳﻮر  :دار
ﻀﻞ ،أ ْ
أﺑﻮ اﻟْ َﻔ َْﲪَﺪ ﺑﻦ ﻋﻠﻲ ﺑﻦ َﺣ َﺠﺮ َ
اﻟﺮﺷﻴﺪ 1406 ،ه1986/م.

ِ
اﻹﺻﺎﺑَﺔ ِﰲ ﲤﻴﻴﺰ
ﻀﻞ،ﺷﻬﺎب اﻟ ِّﺪﻳﻦ أ ْ
 أﺑﻮ اﻟْ َﻔ ْاﻟﻌ ْﺴﻘﻼﱐ اﳌﻌﺮوف ﺑﻦ َﺣ َﺠﺮَ ،
َﲪَﺪ ﺑﻦ ﻋﻠﻲ ﺑﻦ ُﳏَ ﱠﻤﺪ اﻟﻜﻨَﺎﱐ َ
ﺼ َﺤﺎﺑَﺔ  ،ﲢﻘﻴﻖ:ﻋﻠﻲ ُﳏَ ﱠﻤﺪ اﻟﺒﺠﺎوي  ،ﺑَْﲑُْوت :دار اﳉﻴﻞ 1412 ،ه1992/م.
اﻟ ﱠ
أﺑﻮ ﺑﻜﺮ أﲪﺪ ﺑﻦ ﻋﻠﻲ ﺑﻦ ﺑﺖ ﺑﻦ أﲪﺪ ﺑﻦ ﻣﻬﺪي اﳋﻄﻴﺐ اﻟﺒﻐﺪادي ،اﻟﻜﻔﺎﻳﺔ ﰲ ﻋﻠﻢ اﻟﺮواﻳﺔ ،ﲢﻘﻴﻖ :أﺑﻮﻋﺒﺪﷲ اﻟﺴﻮرﻗﻲ  ,إﺑﺮاﻫﻴﻢ ﲪﺪي اﳌﺪﱐ ،اﳌﻜﺘﺒﺔ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ،اﳌﺪﻳﻨﺔ اﳌﻨﻮرة.
َﲪَﺪ ﺑِﻦ َﺣْﻨـﺒَﻞ ،اﻟﻘﺎﻫﺮة :ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻗﺮﻃﺒﺔ  ،د.ت.
َﲪَﺪ ﺑﻦ ﺣﻨﺒﻞ اﻟ ﱠﺸْﻴـﺒَ ِﺎﱐّ ُ .ﻣ ْﺴﻨَﺪ أ ْ
 -أﺑﻮ َﻋْﺒﺪ ا ﱠ  ،أ ْ

 أﺑﻮ ﻋﺒﺪ ا ﱠ  ،اﳊﺎﻓﻆ ُﳏ ﱠﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ ا ﱠ اﳊﺎﻛﻢ اﻟﻨـﱠﻴﺴﺎﺑﻮري ،اﻟْﻤﺴﺘَ ْﺪرك ﻋﻠَﻰ اﻟ ﱠ ِﻴﺤ ْ ِ
ﲔ ،ﲢﻘﻴﻖ :ﻣﺼﻄﻔﻰ َﻋْﺒﺪ
َ
ُْ َ َ
َْ
َْ
ﺼﺤ َ
َْ
اﻟﻘﺎدر ﻋﻄﺎ ،ﺑَْﲑُْوتَ :دار اﻟﻜﺘﺐ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ  1411،ه1990 /م.
 -أﺑﻮ ﳏﻤﺪ ﻋﻠﻲ ﺑﻦ ﺣﺰم اﻷﻧﺪﻟﺴﻲ ،اﻟﻔﺼﻞ ﰲ اﳌﻠﻞ واﻷﻫﻮاء واﻟﻨﺤﻞ ،ﻣﻜﺘﺒﺔ اﳋﺎﳒﻲ ،اﻟﻘﺎﻫﺮة ،ﻣﺼﺮ.

ِ
ِ
ﰊ،
 أﺑﻮ ﻧﻌﻴﻢ ،أ َْﺻﺒَﻬﺎﱐ  .ﺣ ْﻠﻴَﺔ اﻷوﻟﻴﺎء وﻃﺒﻘﺎت اﻷﺻﻔﻴﺎء  ،ﺑَْﲑُْوت َ
َﲪَﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ ﷲ اﻷ ْ
:دار اﻟﻜﺘَﺎب َ
اﻟﻌَﺮِ ّ
 1405ه
 أﰊ اﳊﺴﻦ ﻋﻠﻲ ﺑﻦ اﻷﺛﲑ أﺳﺪ اﻟﻐﺎﺑﺔ ﰲ ﻣﻌﺮﻓﺔ اﻟﺼﺤﺎﺑﺔ  ،ﲢﻘﻴﻖ  :ﻋﻠﻲ ﳏﻤﺪ ﻣﻌﻮض ،ﻋﺎدل أﲪﺪ ﻋﺒﺪاﳌﻮﺟﻮد ،اﻟﻄﺒﻌﺔ  :اﻷوﱃ 1415ﻫـ 1994 /م ،دار اﻟﻜﺘﺐ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ.
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أﰊ اﻟﻔﻀﻞ اﺑﻦ ﺣﺠﺮ اﻟﻌﺴﻘﻼﱐ ،ﺬﻳﺐ اﻟﺘﻬﺬﻳﺐ ،ﻃﺒﻌﺔ داﺋﺮة اﳌﻌﺎرف اﻟﻨﻈﺎﻣﻴﺔ ،ﺳﻨﺔ1326 :ﻫـ. أﲪﺪ ﻓﺮﻳﺪ ،وﻗﻔﺎت ﺗﺮﺑﻮﻳﺔ ﻣﻊ اﻟﺴﲑة اﻟﻨﺒﻮﻳﺔ ،اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻷوﱃ ،2009 :دار اﻟﻌﻘﻴﺪة ،اﻻﺳﻜﻨﺪرﻳﺔ ،ﻣﺼﺮ. أﲪﺪ ،ﺑﻦ ﻓﺎرس .ﻣﻌﺠﻢ ﻣﻘﺎﻳﻴﺲ اﻟﻠﻐﺔ ،ﲢﻘﻴﻖ :ﻋﺒﺪ اﻟﺴـﻼم ﳏﻤﺪ ﻫﺎرون1399 ،ﻫـ 1979 /م ،دار اﻟﻔﻜﺮ،ﺑﲑوت ،ﻟﺒﻨﺎن.
 إﲰﺎﻋﻴﻞ ﺑﻦ ﲪﺎد اﳉﻮﻫﺮي ،اﻟﺼﺤﺎح ،ج اﻟﻠﻐﺔ وﺻﺤﺎح اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ،اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻟﺮاﺑﻌﺔ1990 :م ،دار اﻟﻌﻠﻢ ﻟﻠﻤﻼﻳﲔ،ﺑﲑوت ،ﻟﺒﻨﺎن.
 إﲰﺎﻋﻴﻞ .ﺑﻦ ﻋﻤﺮ ﺑﻦ ﻛﺜﲑ ،اﻟﺒﺪاﻳﺔ واﻟﻨﻬﺎﻳﺔ ،ﺑﲑوت:دار اﳌﻌﺎرف1410،ه1990/م. أﻛﺮ ﺿﻴﺎء اﻟﻌﻤﺮي ،ا ﺘﻤﻊ اﳌﺪﱐ ﰲ ﻋﻬﺪ اﻟﻨﺒﻮة اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻷوﱃ1403 :ه1983/م ،اﳌﺪﻳﻨﺔ اﳌﻨﻮرة. اﳋﻄﻴﺐ اﻟﺒﻐﺪادي ،اﳉﺎﻣﻊ ﻷﺧﻼق اﻟﺮاوي وآداب اﻟﺴﺎﻣﻊ :ﲢﻘﻴﻖ د .ﳏﻤﻮد اﻟﻄﺤﺎن ،ﻣﻜﺘﺒﺔ اﳌﻌﺎرف ،اﻟﺮ ض1403ﻫـ1983/م.
 اﻟﻔﲑوزآ دي ،اﻟﻘﺎﻣﻮس اﶈﻴﻂ ،اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻟﺜﺎﻣﻨﺔ 2005 :م ،ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ ،ﺑﲑوت ،ﻟﺒﻨﺎنﺟﻼل اﻟﺪﻳﻦ اﻟﺴﻴﻮﻃﻲ ،اﳋﺼﺎﺋﺺ اﻟﻜﱪى ﻃﺒﻌﺔ ﺳﻨﺔ1405 :ﻫـ ،دار اﻟﻜﺘﺐ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ،ﺑﲑوت ،ﻟﺒﻨﺎن. ﴰﺲ اﻟﺪﻳﻦ ،أﺑﻮ ﻋﺒﺪﷲ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ أﲪﺪ اﻟﺬﻫﱯ .ﺳﲑ أﻋﻼم اﻟﻨﺒﻼء ،ﲢﻘﻴﻖ :ﳎﻤﻮﻋﺔ ﺷﺮاف ﺷﻌﻴﺐ اﻷر ؤوط،ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ ،د.ت.
 ﻋﺒﺎس اﻟﻌﻘﺎد ،ﺣﻘﺎﺋﻖ اﻹﺳﻼم اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻟﺮاﺑﻌﺔ ،2005 :ﺷﺮﻛﺔ ﻀﺔ ﻣﺼﺮ ﻟﻠﻄﺒﺎﻋﺔ واﻟﻨﺸﺮ. ﻋﺒﺪ اﳊﻤﻴﺪ ﺟﺎﺳﻢ اﻟﺒﻼﱄ ،وﻗﻔﺎت ﺗﺮﺑﻮﻳﺔ ﻣﻦ اﻟﺴﲑة اﻟﻨﺒﻮﻳﺔ ﻣﻜﺘﺒﺔ اﳌﻨﺎر اﻻﺳﻼﻣﻴﺔ ،اﻟﻜﻮﻳﺖ. ﻋﺒﺪ اﻟﺮﲪﻦ اﻟﺴﻬﻴﻠﻲ ،اﻟﺮوض اﻷﻧﻒ ،ﲢﻘﻴﻖ ﻋﺒﺪ اﻟﺮﲪﻦ اﻟﻮﻛﻴﻞ ،ﻃﺒﻌﺔ دار اﻟﻜﺘﺐ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ  ،ﺳﻨﺔ اﻟﻄﺒﻊ:1967م.
 ﻋﺒﺪاﻟﺸﺎﰲ ﳏﻤﺪ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻄﻴﻒ ،ﲝﻮث ﰲ اﻟﺴﲑة اﻟﻨﺒﻮﻳﺔ واﻟﺘﺎرﻳﺦ اﻹﺳﻼﻣﻲ ،اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ1429 :ه2008/م،دار اﻟﺴﻼم ،اﻟﻘﺎﻫﺮة ،ﻣﺼﺮ.
 ﻋﻠﻲ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ اﳉﺮﺟﺎﱐ ،ﻛﺘﺎب اﻟﺘﻌﺮﻳﻔﺎت ،اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻷوﱃ1403 :ﻫـ 1983/م ،دار اﻟﻜﺘﺐ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﺑﲑوت،ﻟﺒﻨﺎن.
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 ﻓﺎروق ﺑﻦ ﳏﻤﻮد ﺑﻦ ﺣﺴﻦ ﲪﺎدة،أﻋﻼم اﻟﺴﲑة اﻟﻨﺒﻮﻳﺔ ﰲ اﻟﻘﺮن اﻟﺜﺎﱐ ﻟﻠﻬﺠﺮة ،اﻟﻨﺎﺷﺮ :ﳎﻤﻊ اﳌﻠﻚ ﻓﻬﺪ ﻟﻄﺒﺎﻋﺔاﳌﺼﺤﻒ اﻟﺸﺮﻳﻒ ﳌﺪﻳﻨﺔ اﳌﻨﻮرة  ،وﻫﻮ اﻟﺬي ﺣﻘﻖ ﻛﺘﺎب اﻟﺴﲑ ﻷﰊ إﺳﺤﺎق اﻟﻔﺰاري وﻧﺸﺮﺗﻪ ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ
1408ﻫـ1987/م.
 ﻛﺘﺎب ﺳﲑة اﻟﻨﱯ ﺻﻠﻰ ﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ ﻟﺸﺒﻠﻲ اﻟﻨﻌﻤﺎﱐ وﺗﻜﻤﻠﺘﻪ ﻟﺴﻠﻴﻤﺎن اﻟﻨﺪوي ،ﻋﺮض وﲢﻠﻴﻞ :ﺗﻘﻲ اﻟﺪﻳﻦ اﺑﻦﺑﺪر اﻟﺪﻳﻦ اﻟﻨﺪوي ،اﻟﻨﺎﺷﺮ :ﳎﻤﻊ اﳌﻠﻚ ﻓﻬﺪ ﻟﻄﺒﺎﻋﺔ اﳌﺼﺤﻒ اﻟﺸﺮﻳﻒ ﳌﺪﻳﻨﺔ اﳌﻨﻮرة.
 ﳏﻤﺪ ،ﺑﻦ اﲰﺎﻋﻴﻞ اﻟﺒﺨﺎري اﺑﻮ ﻋﺒﺪ ﷲ.اﳉﺎﻣﻊ اﳌﺴﻨﺪ اﻟﺼﺤﻴﺢ اﳌﺨﺘﺼﺮ ﻣﻦ أﻣﻮر رﺳﻮل ﷲ وﺳﻨﻨﻪوأ ﻣﻪ،ﲢﻘﻴﻖ :ﳏﻤﺪ زﻫﲑ ﺑﻦ ﺻﺮ اﻟﻨﺎﺻﺮ ،اﳌﺪﻳﻨﺔ اﳌﻨﻮرة :دار ﻃﻮق اﻟﻨﺠﺎة1422،ه.
 ﳏﻤﺪ اﻟﻐﺰاﱄ اﻟﺴﻘﺎ ،ﻓﻘﻪ اﻟﺴﲑة ،اﻟﻄﺒﻌﺔ :اﻷوﱃ 1427 ،ﻫـ ،دار اﻟﻘﻠﻢ ،دﻣﺸﻖ ،ﺳﻮر . ﳏﻤﺪ أﻣﲔ ﺑﻦ ﻋﻤﺮ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﻌﺰﻳﺰ ﻋﺎﺑﺪﻳﻦ ،رد اﶈﺘﺎر ﻋﻠﻰ اﻟﺪر اﳌﺨﺘﺎر ،اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ1412 :ﻫـ1992 /م،دار اﻟﻔﻜﺮ ،ﺑﲑوت ،ﻟﺒﻨﺎن.
 ﳏﻤﺪ ﺑﻦ أﰊ ﺑﻜﺮ اﺑﻦ ﻗﻴﻢ اﳉﻮزﻳﺔ ،زاد اﳌﻌﺎد ﰲ ﻫﺪي ﺧﲑ اﻟﻌﺒﺎد ،اﻟﻄﺒﻌﺔ :اﻟﺴﺎﺑﻌﺔ واﻟﻌﺸﺮون 1415 ,ﻫـ1994/م ،ﻣﻜﺘﺒﺔ اﳌﻨﺎر اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ،اﻟﻜﻮﻳﺖ.
 ﳏﻤﺪ ﺑﻦ أﲪﺪ ﺑﻦ ﻋﺜﻤﺎن ﺑﻦ ﻗَ ْﺎﳝﺎز اﻟﺬﻫﱯ ،اﻟﻜﺎﺷﻒ ﰲ ﻣﻌﺮﻓﺔ ﻣﻦ ﻟﻪ رواﻳﺔ ﰲ اﻟﻜﺘﺐ اﻟﺴﺘﺔ ،ﲢﻘﻴﻖ :ﳏﻤﺪﻋﻮاﻣﺔ أﲪﺪ ﳏﻤﺪ ﳕﺮ اﳋﻄﻴﺐ ،اﻟﻄﺒﻌﺔ :اﻷوﱃ 1413 ،ﻫـ1992 /م ،دار اﻟﻘﺒﻠﺔ ﻟﻠﺜﻘﺎﻓﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ،ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻋﻠﻮم
اﻟﻘﺮآن ،ﺟﺪة ،اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ.
 ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﺟﺮﻳﺮ اﻟﻄﱪي ،اﳌﻨﺘﺨﺐ ﻣﻦ ذﻳﻞ اﳌﺬﻳﻞ ،ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻷﻋﻠﻤﻲ ﻟﻠﻤﻄﺒﻮﻋﺎت ،ﺑﲑوت ،ﻟﺒﻨﺎن. ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﺳﻌﺪ ﺑﻦ ﻣﻨﻴﻊ اﻟﺰﻫﺮي ،ﻃﺒﻘﺎت اﺑﻦ ﺳﻌﺪ ﲢﻘﻴﻖ :ﻋﻠﻲ ﳏﻤﺪ ﻋﻤﺮ ،اﻟﻄﺒﻌﺔاﻷوﱃ1421 :ه2001/م،ﻣﻜﺘﺒﺔ اﳋﺎﳒﻲ ،ﻣﺼﺮ.
ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﻤﺮ ﺑﻦ واﻗﺪ اﻟﺴﻬﻤﻲ اﻷﺳﻠﻤﻲ أﺑﻮ ﻋﺒﺪ ﷲ اﻟﻮاﻗﺪي ،اﳌﻐﺎزي ،ﲢﻘﻴﻖ :ﻣﺎرﺳﺪن ﺟﻮﻧﺲ ،اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ:1409ﻫـ1989/م.دار اﻷﻋﻠﻤﻲ ،ﺑﲑوت ،ﻟﺒﻨﺎن.
ﳏﻤﺪﺑﻨﻌﻴﺴﯩﺒﻨﺴ ْﻮرةﺑﻨﻤﻮﺳﯩﺒﻨﺎﻟﻀﺤﺎك،اﻟﱰﻣﺬي ،اﻟﺸﻤﺎﺋﻞ اﶈﻤﺪﻳﺔ ،دارإﺣﻴﺎءاﻟﱰا ﻟﻌﺮﰊ،ﺑﲑوت ،ﻟﺒﻨﺎن.
َ

ﺻ ِﺤْﻴﺢ ُﻣ ْﺴﻠِﻢ  ،ﲢﻘﻴﻖ ُ :ﳏَ ﱠﻤﺪ ﻓﺆاد َﻋْﺒﺪ اﻟﺒﺎﻗﻲ  ،ﺑَْﲑُْوتَ :دار إِ ْﺣﻴَﺎء
 ﻣﺴﻠﻢ ،ﺑﻦ اﳊ ﱠﺠﺎج اﻟ ُﻘ َﺸ ْﲑي اﻟﻨـْﱠﻴﺴﺎﺑﻮري َ ،ﰊ  ،د.ت.
اﻟﱰاث َ
َُ
اﻟﻌَﺮِ ّ
33

HİCRİ İKİNCİ ASIRDA İSLÂMÎ İLİMLER- I

 ﻣﺼﻄﻔﻰ ﺑﻦ ﺣﺴﲏ اﻟﺴﺒﺎﻋﻲ ،اﻟﺴﲑة اﻟﻨﺒﻮﻳﺔ ،دروس وﻋﱪ ،اﻟﻄﺒﻌﺔ :اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ 1405 ،ﻫـ 1985 /م ﻣﻨﲑ ﳏﻤﺪ اﻟﻐﻀﺒﺎن ،ﻓﻘﻪ اﻟﺴﲑة اﻟﻨﺒﻮﻳﺔ ،اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ1413 :ﻫـ 1992 /م ،ﺟﺎﻣﻌﺔ أم اﻟﻘﺮى ،اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ. أﻛﺮم ﺿﻴﺎء اﻟﻌﻤﺮي ،اﻟﺴﲑة اﻟﻨﺒﻮﻳﺔ اﻟﺼﺤﻴﺤﺔ ،اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻟﺴﺎدﺳﺔ1415 :ﻫـ1994/م ،ﻣﻜﺘﺒﺔ اﻟﻌﻠﻮم واﳊﻜﻢ،اﳌﻜﺘﺐ ،اﻹﺳﻼﻣﻲ ،اﳌﺪﻳﻨﺔ اﳌﻨﻮرة.
وﺻﻠﻰ ﷲ ﻋﻠﻰ ﺳﻴﺪ ﳏﻤﺪ وﻋﻠﻰ آﻟﻪ وﺻﺤﺒﻪ وﺳﻠﻢ ﺗﺴﻠﻴﻤﺎ.
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GİRİŞ
İslâm tarihçiliğinin ilk örneklerini meğâzî ve siyer kitapları teşkil eder. Başka bir ifadeyle
İslâm tarihinin hadis disiplininden bağımsızlığını kazanmaya başlamasının ilk sonuçları meğâzî
ve siyer eserleridir, denilebilir. Kaynaklarda meğâzî kelimesi “arzu, istek, savaşmak, savaş
yeri” manalarına gelen “meğzâ” kelimesinin cem’i olup, bundan türeyen “gazve” ise “savaş”
karşılığında kullanılmaktadır. Meğâzî “gâzîlerin savaş menkıbeleri” anlamında olduğu gibi,
gazveler manasındaki “meğzât” kelimesinin çoğulu şeklinde de kullanılmıştır. Teknik
anlamıyla meğâzî, “Hz. Peygamber’in (sav) her türlü askerî faaliyetleri” veya “bu faaliyetleri
konu edinen kitaplar” demektir.1 Siyer ise kelime anlamıyla “sîre”nin çoğulu olup “yönelmek,
seyahat etmek” anlamlarına gelir. Istılahî olarak siyer “Hz. Peygamber’in (sav) bütün hayatını
ele alan hâl tercemesi” demektir.2 Tarifinde de ifade edildiği gibi siyerin alanı meğâzîye göre
daha şümullüdür. Daha doğrusu siyer, meğâzîyi de içine almaktadır. Dolayısıyla Hz.
Peygamber’in (sav) bütün hayatını konu alan rivayetleri bir arada toplayan risâle ve kitaplara
siyer veya sîre adı verilmiştir.
İlk siyer ve meğâzî çalışmaları esas olarak sahâbe nesliyle başlar. Fakat onlar bu konuda
müstakil kitap yazmamışlar, sadece ulaştıkları bilgileri bir taraftan düzensiz bir şekilde
kaydederken diğer taraftan da kendilerinde olanı sonraki kuşağa şifahi olarak nakletmişlerdir.
Bu sebeple siyer ve meğâzîye ait ilk eserleri yazmak Müslümanların ikinci nesli olan Tâbiûna
nasip olmuştur.3 Nitekim onlar da Hz. Peygamber (sav) dönemine ait bazı yazılı vesikalar
yanında ashâbdan kendilerine sözlü gelenekle intikal eden haberleri, hem nakletmeye hem de
kronolojik esasa göre kaydetmeye başlamışlardır. Bu tür telif faaliyeti hicretin birinci asrında
süratli bir gelişme göstermiş, bilhassa Emevîlerin sonu ile Abbâsîlerin başlangıç dönemlerinde
ilk büyük siyer ve meğâzî eserleri ortaya çıkmaya başlamıştır.4 Zikri geçen dönemin en mühim
simaları İbn Şihâb ez-Zührî (ö.124/M.742) ile yazdığı Kitâbu’l-Meğâzî isimli eseri günümüze
kadar ulaşan İbn İshâk‘tır (ö.150/.767).

1

İbn Manzûr Ebu’l-Fadl Cemalüddin Muhammed b. Mükrim, Lisânü’l-Arab, Beyrut: Dâru’s-Sâdır, ?), 15: 124125; Zebîdî Seyyid Muhammed Murtaza, Tâcü’l-arûs, Beyrut: Dâru’s-Sâdır, ?), 10:265.
2
İbn Manzûr, Lisânü’l-Arab, 4: 389; Zebîdî, Tâcü’l-Arûs, 3:287-288.
3
Ramazan Şeşen, Müslümanlarda Tarih-Coğrafya Yazıcılığı, (İstanbul: 1998), 21.
4
Mustafa Fayda, “Siyer Sahasındaki İlk Telif Çalışmaları”, Uluslararası Birinci İslâm Araştırmaları
Sempozyumu, 360, İzmir: 1985.
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Siyer telifinin aşamalarını Başlangıç Risaleler ve Telif dönemi olarak isimlendirmek
mümkündür. Başlangıç döneminin öncü temsilcileri Ka’bu’l-Ahbâr (ö.32/652), Abdullah b.
Selâm (ö.43/663), Vehb b. Münebbih (ö.114/732); Risâleler döneminin temsilcileri Urve b.
Zübeyr ö.(94/713), Şurahbil b. Sa’d (ö.123/740), Âsım b. Ömer (ö.120/737), Abdullah b. Ebî
Bekir (ö.135/752) ve Ebân b. Osman (ö.105/732) olarak tespit etmek mümkündür. Cem
döneminin tek temsilcisi ise İbn Şihâb ez-Zürî’dir. (ö.124/741).5 Bu aşamada temel
kaynaklarını temin eden siyer ve meğazi yazımı tasnif ve telif dönemine geçmiştir. Bu dönemde
siyer yazımının metodolojisi geliştirilmiş, müellifler arasında farklı siyer ve meğazi telifleri
ortaya konulmaya başlamıştır. Siyer yazımında tasnif ve telif döneminin en önemli temsilcileri
ise Mûsa b. Ukbe (ö.141/758), İbn İshâk (ö.151/768), Ma’mer b. Râşid (ö.153/770), Ebû Ma’şer
es-Sindî (ö.170/787) ve Vâkıdî (ö.207/822) kabul edilir. Bu çalışmada biz özellikle hocası ve
cem döneminin tek temsilcisi olan Zührî’nin metod ve muhteva açısında takipçiliğini ve
dönemindeki temsilciliğini ifa eden Mûsâ b. Ukbe’nin hayatı şahsiyeti ve siyer ilmine
katkılarını ele alacağız.
1. KİMLİĞİ VE İLMİ KİŞİLİĞİ
Tarih kaynaklarında Mûsâ b. Ukbe’nin künyesi Mûsâ b. Ukbe b. Ayyâş b. Ebu’l-Ayyâş elKuraşî el-Esedî olarak verilip künyesi Ebû Muhammed’dir. Onun doğum tarihi tam olarak
bilinmemekle birlikte kaykanlarda yaklaşık olarak hicretin 60 (679), 68 (688) yıllarında
doğmuş olabileceğine dair bilgiler bulunmaktadır. Onun Kureyş’in güçlü kabilelerinden Benû
Esed’e nisbet edildiği bilinmekte olup vefat tarihi hakkında kabul edilen tarih ise hicretin 141.
yılıdır. (M.758).6
Mûsâ b. Ukbe’nin kişiliği ve ilmi yönü hakkında pek çok alim olumlu veya olumsuz görüş
bildirmiştir. Nitekim Ahmed b. Hanbel (ö.241/855), Yahyâ b. Maîn (ö.233/848), Nesaî
(ö.303/915) onun hakkında sika tabirini kullanırlarken, Ebû Hâtim (ö.345/965) onun aynı
zamanda salih bir kişi olduğuna şahitlik etmiştir. Buna mukabil azda olsa kendisinde zayıflığın
bulunduğunu ifade edem alimler de bulunmaktadır. Onun kişiliği hakkında Zehebî
(ö.748/1347) sair ulemanın da görüşlerini verdikten sonra değerlendirmesini şu cümleler ile
tamamlamıştır: “…Allah’a şükürler olsun ki, o sikadır”.7
2. KAYNAKLARI VE RAVİLERİ
Mûsâ b. Ukbe’nin eserini telifinde istifade ettiği şahıslar Abbâd b. Temîm el-Mâzinî,
Abdullah b. Dînâr, Abdullah b. Fadl, Abdülvâhid, Alkame b. Vakkâs el-Leysî, Atâ b. Ebû
Mervân, Bişr b. Saîd, Dahhâk b. Halîfe, Ebû Alkame, Ebû Habîbe, Ebî Seleme b. Abdurrahman,
Ebu’z-Zübeyr, Hişâm b. Urve, İbn Ebû Habîbe, İbn Lehîa, İbn Muhayyiriz, İsâ b. Ma’kıl, İshâk
b. Yahyâ, İsmail b. Ebû Hâlid, Kureyb b. Ebû Müslim, Mâlik b. Ebû Âmir, Mücemmi’ b. Yezîd
b. Hârise, Muhammed b. Münkedir, Muhammed b. Müslim b. Şihâb ez-Zührî, Muhammed b.
Yahyâ, Münzir b. el-Cehm, Sa’d b. İbrahim, Safvân İbnü’s-Selîm, Sâlim b. Abdullah, Sâlim b.
Ebu’n-Nadr, Süheyl b. Ebû Sâlih, Urve b. ez-Zübeyr, Ümmü Hâlid bint Hâlid b. Sâid b. el-Âs.
Onun ravileri ise Abdullah b. Mus’ab, Abdülazîz b. Ebû Hâzim, Abdülazîz b. Muhammed,
Abdullah el-Mübârek, Abdullah b. Recâ el-Mekkî, Abdülmelik b. Cüreyc, Abdurrahman b. Ebû
Bekre, Abdurrahman b. Ebu’z-Zinâd, Ebû Bedr Şüca’ b. el-Velîd, Ebû Bekr b. Abdullah b. Ebû
Sebre, Ebû Damre Enes b. İyâd, Ebû İshâk İbrahim b. Muhammed el-Fezârî, Ebû Kurre Mûsâ
b. Târık ez-Zübeydî, Ebû Ma’şer, Fudeyl b. Süleyman en-Numeyrî, Hafs b. Meysere, İbrahim
b. Tehmân, İsmail b. Ayyâş, İsmail b. İbrahim b. Ukbe, Mâlik b. Enes, Muhammed b. Ca’fr b.
5

Bu konuda bk. Şaban Öz, İlk Siyer Kaynakları ve Müellifleri, (İstanbul: 2008), 93-197.
Geniş bilgi ve değerlendirmeler için bk. Josef Horovitz, İslami Tarihçiliğin Doğuşu, trc. Ramazan ÖzmenRamazan Altınay, Ankara: 2019, 155-157.
7
Zehebî Şemsüddin Muhammed b. Ahmen b. Osman, Siyeru A’lâm, thk. Şuayb Arnavud, Beyrut:1985, 6: 117.
6
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Ebû Kesîr, Muğîre b. Abdurrahman el-Mahzûmî, Muhammed b. Müslim, Muhammed b. Füleyh
b. Süleyman, Münzir b. Abdullah el-Hızâmî, Süfyân b. Uyeyne, Süfyân es-Sevrî, Şu’be b. elHaccâc, Vehb b. Osman el-Mahzûmî, Vüheyb b. Hâlid, Ya’kûb b. Abdurrahman el-Kârî, Yahyâ
b. Abdullah b. Sâlim, Yahyâ b. Saîd el-Ensârî, Züheyr b. Muâviye’dir. 8
3. ESERİ VE ESER MUHTEVASI
Mûsâ b. Ukbe’nin eserinin adın Kitâbü’l-Meğâzî’dir. Bir çok alim onun kitabının en sahih
meğâzî kitaplarından olduğunu iddia etmişlerdir. Nitekim Mâlik b. Enes (ö.179/795) siyerin
Mûsâ b. Ukbe’den alınması gerektiğini ifade etmiş, buna gerekçe olarak da Mûsâ’nın sika bir
ravi olduğunu beyan etmiştir. Onun hakkında ayrıca “O salih bir adamdır, onun meğâzîsi en
doğru meğâzîdir. Size onun kitabını tavsiye ederim. O sika bir adamdır ve ilerlemiş yaşına
rağmen Rasülüllah ile savaşlara katılmış olanların tespiti için çalışmıştır. Aynı zamanda
bazılarının yaptıkları gibi onların sayılarını çoğaltmamıştır”.9
Mûsâ b. Ukbe’nin eserine aldığı ve başta İbn Kesîr (ö.744/1372), İbn Hacer (ö.852/1448),
Zehebî (ö.748/1347) gibi meşhur alimlerin eserlerinde yer verdikleri siyer rivayetlerini
aşağıdaki şekilde sıralamak mümkündür:
Zeyd b. Amr b. Nüfeyl’in haberi,
Ka’be’nin yeniden inşası,
İlk vahyin gelişi,
Habeşistan Hicreti ve Habeş Necâşî’sinin kral oluşu,
Boykot ve Sahifenin haberi,
Taif Yolculuğu,
Kabilelelere arz,
Akabe,
Akabe sonrası Medine’ye İslam’ı öğretmek amacıyla öğretmen gönderilmesi,
Mus’ab b. Umeyr’in Medine’deki faaliyetleri,
İsrâ, Medine’ye hicret,
Hz. Peygamber (sav) ve Hz. Ebu Bekir’in hicreti,
Abdullah b. Übey’in Hz. Peygamber’e (sav) karşı tavrı,
Mescid’in inşası,
Müslümanların iskanı,
Hz. Hamza Seriyyesi,
Abdullah b. Cahş’ın Nahle Seriyyesi,
Kıble’nin değişmesi,
Bedir Savaşı,
Âtike’nin rüyası,
Kuyuya atılan müşrik cesetleri,
Ka’b. b. Eşref’in öldürülmesi,
Zeyd b. Hârise’nin Karade seriyyesi,
Uhud Savaşı,
Bi’ru Maune hadisesi,
Reci Vak’ası, Hübeyb’in öldürülmesi,
Benî Nadir hurmalıklarının kesilmesi,
Hz. Peygamber’in Ümmü Seleme ile evliliği,
Bedrü’s-Suğrâ,
Benû Mustalik Gazvesi,
Hz. Peygamber’in Cüveyriye ile evliliği,
8
9

Öz, İlk Siyer Kaynakları ve Müellifleri, 201-203.
Zehebî, Siyeru A’lâm, 6:115.
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İfk hadisesi,
Hendek Savaşı,
Benû Kureyza kuşatması,
Sellam b. Ebu’l-Hukayk’ın öldürülmesi,
Ebû Basîr hadisesi,
Hayber’in Fethi,
Hz. Peygamber’in (sav)zehirlenmesi,
Kaza umresi,
Mûte Gazvesi,
Ka’b. b. Umeyr seriyyesi,
Mekke’nin Fethi,
Hz. Peygamber’in (sav) Mekke’ye girmesi,
Kabe’deki resimlerin silinmesi,
İkrime’nin geri çağrılması,
Bir kısım Mekkelinin Müslüman olması,
Hevâzin seferi,
Huneyn ganimetlerinin dağıtılması,
Urve b. Mes’ûd’un Hz. Peygamber’e (sav) gelmesi,
Sakîf heyetinin Müslüman olması,
Halid b. Velid’in Dûmetü’l-Cendel seferi,
Veda haccı,
Üsâme Seriyyesi,
Hz. Peygamber’in (sav) vefatı,
Zikredilen muhtevaya bakıldığında Mûsâ b. Ukbe’nin naklettiği bilgilerin Hz.
Peygamber’in (sav) sadece savaş haberleriyle sınırlı olmadığı, daha ziyade siyer konularını
içine aldığı görülür. Bu sebeple Mûsâ b. Ukbe’nin eserini aynı isimle tanınan Vâkıdî’nin
eserinden ayırmak gerekir. Zira Vâkıdî’de sadece Hz. Peygamber’in (sav) askeri faaliyetleri
(gazve, seriyye vs.) söz konusu iken Mûsâ b. Ukbe’nin kitabında onun savaşları dışındaki
faaliyetleri de ele alınmıştır. Bu haliyle çalışmayı yine meğazi ismiyle meşhur olan İbn İshâk’ın
Kitâbü’l-Meğâzî’siyle kıyaslamak doğru olacaktır. Kaldı ki başlangıç dönemlerinde meğâzi ve
siyer isimlerinin birbirleri yerine kullanıldığı da vakidir. Bu sebeple pekâla sadece meğâzîyi
konu edinen çalışmalara siyer denildiği gibi, meğâzî sınırlarını aşıp esas itibariyle siyer olarak
anılması gereken kitaplar da meğâzî olarak isimlendirilmiştir.10 Nitekim Muhammed
Hamidullah, İbn İshâk’ın Kitabü’l-Meğâzî olarak meşhur olan ilk siyer/meğâzi kitabını
muhtevasının siyere yakın olması sebebiyle Sîretü İbn İshâk olarak tahkik etmiş olması da bu
hususu açıkça ortaya koymaktadır.11
Mûsâ b. Ukbe’nin eserini büyük oranda Zührî’ye dayandırdığı, pek çok rivayet ondan aldığı
anlaşılmaktadır. Onun en önemli ravisi ise Muhammed b. Füleyh kabul edilir. Daha sonraki
dönemlerde pek çok müellif gerek İbn Füleyh aracılığıyla veya başka raviler vasıtasıyla Mûsâ
b. Ukbe’nin rivayetlerinden istifade etmişlerdir ki onların başında İbn Sa’d (ö.230/845), İbn
Abdülberr (ö.463/1071), İbn Kesîr (ö.774/1372), Zehebî (ö.748/1347), Kâdı İyâd (ö.544/1149)
ve İbn Hacer (ö. 852/1449) gelir.
Mûsâ b. Ukbe’nin nakilleri arasında kendisinden sonraki kaynaklar arasında zikredilmeyen
veya en azından meşhur olmayan (nevâdir) türünden bilgiler bulunmaktadır ki bunların en
meşhuru ilk vahyin gelmesiyle ilgili rivayettir: Zührî-Said b. Müseyyeb kanalıyla gelen rivayet
şu şekildedir: “Allah Rasûlü (Cebrail) beni üstünde yakut ve mercanların olduğu bir sergiye
oturttu. Ardından “Oku” dedi. Allah Rasulü ‘nasıl okuyayım” deyince, “Oku yaratan Rabbi’nin
10
11

Öz, İlk Siyer Kaynakları ve Müellifleri, 207-210.
İbn İshâk Ebû Bekir b. Muhammed, Sîretü İbn İshâk, thk. Muhammed Hamidullah), (Konya: 1981).
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adıyla oku. İnsana bilmediğini öğretti…”. İnsanlar ‘Yâ eyyühel’l-müddessir’in ona inen ilk ayet
olduğunu iddia ederler. Allah en iyisini bilir.. Allah Rasulü, Rabbi’nin risaletini kabul etti.
Evine doğru dönerken hangi ağaç ve taşa uğrasa, ona selam verdiler. Ailesine mutlu ve kani
olmuş şekilde döndü. Sonra Hatice yerinden kalkarak Utbe b. Rebia b. Abdüşşems’in Ninova
ehlinden kendisine Addâs danilen kölesinin yanına gitti ve ona ‘Ey Addâs, Allah adına bana
cevap ver. Yanında Cibrîl’den bir haber var mı?’ dedi. O da “Kuddüs, kuddüs, halkı putperest
bu topraklarda…”. Bunun üzerine Hatice onun yanından Varaka b. Nevfel’in yanına gitti. Ona
Nebi’nin başına gelenleri anlattı. Varaka ona “Ey kardeşimizin kızı, bilmiyorum, belki eşin ehli kitabın beklediği nebidir. Ki onu yanlarındaki Tevrat ve İncil’de yazılı buluyorlar. Allah’a
yemin ederim ki..”12 Mûsâ’nın Necâşiî ile ilgili rivayeti de farkıdır. O Necâşî’nin huzurunda
konuşanın Cafer olmadığını, Müslümanların doğrudan kral ile konuştuklarını iddia eder.13
Mûsâ b. Ukbe meğâzîsinde Hz. Peygamber’in (sav) Münzîr b. Sâve’ye gönderdiği mektubu
vesika olarak kullanılmıştır. Rivayete göre Alâ b. Hadramî’nin elçi olarak gittiği Bahreyn
meliki Münzir b. Sâve el-Abdî de diğer Umân kralları gibi Müslümanlığını ilan etmiş, üstelik
Hz. Peygamber’e (sav) yazdığı mektupta komşuları olan Hecerlilere de daveti duyurduğunu,
onlardan bir kısmının Müslüman olduğunu, bir kısmının ise tebliği reddettiğini bildirmiş, ayrıca
ülkesinde bulunan Mecûsî ve Yahûdîlere nasıl muamele yapması gerektiğini sormuştur. Bunun
üzerine Allah Rasûlü (sav), gönderdiği emirnamede kendisini görevinde bıraktığını, ülkesinde
yaşayıp da eski dinlerinde kalmak isteyenlerden cizye alması gerektiğini bildirmiştir.
“Esirgeyen ve Bağışlayan Allah’ın adıyla!
Allah’ın Elçisi Muhammed’den Münzir b. Sâve’ye:
Selam senin üzerine olsun! O halde ben, kendisinden başka tapınılacak bir tanrı bulunmayan
Allah’ın hamd ve senasını iletir ve beyan ve ikrar ederim ki, Allah’tan başka tanrı yoktur.
Muhammed onun Kulu ve Elçisidir. Ayrıca sana sonsuz güç ve kudret sahibi olan yüce Allah’ı
hatırlatırım. Zira iyi ve güzel bir öğüdü tutan kişi kendi menfaatine çalışmış olur. Benim
gönderdiğim elçilere itaat eden ve onların emirlerine uygun hareket eden kimse de bana itaat
etmiş olur. Ayrıca kim onlara saygı ve ilgi gösterirse, bizzat bana saygı ve ilgi göstermiş olur.
Gerçekten gönderdiğim elçiler senden bana övgüyle söz ettiler. Ben de halkının nazarında sana
şefaatçi olmayı kabul ettim. O halde sen de İslâmiyet’e girdikleri sırada Müslümanların sahip
olduğu malları onların elinde bırak. Ben suçluları bağışlayan bir kimseyim. Öyleyse sen de
(onların af isteklerini) kabul et. Sen iyi ve güzel davrandığın sürece biz de seni üstlendiğin
görevlerinden alıkoymayız. Aksine, kim Yahûdîliğinde ya da Mecûsîliğinde ısrar ederse bu
durumda cizye ödemeye tabi tutulur”.14
Mûsâ b. Ukbe, sınırlı olarak eserinde şiire yer vermiş, az sayıda beyitle hadiseleri
açıklamaya çalışmıştır. Hassân b. Sâbit’in Hz. Peygamber’in (sav) Benî Nadîr hurmalıklarını
yakması ile ilgili olarak okuduğu beyti15 buna örnek verilebilir.
Mûsâ b. Ukbe’nin Meğâzî’sinin diğer bir orijinal yanı ise pek çok hadisede adı geçenlerin
isim listelerinin verilmiş olmasıdır. Her ne kadar bu listeler tenkit edilmiş, bazı isimlerin bu
listelerde bulunması veya bulunmaması gerektiğine dair kanaatler ortaya konulmuş olsa da bu
listeler daha sonraki tabakât kitapları için vazgeçilmez kaynak olma özelliğini kaybetmemiştir.
12

İbn Kesîr Ebu’l-Fidâ İsmail, el-Bidâye ve’n-nihâye, (Beyrut:1401) 3:17.
İbn Kesîr, el-Bidâye ve’n-nihâye, 3: 80.
14
İbn Sa’d Ebû Abdullah Muhammed, et-Tabakâtü’l-kübrâ, thk.İhsân Abbâs, (Beyrut: Dâru Sâdır), 1: 263;
Belâzürî Ahmed b. Yahyâ b. Câbir, Futûhu’l-buldân, thk. Abdullah Üneys et-Tıbâ-Ömer Üneys et-Tıbâ,
(Beyrut:1987), 107-109.
15
“Buveyrâ’da yükselip yayılan yangın, Lüey oğullarının ileri gelenleri için önemsiz bir şey gibi geldi”. Belâzürî,
Futûhu’l-buldân 29.
13
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Nitekim onun listelerinden istifa eden İbn Sa’d, eserinde Mûsâ b. Ukbe’nin verdiği listeleri İbn
İshâk, Ebû Ma’şer ve Vâkıdî’nin listeleriyle sürekli olarak karşılaştırmış, hatalı yönleri
düzeltmek suretiyle eserinde daha sağlıklı listeler ortaya koymaya çalışmıştır.
Mûsa b. Ukbe’nin zikrettiği listeler ise şu şekilde sıralanabilir:
İlk Müslümanların isimleri,
Habeş hicretine katılanların isimleri,
Akabe Biatleri’ne katılanlar,
Abdullah b. Cahş Seriyye’sine katılanlar,
Bedir Savaşı’na katılanlar,
Bi’ru Maûne’de şehit olanlar,
Mekke Fethi’nde Müslüman olan ve beyat eden kadınlar,
Huneyn’de şehit olanlar,
Taif’te şehit olanlar,
Mûte’de şehit olanlar,
Yemâme’ye katılanlar,
Ecnâdîn’de şehit olanlar,
Yevmu Cisr’e katılanlar,
Meğâzi ve Seriyye’lerin isimleri.
SONUÇ
Mûsâ b. Ukbe siyer ve meğâzî telifi açısından tasnif ve telif döneminin en önemli
müelliflerinden birisi olarak kabul edilir. Rivayetlerinde büyük oranda İbn Şihâb ez-Zührî’nin
metodunu takip etmiş, zaman zaman neredeyse onun birebir aynısı rivayetleri aktarmıştır.
Siyasi olarak yönetime uzak kalması, üstelik muhalif kanadı temsil eden Zübeyrî hanenadına
nisbet edilmesi sebebiyle onun rivayetlerinin sonraki siyer ve meğâzî müellifleri tarafından
yeterli ilgi ve alakayı görmediği, hatta yönetimle çok yakın ilişkileri bulunan İbn İshâk gibi
siyer ve meğâzî müelliflerinin kendisini özellikle dikkate almadıkları ifade edilebilir. Bunda
aynı dönemlerde yaşayan müelliflerin gerek siyasî tercih, gerekse metod açısından birbirlerine
karşı duyarsız kalmalarının da mutlaka etkisi vardır. Bütün bu değerlendirmelerle birlikte Mûsâ
b. Ukbe’nin siyer ve meğâzî alanındaki etkisi ve katkısı tartışılmaz niteliktedir. Bilhassa
hadiselere dahil olan şahısların isimlerinin yer aldığı listeleri vermiş olması, onun rivayetlerinin
ehemmiyetini daha da artırmaktadır. Bu listelerde gerek müellifin hatası, gerek müstensihlerin
hatalı kayıtları sebebiyle bir kısım isim ve künye yanlışlarının bulunması mümkündür. Nitekim
müellif bu konuda siyer alimlerince tenkid de edilmiştir. Ancak bu kusurlar Mûsâ b. Ukbe’nin
eserinin ve rivayetlerinin değerini hiçbir şekilde azaltmaz. Nitekim daha sonra siyer telif
edenler mutlaka onun listelerini başka rivayetlerle karşılaştırmak suretiyle daha güvenilir hale
getirmişler, varsa eksikliklerini gidermişler ve yanlışlıklarını düzeltmişlerdir. Şüphesiz aynı
durum günümüz siyer araştırmacıları için de geçerlidir.
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GİRİŞ
Hz. Peygamber’i hakkıyla tanımak, hayatını öğrenmek ve bunları pratik’e dökmek tarihi
süreç içerisinde Müslümanların en önemli meşgalelerinden birisi olmuştur. Bu uğraşların
başında da Siyer ilmi gelmektedir. Siyer, Hz. Peygamber’in hayatını ve yaşadığı önemli olayları
kronoloji ve tarih perspektifi çerçevesinde tespit etmeye çalışan bir ilim dalıdır. Siyer kelimesi
Hz. Peygamber’in hayatını anlatmakla özdeşleşmiş, “Megāzî” ifadesi ise Peygamber’in
katıldığı savaşları ifade eden daha özel bir anlama sahiptir.
Siyer, Hz. Peygamber’in hayatını ve savaşlarını konu alan rivayetlerin araştırılıp ortaya
konulması ile başlamıştır. Hicri birinci asırda gerçekleşen bu çalışmalar neticesinde bir araya
getirilen malzeme, muhteva ve kronolojik açıdan tasnif edilmiş ve kaleme alınmıştır. Bu
çerçevede İbn İshak’tan (ö. 151/768) önce, hicri birinci asırda pek çok siyer kitabı yazılmış
olmasına karşın, onun es-Sîre’si, siyer kaynakları içerisinde bize ulaşan en eski ve derli-toplu
çalışmadır. Eseri genişleterek, detaylandırarak ve kimi kısımlarını çıkartarak İbn İshak’ın esSîre’si üzerine en önemli çalışmayı yapan İbn Hişam’dır (ö. 218/833). Söz konusu eser, Hz.
Peygamber’in hayatı hususunda en güvenilir kaynaklardan birisi olarak kabul görmektedir. İbn
İshak bu eseri ile kendinden sonraki pek çok müellifi etkilemeyi başarmış, onlara kaynaklık
teşkil etmiş ve büyük bir üne kavuşmuştur. Bununla beraber Siyer ve Megāzî rivayetlerinin
hadis rivayet usul ve kaidelerine uygulanan yöntem çerçevesinde tenkit edilmesi pratikte bazı
problemlere yol açmıştır. Nitekim Hadis nakil yöntemlerine uymayan, siyer ve megāzî âlimleri
Hadis alimlerince ciddi eleştirilere maruz kalmışlardır. Bu eleştirilere maruz kalanlardan birisi
de Muhammed b. İshak’tır.
Söz konusu eserin önemini, ilmî değerini ve siyer sahasındaki konumunu ortaya koyabilmek
için İbn İshak ve eseri kısaca tanıtılacak, akabinde müellifin uyguladığı yöntem, tarihçiliği ve
hakkındaki iddialardan hareketle güvenilirliği ele alınacaktır.
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HAYATI VE ESERİ
1.1.İbn İshak’ın Hayatı
Tam ismi, Muhammed b. İshak b. Yesâr b. Hıyâr el-Muttalibî’dir.1 Künyesi Ebû
Abdillâh’tır.2 Aynüttemr’ Hâlid b. Velîd (ö. 21/642) tarafından fethedildikten sonra dedesi
Yesâr veya Hıyâr esir alınarak Medine’ye getirilmiştir.3 İbn İshak, Medine’de 6994 veya 7045
yılında doğmuş ve yaklaşık otuz yıl burada ikamet etmiştir.6 Kardeşleri ile birlikte ilk eğitimini
hadis rivayetiyle meşgul olan babası ve amcaları Mûsâ ve Abdurrahman’dan almıştır.7
Akabinde megāzî-siyer, hadis, şiir, eyyâmü’l-Arab ve nesep ilmi gibi alanlarda dönemin önde
gelen âlimlerinden dersler almıştır.8 İbn İshak’ın, Enes b. Mâlik’i (ö. 93/711-12) ve Sâid b.
Müseyyeb’i (ö. 94/713) gördüğü, Âsım b. Ömer b. Katâde (ö. 120/738), Kāsım b. Muhammed
b. Ebî Bekr es-Sıddîk (ö. 107/725 [?]), Âsım b. Ömer b. Hattâb (ö. 70/689), Muhammed b.
İbrahim et-Teymî, Ebân b. Osmân b. Affân (ö. 105/723), Muhammed el-Bâkır (ö. 114/733 [?]),
Abdurrahmân b. Hürmüz el-A‘rec (ö. 117/735), Ebû Seleme b. Abdurrahman b. Avf (ö. 94/71213), Abdullah b. Ömer’in azatlı kölesi Nâfî (ö. 117/735), Abdurrahman b. Esved (ö. 99/717),
Sâlim b. Abdullah b. Ömer (ö. 106/725), Yezîd b. Rûmân ve İbn Şihâb ez-Zührî (ö. 124/742)
gibi zamanının otorite isimlerinden de ilim tahsil ettiği kaydedilmektedir.9 İlim tahsil etmek
amacıyla İskenderiye’ye giden İbn İshak akabinde Rey, el-Cezîre ve Kûfe’de bulunmuştur.10
Emevilerin yıkılışından sonra Cezîre’ye giden İbn İshak, burada hadis rivayetiyle uğraşmıştır.
Akabinde Kûfe’de başta imam Ebû Yûsuf (ö. 182/798), olmak üzere pek çok kişiye megāzî
dersleri vermiş, oradan da Hîre’ye geçmiştir. Son olarak Abbasi halifesi Ebû Ca‘fer elMansûr’un (ö. 158/775) yanına gelmiş ve halifenin oğlu Muhammed’e (Halife Mehdî-Billâh)
(ö. 169/785) bir müddet hocalıkta bulunmuştur. Bu süre zarfında halife İbn İshak’tan bir tarih
kitabı yazmasını istemiş, bu vesile ile o’da meşhur es-Sîre’sini kaleme almıştır.11 Daha sonra
Bağdat’ın kurulmasına kadar Horasan ve Rey’de bulunarak hadis rivayetinde bulunan İbn
İshak, Abbasilerin Bağdat’ı inşasından sonra buraya yerleşmiştir. Vefatına kadar hayatını
burada geçirmiş ve ilimle uğraşmaya devam etmiştir.

1

Ebû Bekr Ahmed b. Alî b. Sâbit el-Bağdâdî, Tarîh-u Bağdad (Mısır: y.y., trz.), 1/214; Muhammed b. Ahmed b.
Osmân ez-Zehebî, Siyerü Alâmi’n-Nübelâ, (Beyrut: y.y., 1996), 7/33; Muhammed b. İsmâîl b. İbrâhîm el-Cu‘fî
el-Buhârî, Kitâbü’t-Tarîhi’l-Kebîr, (Beyrut: y.y., 1962), I/40.
2
Mustafa Fayda, “İbn İshak”, TDV İslâm Ansiklopedisi (Erişim 06.06.2021); Gönül Kolkıran, Tarih ve Hadis
disiplini açısından güvenilirlik sorunu: ibn İshak ve Vakidi örneği (Ankara: Ankara Üniversitesi, Sosyal
Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, 2004), 66.
3
Hatîb el-Bağdâdî, Tarîh-u Bağdad, 1/216; Zehebî, Siyer, 7/33; Fayda “İbn İshak”; Sabri Hizmetli, İslam Tarihi
-ilk dönem- (Ankara: Ankara Okulu yay., 2015), 83; Ramazan Şeşen, Müslümanlarda Tarih-Coğrafya
Yazıcılığı (İstanbul: İSAR Vakfı Yayınları, 1998), 26.
4
Zehebî, Siyer, 7/34; Fayda “İbn İshak”.
5
Josef Horovitz, İslâmî Tarihçiliğin Doğusu, çev: Ramazan Altınay-Ramazan Özmen (Ankara: Anakara Okulu
Yay.,2019), 74; Hizmetli, İslam Tarihi, 83.
6
Muhammed Hamidullah, İbn İshak’ın Siresine Yazdığı Önsöz, çev: Sezai Özel (İstanbul: Akabe yay., 1988), 44.
7
Hamidullah, Önsöz, 42; Fayda, “İbn İshak”.
8
Muhammed b. Cerîr et-Taberî, Târîhu’l-Ümem ve’l-Mülûk, (Kahire: y.y., 1939), 8/139.
9
Hatîb el-Bağdâdî, Tarîh-u Bağdad, 1/217; Zehebî, Siyer, 7/34; Kolkıran, Tarih ve Hadis disiplini açısından
güvenilirlik sorunu, 67.
10
Zehebî, Siyer, 7/47; Hamidullah, Önsöz, 47.
11
Hatîb el-Bağdâdî, Tarîh-u Bağdad, 1/221; Ferdinand Wüstenfeld, Die Geschicht schreiber der Araber und ihre
Werke (Göttingen: Dieteriehsche Verlags-Buchhandlung, 1882) 8.
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İbn İshak Bağdat’ta h. 151 yılında vefat etmiştir.12 Kaynaklarda İbn İshak’ın, daha sonraları
Abbasi halifesi Hârûnürreşîd’in (ö. 193/809) annesi Hayzürân’ın (ö. 173/789) ismini taşıyacak
olan kabristanda İmam Ebû Hanîfe (ö. 150/767) ile yan yana medfun olduğu
kaydedilmektedir.13
1.2.Sîretü İbn İshak
İbn İshak’a ait olduğu ifade edilen eserler14 bulunmakla birlikte biz henüz daha hayatta iken
ona büyük şöhret kazandıran ve en önemli eseri olarak kabul edilen çalışmasından
bahsedeceğiz. Bu eser el-Meğâzî, el-Meğâzî ve’s-Siyer, es-Sîretü’n-Nebeviyye, Kîtabü’s-Siyer
ve’l-Meğâzî, Kitabü’s-Sîre ve’l-Mübtede’ ve’l-Meğâzî, Kitabü’l-Mübtede’ ve’l-Meb’as ve’lMeğâzî gibi çeşitli isimlerle anılmaktadır. Esasen bu karışıklığın sebebi söz konusu eserin
yazılma biçimidir. Zira aktarılan rivayetlerde Halife Mansûr’un, ondan Hz. Âdem’den kendi
zamanına kadar bir eser yazmasını istediği, İbn İshak’ın ise daha önceden topladığı malzemeye
dayanarak bir kitap kaleme aldığı ve onu halifeye takdim ettiği, ancak halifenin kitabı çok uzun
bulması üzerine özetlediği ve bu geniş hacimli kitabın Halifenin kütüphanesine konulduğu
aktarılmaktadır.15 Öyle anlaşılıyor ki İbn İshak, bir genel tarih kitabı yazmış akabinde daralttığı
kısımda ise Hz. Peygamber zamanını ele almıştır. Söz konusu bu geniş hacimli eserin isminin
“Kitâbi’l-Mübtedeʾ ve’l-mebʿas̱ ve’l-meġāzî” olduğunu söylenebiliriz.
Kaleme alındığı dönemde büyük bir üne kavuşan eser pek çok nüshası olmasına rağmen,
bir bütün olarak elimize ulaşmamıştır.16 Eksiklikleri bulunmasına rağmen günümüze kadar
ulaşan ve Yûnus b. Bükeyr ö. 199/814) rivayetlerinin bulunduğu yazmalar Muhammed
Hamidullah (ö. 2002), ve Süheyl Zekkâr tarafından neşredilmiştir. Nüshalardaki rivayetlerin
tamamı İbn İshak’a ait olmayıp, Yûnus b. Bükeyr’in farklı râvilerden aldığı rivayetlerdir.17 Her
iki neşir de Karaviyyîn, Rabat, Dımaşk Dârü’l-Kütübi’z-Zâhiriyye’de bulunan yazmalara
dayanmaktadır.
Sîret-i İbn İshak’tan sonra yapılan çalışmalarda İbn İshak’tan gelen rivayetlerin bolca yer
alması hasebiyle onun haleflerine kaynaklık ettiği anlaşılmaktadır.18 Her ne kadar eser siyermegāzî sahasında yazılmış olsa da Hadis, Tefsir, Fıkıh ve Kelâm gibi İslami ilimlerin diğer
dallarında da önemli bir mevkie sahiptir.
2. TARİHÇİLİĞİ
2.1.Kaynakları ve Râvileri
İbn İshak’ın istifade ettiği pek kişiden söz edilmekte olup bunlardan ismini zikrettiklerinin
yanı sıra ismin zikretmedikleri de bulunmaktadır. İsmi geçenlerden bazıları şunlardır; Âsım b.
Ömer b. Katâde, Kāsım b. Muhammed b. Ebî Bekr es-Sıddîk, Âsım b. Ömer b. Hattâb,
12

İbn İshak’ın Bağdat’ta vefatı konusunda ittifak eden kaynaklar ölüm yılı hususunda ihtilaf halindedir. Vefat yılı
ile ilgili rivayetler hicri 150-154 yılları arasında değişlik göstermektedir. Bkz. Buhârî, Tarih, 1/40; Hatîb elBağdâdî, Tarîh-u Bağdad, 1/232; Zehebî, Siyer, 7/55; Şemsüddîn Ahmed b. Muhammed b. İbrâhîm b. Ebî Bekr
b. Hallikân el-Bermekî el-İrbilî, Vefâyâtü’l- A’yân ve Enbâü Ebnâi’z-Zaman (Beyrut: y.y., trz.), 4/276.
13
Hatîb el-Bağdâdî, Tarîh-u Bağdad, 1/233; İbn Hallikân, Vefâyâtü’l- A’yân, 4/277; Zehebî, Siyer, 7/55; Kolkıran,
Tarih ve Hadis disiplini açısından güvenilirlik sorunu, 68.
14
Şaban Öz, İlk Siyer Kaynaklan ve Müellifleri, (İstanbul: İSAR Vakfı yay. 2008), 244-255.
Mithat Eser, “Eseri Günümüze Ulaşan İlk Siyer Müellifi İbn İshak’ın Güvenilirliği”, İstem 7/13 (2009), 264-265.
15
Hatîb el-Bağdâdî, Tarîh-u Bağdad, 1/221; Fayda, “İbn İshak”; Öz, İlk Siyer Kaynakları ve Müellifleri, 249.
16
Horovitz, İslâmî Tarihçiliğin Doğuşu, 75.
17
Öz, İlk Siyer Kaynakları ve Müellifleri, 249.
18
Aloys Sprenger, “Ibn Ishâq ist kein redlicher Geschichtsschreiber”, Zeitschrift der Deutschen Morgenländischen
Gesellschaft 14 (1860), 288.
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Muhammed b. İbrahim et-Teymî, Ebân b. Osmân b. Affân, Muhammed el-Bâkır, Abdurrahmân
b. Hürmüz el-A‘rec, Ebû Seleme b. Abdurrahman b. Avf, Abdullah b. Ömer’in âzatlı kölesi
Nâfî, Abdurrahman b. Esved, Sâlim b. Abdullah b. Ömer ve Yezîd b. Rûmân.19 Ancak onun en
önemli kaynağı şüphesiz hocası İbn Şihâb ez-Zührî’dir.
İbn İshak’tan rivayette bulunan pek çok râvi vardır. Bunlardan bazıları şöyledir; Abde b.
Süleyman (ö. 187/802[?]), Abdullah b. İdris (ö. 192/807-808), Abdullah b. Numeyr (ö.
199/814), Ali b. Mücahid (ö. 180/796), Cerîr b. Hâzim (ö. 175/791), Harun b. Ebî İsa, İbrahim
b. Muhtar, İbrâhîm b. Sa‘d (ö. 183/799), Muhammed b. Seleme, Osman b. Sâc, Saîd b. Bezî’,
Seleme b. el-Fadl (ö. 191/806), Yahyâ b. Saîd el-Emevî (ö. 194/809), Yunus b. Bükeyr, Ziyâd
b. Abdillah el-Bekkâî (ö. 183/799).20
2.2. Metodu
Hicri 2. Asrın ilk yarısında siyer ve megāzî sahasında ön plana çıkan ve kalıcı etkiler bırakan
Muhammed b. İshak b. Yesâr, dünya tarihini Peygamberler Tarihi olarak tasavvur etmiş, Hz.
Peygamber’in hayatını da bu tarih tasavvurunun son halkası olarak görmüştür.21
İbn İshak isnad kullanımına büyük önem atfetmektedir.22 O, rivayetlerinin çoğunu sened
zinciri ve metin bütünlüğü içinde aktaran İbn İshak, hadisçiler gibi tüm rivayetler için bir isnad
kullanmaz. Bazen de hadis usulü kriterleri ile örtüşmeyen bir formda isnad kullanır. Onun isnad
kullanımında; bazen sadece kendi şeyhini zikretmekle yetindiğini, bazen isnad zincirini eksik
bıraktığını, bazen sahabeden birisine veya Hz. Peygamber’e kadar gittiğini, bazen de râvi
hakkında umumi ifadeler kullandığını görmek mümkündür. Bunun akabinde ise konunun çeşitli
isnadlarını vermekte veya olayların farklı anlatımlarını aktarmaktadır.
İbn İshak’ın bazı umumi ifadeler kullandığını belirtmiştik. O bazı râvilerin ismini
zikretmeksizin onları sıfatları, aileleri, dinleri veya kabileleri gibi netlik arz etmeyen ifadeler
kullanarak zikretmektedir.23
İbn İshak eserinde Ehl-i Kitap’la ilgili rivayetlerinde Yahudi, Hıristiyan ve Mecûsîlerden
nakillerde bulunduğu bilinmektedir. Bu rivayetlerde müellifimiz, “Tevrat Ehli”, “İlk kitap
ehlinden bazıları”, “Acemlerden söz nakledenler” gibi ifadeler kullanarak onların isimlerini
zikretmemiştir.
İbn İshak, bazı rivayetlerde râvileri gizlemekte ve “bana ulaştığına göre” veya “bana
zikredildi” şeklinde ifadeler kullanmaktadır. O, muhtemelen bu haberlerin herkes tarafından
bilinmesi veya açıklanma gereği duyulmayan malumatlar olması sebebiyle bu tür ifadeler
kullanmıştır.24 Bu durumun bir baka sebebi ise ilmî rekabet olabilir. Nasıl ki İbn İshak, Mûsâ
b. Ukbe’yi (ö. 141/758) eserinde zikretmemişe, Vâkıdî (ö. 207/823) de eserinde İbn İshak’ı
zikretmemiştir. Öyle anlaşılıyor ki ismi geçen bu şahıslar birbirlerini ilmi rekabet nedeniyle
zikretmemişlerdir.25
Eseriyle İslam tarihçilerinin ufkunu açan İbn İshak’ı diğer tarihçilerden ayıran bir başka
özellik ise eserinde sıhhatine bakmaksızın çok sayıda şiir kullanmasıdır. İbn İshak bu sebeple
19

Hatîb el-Bağdâdî, Tarîh-u Bağdad, 1/217; Zehebî, Siyer, 7/34.
Öz, İlk Siyer Kaynakları ve Müellifleri, 242-243.
21
Rudolf Sellheim, “Prophet, Chalif und Geschichte. Die Muhammed-Biographie des Ibn Isḥāq”, Oriens, 18/19,
(1965/1966), 40-41; Mehmet Özdemir, “Siyer Yazıcılığı Üzerine”, Milel ve Nihal, 4/3 (Eylül-Aralık 2007),
133.
22
Öz, İlk Siyer Kaynakları ve Müellifleri, 256.
23
James Rabson, “İbn İshak’ın İsnad Kullanışı (1)”, çev. Talat Koçyiğit, AÜİF Dergisi 13/1 (1962), 118.
24
Rabson, “İbn İshak’ın İsnad Kullanışı (1)”, 121.
25
Öz, İlk Siyer Kaynakları ve Müellifleri, 259.
20
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pek çok kez eleştirilmiştir.
İbn İshak’ın, rivayetleri araştırmada kullandığı yöntemlerden birisi de râvilerine, olaylarla
ilgili sorular sormaktır. Bu bağlamda o, Zührî’ye Hz. Peygamber’in bir konudaki uygulamasını,
bir rivayette nakledilen Hz. Peygamber’in akrabalardan kastını, bir ayetin Nüzûl sebeplerini
sormuştur.26
İbn İshak’ın eseri içerisinde dikkatimizi çeken hususlardan bir tanesi de onun aktardığı
hadiselerde tek taraflı bir yaklaşım sergilememeye özen göstermesidir. Bu bağlamda
Müslümanların Müşriklerle ve Ehl-i Kitap ile olan münasebetleri ile ilgili rivayetlerde karşı
tarafa da yer vermiştir.27 Yine o eserinde rivayetleri sahihten zayıfa doğru bir sıra içerisinde
vermektedir. Nitekim, İsrâ hadisesi ile ilgili aktarılan rivayetler bu ölçüde sıralanmıştır. Bu
tasnif çerçevesinde İbn İshak, bazen senedin bazen de metninin sıhhatini dikkate almıştır. Bir
konuyla ilgili eğer elinde bir tek rivayet bulunuyorsa senede veya metin içeriğine bakmadan
nakletmiş, ancak daha sonra zayıf olan rivayetleri senedi sahih olanlarla desteklemiştir.28
İbn İshak, eserinde hadiseleri genel itibariyle kronolojik olarak anlatmakla birlikte bu her
zaman böyle değildir. O, Medine’de vuku bulan bir hadiseyi Mekke’de cereyan eden bir olayı
aktarırken zikredebilir. Örneğin, Hz. Hatice’nin (ö. 620) vefatı anlatıldıktan sonra Mi‘rac
olayına geçmeden evvel, bir bütün olarak Hz. Peygamber’in evlilik hayatını anlatır. Akabinde
ise Mi‘rac hadisesine dönmektedir. Dolayısıyla eserde kronoloji takip edilmekle birlikte
tematik bir yöntemin takip edildiği söylenebilir.
2.3.Tarihçiliğinin Tesiri
İbn İshak kendisinden sonra kaleme alınan siyer yazarlarını ve çalışmalarını önemli ölçüde
etkilemeyi başarmıştır. İbn Hişam, İbn İshak’ın es-Sîre’sinin neredeyse tamamını alarak yeni
bir eser ortaya koyarken Taberî (ö. 310/923), hem tefsir hem de tarih çalışmasında İbn İshak’ın
eserinden istifade etmiştir. İbn Kesîr (ö. 774/1373) ise İbn İshak ve eseri hakkında şu
düşünceleri aktarmaktadır: “İbn İshâk derleyip topladığı, yol gösteren bir ilim kıldığı, yazmakla
kendisi için bir övünç vesilesi saydığı Sîreti Nebeviyye’nin sahibidir. İmam Şafii ve diğer
imamların dediği gibi siyer konusunda insanların tamamı ona muhtaçtır.”29
İbn Seyyidünnâs, (ö. 734/1334) eserinin girişinde İbn İshak’ın es-Sire’sinin hem kendisinin
hem de diğer alimlerin temel kaynağı olduğunu zikretmektedir.30 İbn Adî (ö. 365/976) ise İbn
İshak’tan sonra da megāzî eserlerinin yazıldığını ancak hiç birisinin o mertebeye ulaşamadığını
ifade etmektedir.31
Meşhur muhaddisler bir yandan İbn İshak’ı eleştirirken diğer yandan onun naklettiklerine
de duyarsız kalmamışlardır. Müslim b. Haccâc (ö. 261/875), İbn Mâce (ö. 273/886), Ebû Dâvûd
(ö. 275/888), Tirmizî (ö. 279/892), ve Nesâî (ö. 303/915) gibi hadisçiler ondan rivayet
nakletmişlerdir. İmam Buhârî (ö. 256/870) ise asıl rivâyetlerinde İbn İshak’ın adını

26

Öz, İlk Siyer Kaynakları ve Müellifleri, 224.
Öz, İlk Siyer Kaynakları ve Müellifleri, 224.
28
Öz, İlk Siyer Kaynakları ve Müellifleri, 272.
29
Ebü’l-Fidâ’ İmâdüddîn İsmâîl b. Şihâbiddîn Ömer b. Kesîr, el-Bidaye ve’n-Nihaye, thk. Ahmed Abdülvahhab
Fetîh, (Kahire: Daru’l-Hadîs, 1994,) 10/118; Eser, “Eseri Günümüze Ulaşan İlk Siyer Müellifi İbn İshak’ın
Güvenilirliği”, 267.
30
Muhammed b. Muhammed b. Muhammed el-Ya‘merî, Uyûnü’l-Eser fi Fünûni’l-Meğazî ve’ş-Şemâil ve’s-Siyer,
thk. Muhammed el-Îd el-Hatrâvî-Muhyiddin Mıstû, (Medine: Mektebetu Dâri’t-Turâs, 1992), 1/54.
31
Ebû Ahmed Abdullāh b. Adî b. Abdillâh el-Cürcânî, el-Kâmil fî Duafâi’r-Ricâl, thk: Yahyâ Muhtâr Ğazâvî,
(Beyrut: Dâru’l-Fikr, 1988), 6/112.
27
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zikretmezken ikinci senedlerinde onun ismini râvi olarak zikretmiştir.32
Gerçekten de İbn İshak, kendisinden sonraki siyer çalışmalarını hem muhteva hem de metot
itibariyle derinden etkilemiştir. Onun Hz. Peygamberin hayatına dair haberleri kronolojik bir
sıra ve anlam bütünlüğü çerçevesindeki metodu kendisinden sonraki müellifler tarafından adeta
bir şablon olarak kabul edilmesine neden olmuştur. Bunun yanı sıra İslam tarihçilerinin
araştırma alanını genişlettiğini de rahatlıkla söyleyebiliriz. Zira İbn İshak’ın, çeşitli milletlerin
kaynaklarını, Tevrat ve İncil gibi eserleri kaynak olarak kullanması, sonraki dönem tarihçilerini
kaynak çeşitliliği bağlamında etkilemiştir. Söz konusu kaynaklar akabinde daha yoğun bir
biçimde kullanılmıştır.
Bir başka tesiri ise Muhammed bin İshak’ın rivayetlerle ilgili tahlil ve tenkitlerde
bulunmaması sebebiyle, sonraki araştırmacılar da rivayetler hakkında daha az konuşmuşlardır.
Bu çerçevede özellikle Hicri 2. yüzyılda İbn İshak’ın siyer sahasında ön plan çıktığını ve
günümüze dek süren etkiler bıraktığını söyleyebiliriz.
3. İBN İSHAK’A YÖNELTİLEN ELEŞTİRİLER
3.1. Yalancılık İddiası ve Hişam b. Urve (ö. 146/763)
Hişâm b. Urve b. Zübeyr’in, İbn İshak hakkında yalancılık ithamında bulunmasının sebebi,
İbn İshak’ın Hişâm’ın hanımı Fâtıma bint Münzir’den (ö.?) rivayette bulunmasıdır. Hişâm’a
İbn İshak’ın onun hanımı Fâtıma’dan hadis naklettiği bilgisi ulaşınca Hişâm bu durumu inkâr
etmiş ve onu yalan söylemekle suçlamıştır.33
Hişâm’ın ibn İshak’ı mezkûr suçlamasına rağmen kimi alimlerin İbn İshak’ı savunduğunu
görmekteyiz.34 Ancak bu hususu geniş bir biçimde konu edinen Zehebî’dir (ö. 748/1348).
Zehebî, Hişam’ın haksızlık ettiğini; zira hanımı Fâtıma bint Münzir’in ondan dokuz yaş daha
büyük olduğunu, dolayısıyla İbn İshak’ın, Hişam nikahlanmadan evvel, çocuklukta veya perde
ardından Fâtıma’dan hadis dinlemiş olabileceğini ifade etmektedir.35 İbn Hacer (ö. 852/1449)
ise söz konusu rivayetin Fâtıma’nın, İbn İshak’a yazması ile gerçekleşmiş olabileceğini,
nitekim Medine ehlinin yazı ile rivayette bulunmayı caiz kabul ettiğini ifade etmektedir.36 Hz.
Peygamber’in hanımlarından yüzlerini görmeksizin rivayette bulunmak o dönemin yaygın bir
uygulaması olması hasebiyle Hişam’ın bu ithamları taraftar bulmamıştır. Merhum Hamidullah,
Fâtıma bint Münzir’in kocasından dokuz, İbn İshak’tan ise otuz yedi yaş büyük olduğunu,
ayrıca Fâtıma’dan gelen bu hadisin İbn İshak dışında farklı bir kanaldan daha nakledildiğini
belirtmektedir.37 Her ne kadar İbn İshak, Hişam tarafından böylesine ağır ithamlara uğramış
olsa da, ondan hadis rivayetinde bulunmuştur.38
Hişâm b. Urve’nin, eşi Fâtıma bint Munzîr’den hadis rivayet etmesi sebebiyle İbn İshak’ı
yalancılıkla suçlamasının bir yansıması olarak İmam Mâlik, Yahyâ b. Saîd, Vüheyb b. Hâlid
(ö. 165/781) gibi kimi alimlerde İbn İshak’ı Hişâm’ın ithamlarına dayanarak tenkit etmişlerdir.

32

Muhammed b. Ahmed b. Osmân ez-Zehebî, Mîzânü’l-İ’tidâl fi Nakdi’r-Ricâl, thk. Ali Muhammed Bicâvî
(Beyrut: Dâru’l-Marife, 1963), 3/474.
33
Hatîb el-Bağdâdî, Tarîh-u Bağdad, 1/222; Zehebî, Mîzânü’l-İ’tidâl, 3/471; Kolkıran, Tarih ve Hadis disiplini
açısından güvenilirlik sorunu, 70-71.
34
Zehebî, Mîzânü’l-İ’tidâl, 3/475.
35
Zehebî, Mîzânü’l-İ’tidâl, 3/471.
36
Ebü’l-Fazl Şihâbüddîn Ahmed b. Alî b. Muhammed el-Askalânî, (852/1448), Tehzîbü’t-Tehzîb, (Haydarabâd:
Dâiretü’l-Meârif, 1326), 9/43.
37
Hamidullah, Önsöz, 52-53.
38
Fayda, “İbn İshak”.
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Öyle anlaşılıyor ki onlar bu hususta Hişâm b. Urve’yi taklit etmekle yetinmişlerdir.39
3.2.Mâlik b. Enes ile Münasebeti
İbn İshak’ın, Mâlik b. Enes ile aralarında menfi bir münasebetin olduğu pek çok eserde
zikredilmektedir. İbn İshak ile İmam Mâlik’in aralarının iyi olmamasının sebeplerinden bir
tanesi birbirlerini Zûasbah mevalisinden olmakla itham etmeleridir.40 Ancak bu durum daha
sonra çeşitli suçlama ve ithamları da beraberinde getirmiş ve aralarındaki münasebet daha da
kötüye gitmiştir. Kaynaklarda; “Mâlik b. Enes’e, ibn İshak’ın kendisi hakkında ‘Onun ilmini
bana getirin de ayıplarını göstereyim. Zira ben onun ilminin baytarıyım.” dediği ulaştırılınca
“Deccallerden bir deccale bak! Mâlik’in ilmini bana getirin diyor demek!”41 dediği
nakledilmektedir. Rivayetlerde aralarındaki bu çekişme sebebiyle İbn İshak’ın Irak’a gitmeye
karar verdiği ve bunun üzerine barıştıkları zikredilmektedir. Fakat başka rivayetlerde İbn
İshak’ın “Ben onun baytarıyım” sözü üzerine Mâlik b. Enes: “Ben onun baytarıyım mı dedi?
Biz onu Medine’den sürdük.” diye karşılık verdiği nakledilmektedir.42 Hamidullah, bu
rivayetlerle ilgili tarih bulunmadığını; bu sebeple bir farklılık olup olmadığının veya hadisenin
iki defa vuku bulup bulmadığının anlaşılamadığını ifade etmektedir.43 Her halükârda Mâlik b.
Enes ile İbn İshak’ın birbirlerini tenkit ettikleri ve ithamlarda bulundukları görülmektedir.
Rivayetlerden de anlaşılacağı üzere sarf edilen sözler ilmi olmaktan ziyade öfkeyle söylenen
sözlerdir. Nitekim Mâlik b. Enes’in kendi zamanındaki bazı güvenilir addedilen alimler
hakkında ağzına geleni söylemesi sebebiyle eleştirilmesi44 bu yorumu desteklemektedir. Her ne
kadar akran olan alimlerin birbirlerini tenkidinde açık bir delil olmadığı sürece itibar
edilmemesi bir kaide ise de,45 bazı alimler bu kuralı İmam Mâlik’in eleştirileri sebebiyle İbn
İshak için işletmemişler, dolayısıyla onun güvenilirliğine gölge düşürmeye çalışmışlardır.46
3.3.Ehl-i Kitap’tan Rivayette Bulunması
İbn İshak, Hz. Peygamberin hayatına dair malzemeyi pek çok kaynaktan toplamıştır. Bu
bilgi kaynaklarından bir tanesini de Yahudi, Hristiyan ve Mecûsîler oluşturmaktadır. Geniş bir
tarih perspektifine sahip bir alim olan İbn İshak, eserinde İslam öncesi peygamberler tarihinden
de bahsetmiştir.47 Bu sebeple o Ehl-i Kitap’tan nakledilen sözlü ve yazılı kaynaklardan büyük
ölçüde istifade etmiştir. Ancak bu davranışı sebebiyle tenkide uğramıştır. İbn İshak’ı Ehl-i
Kitap’tan haberler naklettiğini ve onları ilim ehli olarak kabul ettiğini48 ifade eden alimler
bulunmaktadır. Bu ithamlara karşı yerinde bir tespit olarak Zehebî; “‘Benî İsrail’den rivayet
edebilirsiniz.’ veya ‘Ehl-i kitap size bir şey söylediği zaman onları ne tasdik ediniz ne de tekzip
ediniz’ hadis-i şerifleri bulunuyorken, isrâiliyattan nakletmeye engel olan nedir? Bu hadisler,
ehl-i kitaptan rivayet edilebileceğine dair nebevi bir izindir.” demektedir.49 Bununla birlikte
39

Zehebî, Mîzânü’l-İ’tidâl, 3/471; İbn Hacer, Tehzîbü’t-Tehzîb, 9/45.
Fayda, “İbn İshak”.
41
Hatîb el-Bağdâdî, Tarîh-u Bağdad, 1/223; Ebû Hâtim Muhammed b. Hibbân b. Ahmed el-Büstî, Kitâbu’s-sikât,
thk. Muhammed ‘Abdulmuîd, (Haydarabat: y.y., 1973), 7/381-382.
Fayda, “İbn İshak”.
42
Hatîb el-Bağdâdî, Tarîh-u Bağdad, 1/223; İbn Hallikân, Vefâyâtü’l- A’yân, 4/276-277; Fayda, “İbn İshak”.
43
Hamidullah, Önsöz, 49.
44
Hatîb el-Bağdâdi, Târîhu Bağdad, 1/239. Kolkıran, Tarih ve Hadis Disiplini Açısından Güvenilirlik Sorunu, 75.
45
Zehebî, Siyer, 7/40; İbn Hacer, Tehzîbü’t-Tehzîb, 9/41.
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Kolkıran, Tarih ve Hadis Disiplini Açısından Güvenilirlik Sorunu, 76.
47
Kolkıran, Tarih ve Hadis Disiplini Açısından Güvenilirlik Sorunu, 77.
48
Ebü’l-Ferec Muhammed b. Ebî Ya‘kūb İshâk b. Muhammed b. İshâk en-Nedîm, el-Fihrist, talik; İbrahim
Ramadan, (Beyrut: Daru’l-ma’rife, 1994), 121.
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Zehebî, Mîzânü’l-İ’tidâl, 3/470.
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tarih yazıcılığı çerçevesinde, Ehl-i Kitap’tan nakledilen rivayetlerin eserinde bulunması
yaşadığı dönem göz önüne alındığında normal karşılanmalıdır. Nitekim dönemin diğer
kaynaklarında da Ehl-i Kitap’tan nakledilen rivayetleri görmek mümkündür.50
3.4. Tedlîs Yapması
Muhaddisler ve cerh ta‘dîl âlimlerinin İbn İshak’a yönelttikleri en ağır tenkitlerden birisi
şüphesiz onun tedlîs yapmasıdır.51 Tedlîs “râvinin, görüşmediği ya da görüştüğü halde
kendisinden hadis işitmediği hocasından işittiği zannını uyandıracak biçimde rivayette
bulunması” anlamına gelmektedir.52 Tedlîs yaptığı gerekçesi ile İbn İshak’ı tenkit edenlerin
başında Ahmed b. Hanbel (ö. 241/855) gelmektedir. Onun ibn İshak ile ilgili kanaati şöyledir;
“Ahmed b. Hanbel’e sordum: Ey Ebû Abdillah, İbn İshak bir hadiste yalnız kaldığı zaman onu
(güvenilir) kabul eder misin? Şöyle cevap verdi: Hayır vallahi. Çünkü onu, ben onu bir
topluluktan her bir râvînin ifadesini ayırmadan tek bir hadis halinde rivâyet ederken gördüm.
Aynı zamanda o, bunun sözünü onun sözünden ayırmıyor (yani tedlîs yapıyor).”53
İbn İshak’ın tedlîs yaptığı bir hakikattir. Fakat bu durumun tarihçiler ile hadisçilerin
kullandığı metot farkından ileri geldiği söylenebilir. Hadis alimleri, bir tek kelimenin dahi farklı
olduğu ibareleri ayrı rivayetler olarak kabul etmekte, dolayısıyla her birini ayrı hadis kabul
ederek, isnad zincirleriyle birlikte kaydetmekteydiler. Tarihçiler ise, olay örgüsü çerçevesinde,
akıcı ve anlaşılabilir bir üslup ortaya koymak için birbiri ile paralellik arz eden rivayetlerin
sened ve metinlerini bir araya getirmişlerdir.54 Bu anlatım biçimini kendisinden evvel Urve b.
Zübeyr (ö. 94/713) ve Zührî de kullanmıştır.55 Bu sebepledir ki Hamidullah, İbn İshak’ı tedlîs
gerekçesiyle eleştiren İbn Hanbel’in, Zührî ve Urve b. Zübeyr’i eleştiride bulunmaksızın
onlardan tedlîs yoluyla aktarılan hadisleri kabul etmesini yadırgamakta ve eserinde bu
uygulama ile aktarılan hadislerden örnekler sunmaktadır. Öyle anlaşılıyor ki Hamidullah’ın da
belirttiği üzere Ahmed b. Hanbel’in, İbn İshak’ı tedlîsten dolayı eleştirmesi Hişam ve İmam
Mâlik ile yaşadığı probleme dayanmaktadır.56
3.5. Aidiyeti Şüpheli Şiirler Nakletmesi
İbn İshak eserinde pek çok şiir nakletmekle beraber bu şiirlerin uydurma olduğu veya nispet
edildiği şahıslara aidiyeti şüpheli olduğu57 iddia edilmektedir. Söz konusu iddia kaynaklarda
ibn İshak’ın eserindeki haberleri şairlere götürdüğü ve onlardan bu haberlerin yanına
yerleştirebileceği uygun şiirler istediği şeklinde nakledilmektedir.58
Hemen hemen aktarılan her hususla ilgili bir şiir getiren İbn İshak, bu şiirlerin sahihliği
konusunda herhangi bir yorumda bulunmamaktadır. Metin içerisindeki ayrıntıların şiirlerde de
görülmesi sebebiyle,59 İbn İshak’ın şairlere haberleri verdiği ve onlardan bu haberlerle uyumlu
şiirler yazmalarını talep ettiği şeklindeki iddianın haklılık payının bulunduğunu söyleyebiliriz.
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Ancak bu konuda İbn İshak’ın amacının naklettiği olayı delillendirmek olduğu kanaatini
taşımıyoruz. Onun bundan muradı Arap edebiyatında özellikle de eyyâmü’l-arab literatüründe
de kullanılması hasebiyle edebi olarak uygunluk, okuyucusunu sıkmamak ve ilgisini çekmek
istemesidir.60
3.6. Şiî ve Kaderi Olmakla Suçlanması
Alimlerin pek çoğunda olduğu gibi İbn İshak da bid’at ehli olmakla suçlanmıştır.61 Kelâmî
ve felsefi düşüncenin temayüz etmeye başladığı bir dönemde İbn İshak da bid’atçılıkla itham
edilmekten kurtulamamıştır. Bu bağlamda onun bazı kaynaklarda Şiîlik ve kaderîlikle
suçlandığını görmekteyiz.62 Kaynaklarda bu suçlama sebebiyle valinin İbn İshak’ı kırbaçlattığı
veya boynuna ip bağlatılarak mescidin içinden geçirildiği zikredilmektedir.63 Ancak söz konusu
suçlamalar bir iddiadan öteye gitmemektedir. Zira kaynaklarımızda bu ithamların gerçeği
yansıtmadığını ifade eden sözler de bulunmaktadır.64 Bununla birlikte İbn İshak’ın eserini
neşreden Muhammed Hamidullah, mezkûr iddialara cevaben; Buhârî, Müslim, Ebû Dâvud,
Tirmizî, Nesâî ve İbn Mâce gibi hadis alimlerinin ondan hadis nakletmelerinin yeterli olduğunu
beyan etmektedir.65 Ancak bu tarz iddialardan ötürü râvinin adaletinin zedelenmesi sebebiyle
kimi muhaddisler İbn İshak’ı delil olarak almamışlardır.66
3.7.Abbasi Taraftarlığı Meselesi
İbn İshak’ın Abbasi halifesi Ebû Ca‘fer el-Mansûr’a intisap etmesi sebebiyle Abbasilerin
tesirinde kaldığı, eserinde onların faziletini öncelediği iddia edilmektedir. Bu iddia Hz.
Peygamber’in amcası Abbas’ın (ö. 32/653) Bedir’e katılma meselesi ve esirlerin arasında
isminin zikredilmemesi ile delillendirmeye çalışılmaktadır.67
İbn İshak’ın, Bedir esirlerinin sayısını 43 kişi olarak belirtmesine karşın, İbn Hişam 42
kişiyi zikretmekte ve bir kişiyi kendisinin çıkardığını belirtmektedir.68 İbn İshak’tan nakledilen
İbn Sa’d’da (ö. 230/845) geçen rivayette esirler arasında Abbas zikredilmektedir.69 Öyle
anlaşılıyor ki; İbn İshak Abbas’ı esirler arasında zikretmiş ancak İbn Hişam onu çıkarmıştır.
Dolayısıyla İbn Hişam’ın bu tercihinden hareketle İbn İshak’ı Abbasi taraftarı olmakla itham
etmek mümkün değildir.70
İbn İshak’ın Abbasiler ve Emevilerle ilgili rivayetlerde menfi-müspet yaklaşımların
bulunması, onun birilerine taraftar olmadığının açık delilidir. Netice itibariyle kesin bir dil ile
onun Abbasilerin lehine rivayetlere müdahale ettiğini söyleyemeyiz.
SONUÇ
Siyer ve megāzî ilminde otorite olarak kabul edilen Muhammed b. İshak, kendisinden sonra
bu alana kaynaklık etmiştir. Zührî ve Urve b. Zübeyr gibi âlimlerden istifade etmiş ancak
onlardan daha kapsamlı bir tarih telakkisi ortaya koymuştur. Selefleri sadece siyer ve megāzî
ile ilgilenirken, o peygamberlik müessesesinin genel tarihini ortaya koymaya çalışmıştır. Bu
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sebeple sadece İslâmî kaynakları kullanmayıp, hadis nakillerini, tarih rivayetlerini, İsrâiliyyât
bilgilerini ve kıssaları mezcetmiştir. İbn İshak kaynaklarının çeşitliliği sebebiyle hadisçiler
tarafından hüccet kabul edilmeyerek, eleştirilere uğramıştır. Ancak o, siyer ve megāzî ilmine
büyük katkılar sunmuş ve insanların bu ilimle ilgilenmeleri sağlamıştır.
İbn İshak’ın güvenilirliği hususunda alimlerden olumsuz ifadeler kullananlar olduğu gibi
onun hakkında sardedilen iddiaları birer birer çürütmeye çalışarak, güvenilirliğini ortaya
koymaya çalışan alimler de bulunmaktadır. İbn İshak’a yönelik en ciddi tenkitler ise Hişâm b.
Urve b. Zübeyr ve İmam Mâlik b. Enes tarafından getirilmiştir. Hişâm, İbn İshak’ı, kendi
hanımı Fâtıma bint Münzir’den rivayet ettiği, fakat onun eşini hiç görmediği gerekçesiyle
yalancılıkla itham etmiştir. Mâlik b. Enes ise onu Hz. Peygamber’in Yahudilerle savaşları
konusunda Yahudi kökenli Müslümanlardan rivayet etmesi sebebiyle tenkit etmiştir. Bu
iddiaların yanı sıra o; Abbasi taraftarlığı yaptığı, Şiî-Kaderî olduğu, sıhhati şüpheli şiirlere
eserinde yer verdiği, haber uydurduğu, intihal yaptığı, Ehl-i kitaptan rivayet naklettiği, tedlîs
yaptığı yönünde alimler tarafından eleştirilmiştir. Medineli bu iki alimin Muhammed b. İshâk
hakkındaki ithamları sebebiyle sonraki dönemlerde maalesef onun ilmî yetkinliği ve sıhhati
sorgulanır hale gelmiş ve ne yazık ki itibar kaybına uğramıştır.
Ancak İbn İshak hakkındaki iddiaların bir kısmının temel dayanak noktasını onun Mâlik
ve Hişâm ile arasında geçen münakaşalar oluşturmaktadır. Bu iki şahsın İbn İshak ile ilgili
olumsuz kanaatleri daha sonraki ulemayı etkilemiştir. Nitekim onu eleştirenlerin bir kısmının
onu, hadis rivayeti sebebiyle değil de şahsî meselelerden veya başkalarından duydukları ve
sıhhatini sorgulamadan eleştirdikleri rivayetlerden anlaşılmaktadır. Nitekim imam Mâlik ve
Hişâm’ın, İbn İshak ile aralarında geçen tartışmaları şahsi hadiselere dayandırdıklarını
rivayetlerde görmekteyiz. Söz konusu rivayetlerde daha sonraki alimlerin eleştiri konusu ettiği
kimi hususlara hiç yer verilmemektedir. Dolayısıyla eleştiri konusu edilen bu meselelerin ibn
İshak’ın zamanında cerh edilmeyi gerektiren hususlar olmadığını söyleyebiliriz.
Bununla birlikte cerh ta‘dil kitaplarına bakıldığında herkes tarafından ta‘dil edilen bir âlim
de bulunmamaktadır. En güvenilir hadisçi olarak kabul edilen Buhârî dahi bu eleştirilere maruz
kalmıştır. Dolayısıyla herkes tarafından güvenilir kabul edilen ortak bir kıstas bulmak mümkün
değildir. Aksi takdirde hiçbir alimin sözüne itibar edilmez. Bu değerlendirmeler cerh öncelikli
olup, böyle bir durumda ise güvenilir diyebileceğimiz hiçbir siyerci kalmayacaktır. İlmin temel
ilkelerin birisi tenkittir. Pek çok alim gibi İbn İshak da bundan payına düşeni almıştır. Bu husus
onun güvenilir bir âlim olmasına gölge düşürmez.
Son olarak bizim de aynı düşünceleri paylaştığımız Öz’ün, İbn İshak’a yöneltilen eleştiriler
hususundaki değerlendirmelerine yer vermek isteriz; “Sonuç olarak diyebiliriz ki, İbn İshak’a
yöneltilen eleştiriler -her ne kadar bazılarının kısmi haklılığından bahsedilebilinir ise de- onun
ilmi derecesini düşürecek özgünlüğe sahip değildir. Kanaatimizce, ithamların içerikleri kadar
ve hatta daha fazla, iddia sahiplerinin samimiyetlerinin sorgulanması gerekir. Zira eleştirilen
uygulamalara, ilk ve de tek İbn İshak başvurmuş değildir. Buna rağmen, eleştirilerin sadece ona
yöneltilmesi münekkitlerin iyi niyetli oldukları konusunda şüpheyi artırmaktadır.”71
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GİRİŞ
Siyer ve megâzi alanındaki en verimli çalışmalar, hicrî II. yüzyılın ilk yarısından itibaren
ortaya çıkmaya başlamıştır. Esasında bunun ilk örneklerini sahabe dönemine kadar götürmek
mümkündür. Zira onların Hz. Peygamberʼi yakından tanıma ve öğrenme arzusuna yönelik
çabaları, duydukları ve tanıklık ettikleri olaylara ilişkin bilgileri sonraki dönem siyer
müktesebatına ilişkin malzemelerin ilk aşamasını oluşturmaktadır. Özellikle Allah Resûlüʼnün
vefatı sonrasında başta sahabe çocukları ile tabiîn neslinden gelenler bu çabayı daha da ileriye
taşıyıp siyer ve megâzi sahasına katkı verecek sahîfe ve risâle şeklinde küçük çalışmalar ortaya
koymuşlardır. Nitekim Hz. Hüseyinʼin oğlu Zeynelabidînʼin “Biz Hz. Peygamberʼin megâzîsini
Kur’an’dan bir sûreyi öğrendiğimiz gibi öğrenirdik”1 (İbn Kesîr, III, 242) sözü bunu teyit
etmektedir. Yine bu dönemin önemli özelliklerinden biri, yazıya geçirilen siyer malzemesinin
büyük ölçüde hadis ile iç içe olmasıdır. Dolayısıyla ilk dönemde faaliyet gösteren siyer
âlimlerinin önemli bir kısmı, hadislerin yazıya geçirilmesinde aktif rol üstlenmişlerdir.2
Diğer yandan İslâmiyet’in ilk asrında oluşan bu ortak birikim, sonraki dönemlerde siyer
açısından farklı bir seyir izlemiştir. Siyer ve megâzi açısından kendine has bir usulün geliştiği
hicrî II. (VIII.) asır, ilk kapsamlı teliflerin ortaya çıktığı dönem olmuştur. Bu dönemin âlimleri
kendilerinden önceki ilk yazılı metinlerden de istifade ederek yeni çalışmalar ortaya
koymuşlardır. Siyer ve megâziye ait son şeklin verildiği bu eserlerin en önemli özelliği,
rivayetlerin kronolojik bir usulde ve konularına göre tasnif edilmesi olmuştur. Özellikle önceki
dönemlerde yazıya geçirilmeyen rivayetlerin bu dönemde kayıt altına alınması, siyer literatürü
ve metodolojisinin gelişimine katkı sağladığı gibi özgün eserlerin ortaya çıkmasını sağlamıştır.3
Siyere ait literatürün geliştiği hicrî II. (VIII.) asrın en önemli müellifleri, Mûsâ b. Ukbe
(141/758), İbn İshak (151/768), Maʿmer b. Râşid (154/771), Ebû Maʿşer es-Sindî (170/787) ve
Vâkıdî (207/823)ʼdir. Bu çalışmada ise Maʿmer b. Râşid’in ilmî hayatına ve siyer alınandaki
katkılarına işaret edilecektir.

1

Ebû Bekr Ahmed b. Alî b. Sâbit el-Bağdâdî, el-Câmiʿ li-ahlâkı’r-râvî ve âdâbi’s-sâmiʿ, nşr. Mahmûd et-Tahhân
(Riyad: Mektebetüʼl-maʿârif, 1403/1983), 2/195.
2
Mustafa Fayda, “Siyer ve Megāzî”, Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi (Erişim 10 Kasım 2021).
3
Şaban Öz, İlk Siyer Kaynakları ve Müellifleri (İstanbul: İslam Tarih, Sanat ve Kültürünü Araştırma Vakfı [İSAR],
2008), 199.
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1. HAYATI ve İLMİ ŞAHSİYETİ
Maʿmer b. Râşid, Basraʼda4 95 (714) ya da 96 (715) yılında doğdu.5 Bununla birlikte
Maʿmerʼin Süfyân es-Sevrîʼden bir yaş büyük6 ve Hasan-ı Basrîʼnin cenazesine katıldığında
(110/728) 14 yaşında7 olması dikkate alındığında doğum yılıyla ilgili 96 (715) tarihini tercih
etmek mümkündür. Künyesi, Ebû Urve b. Ebû Amrʼdır.8 Abdüsselâm b. Abdülkuddusʼun9
mevlâsı olan10 Maʿmer, ilmî faaliyetlerini uzun süre Yemenʼde sürdürdüğü için Sanʿânî ve Ezd
kabilesinin Huddân koluna mensubiyetinden dolayı Ezdî nisbesiyle de anılmıştır.11
Maʿmer b. Râşidʼin hayatının ilk dönemi hakkında kaynakların verdiği sınırlı malumat
dışında fazla bilgi yoktur. Muhtemelen Mâmer, ilim tahsiline yaşamının ilk dönemini geçirdiği
Basraʼda başlamıştır. On dört yaşında Katâde b. Diâmeʼnin ilim meclisine katıldı. Katâdeʼnin
vefatına (ö. 117/735)12 kadar bu derslere devam etti. Öte yandan geçimini sağlamak için Ezdî
Arap tüccarların hizmetinde kumaş ve benzeri süs eşyası ticaretiyle meşgul oldu. Onun
üstlendiği bu iş yükü, Maʿmerʼi ilmî gelişmelerden uzaklaştırmadı. Hatta bu işi gerçekleştirmek
için çıktığı ticarî seferler sayesinde farklı bölgelerdeki ilim ehliyle tanışma fırsatı buldu.
Maʿmer, İslâm toplumunun kültürel ve dini kalbi olan Hicaz ve Emevîlerʼin siyasi merkezi
4

Kaynakların genel kabulüne rağmen İbnüʼn-Nedîm, Maʿmerʼin Kûfeli olduğunu söylemektedir. Bunu teyit eden
başka bilgi bulunmamaktadır. Dolayısıyla diğer kaynaklarda bulunmayan bu bilgiye ihtiyatla yaklaşılması
uygun olur. Karşılaştırma için bk. Muhammed b. İshâk en-Nedîm, el-Fihrist, nşr. İbrahim Ramazan (Beyrut:
Dârüʼl-Maʿrife, 1417/1997), 123.
5
Ebû Abdillâh Şemsüddîn Muhammed b. Ahmed b. Osman Zehebî, Siyeru aʿlâmi’n-nübelâʾ (Kahire: Dârü’lhadîs, 1427/2006), 6/471.
6
Ebû Muhammed Abdurrahmân b. Muhammed b. İdrîs er-Râzî İbn Ebû Hâtim, el-Cerh ve’t-taʿdîl, nşr.
Abdurrahman b. Yahyâ el-Muallimî (Beyrut: Dâru ihyâi’t-türâsi’l-Arabî, 1371/1952), 8/256.
7
Ebû Abdillâh Muhammed b. İsmail Buhârî, et-Târîhu’l-kebîr, nşr. Hâşim en-Nedvî (Dımaşk: Dârüʼl-fikr, ts.),
7/378; İbn Ebû Hâtim, el-Cerh ve’t-taʿdîl, 8/256.
8
İbn Ebû Hâtim, el-Cerh ve’t-taʿdîl, 8/256; Ebü’l-Kāsım İbn Asâkir, Târîhu medîneti Dımaşk, nşr. Ebû Saîd Ömer
b. Garâme el-Amrevî (Dımaşk: Dârüʼl-fikr, 1415/1995), 59/390; Zehebî, Siyer, 6/471.
9
Abdüsselamʼın Mühelleb. Ebû Sufreʼnin kardeşi Abdurrahman b. Kays el-Ezdîʼnin mevlası oluğu da rivayet
edilir. bk. Ebû Hâtim Muhammed İbn Hibban, Târîhu’s-sikāt, nşr. Seyyid Şerefeddin Ahmed (Dımaşk: Darülfikr, 1395/1975), 7/484; Ebü’l-Velîd Süleymân b. Halef b. Sa‘d et-Tücîbî Bâcî, et-Taʿdîl ve’t-tecrîh li-men
harrece lehü’l-Buhârî fi’l-Câmiʿi’s-sahîh, nşr. Ebû Lübâbe Hüseyin (Riyad: Dârüʼl-livâ, 1406/1986), 2/741.
10
İbn Hibban, es-Sikāt, 7/484.
11
İbn Ebû Hâtim, el-Cerh ve’t-taʿdîl, 8/256; İbn Asâkir, Târîhu medîneti Dımaşk, 59/394; Ebû Abdillâh Şemsüddîn
Muhammed b. Ahmed b. Osman Zehebî, Târîhu’l-İslâm ve vefeyâtü’l-(ṭabakātü’l-)meşâhîr ve’l-aʿlâm, nşr.
Beşşâr Avvâd Ma‘rûf (Beyrut: Dârül-garbiʼl-İslâmî, 1424/2003), 4/223; Ebü’l-Fazl Şihâbüddîn Ahmed b. Alî
b. Muhammed İbn Hacer el-Askalani, Tehzîbü’t-Tehzîb (Haydarâbâd: Dâiretü’l-maârifi’n-Nizâmiyye,
1326/1908), 10/243.
12
Maʿmer, Katâdeʼnin meclisinde işittiği her şeyi göğsüne nakşettiğini yani bunları unutmadığını söylemişti. Bir
başka rivayette Maʿmer, küçük yaşında Katâdeʼnin meclisine katıldığını ancak isnadları ezberleme konusunda
başarılı olamadığı itiraf etmişti. bk. Ebû Bekr Ahmed İbn Ebû Hayseme, et-Târîhu’l-kebîr, nşr. Salâh Fethî
Helel (Kahire: el-Fârûku’l-hadîse li’t-tıbâa ve’n-neşr, 1427/2006), 3/327; Ebü’l-Kāsım Abdullāh b. Ahmed b.
Mahmûd el-Belhî el-Kâ‘bî, Kitâbü’l-Ahbâr fî maʿrifeti’r-ricâl, nşr. Ebû Amr el-Hüseynî b. Ömer b.
Abdurrahîm (Beyrut: Dârü’l-kütübi’l-ilmiyye, 1421/2000), 1/742; Bâcî, et-Taʿdîl ve’t-tecrîh, 2/742.
Muhtemelen Darekutnî bu nedenle Maʿmerʼi, Kâtâde ve Aʿmeş hadislerinde “hıfzı kötü/seyyiüʼl-hıfz” olarak
(Ebü’l-Ferec Zeynüddîn Abdurrahmân b. Ahmed b. Abdirrahmân İbn Receb, Şerhu ʿİleli’t-Tirmizî, nşr.
Hemmâm Abdürrahîm Saîd (Zerkā: Mektebetü’l-menâr, 1407/1987), 698.) tavsif etmiştir. Geniş bilgi için bk.
Bünyamin Erul, “Hicrî II. Asırda Rivayet Üslubu (I) I. Rivayet Açısından Ma’mer b. Râşid’in (ö. 153) elCâmi’i”, Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi 43/1 (01 Nisan 2002), 41.
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Suriye ile tanıştı. Nitekim bu seferlerin birinde Medineʼde insanların Zührîʼnin etrafında
toplanıp ilim arz ettiğini görünce kendisi de böyle yapmıştır.13 Medineʼdeki bu kısa görüşme,
Maʿmerʼi derinden etkilemesine rağmen Zührîʼden istifadesi burada olmayacaktır. İkilinin
Medine’deki karşılaşmaları, hoca-talebe ilişkisinden ziyade meraklı bir gencin hocasının
derslerini izlemesi şeklindeydi. Maʿmerʼin Zührîʼden istifade ettiği yer Rusâfe olmuştur.14
Zührîʼnin Hişâmʼın çocuklarına öğretmenlik yapmak için Emevî sarayına taşınması, Maʿmerʼin
ilim hayatında yeni bir dönemi başlatmıştır. Siyerin temel konularını belirleyen Zührîʼnin,
Medine ekolünün görüşlerini kayda geçirmesi, rivayet metodundaki titizliği, nakillerinde
yazıya başvurması, onun çalışmalarını sağlam temele oturttuğu gibi ilk döneme ait tarihî
kayıtların muhafazasını15 da sağlamıştır. Özellikle Zührîʼnin ilmî birikiminin (nakillerinin)
sonraki nesillere aktarılmasında Maʿmerʼin çok büyük etkisi olmuştur.16 Maʿmer, bu
görüşmelerde çokça soru sorup hocasının geniş ilmî birikiminden istifade etmeye çalışırdı.17
Öte yandan Maʿmer, Zührîʼnin vefatı sonrası katırlara yüklenen kitapları görünce18 hocasından
yeterince istifade edemediğini düşünmüştü.
Görünüşe göre Maʿmer, Basraʼya ilmî tahsil için bir daha dönmemiş, ancak annesini ziyaret
için gitmişti. Bu seyahatleri ziyaret amaçlı olduğu için yanında kitapları olmuyordu. Hıfzından
rivayet ettiği için rivayetlerinde zaman zaman hatalar oluyordu.19 Bu nedenle Zehebî,
Maʿmer’in, sika ve sebt olduğunu bilmesine rağmen vehimden kaynaklı hatalarının olduğunu
söylemiştir.20
Maʿmer yaşamının çeşitli dönemlerinde Hicaz, Kûfe, Basra, el-Cezîre,21 Yemen gibi önemli
ilim merkezlerindeki fakîh, müfessir, müverrih, muhaddis gibi farklı ilim dallarındaki âlimlerle
tanışma ve ders alma imkânı elde etti.22 İstifade ettiği hocalar arasında Şiî ve Muʿtezilî olduğu
kabul edilen âlimler de vardı. Bu görüşmelerde hocalarına ve fikirlerine taassupla yaklaşmayıp
önyargıyla hareket etmedi. Öte yandan onları siyasî ve itikadî açıdan da tasnife tabi tutmadı.23
Maʿmerʼin elde ettiği bu farklı birikim rivayetlerine zenginlik olarak yansıdı. Esasında onu
farklı kılan önemli hususlardan birisi de budur. Zira Maʿmer, farklı çevrelerden aldığı bu ilmî

13

İbn Asâkir, Târîhu medîneti Dımaşk, 59/393; Zehebî, Târîhu’l-İslâm, 4/223.
Ebû Abdillâh Muhammed İbn Saʿd, Kitâbü’t-Tabakāti’l-kebîr, nşr. Ali Muhammed Ömer, 1421/2001, 7/435;
Ebû Yûsuf Ya‘kūb b. Süfyân b. Cüvvân (Cüvân) Fesevî, el-Maʿrife ve’t-târîh, nşr. Ekrem Ziyâ el-Ömerî
(Beyrut: Müessesetü’r-risâle, 1401/1981), 1/639.
15
Abdülazîz ed-Dûrî, “İbn Şihâb ez-Zührî ve İslâm Tarih Yazıcılığının Başlamasındaki Rolü”, çev. Casim Avcı,
Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi 4/6 (15 Aralık 2002), 76.
16
Mahmut Kelpetin, “İbn Şihâb ez-Zührî ve Tarihçiliği”, Hicri Birinci Asırda İslâmî İlimler I-II (İstanbul: Ensar
Neşriyat, 2020), 2/674-676.
17
Meselâ Süfyân es-Sevrî, maddî imkanların azlığı ve Maʿmerʼin geniş ilmî birikiminden dolayı Zührîʼden çokça
faydalan(a)madığını söylemişti. bk. Zehebî, Siyer, 6/473.
18
Zehebî, Târîhu’l-İslâm, 3/499.
19
Erul, “Hicrî II. Asırda Rivayet Üslubu (I)”, 40.
20
Zehebî, Siyer, 6/475.
21
Ebü’l-Haccâc Cemâlüddîn Yûsuf b. Abdirrahmân b. Yûsuf Mizzî, Tehzîbü’l-Kemâl fî esmâʾi’r-ricâl, nşr. Beşşâr
Avvâd Ma‘rûf (Beyrut: Müessesetü’r-risâle, 1400/1980), 28/307.
22
İbn Ebû Hâtim, el-Cerh ve’t-taʿdîl, 8/256-257.
23
M. Re’fet Saîd, Maʿmer b. Râşid es-Sanʿânî: Mesâdirühû ve menhecühû ve eserühû fî rivâyeti’l-hadîs (Riyad:
Âlemü’l-Kütüb, 1403/1983), 214, 215.
14
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birikimi, hocalarının siyasî ve itikadî görüşlerinden etkilenmeden24 insicamlı hale getirip
muhafaza ettiği gibi sonraki nesillere aktarılmasını sağladı.25
Maʿmer b. Râşid, Zührîʼnin ölümünden sonra (ö. 124/742) en az iki yıl daha Suriyeʼde
kalmaya devam etti. Bu esnada II. Velîdʼin bir taht darbesiyle III. Yezîd tarafından öldürülmesi
sonrası (ö. 126/744) Suriyeʼde yaşamın güvensiz olduğunu düşündüğü için buradan ayrıldı26 ve
Hicaz bölgesinde ilmî faaliyetlerini sürdürdü. Maʿmer, son olarak Yemenʼe gidip Sanʿaʼya
yerleşti. Burada hocası Eyyûb es-Sahtiyânîʼnin tavsiyesi ile İbn Tâvusʼun27 ilim meclisine dahil
oldu.28 Onun buradaki ilmî faaliyetleri, hadis tedvini açısından önemliydi. Zira Maʿmer, Hz.
Peygamberʼin ve ashabının geleneklerini Yemenʼde ilk defa öğreten29 hadis âlimlerindendi.30
Maʿmerʼin bu zengin birikiminden mahrum kalmak istemeyen yerel halk, onu Yemenli bir
hanımla evlendirerek burada kalmasını sağladı.31 Maʿmerʼin buradaki en verimli zamanı,
talebelerinden Abdürrezzâk es-Sanʿânî ile geçirdiği sekiz yıldır. Hocasından on bin kadar hadis
yazan Abdürrezzâk, Maʿmerʼin tanınmasında ve ilmî birikimin sonraki nesillere aktarılmasında
çok büyük rol oynadı.32
Maʿmer b. Râşid, hayatının kalan yirmi yılını burada geçirdikten sonra Ramazan ayında elli
sekiz yaşında33 Yemenʼde vefat etti.34 Öldüğünde Ali b. Ebû Bekir caminin bitişiğinde bir
mezara defnedildi. Yemenʼde bu şekilde defnedilen ilk âlim oldu.35 Bu durum şehrin Maʿmerʼi
sahiplendiği ve ona değer verdiğini göstermektedir.36 Kaynaklarda ölüm tarihi olarak 150

24

Maʿmer çağdaşları Mâlik b. Enes, Ebû Yusuf ve Muhammed eş-Şeybânî gibi bir mezhebe ait görüşleri
rivayetlerine yansıtmamıştır. bk. Bünyamin Erul, “Hicrî II. Asırda Rivayet Üslubu (II) Dirayet Açısından
Ma’mer b. Râşid’in (ö. 153) el-Câmi’i”, Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi 43/2 (01 Ağustos
2002), 83.
25
Saîd, Maʿmer b. Râşid, 65-66; Sean W. Anthony, “Maʿmar b. Rāshid”, Encyclopaedia of Islam, THREE (Erişim
10 Temmuz 2021).
26
Maʿmar Ibn Rāshid, The Expeditions: an Early biography of Muhammad, çev. Sean W. Anthony (New York:
New York University Press, 2015), XXV.
27
Maʿmer, hocasını tavsif ederken “Onun gibi fakîh oğlu görmedim” diyerek takdirini ifade etmiştir. bk. Fesevî,
el-Maʿrife, 1/710.
28
Fesevî, el-Maʿrife, 1/710; İbn Ebû Hâtim, el-Cerh ve’t-taʿdîl, 5/89.
29
İbn Asâkir, Târîhu medîneti Dımaşk, 59/401; Ebû Zekeriyyâ Yahyâ b. Şeref b. Mürî Nevevî, Tehzîbü’l-esmâʾ
ve’l-lugāt (Beyrut: Dârü’l-fikr, 1996), 2/410; Mizzî, Tehzîbü’l-Kemâl, 28/307.
30
Anthony, “Maʿmar”.
31
Ebü’l-Hasen Ahmed b. Abdillâh b. Sâlih İclî, Maʿrifetü’s-sikāt min ricâli ehli’l-ʿilm ve’l-hadîs ve mine’d-duʿafâʾ
ve zikru mezâhibihim ve ahbârihim, nşr. Abdülalîm Abdülazîm el-Bestevî (Medine: Mektebetü’d-dâr,
1405/1985), 2/290; Mizzî, Tehzîbü’l-Kemâl, 28/309. Ayrıca Yemen valisi Maʿan b. Zâide altın göndermişti.
Ancak Maʿmer bunu kabul etmeyip geri çevirdi. bk. Ebû Abdillâh Şemsüddîn Muhammed b. Ahmed b. Osman
Zehebî, Mîzânü’l-iʿtidâl fî nakdi’r-ricâl, nşr. Muhammed Rıdvân Irksûsî v.dğr. (Beyrut: Müessesetü’r-risâle,
1430/2009), 4/362.
32
Rāshid, The Expeditions, XXVI.
33
Buhârî, et-Târîh, 7/378; Ebû Abdullah Muhammed b. Ahmed b. Muhammed Mukaddemî, et-Târîh ve esmâʾü’lmuhaddisîn ve künâhüm, nşr. Sâmir Kâzım el-Hafâcî (Kum: Mektebetü Ayetullahi’l-Uzmâ el-Marʿaşî enNecefî, 1425/2004), 502; Ahmed b Abdullah b. Muhammed Râzî, Târîhu medîneti San’âʾ, nşr. Hüseyin b.
Abdullah el-Amrî (Beyrut: Dârü’l-fikr, 1401/1981), 1/355.
34
İbn Saʿd, et-Tabakāt, 8/105.
35
Abdürrezzâk es-Sanʿânî, Târîhu Sanʿâʾ, nşr. Abdullah Muhammed el-Habeşî (Sanʿa: Mektebetüʼs-Senhânî, ts.),
182.
36
Anthony, “Maʿmar”.
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(767),37 152 (769)38 153 (770)39 veya 154 (771)40 gibi farklı tarihler kaydedilmiştir. Maʿmerʼin
96 (715) yılında doğduğu ve elli sekiz yaşında vefat ettiği dikkate alındığında ölüm tarihinin
154 (771) yılı olduğu söylenebilir.
2. HAKKINDA GÖRÜŞLER
Maʿmer b. Râşid, ilim ehlinin sika ve güvenilir kabul ettiği, fakîh,41 salih, hilm, şeref ve
iyilik sahibi42 olarak bahsettiği bir âlimdi.43 Özellikle ilim talebi konusundaki gayreti, heyecanı
pek çok ilim ehlince övgüyle dile getirilmiştir.44 Meselâ Ahmed b. Hanbel, (ilmî açıdan)
Maʿmerʼi en üstün gördüğünü;45 İmam Şafî, Medine, Kûfe, Basra gibi bölgelerde farklı
özellikleriyle öne çıkan âlimlerin bilgilerini kendi bünyesinde topladığını; Evzâî bilgi birikimi
açısından Zührî, Katâde, Ebû İshak es-Sebîî gibi imamların dengi olduğunu;46 İbn Cüreyc
döneminin ilim ehli arasında ondan daha bilgili bir kimseyi görmediğini söylemiştir.47
Maʿmer b. Râşid bu övgülere mazhar olmanın yanı sıra zaman zaman eleştiri konusu da
olmuştur. Bunların önemli bir kısmı, hadis rivayetlerinde kullandığı usûle ilişkindir. Maʿmer,
haberlerinde birkaç istisna dışında senedi ihmal etmeyen bir âlimdir. Çoğu hadis âliminin
yaptığı gibi hadisleri, sened ve metniyle birlikte vermeye gayret göstermiştir. Maʿmer naklettiği
haberlerde çoğu zaman yorum yapma, fıkhî açıdan hükümler çıkarma gibi bir yöntem içine
girmemiştir. Bununla birlikte ihtiyaç duyduğu bazı durumlarda naklettiği rivayetlerle ilgili kısa
açıklamalar da yapmıştır.48 Yine Maʿmerʼin nadir de olsa isnada yer vermeden doğrudan merfû
ve mevkuf haberleri verdiği de olmuştur.49 Maʿmerʼin tenkit edildiği diğer bir mesele Basraʼda
bulunduğu dönemde yanında kitapları olmadığı için rivayetleri ezberden nakletmesinden
kaynaklı hatalarının olması;50 Katâdeʼnin tefsir rivayetlerini münkatıʿ senedle alması;51 Zührî

37

İbn Saʿd, et-Tabakāt, 8/105; Buhârî, et-Târîh, 7/378.
İbn Hibban, es-Sikāt, 7/484; Mizzî, Tehzîbü’l-Kemâl, 28/310.
39
İbn Saʿd, et-Tabakāt, 8/105; Buhârî, et-Târîh, 7/378; Râzî, Târîhu medîneti San’âʾ, 1/355.
40
Ebü’l-Hasen Alî b. Abdillâh b. Ca‘fer b. Necîh es-Sa‘dî Ali b. Medînî, İlelü’l-hadîs ve maʿrifetü’r-ricâl, nşr.
Ebû Ömer Muhammed b. Ali el-Ezherî (Kahire: el-Fârûku’l-hadîse li’t-tıbâa ve’n-neşr, 1427/2006), 60;
Mukaddemî, et-Târîh, 502.
41
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gibi birçok haberi mürsel olarak rivayet etmesi52 haber aldığı kimselerde titiz davranmaması;53
münker rivayetlerinin olması,54 Sâbit el-Bünânî, Âsım el-Ahvel ve Hişâm b. Urveʼden
naklettiği rivayetlerin muzdarib55 sayılmasıdır.56
Maʿmer b. Râşidʼe yönelik en büyük eleştiri, Ebû Üsâmeʼnin onu Şîilik ile ithamı
meselesidir.57 Ancak buna ilişkin kaynaklarda bir delil olmadığı gibi Maʿmerʼin naklettiği
rivayetlerden böyle bir sonuca ulaşmak mümkün değildir. Özellikle hocası Zührîʼden naklettiği
çok sayıda rivayet dikkate alındığında bu Şiîlik ithamının gerçek olmayacağı anlaşılabilir. Zira
Zührî, Medineʼde geçirdiği yaklaşık otuz yılın ardından yaşadığı maddî sıkıntılara çözüm
bulmak için Dımaşkʼa gitmiş (82/701) ve Emevî idarecileri ile temasa geçmiştir.58 Dolayısıyla
Maʿmer, Şiîlik yerine Emevî taraftarı olmakla itham edilebilir. Muhtemelen Maʿmerʼin bu
şekilde suçlanması, onun Şiî olduğu kabul edilen âlimlerden rivayette bulunmasından
kaynaklanmış olabilir.
Maʿmer b. Râşid’in talebeleri arasında Süfyân es-Sevrî, Hammâd b. Zeyd, Süfyân b.
Uyeyne, Şuʿbe b. Haccâc, Abdullah b. Mübârek, Ebû İshak es-Sebîî, Gunder, Abdürrezzâk b.
Hemmâm es-Sanʿânî ve Hişâm b. Yûsuf vardır. Bunlar içinde en önemli talebeleri kendisinden
on bin hadis yazan Abdürrezzâk ile Hişâm b. Yûsuf’tur.59
3. ESERLERİ
Maʿmer b. Râşid, bölümler halinde tasnif edilmiş yazılı eserler kaleme alan ilk nesil
alimlerden biri olarak kabul edilir.60 Maʿmerʼin yazılı eserleri Yemenli âlim Abdürezzâk esSanʿânîʼnin nüshalarında günümüze ulaşmıştır. Maʿmerʼin eserlerinden günümüze ulaşanlar
şunlardır:
1) el-Câmiʿ: Günümüze ulaşan en eski hadis kaynaklarından biri olma yanında hadis
edebiyatının gelişim safhasını göstermesi açısından önemlidir. Yine Maʿmer b. Râşid’in eseri,
herhangi bir konu gözetilmeden çeşitli konularda hadisleri ihtiva eden bir kitap türü olarak
Câmiʿlerʼin de ilk örneğidir.61 el-Câmî, kendi türünde ilk çalışma olması dolayısıyla dönemin
hadis tasnifi hakkında kıymetli bilgiler sunmaktadır. Aynı zamanda kendisinden sonra başta
Kütüb-i sitte olmak üzere pek çok hadis koleksiyonu içinde önemli bir kaynak mahiyetindedir.
Buharî ve Müslimʼin, Maʿmerʼin nakillerine yer vermesi yanında bab başlıklarında ondan
istifade etmesi de bunu teyit etmektedir.62 Hadis kaynaklarının ilgisi bunlarla sınırlı değildir.
Musannef ve Sünen sahibi müellifler de Maʿmerʼden faydalanmışlardır. Özellikle Abdürrezzâk
es-Sanʿânî, fıkıh babalarına göre tasnif edilen el-Musannef fiʼl-hadîs isimli eserinde hocası
Maʿmerʼden çokça nakilde bulunduğu gibi çalışmasının sonuna hocasının el-Câmiʿiʼsini
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Ebû Muhammed İbn Hallâd el-Hasen b. Abdirrahmân b. Hallâd Râmhürmüzî, el-Muhaddisü’l-fâsıl beyne’r-râvî
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sâlihu’l-hadîs, nşr. Abdullah b. Dayfullah er-Ruhaylî (Medine, 1426/2005), 501.
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eklemiştir (X, 379-468; XI, 3-471).63 Maʿmerʼin eseri, 282 babtan ve 1614 rivayetten meydana
gelmektedir. Bu rivayetlerden 57 tanesi ona ait değildir. Eserdeki rivayetlerin çoğu, mürsel ve
münkatıʿdır. Muttasıl isnadların sayısı ise diğerlerine oranla daha azdır. Ayrıca isnadların
birçoğunda müphem ve meçhul raviler vardır. Yine eserde, merfû hadislerin yanında, mevkuf
ve maktû haberlere de yer verilmektedir.64
2. Kitâbü’l-Megâzî. Çoğunlukla Maʿmerʼin hocası Zührîʼnin derslerinde tuttuğu kayıtlardan
meydana gelmiştir. Maʿmer, bu birikimini diğer hocalarından aldıklarıyla derlemek suretiyle
talebelerine aktarmıştır. Öğrencilerinden Abdürrezzak es-Sanʿânî65 de bunları yazıya
aktarmıştır.66 Böylece Maʿmerʼin el-Megâzîʼsi günümüze kadar ulaşmıştır.
el-Megâzî, zemzem kuyusunun kazılmasından başlayıp Hz. Peygamberʼin hayatı ve Hulefâyi Râşidîn dönemi olayların bir kısmını içine almaktadır. S. Anthony, bu çalışmayı, Arapça aslı
İngilizce tercümesiyle birlikte neşretmiştir.
Maʿmerʼin el-Megâzi’sinde iki husus dikkat çekmektedir. Bunların ilki, olayların ele
alınmasında kronolojik sıraya önem verilmemesidir. Maʿmer, Mekke dönemi olaylarını
kronolojik bir sıra içinde anlatmasına rağmen sonrasında buna riayet etmemiştir.67 İkincisi ise
eserin ismi el-Megāzî olmasına rağmen konu anlatımı Hz. Peygamber dönemiyle sınırlı
olmayıp Hulefâ-yi Râşidîn dönemine ait bazı olayları da içine almıştır.68 Burada üzerinde
durulması gereken temel mesele, eksiklik olarak söylenenlerin ne kadarının Maʿmerʼle ilgili
olduğudur. Zira eldeki mevcut malzemeler buna ilişkin bir cevap verecek durumda değildir.
Sonuç olarak Maʿmer b. Râşidʼin el-Megâziʼsi eksiklere rağmen kıymetli ve değerlidir. Zira
metin, hicrî ikinci/sekizinci yüzyıla ait ilk dönem yazılı kayıtları yansıtması ve megâzî türünün
en eski örneklerinden birisi olması açısından önemlidir. Aynı zamanda geçmişe ilişkin sosyal
ve kültürel tarihe ışık tutan özellikle de sahabenin Hz. Peygamberʼi anlamada sahip olduğu
bakış açısını görmeye katkı sunması açısından değerli bir çalışmadır.
Sahîfe: Hemmâm b. Münebbihʼin günümüze ulaşan ilk yazılı hadis metinlerinden olan esSahîfeʼsi, Maʿmerʼin Medine günlerinde görüştüğü Hemmâmʼdan aldığı ondan da talebesi
Abdürrezzâk es_Sanʿânîʼnin rivayet ettiği mecmuadır.69
Sonuç
Erken dönem İslâm âlimlerinden Maʿmer b. Râşid çok yönlü bir âlimdir. Başta siyer ve
hadis alanları olmak üzere İslâmî ilimlerin pek çok dalıyla meşgul olmuştur. Basraʼda doğup
büyüyen Maʿmer, ilim tahsili için Hicaz ve Yemen bölgelerindeki önemli ilmî merkezlere
yolculuklar gerçekleştirmiştir. Burada bulunan önemli hocalardan dersler almıştır. Maʿmerʼi
ilmî anlamda ayrıcalıklı kılan önemli hususlardan biri, hocalarını mezhebi ve siyasî görüşlerine
göre tasnif etmemesidir. Bu nedenle Şiî ve Mutezîli hocalardan da istifade ettiği bilinmektedir.
63

Abdürrezzâk es-Sanʿânî, el-Musannef, nşr. Habîburrahman el-Aʿzamî (Beyrut: el-Meclisü’l-İlmi, 1403/1983) IXII.
64
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getirirdi. bk. İbn Ebû Hayseme, et-Târîhu’l-Kebîr, III, 330.
66
Rāshid, The Expeditions, XX, XXVII.
67
Meselâ Medine döneminin ilk olayı olarak hicretin altıncı yılında (628) gerçekleşen Hudeybiye Antlaşmasına
yer verilmesi; eserin son başlığında Hz. Fatımâʼnın evliliğinin nakledilmesidir. bk. Rāshid, The Expeditions,
XXVII.
68
Meselâ Hz. Ömer’in halife seçilmesi ve Kâdisiye Savaşı. bk. Rāshid, The Expeditions, 211, 267.
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60

HİCRİ İKİNCİ ASIRDA İSLÂMÎ İLİMLER- I

Maʿmerʼin hocaları arasında İbn Şihâb ez-Zührîʼnin özel bir yeri vardır. İlk defa Medineʼde
tanıştığı hocasından asıl istifadesi Zührîʼnin Emevî sarayı ile irtibatlı olduğu dönemde
gerçekleşmiştir. Hocasının ölümünden sonra yaşamının son dönemini geçireceği Yemenʼe
taşınan Maʿmer, ilmî faaliyetlerini burada sürdürmüştür.
Maʿmerʼin siyer alanında önemli eseri el-Megâzi’dir. Çağdaşı İbn İshak ile mukayese
edildiğinde eserin bazı eksikleri dikkat çekmektedir. Özellikle kronoloji konusunda bir düzenin
olmaması eserde bu hususlardan birisidir. Bununla birlikte megâzi türünün en eski
örneklerinden ve o döneme ilişkin bilgileri veren ilk elden kaynak olması açısından değerlidir.
Yine Yemenʼde ilk defa eser tasnif edip hadislerin naklinde önemli bir yere sahip olan
Maʿmerʼin hadis alanındaki çalışması el-Câmiʿ, günümüze ulaşan en eski hadis kaynaklarından
birisidir. Aynı zamanda bu eser, Camî türüne ait çalışmaların da ilk örneğini teşkil etmektedir.
Maʿmerʼin yazılı eserlerinin günümüze ulaşmasında talebesi Abdürezzâk es-Sanʿânîʼnin
önemli katkısı olmuştur.
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BİR MEĞAZİ ÂLİMİ: EBÛ MA‘ŞER ES-SİNDÎ
( أﺑو ﻣﻌﺷر اﻟﺳﻧدي:)اﻟﻌﺎﻟم اﻟﻣﻐﺎزي
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İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, İslam Tarihi Anabilim Dalı
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Hicrî II. asırda yaşayan siyercilerden biri Ebû Ma‘şer es-Sindî meğazi ve ahbâr bilgini
olarak zikredilir.1 Hayatı hakkında oldukça sınırlı bir bilgiye sahibiz. Şeceresi Ebû Ma‘şer
Necîh b. Abdirrahmân es-Sindî el-Medenî şeklinde zikredilir.2
Oğlu Muhammed b. Ebî Ma‘şer’den nakledilen bir rivayete göre çalınıp pazarda
satılmadan önce adı Abdurrahman b. Velîd b. Hilâl idi. Çalındıktan sonra Medine’de satıldı.
Esedoğullarından bir topluluk onu satın alıp ona Necîh adını verdiler. Ebû Ma‘şer, Musa3 b.
Mehdi’nin annesi4 için satın alınmıştı. Onu azat etti. Böylece mirası Hâşimoğullarına soyu ise
Himyer’e ait oldu.5 Ancak nispesi olan es-Sindî sebebiyle Sindli olması daha güçlü bir
ihtimaldir. Nitekim Arapçayı iyi telaffuz edemediğine dair rivayetler de Arap kökenli
olmadığına işaret eder. Onun Muḥammed b. Ka‘b’ın adını “Muḥammed b. Ḳa‘b” şeklinde
telaffuz ettiği zikredilir.6 Ebû Ma‘şer, Sind’e ilk nispet edilen âlimlerdendir.7

1

Şemsüddîn Ebû ʿAbdullâh Muḥammed b. Aḥmed b. ʿOŝmân b. Ḳâymâz eẑ-Ẑehebî (ö. 748/1347), el-ʿİber fî
Ḫaberi men Ğaber, nşr. Ebû Hâcir Muḥammed Zağlûl (Beyrut: Dâru'l-Kutubu'l-ʿİlmiyye, ts.), 1/199; Ebû
Muḥammed ʿAbdullâh b. Esʿad b. ʿAlî b. Suleymân el-Yâfiʿî (ö. 768/1367), Mirâtu'l-Cenân ve ʿİbretu'lYaḳẓân fî Mʿarifeti mâ Yaʿtebir min Ḥavâdiŝi'z-Zamân (Beyrût/Dâru'l-Kutubi'l-ʿİlmiyye, 1417/1997), 279.
2
Selman Başaran, "Ebû Ma‘şer es-Sindî", DİA, https://islamansiklopedisi.org.tr/ebu-maser-es-sindi
(29.01.2021).
3
Musa (ö. 170/786) el-Hâdi ile’l-Hak unvanıyla 785-786 yılları arasında halifelilik yapan Abbasî halifesidir.
4
el-Hayzürân bint Atâ el-Cüreşiyye (ö. 173/789) Abbasî halifelerinden Hâdi ve Harun Reşid’in annesidir.
5
Ebû Bekr Aḥmed b. ʿAlî Ḫaṭîb el-Bağdâdî (ö. 463/1071), Târîḫu Bağdâd, nşr. Beşâr ʿAvvâd Maʿrûf (Beyrut:
Dâru'l-Ğarbi'l-İslâmî, 1422/2002). 15/592; Ebû'l-Ḥaccâc Yûsuf b. ʿAbdurraḥmân b. Yûsuf el-Kelbî
Cemâluddîn el-Mizzî (ö. 742/1342), Tehẑîbu'l-Kemâl fî ʾEsmâi'r-Ricâl nşr. Beşşâr ʿAvvâd Maʿrûf (Beyrût:
Muessesetu'r-Risâle,1400/1980), 29/329.
6
Ebû Aḥmed ʿAbdullâh b. ʿAdî el-Curcânî İbn ʿAdî (365/976), el-Kâmil fî Ḍuʿafâʾi'r-Ricâl, nşr. ʿÂdil Aḥmed
ʿAbdulmevcûd - ʿAlî Muḥammed Muʿavviḍ (Beyrut:el-Kutubu'l-ʿİlmiyye, 1418/1997), 10/216; Ebû'l-Faḍl
Muḥammed b. Ṭâhir b. ʿAlî b. Aḥmed el-Maḳdisî İbnu'l-Ḳayserânî (ö.507/1114), el-Muʾtelif ve'l-Muḫtelif =
el-Ensâbu'l-Muttefiḳa fî'l-Ḫaṭṭi'l-Mutemâŝile fî'n-Naḳṭ, nşr. Kemâl Yûsuf (Beyrût: Dâru'l-Kutubi'l-ʿİlmiyye,
1411/1990), 81; Ebû'l-Faḍl Muḥammed b. Ṭâhir b. ʿAlî b. Aḥmed el-Maḳdisî İbnu'l-Ḳayserânî (ö.507/1114),
el-Ensâbu'l-Muttefiḳa fî'l-Ḫaṭṭi'l-Mutemâŝile fî'n-Naḳṭi ve'ḍ-Ḍabṭ, nşr. P. De Jong (Leiden, y.y., 1282/1865),
77; Ebû Saʿd ʿAbdulkerîm b. Muḥammed b. Manṡûr el-Mervezî es-Semʿânî (ö.562/1167), el-Ensâb, nşr.
ʿAbdurrahman b. Yaḥyâ (Ḥaydarâbâd: Dâiratu'l-Maʿârifi'l-ʿOŝmânîyye, 1382/1962), 7/270; Ebû ʿAbdullâh
Yâḳût b. ʿAbdullâh er-Rûmî Yâḳût el-Ḥamevî (ö.626/1229), Muʿcemu'l-Buldân (Beyrut: Dâru Ṡâdır, 1995),
3/267; Muḥammed b. Aḥmed b. ʿAbdilhâdî ed-Dimeşḳî İbn ʿAbdilhâdî (ö. 744/1343), Ṭabaḳâṭu ʿUlemâʾi'lḤadîŝ, nşr. Ekrem el-Bûşî - İbrâhîm ez-Zeybeḳ (Beyrut: Muʾessesetu'r-Risâle 1417/1996) 1/347; Şemsüddîn
Ebû ʿAbdullâh Muḥammed b. Aḥmed b. ʿOŝmân b. Ḳâymâz eẑ-Ẑehebî (ö.748/1347), Târîḫu'l-İslâm ve
Vefayâtu'l-Meşâhîri'l-Aʿlâm, nşr. ʿUmer ʿAbdusselam et-Tedmiri (Beyrut: el-Mektebetu'd-Tevfîḳîyye,
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Bir rivayete göre Ebû Ma‘şer, burnu kesik ümmi bir Sindliydi. Abbasîler döneminde
halife olan Musa (el-Hâdî ile’l-Hak) ve Harun’un (Hârûn er-Reşîd) annelerinden kendisini
satın alıp azat etmesini istedi. O da onu 20.000 dirheme satın alıp azat etti.8 Bu rivayette
diğerlerinden farklı ayrıntılarla karşılaşıyoruz.
Ebû Ma‘şer’den nakledilen bir rivayete göre aslının Yemen’den olduğu, Yezîd b.
Mühelleb’in Yemâme ve Bahreyn’deki çatışmaları sırasında esir edildiği ifade edilir.9 Bu
rivayette beyaz tenli biri olduğu söylense de10 başka bir rivayette siyah tenli olduğu
belirtilmektedir.11 Sindli olduğu için bunu Afrikalılar gibi siyah tenli değil, esmer olduğu
şeklinde anlamak daha isabetlidir. Ayrıca bir rivayette beyaz tenli, mavi gözlü, şişman biri
olduğu da belirtilir.12 Mevalide kökenlerine ilişkin Araplık iddiası öteden beri karşılaştığımız
bir durumdur. Bunların bir kısmı doğru ise de bazılarının iddialarının sosyal konum elde etme
ve mevaliye karşı halktaki küçümseyici anlayışa muhatap olmama kaygısı olduğu
söylenebilir.
Bazı kaynaklarda Ümmü Seleme’nin mevlası13 olarak zikredilse de herhalde
Mahzûmoğullarından başka bir kadının mükâteb kölesiydi. Mükatebe bedelini ödedi. Halife
Mehdi’nin annesi Ümmü Musa bt. Mansûr ise vela hakkını satın aldı.14 Bu sebeple onun
mevlası olarak zikredilir.15 Yukarıda “Ümmü Musa bt. Mehdi” olarak zikredilen Halife
Hâdî’nin annesi Hayzürân bt. Atâ el-Cüreşiyye’dir (ö. 173/789).16 Burada zikredilen kadın ise
Halife Mehdi’nin annesi Ervâ bt. Mansûr el-Himyeriyye olmalıdır. Çünkü İbn Sa‘d onu
Himyeriyye olarak zikretmiştir.17 Babası Mansûr ise Abbasî halifesi Mansûr değildir.
Öyle anlaşılıyor ki onun velasını satın alan ve bundan dolayı Hâşimoğullarının mevlası
olarak zikredilmesine sebep olan kadının ismiyle ilgili bir karışıklık söz konusudur. Yaşadığı

1413/1993), 10/304; Şemsüddîn Ebû ʿAbdullâh Muḥammed b. Aḥmed b. ʿOŝmân b. Ḳâymâz eẑ-Ẑehebî (ö.
748/1347), Teẑkiretu'l-Ḥuffâẓ (Beyrût: Dâru'l-Kutubi'l-ʿİlmiyye, 1419/1998), 1/172.
7
İbnu'l-Ḳayserânî, el-Muʾtelif ve'l-Muḫtelif, 81.
8
Ebû'l-Ḥasen ʿAlî b. ʿOmer el-Bağdâdî ed-Dâreḳuṭnî (ö. 385/995), Taʿlîḳâtu'd-Dâreḳuṭnî ʿalâ'l-Mecrûḥîn l'İbni
Ḥibbân, nşr. Ḫalîl b. Muḥammed el-ʿArabî (Ḳahire: el-Fârûḳu'l-Ḥadîŝe, Dâru'l-Kitâbi'l-İslâmî, 1414/1994),
271.
9
Ḫaṭîb el-Bağdâdî, Târîḫu Bağdâd, 15/592.
10
Ḫaṭîb el-Bağdâdî, Târîḫu Bağdâd, 15/592; Cemâluddîn el-Mizzî, Tehẑîbu'l-Kemâl, 29/329.
11
Ḫaṭîb el-Bağdâdî, Târîḫu Bağdâd, 15/592; Cemâluddîn el-Mizzî, Tehẑîbu'l-Kemâl, 29/329.
12
Ḫaṭîb el-Bağdâdî, Târîḫu Bağdâd, 15/597; Cemâluddîn el-Mizzî, Tehẑîbu'l-Kemâl, 29/330; eẑ-Ẑehebî,
Teẑkiretu'l-Ḥuffâẓ, 1/172.
13
Ebû ʿAbdullâh Muḥammed b. İsmâʿîl el-Buḫârî (ö. 256/870), et-Târîḫu'l-ʾEvsaṭ, nşr. Maḥmûd İbrahim Zâyed
(Kahire: Mektebetu Dâri't-Turâŝ, 1397/1977), 205.
14
Ebû Muḥammed ʿAbdurraḥman b. Muḥammed er-Râzî İbn Ebî Ḥâtim (ö. 327/938), el-Cerḥ ve't-Taʿdîl
(Haydarâbâd - Beyrut: Ṭabʿatu Meclisi Dâîreti'l-Maʿârifi'l-ʿOŝmâniyye - Dâru İhyâi't-Turâŝi'l-ʿArabî
1371/1952), 493; Ḫaṭîb el-Bağdâdî, Târîḫu Bağdâd, 15/596; Cemâluddîn el-Mizzî, Tehẑîbu'l-Kemâl, 29/330;
eẑ-Ẑehebî, Teẑkiretu'l-Ḥuffâẓ, 1/172.
15
Aḥmed b. ʿAbdullâh b. Aḥmed el-Iṡbehânî Ebû Nuʿaym (ö. 430/1039), el-Musnedu'l-Mustaḫrec ʿalâ Ṡaḥîḥi'lİmâm Muslim, nşr. Muḥammed Ḥasan eş-Şâfiʿî (Beyrut: Dâru'l-Kutubi'l-ʿİlmiyye, 1417/1996), 1/84; Aḥmed
b. ʿAbdullâh b. Aḥmed el-Iṡbehânî Ebû Nuʿaym (ö. 430/1039), eḍ-Ḍuʿafâʾ, nşr. Fârûḳ Ḥammâde (Dâru'ŝŜeḳâfe - ed-Dâru'l-Beyḍâʾ, y.y., 1405/1984) 153; Ḫaṭîb el-Bağdâdî, Târîḫu Bağdâd, 15/592.
16
Hayzürân hakkında bilgi için bk. Kasım Kırbıyık, "Hayzürân", DİA, https://islamansiklopedisi.org.tr/hayzuran
(30.01.2021).
17
Ebû ʿAbdullâh Muḥammed b. Saʿd b. Menîʿ İbn Saʿd (ö.230/845), eṭ-Ṭabaḳât, nşr. ʿAlî Muḥammed ʿOmer
(Kahire: Mektebetu'l-Ḫancî, 1421/2001), 7/597.
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dönem itibariyle bu kadının Halife Mehdi’nin annesi Ervâ bt. Mansûr değil, hanımı Hayzürân
bt. Atâ olması daha makul görünüyor. Vefat tarihleri de birbirlerine yakındır.
Ebû Ma‘şer, kendisinin Hanzale b. Mâlik’in evladından olduğunu söylüyor ve soyunu Hz.
Âdem’e kadar sayıyordu. Ayrıca “Vela (mevlalık) bağımın Benî Hâşim’de olması benim için
nesebimin Benî Hanzale’de olmasından daha sevimlidir.” derdi.18
Oğlu Muhammed b. Ebî Ma‘şer, babasının Sindli bir terzi olduğunu, meğaziyle ilgili
rivayetleri nasıl hıfzettiği sorulduğunda ise meğaziyi müzakere eden hocalarını dinleyerek
hıfzettiğini söylemiştir.19 Ümmi olduğunun vurgulanması,20 ilmî birikimini hıfz ederek elde
ettiğini göstermektedir.
Medine ulemasındandır.21 Orada yetişmiş, ancak Halife Mehdi tarafından Medine’den
Bağdat’a götürülmüştür.22 Mehdi’nin h. 160 (m. 777) yılında Medine’ye gittiği ve 161 (m.
777) yılında Ebû Ma‘şer’i yanında bulunması ve çevresindeki insanları bilgilendirmesi için
Bağdat’a götürdüğü ifade edilir.23 Buna göre vefatına kadar yaklaşık on yıla yakın bir süre
Bağdat’ta yaşamıştır. Mehdi Bağdat’a götürdükten sonra onun için bin dinar atıyye takdir
etmiştir.24
Ebû Ma‘şer Harun Reşîd’in hilafeti döneminde25 h. 170 (m. 787)26 yılının Ramazan
ayında27 Bağdat’ta28 vefat etmiştir.
Farklı kaynaklarda Ebû Ma‘şer’in birçok hocasının ismi zikredilmektedir. Bunları bir
araya getirdiğimizde Muhammed b. Ka‘b el-Kurazî29 (ö. 108/726 [?]),30 Abdullah b. Ömer’in

18

Ḫaṭîb el-Bağdâdî, Târîḫu Bağdâd, 15/593; Cemâluddîn el-Mizzî, Tehẑîbu'l-Kemâl, 29/329.
Ḫaṭîb el-Bağdâdî, Târîḫu Bağdâd, 15/593; Cemâluddîn el-Mizzî, Tehẑîbu'l-Kemâl, 29/329-330.
20
ed-Dâreḳuṭnî, et-Taʿlîḳât, 271; Ḫaṭîb el-Bağdâdî, Târîḫu Bağdâd, 15/595.
21
Ebû ʿAbdullâh Muḥammed b. ʿAbdullâh en-Nîsâbûrî el-Ḥâkim (ö. 405/1015), el-Medḫal ilâ's-Ṡaḥîḥ, nşr.
Rebîʿ Hâdî - ʿAmîr el-Medḫalî (Beyrut: Muessesetu'r-Risâle, 1404/1983), 220.
22
Ḫaṭîb el-Bağdâdî, Târîḫu Bağdâd, 15/591.
23
Ḫaṭîb el-Bağdâdî, Târîḫu Bağdâd, 15/593; Cemâluddîn el-Mizzî, Tehẑîbu'l-Kemâl, 29/330; eẑ-Ẑehebî,
Teẑkiretu'l-Ḥuffâẓ, 1/172.
24
Ḫaṭîb el-Bağdâdî, Târîḫu Bağdâd, 15/593; Cemâluddîn el-Mizzî, Tehẑîbu'l-Kemâl, 29/330; eẑ-Ẑehebî,
Teẑkiretu'l-Ḥuffâẓ, 1/172.
25
Ḫaṭîb el-Bağdâdî, Târîḫu Bağdâd, 15/597.
26
Ebû ʿAmr Ḫalîfe b. Ḫayyâṭ el-ʿUṡfurî Ḫalîfe b. Ḫayyâṭ (ö. 240/855), Ṭabaḳâtu Ḫalîfe b. Ḫayyâṭ, nşr. Suheyl
Zekkâr (b.y.: Dâru'l-Fikr, 1414/1993), 478; eẑ-Ẑehebî, el-ʿİber, 1/199; el-Yâfiʿî, Mirâtu'l-Cenân, 279; Ḫaṭîb
el-Bağdâdî, Târîḫu Bağdâd, 15/597; Cemâluddîn el-Mizzî, Tehẑîbu'l-Kemâl, 29/330; İbn ʿAbdilhâdî,
Ṭabaḳâṭu ʿUlemâʾi'l-Ḥadîŝ, 1/347; Celâlu'd-Dîn ʿAbdurraḥmân b. Ebî Bekr es-Suyûṭî (ö. 911/1505),
Ṭabaḳâtu'l-Ḥuffâẓ (Beyrût: Dâru'l-Kutubi'l-ʿİlmiyye, ts.), 106.
27
Ḫaṭîb el-Bağdâdî, Târîḫu Bağdâd, 15/597; Cemâluddîn el-Mizzî, Tehẑîbu'l-Kemâl, 29/330; İbn ʿAbdilhâdî,
Ṭabaḳâṭu ʿUlemâʾi'l-Ḥadîŝ, 1/347.
28
İbn Ebî Ḥâtim, el-Cerḥ ve't-Taʿdîl, 493; Ḫaṭîb el-Bağdâdî, Târîḫu Bağdâd, 15/596.
29
Ḫaṭîb el-Bağdâdî, Târîḫu Bağdâd, 15/591; Ebû Bekir Muḥammed b. ʿAbdilğanî b. Ebî Bekir b. Şucâʿ
Maʿînuddîn b. Nuḳṭa el-Bağdâdî İbn Nuḳṭa (ö. 629/1232), ʾİkmâlu'l-ʾİkmâl - İbn Nuḳṭa, nşr. ʿAbdulḳayyûm
ʿAbdu Rabbinnebî (Mekke: Câmiʿatu Ummi'l-Ḳurâ, 1410/1989), 3/352; İbn ʿAbdilhâdî, Ṭabaḳâṭu
ʿUlemâʾi'l-Ḥadîŝ, 1/346; Ebû ʿAbdullâh Muḥammed b. Aḥmed eẑ-Ẑehebî (ö. 748/1347), Mîzânu'l-İʿtidâl fî
Naḳdi'r-Ricâl, nşr. Muḥammed Rıḍvân, vd., (Dimeşḳ: Muʾessesetu'r-Risâle, 1430/2009), 5/11; eẑ-Ẑehebî,
Teẑkiretu'l-Ḥuffâẓ, 1/172; Şemsüddîn Ebû ʿAbdullâh Muḥammed b. Aḥmed b. ʿOŝmân b. Ḳâymâz eẑẐehebî (ö. 748/1347), el-Kâşif fî Maʿrifeti men lehû Rivâyetun fî'l-Kutubi's-Sitte, nşr. Muḥammed ʿAvvâme
(Cidde: Dâru'l-Ḳible, 1413/1992), 317; es-Suyûṭî, Ṭabaḳâtu'l-Ḥuffâẓ, 106.
19
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mevlası Nâfi31 (ö. 117/735),32 Saîd el-Makbürî (ö. 125/743),33 Musa b. Yesâr,34 Muhammed
b. Kays,35 Muhammed b. el-Münkedir (ö. 131/748),36 Hişâm b. Urve (ö. 146/763),37
Muhammed b. Amr,38 Münzir b. Ubeyd el-Medenî,39 Ebû Cafer el-Kâri el-Medenî (ö.
130/747-48)40 ve başkalarından41 rivayet naklettiği anlaşılmaktadır.42 Tirmizî’de43 sanki
İbnü’l-Müseyyeb’ten rivayet nakletmiş gibi bir senette zikredilmiş, ancak gerçekte Saîd b.
Müseyyeb’le karşılaşmamıştır.44 Muahhar dönem âlimlerinden Suyûtî onu Saîd b.
Müseyyeb’in öğrencilerinden biri olarak zikretmiştir.45 Ayrıca Ebu Ma‘şer, Ebû Ümâme b.
Sehl b. Huneyf’i görmüştür.46 Ensar’dan olan Sehl b. Huneyf’in oğlu olan Ebû Ümâme’nin
sahabî olduğu ve h. 100 (718) yılında vefat ettiği belirtilir.47
Ebû Ma‘şer’in öğrencileri arasında oğlu Muhammed,48 Leys b. Sa‘d (ö. 175/791),49
Hüşeym50 (ö. 183/799),51 Yezîd b. Hârûn (ö. 206/821),52 Vekî53 (ö. 197/812),54 Ebû Nuaym55
30

Ebû Hamza (Ebû Abdillâh) Muhammed b. Kâ‘b b. Süleym el-Kurazî. (Bk.Mehmet Emin Maşalı, "Muhammed
b. Ka‘b el-Kurazî", DİA, https://islamansiklopedisi.org.tr/muhammed-b-kab-el-kurazi (17.01.2021)).
31
el-Ḥâkim, el-Medḫal, 220; Ebû Nuʿaym, el-Mustaḫrec, 1/84; Ebû Nuʿaym, eḍ-Ḍuʿafâʾ, 153; Ḫaṭîb el-Bağdâdî,
Târîḫu Bağdâd, 15/591; İbn ʿAbdilhâdî, Ṭabaḳâṭu ʿUlemâʾi'l-Ḥadîŝ, 1/346; eẑ-Ẑehebî, Teẑkiretu'l-Ḥuffâẓ,
1/172; eẑ-Ẑehebî, el-Kâşif, 317; es-Suyûṭî, Ṭabaḳâtu'l-Ḥuffâẓ, 106.
32
Ebû Abdillâh Nâfi‘ b. Hürmüz (Sercis, Kâvus) el-Kureşî el-Adevî el-Medenî (İbrahim Hatiboğlu, "Nâfi‘",
DİA, https://islamansiklopedisi.org.tr/nafi--tabiin-alimi (17.01.2021)).
33
Ḫaṭîb el-Bağdâdî, Târîḫu Bağdâd, 15//591; İbn ʿAbdilhâdî, Ṭabaḳâṭu ʿUlemâʾi'l-Ḥadîŝ, 1/346; eẑ-Ẑehebî, elKâşif, 317.
34
İbn ʿAbdilhâdî, Ṭabaḳâṭu ʿUlemâʾi'l-Ḥadîŝ, 1/346; eẑ-Ẑehebî, Teẑkiretu'l-Ḥuffâẓ, 1/172.
35
İbn ʿAbdilhâdî, Ṭabaḳâṭu ʿUlemâʾi'l-Ḥadîŝ, 1/346; eẑ-Ẑehebî, Mîzânu'l-İʿtidâl, 5/11; eẑ-Ẑehebî, Teẑkiretu'lḤuffâẓ, 1/172.
36
el-Ḥâkim, el-Medḫal, 220; Ebû Nuʿaym, el-Mustaḫrec, 1/84; Ebû Nuʿaym, eḍ-Ḍuʿafâʾ, 153; Ḫaṭîb el-Bağdâdî,
Târîḫu Bağdâd, 15/591; İbn ʿAbdilhâdî, Ṭabaḳâṭu ʿUlemâʾi'l-Ḥadîŝ, 1/346; eẑ-Ẑehebî, Teẑkiretu'l-Ḥuffâẓ,
1/172.
37
el-Ḥâkim, el-Medḫal, 220; Ebû Nuʿaym, el-Mustaḫrec, 1/84; Ebû Nuʿaym, eḍ-Ḍuʿafâʾ, 153; Ḫaṭîb el-Bağdâdî,
Târîḫu Bağdâd, 15/591.
38
el-Ḥâkim, el-Medḫal, 220; Ebû Nuʿaym, el-Mustaḫrec, 1/84; Ebû Nuʿaym, eḍ-Ḍuʿafâʾ, 153.
39
Cemâluddîn el-Mizzî, Tehẑîbu'l-Kemâl, 28/506.
40
Ebû'l-Fidâʾ İsmâîl b. ʿOmer b. Keŝîr ed-Dimeşḳî İbn Keŝîr (ö. 774/1373), et-Tekmîl fi'l-Cerḥ ve't-Taʿdîl ve
Mʿarifeti'ŝ-Ŝiḳât ve'ḍ-Ḍuʿafâʾ ve'l-Mecâhîl (Yemen: Merkezu'n-Nuʿmân, 1432/2011), 3/124.
41
el-Ḥâkim, el-Medḫal, 220.
42
Hocalarının isimleri için ayrıca bk. Şaban Öz, İlk Siyer Kaynakları ve Müellifleri (İstanbul: İslam Tarih, Sanat
ve Kültürünü Araştırma Vakfı Yayınları, 2008), 297-298.
43
Ebû ʿÎsâ Muḥammed b. ʿÎsâ et-Tirmiẑî (ö.279/893), Sunenu't-Tirmiẑî, nşr. Aḥmed Muḥammed Şâkir - Fuʾâd
ʿAbdulbâḳî (Mısır: Şirketu Muṡṭafâ'l-Bâbî'l-Ḥalebî, 1395/1975), 4/441.
44
İbn ʿAbdilhâdî, Ṭabaḳâṭu ʿUlemâʾi'l-Ḥadîŝ, 1/346; eẑ-Ẑehebî, Teẑkiretu'l-Ḥuffâẓ, 1/172.
45
es-Suyûṭî, Ṭabaḳâtu'l-Ḥuffâẓ, 106.
46
Ḫaṭîb el-Bağdâdî, Târîḫu Bağdâd, 15/591, 593; İbn ʿAbdilhâdî, Ṭabaḳâṭu ʿUlemâʾi'l-Ḥadîŝ, 1/346; eẑ-Ẑehebî,
Teẑkiretu'l-Ḥuffâẓ, 1/172.
47
Selman Başaran, "Ebû Ma‘şer es-Sindî", DİA, https://islamansiklopedisi.org.tr/ebu-maser-es-sindi
(29.01.2021).
48
Ḫaṭîb el-Bağdâdî, Târîḫu Bağdâd, 15/591; İbn ʿAbdilhâdî, Ṭabaḳâṭu ʿUlemâʾi'l-Ḥadîŝ, 1/346; eẑ-Ẑehebî,
Mîzânu'l-İʿtidâl, 5/11; eẑ-Ẑehebî, Teẑkiretu'l-Ḥuffâẓ, 1/172; es-Suyûṭî, Ṭabaḳâtu'l-Ḥuffâẓ, 106.
49
Ebü’l-Kāsım Halef b. Abdilmelik b. Mes‘ûd b. Mûsâ b. Beşküvâl el-Hazrecî el-Ensârî el-Endelüsî İbn
Beşküvâl (ö. 578/1183), Şüyûhu Abdillah b. Vehb el-Kureşî ellezîne Revâ anhüm ve Semi‘a minhüm ve
Zekera Tecrîhi men curiha minhüm ve ta‘dîluhu mimmâ vek‘a fî Kitâbi Ebî Abdillah Muhammed b. Veddâh
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(ö. 219/834),56 Ebû Gassân,57 Muhammed b. Ömer el-Vâkıdî (ö. 207/823),58 İshâk b. İsa b. etTabbâ,59 Muhammed b. Bekkâr b. Reyyân,60 Abdurrahman b. Mehdî (ö. 198/813-14),61
Abdürrezzâk62 (ö. 211/826-27),63 Mansûr b. Ebî Müzâhim,64 Bişr b. Velîd65 (ö. 238/853),66
Saîd b. Mansûr67 (ö. 227/842)68 ve Süfyân es-Sevrî69 (ö. 161/778)70 zikredilmektedir.71
Kaynaklarda72 Kitâbü’l-Meġâzî adlı bir kitabından bahsedilse de bu eser günümüze
ulaşmamıştır. Ancak kitabın bazı bölümleri İbn Sa‘d, Vâkıdî ve Taberî tarafından eserlerine
alınmıştır.73
Ayrıca onun Târîḫu’l-Ḫulefâʾ adlı bir kitabından da bahsedilir. Bu kitapta kendi dönemine
kadar gelen olayları kronolojik olarak nakletmiştir. Taberî Târîḫu’r-Rusül ve’l-Mülûk adlı

me‘a Ahbâr İbn Vehb ve Fadlihi ve Zühdihi ve Sebebi Vefâtihi, nşr. Âmir Hasan Sabri (b.y.: Dâru’l-Beşâir,
1428/2007), 142.
50
İbn Beşküvâl, Şüyûh, 142.
51
Ebû Muâviye (Ebû Hâzim) Hüşeym b. Beşîr b. Kāsım es-Sülemî el-Vâsıtî (Mustafa Ertürk, "Hüşeym b.
Beşîr", DİA, https://islamansiklopedisi.org.tr/huseym-b-besir (17.01.2021)).
52
Ḫaṭîb el-Bağdâdî, Târîḫu Bağdâd, 15/591; İbn Beşküvâl, Şüyûh, 142.
53
İbn Beşküvâl, Şüyûh, 142.
54
Ebû Süfyân Vekî‘ b. el-Cerrâh b. Melîh er-Ruâsî (Mehmet Emin Özafşar, "Vekî‘ b. Cerrâh", DİA,
https://islamansiklopedisi.org.tr/veki-b-cerrah (29.01.2021)).
55
İbn Beşküvâl, Şüyûh, 142; İbn ʿAbdilhâdî, Ṭabaḳâṭu ʿUlemâʾi'l-Ḥadîŝ, 1/346; eẑ-Ẑehebî, Teẑkiretu'l-Ḥuffâẓ,
1/172.
56
Ebû Nuaym el-Fazl b. Amr (Dükeyn) b. Hammâd el-Mülâî (M. Yaşar Kandemir, "Ebû Nuaym, Fazl b.
Dükeyn", DİA, https://islamansiklopedisi.org.tr/ebu-nuaym-fazl-b-dukeyn (29.01.2021)).
57
İbn Beşküvâl, Şüyûh, 142.
58
Ḫaṭîb el-Bağdâdî, Târîḫu Bağdâd, 15/591.
59
Ḫaṭîb el-Bağdâdî, Târîḫu Bağdâd, 15/591.
60
Ḫaṭîb el-Bağdâdî, Târîḫu Bağdâd, 15/591; İbn ʿAbdilhâdî, Ṭabaḳâṭu ʿUlemâʾi'l-Ḥadîŝ, 1/346; eẑ-Ẑehebî,
Teẑkiretu'l-Ḥuffâẓ, 1/172.
61
İbn Beşküvâl, Şüyûh, 142; eẑ-Ẑehebî, el-Kâşif, 317; es-Suyûṭî, Ṭabaḳâtu'l-Ḥuffâẓ, 106.
62
İbn ʿAbdilhâdî, Ṭabaḳâṭu ʿUlemâʾi'l-Ḥadîŝ, 1/346; eẑ-Ẑehebî, Teẑkiretu'l-Ḥuffâẓ, 1/172.
63
Ebû Bekr Abdürrezzâk b. Hemmâm b. Nâfi‘ es-San‘ânî el-Himyerî (Ali Akyüz, "Abdürrezzâk es-San‘ânî",
DİA, https://islamansiklopedisi.org.tr/abdurrezzak-es-sanani (29.01.2021)).
64
İbn ʿAbdilhâdî, Ṭabaḳâṭu ʿUlemâʾi'l-Ḥadîŝ, 1/346; eẑ-Ẑehebî, Teẑkiretu'l-Ḥuffâẓ, 1/172.
65
eẑ-Ẑehebî, Mîzânu'l-İʿtidâl, 5/11.
66
Ebü’l-Velîd Bişr b. el-Velîd b. Hâlid el-Kindî el-Bağdâdî (Cengiz Kallek, "Kindî, Bişr b. Velîd", DİA,
https://islamansiklopedisi.org.tr/kindi-bisr-b-velid (29.01.2021)).
67
eẑ-Ẑehebî, el-Kâşif, 317.
68
Ebû Osmân Saîd b. Mansûr b. Şu‘be el-Horasânî (Mehmet Efendioğlu, "Saîd b. Mansûr", DİA,
https://islamansiklopedisi.org.tr/said-b-mansur (29.01.2021)).
69
Cemâluddîn el-Mizzî, Tehẑîbu'l-Kemâl, 29/328; es-Suyûṭî, Ṭabaḳâtu'l-Ḥuffâẓ, 106.
70
Ebû Abdillâh Süfyân b. Saîd b. Mesrûk es-Sevrî el-Kûfî (Recep Özdirek, Ali Hakan Çavuşoğlu, "Süfyân esSevrî", DİA, https://islamansiklopedisi.org.tr/sufyan-es-sevri#1 (29.01.2021)).
71
Öğrencilerin isimleri için ayrıca bk. Öz, İlk Siyer Kaynakları ve Müellifleri, 298.
72
Ebû'l-Ferec Muḥammed b. İsḥâḳ b. Muḥammed el-Verrâḳ el-Bağdâdî İbnu'n-Nedîm (ö.438/1047), el-Fihrist,
nşr. İbrahim Ramaḍân (Beyrut: Dâru'l-Maʿrife, 1417/1997), 122.
73
Başaran, "Ebû Ma‘şer es-Sindî", DİA, https://islamansiklopedisi.org.tr/ebu-maser-es-sindi (29.01.2021).
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kitabında kendisinden yararlanmıştır.74 Ancak bu kitabıyla Meğâzî’sinin aynı kitap olması
gerektiği kanaatinde olan araştırmacılar da vardır.75
Ebû Ma‘şer, Hz. Peygamber dönemi olaylarıyla ilgilenen ilk âlimler arasında sayılır.
Nitekim Zehebî, onu Urve, Zührî, İbn İshâk, Musa b. Ukbe, Leys b. Sa‘d ve Ebû İshâk elFezârî, Velîd b. Müslim el-Vâkıdî, Yunus b. Bükeyr ve İbn Âiz ile birlikte âlimlerle birlikte
zikretmektedir.76
Ebû Ma‘şer, cerh ve tadil âlimlerinin çoğu tarafından cerh edilmiştir. Bununla birlikte
güvenilir olduğunu söyleyen âlimler de olmuştur.77 Ancak o, daha çok meğazi âlimi olarak
itibar görmüştür.
Yaha b. Maîn’den onun hakkında nakledilen birkaç cerh ifadesi mevcuttur. Onu cerhettiği
ifadelerden biri “leyse bi-şey”78 [hiçbir değeri yok] ( )ﻟﯿﺲ ﺑﺸﯿﺊşeklindedir. Onun bu sigayı cerh
için kullanmakla birlikte hadisinin az olduğu anlamında da kullandığı, bu durumda cerh
ifadesi olmadığı belirtilir.79 Ancak İbn Maîn’in bir ravinin rivayetinin az olduğunu belirtmek
üzere “kalîlü’l-hadîs” tabirini kullandığı, “leyse bi-şey” ifadesiyle râvinin güvenilir
olmadığını kastettiği söylenir.80 Onun Ebû Ma‘şer’i cerh ettiğine dair başka ifadelerine de yer
verilir. Osman b. Saîd ed-Dârimî, Yahya b. Maîn’e Ebû Ma‘şer’i sorduğunu “Necîh zayıftır”
dediğini rivayet eder.81 Başka bir rivayette Yahya b. Maîn’in onun için “leyse bi-kavî” [hadis
rivayetinde güçlü olmadığı] ( )ﻟﯿﺲ ﺑﻘﻮيdediği ifade edilmiştir.82 Ahmed b. Saîd b. Ebî
Meryem, Yahya b. Maîn’in şöyle dediğini duyduğu nakledilir: “Ebû Ma‘şer el-Medînî
zayıftır. Ancak ondan rekâik (zühd) türü hadisler yazılabilir. Ümmi bir adamdı. Hadisinden
müsned(/muttasıl ve merfu tarzında) olanların rivayet edilmesinden korkulur/sakınılır.”83
Yezîd b. Harun dedi ki: Ebû Cez’in “Ebû Ma‘şer, göktekilerin ve yerdekilerin en
yalancısıdır.” dediğini duydum. Kendi kendime, “Yerdekileri biliyorsun da göktekileri nasıl
biliyorsun?” dedim.84
İbn Sa‘d, onun çok hadis rivayet eden zayıf bir ravi olduğunu söyler.85
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Başaran, "Ebû Ma‘şer es-Sindî", DİA, https://islamansiklopedisi.org.tr/ebu-maser-es-sindi (29.01.2021).
Şaban Öz, İlk Siyer Kaynakları ve Müellifleri, 298-299.
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Şemsüddîn Ebû ʿAbdullâh Muḥammed b. Aḥmed b. ʿOŝmân b. Ḳâymâz eẑ-Ẑehebî (ö. 748/1347), el-Munteḳa
min Minhâci'il-İʿtidâl fî Naḳḍi Kelâmi Ehli'r-Rafḍi ve'l-İʿtizâl, nşr. Muḥibbuddîn el-Ḫaṭîb (b.y.: y.y., ts.),
517-518.
77
Ebu'l-Ḥasan Nûruddîn ʿAlî b. Ebî Bekr b. Suleymân el-Heyŝemî (ö. 807/1405), Mecmaʿu'z-Zevâîd ve
Menbaʿu'l-Fevâid, nşr. Ḥusâmeddîn el-Ḳudsî (Ḳahire: Mektebetu'l-Ḳudsî, 1414/1994), 2/89.
78
Ebû Bekir Aḥmed b. Ebî Ḫayŝeme İbn Ebî Ḫayŝeme (ö. 279/893), et-Ṭârîḥu'l-Kebîr, nşr. Ṡalâḥ b. Fetḥî
(Kahire: el-Fârûḳu'l-Ḥadîŝe, 1427/2006), 4/350; Ḫaṭîb el-Bağdâdî, Târîḫu Bağdâd, 15/595; Cemâluddîn elMizzî, Tehẑîbu'l-Kemâl, 29/328.
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Abdullah Aydınlı, Hadis Istılahları Sözlüğü (İstanbul: Timaş Yayınları, 1987), 89.
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Ahmet Yücel, "Leyse bi-şey’", DİA, https://islamansiklopedisi.org.tr/leyse-bi-sey (03.06.2021).
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Ḫaṭîb el-Bağdâdî, Târîḫu Bağdâd, 15/594.
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İbn ʿAbdilhâdî, Ṭabaḳâṭu ʿUlemâʾi'l-Ḥadîŝ, 1/346; eẑ-Ẑehebî, Mîzânu'l-İʿtidâl, 5/11; eẑ-Ẑehebî, Teẑkiretu'lḤuffâẓ, 1/172; eẑ-Ẑehebî, el-Kâşif, 317.
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Ḫaṭîb el-Bağdâdî, Târîḫu Bağdâd, 15/595. Ayrıca bk. ʿAbdulḥayy b. Aḥmed el-ʿAkrî İbnu'l-ʿİmâd (ö.
1089/1678), Şeẑerâtu'ẑ-Ẑeheb fî Aḫbâr men Ẑeheb, nşr. Maḥmûd el-Ernâvûṭ (Dimeşḳ - Beyrût: Dâru İbn
Keŝîr, 1986), 2/326.
84
Ḫaṭîb el-Bağdâdî, Târîḫu Bağdâd, 15/593.
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İbn Saʿd, eṭ-Ṭabaḳât, 7/597.
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Ahmed b. Hanbel, onun meğazî konusunda basîr ( )ﻛﺎن ﺑﺼﯿﺮاve sadûk olduğunu, isnadı
önemsemediğini ( )وﻛﺎن ﻻ ﯾﻘﯿﻢ اﻹﺳﻨﺎدbelirtir.86 Ahmed’in “Bana göre hadisi muzdaribtir” ( َﺣﺪِﯾﺜﮫ
َ ﻀ
ﻄﺮب
ْ  ) ِﻋ ْﻨﺪِي ُﻣdediği de ifade edilir.87
Buhârî, Ebû Ma‘şer’in münkerü’l-hadis olduğunu ifade ettiği belirtilir.88 Onu zayıf raviler
arasında zikretmiş,89 hadisinde kendisine muhalefet edildiğini ifade etmiştir.90 Hadisleri
Buhâri ve Müslim’de yer almamıştır.91
Nesâî, zayıf olduğunu söyledi.92 Ayrıca onun hadis rivayetinde güçlü olmadığını “leyse bikavî” ( )ﻟﯿﺲ ﺑﻘﻮيifade ettiği nakledilir.93 Bu kavram hadisinin itibar için alınabileceği
anlamında değerlendirilmiştir.94 Dârekutnî95 ve Ebû Dâvûd96 da zayıf olduğunu söylerler.
Tirmizî, “Bazı âlimler Ebû Ma‘şer’i hıfzı/zabtı yönüyle tenkit etmişlerdir.” der.97
Ebû Hafs Amr b. Ali dedi ki: “Yahya b. Saîd, Ebû Ma‘şer el-Medînî’den hadis rivayet
etmiyor onu çok zayıf görüyor, ondan bahsedildiğinde gülüyordu. Abdurrahman ise ondan
rivayet ediyordu.”98
Ebû Ma‘şer’i tadil eden rivayetler daha az olmak üzere mevcuttur. Bunlardan biri
Hüşeym’e ait olup onun hakkında “Ebû Ma‘şer’den daha iyi ( )أﻛﯿﺲbir Medineli görmedim”
dediği99 rivayet edilir. Hüşeym’in onun öğrencisi olduğu hatırlanmalıdır. Yine
öğrencilerinden biri olduğu anlaşılan Ebû Nu‘aym’ın şöyle dediği nakledilmektedir: Ebu
Ma‘şer, iyi ( )ﻛﯿﺴﺎve hafız biriydi.100
Oğlu Ebû Ma‘şer için dedi ki: Sadûktur ancak isnada önem vermezdi ()ﻻ ﯾﻘﯿﻢ اﻹﺳﻨﺎد.101
Ali b. Abdullah el-Medînî’ye Ebû Ma‘şer soruldu, dedi ki: Zayıf bir şeyhti. Muhammed b.
Kays ve Muhammed b. Ka‘b’tan sâlih /amel edilebilir hadisler ()ﺑﺄﺣﺎدﯾﺚ ﺻﺎﻟﺤﺔ, Makbürî ve
Nâfi’den ise münker hadisler ( )ﺑﺄﺣﺎدﯾﺚ ﻣﻨﻜﺮةrivayet ediyordu.102
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İbn ʿAbdilhâdî, Ṭabaḳâṭu ʿUlemâʾi'l-Ḥadîŝ, 1/346; eẑ-Ẑehebî, Teẑkiretu'l-Ḥuffâẓ, 1/172. Ayrıca bk. eẑ-Ẑehebî,
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İbnü’l-Medînî de “zayıf bir şeyh” olduğunu söylemiştir.103
Ebû Hafs Amr b. Ali dedi ki: Ebû Ma‘şer zayıftır. Muhammed b. Kays, Muhammed b.
Ka‘b ve şeyhlerinden rivayet ettikleri salihtir. Makbürî, Hişâm b. Urve ve Nâfi, İbnü’lMünkedir’den rivayet ettikleri ise redîe/münker ( )ردﯾﺌﺔolup yazılmaz.104
Ebû Abdullah dedi ki: Bana göre hadisi muztaribdir ()ﻣﻀﻄﺮب. İsnada önem vermezdi ( ﻻ
)ﯾﻘﯿﻢ اﻹﺳﻨﺎد. Ancak onun hadisini yazıyor ve ona itibar ediyorum.105
Ebû Zür‘a dedi ki: Hadiste sadûktur.106 Ancak güçlü değildir ( ْﺲ
َ  وﻟَﯿ،ﺻﺪوق ﻓِﻲ اﻟﺤﺪﯾﺚ
107
)ﺑﺎﻟﻘﻮي.
Ebu Ali Salih b. Muhammed dedi ki: “Hadisi bir şeye değmez” ( )ﻻ ﯾﺴﻮى ﺣﺪﯾﺜﮫ ﺷﯿﺌﺎdedi.108
Abbas ve Muaviye şöyle de dediler: İsnadı iyi değildir ()ﻟﯿﺲ ﺑﺸﯿﺊ. Hadisini ondan rekâik
(zühd) türü hadisler yazılabilir.109 Muhammed dedi ki: Ondan bir şey rivayet etmem.110
İbn Adî, zayıf olmakla birlikte hadisinin yazılabileceğini ( )ﻣﻊ ﺿﻌﻔﮫ ﯾﻜﺘﺐ ﺣﺪﯾﺜﮫifade
etmiştir.111
Siyer, meğazi ve tarih rivayetleri alınan Ebû Ma‘şer’in hıfzıyla ilgili eleştirilere de maruz
kaldığı anlaşılmaktadır.112 Nitekim hayatının sonlarında ihtilata uğradığı ifade edilmektedir.113
Rivayetlerinde telfike başvuran Ebû Ma‘şer’in kaynaklarda yer alan rivayetlerinden Hz.
Peygamber dönemi hakkında etraflı nakillerde bulunduğu anlaşılmaktadır. İbn Sa‘d’ın önemli
kaynaklarından biridir.114
Kendisi tarafından rivayet edilip eleştiri konusu olan rivayetlerin bazıları başta Zehebî
olmak üzere bazı âlimler tarafından zikredilmiştir. Bunlardan biri Hz. Âişe’den merfu olarak
rivayet ettiği “Eti bıçakla kesmeyin. Zira bu, Acemlerin âdetlerindendir.” ( ،ﻻ ﺗﻘﻄﻌﻮا اﻟﻠﺤﻢ ﺑﺎﻟﺴﻜﯿﻦ
)ﻓﺈﻧﮫ ﻣﻦ ﺻﻨﯿﻊ اﻷﻋﺎﺟﻢ. hadisidir.115
İsrailiyat olarak nitelendirilebilecek bazı rivayetlerin de kendisine nispet edildiği ifade
edilmektedir. Bunlardan birisine göre Ebû Ma‘şer, “Musa, Allah kendisiyle konuştuktan sonra
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kırk gün yaşadı. Ancak kimse onu göremeden vefat etti.” ( ﻣﻜﺚ ﻣﻮﺳﻰ ﺑﻌﺪ أن ﻛﻠﻤﮫ ﷲ أرﺑﻌﯿﻦ ﯾﻮﻣﺎ ﻻ
 )ﯾﺮاه أﺣﺪ إﻻ ﻣﺎتrivayetidir. Bu rivayeti Hâkim Müstedrek’inde rivayet etmiştir.116
Ona nispet edilen rivayetlerden biri hocası el-Makbürî’den aldığı Ebû Hüreyre’den merfu
olarak rivayet edilen “Ramazan demeyin. Zira Ramazan Allah’ın isimlerinden bir isimdir.
Ramazan ayı, deyin.” ( ﺷﮭﺮ رﻣﻀﺎن: وﻟﻜﻦ ﻗﻮﻟﻮا، ﻓﺈن رﻣﻀﺎن اﺳﻢ ﻣﻦ أﺳﻤﺎء ﷲ:)ﻻ ﺗﻘﻮﻟﻮا رﻣﻀﺎن
rivayetidir.117
Yine Ebû Hüreyre’den merfu olarak naklettiği bir rivayet, “Lât ve Uzzâ’ya ibadet
edilmeden kıyamet kopmayacaktır.” ( )ﻻ ﺗﻘﻮم اﻟﺴﺎﻋﺔ ﺣﺘﻰ ﺗﻌﺒﺪ اﻟﻼت واﻟﻌﺰىşeklindedir.118
Ebû Hüreyre’den rivayet ettiği merfu başka bir rivayette “Fâcir de olsa mazlumun duasına
karşılık verilir. Fâcirliği kendi nefsinedir.” ( وإن ﻛﺎن ﻓﺎﺟﺮا ﻓﺠﻮره ﻋﻠﻰ ﻧﻔﺴﮫ،)دﻋﻮة اﻟﻤﻈﻠﻮم ﻣﺴﺘﺠﺎﺑﺔ119
denilmektedir.
Onun Nâfi yoluyla İbn Ömer’den rivayet ettiği hadislerden biri A‘meş ile aralarında geçen
bir konuşma vesilesiyle zikredilmiştir. A‘meş kendisine “Nerelisin?” diye sordu.
“Medineliyim” dedi. “Nebiz hakkında ne düşünüyorsun?” diye sordu. “Resûlullah, ‘Çoğu
sarhoş eden şeyin azı da haramdır” buyurdu.” dedi.120
Sonuç olarak diyebiliriz ki, Hicrî II. asırda yaşamış olan Ebû Ma‘şer, meğaziyle
ilgilenmiş, naklettiği hadis rivayetleri sebebiyle eleştirilmiş bir ravidir. Cerh ve tadil metodu
açısından ona yönelik eleştirilerin hakkında nihai yargı olarak değerlendirilmesi sağlıklı
olmaz. Öte yandan cerh âlimlerinin yargısının kişinin bütün hayatını ve faaliyetlerini
kapsayacak şekilde anlaşılması sorunlu bir yaklaşım olur.
Kendisine nispet edilen kitaplar günümüze ulaşmamış; ancak birçok rivayetinin hem siyer
ve meğazi kaynaklarında hem de hadis kaynaklarında geçtiği görülmektedir. Rivayetlerinin
bir kısmı İbn Sa‘d’ın Tabakât’ı gibi önemli kaynaklarda yer almıştır.
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SİYERİN ÖNCÜLERİ: VELÎD B. MÜSLİM (ö. 195/810)
(( ﻧﻤﻮذ ًﺟﺎ٨١٠/١٩٥ . وﻟﯿﺪ ﺑﻦ ﻣﺴﻠﻢ )ت:ﺴﯿَﺮ
ِ اﻟﺮ ّواد اﻷواﺋﻞ ﻓﻲ ﻋﻠﻢ اﻟ
ُ )
Ömer Sabuncu
Doç. Dr., Harran Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi, İslâm Tarihi Ana Bilim Dalı
Associate Prof., Harran University, Faculty of Theology, Department of Islamic History,
Şanlıurfa, Türkiye
omersabuncu@harran.edu.tr orcid.org/0000-0001-8424-8481
GİRİŞ
Câhiliye Araplarında gündelik hayatta yazı yaygın değildi. Hz. Peygamber’in yazıya önem
vermesi, Kur’an’ın yazıya geçirilmesi Araplar arasında yazının kısa zamanda gelişmesine ve
yayılmasına katkı sağladı. Ayrıca Hz. Peygamber’in hayatı hakkındaki bilgilerin muhafazası
düşüncesi erken dönemde yazı kültürünü geliştirdi. Müslüman tarih yazıcılığı da bu süreçte
gelişti. Hadis, siyer-megâzî, tarih, tabakat, ensâb ve coğrafya gibi çeşitli alanlarda birçok eser
yazılmasıyla zamanla önemli bir ilmî literatür oluşmaya başladı. Bu ilmî literatürün temelini
Hz. Peygamber’in hayatını ve yaşadığı dönemi konu alan siyer oluşturmaktadır. Önceleri
hadis ve siyerle ilgili rivayetler aynı kişiler tarafından derlenirken, ikinci yüzyılda siyer
alanıyla ilgili rivayetlerin hadis rivayetlerinden ayrıldığı; siyer ve hadisle ilgilenen bazı
âlimlerin eserler telif ettiği görülmektedir. Bu müelliflerden biri de Ebü’l-Abbâs el-Velîd b.
Müslim ed-Dımaşkî’dir (ö. 195/810).
119 (737) yılında dünyaya gelen Velîd b. Müslim ailesinin diğer fertleri gibi ganimetten
devletin payına düşen humus içinde yer alan bir köle olarak Emevî Valisi Mesleme b.
Abdülmelik’in ailesinin hizmetine verildi. Abbâsîler yönetimi ele alınca onların mülkiyetine
geçti ve Fazl b. Sâlih b. Ali tarafından azat edildi. Buna rağmen Velîd önceki sahiplerinden
Saîd b. Mesleme’ye gidip kölelik ücretini ödeyerek bizzat hürriyetini kazandı. Zamanın
önemli âlimlerinden birçok ilim dalında dersler aldı. Pek çok öğrenci yetiştirdi.
Rivayetleri Kütüb-i Sitte’de yer alan ve çok hadis rivayet ettiği belirtilen Velîd, Şam
bölgesinin önde gelen muhaddislerindendir. Ricâl âlimleri tarafından genellikle sika diye
nitelendirilmekle birlikte hakkında bazı tenkitlerin bulunduğu da rivayet edilmektedir.
Velîd’in, hacim açısından küçük ve büyük cüzlerden oluşan yetmiş civarında kitap yazdığı
kaydedilmektedir. Bu bilgiye göre kendisi velûd bir müellif olarak kabul edilmektedir.
Ahkâm hadislerini içeren Kitâbü’s-Sünen, ayrıca Kitâbü’l-Megâzî, et-Târîh ve Siyerü’lEnbiyâʾ adlı eserler kendisine nispet edilmiştir.1
Tespit edilebildiği kadarıyla Velîd b. Müslim ile alakalı Arap âleminde dört çalışma
yapılmıştır. Bunlar;
1- “Velîd b. Müslim’in Siyer Rivayetleri” başlığıyla İmam Muhammed b. Suûd
Üniversitesinde yüksek lisans tezi olarak hazırlanmıştır. Bu çalışmada Velîd b. Müslim’in
siyer kaynaklarında ve hadis kitaplarında yer alan siyere dair rivayetleri toplanmıştır.
1427/2006 tarihli çalışmayı Şeyha bint Abdullah b. Meshal eş-Şeybânî hazırlamış;
danışmanlığını Prof. Dr. Süleyman b. Abdullah es-Suveykıt yapmıştır. Konumuzla ilgili
istifade ettiğimiz çalışmalardandır.
1

Erdinç Ahatlı, “Velîd b. Müslim”, Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi (İstanbul: TDV Yayınları, 2013),
43/34-35; Ömer Sabuncu, “Siyer Eserleri”, İslam Tarihi Kaynakları, ed. Adnan Demircan (İstanbul: Mana
Yayınları, 2019), 21.
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2- “Velîd b. Müslim ed-Dımaşkî ve Kütüb-ü Sitte’deki Hadîslerin İlletleri”, Emîn Ömer
Mustafa 1988/1409, Ürdün Şerîat Üniversitesi Usûluddin bölümü. Toplam 6 bölümden
oluşmaktadır. İlk üç bölümde onun yetiştirilme şekli, âlimlerin ona övgüsü, cerh ve ta‘dil
âlimlerinin onunla ilgili sözleri, hocalarının ve öğrencilerinin isimleri, tanık olduğu siyasi
durum ve olayların onun rivayetlerine etkisi yer almaktadır. 4. ve 5. bölümde Velîd b.
Müslim’in hadislerinin illetlerine ve onun hadislerini tahrîc eden muhaddislerin yöntemlerine
yer verilmiştir. 6. bölümde ise Velîd b. Müslim’in Kütüb-ü Sitte’deki rivayetlerine yer
verilmiştir.
3- “Velîd b. Müslim’in Kütüb-i Hamse’deki Rivayetleri” adlı çalışma Filistin EnNecâh’da Ulusal Üniversitesinde Usûliddîn alanında Yüksek lisans çalışması olarak
yapılmıştır. Hazırlayan: Muhammed Ali Mahmud el-Mehdâvî, Danışman: Dr. Hâlid Ulvân
tarih: 2007. Bu çalışmada, Velîd b. Müslim’in Kütüb-i Hamse’deki rivayetleri ele
alınmaktadır. Ayrıca hakkındaki tedlis2 ithamı da ele alınan bir diğer başlıktır.
4- Melik Faysal İslâmî İlimler İnceleme ve Araştırma Merkezlerindeki Üniversitelerde
yapılan tezlerde, Risale başlığı altında yapılan çalışmalardan biri olan “Velîd b. Müslim'in
Rivayetleri ve Kütüb-i Sitte’de Ondan Yapılmış Rivayetler” adlı çalışma Suâd Sâlih Babakî
adlı araştırmacı tarafından yapılmıştır. Konunun ve tezinin içeriğinin yukarıda belirtilen tezle
benzerliği nedeniyle, araştırmacının tezinin konusunu değiştirdiği ortaya çıkmaktadır.
1. SOYU VE AİLESİ
119 (737) yılında doğdu. Ailesinin diğer fertleri gibi o da ganimetten devletin payına
düşen humus içinde yer alan bir köle olarak Emevî Valisi Mesleme b. Abdülmelik’in ailesinin
hizmetine verildi. Abbâsîler iktidara gelince onların mülkiyetine geçti ve Fazl b. Sâlih b. Ali
tarafından âzat edildi. Buna rağmen Velîd önceki sahiplerinden Saîd b. Mesleme’ye gidip
kölelik ücretini ödeyerek bizzat hürriyetini kazandı.
Velîd b. Müslim'in ailesine ve onun yetişmesinde ailesinin etkisine baktığımızda tarihi
kaynaklar bize bu konuda bazı bilgiler sunmaktadır. Bu bilgilerden en önemlileri ise Velîd’in
babasının emirliğin kölesi olan bir Müslüman olduğu3 ve hadis rivayet etmeye önem veren
Abdü’l-Cabbar adında bir kardeşi olduğudur.4 Ayrıca Şam’da kudreti ve saygınlığı olan
Cebele adında başka bir kardeşi de vardır.5

2

Râvinin, hocasından işitmediği bir hadisi ondan duymuş gibi nakletmesi anlamında bir terim.
Ebû Yûsuf Ya‘kūb b. Süfyân b. Cüvvân (Cüvân) el-Fesevî (ö. 277/890). Marife ve’t-Târîh. thk. Ekrem Ziya
Umerî. 3 cilt. (Beyrut: Müessesetü’r-Risâle, 1401/1981), 2/423.
4
İbn Hacer onun zayıf olduğunu ve Velîd’den başkasının ondan rivayette bulunmadığını söylemiştir. Ebü’l-Fazl
Ahmed b. Alî b. Muhammed b. Ahmed el-Askalânî (ö. 852/1449). Lisânü’l-Mîzân. 7 cilt. (Beyrut:
Müessesetü’l-Âlemî, 1390/1971), 3/389.
5
Ebû Abdullah Muhammed b. Saʻd b. Meniʻ ez-Zührî (ö. 230/845). et-Tabakâtü’l-Kübrâ. thk. Muhammed
Abdulkâdir Atâ. 8 Cilt. (Beyrut: Dârü’l-Kütübi’l-İlmiyye, 1418/1997), 7/376-377; Ebü’l-Kâsım Alî b. elHasen b. Hibetillâh b. Abdillâh b. Hüseyn ed-Dımaşkî eş-Şâfiî İbn Asâkir (ö. 571/1176). Târîhu Dımaşk. thk.
Muhibbuddin Ebî Saîd Ömer el-Ömerî. (Beyrut: Dârü’l-Fikr, 1416/1995), 63/284.
3
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2. YETİŞTİĞİ ÇEVRE VE DÖNEMİ
Velîd b. Müslim, Emevî halifelerinden Hişam b. Abdülmelik (h. 105-125)6, Velîd b. Yezîd
b. Abdülmelik (h. 125-126),7 Yezîd b. Velîd b. Abdülmelik (h.126-126)8, İbrahim b. el-Velîd
b. Abdülmelik (h. 126-127)9 ve Mervân b. Muhammed b. Mervân b. Karar (h. 127-132)10
zamanlarında yaşamıştır.
Velîd b. Müslim Abbâsî Devleti’nin kuruluşuna şahitlik etmiştir. Ayrıca Ebû Ca‘fer elMansûr (137/158),11 el-Mehdî (158/169),12 el-Hâdî (169/170),13 er-Reşîd (170/193),14 el-Emîn
(193/198)15 gibi Abbâsî halifelerinin yönetimi altında yaşamıştır.
Velîd b. Müslim bu asırda meydana gelen gazvelere de katılmıştır. Bununla alakalı olarak
İbn Asâkir, Velîd b. Müslim’den şöyle bir rivayette bulunmaktadır. “H. 146 yılında Abbâs b.
Süfyân el-Hasemî16ile Kıbrıs gazvesine katıldım.”
Velîd b. Müslim’in yaşadığı yıllarda İslâm dünyasında ilmî açıdan önemli bir ilerleme söz
konusuydu. İslâmî ilimlerin ortaya çıkışını takiben bu alanlarda uzmanlaşan âlimlerin de
sayısının arttığı görülmektedir. İslâm’ın kaynağı Kur’ân ve Sünnet olduğu için bu ilimlerden
en önde geleni tefsir ilmini de bir yönüyle içeren Hadis ilmiydi. Bu dönemde eserlerini telif
eden İmâm Mâlik gibi büyük âlimler eliyle hadis ilmi tedvin edildi.17 İmâm Mâlik, eserinde
Hicaz ehlinin hadislerini toplayıp sahâbe kavilleri ve tâbiînin fetvalarını mezcetti. Yine bu
dönemde Muhammed b. Abdülmelik b. Abdulaziz b. Cüreyc Mekke’de, Ebû Amr
Abdurrahman b. Amr el-Evzâî Şam’da, Ebû Abdullah Süfyân b. Saîd es-Sevrî Kûfe’de, Ebû
Seleme Hammâd b. Seleme b. Dînâr Basra’da tasnif faaliyetini başlatıp sürdüren isimler

6

Ebü’l-Velîd, kardeşi Yezid'in zamanında Hişam b. Abdülmelik'in yerine geçti. Ebü’l-Fazl Celâlüddîn
Abdurrahmân b. Ebî Bekr b. Muhammed el-Hudayrî es-Süyûtî eş-Şâfiî (ö. 911/1505). Târîhü’l-hulefâ. thk.
Muhammed Muhyiddin. (Mısır: Matbaatü Dârü’s-Sâade, 1371/1952), 1/224-225. Bkz. Ebû Muhammed
Muhyiddîn Yûsuf b. Abdirrahmân b. Alî et-Teymî el-Bekrî İbnü’l-Cevzî (ö. 656/1258). el-Muntazam.
(Beyrut: Dâru Sadr, 1358/1939), 7/96-236.
7
İbnü’l-Cevzî, el-Muntazam, 7/248; Ebü’l-Fidâ’ İmâdüddîn İsmâîl b. Şihâbiddîn Ömer b. Kesîr b. Dav’ b. Kesîr
el-Kaysî el-Kureşî el-Busrâvî ed-Dımaşkī eş-Şâfiî İbn Kesîr (ö. 774/1373). el-Bidâye ve’n-Nihâye. (Beyrut:
Mektebetü’l-Maârif, t.s.), 10/3-7 Süyûtî, Târîhü’l-hulefâ, 1/220.
8
Süyûtî, Târîhü’l-hulefâ; 1/222-224 İbnü’l-Cevzî, el-Muntazam, 7/256-257.
9
Süyûtî, Târîhü’l-hulefâ; 1/224. İbnü’l-Cevzî, el-Muntazam, 7/259.
10
Süyûtî, Târîhü’l-hulefâ; 1/225 İbnü’l-Cevzî, el-Muntazam, 7/260-304.
11
Süyûtî, Târîhü’l-hulefâ, 1/259-262.
12
Zındıklara ve Mülhidlere karşı yazılan reddiye kitapların ilk tasnifini yapan halîfe, Ebû Abdullah Muhammed
İbn el-Mansûr’dur. Süyûtî, Târîhü’l-hulefâ, 1/271-273.
13
Süyûtî, Târîhü’l-hulefâ, 1/279-280.
14
Süyûtî, Târîhü’l-hulefâ, 1/283-290.
15
Babasının veliahtı ve kendisinden sonraki halifeliğin halefiydi, kendisi ile kardeşi el-Me'mun arasında veraset
konusunda bir tartışma çıktı ve olay onun öldürülmesiyle sona erdi. Süyûtî, Târîhü’l-hulefâ, 1/297-303.
16
Abbâsoğullarının hilâfetinde deniz kuvvetleri komutanıydı. el-Mansûr bu görevi verdikten bir müddet sonra
onu görevinden azletmiştir. İbn Asâkir, Târîhu Dımaşk, 26/252.
17
Ebü’l-Fazl Şihâbüddîn Ahmed b. Alî b. Muhammed b. Ahmed el-Askalânî (ö. 852/1449). Takrîbü’t-Tehzîb.
thk. Muhammed Avvâme. (Suriye: Dâru Reşîd, 1406/1985), 516; Ebû Muhammed Abdurrahmân b.
Muhammed b. İdrîs er-Râzî İbn Ebî Hâtim (ö. 327/938). el-Cerh ve’t- Ta’dîl. (Beyrut: Dârü İhyâi’t-Türasi’lArabî, 1371/1952), 8/204-205.
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oldular.18 Görüldüğü gibi Velîd b. Müslim’in yaşadığı dönem İslâmî ilimlerin teşekkülünün
başladığı bir dönem olarak öne çıkar ve bu dönemde Velîd’in de istifade ettiği birçok kıymetli
âlim yetişmiştir.
Bu noktada yetişen birçok İslâm âlimi, dönemin gereği olan rihle yapmak üzere Velîd b.
Müslim’in büyüdüğü yer olan Şam’a gelirdi. Onların en önde geleni İmâm İbn Şihâb ez-Zührî
idi.19 Emevî Halifesi Hişam b. Abdülmelik’in oğulları için hadislerinden bir şeyler yazmasını
istediği, onun da kâtibine dört yüz hadis yazdırdığı kaynaklarda yer almaktadır.20 İbn Şihâb’ın
hadis tedvinindeki rolü de dönemin ilim seviyesini ve Velîd b. Müslim’in âlimlerin
çevresinde yetiştiğini gösterir.
3. EĞİTİMİ
3.1. İlmi Seyahatleri
Sözü geçen asırda ilim elde etmenin yegâne yolu, şeyh/hocaları/âlimlerin bulunduğu
şehirleri dolaşmak ve onlardan istifade etmekti. İlim tahsil etmek isteyen bir kimse önce
Kur’ân-ı Kerim’i öğrenmesi gerekiyordu. Zira bir rivayette Evzâî’nin hadisle iştigal eden bir
gruba Kur’an’ı öğrenip öğrenmediğini sorduğu, “okudum” diyene hadisle iştigale devam
edebileceğini; “okumadım” diyene ise gidip Kur’an’ı öğrenip gelmesini tavsiye ettiği
aktarılmaktadır.21
Yine bu hususla alakalı bir diğer rivayet şöyledir. Hafs b. Gayyâs22 dedi ki; Âmeş’e23
geldim ve ona dedim ki bana anlat. O da bana: “Kur’an’ı ezberledin mi?” diye sordu. Ben de :
“Hayır!” cevabını verince dedi ki: “Git Kuran'ı ezberle, sonra konuş. Bunun üzerine gittim ve
Kuran'ı ezberledim, sonra geldim, o da bana okudu, ben de ona okudum ve benimle konuştu.24
Dönemin ilim anlayışına uygun olarak Velîd b. Müslim'in ilk öğrendiği şey Kur'an-ı
Kerîm’i okumak oldu. İlk olarak Yahya ez-Zemâri’ye,25 daha sonra Saîd b. Abdü’l-Azîz’den
Kur’an eğitimi aldı.26 Daha sonra onlardan hadis eğitimi aldı.

18

Ebû Abdillâh Muhammed b. Ca‘fer b. İdrîs el-Kettânî el-Hasenî (1886/1962). er-Risâletü’l-müsteṭrafe libeyâni meşhûri kütübi’s-sünneti’l-müşerrefe. thk. Muhammed el-Muntazır, Muhammed ez-Zemzemî.
(Beyrut: Dârü’l-Beşâiri’l-İslâmiye, 1421/2000), 1/6.
19
Muhammed b. Müslim b. Ubeydullah b. Abdullah b. Şihab b. Abdullah b. el-Haris b. Zehre b. Kilâb el-Kuraşî
ez-Zührî, Ebû Bekir, fakihtir, hafızdır. Onun itkânı ve celâleti üzerinde ittifak edilmiştir. Dördüncü tabakanın
ileri gelenlerindendir. H. 125’de öldüğü söylenir. İbn Hacer, Takrîbü’t-Tehzîb, 506; Ebü’l-Haccâc
Cemâlüddîn Yûsuf b. Abdirrahmân b. Yûsuf el-Mizzî (ö. 742/1341). Tehzîbü’l-Kemâl. thk. Beşşâr Avvâd
Ma’rûf. (Beyrut: Müessestü’r-Risâle, 1400/1980), 26/419-443.
20
İbn Kesîr, el-Bidâye ve’n-Nihâye, 9/342.
21
İbn Asâkir, Târîhu Dımaşk 35/187.
22
Hafs b. Gayyâs b. Talak b.Muâviye en-Nehâî, Ebû Ömer el-Kûfî el-Kâdî, sikadır, fakihtir, hafızasındaki
bozulma çok azdır. 8. tabakanın sonundadır. 194 de ölmüştür. İbn Hacer, Takrîbu Tehzîb,173.
23
Süleyman b. Mihrân el-Esedî el-Kâhilî, Ebû Mukammed el-Kûfîel- A‘meş, Sikadır, Hafızdır. Bütün kıraatleri
bilir. Ancak biraz tedlisi vardır. 5. tabakadan olup 145’de vefat etmiştir. İbn Hacer, Takrîbu Tehzîb, 254; elMizzî, Tehzîbü’l-Kemâl, 12/76-90.
24
Ebû Muhammed İbn Hallâd el-Hasen b. Abdirrahmân b. Hallâd er-Râmhürmüzî el-Fârisî (ö. 360/971). elMuhaddisü’l-Fâsıl. thk. Muhammed Accâc el-Hatîb. (Beyrut: Dârü’l- Fikr, 1404/1983), 1/203.
25
Yahya b. Hâris ez-Zemârî, Ebû Amr es-Sâmi el-Kârî, beşinci tabaka âlimlerdendir. H. 145’de 70 yaşında vefat
etti. İbn Hacer Takrîbü’t-Tehzîb, 589; İbn Ebî Hâtim, el-Cerh ve’t- Ta’dîl, 9/135.
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Ayrıca çabalarını hadis, megazî, içtihat ve tarih öğrenmeye adadı ve zamanının en önde
gelen âlimlerinden dersler aldı. Velîd b. Müslim, Etbâü-t-Tâbiînin sekizinci tabakasından
kabul edildiğinden, Etbâü’t-Tâbiînin büyüklerinden dersler aldı.27 Şam, Hicaz, Irak ve Mısır
gibi dönemin ilim merkezlerini dolaşmış ve buradaki âlimlerden istifade etmiştir.
Velîd eğitimini Şamlı âlimlerden almıştır. Özellikle “Şam Fakihi” diye bilinen elEvzâî’den dersler almıştır. Ondan hadîs, siyer ve megâzî ilimlerini almıştır. Siyer ve megâzî
konusunda Velîd, Evzâî’nin öğrencilerinin en basiretlisi idi.28 Eğitimini tamamladıktan sonra
Velîd kitap telif etmeye başladı. Kitabü’l-Megâzî’yi29 ve Kitâbü’s-Siyer’i 30 yazdı. Ama hiçbir
eseri günümüze ulaşmamıştır.
Abdurrahman b. Yezîd b. Câbir31 ve Evzâî’nin on yedi sene32 hadis almak için Şam’da
oturduğu gibi o da orada ikâmet etti. Evzâî’nin meclisinde çok fazla bulunması neticesinde
ondan hadis rivayet etme yetkisi almıştır.33 Sonra ilim talep etmek amacıyla Mısır’a gitmiştir.
3.2. Hocaları
İmam Velîd b. Müslim'in hocalarının sayısı yüzü aşmıştır. İmam el-Mizzî bu isimleri
zikreder.34 Ancak biz İmam Velîd b. Müslim'in en önde gelen şeyhlerini zikredeceğiz.
1. el-Evzâî; Abdurrahman b. Amr b. Muhammed Şam ehli âlimlerindendir. İmâm Mâlik,
“el-Evzâî, takip edilmesi gereken bir imamdır” der. Velîd b. Müslim şöyle demiştir. “Allah
Resulü'nü görene kadar el-Evzâî’den haber almaya istekli değildim. Ne zaman ki rüyamda
Resûlullah’ı ve onun yanında Evzâî’yi gördüm, işte o zaman rüyamda: “ Ey Allah’ın Resûlü
ben ilmi kimden alayım?” diye sordum. O da Evzâî’yi35 işaret ederek “Bundan al.” dedi.” İbn

26

Saîd b. Abdü’l-aziz et-Tenûhî ed-Dımaşkî sika bir imam olup H. 167 yılında 70 küsür yaşında vefat etmiştir.
Yetmişli yaşlarda sonra bazı bilgilerde ihtilat edildiği rivayet olunur. İbn Hacer, Takrîbü’t Tehzîb, 238; Ebû
Abdillâh Şemsüddîn Muhammed b. Ahmed b. Osmân ez-Zehebî et-Türkmânî el-Fârikî ed-Dımaşkî (ö.
748/1348). Tezkiretü’l-Huffâz. (Beyrut: Dârü’l-Kütübü’l-İlmiyye, 1419/1998), 1/219-222.
27
İbn Hacer, Takrîbü’t-Tehzîb, 584; Etbâü’t-Tâbiîn’nin tabakalarının düzenlenmesinde âlimler arasındaki
ihtilafların bir sonucu olarak, Velîd b. Müslim'in tabakasını belirlemede farklı görüşler ortaya çıkmıştır. İbn
Sa‘d, onu Şam’daki Etbâü’t-Tâbiîn arasında altıncı sınıfta kabul etmiştir. İbn Sa‘d, et-Tabakât, 7/376-377;
Halîfe b. Hayyât onu Şam beldesinde Allah Resûlü’nden sonra altıncı tabakada sınıflandırdı. Ebû Amr Halîfe
b. Hayyât b. Halîfe eş-Şeybânî el-Basrî (ö. 240/854-55). et-Tabakât. thk. Ekrem Ziya Ümerî. (Riyad: Dârü
Tayyibe, 1402/1982), 1/317.
28
Muhammed b. Abdurrahman es-Sehâvî (ö. 902/1497). el-İ‘lân bi’t-Tevbîh limen zemmi’t-Târîh. (Beyrut:
Dârü’l-Kütübü’l-Arabiyye, ts.), 88.
29
Ebü’l-Ferec Muhammed b. Ebî Ya‘kûb İshâk b. Muhammed b. İshâk en-Nedîm (ö. 385/995). el-Fihrist.
(Beyrut: Dârü’l-Mâ‘rife, ts.), 1/318.
30
Muhammed b. Hayr b. Ömer el-İşbîlî (ö. 575/1180). el-Fihrist İbnü’l-Hayr el-İşbîlî. thk. Muhammed Fuâd
Mansûr. (Beyrut: Dârü’l-Kütübü’l-İlmiyye, 1419/1998), 203.
31
Abdu’r-Rahman b. Yezid b. Câbir el-Ezdi, Ebû Utbe Eş-Şâmî el-Darânî, yedinci tabakada sika bir âlimlerdir.
150 küsur yılında vefat etti. İbn Hacer, Takrîbü’t-Tehzîb, 353; Bkz. Zehebî, Tezkiretü’l- Huffâz, 1/183.
32
Mizzî, Tehzîbü’l- Kemal, 31/92.
33
İbn Ebû Hâtim, el-Cerh ve’t-Ta’dil, 9/16.
34 Ebû Abdillâh Şemsüddîn Muhammed b. Ahmed b. Osmân ez-Zehebî et-Türkmânî el-Fârikî ed-Dımaşkî (ö.
748/1348). Siyeru A‘lâmi’n-Nübelâ. thk. Şuayb el-Arnavut, Muhammed Naîm el-Arkûsi. (Beyrut:
Müessesetü’r-Risâle, 1413/1992), 7/112.
35
Zehebî, Siyeru A‘lâmi’n-Nübelâ, 7/112.
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Hacer onun hakkında “Sikadır, 7. tabakanın seçkinlerindendir.”36 demiştir. H. 157 yılında
vefat etmiştir.37
2. Abdurrahman b. Zeyd b. Câbir: İmamdır, hâfızdır, fakihtir. Evzâî ve Ebu Utbe el-Ezdî
ed-Dımeşkî ed-Dârânî ile Şam ehlinin fakihlerindendir. Velîd şöyle demiştir:” Câbir ile 17 yıl
oturdum(ilim almak için)”38 İbn Hacer onun sika olup 7. tabakadan olduğunu belirtmiştir.39 H.
154 yılında vefat etmiştir.40
3. Abdullah b. A‘lâ b. Züber: Şam’ın önde gelen muhaddislerindendir. Abdullah b. A‘lâ b.
Züber er-Rebî ed-Dımeşkî,41 Âlimlerin birçoğu ona güvenmiş ve onu Ebû Züber olarak
künyelemiştir. Buhârî ise, onun künyesinin Ebu Abdurrahman olduğunu ifade etmiştir. İbn
Hacer onun 7. tabakanın sikalarından olduğunu söyler.42 H. 152 yılında vefat ettiği söylenir.
H. 154 de denilmektedir.43
4. Saîd b Abdülazîz b. Ebî Yahyâ: İmamdır, Şam müftüsüdür. Ebu Abdülazîz de denilir.
Abdülhâkim onun hakkında şöyle demiştir: “ Saîd b Abdülazîz, ehl-i Şam’dan olup fıkıh ve
emânette Medine ehli kadar ilerideydi.”44 el-Mizzî, Velîd b. Müslim’in şöyle dediğini
kaydetmiştir. “Şeyh'e gelmek, ondan bir şey dinlemek isteseydim, el-Evzai'ye ve Saîd b.
Abdülaziz'e gelmeden önce ona sorardım, bana emrederse ona gelirdim.”45 İbn Hacer onun
hakkında:” Sikadır, hafızdır, Ahmed el-Evzâî ile aynı değerdedir. 7. tabakadandır.”46 der. H.
172 yılında vefat etmiştir.47
5. Muhammed b. Aclân: İmamdır, sadûktur. Ebu Abdullah el-Kureşî el-Medenî. Halîfe
Abdülmelik b. Mervân zamanında doğmuştur. İbnü’l-Mübârek onun hakkında şöyle demiştir.
“Medine'de İbn Aclân’dan daha çok ilim ehline benzeyen kimse yoktu, âlimler arasında onu
daha çok Yakut’a benzetirdim.”48 H. 148 yılında vefat etmiştir.49
6. Sevr b. Yezîd: Muhaddistir, fakihtir, Hıms âlimidir. Ebû Yezîd el-Kelâî el-Hımsî. Velîd
b. Müslim ondan tahdîste bulunmuş ve bunlar Buhari’de yüksek bir makamda bulunmaktadır.
O hâfız ve mutkindir. Yahyâ el-Kattân onun hakkında şöyle demiştir: “Şamlılar arasında
Sevr’den daha sağlamını görmedim.”50 H. 155 ya da 153 yılında vefat etmiştir. 51
7. İbn Cüreyc Abdülmelik b. Abdülazîz b. Cüreyc: İmam, allâme, hâfız, Şeyhü’l-Harem
olarak vasıflandırılmıştır. Ebu Hâlid, Ebu Velîd el-Kureşî el-Emevî el-Mekkî. İlk

36

İbn Hacer, Takrîbü’t-Tehzîb, 1/347.
Zehebî, Siyeru A‘lâmi’n-Nübelâ, 7/128.
38
Mizzî, Tehzîbü’l-Kemâl, 31/92.
39
İbn Hacer, Takrîbü’t-Tehzîb, 1/353.
40
Zehebî, Siyeru A‘lâmi’n-Nübelâ,7/177.
41
Zehebî, Siyeru A‘lâmi’n-Nübelâ, 7/350.
42
İbn Hacer, Takrîbü’t-Tehzîb, 1/317.
43
Zehebî, Siyeru A‘lâmi’n-Nübelâ, 7/351.
44
Zehebî, Siyeru A‘lâmi’n-Nübelâ, 8/34.
45
Mizzî, Tehzîbü’l-Kemâl, 31/92.
46
İbn Hacer, Takrîbü’t-Tehzîb, 1/238.
47
Zehebî, Siyeru A‘lâmi’n-Nübelâ, 8/38.
48
Zehebî, Siyeru A‘lâmi’n-Nübelâ, 6/317.
49
Zehebî, Siyeru A‘lâmi’n-Nübelâ, 6/322.
50
Zehebî, Siyeru A‘lâmi’n-Nübelâ, 6/344.
51
Zehebî, Siyeru A‘lâmi’n-Nübelâ, 6/345.
37
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musanniflerdendir. İbn Hacer onun hakkında, sikadır, hafızdır, faziletlidir, demiştir.52 H. 150
yılında vefat etmiştir.53
8. Ebû Bekr b. Ebî Meryem: İmam, muhaddistir, örnek bir insandır. Ebû Bekr b. Abdullah
b. Ebî Meryem. Ebu’l-Yemân onun hakkında, İsmi Bekr’dir, görünüşe göre ise onun ismi
künyesidir. Velîd b. Müslim ondan rivayette bulunmuştur. Yezîd b. Hârûn onun hakkında: “
Müçtehit kullar arasındadır.” demiştir.54 H. 156 yılında vefat etmiştir.55
3.3. Öğrencileri
Kendisinden de Ahmed b. Hanbel, Yahyâ b. Maîn, İshak b. Râhûye, Ebû Hayseme Züheyr
b. Harb, Saîd b. Mansûr, Ali b. Medînî gibi muhaddislerin yanı sıra Sahnûn, İmam Şâfiî’nin
talebesi Abdullah b. Zübeyr el-Humeydî, İbn Sa‘d, İbn Âiz, Ebû Amr İbn Zekvân gibi
şahsiyetler hadis öğrendi. Velîd’in, talebesi Hişâm b. Ammâr’dan yaptığı bazı rivayetler hadis
usulünde sâbık ve lâhik56 konusunda örnek verilir.57
Siyer ile ilgili rivayetleri kendisinden alan öğrencileri olarak kaynaklarda Velîd b.
Müslim’in rivayetlerini aktaran 40 öğrencisi kaydedilmektedir.
3.4. Eserleri
Rivayetleri Kütüb-i Sitte’de yer alan ve çok hadis rivayet ettiği belirtilen Velîd, Şam
bölgesinin önde gelen muhaddislerinden olup ricâl âlimleri tarafından genellikle sika diye
nitelendirilmekle birlikte hakkında bazı tenkitler de mevcuttur. Velîd’in yetmiş kitap yazdığı
kaydedilmekle birlikte Zehebî’ye göre bunlar irili ufaklı cüzlerdir. Yine de çağın şartları göz
önüne alındığında kendisi velûd bir müellif kabul edilebilir. Onun eserlerini iyice
öğrenenlerin kadılık için yeterli bilgiyi elde edeceklerinin kabul edilmesi, söz konusu
eserlerin konulara göre tasnif edilmiş hadisleri içerdiğinin bir işareti sayılabilir. Nitekim
kendisine
ahkâm
hadislerini
içeren Kitâbü’s-Sünen,
ayrıca Kitâbü’l-Meġāzî, etTârîḫ ve Siyerü’l-enbiyâʾ adlı eserler nisbet edilmiştir. Bunlardan Kitâbü’s-Sünen’i
Beyhakī’nin es-Sünenü’l-kübrâ’da kaynak olarak kullandığı zikredilmektedir.58
4. VEFATI
Hayatının son yıllarında bir süre Remle’de59 kaldı ve 194 (810) yılında hacca gitti.
Dönüşte Medine-Şam yolu üzerindeki Vâdilkurâ’ya bağlı Zülmerve’de muhaddis Harmele b.
Abdülazîz el-Cühenî’nin evinde misafir olduğu sırada Muharrem 195’te (Ekim 810) vefat
etti.60

52

İbn Hacer, Takrîbü’t-Tehzîb, 1/363.
Zehebî, Siyeru A‘lâmi’n-Nübelâ, 6/334.
54
Zehebî, Siyeru A‘lâmi’n-Nübelâ, 7/64-65.
55
İbn Hacer, Takrîbü’t-Tehzîb, 1/623.
56
Aynı muhaddisten hadis rivayet eden iki râvinin ölüm tarihleri arasında uzun bir zaman diliminin bulunmasını
ifade eden hadis terimi.
57
Erdinç Ahatlı, “Velîd b. Müslim”, 43/34-35.
58
Ahatlı, “Velîd b. Müslim”, 43/34-35.
59
Filistin’de tarihî bir şehir.
60
Ahatlı, “Velîd b. Müslim”, 43/35.
53
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5. HAKKINDA SÖYLENENLER
Ahmed b. Hanbel, Şamlı muhaddisler içinde Velîd’den daha akıllısını görmediğini ve
onun Şam’da en fazla hadis rivayet edenlerden biri olduğunu söylemiştir. Velîd’in, Evzâî’nin
rivayetlerinin sonraki nesillere aktarılmasında önemli payı bulunduğundan, “Evzâî’nin
hadislerini Velîd b. Müslim’den yazdıysanız başkalarına ait rivayetlerden yazamadıklarınıza
üzülmeyin” denilmiştir.
Velîd’in Evzâî’den ve diğer hocalarından semâını açıkça ifade ederek yaptığı rivayetler
sahih kabul edilmiş, diğer rivayetleri konusunda dikkatli davranılması gerektiği bildirilmiştir.
Zira onun özellikle Evzâî gibi hocalarına ait bazı nakillerde tedlîs yaptığı ve bu konudaki
uyarıları dikkate almadığı tespit edilmiştir. Ayrıca mevkuf ve maktû bazı rivayetleri merfû
olarak rivayet etmesi yüzünden “raffâ‘”61 diye anıldığı da zikredilmiştir. Velîd daha çok fiten,
melâhim ve megāzîye dair rivayetleriyle öne çıkmıştır. O Dımaşk dışında ve ezberinden
yaptığı rivayetlerdeki hataları yüzünden eleştirilmiş, ancak uzun metinli rivayetleri aktarma
hususundaki mahareti sebebiyle övülmüştür. Bu bilgiden onun rivayetlerini Dımaşk’ta yazılı
olarak muhafaza ettiği anlaşılmaktadır.62
Zehebî onun hakkında “O sanki bir ilim kabıydı” demiştir.63 Ahmed b. Hanbel ise, “Hiç
kimse Şamlıların hadislerini Velîd b. Müslim ve İsmail b. Ayyâş’tan daha iyi rivayet
etmedi.”64 Ve yine o şöyle demiştir; “ Şamlıların hadislerini Velîd b. Müslim’den daha
akıllıca rivayet eden birini görmedim.”65 İbn Asâkir ise “Kendisine kimsenin iştirak
edemediği sahih hadislerde en çok sınırları zorlayan bir kimse idi.” demiştir.66 Yakub b.
Süfyân el-Fârisi ise şöyle demiştir: “Arkadaşlarımdan Şam ilminin İsmâîl b Ayyâş ve Velîd b.
Müslim’in
yanında
olduğuna
dair
diye
konuştuklarını
işitiyordum.
Velîd’e gelince, o hayatını ilim insanlarının kendisini övgüyle bahsedeceği, eksiksiz ve
sağlam bir şekilde, gerçek bir ilimle geçirdi.67
6. VELÎD B. MÜSLİM’İN KÜTÜB-İ HAMSE’DEKİ RİVAYETLERİ
Velîd b. Müslim’e birçok farklı unvan verilmiştir. Bu isimler onun âlimler arasındaki
mekânı, fazileti ve yüksek statüsü sebebiyle ona verilmiştir. Ona verilen lakaplardan birisi de
İmâm lakabıdır. ez-Zehebî, ona Velîd b. Müslim el-İmâm68 demiş ve yine ez-Zehebî, elHâfız, Velîd b. Müslim el-Hâfız diye isimlendirmiştir.69 İbn Hacer ise Şam âlimi, Ebü’lAbbas ed-Dımaşkî Âlimü’ş-Şâm demiştir.70 Zirikli ise Asrının Şam âlimi olarak
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Hadis Usûlünde hadisi Hz. Peygamber’e (s.a.s) nisbet edip merfû' olarak rivayet eden râviye denilmiştir.
Manasında mübalağa, râvinin rivayette titiz davranmadığını, rivayetin merfû' olmayanlarını olanlardan
ayırmakta ciddiyet göstermediğini ifade eder.
62
Ahatlı, “Velîd b. Müslim”, 43/34-35.
63 Zehebî, Siyeru A‘lâmi’n-Nübelâ, 9/212.
64 Mizzî, Tehzîbü’l-Kemâl, 31/92.
65 Zehebî, Siyeru A‘lâmi’n-Nübelâ, 9/216.
66 İbn Asâkir, Târîhu Dımaşk, 63/286.
67 İbn Asâkir, Târîhu Dımaşk, 31/94.
68
Zehebî, Siyeru A‘lâmi’n-Nübelâ, 9/211.
69
Ebû Abdillâh Şemsüddîn Muhammed b. Ahmed b. Osmân ez-Zehebî et-Türkmânî el-Fârikî ed-Dımaşkî (ö.
748/1348). el-Kâşif. thk. Muhammed Avvâme. (Beyrut: Dârü’l-Kıbletü’l- Sekâfe, 1413/1992), 2/355.
70
İbn Hacer, Tehzîbü’t-Tehzîb, 11/133.
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isimlendirmiştir.71 el-Fakîh olarak da isimlendirilmiştir. İbn Asâkir ise el-Fakîh, Velîd b.
Müslim b. Abbâs el-Kureşî el-Fakîh” olarak isimlendirmiştir.72 Görüldüğü gibi Velîd b.
Müslim münekkit âlimler tarafından övücü ifadelerle anılmıştır.
7. AKÎDESİ VE TAKİP ETTİĞİ YOL
Abdullah b. el-İmam Ahmed, es-Sünne adlı eserinde Velîd b. Müslim’den şöyle rivayet
etmiştir. “Ebu Amr yani, el-Evzâî, Mâlik ve Saîd bin Abdulaziz duydum ki şöyle diyorlar:
İmanın sonu yoktur, sürekli artmaktadır. Onlar imanın tamamlandığını ve imanlarının Cebrâîl
(a.s.) imanı gibidir, diyenleri de inkâr etmektedirler.73
el-Hilâl de Velîd’den es-Sünne adlı eserindeki rivayette Velîd şöyle dedi: “Süfyan, elEvzâî ve Mâlik b. Enes, Leys b. Saîd’e hadislerden sordum. Onlar da “Geldiği gibi üzerinden
geçiyoruz” dediler. Hilâl ise bu konuda şöyle demektedir. “Sıfat (Allah’ın sıfatları) hadisleri
konusunda selefin takip ettiği yol, hakikatlerini ispat etmek ve keyfiyetine dair olan şeyleri ise
nefyetmektir” demiştir.74
el-Lâlekâî, Şerhu usûli iʿtikādi Ehli’s-sünne ve’l-cemâʿa adlı kitabının “Harameyn,
Mısır, Şam Irak ve Horasan ehlinde aynı asırda yaşayanlar etbâü’t-tâbiîn’den meşhur fakihler
Cemâti” adlı başlıkta şöyle demiştir: “ Şam ehlinden Velîd b. Müslim’in de içinde bulunduğu
isimleri sırayla saydı ve sonra hepsinin Kur’an’ın Allah’ın Kelâmı olduğunu kabul ettiklerini
ve Kur’an mahlûktur, diyenleri ise “ Kâfir” olarak nitelendirdiklerini zikretmiştir.75
8. SİYER İLE İLGİLİ RİVÂYETLERİ ALDIĞI ÂLİMLER
Velîd b. Müslim, çok sayıda âlimin yanında öğrencilik yapmış ve onlardan rivayetlerde
bulunmuştur. es-Sîretü’n-Nebeviyye’deki rivayetlerini istifade ettiği hocalardan aldığı
rivayetlerden oluşturmuştur. Şam, Irak ve Mısır âlimlerinden rivayette bulunmuştur. İlim
tahsil ettiği hocalarından 46 tanesi şöyledir:
1. İbrahim Osman76
2. İbrahim b. Muhammed el-Fezârî77
3. İsmail b. Ayyâş78
71

Ebû Gays Muhammed Hayrüddîn b. Mahmûd b. Muhammed b. Alî b. Fâris ez-Ziriklî ed-Dımaşkī (18931976). el-Aʿlâm. (Beyrut: Dârü’l-İlmi Melâyîn, 1416/1995).
72
İbn Asâkir, Târîhu Dımaşk, 63/274.
73
Ebû Abdirrahmân Abdullâh b. Ahmed b. Muhammed b. Hanbel eş-Şeybânî (ö. 241/855). es-Sünne. thk.
Muhammed Saîd el-Kâhtânî. (Dârü İbnü’l-Kayyım, 1406/1985 b.y.), 1/332.
74
Ebû Bekr Ahmed b. Muhammed b. Hârûn el-Hallâl (ö. 311/923). es-Sünne. thk. Atiyye ez-Zehrânî. (Riyad:
Dârü’r-Râye, 1410/1989), 1/259.
75
Ebü’l-Kâsım (Ebü’l-Hüseyn) Hibetullâh b. el-Hasen b. Mansûr el-Lâlekâî et-Taberî er-Râzî (ö. 418/1027).
Şerhu usûli iʿtikādi Ehli’s-sünne ve’l-cemâʿa. thk. Ahmed el-Gâmidî. (Riyâd: Dârü Tayyibe, 1420/1999),
1/329.
76
İbrahim b. Osman el-Absî, Ebû Şeybe el-Kûfî, metrûkü’l-Hadîs lakabı ile tanınan Vasıt kadısıdır. Yedinci
tabakadandır. H. 169 senesinde vefat etmiştir. İbn Hacer, Takrîbü’t-Tehzîb, 92; Bkz. İbn Ebî Hâtim, el-Cerh
ve’t-Ta‘dîl, 2/115. Velîd b. Müslim ondan iki rivayette bulunmuştur. (34, 105) numaralı rivayetler.
77
Velîd b. Müslim ondan bir rivayette bulunmuştur.
78
İsmail b. Ayyâş b. Selîm el-Ansî, Ebû Utbe el-Hamsî, Beldesinin ehlini anlatan rivayetlerde sadûk kabul
edilmiştir. Sekizinci tabakandır. H. 181 veya H. 182 yıllarında yetmiş yaşlarında vefat etmiştir. İbn Hacer,
Takrîbü’t-Tehzîb, 109; bkz. İbn Hâtim, el-Cerh ve’t-Ta‘dîl, 2/191.
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4. Ebu Bekr b. Ebî Meryem79
5. Ebu Bekr es-Sekafî80
6. Harîz bin Osman er-Rahbî81
7. Hammâd b. Seleme82
8. Hanzala b. ebî Süfyan83
9. Halîd b. Da‘lac es-Sedûsî84
10. Saîd b. Beşîr el-Ezdî85
11. Saîd b. Abdi’l-Azîz86
12. Süfyânü’s-Sevrî87
13. Süleyman b. Musa ez-Zührî88
14. Şuayb b. Ebî Hamza 89
15. Şuayb b. Rezîk90

79

Ebû Bekr b. Abdullah b. Ebî Meryem el-Gassân eş-Şâmî, dedesine nisbet edilmektedir. Adının Bekîr olduğu
söylenmektedir. Zayıf bir rivayete göre isminin Abdusselâm olduğu da söylenir. Yedinci tabakadan olduğu
noktasında ihtilaf vardır. H. 156 senesinde vefat etmiştir. İbn Hacer, Takrîbü’t-Tezhîb, 623; Bkz. İbn Hacer,
Lisânü’l-Mîzân, 7/516. Velîd b. Müslim ondan tek bir rivayette bulunmuştur. O da 111 rakamlı rivayettir.
80
Abdurrezzak b. Ömer ed-Dımaşkî, Ebû Bekr es-Sekafî, Zührî’den metrûkü’l-Hadis olup, Sekizinci
tabakadandır. İbn Hacer, Takrîbü’t-Tehzîb, 354. Bkz. Mizzî, Tehzîbü’l-Kemâl, 18/48.
81
Harîz b. Osman b. Cebr er-Rahbî el-Meşrikî Ebû Osman, sika olup yaklaşık iki yüz hadis rivayet etmiştir. O
bu konuda öncülerdendir. H. 163 senesinde vefat etmiştir. Zehebî, el-Kâşif, 1/319; Bkz. İbn Hacer,
Tezhîbü’t-Tezhîb, 2/207. Velîd b. Müslim ondan tek bir rivayette bulunmuştur. O da 109 numaralı rivayettir.
82
Velîd b. Müslim ondan tek bir rivayette bulunmuştur. O da 95 numaralı rivayettir.
83
Hanzala b. Ebi Süfyan b. Abdurrahman b. Safvan b. Ümeyye el-Cemhî el-Mekkî. Sika ve hüccet kabul edilen
bir râvidir. Altıncı tabakadandır. H. 151 yılında vefat etmiştir. İbn Hacer, Takrîbü’t-Tehzîb, 183. Bkz. Zehebî,
Tezkiretü’l-Huffâz, 1/176. Velîd b. Müslim ondan tek bir rivayette bulunmuştur. O da 4 numaralı rivayettir.
84
Halîd b. Da‘lac es-Sedûsî el-Basrî. Önce Musul’a ardından Kudüs’e gitmiştir. Zayıf kabul edilmektedir.
Yedinci tabakadan olup, H. 166 yılında vefat etmiştir. İbn Hacer, Takrîbü’t-Tehzîb, 195. Bkz. İbn Hâtim, elCerh ve’t-Ta‘dîl, 3/384. Velîd b. Müslim ondan iki rivayette bulunmuştur. O da 26 ve 86 numaralı
rivayetlerdir.
85
Saîd b. Beşîr el-Ezdî, Ebû Abdurrahman veya Ebû Seleme eş-Şâmî’nin mevlası olduğu söylenir. Aslen Basralı
veya Vâsıtlıdır. Zayıf kabul edilir. Sekizinci tabakadandır. İbn Hibban onun hakkında şunları söylemiştir.
Hafızası zayıftı ve büyük ölçüde yanılıyordu. Katade’den (Katade’nin) onu takip etmediği, Ömer b.
Dinar’dan ise hadislerinin bilinmediği rivayet edilir. H. 168 veya 169 yılında vefat etmiştir. İbn Hacer,
Takrîbü’t-Tehzîb, 234. Bkz. Ebû Hâtim Muhammed b. Hibbân b. Ahmed el-Büstî (ö. 354/965). Kitâbü
(Maʿrifeti)’l-mecrûhîn. thk. Mahmud İbrahim Zâid. (Beyrut: Dârü’l-Fikr, 1395/1975), 1/319. Velîd b.
Müslim ondan 17, 28, 29, 71 ve 103 numaralı rivayetlerde bulunmuştur.
86
Velîd b. Müslim ondan 7, 22, 57 ve 92 numaralı rivayetlerde bulunmuştur.
87
Velîd b. Müslim ondan tek bir rivayette bulunmuştur. O da 12 numaralı rivayettir.
88
Süleyman b. Musa ez-Zührî, Ebû Davud el-Kûfî, Horasan kökenlidir. Kûfe’ye gelmiş ardından Şam’a
gitmiştir. Sekizinci tabakadandır. İbn Ebî Hâtim dedi ki: Babama onun hakkında sordum ve O da dedi ki:
Onun hadisini doğru ve hakikat yerinde, sâlihü’l-hadîs görüyorum. İbn Hacer, Takrîbü’t-Tehzîb, 255. Bkz.
İbn Ebî Hâtim, el-Cerh ve’t-Ta‘dîl, 4/142. Velîd b. Müslim ondan tek bir rivayette bulunmuştur. O da 53
numaralı rivayettir.
89
Şuayb b. Ebî Hamza el-Emevî, Dînar b. Vâsım ile Ebû Basra el-Hamsî’nin mevlâsıdır. Sika bir kuldu. İbn
Maîn onun hakkında şöyle demiştir: Zührî’deki yedinci tabakadaki insanların en (kendini ispat etmiş)
doğrularındandır. H. 162 yılında ya da daha sonra vefat etmiştir. İbn Hacer, Takrîbü’t-Tehzîb, 567. Bkz.
Mizzî, Tehzîbü’l-Kemâl, 12/516-520. Velîd b. Müslim ondan iki rivayette bulunmuştur. O da 6 ve 67
numaralı rivayetlerdir.
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16. Şeybân en-Nahvî91
17. Safvan b. Amr92
18. Abdullah b. Ziyâd b. Sem‘ân93
19. Abdullah b. Zeyd b. Eslem94
20. Abdullah b. ‘Alâi b. Züber95
21. Abdullah b. Mübârek
22. Abdullah b. Lühey‘a96
23. Abdullah b. Yezîd b. Temîm97
24. Abdulhamîd b. Uday el-Cühenî98
25. Abdurrahman b. Amr el-Evzâî99

90

Şuayb b. Razîk eş-Şâmî Ebû Şeybe, Sadûk olmakla birlikte hata yapmaktadır. Yedinci tabakadandır. İbn Ebî
Hâtim onun hakkında “Sıkıntı yoktur.” demiştir. İbn Hacer, Takrîbü’t-Tehzîb, 267. Bkz. İbn Ebî Hâtim, elCerh ve’t-Ta‘dîl, 4/346. Müslim ondan tek bir rivayette bulunmuştur. O da 9 numaralı rivayettir.
91
Şeybân b. Abdurrahman et-Temîmî, en-Nahviyyü onların mevlâsıdır. Ebû Muâviye el-Basrî, Kûfe’ye
gelmiştir. Kitap sahibi sika bir râvidir. Onun Ezd kabilesinin Nahve batnına mensup olduğu söylenir. Yoksa
mensup olduğu kabile Nahiv ilmi (dilbilgisi) anlamı taşımamaktadır. Yedinci tabakadan olup, H. 164 yılında
vefat etmiştir. İbn Hacer, Takrîbü’t-Tezhîb, 269. Bkz. Zehebî, el-Kâşif, 1/491. Velîd b. Müslim ondan üç
rivayette bulunmuştur. Onlar da 12, 41, 101 numaralı rivayetlerdir
92
Safvan b. Amr b. Herem es-Seksekî, Ebû Amr el-Hamsî, sikadır, 5. tabakadandır. H. 155 de veya daha sonra
vefat etmiştir. İbn Hacer, Takrîbü’t-Tehzîb, 277. Bkz. Ebû Abdillâh Muhammed b. İsmâîl b. İbrâhîm elCu‘fî el-Buhârî (ö. 256/870). Târihü’l-Kebîr. thk. Hâşim en-Nedvî. (Dârü’Fikr, t.s., b.y.), 4/308. Velîd b.
Müslim ondan üç rivayette bulunmuştur. Onlar da 32, 64, 115 numaralı rivayetlerdir
93
Abdullah b. Ziyad b. Süleyman b. Sem‘ân el-Mahzûmî. Metrûkü’l-hadîs olup, Ebû Dâvud ve diğerleri
tarafından yalan söylemekle itham edilmiştir. Yedinci tabakadandır. İbn Hacer, Takrîbü’t-Tehzîb, 303. Bkz.
Zehebî, el-Kâşif, 1/503. Müslim ondan tek bir rivayette bulunmuştur. O da 68 numaralı rivayettir.
94
Abdullah b. Zeyd b. Eslem el-Adevî, Ömer ailesinin mevlâsıdır. Ebû Muhammed el-Medenî, Sadûk olmakla
birlikte gevşekte(leyyin) kabul edilmiştir. Yedinci tabakadan olup 164 yılında vefat etmiştir. İbn Hacer,
Takrîbü’t-Tehzîb, 304. Bkz. İbn Hibban, Kitâbü (Maʿrifeti)’l-mecrûhîn, 2/10. Velîd b. Müslim ondan tek
rivayette bulunmuştur. O da 39 numaralı rivayettir.
95
Abdullah b. ‘Alâi b. Züber ed-Dımaşkî er-Rebi‘î, sikadır, yedinci tabakadandır, H. 164 yılında vefat etmiştir.
İbn Hacer, Takrîbü’t-Tehzîb, 317. Bkz. İbn Ebî Hâtim, el-Cerh ve’t-Ta‘dîl, 5/128. Müslim ondan tek bir
rivayette bulunmuştur. O da 116 numaralı rivayettir.
96
Abdullah b. Lühey‘a b. Ukbe el-Hadramî, Ebû Abdurrahman el-Mısrî. Sadûk râvidir. Kitaplarının
yanmasından sonra ihtilatta (Râvinin hadis rivayetine ehliyetini yok eden akıl eksikliği ve zayıflığı hali.)
bulunmuştur. Ve İbnü’l-Mübârek ve İbn Vehb’in onun hakkındaki rivayeti daha adildir. Müslim’de de onun
hakkında buna yakın görüşler vardır. H. 174 yılında vefat etmiştir. İbn Hacer, Takrîbü’t-Tehzîb, 319. Bkz.
İbn Ebî Hâtim, el-Cerh ve’t-Ta‘dîl, 5/145-147. Velîd b. Müslim ondan on sekiz rivayette bulunmuştur.
Bunlar; 2, 20, 23, 25, 30, 36, 43, 44, 45, 46, 47, 51, 65, 66, 81, 82, 97 ve 99 numaralı rivayetlerdir.
97
Abdullah b. Yezîd b. Temîm b.Hacer es-Sülemî. İbn Sem‘îğ onu 5. tabakada zikretmiştir. Duhaym, ondan sika
olarak bahsetmiştir. Başka bir defa ise onu kaderîlikle itham etmiştir. Ebû Zür‘a onun hadis rivayet etme
yetkisi hakkında; ondan hadis almakta sakınca olmadığını söylemiştir. Ahmed b. Hanbel şöyle dedi: Velîd b.
Müslim, ondan münkir hadisler tahdis etmiştir. İbn Asâkir, Târîhü Dımaşk, 33/375-376. Müslim ondan tek
bir rivayette bulunmuştur. O da 21 numaralı rivayettir.
98
Abdulhamîd b. Uday el-Cühenî ed-Dımaşkî, Berza‘a’ya gelmiştir. İbn Ebî Hâtim onun hakkında babasına soru
sorduğunda onun şöyle dediğini rivayet eder; “Ondan rivayet etmekte herhangi bir sakınca yoktur. O sâlihü’lhadîstir.” Demiştir. İbn Ebî Hâtim, el-Cerh ve’t-Ta‘dîl, 6/16. Velîd b. Müslim ondan tek bir rivayette
bulunmuştur. O da 174 numaralı rivayettir.
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26. Abdurrahman b. Yezîd b. Câbir100
27. Abdulgaffâr b. İsmâil b. Ebi’l-Muhâcir101
28. Abdülmelik b. Cüreyc102
29. Osman b. Ebi’l-Âtike 103
30. Âtıf b. Osman el-Mahzûmî104
31. Ali b. Havşeb105
32. Ömer b. Muhammed el- Umerî106
33. İsâ b. Musa107
34. İsâ b. Yunus108
35. el-Leys b. Sa ‘d109
99

Abdurrahman b. Amr el-Evzâî’nin tercüme-i hali 37. Sayfada geçmiştir. Velîd b. Müslim ondan yirmi
rivayette bulunmuştur. Bunlar 1, 10, 11, 27, 35, 37, 38, 48, 55, 60, 73, 85, 91, 96, 100, 102, 107, 112, 113,
114 numaralı rivayetlerdir.
100
Abdurrahman b. Yezîd b. Câbir’in tercüme-i hali 55. Sayfada geçmiştir. Müslim ondan iki rivayette
bulunmuştur. O da 33 ve 93 numaralı rivayetlerdir.
101
Abdulgaffâr b. İsmâil b. Ubeydullah Ebi’l-Muhâcir. İbn Ebî Hâtim onun hakkında babasına soru sorduğunda
onun şöyle dediğini rivayet eder; “Ondan rivayet etmekte herhangi bir sakınca yoktur.” el-İclî de onun sika
olduğunu ifade etmiştir. İbn Ebî Hâtim, el-Cerh ve’t-Ta‘dîl, 6/54. Ebü’l-Hasen Ahmed b. Abdullah (ö.
261/875). Marifetü’s-Sikât. thk. Abdülalîm Abdülazîm el-Bustevî. (Medinetü’l-Münevvere: Mektebetü’dDâr, 1405/1985), 2/99. Müslim ondan iki rivayette bulunmuştur. O da 18 ve 19 numaralı rivayetlerdir.
102
Abdülmelik b. Abdülaziz b. Cüreyc el-Emevî. Sika, fakîh ve faziletli birisidir. Altıncı tabakadan olup h. 150
yılında vefat etmiştir. Daha sonra vefat ettiği de söylenir. Bu sırada 70 yaşında olduğu söylenir. Sabit
olmamakla birlikte yüz yaşında olduğu da ifade edilmiştir. İbn Hacer, Takrîbü’t-Tehzîb, 363. Bkz. Mizzî,
Tehzîbü’l-Kemâl, 18/338-352. Velîd b. Müslim ondan tek bir rivayette bulunmuştur. O da 106 numaralı
rivayettir.
103
Osman b. Ebi’l-Âtike Süleyman el-Ezdî, Ebû Hafs ed-Dımaşkî el-Kâsi, Sadûktur. Ali b. Yezîd el-Elhânî’den
yaptığı rivayetler zayıf görülmüştür. 7. tabakadandır. H. 152 yılında vefat etmiştir. İbn Hacer, Takrîbü’tTehzîb, 384; Zehebî, el-Kâşif, 8/2. Müslim ondan tek iki rivayette bulunmuştur. O da 5 ila 54 numaralı
rivayettir.
104
Âtıf b. Hâlid b. Abdullah b. el-Âs el-Mahzûmî, Ebû Safvan el-Medenî. Önemli bir sadûk kabul edilmiştir. 7.
tabakadandır. Zehebî onun hakkında şöyle demiştir; “İbn Maîn onu sika kabul etmiştir.” en-Nesâî ise onu
kavî(güçlü) bulmamıştır. İbn Hacer, Takrîbü’t-Tehzîb, 393. Bkz. Zehebî, el- Kâşif, 2/26. Müslim ondan tek
bir rivayette bulunmuştur. O da 58 numaralı rivayettir. 7. tabakadandır.
105
Ali b. Havşeb, Ebû Süleyman ed-Dımaşkî, Ondan rivayet etmede bir sakınca görülmemiştir. İbn Hacer,
Takrîbü’t-Tehzîb, 400. Bkz. Mizzî, Tehzîbü’l-Kemâl, 20/418. Velîd Müslim ondan tek bir rivayette
bulunmuştur. O da 24 numaralı rivayettir.
106
Ömer b. Muhammed b. Zeyd b. Abdullah b. Ömer b. el-Hattab, el-Medenî, Askalân’a gelmiştir. İbn Hacer,
Takrîbü’t-Tehzîb, 417. Bkz. İbn Ebî Hâtim, el-Cerh ve’t-Ta‘dîl, 6/131. Velîd b. Müslim ondan tek bir
rivayette bulunmuştur. O da 50 numaralı rivayettir.
107
İsa b. Musa el-Kureşî, Ebû Muhammed, Ebû Musa ed-Dımaşkî. Süleyman b. Musa el-Fakîh’in erkek
kardeşidir. Sadûktur. 7. tabakadandır. İbn Hacer, Takrîbü’t-Tehzîb, 441. Bkz. Mizzî, Tehzîbü’l-Kemâl,
23/42. Velîd Müslim ondan tek bir rivayette bulunmuştur. O da 56 numaralı rivayettir.
108
İsa b. Yunus b. Ebi İshak es-Sübaiyye, Ebû Amr, İsrail’in kardeşidir. Kûfeli olup Şam’a gitmiştir. Güvenilir
bir sikadır. H.187 yılında vefat etmiştir. 191 yılında öldüğü de söylenir. İbn Hacer, Takrîbü’t-Tehzîb, 441.
Bkz. Zehebî, Tezkiretü’l-Huffâz, 1/279-282. Müslim ondan tek iki rivayette bulunmuştur. O da 89 ila 90
numaralı rivayetlerdir.
109
el-Leys b. Sa‘d b. Abdurrahman el-Fehmî, Ebü’l-Hâris el-Mısrî, sika olup meşhur imamlardan olduğu sübut
bulmuştur. 7. tabakadan olup H. 175 yılında Şaban ayında vefat etmiştir. İbn Hacer, Takrîbü’t-Tehzîb, 464;
Zehebî, el-Kâşif, 2/151. Velîd b. Müslim ondan tek bir rivayette bulunmuştur. O da 16 numaralı rivayettir.
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36. Mâlik b. Enes110
37. Muhammed b. Hamza b. Yûsuf b. Abdullah b. Selâm111
38. Muhammed b. Abdullah eş-Şeîsî112
39. Muhammed b. Abdurrahman b. Ebî Zeeb113
40. Muhammed b. Müslim ez-Zührî114
41. Merzûk b. Ebi’l-Hüzeyl115
42. Muâviye b. Selâm b. Ebî Selâm116
43. Hişâm b. el-Gâz117
44. el-Velîd b. Muhammed el-Muvakkırî118
45. Yahya b. Hamza b. Vâkıd119
46. Yahya b. Abdulazîz el-Urdünî120
110

Velîd b. Müslim ondan iki rivayette bulunmuştur. Onlar da 42 ila 70 numaralı rivayetlerdir.
Muhammed b. Hamza b. Yûsuf b. Abdullah b. Selâm. Onlardan bazıları Hamza ismi ile Yûsuf ismi arasına
Muhammed ismini de ilave etmişlerdir. Sadûktur. 6. tabakadandır. İbn Hacer, Takrîbü’t-Tehzîb, 475. Bkz.
İbn Ebî Hâtim, el-Cerh ve’t-Ta‘dîl, 7/236. Velîd b. Müslim ondan üç rivayette bulunmuştur. Onlar da 3,104,
108 numaralı rivayetlerdir.
112
Muhammed b. Abdullah b. el-Muhâcir eş-Şeîsî, sadûk olup 7. tabakadandır. İbn Ebî Hâtim onun hakkında
şöyle demiştir: “eş-Şeîsî hakkında babama sordum. O da bana, onun zaîfü’l-hadîs olduğunu ve hadisleri
yazıp onları delili olarak kullanabilecek ölçüde güçlü olmadığını söyledi. H. 150 küsür yıllarında vefat
etmiştir. İbn Hacer, Takrîbü’t-Tehzîb, 490. Bkz. İbn Ebî Hâtim, el-Cerh ve’t-Ta‘dîl, 7/304. Velîd b. Müslim
ondan bir rivayette bulunmuştur. O da 77 numaralı rivayettir.
113
Muhammed b. Abdurrahman b. el-Muğîre b. el-Hâris b. ebî Zeeb b. el-Kureşî el-Âmirî, Ebü’l-Hâris elMedenî. Sika, fakîh, faziletli biri olup 7. tabakadandır. H. 158 yılında vefat etmiştir. H. 159 yılında da öldüğü
söylenir. İbn Hacer, Takrîbü’t-Tehzîb, 493. Bkz. Mizzî, Tehzîbü’l-Kemâl, 25/630- 642.
114
Velîd b. Müslim ondan bir rivayette bulunmuştur. O da 49 numaralı rivayettir.
115
Merzûk b. Ebi’l-Hüzeyl es-Sekafî, Ebû Bekr ed-Dımaşkî, leyyinü’l-Hadîstir. Sadûktur. 7. tabakadandır. İbn
Hibban onun hakkında şöyle demiştir. “Zührî’den yaptığı rivayetlerde Zührî’nin hadislerinde aslı olmayan
münkir rivayetlerde tek kalmıştır. (teferrüt etmiştir.) Çoğunlukla zayıf hafızalı ve vehmi fazla idi. Verdiği
haberlerde yalnız kaldığı için hadisleriyle delillendirme (ihticâc etme) sâkıt oluyordu. Bu durum sikaların
muvafakat ettiği bir görüş olup Allah’ın izniyle delilidir(hüccettir.). İbn Hacer, Takrîbü’t-Tehzîb, 525. İbn
Hibban, Kitâbü (Maʿrifeti)’l-mecrûhîn,3/38. Velîd b. Müslim ondan beş rivayette bulunmuştur. Onlar da 40,
83, 84 98, 110 numaralı rivayetlerdir.
116
Muâviye b. Selâm b. Ebî Selâm, Ebû Selâm ed-Dımaşkî, Hıms’da iskân etmektedir. Sika olup 7.
tabakadandır. H. 170 yılları civarında vefat etmiştir. İbn Hacer, Takrîbü’t-Tehzîb, 538. Bkz. İbn Ebî Hâtim,
el-Cerh ve’t-Ta‘dîl, 3/338. Velîd b. Müslim ondan iki rivayette bulunmuştur. O da 75, 76 numaralı
rivayetlerdir.
117
Hişâm b. el-Gâz b. Rebî‘a el-Cüreşî ed-Dımaşkî, Bağdat’a gelmiştir, 7. tabakanın büyük (kibâr)
âlimlerindendir. H. 150 küsür senesinde vefat etmiştir. İbn Hacer, Takrîbü’t-Tehzîb, 573. Bkz. İbn Ebî Hâtim,
el-Cerh ve’t-Ta‘dîl, 9/67. Velîd b. Müslim ondan bir rivayette bulunmuştur. O da 94 numaralı rivayettir.
118
el-Velîd b. Muhammed el-Muvakkırî, Ebû Bişr el-Belkâvî, Benî Ümeyye’nin mevlâsıdır. Metrûktür. 8.
Tabakadandır. H. 182 yılında vefat etmiştir. İbn Hacer, Takrîbü’t-Tehzîb, 583. Bkz. Mizzî, Tehzîbü’l-Kemâl,
31/76-80. Velîd b. Müslim ondan bir rivayette bulunmuştur. O da 13 numaralı rivayettir.
119
Yahya b. Hamza b. Vâkıd el-Hadramî, Ebû Abdurrahman ed-Dımaşkî. Sika olup Kaderiyye ile itham
edilmiştir. 8. tabakadan olup, sahih olan görüşe göre H. 183 yılında vefat etmiştir. 180 diyenler de vardır. İbn
Hacer, Takrîbü’t-Tehzîb, 589. Bkz. İbn Ebî Hâtim, el-Cerh ve’t-Ta‘dîl, 9/136. Velîd b. Müslim ondan bir
rivayette bulunmuştur. O da 31 numaralı rivayettir.
120
Yahya b. Abdulazîz, Ebû Abdulazîz el-Urdünî, Yemâme’ye gelmiştir. Makbûldür. 7. tabakadandır. İbn Hacer,
Takrîbü’t-Tehzîb, 593. Bkz. Mizzî, Tehzîbü’l-Kemâl, 31/443-445. Velîd b. Müslim ondan bir rivayette
bulunmuştur. O da 80 numaralı rivayettir.
111
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el-Megâzî’deki rivayetlerin çoğu Şam âlimleri tarafından, özellikle de Şam’ın büyük
âlimlerinden biri olarak kabul edilen el-Evzâî’den aktarılmıştır. Aynı zamanda es-Sîretü’nNebeviyye’de de ondan (el-Evzâî) yirmi rivayeti nakletmesi, Velîd b. Müslim’in ona çok
yakın olduğuna delalet etmektedir. Şamlı âlimlerin rivayetlerinin dışında gelen rivayetlerinin
çoğunluğu Abdullah b. Lühey‘a el-Mısrî’nin rivayetlerine dayanmaktadır. Bununla birlikte
es-Sîretü’n-Nebeviyye’de ister Mekke ister Medine dönemine ait olsun ayrı ayrı olayları
içeren on sekiz rivayeti ondan aktarmaktadır. Onun Irak ulemâsından yaptığı rivayetler, fıkhî
meseleler ve delâilü’n-nübüvve konularını içermekteydi.
Bu âlimlerin, Velîd b. Müslim’in yanında büyük bir değeri bulunmaktaydı. Bununla
birlikte Velîd, bu âlimler ile kimlerden ilim alınabileceği hususunda istişâre etmektedi. Velîd
şöyle demiştir. “Şeyhe geldiğim zaman mutlaka ondan bir şeyler işitirdi. el-Evzâî ve Saîd b.
Abdulaziz'e gitmeden önce şeyhime sordum. O da bana gitmemi emretti.”121 Bu rivayet
yukarıda bahsettiğimiz durumu desteklemektedir.
Ayrıca saygın şeyhlerden sema yoluyla bilgi almaya da hevesliydi. Bu durum,
öğrencilerini ilme yönlendirmesindeki şu sözünden anlaşılmaktadır. “Sahîfe sahiplerinden
ilim almayınız.122 Kur’an’ı ricâlden işitenlerden (sema yoluyla öğrenenler) hâricinde sahîfe
sahiplerinden okumayınız ve sahife sahiplerine okuyunuz.”123 Sahife yoluyla bilgi almaktan
kasıt ilmi kitaplardan öğrenmektir. Klasik dönemde bir ilim talibi hocalar olmaksızın kitaptan
ilim öğrenmek isterse onun ilmine güven olmazdı. Bu sebeple Velîd bizzat yaptığı gibi
hocalardan ilim almanın önemini anlatmıştır.
Allah Teâlâ ona hâfıza melekesini bağışlamıştır. O, bu yeteneğiyle uzun anlatıları ve
hadîsleri hafızasında koruyabiliyor ve öğrencilerinin takdirini topluyordu. Sadaka b. elMervezî124 onun hakkında şöyle demiştir. “Velîd b. Müslim'den daha iyi bir şekilde uzun
hadis olayları ezberleyen hiç kimseyi görmedim. O bablara ayırarak ezberlerdi.”125 Buna ek
olarak onun hakkında daha pek çok bilgi vardır. Humeydî,126 Velîd b. Müslim’in
öğrencilerine şöyle dediğini rivayet etmiştir: “Eğer benden hadîs almayı bırakırsanız size sika
şeyhlerimizin isimlerini söyleyeyim. Eğer onları reddederseniz, sorun, size ne istediğinizi
söyleyeceğiz.”127

121

Mizzî, Tehzîbü’l-Kemâl, 31/92.
Halîl bu konuda şöyle demiştir. “Sahîfe sahipleri, sahifeyi okurken harfleri birbirlerine benzeterek hatalı
okumaktaydılar.” Diğerleri ise bu konuyla ilgili şöyle demiştir. “Sahîfe edinmenin aslı, kökeni, bir grubun, o
konudaki âlimlerle karşılaşmadan, onların suhûfundan bilgi almasıdır. Bu şekilde ilim alma sırasında tağyir
yani değişiklik meydana geliyordu. Sonra ona şöyle denilmiştir. “Sahîfe edinin yani sahife sahiplerinin
sahîfesinden okuyun, tekrar edin.” Bkz. Ebû Ahmed el-Hasan b. Abdullah b. Saîd el-Askerî (ö. 382/992).
Şerhu Mâ Yeka ‘u et-Tashîf ve’t-Tahrîf. thk. Abdulaziz Ahmed. (Mısır: Mektebetü ve Matbaatü Bâb-ı Halebî
ve Evlâdühü, 1383/1963), 1/13.
123
Mizzî, Tehzîbü’l-Kemâl, 31/98.
124
Sadaka b. el-Fadl Ebü’l-Fadl el-Mervezî. Sikadır. 10. tabakadandır. H. 223 veya H. 226 yılında vefat etmiştir.
İbn Hacer, Takrîbü’t-Tehzîb, 275. Zehebî, Tezkiretü’l-Huffâz, 2/498.
125
Zehebî, Siyeru Aʿlâmi’n-Nübelâ, 9/216.
126
Abdullah b. Zübeyr b. Îsâ el-Kureşî el-Esedî el-Mekkî, Ebû Bekir, sikadır, hâfızdır, fakihtir. İbn Uyeyne’nin
ashâbından olduğu için 10. tabakadandır. Mekke’de h. 219 yılında ya da daha sonra vefat ettiği söylenir.
Hâkim Humeydî hakkında şöyle demiştir: “Buhârî, Humeydî’den bir hadis alırsa(bulursa) onu başkasına
havâle etmeden alırdı.” İbn Hacer, Takrîbü’t-Tehzîb, 275; Mizzî, Tehzîbü’l-Kemâl, 14/512-515.
127
Fesevî, el- Ma’rife ve’t-Ta‘rîf, 2/245.
122
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Velîd b. Müslim imamet göreviyle meşgul oldu, bu göreve kendini verdi ve ismi meşhur
oldu.128 Ta ki hadiste müksirûn âlimler arasında, Megâzî’de ise mebrûzîn âlimler arasında
sayıldı.129 İbn Asâkir’in, Ebu Zür‘a er-Râzî senediyle yapmış olduğu nakilde130 Ebû Züra‘
şöyle demiştir: “Velîd, (öğrencilerini) fakih ve anlayışlı kılıyordu. Onunla ilgili ‘Velîd mi
daha fakîh (zeki) mi, yoksa Vekî‘ mi?’131 diye sorulunca o, şöyle cevap vermiştir. ‘Velîd,
megâzî konusundaki gayreti ve işiyle, Vek’î ise Iraklıların hadislerini rivayet etme hususunda
öne geçmektedir.”132
9. VELÎD b. MÜSLİM’İN TEDLÎSİ
Velîd b. Müslim’in eleştirildiği noktaların başında müdellis olması gelir. Velîd b.
Müslim’in Tedlîsü’t-tesviye yaptığı âlimler tarafından biliniyordu.133 Bu durumu Zehebî, esSiyer’de, İbn Asâkîr, et-Târîh’de, el-Mizzî’de et-Tehzîb’de zikretmiştir. Bunu şu lafızlarla
ifade etmiş ve demiştir ki; “Salih b. Muhammed el-Esedî el-Hafız'ın, el-Heysem b.
Hârice’nin şöyle dediğini duydum. Velîd b. Müslim’e, ‘Evzâiî’nin hadislerini bozduğunu
söyledim.’ O da bana :’Nasıl?’ diye sordu. Ben de ona ‘Evzâî’yi Nâfi‘den, Evzâî’yi
Zührî’den, Evzâî’yi Yahya b. Saîd ve diğerlerinden de (an lafzıyla) rivayetlerde
bulunuyorsun. Evzâî ve Nâfi‘ arasına Abdullah b. Âmir el-Esedî giriyor. Evzâî ile Zührî
arasına da İbrahim b. Mürre giriyor (Aralardaki bu kişileri gizliyor). Seni böyle yapmaya iten
şey nedir? diye sordum. O da ‘En şerefli ve mükemmel Evzâî, böyle örnek insanlardan rivayet
etmektedir. Evzâî, bunlardan ve zayıflardan hadis rivayet etmektedir. Onların isimlerini
yazdığım zaman bu takdirde Evzâî’nin sika olma durumunu düşürmekte ve Evzâî’yi
zayıflatmaktadır. Bu durum benim sözümü doğru çıkarmaktadır.”134 diye cevap vermiştir.
İbn Hacer, Tabakâtü’l-Müdellisîn adlı eserinde şöyle demiştir. “Velîd b. Müslim sıdkıyla
(sadık) beraber şiddetli bir tedlîs ile bilinmektedir.”135

128

Zehebî, Siyeru Aʿlâmi’n-Nübelâ, 9/212.
Abdülkerîm b. Muhammed b. Mansûr es-Sem‘ânî (ö. 562/1167). el-Ensâb. (Beyrut: Dâru İhyâi Türasil Arabî,
1371/1952), 2/492.
130
Ubeydullah b. Abdulkerîm b. Yezîd b. Ferrûh Ebû Zür‘a er-Râzî. İmamdır, hâfızdır, sikadır, meşhur on bir
kişi arasındadır. H. 264 yılında 64 yaşında vefat etmiştir. İbn Hacer, Takrîbü’t-Tehzîb, 373. Zehebî, el-Kâşif,
2/350.
131
Vekî‘ b. el-Cerrâh b. Melîh er-Ruâsî, Ebû Süfyân el-Kûfî, sikadır, hâfızdır, âbiddir, 9. tabakanın
kibarlarındandır (büyüklerindendir). H. 196’nın sonu, 197’nin başında vefat ettiği söylenir. O sırada 70
yaşındadır. İbn Hacer, Takrîbü’t-Tehzîb, 581; Zehebî, el-Kâşif, 2/350.
132
İbn Asâkir, Târîhu Dımaşk, 63/287.
133
Hâfız Süyûtî, bu konunun tahkiki noktasında şunları söyler. Ne zaman tedlîsü’t-tesviye denilir? Rivayet
zincirinde sika râviler arasında orta seviyede olanların senette hazfedilmesidir. Böylece hakikatte daha alçak
(nâzil) olan sened daha âlî bir duruma gelmektedir. Ebü’l-Fazl Celâlüddîn Abdurrahmân b. Ebî Bekr b.
Muhammed el-Hudayrî es-Süyûtî eş-Şâfiî (ö. 911/1505). Tedrîbü’r-râvî fî şerhi Takrîbi’n-Nevevî. thk.
Abdülvehhâb Abdüllatîf. (Mısır: Matbaatü’s-Saâde, t.s.), 2/226; Ebû İbrâhîm İzzüddîn Muhammed b. elİmâm el-Mütevekkil-Alellāh İsmâîl es-San‘ânî (ö. 1182/1768). Tavzîhü’l-efkâr li-meʿânî Tenkīhi’l-enzâr.
thk. Ebû Abdurrahman Salâh b. Muhammed el-Avdiyye. (Beyrut: Dârü’l-Kütübü’l-İlmiyye, 1417/1996),
1/373.
134
Mizzî, Tehzîbü’l-Kemâl, 31/97. Zehebî, Siyeru A‘lâmi’n-Nübelâ, 9/215-216; İbn Asâkir, Târîhu Dımaşk,
63/291.
135
Ebü’l-Fazl Şihâbüddîn Ahmed b. Alî b. Muhammed el-Askalânî (ö. 852/1449). Tabakâtü’l-Müdellisîn. thk.
Âsım el-Karyetî. (Ammân: Mektebetü’l-Menâr, 1403/1982), 1/151.
129
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İbn Asâkir, et-Târîh adlı eserinde Velîd b. Müslim hakkında şunları söylemektedir. “Velîd
b. Müslim, Evzâî’nin hadisini İbn Ebî Sefer’den alırdı. İbn Ebî Sefer ise kezzâbdı. Ve o
(Velîd), Evzâî dedi ki, deyip hadisi ondan tahrîc ediyordu (kaynak gösteriyordu).” Ve yine
İbn Asâkir dedi ki, “Velîd b. Müslim, Evzâî’nin hadislerini kezzâblardan tahdîs ediyor. Sonra
da onları tedlîs ediyordu.”136
Hatîb el-Bağdâdî ise tedlisin tanımı konusunda şunları söyler: “Tedlîsü’l-Hadîs, râvinin
işitmediği hadisi işitmiş gibi yaparak kendisinden işittiğini düşündürecek şekilde anlatarak
kendisini takip edenleri aldatmasıdır.”137
SONUÇ
Velîd b. Müslim, 119 yılında Şam’da doğdu. Dönemin en önemli ilim merkezlerinden
olan Şam’da ilk eğitimini tamamladı. Bunun yanında Evzâî gibi büyük âlimlerden dersler aldı
ve sonrasında İslâm dünyasının diğer ilim merkezlerine rihleler yaptı. Bu rihlelerde birçok
âlimden hadis ve diğer ilimleri aldı.
Hem Emevî hem Abbâsî idaresi altında yaşayan Velîd, gazvelere katıldı. Yaşadığı zaman
dilimine bakıldığında İslâmî ilimlerin doğuş dönemi olduğu görülmektedir. Özellikle Hadis,
Fıkıh ve Kelam gibi ilimlerin ilk metinlerinin telif ve tasnif edildiği bir dönemde yaşaması
onun da velûd bir âlim olmasına etki etmiştir. Nitekim ona birçok eser nispet edilmiştir.
Evzâî gibi birçok âlime talebelik yapan Velîd b. Müslim birçok talebeye de hadis
aktarmıştır. Bununla birlikte talebeleri olsun diğer münekkit âlimler olsun onun birçok güzel
yönüne değinmişlerdir. Ancak Velîd’in eleştirildiği bir husus olarak tedlis yapması
kaynaklarda zikredilmektedir. Özellikle zayıf râviyi zikretmekle hocasının güvenilirliğini
kaybedeceğini düşünmek onu bu tür bir ameliyeye sevk etmiş olmalıdır.
Kütüb-i Hamse gibi önemli hadis kaynaklarında rivayetleri yer alan Velîd b. Müslim 195
yılında Medine-Şam yolu üzerinde bir âlimin evinde konakladığı sırada vefat etmiştir.
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İbn Asâkir, Târîhu Dımaşk, 63/291.
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GİRİŞ
Abbâsî İhtilâli hicrî ikinci yüzyılda Müslüman dünyasına damga vuran en önemli olaydır.
Abbâsiler otuz yılı aşkın gizli bir yapılanma döneminin ardından Horasan’dan hareket eden ve
giderek büyüyen bir ordu ile batıya yönelmiş, Emevî Devleti’ni sona erdirerek hilafeti
devralmışlardır. İhtilâl üzerine detaylı araştırmalar yapılmış, böylece özellikle modern
dönemde bu konuda önemli bir literatür ortaya çıkmıştır. Bu çalışmalarda ihtilâle dair birçok
nokta aydınlatılmaya ve yorumlanmaya çalışılmış ancak kaynakların yeterli bilgi vermemesi
sebebiyle de birçok husus müphem kalmıştır. Ahbâru’l-Abbas adıyla bilinen ve 1955 yılında
Bağdat’ta bulunan bir el yazması Abbâsî İhtilâli tarihinde ve dolayısıyla ihtilâl üzerine yazılan
çalışmalarda önemli bir yere sahiptir. Bu kaynak, İslam’ın ilk yıllarından Abbâsî İhtilâli’nin
sonuna (132/750) kadar olan döneme ait rivayetleri içermektedir. Bu çalışmada Ahbâru’lAbbas isimli kaynağın hicrî ikinci asırdaki siyasi dönüşüm sürecindeki önemi ve rolü ortaya
konulmaya çalışılacaktır. Ayrıca, Abbâsî İhtilâli’nin en önemli kaynağı ve Abbâsî
meşruiyetinin propaganda aracı olarak değerlendirilebilecek bu eser yazarı, adı ve kaleme
alındığı tarih gibi hususlar üzerinden incelenecektir. Eserdeki dikkat çekici rivayetler
verilerek, şimdiye kadar ortaya konulan görüşlerin aksine, eserin ikinci yüzyıla ait
olabileceğini gösteren detaylar tartışılacaktır. Böylece Abbâsî İhtilâli’nin tarih yazıcılığına
olan etkisi de anlaşılacaktır.
Ahbâru’l-Abbas, Hz. Muhammed'in amcası Hz. Abbas’ı ve Abbâsî hanedanını yücelten
bir üslupta yazılmıştır. Hem bu yönüyle hem de ihtilâl hakkında cevapsız kalan birçok soruya
ışık tutması sebebi ile bulunuşundan sonra bu konuda çalışma yapanların dikkatlerini
çekmiştir. Elton Daniel, eseri incelemek üzere kaleme aldığı, “The Anonymous ‘History of
the Abbasid Family’ and its Place in Islamic Historiography” adlı makalesinde1 kaynağı
“eldeki taze kaynaklardan en önemlisi” olarak tanımlarken, Faruk Ömer, Moshe Sharon, Salih
Said Agha gibi birçok tarihçi bu alanda meşhur olmuş eserlerinde2 onu Abbâsî da‘vetinin ana
kaynağı olarak görmüşler ve teorilerini bu kaynaktaki bilgiler ışığında şekillendirmişlerdir.
Eserin bulunan nüshasının ilk sayfaları eksik olduğu için yazarına veya adına dair bir iz
bulunamamıştır. Bununla birlikte eseri Aḫbârü’d-Devleti’l-ʿAbbâsiyye ve fîhi aḫbârü’l-ʿAbbâs
ve veledih adıyla neşreden Abdulaziz Dûrî, yazarının İbnü’n-Nettâh (ö. 252/866) olabileceği
konusunda görüş bildirmiştir. Abbas el-Azzâvî de bunu destekler şekilde Abbâsî Devleti’ne

1

2

Elton Daniel, “The Anonymous ‘History of the Abbasid Family’ and its Place in Islamic Historiography”,
Middle East Studies 14 (1982), 419-434.
Farouk Omar, The Abbasid Caliphate 132/750-170/786 (Bağdat: National Printing and Publishing, 1969);
Moshe Sharon, Black Banners from the East: The Establishment of the ‘Abbasid State: The Incubation of a
Revolt (ACLS Humanities E-Book, 1983); Moshe Sharon, Black Banners from the East: Revolt: The Social
and Military Aspects of the ‘Abbasid Revolution (ACLS Humanities E-Book, 1990); Saleh Said Agha, The
Revolution Which Toppled Umayyads: Neither Arabs Nor ʿAbbāsid (Brill, 2003).
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dair nesir türünde kitap yazan ilk müellifin İbnü’n-Nettâh olduğunu ileri sürmüştür.3 Fakat
eserin ihtiva ettiği bazı rivayetler incelendiğinde, daha erken bir dönemde, üçüncü Abbâsî
Halifesi Mehdî döneminde (775-785) yazıldığı intibaı uyanmaktadır. Örneğin eserde yer alan
birçok rivayette Abbâsilerden yalnızca üç halifenin ismi zikredilmiş, sonrası müphem
bırakılmıştır. Eserin sonunda bulunan halifeler listesine bakıldığında ise en son kaydedilen
Halife Mütevekkil’in yanına “Allah ömrünü uzun etsin, günümüzün halifesidir” notu
düşülmüştür. Nitekim bu ayrıntı, eserin bu dönemde yazıldığını değil, ancak bu dönemde
istinsah edildiğini gösteren bir işaret olabilir. Bu ilaveye benzer şekilde, eserde zikredilen
rivayetlerin sened ve metin kısımlarında bulunan ve araştırmacıları ileriki yüzyıllara
yönlendiren detayların sonradan eklenmiş olması da ihtimal dahilindedir. Eserin içerdiği
rivayetler, Abbâsilerin izlemiş olduğu siyaset bakımından değerlendirildiğinde de ikinci
yüzyılda kaleme alındığı tahmin edilebilir. Çünkü Abbâsîlerin öncelikle Hz. Ali soyundan
olan Muhammed b. Hanefiyye ve oğlu Ebû Haşim’in vasiyetiyle hareket ettikleri fakat
zamanla Hz. Abbas’ı yücelterek onlardan ayrılıp kendi meşruiyetlerini sağlamaya çalıştıkları
görülmektedir.
1. ABBÂSÎ İHTİLÂLİ VE MEŞRUİYET MESELESİ
1.1. Abbâsî İhtilâline Giden Süreç
Dört Halife döneminin ardından gelen Emevîler Dönemi, başlangıcından itibaren
Müslümanlar arasında siyasi bir huzursuzluğa sebebiyet vermiştir. Bu huzursuzluğun en
büyük sebebi Hz. Osman’ın şehadetinin ardından Emevî ailesinin lideri Muâviye’nin Hz. Ali
ile karşı karşıya gelmesidir. Hz. Ali hem Haşimoğullarını temsil etmesi hem de Hz.
Peygamber’in en yakınlarından olması sebebi ile ona karşı gerçekleştiren bir mücadele, İslam
toplumunun belli bir kesiminde Hz. Peygamber’in hatırasına yapılan bir saygısızlık şeklinde
addedilmiştir. Hz. Ali’nin şehadetinin ardından Hz. Hüseyin’in de şehit edilmesi
huzursuzluğu hiç dinmeyecek şekilde ileri boyutlara taşımıştır. Hz. Peygamber’in amcası Hz.
Abbas’ın soyundan gelen bireyler en başta bu mücadelenin dışında kalmaya çalışıyor
görünseler de zamanla Ali evlâdının mücadelelerine ortak olmuşlardır. Hz. Ali’nin Hz.
Fatıma’dan doğmayan oğlu Muhammed b. Hanefiyye ve onun oğlu Ebû Haşim’in yürüttüğü
muhalefet hareketi Abbasoğullarının mücadeleye ortak oldukları en önemli nokta olarak
görülmektedir. Ancak onların Emevîleri devirebilmek için ihtiyaç duydukları gücü
bulabilmek üzere belirli bir olgunlaşma dönemi gerekmiştir. Öncelikle Emevîlerin İslam
toplumunu güçlü bir şekilde idare ettikleri dönemlerin geride kalması ve halk arasındaki
hoşnutsuzlukların onları bir isyana sevk edebilme kapasitesine ulaşması gerekmektedir.
Emevî ailesinde yaşanan hilafet kavgalarının oluşturduğu huzursuz atmosfere mevâlîye
yapılan menfi muamele ve iktisadi-toplumsal adaletsizliklerin eklenmesi Emevîleri yıpratmış
ve onlara karşı irili ufaklı ayaklanmaların başlamasına sebebiyet vermiştir. Bu ayaklanmaların
yalnızca biri başarıya ulaşabilmiştir. Bu da bugün Abbâsî İhtilâli diye bildiğimiz Ebû
Müslim’in komutasında Horasan’dan siyah sancakları kaldırarak hareket eden ordudur.
Abbâsî İhtilâli’ne giden sürecin birkaç aşamada özetlenmesi mümkündür. Bunlar; Hz. AliMuâviye mücadelesi ve Yezid döneminde Hz. Hüseyin’in şehit edilmesi, Abbasoğullarının
mücadeleyi devralmaya hazırlandıkları süreç, Abbasoğullarının mücadeleyi yönetmeye
başladıkları dönem, gizli mücadele döneminin ardından açıktan mücadele ve taraftar toplama
dönemidir. İhtilâlin başarıya ulaşmasının ardından ise mücadele bitmiş görünmemektedir.
Çünkü zorlu bir ihtilâl süreci ancak müstahkem bir meşruiyetin temin edilmesi ile
sağlamlaştırılacağa benzemektedir nitekim tarihi kayıtlar da bunu göstermektedir. Abbasîler
öncelikle Ali evlâdı başta olmak üzere iktidarlarına tehlike oluşturabilecek güçleri bertaraf
3

Bu konuda ayrıntılı bilgi için bkz. Başaran, Selman, “İbnü’n-Nettâh”, Türkiye Diyanet Vakfı İslam
Ansiklopedisi (İstanbul: TDV Yayınları, 2000).
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etmişler, daha sonra da kendilerini güçlendirebileceğini düşündükleri tüm adımları
gerçekleştirmişlerdir. Tarih yazımının bu doğrultuda yönlendirilmesi ise asırlar boyu sürecek
bir meşruiyet sağlama çabasının göstergesi olarak değerlendirilmelidir. Bu çabanın en önemli
temsili olarak görülebilecek Ahbâru’l-Abbas adlı kaynağa geçmeden önce ihtilâl sonrası
süreci ele almak faydalı olacaktır.
1.2. İhtilâl Sonrası Mevcudiyet ve Meşruiyet Çabaları
İhtilâl sonrasındaki süreci iki farklı şekilde kategorize etmek Abbâsîlerin eylemleri
açısından daha doğru olacaktır. Gücü ellerine almak ve bunu sağlamlaştırmak için çabaya
girişen Abbâsîler ilk olarak kendileri için tehdit oluşturacak kişi ve grupları ortadan kaldırmak
istemişlerdir. İhtilâlin mimarı olarak görülen Ebû Müslim’in ve ihtilâl liderlerinden önemli bir
figür olarak ortaya çıkan Ebû Seleme’nin ard arda öldürülmesi Abbâsîlerin çok hızlı bir
şekilde gücü tek bir hanedan üzerinde toplamaya çalıştıklarının göstergesidir. Bu iki ismin
yanında düzenli olarak mücadele etmeleri gereken en önemli oluşum ise bugün Şîa olarak
tanımladığımız grubun ilk temsilcileridir. İktidarın Ali evlâdının hakkı olduğunu savunan
grubu susturmak ve bu aileden öne atılanları düzenli olarak bertaraf etmek Abbâsîlerin
özellikle ilk halifelerinin uğraş konularından biri olmuştur. İkinci Abbâsî halifesinin aldığı
Mansûr lakabının onun pek çok ayrı kişi ve grupla mücadele edip sonuçta başarıya ulaştığı
anlamını yansıttığı ifade edilmiştir. İşte tüm bu faaliyetler öncelikle mevcudiyet bunun
ardından da meşruiyet çabalarının eyleme dökülmüş halidir. Çünkü Abbâsîler birey ve
grupları bertaraf etmekle kalmayıp onlar hakkında olumsuz kanaat oluşturabilecek pek çok
ayrıntıyı da servis etmekle aslında kendilerine meşru bir zemin hazırlamaya çalışmışlardır.
Söz gelimi Ebû Müslim’in kökeninin karanlık oluşu4 veya Ebû Seleme’nin oluşuma zarar
veren politik hareketleri, Abbâsîlerce onların öldürülmesini meşru kılan ayrıntılar olarak
ortaya konuşmuştur. Diğer taraftan Ali evlâdı yerine Abbasoğullarının öne çıkarılması ve
yüceltilmesi Hz. Abbas’a dayanan bir meşruiyet çabasını doğurmuştur. Böylece rivayetler
üretilmiş, var olanlar da gözetilen siyasete uygun şekilde tarih yazımına dahil edilmiştir.
Tüm bu ayrıntıların Ahbâru’l-Abbas adlı kaynakta yer alması Abbâsî ihtilâlinin resmi bir
tarihçesinin oluşturulmuş olabileceğini akıllara getirmektedir. Nitekim bu tarih yazımı
Abbâsîlerin idealleri doğrultusunda kurgulanmıştır. Onlar, yerlerini aldıkları Emevîlerin
olumsuz yönlerini öne çıkarıp bu hanedanı zulmün temsilcisi konumuna düşürürken, en güçlü
rakipleri olanları da bu anlatımlarla bertaraf etmeye çalışmışlardır. Ali evlâdını da mazlum
olmakla birlikte mücadeleyi sağlıklı yürütemeyen taraf olarak göstermiş, nihayetinde
Abbasoğullarını bu işe en layık, en ehil ve en “mübarek”5 olarak tanımlatmayı başarmıştır.
2. AḪBÂRÜ’D-DEVLETİ’L-ʿABBÂSİYYE
2.1. Kaynağın Yazım Üslubu ve Yazarı
1955 yılında Profesör Hüseyin Emin tarafından Azamiye’de Ebû Hanife Medresesi
Kütüphanesinde başlıksız bir yazma eser bulunmuştur. Abdülazîz Dûrî ve Abdülcebbâr
Muttalibî, bu yazma eseri Ahbâru’d-devleti’l-‘Abbâsiyye adıyla 1971 yılında neşretmiştir.
Eser doğuda Dûrî’nin 1957 yılında “Davun cedîdun ale‘d-da‘veti’l-Abbâsîyye” adıyla yazmış

Bu konuda ayrıntılı bir makale için bkz. Jacob Lassner, “Abu Muslim, Son of Salit: A Skeleton in the ’Abbasid
Closet?”, Studies in Islamic History and Civilization : in Honour of Professor David Ayalon, ed. Moshe
Sharon (Leiden, 1986), 91-104.
5
Belâzürî’nin anlatımında geçen bu tanımlama dikkat çekici bir ayrıntıdır ve bu çabanın ne derece etkili
olduğunu gözler önüne sermektedir. Bkz. Belâzürî Ahmed b. Yahya, Fütûhu’l-Buldân, thk. Abdullah Enîs
et-Tabbâ’ - Ömer Enîs et-Tabbâ’ (Beyrut: Müessesetu’l-Maârif, 1987), 206,228,294,404.
4
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olduğu makale ile ilim dünyasına tanıtılırken6, batıda daha çok Gryazneviç’in 1960 ve 1967
yıllarında Moskova’da yayımlamış olduğu tercümeler ile tanınmıştır.7 Bu tarihlerden itibaren
Abbâsî İhtilâli çalışmalarının en temel kaynaklarından biri olan Ahbâru’d-devleti’l‘Abbâsiyye içerdiği rivayetler bakımından diğer kaynaklara göre oldukça zengin olduğu halde
yazarının belli olmaması sebebiyle gerektiği itibarı görememiştir. Yine de çalışmalarda
“ihtilâlin en önemli kaynağı”8 veya “taze kaynakların en önemlisi”9 şeklinde tanımlanmış ve
hemen her konuda kaynakta yer alan bilgiler tartışmaya açılmıştır.
Dûrî, yazma eserin ilk iki sayfasının güzel süslemelerle donatılmış olduğunu ifade
etmektedir. Bu süslemelerin üst tarafında ve alt tarafında “Hz. Abbas’ın faziletleri,
menkıbeleri, çocuklarının faziletleri, menkıbelerini (Allah hepsinden razı olsun) içeren kitap”
ibaresi bulunmaktadır. Bu tarif eserin adı verilmeksizin yalnızca içeriğini aktarmak niyetiyle
yazılmış görünmektedir. Dûrî, eserin adının Ahbâru’l Devleti’l-Abbâsiye olduğu görüşünü10
benimsemekle birlikte içerikle bağlantılı olarak Ahbâru’l Abbâs ve Veledihi ibaresini de
kullanmıştır. Bu ismin daha sonraki çalışmalarda da tercih edildiği görülmekle birlikte11 her
iki ismi de yansıtacak şekilde el yazması kısaca Ahbâr olarak anılmıştır.
Burada haber kelimesinin çoğulu olan ahbâr kelimesi ile meşhur olmuş bir geleneğe de
değinmek gerekir. Zira kaynak bir yönü ile bu gelenekle örtüşmektedir. Ahbâr genel olarak
“bir kavim, kabile veya şahıs, bir ülke, bölge veya şehir, bir hadise vb. hakkında naklolunan
bilgiler, sözler ve rivayetler” olarak tanımlanmıştır. İslâmiyet’ten önce destanî, menkıbevî
unsurları ile öne çıkan bu aktarım geleneğinin İslâmiyet’ten sonra tarihî vasfı ön plana
çıkmıştır. Bu sebeple Ahbârü’l-Arab denildiği zaman, Arapların tarihine dair destan ve
menkıbe türündeki rivayetlerin, sonraları ise Aḫbârü’l-ḫulefâʾ, Aḫbârü’n-naḥviyyîn,
Aḫbârü’l-ḳuḍât gibi kitap adlarından halifelerin, nahiv âlimlerinin veya kadıların hal
tercümelerine dair bilgileri içeren eserlerin anlaşılması gerektiği ifade edilmiştir. Keza
malzemeleri ahbâr olan hal tercümesi ve tarih, esasta aynı şey sayıldığı için hal tercümesi
eserlerine “tarih”, müelliflerine “et-târîhî” dendiği, bazı tarihçilerin de “ahbârî” diye anıldığı
bilinmektedir.12 Ahbâr geleneğine yakın çalışmaları sebebiyle Medâinî, Ebû Mihnef, Avâne b.
Hakem, Seyf b. Ömer gibi şahsiyetler “ahbârîler” arasında sayılmışlardır.13
Ahbârîler olarak isimlendirilen bu isimlerden birinin yazımızın konusunu teşkil eden
Ahbâr’ın yazarı olabileceği akıllara gelebilir. Omar, Abbâsîler hakkındaki önemli kaynaklar
arasında İbnü’n-Nedim’in fihristinde yer alan birçok eseri sıralamış ve bunların günümüze
Eski bir yazım tarihine sahip olması ve muhtemelen burada verilen görüşler daha sonradan neşrin giriş
kısmında verildiği için önemini kaybettiğini düşündüğümüz, böylece herhangi bir şekilde ulaşamadığımız
bu makalenin künyesi şu şekilde verilebilir: Abdulazîz Dûrî, “Davun cedîdun ale‘d-da‘veti’l-Abbâsîyye”,
Mecelletü’l külliyeti’l âdab-i ve’l ulum, 1957.
7
“Doğu Araştırmaları Enstitüsü Yayınları Doğu Edebiyatı Eserleri Büyük Metinler Serisi 6, Moskova 1960” ve
“Doğu Araştırmaları Enstitüsü Yayınları Doğu Edebiyatı Eserleri Büyük Metinler Serisi 11, Moskova
1967”. Gryazneviç tarafından neşredilen ve Dûrî’nin de istifade ettiği kısım aslında Târîhu’l Hulefâ adıyla
neşredilen bir el yazmasının Abbâsîler ile ilgili olan bölümüdür. Bu bölüm Ahbâr ile büyük ölçüde
örtüşmektedir.
8
Saleh Said Agha, “Abū Muslim’s Conquest of Khurasan : Preliminaries and Strategy in a Confusing Passage of
the Akhbār al-Dawlah Al-’Abbāsiyyah”, American Oriental Society 120/3 (2000), 333.
9
Daniel, “The Anonymous”, 419.
10
Daniel bu görüşü ikna edici bulmaz. Ona göre herhangi bir inisiyatif almadan eseri yalnızca Ahbâru’l Abbâs
olarak isimlendirmek doğru olacaktır. Elton Daniel, “The Anonymous ‘History of the Abbasid Family’ and
its Place in Islamic Historiography”, Middle East Studies 14 (1982), 420.
11
Bahramian, Ali, Umar, Suheyl, “Akhbār al-Dawla al-ʿAbbāsiyya”, Encyclopaedia Islamica, 2008.
12
Nihad Çetin, “Ahbâr”, Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi (İstanbul: TDV Yayınları, 1988), 1/486.
13
Bkz. Cengiz Kallek, “Medâinî”, Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi (Ankara: TDV Yayınları, 2003),
28/291-292.
6
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ulaşmış olmasının birçok noktayı aydınlatacağına işaret etmiştir.14 Bu eserler arasında en
dikkat çekici olanlar sanki Ahbâru’l Abbâs’ın bölümlerini oluşturduğu izlenimini veren
Medâinî’ye (ö. 228/843) ait olan çalışmalardır. Bunlar; Kitâbü’l-Abbâs b. Abdulmuttalib,
Kitâbü’l- Abdullah b. Abbâs, Kitâbü’l- Ali b. Abdullah b. Abbâs, Kitâbü’l- Muhammed b. Ali
b. Abdullah, Ahbâr es-Seffâh, Kitâbü’d-devle’dir. Omar bu isimleri sıralamakla birlikte
Ahbâru’l Abbâs’ın yazarının Medâinî veya verilen diğer kitapların yazarlarından biri
olabileceği yönünde bir görüş ortaya koymamıştır. Öte yandan o kaynakta Ebû Mihnef,
Zübeyrî, Belâzürî gibi isimlere başvurulduğu halde daha sonraki tarihçilerin bu kaynaktan
yararlanmadığına dikkat çekmiştir. Bunun sebebi olarak da kaynağın gizli bir belge niteliği
taşıyan bir yazma olabileceği yönündeki görüşünü ortaya koymuştur.15
Kitabın günümüze ulaşan nüshası Abbâsî hilafeti başlamadan hemen önce bittiği için bir
kitabın parçası olabileceği gibi tek başına bir eser de olabilme ihtimali bulunmaktadır. Eldeki
nüshanın içeriğine bakıldığında Hz. Abbas’tan başlayarak Abbasoğulları için özel bir uslüpla
malumat verildiği, ardından da Abbâsî ihtilâlinin oluşum sürecine geçildiği görülmektedir.
Hz. Abbas’ın ardından sırasıyla dört kuşak Abbasoğullarının haberleri anlatılmıştır. Abdullah
b. Abbas, Ali b. Abdullah, Muhammed b. Ali ve son olarak Muhammed b. Ali’nin oğlu İmam
İbrahim’den bahsedilmiş, ihtilâlle bağlantılı olan ölümü anlatılmış ve İbrahim’in kardeşi ve
ilk Abbâsî halifesi Ebû Abbas’ın Horasan güçlerinin şehre girmesinden hemen önce Kufe’ye
gelişinden bahsedilmiştir. Bu anlatım çizgisinde konu, imamet meselesi, Abbâsîlerin
meseleye bakışları, duruşları ve imamet için yaptıkları çerçevesinde işlenmiştir. Bu sebeple
Dûrî, eserin Abbâsî da‘vetinin geniş bir tarihi olduğu görüşündedir. Bu konudaki görüşlerini
ve yazma eserin önemine dair düşüncelerini neşrin mukaddime kısmında ayrıntılı şekilde
sunmuştur.16 Kitabın geri kalanının yazım üslubu göz önünde bulundurulduğunda, başında
kayıp olan sayfalarının Hz. Abbas hakkındaki haberleri içerdiği anlaşılmaktadır. Tam bu
noktada yazımızın da temelini oluşturan soru “Ahbâru’l Abbâs Abbâsî ihtilâlinin resmi bir
tarihi olabilir mi?” akıllara gelmektedir. Abbâsî İhtilâli’nin “da‘vet” olarak isimlendirildiği ve
ihtilâlin başarıya ulaşması ile da‘vetin ikinci aşaması olan “devlet”in kurulduğu düşünülürse
bu iki kavramın17 önemle öne çıkarıldığı, bu eserin de resmi bir tarih veya en azından bir kayıt
oluşturma çabasıyla yazıldığı aşikardır.
Eserin muhtevasının ve yazım üslubunun anlaşılmasının ardından yazarını belirleme
konusu ise hayli karışık ve sorunlu görünmektedir. Çünkü bu konu hakkındaki araştırma iki
yönlü bir incelemeyi gerekli kılmaktadır ve farklı alanlardaki bu incelemeler araştırmacıyı
ortak bir noktaya yönlendirmemektedir. Başka bir ifade ile bir inceleme araştırmacıyı önceki
bir yüzyıla yönlendirirken diğer bir inceleme araştırmacıyı en az iki yüzyıl ileriye itmektedir.
Bu konuya biraz daha açıklık getirmek için eserin hangi açılardan incelenebileceği ortaya
konulmalıdır. Öncelikle eser metin açısından incelenmelidir ve tarih yazımının değişen
dinamikleri göz önünde bulundurularak bir sonuca gidilmeye çalışılmalıdır. Abbâsîlerin
meşruiyet çabası esere ne derece yansımıştır ve böylece esere derç edilen rivayetler bizi hangi
yüzyıla yönlendirmektedir? İkinci olarak eserde yer alan rivayetlerin sened kısımları
incelenmelidir ve buradan eserin yazarı hakkında bir tahminde bulunulmalıdır. İfade edildiği
üzere bu iki incelemenin bizi farklı sonuçlara götürdüğü görülmektedir. Eser yazım üslubu ve
Omar, The Abbasid Caliphate 132/750-170/786, 13-14.
Omar, The Abbasid Caliphate 132/750-170/786, 16-17.
16
Ahbâru’d-devleti’l-‘Abbâsiyye, thk. Abdülazîz Dûrî - Abdülcebbâr Muttalibî (Beyrut: Dârü’t-Talia, 1971), 517.
17
Abbâsî ihtilâli süresince kullanılan bu iki kavramın tarihçilerce önemli bulunduğu ve birçok çalışmada
değinildiği görülmektedir. Bkz. Franz Rosental, “Dawlah”, Encyclopaedia of Islam, Second Edition, ed. P.
Bearman (Brill, 2007 1960); Marius Canard, “Daʿwa”, Encyclopaedia of Islam, Second Edition, ed. P.
Bearman (Brill, 2007 1960).
14
15
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içerdiği rivayetlerde üçüncü Abbâsî halifesi Mehdî’nin (158/775-169/785) ötesine
geçmezken, senetlerde yer alan râvî zincirinde dördüncü yüzyıla kadar uzanan isimlere
rastlanmaktadır. Bu noktada, senetlerin sonradan (istinsah edilirken) eklenmiş olabileceği
teorisi ortaya atılabilir ancak bu teori metin içinde yer alan anlatımdan edinilebilecek ip uçları
ile kanıtlanmaya muhtaçtır. Başka bir ifade ile eğer metin birçok yerde Halife Mehdî ötesine
geçmeyen bir anlatım sunmakta ise sened kısımlarının sonradan zenginleştirildiği ve Ahbâr’ın
yeni bir nüshası oluşturulurken Ahbâr’dan sonra yazılan eserlerde yer alan ortak rivayetlerin
senet kısımlarında yer alan isimlerin yeni nüshaya dahil edildiği düşünülebilir. Ancak
bunların hepsinin doğrulanması zor varsayımlar olduğunun unutulmaması gereklidir.
Daniel bu konuna bir araştırma yapmış ve rivayetlerin senet kısmında bulunan râvî/tarihçi
zincirinden çıkarılabilecek bazı isimlerin kaç kere zikredildiğini saymıştır.18 Verdiği bilgilerde
yer alan râvîlerden bazıları ve senetlerde yer alma sıklıkları şu şekildedir:

Râvî

Vefat Tarihi

Kaç Yerde
Geçtiği

279/892-93

12

Hişâm b. Muhammed b. Sâib b. Bişr el-Kelbî el-Kûfî

204/819

10

Muhammed b. Ömer b. Vâkıd el-Vâkıdî

207/823

7

209/824-25

7

Ömer b. Şebbe en-Nümeyrî el-Basrî

262/876

6

Süfyân b. Uyeyne b. Meymûn el-Hilâlî

198/814

4

Mus‘ab b. Abdillâh b. Mus‘ab ez-Zübeyrî

236/851

3

Ahmed b. Yahyâ b. Câbir b. Dâvûd el-Belâzürî

Hasan b. Uleyl el-Anezî

Eserde yer alan senetler doğrultusunda bu liste uzatılabilir ancak bu çalışmada senet
incelemesinden çok metin incelemesine yönelme gayretinde olunacaktır. Çünkü açık bir
şekilde bazı rivayetler eserin ilk yazım tarihinin, Abbâsîlerin ilk dönemi olan Hicrî İkinci
Yüzyıl olduğuna işaret etmektedir.
Yalnızca senet kısımlarına bağlı kalmaksızın yazara dair tahminler yapan isimler
bulunmaktadır. Bunlardan biri ve belki de teorisini en güçlü şekilde savunan kişi eseri
neşreden Abdulaziz Dûrî’dir. Daha önce de ifade edildiği gibi Dûrî, kitabın yazarının İbnü’nNettâh (ö. 252/866)19 olduğu görüşündedir. İbnü’n-Nettâh’ın vefat tarihi Mu‘tez Billah
(252/866-255/869) döneminin başına denk gelmektedir. Bu husus, kitapta yer alan rivayetlerle
örtüşmeyen bir tablo ortaya koyar. Eğer eserin yazarı İbnü’n-Nettâh ise neden birden fazla
rivayette Abbâsî halifelerinden Mehdî’den sonrasının adı verilmemiş ve müphem
bırakılmıştır? Dûrî, eserin yazarının İbnü’n-Nettâh olduğu görüşüne Brockelmann’ın bu
konuda verdiği bilgi sebebi ile de yaklaşmış olabilir. Zira o, İbnü’n-Nettâh ve Abdulhamid el-

18
19

Daniel, “The Anonymous”, 421-422.
Tam adı Ebû Abdillâh (Ebû Ca‘fer) Muhammed b. Sâlih b. Mihrân en-Nettâh el-Kureşî el-Basrî olan hadis
alimi ve tarihçi. Adındaki Kureyşî tanımlamasını Hâşimoğullarının azatlısı olması sebebiyle aldığı ifade
edilmiştir. Ayrıntılı bilgi için bkz. Başaran, Selman, “İbnü’n-Nettâh”, 21/178-179.
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Kâtib’in (ö. 287/900) Abbâsîler devrine dair ilk tarih eserlerini telif eden kişiler olduğunu
söylemiştir. Fakat Sezgin, bu ifadenin doğru olmadığı görüşündedir.20
Daniel de kitabın içindeki isnatlarda geçen isimlerden hareketle yazarı belirlemeye
çalışmış ve Belâzürî’den (ö. 279/892) yapılan nakillere nazaran en azından kitabın yazarı ile
Belâzürî arasında nakle dayalı bir bağlantı olabileceğini ifade etmiştir. Ancak o, Belâzürî
ismine kaynaktaki senetlerde doğrudan rastlanıldığı için, İbnü’n-Nettâh’ın Belâzürî’ye
dayanması gibi bir varsayımın değil, Belâzürî’nin İbnü’n-Nettâh’a dayanmasının mümkün
olabileceği söylemiştir. Moshe Sharon, Farouk Omar ve Ali Bahramian, Suheyl Umar gibi
başka araştırmacıların da birtakım tahminlerde bulunduğunu belirtmek gerekir. Bu
araştırmacılar çoğunlukla, kitabın yazarının hicrî üçüncü asır veya sonraki tarihlerde yaşamış
olabileceği görüşündedir. Sharon, Dûrî’nin görüşünün doğru olmadığını savunmakla birlikte
kitabın yazarı konusunda net bir görüş ortaya koymamıştır ancak eserin Abbasoğullarının
faziletlerini ortaya koymak üzere yazdırılan bir Fezâil kitabı olabileceği görüşündedir.21 Bu
isimlerden özellikle Bahramian ve Umar, Encyclopaedia Islamica’da yazmış olukları Akhbār
al-Dawla al-ʿAbbāsiyya adlı maddede eserin yazarının İbn A‘sem el-Kûfî el-Ahbârî (ö.
320/932) olabileceği görüşünü ortaya koymuşlardır.22 Fakat Lindstedt onların bu görüşüne
eleştiri getirerek bu varsayımın hatalı olduğunu ifade etmiştir. Ona göre eserin yazım üslubu
İbn A‘sem’e atfedilen ve onun bilinen tek eseri olan Kitâbü’l-Fütûḥ23 ile uyuşmamaktadır.24
Bu da Bahramian ve Umar’ın görüşünü zayıflatmaktadır.
Kitabın yazarı Dûrî’nin belirttiği gibi İbnü’n-Nettâh veya Bahramian ve Umar’ın
yöneldiği gibi İbn A‘sem değilse kim olabilir? Bu sorunun cevabı tahminlerin ötesine
geçememekle birlikte metin analizinin bizi yönlendirdiği ikinci yüzyıl tarihçileri incelenebilir.
Fuat Sezgin’in Arap İslam Bilimleri Tarihi üzerine hazırladığı GAS adlı eserinde yer alan
bilgilerden hareketle Mehdî Dönemine denk düşen isimler şöyledir:
Hâlid b. Talik b. Muhammed b. İmran el-Huzâî:
Kendisi Abbâsîler döneminin ilk neseb alimlerinden biri olarak tanınmaktadır. 166/782
yılında halife Mehdî tarafından Basra kadısı olarak tayin edilmiştir. 25
Ebû Abdillah Amr b. Şamir el-Cu‘fi el-Kûfî:
Şiî bir râvidir, sika sayılmamaktadır, kitaplarının isimleri bilinmemektedir. 160/776 yılı
civarında vefat ettiği tahmin edilmektedir.26
Ebu’n-Nadr Cerîr b. Hâzım b. Abdillah el-Basrî el-Cehdamî:
Muhaddis ve tarihçidir. Kendisinden sonraki tarihçilerin Ezrakîler hakkındaki eserinden
istifade ettikleri anlaşılmaktadır. 170/786’da vefat etmiştir.27
Ömer b. Sa‘d b. Ebi’s-Said el-Esedî eş-Şiî:
Sıka olmayan bir tarihçi olduğu kaydedilmiştir. El-A‘meş, el-Kelbî, Ebû Mihnef gibi
isimlerden rivayet etmiştir. 180/796 civarında vefat etmiştir.28
Fuat Sezgin, Arap-İslam Bilimleri Tarihi (İstanbul: Kültür Bakanlığı, 2015), I/353.
Sharon, Black Banners I, 237.
22
Bahramian, Ali, Umar, Suheyl, “Akhbār al-Dawla al-ʿAbbāsiyya”.
23
Ayrıntılı bilgi için bk. Mustafa Fayda, “İbn A‘sem el-Kûfî”, Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi
(İstanbul: TDV Yayınları, 1999).
24
Ilkka Lindstedt, “Al-Madāʾinī and the Narratives of the ʿAbbāsid Dawla”, Studia Orientalia Electronica 5/
(2017), 83-84.
25
Sezgin, Arap-İslam Bilimleri Tarihi, I/303.
26
Sezgin, Arap-İslam Bilimleri Tarihi, I/354.
27
Sezgin, Arap-İslam Bilimleri Tarihi, I/354.
20
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Abbâsîlerin ilk döneminde tarih yazımında katkı sağlayan bunlardan başka birçok isim de
verilmiştir ancak Halife Mehdî Döneminden sonra vefat edenlere yer verilmemiştir. Bu
sebeple inceleme bu isimler etrafında sınırlanmaktaysa da aradığımız yazar bunlardan biri
olarak da görünmemektedir.
2.2. Abbasoğullarını Yüceltme Çabaları ve İhtilal Tarihi
Bu bölümde öncelikle eserdeki alt başlıklar sunulacak ve bunlar üzerinden eserin yazım
amacına dair bir çerçeve sunulmaya çalışılacaktır. Daha sonra bazı rivayetler detaylı şekilde
incelenerek eserin yazım tarihine dair bir görüş ortaya konulacaktır.
Eser sekiz ana bölümden oluşmaktadır. Bunlar; Abbas b. Abdulmuttalib’in Haberleri,
Abdullah b. Abbas’ın Haberleri, Ali b. Abdullah b. Abbas’ın Haberleri, Muhammed b. Ali b.
Abdullah b. Abbas, İmam İbrahim b. Muhammed b. Ali’nin Haberleri, Ebû Müslim ve İlk
İcraatları, Kahtabe b. Şebib’in Ordusunu Irak’a Sevketmesi, Ebû Seleme’nin Kufe’de Ortaya
Çıkışı’dır. Bu haliye eser bir taraftan devletin hâkimi olan hanedanın ihtilâlin başarıya
ulaşmasına kadar olan liderlerinin faziletlerini ve olaylar karşısındaki duruşlarını ortaya
koyarken diğer taraftan ihtilâlin gerçekleşme aşamaları hakkında ayrıntılı bir malumat
sunmaktadır.
Abbas b. Abdulmuttalib’in Haberleri başlığına sahip olduğu tahmin edilebilecek ilk
bölümde kayıp sayfalar olsa da genel olarak Hz. Abbas’ın faziletlerinin sunulduğu
anlaşılmaktadır. Çünkü ölüm hadisesinin anlatımında bile Hz. Abbas’ı yüceltici detaylar
eklenmiştir. İnsanlar çok kalabalık olduğundan, izdiham dolayısıyla sıkıntı yaşandığından
bahsedilmiştir. Yazar daha önce insanların bu kadar yoğun şekilde herhangi bir cenazeye
katıldığını görmediğini ifade etmiştir. Kabirde kalabalıktan tabutun üzerindeki örtünün
(bürde) yırtılmış olduğu ve Haşimoğullarının kadınlarının bir sene yas tuttuğu da bu sözlere
eklenmiştir.29
Abdullah b. Abbas ile ilgili rivayetler başlıklı bölümde30 öncelikle onun Hz. Peygamberle
birlikteliği adlı bir kısım sunulmuştur. Burada Hz. Peygamber’in onu yanına oturttuğu
anlatılmış ve nasihatlerine yer verilmiştir. Daha sonra ilminin genişliği hakkında bir bölüm
sunulmuştur. Sonraki bölümler onun siyasi olaylardaki tutumunu yansıtmak üzere kaleme
alınmıştır. İki hakem gününde ve Hâricîler gününde Abdullah b. Abbas, Muâviye, Yezid b.
Muâviye, Amr b. As ile ilişkileri, İbn Zübeyr ile ilişkileri adlı bölümler onun aslında siyaset
dışı görünse de her durumda kendine yakışır bir duruşla ümmet adına en doğru yolun
bulunmasına yönelik çabasını yansıtmaya çalışmaktadır. Burada özellikle Muâviye ile
ilişkilerini ele alan kısım ikilinin tartışmalarını içermektedir ve İbn Abbas’ın hilafet hakkının
Ebû Süfyan oğullarında olmaması gerektiği yönündeki vurgusu diyaloglarda yer almıştır. Son
olarak Abdullah b. Abbas’tan gelen rivayetler, ölümü esnasındaki vasiyeti ve ölümü ayrı
başlıklar halinde sunulmuştur. Bu bölümlerde “onu gördüğün zaman insanların en güzeli,
konuştuğu zaman en fasihi, fetva verdiği zaman en alimi olduğunu düşünürsün” şeklinde
bilgiler sunulmuştur.
Yine dikkat çekici rivayetlerden biri Cebrail’in Abdullah b. Abbas hakkında
söyledikleridir. “Bir gün Hz. Abbas ve Abdullah b. Abbas, Hz. Peygamber’in yanına girmiş,
çıkınca Abdullah b. Abbas babasına ‘O’nun yanındaki O’ndan daha yakışıklı adamı gördün
mü?’ diye sormuştur. O da ‘hayır yanında kimse yoktu’ demiştir. Bunun üzerine Hz. Abbas
‘Ey Allah’ın Resulü yanındaki adam kimdi? Abdullah bir adam gördüğünü söylüyor’ diye
sormuş, Hz. Peygamber de ‘Ey Abdullah, O’nu gördün mü? O Cibril’di’ diye yanıt vermiştir.
Sezgin, Arap-İslam Bilimleri Tarihi, I/355.
Ahbâr, 21-25.
30
Ahbâr, 25-134.
28
29

101

HİCRİ İKİNCİ ASIRDA İSLÂMÎ İLİMLER- I

Onlar çıkınca Cibril de Hz. Peygamber’e “O kimdi?’ diye sormuş ‘O amcamın oğludur’ yanıtı
üzerine Cebrail ‘O, gelecekte hayrı beklenen, ümit edilen kimsedir’ demiştir.”31
Burada dikkat çekici olan ayrıntılar ilk olarak Abdullah b. Abbas’ın Hz. Peygamber dışında
çoğunlukla kimseye görünmeyen Cebrail’i görmesi, ikinci olarak da gelecekte olabilecek bir
durum hakkında Cebrail’in sözleridir. Eserde verilen bu rivayetle, İbn Abbas, daha çocuk
yaşında kutsanmış, Cebrail’in kendisine göründüğü önemli bir şahsiyet olduğuna işaret
edilmiştir.
İbn Abbas’ın oğlu Abdullah’ın muhtemelen babasından aldığı öğütlerle oğluna bir vasiyette
bulunduğu da eserde önemli bir rivayet olarak sunulmuştur. Abdullah b. Abbas’ın vasiyetini
oğlu Ali’ye yaptığı ifade edilmiştir. Vasiyetinden özellikle şu kısımlar manidardır:
“……Ey oğlum sana tavsiye edeceğim en değerli şey Allah’tan sakınmandır, bu dinin
temeli din ve dünyanın dayanağıdır. Bunun ardından bil ki ey oğlum çok azı dışında dinleri
konusunda bir gaflet içindeler. Allah-u Teâlânın değersiz olduğunu bildirdiği fani dünya için
birbirlerini öldürüyorlar, oysa ben Allah resulünün dedene (Abbas’a) şöyle dediğini işittim:
‘Bu iş (hilafet) Ümeyyeoğullarından sonra senin oğullarında olacaktır. Onlardan kim ümmetin
işini üstlenirse Allah’tan sakınsın. Hak ile hükmetsin. Ve Allah’ın resulüne uysun. Çünkü
insanların içinde takip edilmeye en layık olan, akrabalık bağlarını sıkı tutandır.’ Benden sonra
sizin yurdunuz hicaz değildir. Beni gömdüğünüzde aileni topla Şam ehline katıl (veya Şam’a
git) ….. Onlar (Emevîler), yoldan çıkmış olmaları ve haddi aşmalarına rağmen, sana ve ailene
seninle arasında akrabalık bağı bulunan Zübeyr ailesinden daha yumuşak davranır.
Amcaoğlun Ali’nin oğullarından sakın ve oğluna da bunu tavsiye et. Çünkü onların bir şahsın
kendisi yüzünden öldürülmeyi gerektiren hareketleri vardır.”32
Abdullah b. Abbas’ın vasiyetinden alıntılanmış bu bölümler Abbasoğullarının siyasetini
güzel şekilde yansıtmaktadır. Onlar Emevîlerden sonra hilafetin kendilerine geçeceği inancını
Hz. Peygamber’in ağzından söyletmekle birlikte bunu ümmet adına yüklenilmiş bir misyon
olarak görmektedirler. Böylece Hicaz’dan ayrılıp bir bakıma hicret etmiş ve zamanı gelinceye
kadar İbn Zübeyr’den daha çok yanaşılabilecek olarak gördükleri Emevî ailesine yakın
olmuşlardır. Yakın akrabaları olan Ali evlâdını gözetmekle birlikte onların aşırı gördükleri
hareketlerine ortak olmaktan da sakınmışlardır. Gerektiğinde yine ümmetin selameti adına
onlardan uzak kalmışlardır. Böylece tüm hareketlerini meşru bir zemine oturtmaya çalışıyor
görünmektedirler.33
Ali b. Abdullah b. Abbas’ın haberlerini ele alan sonraki bölümde de benzer bir metot
izlenmiştir. Özellikle onun heybeti ve cömertliğini anlatmak için ayrı başlıklar açılması dikkat
çekicidir. Muhammed b. Ali b. Abdullah b. Abbas’ın haberlerinin ele alındığı bölümden
itibaren ise artık ihtilâl tarihine de başlanmış olunmaktadır. Burada Ebû Haşim’in Muhammed
b. Ali b. Abdullah’ı Görevlendirmesi başlığıyla verilen bölüm ve bundan önceki bölüm “Sarı
Sayfa” olarak tanımlanan ve Ali b. Ebû Talib’den kaldığı rivayet edilen, Emevîlere karşı isyan
başlatacak olan siyah sancaklı ordunun müjdesini içeren bilgilerin yer aldığı bir sayfadan
bahsedilmektedir. Abbasoğullarının ilk divanı, Ebû İkrime’nin Horasan’a gönderilmesi,
Bükeyr’in cemaati toplayıp da‘vetin adamlarını seçmesi, nazir ve nakiplerin isimlendirilmesi,
yetmiş dâînin isimleri, da‘vetçilerin da‘vetçilerinin isimleri, Bükeyr ve biatın haberleri gibi
ihtilâl hareketine dair birçok önemli detayı içeren bölümler bulunmaktadır. Kitabın sonuna
Ahbâr, 127.
Ahbâr, 130.
33
Abbâsîlerin meşruiyeti sağlama gayesi ile ürettikleri rivayetlerin Ahbâr’a nasıl yansıdığı konusunda ayrıntılı
bilgi ve önemli bulunan rivayetler için bkz. Öznur Özdemir - Şule Yüksel Uysal, “Abbâsî İktidarının
Meşruiyet Aracı Olarak Ahbâru’l-Abbâs ve İslâm Tarihçiliği Açısından Değeri”, Dinbilimleri Akademik
Araştırma Dergisi 21/1 ( Mart 2021), 293-322.
31
32
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kadar olan bölümler ise adeta adım adım gelişmeleri kaydeden bir arşiv belgesi niteliğindedir.
Ebû Müslim’in Horasan’dan çıkışından siyahın önemine, Kahtabe b. Şebib’in ordusunu Irak’a
sevketmesinden Ebû Seleme’nin hutbesine kadar birçok ayrıntı ayrı başlıklar halinde
sunulmuştur. Eser “İbrahim’in Vasiyeti’nin Ebu’l Abbas’a Ulaşması” başlıklı bölüm ile sona
ermektedir.
2.3. Mehdî Dönemi ve İdeolojik Kaygı
Şimdiye kadar Abbâsîlerin ideolojik alt yapısının Ahbâr adlı eseri oluşturmada nasıl ve ne
şekilde etkili olabileceğine dair bulgular farklı başlıklar altında işlendi. Böylece hem eser
hakkında öne çıkan detaylar tartışıldı hem de eserin yazarını belirlemeye dair şimdiye kadarki
tartışmalar ve ihtimaller değerlendirilmiş oldu. Abbâsîlerin ideolojik kaygısının hangi
dönemde böyle bir eserin kaleme alınmasına sebebiyet vermiş olabileceği ise başka bir
tartışma konusudur. Daha açık bir ifade ile Abbâsîler ideolojilerine hizmet edecek bir eser
yazdırtmayı planlamışlarsa ve bu eser bugün elimizde olan yazmanın en azından temelini
oluşturan anonim kaynak ise, bunu hangi halife döneminde gerçekleştirmiş olabilirler? Bu
noktada işaretlerin bizleri Mehdî dönemine götürdüğüne ve eserde yer alan bazı rivayetlerin
Abbâsîlerden üç halifenin ismini ve lakabını verirken diğerlerinin müphem bırakıldığına daha
önce değinilmişti. Eserde yansıtılan ideolojik yanı anlamak ve tartışmayı bir adım öteye
taşımak için Mehdî dönemini ele almak ve meseleye bu açıdan da bakmak gereklidir.
Tam adı Ebû Abdillâh Muhammed el-Mehdî-Billâh b. Abdillâh el-Mansûr b. Muhammed
el-Hâşimî el-Abbâsî olan ve Mehdî lakabıyla tanınan üçüncü Abbâsî halifesi (158/775169/785), ilk halife Seffâh’ın yeğeni ikinci halife Mansûr’un oğludur. Mansûr döneminde
tehlike oluşturduğu düşünüldüğü için cezalandırılan Ali evlâdına ve taraftarlarına karşı ılımlı
bir siyaset izlemiş ve onları yanına çekmeye çalışmıştır. Hatta hapiste bulunan Ali evlâdını
serbest bırakmıştır. Hicaz halkına ve Ali evlâdına yardımda bulunmuş, babası döneminde Ali
evlâdının elinden alınan mülkleri iade etmiş ve onlara yeni araziler vermiştir. Bozkurt bu
siyasetin olumlu bir sonucu olarak onun döneminde Ali evlâdının önemli bir isyanının
görülmediğini ifade etmiştir.34
Ahbâr’ın yazımında hâkim olan havaya bakıldığında ise Ali evlâdına karşı sergilenen
tutuma dair izler bulabilmek mümkündür. Bir taraftan onlardan “amcaoğulları” olarak
bahsedilip Haşimoğulları çatısı altında aynı safta yer alma vurgulanırken diğer taraftan onların
aceleci siyasetlerine yapılan eleştiriler gün yüzüne çıkmaktadır. Bir önceki bölümde ele alınan
bir rivayette yer alan “Amcaoğlun Ali’nin oğullarından sakın ve oğluna da bunu tavsiye et.
Çünkü onların bir şahsın kendisi yüzünden öldürülmeyi gerektiren hareketleri vardır.” ifadesi
bunun açık bir göstergesidir. Mansûr dönemiyle uç bir noktaya taşınan ve Mehdî döneminde
de o kadar katı olmasa da devam ettiği tahmin edilebilecek bu siyaset Ahbâr’ın yazım
üslubuna önemli ölçüde yansımıştır. Ahbâr’da yer alan rivayetlerden anlaşıldığı üzere
Abbâsîler, Ali evlâdının süregelen mücadelesinin en önemli destekçileridir, onların başlarına
gelen felaketlere derinden üzülmektedirler35, açıkça Emevîlerin karşısında yer almaktadırlar36,
Ali evlâdının mücadelesini onlardan devralmışlardır ve sürdürmekte kararlıdırlar.37 Bununla
birlikte, Ali evlâdından devralınan bir vasiyet fikrine halen ihtiyaç duyarken bir taraftan da
Hz. Abbas’a dayanan bir fazilet ve meşruiyet zeminini kurmaya çalışmaktadırlar. İşte
Ahbâr’ın da yazımına yansıyan bu genel hava Mehdî döneminde izlenilen siyasetle son derece
uyuşuyor görünmektedir.
Nahide Bozkurt, “Mehdî-Billâh”, Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi (Ankara: TDV Yayınları, 2003),
28/377-379.
35
Ahbâr, 44.
36
Ahbâr, 43.
37
Ahbâr, 186-187.
34
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Abbâsîlerin izledikleri siyasetteki değişim ve Abbasoğulları üzerinden kurmaya çalıştıkları
meşruiyet fikri bizzat kitabın yazarı tarafından şu sözlerle ifade edilmiştir:
“Ebû Müslim, Mehdî zamanına kadar (Abbâsîlerin imameti Ali evlâdından devraldığına
inanmaya) çağırdı. Mehdî ise onları imametin Abbâs’a ait olduğu görüşüne döndürdü ve
onlara ‘imamet peygamberin amcası Abbâs’a ait idi. Çünkü o insanların buna en layık olanı
ve Peygamber’e en yakın olanı idi. Ondan sonra Abdullah b. Abbâs’a, ondan sonra Ali b.
Abdullah’a ondan sonra Muhammed b. Ali’ye, ondan sonra İbrahim b. Muhammed’e sonra
Ebu’l Abbâs’a, sonra Ebû Cafer’e, sonra Mehdî’ye.’ dedi ve sonra da bu listeyi Mehdînin
soyu üzerinden bugüne kadar uzattı.”38
Kitapta yer alan bu ifade bilhassa yazarın Mehdî zamanında yaşadığını gösteren en önemli
işaret sayılabilir. Paragrafta senet bulunmamaktadır ve bu sözlerin müellifin kendi ağzından
olduğu açıkça görülmektedir. Mehdî’den sonraki kısımda halife isimleri zikredilmemesine
rağmen sanki sıralanan bir liste varmış da bu verilmiyormuş izlenimi uyandırılmıştır.
Buna benzer şekilde ve belki de bizleri ikinci asra yönlendirmede eşit öneme sahip bir
başka rivayet de şu şekildedir;
İbn Abbas bir toplulukta “Bu ümmetin içinde 12 tane halife olacak” sözünü duymuş ve
bunun üzerine “siz ne kadar ahmakça bir söz söylüyorsunuz. Bu 12 kişiden sonra bizden üç
kişi daha vardır. Bu kişiler: Seffâh, Mansûr, Mehdî’dir, (sonra) halifeliği deccâle teslim
ederler” demiştir.39 Bu rivayeti müellifin kendisinden naklettiği Ebû Usame’nin yorumladığı
ve “Deccâl’e teslim etmeden kasıt, onun çocuklarının deccâle teslim etmesidir” dediği ifade
edilmiştir.
Bu yorumun sonradan eklenmiş olması ihtimal dahilindedir. Çünkü eğer İbn Abbas yıllar
öncesinden kendi soyundan gelecek halifelerin isimlerini zikrediyor ise neden geri kalanını da
vermemiştir? Nitekim Mehdî’den sonraki Abbâsî halifesi Hâdî’dir (169/785-170/786).
Hâdî’ye veya Abbâsîlerden ondan sonra gelecek bir isme deccâl denilmesi mümkün
görünmemektedir. Bununla birlikte zaten on dört tane Emevî halifesi bulunmaktadır. Diğer
taraftan, eğer buradaki Mehdî’den kasıt “beklenen Mehdî” ise ondan önceki Seffâh (132/750136/754) ve Mansûr (136/754-158/775)) lakaplarıyla iki Abbâsî halifesinin verilmesi de
dikkat çekicidir. Bizden üç kişi diyerek gerçek kişiler yerine Abbâsîlerden olacak halifelerin
gelecekte alması beklenen lakaplar verildi ise, Abbâsîlerin bu lakapları ard arda almaları da
ilgi çekicidir. Bu lakaplardan Mansûr ve Mehdî güzel sayılabilmesine karşın kan dökücü
anlamındaki Seffâh hoş bir lakap sayılamaz. Arap kültüründe lakap kullanma yaygın olsa bile
kimsenin kolay kolay Seffâh lakabını almayacağı bu ihtimali zayıflatmaktadır. Bu
değerlendirmeler doğrultusunda İbn Abbas’ın dilinden söyletilen bu sözlerin onlar yıllar sonra
üretildiği görüşü önem kazanmaktadır. İbn Abbas’ın gelecekten haber vermesi gibi bir husus
ise zaten başlı başına bir tartışma konusudur. Ancak bu yazıda asıl tartışma konusu Ahbâr’da
yer alan rivayetlerin uygunluğu değil, kaynağın yazıldığı dönemin belirlenmesi ve hangi
işaretlerin bizleri ikinci yüzyıla yönlendirdiğinin ortaya konulmasıdır. Kaynaktaki önemli
rivayetlerin değerlendirilmesi neticesinde sonradan eklenilen kısımları içeren nüshanın
olmasa da temeli oluşturan metnin Mehdî döneminde kaleme alındığı görüşü, üzerinde
düşünülmesi gereken önemli bir görüş olarak öne çıkmaktadır.

38
39

Ahbâr, 165.
Ahbâr, 29.
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SONUÇ
Bu yazıda Abbâsî ihtilâlinin resmi bir tarihi var mı sorusu Ahbâru’l-Abbas adıyla bilinen
anonim bir kaynak üzerinden tartışmaya açılmıştır. Kaynağın içerdiği rivayetler, yazım üslubu
ve yazım amacı göz önünde bulundurulduğunda bu soruya olumlu cevap verebilmek
mümkündür. Çünkü Abbâsî ihtilâlinin öncüleri olan Abbasoğullarının niyetleri, icraatları ve
hatta gizli davet döneminde hangi motivasyonlarla hareketi yürüttüklerine dair çok önemli ve
sonraki yüzyıllara ait kaynaklarda bulunmayan detaylara yer verilmiştir. En azından
elimizdeki nüshaya temel teşkil ettiği düşünülebilecek metnin ihtilâlden kısa bir süre yazıldığı
izlenimini veren bu zengin detaylar onun Abbâsîlerce yazdırılmış bir resmi ihtilâl tarihi
olabilme ihtimalini kuvvetlendirmektedir.
Çalışmanın en zor tarafı elbette ki eserin yazarını belirleme kısmı olmuştur. Yazma eserin
ilk sayfaları kayıp olduğu gibi metin boyunca da yazarın kim olduğunu tahmin etmeye
yönelik işaretler bulunmamaktadır. Bununla birlikte istinsah edilen nüshada muhtemelen
sonraki dönem veya dönemlere ait eklemeler bulunmaktadır. Bunlar da eserin hangi yüzyıla
ait olduğunu tespit etmeyi daha da zorlaştırmaktadır.
Tüm bu zorluklarla birlikte çalışma birtakım neticeleri sunmayı imkânsız kılmaz. Bunlar:
1. Eser kesin olarak Abbasoğullarına yakın veya onların taraftarı olan bir isim tarafından
kaleme alınmıştır. Aileyi yüceltme çabaları, hareketlerine meşruiyet kazandırma
gayretleri bunu göstermektedir.
2. Eser ne bütünüyle neseb kitabı ne de tarih kitabı olmamakla birlikte, belirli bir aileye
ve döneme ait bilgiler içermektedir. İhtilâle ışık tutmakla birlikte dönemin atmosferini
sonraki nesillere aktarmada ideolojik bir çabayı yansıtmaktadır. Bu yönleriyle esere
isim bulmak da hayli güçleşmektedir. Dûrî’nin neşrinde kullandığı Ahbârü’d-Devleti’l
Abbâsîyye adı benimsenmekle birlikte “da‘vet”in ardından kurulan yeni “devlet”in
tartışmaya açık bir konu olması dolayısıyla esere Abbasoğullarının haberleri anlamına
gelen Ahbâru’l-Abbas adının verilmesi daha doğru olacaktır. Ahbâr geleneğine yakın
bir çizgide olması da bu ismin tercih edilme sebeplerinden biri olarak düşünülebilir.
3. Eser birçok hadis içermektedir fakat ne yazık ki birçoğu düzgün verilmiş bir senet
kısmından yoksundur. Bu yönüyle yazarın sıkalığı ve eserin sıhhati açısından ayrı bir
değerlendirmeye tabi tutulmalıdır. Senet bakımından sahip olduğu tutarsızlıkların
eserin yazarını tahmin etme konusunda da göz önünde bulundurulması gerekmektedir.
Bu durum yazarının tayin edilmesine yönelik bir değerlendirme olan bir sonraki
maddede tekrar ele alınacaktır.
4. Eser büyük olasılıkla hicrî ikinci yüzyılda kaleme alınmış ancak istinsah edildiği
dönemlerde eklemeler yapılmıştır. Araştırmacıyı ikinci yüzyıla ileten en önemli
ayrıntılar Mehdî’den sonraki Abbâsî halifelerinin adını vermeyen rivayetlerdir. Hatta
bunların birinde Mehdî’nin son halife olduğu, daha sonra Deccal’in ortaya çıkacağı,
bir bakıma kıyametin kopacağı ifade edilmiş bu yönüyle ikinci yüzyıldan sonrasına
apokaliptik bir hava verilmiştir. Diğer taraftan araştırmacıların da dikkat çektiği üzere
senetlerde hicrî dördüncü asra kadar farklı yüzyıllardan isimler yer aldığı halde, eserin
yazıldığı tahmin edilen tarihten sonraki çalışmalarda adı veya yazarına işaret eden
herhangi bir ize rastlanmamaktadır. Bu da ikinci yüzyıldan sonraki tarihçilerin
isimlerini
içeren
senetlerin
sonradan
eklenmiş
olabileceği
ihtimalini
kuvvetlendirmektedir. Eserde Mehdî dönemini çağrıştıran detaylar düşünüldüğünde
ikinci yüzyılda kaleme alınan bir metnin temeli oluşturduğu, sonraki yüzyıllarda ise
aslındaki rivayetlere sadık kalınmak suretiyle metnin geliştirilerek sonraki yüzyıllara
aktarılan farklı nüshalar ortaya çıktığı söylenebilir. Böyle bir hipotez, halife
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isimlerinde Mehdî’den sonrasının verilmemesine açıklık getirirken, senetlerde sonraki
yüzyıllarda yaşamış râvî isimlerinin yer alabilmesini de mümkün kılacaktır.
5. Eser, ihtilâl boyunca izlenen ideolojik ve fiili yolu bütünüyle yansıtmaktadır.
Emevîlere karşı başından beri mücadele sürdüren Ali evlâdına karşı hem müşfik ve
yardımcı hem de ihtiyatlı bir tavrın sergilendiği anlaşılmaktadır. Mansûr döneminde
onlara karşı yürütülen politika Mehdî döneminde kısmen yumuşatılmıştır. Ne var ki
eserde meşruiyetin Ali oğullarından devralındığı fikri ile birlikte hilafetin aslında
Abbasoğullarının hakkı olduğu da işlenmeye çalışılmıştır. Bu yönüyle eser Ali
evlâdını sabırsız ve dolayısıyla Emevîlere karşı mücadelesinde haklı olsa da yetersiz,
Abbasoğullarını ise büyüklerinin tavsiyesi doğrultusunda sabırlı, dirençli ve yetkin
olarak göstermiştir. Verilen mücadeledeki fiili yol ise bütünüyle yansıtılmış ve bu
yönüyle eseri muadillerine göre eşsiz kılmıştır. Da‘vet boyunca görev alan liderlere
dair ayrıntılı bilgiler sunulmuş, nâib ve dâî listelerine yer verilmiştir. İhtilal ordusunun
nerelerden teşekkül edildiği, harekatın nasıl aşama aşama başarıya ulaştırıldığı
ayrıntıları ile verilmiştir. Bu yönüyle eser manipülatif yanlarıyla birlikte bir arşiv
belgesi niteliğindedir.
Sıralanan bu maddelerin de özeti niteliğinde, yazıda savunulan görüşleri üç ana maddede
sıralamak mümkündür. İlk olarak eser, ihtilâle dair oldukça detaylı ve zaman içinde
unutulabilecek ayrıntılar içerdiği için, en azından temeli oluşturan metin ihtilâlden kısa bir
süre sonra kaleme alınmış olmalıdır. İhtilâlden sonraki bu sürenin ne kadar olduğunu tayin
etmek üzere eserde yer alan dikkat çekici rivayetlere baktığımızda bunlar bizi açık şekilde
üçüncü halife Mehdî dönemine götürmektedir. Son olarak eser oldukça sistematik bir
şekilde yazılmıştır ve ihtilâl süresince ne olup bittiğini Abbâsîleri öven bir anlatımla
sonraki nesillere aktarma gayreti önemli ölçüde göze çarpmaktadır.
El yazması esere doğrudan ulaşamamak ve Dûrî’nin sunmuş olduğu neşirden istifade
etmek çalışmanın en önemli sınırlılığı olarak zikredilmelidir. Bu doğrultuda onun vermiş
olduğu bazı aydınlatıcı dipnotlar faydalı olmuştur ancak eserin yazarına dair Dûrî’nin
güçlü kanaati onu senet-metin uyumu yönünden eleştirel bir bakış açısı geliştirmekten
alıkoymuş görünmektedir. Eserin yeniden farklı bakış açıları ile ele alınması daha önce
gözden kaçmış hususların yakalanmasına ve yeni görüşler geliştirmeye imkân
tanımaktadır. Bu doğrultuda eserde dikkat çeken ayrıntılar farklı bir gözle yeniden
incelemeye tabi tutulmuştur ancak eser üzerine ileri çalışmalar daha farklı bulgulara
ulaşmayı sağlayabilir. Ayrıca eserin dili olan Arapçanın yüzyıllar arasında farklılaşan
kullanımı bile eser hakkındaki şüpheli yönlere ışık tutacaktır. Bu sebeple tarihi
araştırmanın yanında linguistik bir araştırma da oldukça kıymetli sonuçlara ulaşmayı
sağlayacaktır. Yazma eser üzerinden yapılacak ve dil uzmanlarının da dahil olabileceği
daha geniş bir interdisipliner çalışma, şüphesiz bu konudaki yetersizlikleri kapatacaktır.
Abbâsî ihtilâlinin İslam tarihindeki önemi ve eserin de Abbâsî ihtilâlini anlamadaki önemi
göz önünde bulundurulduğunda yazarı ve yazım tarihini gün yüzüne çıkaracak bir
projeden bile bahsedilebilir. Farklı alanlardaki isimlerin bir ekip halinde çalışması ile
burada yalnızca bir hipotez olarak sunulan birçok husus daha güçlü delil ve gerekçelerle
ilim dünyasına güçlü teoriler olarak kazandırılabilir.
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GİRİŞ
Asr-ı Saadet, Dört Halife ve Emevîler Dönemi’nin ilk yarısını kapsayan hicrî birinci asırda;
temel kaynağı Kur’an-ı Kerim ve Hz. Peygamber’in hadisleri olan Tefsir, Hadis, Fıkıh ve
Akâid/Kelâm gibi dinî ilimlerin sahabe ve tâbiîn nesli önderliğinde ilmî temelleri atılmıştır. Bu
dönemde ilim adı altında hadis rivayetleri, kaynağı Hz. Peygamber’e ve sahabeye dayanan tefsir
rivayetleri ve fıkhî konularda yine Hz. Peygamber ve ashabına dayanan fetvalar temel
malzemeleri oluşturmakta idi.1 Dolayısıyla bu dönemde dinî ilimlerdeki temel yöntem,
rivayetlerin genel itibarıyla farklı kişiler ve bölgelere aktarımından ibaretti. Hicrî ikinci asra
gelindiğinde ise dinî ilimlerin seyri açısından önemli gelişmeler söz konusu olmuştur. Zira bu
dönemde uzun süredir devam eden İslamî fetih hareketleri ile farklı ülke toprakları ve içinde
bulunan milletler İslam toplumu içerisinde yer almış ve içlerinden İslamiyet’i benimseyip dinî
ilimler ile ilgilenen çok sayıda alim ortaya çıkmıştır. Öte yandan başta hadis olmak üzere
yukarıda bahsedilen ilim dallarına ait olan malzeme ve rivayetlerin tedvin edilmesi ve muhtelif
değişkenler esas alınarak tasnif ve tebvîb (konuya göre başlıklara ayırma) edilmeye başlanması
da önceki asırda ilk nüveleri görülmesine karşın genel anlamda bu asra rastlar.2 İlaveten bir
haberin veya kaynağın kime ait olduğuna dair bilgi edinilmesini sağlayan isnad sistemi de
yaygın olarak bu asırda uygulanmaya başlanmıştır. Dolayısıyla önceki asrın bıraktığı miras
üzere ikinci asır, dinî ilimlerin seyri, metodu ve gelişimi açısından mühim bir yere sahiptir.
Tarih bize göstermektedir ki, bir toplumda ilmî ve kültürel faaliyetlerin sağlıklı bir şekilde
yürütülmesi, o toplumun siyasîlerinin veya idarecilerinin bilim ve bilim adamları ile olan
münasebetiyle doğrudan ilişkilidir. Zira bilime, bilim adamına ve yürüttükleri faaliyetlere karşı
idarecinin sahip olduğu tutum ile söz konusu ülke ve toplumdaki bilimin gidişatı doğru
orantılıdır. Modern dönem öncesi toplumlarda daha net bir şekilde görülebilen devlet
adamlarının desteği alınarak eserler yazan ilim adamları dönemin siyasî desteği ile çalışmalarını
daha kolay şartlarda yapmışlar ve eserleriyle birlikte daha çok tanınmışlardır.3 Burada hareketle
hicrî ikinci asırda İslam dünyasında dinî ilimlerin ve bu ilimlerle uğraşan dönemin alimlerinin
devrin idaresi olan Emevîler (41-132/661-750) ve Abbasîler (132-658/750-1258) ile olan
münasebetlerinin dinî ilimlerin gelişimi açısından mühim bir etken olduğunu söyleyebiliriz.
Emevî halifelerinin dinî ilimler ve alimler ile olan ilişkileri incelendiğinde onların dinî
hassasiyetleri ile bu ilimlere olan yönelimlerinin arasında bir paralellik olduğu görülür. Daha
1

Ahmed Emin, Fecru’l-İslam (Beyrut: Daru’l-Kutubi’l-İlmiyyah, 2009), 189.
Fuad Sezgin, Tarihu’t-Turâsi’l-Arabi, trc. Mahmud Fehmi Hicazi, 2. Bs (Riyad: Camiatü’l-İmam Muhammed b.
Suud el-İslamiyye, 1991), 1/1: 119.
3
Josef Horovitz, İslami Tarihçiliğin Doğuşu, trc. Ramazan Özmen-Ramazan Altınay (Ankara: Ankara Okulu
Yayınları, 2019), 227-232, 239, 251-254.
2
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dindar bir yaşam tarzını benimseyen halifelerin diğerlerine nazaran söz konusu ilimlere karşı
daha ilgili olduğunu söyleyebiliriz. Nitekim Abdülmelik b. Mervân (ö.86/705) ve Ömer b.
Abdülazîz (ö.101/720) ilme olan ilgileri ve ilmî vukûfiyetleri ile bu babda pek çok kişinin
malumu olan iki siyasî şahsiyettir. Klasik kaynaklarda ve onlardan hareketle modern
çalışmalarda Emevî halifelerinin ilimle olan münasebeti konusunda da çoğunlukla bu iki halife
üzerine yoğunlaşıldığını görülmektedir. Buna karşılık devrin siyasîlerinin din adamları ve dinî
ilimlere olan ilgisi ve etkisini bütüncül bir şekilde anlayabilmek için dönemin diğer halifelerinin
de bu konudaki durumlarını incelemek gerekmektedir.
Bu çalışmada Emevî Halifesi Hişâm b. Abdülmelik’in (ö.125/743) devrinin ulemâsı ve dinî
ilimlerle olan ilişkisi özelinde içinde yaşadığı hicrî ikinci asırda İslamî ilimlerin gelişimindeki
rolü ve katkısı üzerinde durulmaktadır. Siyasî, askerî ve iktisadî anlamda devletini kalkındıran
Hişâm b.Abdülmelik’in dinî ilimler özelinde devrinin ilmî hüviyeti hakkında da bir inceleme
yapılmaktadır. Hişâm b. Abdülmelik ve dönemi hakkında yapılan çalışmalar incelendiğinde
onun ve döneminin ağırlıklı olarak siyasî yönü itibarıyla ele alındığı görülmektedir. Onun
dönemindeki ilmî faaliyetler hakkında yazılan ve tespit edebildiğimiz birkaç eser
bulunmaktadır. Fakat bu çalışmalarda ise konu Hişâm merkezli olmaktan çok İbn Şihâb ezZührî (ö.124/742) merkezlidir.4 Nihai olarak Hişâm dönemindeki İslamî ilimler ve din alimleri
hakkında müstakil bir çalışma mevcut değildir. Dindar bir yaşam tarzını benimsediği ve
insanların mallarını kendisine bir emanet olarak gören ve bu bilinç üzerine devletini idare
ettiğini kaynaklardan öğrendiğimiz5 Hişâm’ın da diğer dindar halifeler için dinî ilimlere dair
oluşan ilginin onun içinde geçerli olup olmadığını sorgulamamıza neden olmaktadır.
Çalışmada öncelikle Emevîler dönemi dinî ilimlerin genel durumu incelenmektedir. Daha
sonra Emevî halifelerinin dinî ilimler ve alimler ile olan ilişkisi hakkında genel bilgi
verilmektedir. Ardından Hişâm b. Abdülmelik hakkında biyografik bilgiler verilmektedir. Daha
sonra Hişâm b. Abdülmelik’in alimler ve dinî ilimlerle olan ilişkisi hakkında incelemeler
yapılmaktadır. Çalışmamıza malumât sağlayacak kaynaklardan bilgi edinilmiş ve bunlar
üzerinden bir analiz yapılmıştır, dolayısıyla literatür taraması yöntemi araştırmada esas
alınmıştır. Bu araştırma ile Halife Hişâm özelinde Emevîler’in dinî ve ilmî değerlere dair
düşüncelerini ve uygulamalarını ortaya koymak amaçlanmaktadır.
1. EMEVÎLERİN DİNÎ İLİMLERLE VE ALİMLERLE OLAN İLİŞKİSİ
1.1.Emevîler Dönemi’nde Dinî İlimlerin Genel Durumu
Emevîler devri, İslamî ilimlerin gelişimi, dönüşümü ve sonraki dönemlerdeki seyri açısından
son derece belirleyici bir hüviyete sahiptir. Bu dönem, genç sahâbîlerin ve daha çok tabiîn
neslinin yaşadığı bir dönem olmuştur. Hz. Peygamber’den onun ashâbına, onlardan da tâbiîn
ve tebe-i tâbiîn nesline dinî ilimlerin temeli olan rivayetler bir kopukluk olmaksızın
aktarılmıştır. Kuşaklar arası ilmî cihette sağlanan bu ittisâl, Emeviler zamanında Tefsir, Hadis,
Fıkıh ve Akâid/Kelâm gibi ilimlerin ortaya çıkmasını sağlamıştır.6 Fetihler ile birlikte
genişleyen devletin sınırlarıyla paralel olarak, farklı milletlerden pek çok kişi İslam dinini kabul
etmiş ve yeni Müslüman olan ve “mevâlî” olarak isimlendirilen bu kişiler içerisinden pek çok
4

Bk. Talat Koçyiğit, “İbn Şihab ez-Zuhri (50-124 H)”, Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi 21/01
(1973): 74; Halit Özkan, “Tedvin Tarihinde Emevî Sarayı ve Zührî’nin Mirasına Bir Örnek: Şuayb b. Ebû
Hamza Nüshası”, Divan: Disiplinlerarası Çalışmalar Dergisi, 32 (2012): 1-13.
5
Belazuri, el-Ensabu’l-Eşraf, ed. Süheyl Zekkar - Riyad Zerkali (Beyrut: Daru’l-Fikr, 1417), 8: 396; Ebu’l-Hasen
Ali bin Hüseyin bin Ali el-Mes’udi, Mürucu’z-Zeheb ve Meadinu’l-Cevher, ed. Kemal Hasan Mer’i (SaydaBeyrut: el-Mektebetu’l-Asriyye, 2005), 3: 175; Celaleddin es-Suyuti, Tarihu’l-Hulefa, ed. Kasım Eş-Şemma
Er-Rifai - Eş-Şeyh Muhammed El-Osmani (Amman: Daru’l-Erkam, t.y.), 195-197.
6
İrfan Aycan, Emeviler Dönemi Bilim Kültür ve Sanat Hayatı, ed. İrfan Aycan, 2.Baskı (Ankara: Otto, 2017), 3940; Emin, Fecru’l-İslam, 189.
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din bilgini çıkmıştır. Bu bilginler, Emevîler devrinde oldukça önemli ilmî ve fikrî faaliyetlerde
yer almışlardır. İlaveten ilmî sahada yaşanan bu gelişmeler ile Tefsir’de; Abdullah b. Abbas
(ö.67/687-88), Mücâhid b. Cebr (ö.103/721), İbn Cüreyc (ö.150/767) Atâ b. Ebû Rebâh
(ö.114/732), Saîd b. Cübeyr (ö.94/714) ve İkrime (ö.105/723) gibi isimler dönemin alimlerine
örnek olarak verilebilir.7 Bu dönemde tefsirde re’y yöntemi kullanılmaya başlanmıştır.
Müslüman Arapların diğer topluluklar ile olan kültürel etkileşimi tefsirde de kendini
göstermiştir. İsrâiliyyât denilen, kaynağı diğer kültürlere dayanan ilmî malzemeyi eserlerinde
kullanışı ve öncüsü olması açısından Vehb b. Münebbih (ö.110/728) de önemli bir yere sahiptir.
Öte yandan Emevîler devrinde hadis ilminde de önemli gelişmeler meydana gelmiştir. Hadis
alimlerinin sayısı ve yapılan çalışmalar baz alındığında Medine’nin hadis ilminde ilk sırada yer
aldığı görülmektedir. Medine’den sonra Irak’ta bulunan Kûfe ve Basra, Şam ve Mısır’da da
hadis alimlerinin bulunduğu ve bu ilime mahsus çalışmaların yapıldığı görülmektedir. En
başında bu devirde ilk olarak Ömer b. Abdülazîz’in emri ve İbn Şihâb ez-Zührî’nin çalışmaları
ile tedvin edilmiş ve hatta Fuat Sezgin’e göre tasnifin ilk örnekleri de bu dönemin sonlarında
başlamıştır.8 Ömer dışında diğer pek çok Emevî halifelerinin de aynı uğraş içerisinde
olduklarını söyleyebiliriz. İlaveten bu devirde hadis tenkidinde İbn Sîrîn (ö.110/729) ve Saîd b.
Müseyyeb (ö.94/713) gibi kişiler ön plana çıkmışlardır.9 Dolayısıyla bu dönem, ileride
oluşturulacak olan mütebahhir hadis literatürünün oluşumu açısından önemli bir yere sahiptir.
Hadis ilmi adı altında siyer ve megâzî ilimleri ile alakalı haber ve rivayetlerin de aynı
muameleye tabi olduğunu da burada hatırlatmakta fayda vardır.10
Bununla birlikte fıkıh ilminde de bu dönem önemli gelişmeler meydana gelmiştir. Her şeyin
başında Fıkıh, Emevîler Dönemi’nde müstakil bir ilim dalı haline gelmiştir. Bu devride yaşayan
alimler kendilerinden önceki sahâbe ve tâbiîn neslinden emanet aldıkları ilmî mirası kendileri
de işleyerek nassta hükmü belli olmayan amelî konularda içtihatlar ortaya koymuşlardır.
Medine merkezli olup, metni re’ye önceleyen Ehl-i Hadîs ile re’y ve içtihadı fıkhî sahada Ehli Hadîs’e nazaran oldukça önemseyen Kûfe merkezli Ehl-i Re’y’de bu devrin başlıca iki fıkıh
ekolü olmuştur.11 Medine ekolünde İmam-ı Mâlik (ö.179/795), Kûfe ekolünde ise Ebû Hanîfe
(ö.150/767) önde gelen iki isimdir. Bununla birlikte Atâ b. Ebû Rabâh, Zeyd b. Ali (ö.122/740),
Kadı Şüreyh el-Kûfî (ö.80/699), Evzâî (ö.157/774), Hasan-ı Basrî (ö.110/7128), Leys b. Sa’d
(ö.175/791) Mekhûl ed-Dimaşkî (ö.112/730) ve ismini burada zikretmediğimiz pek çok fıkıh
bilgini bu dönemde yaşamıştır. İlm-i fıkıh disiplini içerisinde bu dönemde yazılı eserler de
kaleme alınmaya başlanmıştır. Bu devirde dinin amelî yükümlülüklerini uygulamada önceki
dönemlere nazaran bir azalmanın görülmesi fıkhın pratik alanda olmaktan çok teorik alanda
gelişmesine sebep olmuştur.12 Emevîler Dönemi akâid/kelâm ilmi için de önemli bir dönemdir.
Zira İslam dünyası içerisinde meydana gelen iç karışıklıklar ve siyasî gelişmeler üzerine
Müslümanlar arasında oluşan yorum farklılıkları, kelâmî ekollerin ortaya çıkmasına sebep
olmuştur. Bu devride Cebriyye, Kaderiyye ve daha çok Abbasîler dönemi içerisinde bilinen
şeklini alan Mu’tezile gibi ekoller ortaya çıkmışlardır. Ca’d b. Dirhem (ö.124/742), Ma’bed elCühenî (ö.83/702), Gaylân ed-Dimaşkî (ö.120/738), Vâsıl b. Atâ (ö.131/748), Amr b. Ubeyd
(ö.144/761) ve Hasan-ı Basrî (ö.110/728) bu ilimde dönemin önde gelen alimleri olmuşlardır.
Yaşanan iç karışıklar ile beraber devletin dinî ve siyasî politikalarında benimsediği üslup ve
7

İbrahim Sarıçam - İrfan Aycan, Emevîler, 10. Bs (Ankara: Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları, 2018), 136.
Sezgin, Tarihu’t-Turâsi’l-Arabi, 1991, 1/1: 122.
9
Emin, Fecru’l-İslam, 210.
10
Sabri Hizmetli, İslâm Tarihi -İlk Dönem-, 9. Bs (Ankara: Ankara Okulu Yayınları, 2015), 70-71.
11
Sarıçam - Aycan, Emevîler, 139.
12
Sarıçam - Aycan, Emevîler, 138.
8
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resmî ideolojisinin de bu ekollerin ortaya çıkmasında önemli olduğu burada ifade edilmelidir.13
Sonuç olarak İslamî İlimler açısından Emevîiler Dönemi’nin oldukça canlı bir dönem olduğu
görülmektedir.
1.2. Emevî Halifelerinin Dinî İlimler ve Alimler İle Olan İlişkisi
Batılı bir araştırmacı, İslamî İlimler’de ihtisaslaşmanın Emevîler Dönemi’nde henüz söz
konusu olmadığını, fakat halifelerin ulemâyı ilmî çalışmalara daima yönlendirdiklerinden
bahseder.14 Devrin halifelerinin ve idarecilerinin bazı istisnalar hariç tutulursa alimlere ve
yaptıkları ilmî faaliyetlere destek ve serbestilik tanıdığı söylenebilir. Bu dönemde yönetim
tarafından kötü muamele gören veya idam cezasına çarptırılan bazı alimler de mevcuttur.
Burada bir husus dikkat çekmektedir ki, o da halifelerin bu alimlere karşı takındığı tutum ve bu
tutumun sebebidir. Söz konusu uygulamaların kendilerine tatbik edildiği bu alimlerin çoğunun
yönetime karşı düzenlenen isyan hareketlerine katıldığı veya destek verdiği görülmektedir. Bu
alimler, Emevîler’e göre; meşru devlet nizamına karşı geldikleri için söz konusu muameleye
tabi tutulmuşlardır. Dolayısıyla devletin siyasî veya dinî gerekçelerle onlara karşı böyle bir
siyaset izledikleri söylenebilir. Bu hususta halifelerin, insanlardan kendi yönetimlerinin
aleyhinde bir girişimde bulunmamalarını, bunun dışında serbest olduklarını bildirdiklerini
görmekteyiz.15 Sonuç olarak kendi siyasî istikballerine halel getirmemek kaydıyla Emevî
yönetiminin, alimlere başkaca bir müdahalede bulunmadığı söylenebilir.16 Emevîler devrinde
tercih edilen veya dikte edilen resmî bir mezhep anlayışının olmayışı da bunun bir neticesi
olmuştur.
Emevî halifelerinin içerisinde dinî ilimlerle ve alimlerle olan ilişkisine dair tarihi süreci
incelediğimizde Muâviye b. Ebî Süfyân (ö.60/680), Abdülmelik b. Mervân, Velîd b.
Abdülmelik, Ömer b. Abdülazîz ve Hişâm b. Abdülmelik gibi isimlerin bu konuda öne çıktığı
görülmektedir. Muâviye’nin İbn Abbas (ö.68/687-688)’tan aktarılarak gelen meşhur
rivayetinde Vitir Namazı’nı onun bir rek’at olarak kılmasının kendilerine bildirilen İbn
Abbas’ın onun fakîh olduğu belirtilmektedir.17 Hz. Ali ile giriştiği mücadelede vermiş olduğu
isyan kararı değerlendirilirken de onun müçtehit oluşuna dair atıf vardır.18 Bununla birlikte
Muâviye’nin Muğire b. Şu’be’den kendi bölgesinde bulunan râvilerden hadis toplamasını
istediği de bilinmektedir. Muaviye’nin azatlıları olan hizmetçilerinden pek çok kişinin de onun
ve daha sonraki dönemlerde hadis ve diğer ilimlerle alakalı rivayetleri hıfz etmekle veya
yazmakla görevlendirildiğini de konu hakkında yapılan araştırmalardan öğrenmekteyiz.19
Emevî halifeleri içerisinde kuşkusuz Abdülmelik b. Mervân’ın ilme ve alimlere verdiği önem
açısında önemli bir yeri bulunmaktadır. Abdülmelik’in çocukluk yaşlarından itibaren
Medine’de büyüdüğü ve sahabeden pek çok kişiden ders aldığı bilinmektedir. Kaynaklarda
onun için “mescit güvercini” ifadesi kullanılmaktadır. Küçük yaşlardan itibaren Medine’de
13

Mustafa Özkan, Emevîler Döneminde İktidar-Ulemâ İlişkisi (Yayınlanmış Doktora Tezi, Ankara Üniversitesi,
2007), 250-251; Aycan, Emeviler Dönemi Bilim Kültür ve Sanat Hayatı, 65.
14
W. Montgomery Watt, İslam Düşüncesinin Teşekkül Devri, trc. Ethem Ruhi Fığlalı, 3. Bs (Sarkaç, 2010), 63.
15
Velîd b. Abdülmelik’in (ö.96/715) insanlara, kendiler hakkında istediklerini düşünmekte serbest olduklarını,
fakat aleyhlerinde olan fikirlerini fiiliyata taşımamaları gerektiğini bilmekteyiz. Özkan, Emevîler Döneminde
İktidar-Ulemâ İlişkisi, 77-84.
16
Bk. Hüseyin Atvan, el-Ümeviyyûne ve’l-Hilafe (Darü’l-Ceyl, 1986), 17-32.
17
İbn Sa’d, Kitabu’t-Tabakati’l-Kebir, ed. Ali Muhammed Ömer (Kahire: el-Mektebetü’l-Hanci, 1421), 6: 21;
Dineveri, Ahbaru’t-Tıval (Beyrut: Daru’l-Kutubi’l-İlmiyyah, 2012), 228-229.
18
Ömer Nasuhi Bilmen, Ashab-ı Kiram Hakkında Müslmanların Nezih İtikadları; Hz. Muâviye Hakkında Suallere
Cevaplar (İstanbul: Ravza Yayınları, 2020), 101-102.
19
Hüseyin Atvan, er-Rivayetü’t-Tarihiyye fi Biladi’ş-Şam fi’l-Asri’l-Ümevi (Beyrut: Daru’l-Ceyl, 1986), 38.
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sahâbelerin ilim halkalarından ayrılmayan Abdülmelik’in Medine’nin dört fakihinden biri
olduğu aktarılır.20 Abdülmelik döneminde devlet adamları içerisinde önemli bir yere sahip olan
Kabîsa b. Züeyb (ö.86/705)’in halife ile hac yaparken haccın rükunlarını karıştırdığı ve
halifenin kendisine ne yapması gerektiğine dair bilgi verdiği de bu konuyla ilgili olarak
kaynaklarda aktarılır.21 Abdülmelik, devrinin alimlerinin ilmî çalışmalarına da destek vermiştir.
Bu konuda örnekler verecek olursak, devrin en meşhur alimlerinden Şa’bî’ye (ö.104/722)
Abdülmelik’in bir tefsir kitabı yazmasını istediği ve kendisine de göndermesini rica ettiği
bilinmektedir. Bunula birlikte hadis ilmi açısından Zührî’nin Abdülmelik ile tanışması da gayet
mühim bir husustur. Nitekim ilminden çok etkilendiği Zührî’nin sarayında kalmasını isteyen
Abdülmelik, yapacağı ilmî çalışmalara karşın Zührî’ye madden ve manen büyük destek
olmuştur.22 Hadis rivayetlerinin toplanması konusunda onun Zührî’den çokça ricada
bulunmuştur. Abdülmelik’ten sonra oğlu Velîd de dinî ilimler ile ilgilenen alimler ve ilim
talebelerine maddî yardımlarda bulunmuştur. Mescid-i Aksa bölgesinde Kur’an öğrenip dinî
ilimler üzerine tahsil yapan ilim halkalarındaki öğrencilere maddî ödenek tahsis etmiştir.23
Burada ifade edilmelidir ki bir siyasî yönetimin ülkesindeki bilimsel gelişmelere yapacağı en
önemli katkılardan biri, şüphesiz bu çalışmaların gerçekleşebilmesi için gerekli imkanın ve
maddî desteğin temin edilmesidir. Dolayısıyla Emevîler’in kendileriyle yakın iletişimde olan
alimlere sağladığı maddî imkanlar bu yönde değerlendirilebilir.
Ömer b. Abdülazîz ise dinî ilimler ve alimler ile olan ilişkisi bakımından tartışmasız son derece
önemli bir yere sahiptir. Onun dinî ilimlerin gelişimine sunduğu en önemli katkı şüphesi Zührî
ve devrinin Medine valisi Ebû Bekr b. Muhammed b. Amr b. Hazm’a verdiği emirle hadislerin
tedvin edilmesi olmuştur. Hadis ilmi altında diğer İslamî ilimlerin temel malzemesini oluşturan
bu rivâyetler, o zamana kadar diğer bir adıyla Arap toplumunda bilginin başkalarına intikal
ettirilmesinde yegâne yöntem olarak nitelenebilir.24 Dolayısıyla Ömer b. Abdülazîz’in
hadislerin bir araya getirilmesi özelinde yaptığı ileride mütebahhir İslamî İlimler literatürünün
oluşmasında adeta bir temel atma görevi görmüştür. Emevî ailesi ile yakın bir ilişkisi olan
devrin meşhur alimlerinden Recâ b. Hayve (ö.112/730)’un da yine Ömer’in döneminde
hadisleri harf sırlamasına riayet ederek aktardığı bilinmektedir.25 Onun döneminde hadis ilmi
açısından bunun da önemli bir gelişme olduğunu söyleyebiliriz. Bir araya getirilmeyen ve o
dönemin tabiriyle ilim denilen26 bu bilgilerin kaybolması veya birbirleri ile karışması
durumunda dinî ilimler açısından oldukça olumsuz sonuçlar doğurabileceğini fark eden
halifenin bu emri ve siyaseti ilmin muhafaza edilmesi adına son derece yerinde olmuştur.
Kendisi de alim olan Ömer b. Abdülazîz’in onun önceki devrilerde yazıldığı bilinen, Kitâbü’sSadakât ve Nefsi’t-Tesmiyeti Ömer b. Hattâb ve Hz. Ömer’in (ö.12/644) fetvaları ve onların

20

Belazuri, el-Ensabu’l-Eşraf, ed. Süheyl Zekkar - Riyad Zerkali (Beyrut: Daru’l-Fikr, 1417), 7: 202-203; Mustafa
Hizmetli, İslam tarihi’nin İlk Kaynakları (Ankara: Ankara Okulu Yayınları, 2019), 69.
21
İbn Sa’d, Kitabu’t-Tabakati’l-Kebir, ed. Ali Muhammed Ömer (Kahire: el-Mektebetü’l-Hanci, 1421), 7: 227.
22
İbn Sa’d, Kitabu’t-Tabakati’l-Kebir, 1421, 7: 431-432; Koçyiğit, “İbn Şihab ez-Zuhri (50-124 H)”, 75-76;
Özkan, “Tedvin Tarihinde Emevî Sarayı ve Zührî’nin Mirasına Bir Örnek: Şuayb b. Ebû Hamza Nüshası”,
7-8.
23
Ömer bin Süleyman el-Ukaylî, Tarihu’d-Devleti’l-Ümeviyye, 2. Bs (El-Cem’iyyetu’t-Tarihiyyeti’s-Suûdiyye,
2006), 164.
24
Emine Sonnur Özcan, İslâm Tarihyazımında Gerçekçilik ve el-Mes’ûdi (Ankara: Doğu Batı Yayınları, 2014),
154-166.
25
İbn Sa’d, Kitabu’t-Tabakati’l-Kebir, ed. Ali Muhammed Ömer (Kahire: el-Mektebetü’l-Hanci, 1421), 9: 458.
26
Hasan İbrahim Hasan, Siyasî-Dinî-Sosyal-Kültürel İslam Tarihi, trc. İsmail Yiğit v.dğr. (İstanbul: Kayıhan
Yayınları, 1985), 2: 218-219.
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âdâbı hakkındaki kitapları tekrar düzenleyerek çoğalttığı bilinmektedir.27 Ayrıca onun
Kaderiyye hakkında da er-Redd ale’l-Kaderiyye adlı bir eser kaleme aldığı ifade edilmektedir.28
Halifeler ile birlikte dönemin hanedan üyelerinin de sarayda bulunan Zührî’den belli konulara
mahsus kitap veya risaleler yazmalarını istediği bu babda zikredilmelidir. Velîd b.
Abdülmelik’in oğlu İbrahim’in de Zührî’den içerisinde fıkhî konularla ilgili hadislerin
bulunduğu bir risale yazmasını istemiştir. Aynı isteği diğer hanedan mensuplarının da kendileri
ve çocukları için istediği bilinmektedir. Emevîler’in alimler içerisinde daha çok Zührî ile
iletişimde olmaları ve dinî ve ilmî konularda ona çokça danışmaları diğer alimleri
önemsemedikleri veya Zührî’yi kendi politika ve menfaatleri için kullandıkları anlamına
gelmemelidir. En başta Zührî, yaşamış olduğu dönemin neredeyse tüm alimleri tarafından itibar
görmüş ve büyük güven kazanmış bir kişidir. Öte yandan hadis rivayetleri içerisinde Zührî’nin
adının râvî zincirinde olduğu hadis sayısı çok mühim bir yer tutmaktadır. Dolayısıyla siyasî
olarak tarafsız olan ve gayet donanımlı olan Zührî’nin Emevîler ile olan ilişkisinin mahiyetini
kasıtlı bir menfaat ilişkisi olarak yorumlamak yerine zikrettiğimiz faktörleri dikkate alarak
değerlendirmek daha isabetli olacaktır.
Emevîler’in din alimlerinden pek çok kişiyi de devlet kademelerinde görevlendirdiği
görülmektedir. Nitekim uzun yıllar Kûfe kadılığı yapmış olan Şüreyh, Velîd b. Abdülmelik
tarafından Şam’a kadı olarak atanan Yahya b. Saîd el-Ensârî (ö.143/760)29Bizans’a elçi olarak
gönderilen Şa’bî30 çok kısa sürede de olsa yine aynı yerde kadı olan Saîd b. Cübeyr (ö.93/714),
Şam’da fetva mevkiînde olan Evzâî, devlet tarafından askerî seferlerde kumandanlık eden ve
II. Yezîd (ö.106/724) döneminde Şam kadısı olan Zührî bunlara verilecek yalnızca birkaç
örnektir.
2. HİŞÂM B. ABDÜLMELİK’İN DİNÎ İLİMLER VE ALİMLER İLE OLAN
İLİŞKİSİ
Halife Hişâm’ın devrindeki alimler ve dinî ilimler ile olan ilişkisine geçmeden evvel onun
şahsiyeti ve hilafeti sırasında yaşanan gelişmeler hakkında bir bilgilendirmede bulunmakta
fayda vardır.

2.1. Hişâm b. Abdülmelik (ö.125/743)
Emevîler halifelerinin onuncusu olan Hişâm b. Abdülmelik, h. 72/691-692 tarihinde Medine’de
dünyaya gelmiştir. O’nun Babası Abdülmelik b. Mervân, annesi ise Mahzumoğulları
kabilesinden Âişe bt. İsmâîl b. Hişâm’dır. Kaynaklarda babası tarafından Zübeyrîler’e karşı
kazandığı zaferlere istinaden “Mansûr” isminin verildiği fakat annesinin daha sonra kendi
dedesi olan Hişâm adını verdiği bilinmektedir.31 Babası tarafından küçük yaşlardan itibaren iyi
bir eğitim alması istenen Hişâm, kendi devri şartlarında iyi bir tahsil görmüştür. Ata binmek,
kılıç kullanmak ve ok kullanmak dışında Zührî olmak üzere pek çok din bilgininden de özel
27

Fuad Sezgin, Tarihu’t-Turâsi’l-Arabi, trc. Mahmud Fehmi Hicazi, 2. Bs (Riyad: Camiatü’l-İmam Muhammed
b. Suud el-İslamiyye, 1991), 1/3: 3.
28
Fuad Sezgin, Tarihu’t-Turâsi’l-Arabi, trc. Mahmud Fehmi Hicazi, 2. Bs (Riyad: Camiatü’l-İmam Muhammed
b. Suud el-İslamiyye, 1991), 1/4: 4.
29
Sezgin, Tarihu’t-Turâsi’l-Arabi, 1991, 1/3: 24.
30
Yaşar Kandemir, “Şa‘bî”, Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi (İstanbul: TDV Yayınları, 2010), 38: 217218.
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dersler almıştır. Kişiliği ve ileride hilafeti esnasında izlemiş olduğu politikalarında çocukluk ve
gençlik yıllarında aldığı dinî eğitim ve terbiye etkili olmuştur. Veliahtlık yıllarında Ukfan adlı
bir kişinin önderi olduğu Hâricî isyanını bastırmakla görevlendirilmiş ve söz konusu isyanı
bastırmıştır.32 Ağabeyi Yezîd b. Abdülmelik’in h.105/724 tarihinde vefatı üzerine hilafet
makamına o geçmiştir. Hilafet makamına geldikten sonra kendinden önceki halifelerden farklı
olarak o hicrî 106 senesinde maiyetinde bulunanlar ile birlikte Hacc’a gitmiştir.33 Onun ülkenin
iç istikrarının bozulduğu ve çeşitli sıkıntılar ile baş başa kaldığı bir dönemde iş başına gelmiştir.
Buna rağmen o, devletin bozulan iç istikrarını yeniden tesis etmiş, doğuda ve batıda askeri
seferler düzenlenerek yeni fetihler yapılmış, ülkede var olan isyancı gruplara karşı olan
mücadelede onun uygulamaları ile devlet açısından geçici de olsa olumlu sonuçlar edilmiş ve
o, ülkenin bozulan iktisadî muvazenesini yeniden bir düzene koymuştur.34 Hişâm’ın ülke
ekonomisini düzeltmek adına aldığı tedbirler onun cimri olarak algılanmasına da sebep
olmuştur.35 Fakat Hişâm b. Abdülmelik hakkında yaptığı doktora çalışmasında, onun cirmi
olduğuna dair gösterilen gerekçelerin gerçeklerle uyuşmadığı, onun tedbirlerinin ülkedeki malî
dengeyi sağlamak adına uygulandığı ifade edilir.36
Ülkenin onun dönemindeki genel durumuyla birlikte onun devrinin bilimsel ve kültürel
anlamda da gelişmelerin sürdüğü bir dönem olmuştur.37 Devrinde birbirinden farklı alanlarda
pek çok alim ilmî faaliyetlerini sürdürmüştür. Bununla birlikte Sâsânî dönemi İran’ında yazılan
bazı siyaset kitapları Hişâm’ın hususî isteği üzerine Pehlevîce’den Arapça’ya da devletin
katipleri tarafından tercüme dilmiştir. O ülkesinde sağladığı düzen ve istikrar sebebiyle pek çok
tarihçi tarafından üç büyük Emevî halifesinden biri sayılmıştır. Son derece dindar bir yaşam
tarzını da benimseyen halifenin kendisi ile beraber ailesinin ve yakınlarının da dinin emir ve
yasaklarına riayet etmelerini istemiştir. Çocuklarının iyi bir dinî eğitim almasını istemiş ve
sarayında onlardan dersler almalarını sağlamıştır. Zührî ve Süleymân b. Süleym el-Kelbî gibi
isimler buna örnektir.38 Ölüm döşeğinde iken kendisi yakın olan Süleyman’a çocuklarının
Kur’an’ı, hadisleri, ensâb ve ahbârı öğrenmelerini vasiyet etmiştir.39 Onun, bineğinin
hastalanması sebebiyle Cuma Namazı’na gitmeyen oğluna kızdığı ve kendisine bir yıl boyunca
yeni bir binek verdirmediği, içki içen bir diğer oğluna bir daha devlet görevi vermediği, içki
içmediği ve içen bazı kişileri cezalandırdığı bilinmektedir. İslamiyet’in diğer devletler nezdinde
de kabul edilmesi için Türk ve Çin hükümdarlarına İslam’a davet mektupları göndermiştir.40
Sade bir yaşam tarzını benimseyen ve sarayını günümüzde Suriye sınırları içerisinde bulunan
Rusâfe’ye taşıyan Hişâm b. Abdülmelik, yaklaşık yirmi yıl süren hilafetinden sonra h. 125/743
yılında Rusâfe’de vefat etmiştir.
32
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2.2.Hişâm b. Abdülmelik’in Alimler ve Dinî İlimler İle Olan İlişkisi
Halife Hişâm’ın dinî ilimler ve devrinin alimleriyle olan münasebetiyle onun dinî hassasiyetleri
arasında bir paralellik vardır. Nitekim dinî-manevî değerlere karşı saygılı ve ibadetlerini yerine
getirmede hassas olan halife, devrinin alimleriyle de yakın bir ilişki kurmuş ve onların ilmî ve
tecrübî birikimlerinden istifade etmek istemiştir. Kendi dönemindeki bazı din alimlerine maddî
yardımda bulunmuştur. Hicrî 106/725 senesinde onun emîr olarak Hacc yaptırdığı esnada Hz.
Ömer’in soyundan olan Sâlim b. Abdullah b. Ömer’i (ö.106/725) hasta iken ziyaret ettiği, kısa
bir müddet sonra vefat ettiğinde cenaze namazını kıldırdığı, hacc yaptığı ve Sâlim gibi bir
kişinin namazını kıldırdığı için neye sevineceğini şaşırdığını ifade ettiğini kaynaklardan
öğrenmekteyiz.41 Sâlim ile aynı sene vefat eden Yemenli alim Tâvûs b. Keysân (ö.106/725)’ın
da namazını o kıldırmıştır.42 Rusâfe’de bulunan sarayında haftanın belli günlerinde ilim
sohbetleri tertip edilmiştir.43 Sarayında ilmî hususlarda meydana gelen ihtilaflar hakkında cedel
toplantıları da düzenlenmiştir. Halku’l-Kur’an ve Allah’ın İrade sıfatı hakkındaki görüşleriyle
tanınan bir Kaderî ve önceden halifenin katibi olan44 Gaylân ed-Dimaşkî (ö.120/738)
karşısında, Meymûn b. Mihrân (ö.117/735) ve Evzâî tartışmalarda bulunmuşlar ve halife de bu
ilmî tartışmayı dikkatle izlemiştir.45
Bununla birlikte o, hürmet duyduğu kişilerden çokça nasihatte bulunmalarını istemiştir.46
O’nun yakınında olmayan alimlere de mektuplar yazarak soru sorduğu veya bazı isteklerde
bulunduğu bilinmektedir. Nitekim, Kûfe’de bulunan meşhur hadisçi A’meş’ten (ö.148/765)
onun Hz. Osman ve Hz. Ali’nin birbirleriyle üstünlük açısından durumu hakkında neler
düşündüğü ile alakalı ona bir mektup yazmış ve Hz. Osman’ın faziletleri ile ilgili hadis
rivayetleri mevcut ise onları toplamasını istemiştir.47 Halifenin devlet işlerinde de yanında
bulunan alimlerin görüşlerine başvurduğu görülmektedir. Örneğin, Velîd b. Yezîd’in
veliahtlıktan azledilmesi konusunda Zührî, halifeye uyarılarda bulunmuştur.48 Bir diğer örnek
olarak ise halifenin yine Zührî’ye ve Ebü’z-Zinâd’a Medineliler’in atâsının ne zaman verilmesi
gerektiğine dair sorduğu soru verilebilir.49 Evzâî50, Mekhûl ed-Dimaşkî, Ebreş el-Kelbî,
Meymûn b. Mihrân, Ebü’z-Zinâd Abdullah b. Zekvân, (ö.130/748) Zührî51 ve oğlu Mervân’ın
sarayda hocası olup daha sonra benimsediği bazı görüşleri sebebiyle idam edilen Ca’d b.
Dirhem (ö.124/742(?))52 bu alimlerdendir. Adı geçen bu alimlerin devlet yöneticileri ile yakın
olmaları, yaptıkları çalışmalarda devlet desteğini sağlamaları ve devleti de ilmî faaliyetlerin
gelişimi açısından seferber kılmak gibi olumlu sonuçlar ortaya çıkarmıştır. Hişâm’ın devlet
41
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44
Belazuri, el-Ensabu’l-Eşraf, 1417, 8: 390.
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kademelerinde bazı alimleri görevlendirdiği de bilinmektedir. Emevî halifeleri, kendi azatlıları
olan ve maiyetlerinde bulunan devlet memurlarını da ilim tedris etmek veya alimlere çeşitli
hususlarda yardımcı olmak üzere görevlendirmişlerdir.53 Bunlar içerisinde hadis, fıkıh ve siyer
ilminde uzmanlaşan ve rivâyet aktarımında bulunan kişiler de mevcuttur.54
Buna karşılık bir fıkıh ve kelâm alimi olan Zeyd b. Ali, Kaderî olan Gaylân ed-Dimaşkî ve Ca’d
b. Dirhem gibi şahıslarına münhasır fikirleriyle ön plana çıkan alimler de onun emri ile
öldürülmüşlerdir. Halifenin onlara karşı izlemiş olduğu bu sert politikanın arka planında ise
siyasî ve dinî-itikadî gerekçeler bulunmaktadır. Zeyd b. Ali bilindiği üzere Kufe’de Emevî
yönetimine isyan ederek yönetimi ele geçirmek istemiştir. Emevî idaresi isie bu kalkışmayı
kendi meşru düzenine karşı bir isyan hareketi olarak algılamış ve gerekli gördüğü önlemi almak
istemiştir. Gaylân ve Ca’d gibi alimler de kelâmî görüşleri sebebiyle halife tarafından “bid’at
ehli” olarak görülmüşlerdir. Francesco Gabrieli, Hişâm’ı “Ortdoks İslam’ın katı bir
savunucusu” olarak tanımlar.55 Dolayısıyla onun söz konusu kişilere olan yaklaşımında bu
unsurlar etkili olmuştur.
Alimler ile olan bu münasebetiyle paralel olarak Hişâm, küçüklüğünden itibaren dinî ilimlere
de ilgi duymuştur. Halifelik döneminde de bu ilgi ve alaka devam edegelmiştir. Bu ilgi ve
alakanın yönlendiriciliği ile onun kendi dönemindeki ilmî faaliyetlere ve alimlere sağladığı
destek ise dinî ilimlerin gelişimi açısından oldukça mühimdir. Abdülmelik b. Mervân
döneminden itibaren Emevî sarayında bulunan ve ilmî faaliyetlerini sürdüren İbn Şihâb ezZührî ile Hişâm arasındaki ilişkilerde bunu görmek mümkündür. Nitekim Ömer b. Abdülazîz
döneminden itibaren hadisleri tedvîn etmekle görevlendirilen Zührî, Hişâm tarafından da aynı
vazife ile görevlendirilmiş, hatta bu işi yapmaya zorlanmıştır.56 İlim adı altında aktarılan hadis
rivayetleri, Zührî önderliğinde profesyonel bir ekip tarafından toplanmış ve bu toplanan
rivayetler yazıya geçirilmiştir.57 Ümeyyeoğulları’nın azatlısı olan ve halifenin katipliğini yapan
ve Zührî ‘nin talebesi olan Şuayb b. Ebû Hamza (ö.162/779) ise hadislerin yazıya
geçirilmesinde önemli bir rol oynamıştır. Zührî için onun dünyadaki en güvenilir insanlardan
biri olduğu kaynaklarda aktarılmaktadır.58 Zührî’nin yazdırdığı hadis rivayetleri ise onun adını
taşıyan bir nüshada bir araya getirilmiştir. Onun rivayetleri, Kütüb-i Sitte’de yer alan hadislerin
arasında Zührî’nin rivayetleri önemli bir yer tutar.59 Zührî, devlet tarafından kendisine tahsis
edilen bu görevliler ve sağlanan imkanlarla bu işlemi daha avantajlı bir şekilde
gerçekleştirmiştir.60 Zührî, sarayın kütüphanesinden bu süreçte faydalanmıştır. Dolayısıyla
devletin, elinde bulunan imkanları bu iş için seferber ettiği söylenebilir. Hişâm’ın Rusâfe’deki
sarayında çocuklarına öğretmen olarak atanan Zührî, burada yirmi yıla yakın bir süre ders
vermiştir. Süleyman b. Süleym el-Kelbî ile onun ders halkalarına halifenin çocukları dışnda pek
çok ailenin çocuğu da katılmış ve saray bu yönüyle bir ilim merkezi haline gelmiştir.61
Zührî’nin ders halkaları arasından daha sonraki dönemde Şam ve diğer yerlerde hadis aktarımı
faaliyeti ile meşgul olacak pek çok kişi çıkmıştır. Örneğin, ömrünün çoğunu Hicaz ve Irak
53
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bölgesinde geçiren İbn İshak, Şam’da Zührî’den dersler almış ve onun rivayetlerinden büyük
ölçüde istifade etmiştir. Halifenin Ebü’z-Zinâd’dan da hadis rivayetlerini toplayıp kaydetmesini
istediği bilinmektedir.
Hişâm ile birlikte Emevîler’in Zührî’yi kendi menfaatleri için kullandığı ve bu bağlamda onun
çalışmaları ile kendilerini öven hadis rivayetleri ürettiklerine dair bazı araştırmacılar tarafından
belli iddialar da mevcuttur. Zührî’nin Abdülmelik tarafından Kubbetü’s-Sahra’nın hac yeri
olduğu ile alakalı rivayetler ortaya koyduğu iddia edilmektedir.62 Ayrıca Hişâm’ın da ona baskı
yaparak hadis toplattığı, bu politikanın altında Emevîler’in Zühri’yi kendi siyasî emelleri için
bir araç olarak kullanıldığı ifade edilmeye çalışılmıştır.63 Ayrıca kendi devri içerisinde
Zührî’nin Emevîler ile yakın olmasını eleştiren de olmuştur. Zührî’nin halifeler ve hanedan
mensupları ile olan ilişkileri incelendiğinde onun doğru olanı her daim ifade eden ve bunu
yapmaktan çekinmeyen bir kişi olduğu görülür. Örneğin Hişâm’ın Kur’an’da Nûr Sûresi’nin
11. ayetinde geçen iftira edip büyük günah sahibi olan kişinin (en-Nûr 24/11) Ali b. Ebî Tâlib
olduğunu ifade etmesine karşılık o, burada kastedilen kişinin Abdullah b. Übey b. Selûl
(ö.9/631) olduğunu ve Ali b. Ebî Tâlib’in kastedildiğini söylemenin yanlış olduğunu halifeye
söylemiştir.64 Kendi devrinde ve daha sonraki devirlerde de sika yani güvenilir bir isim olarak
ümmet arasında ittifak edilen bir kişi olmuştur.65 Ondan gelen ve muteber hadis kaynaklarında
sıklıkla görebileceğimiz binden fazla hadis rivayeti vardır. Diğer ilimlerin istifade ettiği ve ilim
adı altında tedvin edilen bu rivayetlerin İslamî İlimler’in teşekkül ve tatavvuru açısından gayet
mühim bir konumda olduklarını burada bir kez daha hatırlatmakta fayda vardır. Devrinin
alimlerinden pek çok kişi ondan daha bilgilisini ve hadisleri iyi bilenini görmediklerini ifade
etmişleridir. Eyyûb es-Sahtiyânî (ö.131/749), Zührî’nin saray ile yakın olmasını ümmet için
hayırla sonuçlanmış bir iş olarak değerlendirmektedir.66 Buradan hareketle Zührî gibi ilmî ve
ahlakî kriterlerden taviz vermeyen bir kişi için söz konusu iddiaların gerçek ile uyuşmadığı
burada belirtilmelidir.
Halifenin Zührî ile birlikte Evzâî gibi alimlerden fıkhî konuların içerisinde yer aldığı
rivayetlerden hareketle amelî yükümlülükler ve hükümlerden bahseden fıkıh risaleleri
yazılmasını istediği bilinmektedir. Daha önce de işaret edildiği üzere nazarî fıkhın gelişmesi bu
döneme rastlamaktadır ve bu da konumuz açısından önemli bir örnektir. Şam bölgesinde
bulunup asrının en önemli fıkıh bilginlerinden biri olduğu ulema beyninde ittifak edilen Mekhûl
ed-Dimaşkî de burada zikredilmelidir. Onun pek çok hadiste sika olduğu gibi fıkhî konularda
sonraki kuşaklara ışık tutabilecek pek çok içtihadının olduğunu öğrenmekteyiz.67 Öte yandan
Halife Hişâm’ın Zührî ve talebeleri özelinde hadis ilminin şekillenmesi ve gelişiminde verdiği
destek ve sağladığı imkanlarla birlikte kendisinin de Zührî, Evzâî, Ebreş el-Kelbî, Süleyman b.
Yesâr (ö.107/725), Ebü’z-Zinâd ve Mekhûl gibi alimlerden ilim sohbetlerinde ders alıyor
olması Müslüman Devlet Geleneği’nde daha sonraki dönemlerde “huzur dersleri” denilen
uygulamanın oluşumunda önemli bir adım olarak görülebilir. Öte yandan Hişâm’ın sefere
giden askere temel din bilgisi verilmesini daha sonra da Tefsir, Hadis, Fıkıh ve Akâid hakkında
dersler verilmesini emrettiği bilinmektedir. Onun Musul Valisi Hür b. Yûsuf (ö. 113/731)
Musul’da Menkûşe adlı bir bina inşa ettirdiği, burada kıraat, tefsir, hadis, fıkıh gibi dinî ilimler
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dersleri verildiği bilinmektedir.68 Medrese öncesi eğitim-öğretim faaliyetleri arasında bu
önemli bir gelişmedir.
SONUÇ
Emevîler Dönemi, dinî ilimlerin gelişimi açısından önemli gelişmelerin meydana geldiği bir
dönem olmuştur. Tefsir, Hadis, Fıkıh ve Akâid gibi ilimler Emevîler zamanında tedvîn
faaliyetleri gelişerek müstakil bir ilim dalı haline gelmişlerdir. Bu ilimlerin gelişiminde Emevî
halifelerinden bazılarının da önemli katkıları olmuştur. Bu halifeler içerisinde Hişâm b.
Abdülmelik ve döneminin önemli bir yeri bulunmaktadır. O, Abdülmelik b. Mervân ve Ömer
b. Abdülazîz’in dinî ilimler ve alimlere yönelik olan siyasetini takip etmiştir. Babası
Abdülmelik gibi din alimleriyle yakın bir iletişim içerisinde olmuştur. Ömer b. Abdülazîz’in
öncü olduğu “ilim” denilen rivayetlerin tedvin ve tasnif edilmesinde kendisine düşen desteği
başta Zührî olmak üzere bu alanda çalışan alimlere vermiştir. Buna karşılık, Ömer b. Abdülazîz
dışında diğer halifelerin bu noktadaki rolüne ve söz konusu alanla ilişkilerine dair spesifik
anlamda yeteri miktarda çalışmanın yapılmadığı görülmektedir. Klasik kaynaklarımızda da eel
aldığımız mevzu hakkında tafsilatlı bir okuma yapmamızı sağlayacak bir muhtevaya sahip
değildir. Dolayısıyla bu çalışmada elde olan bilgilerle iktifa edilerek bunlar üzerinden bir yorum
ve kanaat inşa edilmeye çalışılmıştır. Devlet başkanı olan halifenin ilime ve alime olan en
büyük desteği; o alimin rahat şartlar içerisinde ilmî faaliyetlerini sürdürebilmelerine imkan
tanımak ve maddi destek sağlamak olmuştur. Halife Hişâm, ilme olan ilgisi, alimlere olan
saygısı ve onların çalışmalarına verdiği destek ile hicrî ikinci asırda İslamî İlimler alanında
yapılan faaliyetler ve bu ilimlerin gelişiminde müessir kişilerden biri olmuştur.
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دور اﻟﺒﻼﻏﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﰲ ﺻﻨﺎﻋﺔ اﻟﻌﻘﻞ اﻟﻌﺮﰊ ﰲ اﻟﻘﺮن اﻟﺜﺎﱐ اﳍﺠﺮي؛ ﺑﻼﻏﺔ اﻟﺸﺎﻓﻌﻲ أﳕﻮذﺟﺎ
(Hicrî İkinci Asırda Arap Aklının Oluşumunda Arap Belagatinin Rolü: Şâfiî’nin
)Belagati Örneği
1

ﺳﻠﻴﻢ ﻣﺰﻫﻮد
دﻛﺘﻮر ﺑﻘﺴﻢ اﻟﻠﻐﺔ واﻷدب اﻟﻌﺮﰊ ،اﳌﺮﻛﺰ اﳉﺎﻣﻌﻲ ﻋﺒﺪ اﳊﻔﻴﻆ ﺑﻮاﻟﺼﻮف ،ﻣﻴﻠﺔ )اﳉﺰاﺋﺮ(.
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salimsimez@gmail.com

اﳌﻘﺪﻣﺔ:
ورﻗﻲ ﺗﻮاﺻﻠﻬﺎ ﺑﲔ اﻟﻨﺎس ،وأﻛﺜﺮ ﺛﲑا ﰲ اﻟﻌﻮاﻃﻒ واﻟﻌﻘﻮل،
إن اﻟﺒﻼﻏﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻫﻲ أﻛﺜﺮ ﻣﺎ ﳝﻴﺰ اﻟﻠﻐﺔ ﰲ ﺑﺮاﻋﺘﻬﺎ ّ
ﻣﻦ اﻟﻠﻐﺔ اﳌﺄﻟﻮﻓﺔ ،ﺑﻞ إ ّ ﺎ ﺗﺸﻜﻞ ﺟﺰءا ﻣﻦ اﻟﻠﻐﺔ اﳌﺄﻟﻮﻓﺔ ،وﲞﺎﺻﺔ ﰲ اﳌﻮاﻗﻒ اﳌﺜﲑة واﳌﻬﻤﺔ ،وأﺣﻴﺎ اﳍﺰﻟﻴﺔ واﳌﻤﺘﻌﺔ.
ﻋﻠﻰ ﳓﻮ ﺑﻼﻏﺔ ا ﺎﻧﲔ ،واﳌﻀﺤﻜﲔ ﳑﻦ ﳍﻢ اﳊﻜﻤﺔ ﰲ ﳐﺘﻠﻒ اﻟﻌﺼﻮر .وﺗﻌﻤﻞ اﻟﺒﻼﻏﺔ ﻋﻠﻰ ﻗﻮة اﻟﺘﺄﺛﲑ إذ إ ﺎ
ﺧﺬ ﻣﻦ اﳌﻌﺎﱐ اﻟﻌﻤﻴﻘﺔ واﻟﻘﻮﻳﺔ ،وﲡﻌﻠﻬﺎ أﻛﺜﺮ وﺿﻮﺣﺎ وﻗﺮ إﱃ اﻷذﻫﺎن.
ﻟﻘﺪ ﻋﻤﻞ اﳌﺘﻜﻠﻢ اﻟﻌﺮﰊ اﳌﺒﺪع ﻣﻨﺬ اﻟﻌﺼﺮ اﳉﺎﻫﻠﻲ ﻋﻠﻰ ﻟﻴﻒ ﺧﻄﺎﺑﻪ ﻧﺜﺮا وﺷﻌﺮا روع ﻣﺎ ﺟﺎدت ﺑﻪ ﻗﺮﳛﺘﻪ ،ﻣﻦ
ﲨﻞ وﻋﺒﺎرات ﻣﺆﺛﺮة وﻣﻘﻨﻌﺔ ،ﻏﺎﻟﺒﺎ ﻣﺎ ﺗﺆدي إﱃ ﳒﺎح اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ اﳋﻄﺎﺑﻴﺔ .وﳌﺎ ﻧﺰل اﻟﻘﺮآن اﻟﻜﺮﱘ ،ﺛﺮ اﻟﻔﺼﺤﺎء ﺑﻪ،
ﻓﻈﻬﺮت ٍ
ﻣﻌﺎن أﻛﺜﺮ ﻗﻮة ووﺿﻮﺣﺎ ،وﺻﺎر اﻟﻜﻼم أﻛﺜﺮ ﺳﺪادا وﺗﻮﺟﻴﻬﺎ ،ﻓﻈﻬﺮ اﻟﺴﺪاد ﰲ اﳋﻄﺎﺑﺔ واﻟﺒﻼﻏﺔ ،ﺑﺸﻜﻞ
ﻣﺪﻫﺶ ،وﲞﺎﺻﺔ ﰲ اﻟﻘﺮن اﻟﺜﺎﱐ اﳍﺠﺮي.
اﻟﺮﻓﻴﻊ ﻣﻦ اﻟﺒﻼﻏﺔ ،أﺋﻤﺔٌ وﻋﻠﻤﺎءُ أ روا اﻟﺪﻧﻴﺎ ﻟﺴﻨﺘ ِﻬﻢ اﻟﺴﺪﻳﺪة ،وأﻃﺮوﺣﺎ ﻢ اﻟﺮاﻗﻴﺔ ،وأﻓﻜﺎرﻫﻢ
وﻣﺜّﻞ ﻫﺬا اﻟﻨﻮع َ
اﻟﻮاﺿﺤﺔِ ،
وﺣﻜﻴﻢ زﻣﺎﻧِﻪ.
وﺣ َﻜ ِﻤ ِﻬﻢ اﻟﺮﺷﻴﺪة .وﻣﻦ أﺑﺮز ﻫﺆﻻء؛ اﻹﻣﺎم اﻟﺸﺎﻓﻌﻲ ،إﻣﺎم اﻟﺒﻼﻏﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﰲ ﻋﺼﺮﻩ،
ُ

اﻟﺸﻌﺮي ﲟﺎ ﳜﺪم
ﻓﻜﺎﻧﺖ أﺑﻴﺎﺗﻪ اﻟﺸﻌﺮﻳﺔ ﲢﻤﻞ ﺑﲔ ﺛﻨﺎ ﻫﺎ أﺧﻼﻗﺎ ﻋﻈﻴﻤﺔ ،وﻣﺼﺪرا ﺻﺮﳛﺎ ﻟﻺﺑﺪاع وإﺛﺮاء اﻟﻨّﺺ ّ
اﻟﺸﺎﻋﺮ ﻣﻦ اﳊﻜﻤﺔ ﻫﻮ إﻗﺮار ﺻﺮﻳﺢ ﻋﻠﻰ أﳘﻴﺘﻬﺎ وﻗﻴﻤﺘﻬﺎ اﻟﻔﻨﻴّﺔ واﳉﻤﺎﻟﻴّﺔ،
اﻟﺴﻮاء ،ﻓﺄن ﻳﻨﻬﻞ ّ
اﳌﺒﺪع واﳌﺘﻠﻘﻲ ﻋﻠﻰ ّ
ﻓﺪاﺋﻤﺎ ﻣﺎ ﻛﺎﻧﺖ اﳊﻜﻤﺔ ﲢﻤﻞ ﰲ ذا ﺎ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﳌﻌﺎﱐ واﻟ ّﺪﻻﻻت ،ﻓﻬﻲ ﻗﺒﻞ ﻛﻞ ﺷﻲء رﺳﺎﻟﺔ ﻫﺎدﻓﺔ ﺗﺴﻨﺪ ﻋﻠﻰ
اﻟﺮﺳﻮل اﻟﻜﺮﱘ ﻋﻠﻴﻪ
رﺟﺎﺣﺔ اﻟﻌﻘﻞ واﳊﺚ ﻋﻠﻰ ارﺗﺪاء ﻋﺒﺎءة اﻷﺧﻼق اﳊﻤﻴﺪة ،ﻛﺤﺘﻤﻴّﺔ ﻟﺼﻴﻘﺔ ﺎ ،ﻻﻋﺘﺒﺎر أن ّ
ﺻﻠﻮات ﷲ وﺳﻼﻣﻪ ﻋﻠﻴﻪ ،ﻗﺪ ﺟﺎء ﻟﻴﺘﻤﻢ ﻣﻜﺎرم اﻷﺧﻼق ،ﻓﺈن ﻛﺎﻧﺖ ﻫﺬﻩ اﻟﻐﺎﻳّﺔ ﻣﻦ اﻟﺒﻌﺚ وﻧﺸﺮ اﻟﻮﻋﻲ ﻟﺪﻳﻦ
اﻟﺸﻌﻮب واﻷﻣﻢ ،ﺗﺰدﻫﺮ وﺗﻨﺪﺛﺮ ﻋﻠﻰ إﺛﺮﻫﺎ.
اﻹﺳﻼﻣﻲ ،ﻓﺎﻷﺧﻼق اﳊﻤﻴﺪة ﰲ ﻣﻘﺎﻣﻬﺎ ﻫﺬا ﺷﻲء ﺟﻮﻫﺮي ﰲ ﺑﻨﺎء ّ

إ ّن ﻫﺬا اﳌﻘﺎل ﻳﻬﺪف إﱃ ﺗﺒﻴﺎن اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ؛ ﻷﺷﻌﺎر اﻟﺸﺎﻓﻌﻲ ،اﳌﻔﻌﻤﺔ ﳊﻜﻤﺔ واﳌﻮﻋﻈﺔ واﺳﺘﺨﻼص اﻟﺘﺠﺮﺑﺔ
ﻣﻦ اﳊﻴﺎة وﳏﺎوﻟﺔ ﻧﻘﻠﻬﺎ إﱃ اﳌﺘﻠﻘﲔ ﺑﻠﻐﺔ ﻓﻨﻴﺔ ﺟ ّﺬاﺑﺔ ﻧﺴﺠﻬﺎ ﰲ ﺧﻄﺎب ﺷﻌﺮي ﻣﺬﻫﻞ.
 1دﻛﺗور ﻓﻲ اﻟﻠﻐوﯾﺎت ،ﻗﺳم اﻟﻠﻐﺔ واﻷدب اﻟﻌرﺑﻲ ،اﻟﻣرﻛز اﻟﺟﺎﻣﻌﻲ ﻋﺑد اﻟﺣﻔﯾظ ﺑواﻟﺻوف ،ﻣﯾﻠﺔ) .اﻟﺟزاﺋر(.
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وﻳﻨﻄﻠﻖ ﻫﺬا اﳌﻘﺎل ﻣﻦ إﺷﻜﺎﻟﻴﺔ ﻣﻔﺎدﻫﺎ :اﻟﻜﺸﻒ ﻋﻦ اﻷﺑﻌﺎد اﻟﺒﻼﻏﻴﺔ اﻟﱵ وﻇﻔﻬﺎ اﻟﺸﺎﻋﺮ ﰲ أﺑﻴﺎﺗﻪ ،وﻋﱪ ﺎ ﻋﻦ
ﻓﻴﻢ ﺗﺘﻤﺜﻞ
ﻣﻘﺎﺻﺪﻩ ﺑﻐﻴﺔ اﻟﺘﺄﺛﺮ ﰲ ﻋﻘﻞ اﳌﺘﻠﻘﻲ ،ﲟﺎ ﻳﻮاﻓﻖ اﻷﺧﻼق اﻟﱵ دﻋﺎ إﻟﻴﻬﺎ اﻟﻘﺮآن اﻟﻜﺮﱘ ،واﻟﺴﺆال اﳌﻄﺮوحَ :
ﻫﺬﻩ اﻷﺑﻌﺎد اﻟﺒﻼﻏﻴﺔ وأﻏﺮاض اﻟﺼﻮر اﻟﺒﻴﺎﻧﻴﺔ ﰲ ﺷﻌﺮﻳﺔ اﻟﺸﺎﻓﻌﻲ؟
وﻟﻺﺟﺎﺑﺔ ﻋﻦ ﻫﺬﻩ اﻹﺷﻜﺎﻟﻴﺔ اﳉﻮﻫﺮﻳّﺔ وﻣﺎ ﺗﺒﻌﻬﺎ ﻣﻦ ﻓﺮﺿﻴﺎت ﻛﺎن ﻟﺰاﻣﺎ ﻋﻠﻴﻨﺎ أن ﻧﺘﺒﻊ اﳌﻨﻬﺞ اﻟﻮﺻﻔﻲ ،وﻓﻖ آﻟﻴﺎت
اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ ،ﻣﺴﺘﺄﻧﺴﲔ ﺑﺪراﺳﺎت ﺳﺎﺑﻘﺔ ،ﳏﺎوﻟﲔ اﻟﻜﺸﻒ ﻋﻦ ﺧﻔﺎ اﻟﺼﻮر ﺑﺘﺤﻠﻴﻠﻨﺎ اﳋﺎص.
وﻣﻦ أﺑﺮز اﻟﺪراﺳﺎت اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ:
 أﺑﻮ زﻫﺮة ﳏﻤﺪ ،اﻟﺸﺎﻓﻌﻲ ﺣﻴﺎﺗﻪ وﻋﺼﺮﻩ ،آراؤﻩ وﻓﻘﻬﻪ ،اﻟﻄﺒﻌﺔ ) .1اﻟﻘﺎﻫﺮة :دار اﻟﻔﻜﺮ اﻟﻌﺮﰊ.(1978 ، اﻟﻘﻮاﲰﻲ أﻛﺮم ﻳﻮﺳﻒ ﻋﻤﺮ ،اﳌﺪﺧﻞ إﱃ ﻣﺬﻫﺐ اﻹﻣﺎم اﻟﺸﺎﻓﻌﻲ ،اﻟﻄﺒﻌﺔ ) .1اﻷردن :دار اﻟﻨﻔﺎﺋﺲ ،د.ت(. .1ﺣﻴﺎة اﻟﺸﺎﻓﻌﻲ وﻋﻠﻤﻪ:
ﱠِ
ﱯ
اﻟﻘﺮﺷﻲ )ت204ـ(820/؛ وﺗﻔﺼﻴﻞ ﻧﺴﺒﻪ
 .1.1اﲰﻪ وﻧﺴﺒﻪ :ﻫﻮ أﺑﻮ ﻋﺒﺪ ﷲ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ إدرﻳﺲ
ّ
اﻟﺸﺎﻓﻌﻲ اﳌﻄﻠ ّ
ّ

ﻫﻮ" :أﺑﻮ ﻋﺒﺪ ﷲ ،ﳏﻤﺪ ﺑﻦ إدرﻳﺲ ،ﺑﻦ اﻟﻌﺒﺎس ،ﺑﻦ ﻋﺜﻤﺎن ،ﺑﻦ ﺷﺎﻓﻊ ،ﺑﻦ اﻟﺴﺎﺋﺐ ،ﺑﻦ ﻋﺒﻴﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ ﻳﺰﻳﺪ ،ﺑﻦ
ﻫﺎﺷﻢ ،ﺑﻦ اﳌﻄﻠﺐ ،ﺑﻦ ﻋﺒﺪ ﻣﻨﺎفَ ،ﺟ ّﺪ ﺟ ِّﺪ اﻟﻨﱯ .ﺑﻦ ﻗﺼﻲ ﺑﻦ ﻛﻼب ﺑﻦ ﻣﺮة ﺑﻦ ﻛﻌﺐ ﺑﻦ ﻟﺆي ﺑﻦ ﻏﺎﻟﺐ ﺑﻦ
ﻓﻬﺮ ﺑﻦ ﻣﺎﻟﻚ ﺑﻦ اﻟﻨﻀﺮ وﻫﻮ ﻗﺮﻳﺶ ﺑﻦ ﻛﻨﺎﻧﺔ ﺑﻦ ﺧﺰﳝﺔ ﺑﻦ ﻣﺪرﻛﺔ ﺑﻦ إﻟﻴﺎس ﺑﻦ ﻣﻀﺮ ﺑﻦ ﻧﺰار ﺑﻦ ﻣﻌﺪ ﺑﻦ ﻋﺪ ن
ﱠِ
اﻟﻘﺮﺷﻲ".1
ﱯ
ّ
اﻟﺸﺎﻓﻌﻲ اﳌﻄﻠ ّ
ّ
وﻫﻮ ﻟﺚ اﻷﺋﻤﺔ اﻷرﺑﻌﺔ ،وﺻﺎﺣﺐ اﳌﺬﻫﺐ اﻟﺸﺎﻓﻌﻲ ﰲ اﻟﻔﻘﻪ اﻹﺳﻼﻣﻲ ،وﻣﺆﺳﺲ ﻋﻠﻢ أﺻﻮﻟﻪ ،وﻫﻮ إﻣﺎم ﰲ ﻋﻠﻢ
ﻣﺴﺎﻓﺮا ﻓﻌﺎ ﻟﻠﻨﺎس" ،واﻟﺪﻩ ﻫﻮ
رﺣ ًﺎﻻ
اﻟﺘﻔﺴﲑ وﻋﻠﻢ اﳊﺪﻳﺚ اﻟﻔﻘﻪ ،وﻗﺪ ﻋﻤﻞ ﻗﺎﺿﻴًﺎ ﻓﻌُﺮف ﻟﻌﺪل واﻟﺬﻛﺎء ،وﻛﺎن ّ
ً
إدرﻳﺲ ﺑﻦ اﻟﻌﺒﺎس ،وﱂ ﺗﻨﻘﻞ ﻋﻨﻪ ﻛﺘﺐ اﻟﱰاﺟﻢ ﺷﻴﺌﺎ ﻛﺜﲑا ،ﺳﻮى أﻧﻪ ﻛﺎن ﻳﻘﻴﻢ ﰲ اﳌﺪﻳﻨﺔ اﳌﻨﻮرة ﻓﻈﻬﺮ ﻓﻴﻬﺎ ﺑﻌﺾ ﻣﺎ
ﻳﻜﺮﻫﻪ ،ﻓﺨﺮج إﱃ ﻋﺴﻘﻼن ﻓﺄﻗﺎم ﺎ وﻣﺎت ﻓﻴﻬﺎ ﺑﻌﺪ ﻣﻮﻟﺪ اﻟﺸﺎﻓﻌﻲ ﺑﻘﻠﻴﻞ" ،2وأﻣﺎ أﻣﻪ ﻓﻬﻲ ﻣﻦ اﻷزد واﻧﻌﻘﺪ ذﻟﻚ
ﻋﻠﻰ اﻹﲨﺎع ،وﰲ ﻧﺴﺐ اﻟﺸﺎﰲ ﺑﻴﻪ ﻏﻨﺎء ﻳﻐﻨﻴﻪ ﻋﻦ ادﻋﺎء اﻟﻘﺮﺷﻴﺔ ﻷﻣﻪ ﺑﻐﲑ ﺣﻖ .3وﻗﺪ اﺟﺘﻤﻊ ﻟﻺﻣﺎم اﻟﺸﺎﻓﻌﻲ،
ﺷﺮف اﻟﻨﺴﺐ ﳑﺎ أﺛﺮ ﰲ ﻋﻠﻤﻪ وﻓﻘﻬﻪ وورﻋﻪ ﻻﺣﻘﺎ.
ﻣﺆرﺧﻲ
 .2.1ﻣﻮﻟﺪﻩ :وﻟﺪ اﻟﺸﺎﻓﻌﻲ ﺑﻐﺰة ﰲ ﺑﻼد اﻟﺸﺎم ﺳﻨﺔ 150ﻫـ ،وﻋﻠﻰ ذﻟﻚ اﺗﻔﻖ رأي اﳉﻤﻬﺮة اﻟﻜﱪى ﻣﻦ ّ
اﻟﻔﻘﻬﺎء وﻛﺎﺗﱯ ﻃﺒﻘﺎ ﻢ ،وﻟﻜﻦ ُوﺟﺪ ﲜﻮار ﻫﺬﻩ اﻟﺮواﻳﺔ ﻣﻦ ﻳﻘﻮل :إﻧﻪ ُوﻟﺪ ﺑﻌﺴﻘﻼن ﻟﻘﺮب ﻣﻦ ﻏﺰة ،ﺑﻞ ُوﺟﺪ ﻣﻦ
ﻳﺘﺠﺎوز اﻟﺸﺎم إﱃ اﻟﻴﻤﻦ ،ﻓﻴﻘﻮل :إﻧﻪ ُوﻟﺪ ﻟﻴﻤﻦ.4

 -1أﺑو ﺑﻛر ﺑن ﻋﻣر اﻟﺷﮭﺑﻲ ،طﺑﻘﺎت اﻟﺷﺎﻓﻌﯾﺔ ،اﻟطﺑﻌﺔ ) .1ﺑﯾروت :دار ﺧﺎن ﻟﻠﻧﺷر ،(1987 ،ص .5
-2أﻛرم ﯾوﺳف ﻋﻣر اﻟﻘواﺳﻣﻲ ،اﻟﻣدﺧل إﻟﻰ ﻣذھب اﻹﻣﺎم اﻟﺷﺎﻓﻌﻲ ،اﻟطﺑﻌﺔ ) .1اﻷردن :دار اﻟﻧﻔﺎﺋس ،د.ت( ،ص .34
-3ﻣﺣﻣد أﺑو زھرة ،اﻟﺷﺎﻓﻌﻲ ﺣﯾﺎﺗﮫ وﻋﺻره ،آراؤه وﻓﻘﮭﮫ ،اﻟطﺑﻌﺔ ) .1اﻟﻘﺎھرة :دار اﻟﻔﻛر اﻟﻌرﺑﻲ (1978 ،ص16
 -4أﺑو زﻛرﯾﺎ ﺑن أﺑﻲ طﺎھر اﻟﺳﻠﻣﺎﺳﻲ ،ﻣﻧﺎزل اﻷﺋﻣﺔ اﻷرﺑﻌﺔ أﺑﻲ ﺣﻧﯾﻔﺔ وﻣﺎﻟك واﻟﺷﺎﻓﻌﻲ وأﺣﻣد ،اﻟطﺑﻌﺔ ) .1اﻟﺳﻌودﯾﺔ :ﻣﻛﺗﺑﺔ اﻟﻣﻠك ﻓﮭد اﻟوطﻧﯾﺔ،
 ،(2002ص 201
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ﺛﻼث روا ت؛ أﻣﺎ اﻷوﱃ؛ ﻓﻬﻲ أﻧﻪ ُوﻟﺪ ﺑﻐﺰة ،ﻓﻌﻦ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ
وﺳﺒﺐ ﻫﺬا اﻻﺧﺘﻼف أﻧﻪ ﻗﺪ روي ﻋﻦ اﻟﺸﺎﻓﻌﻲ ُ
ﷲ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﳊﻜﻢ أﻧﻪ ﻗﺎل :ﻗﺎل ﱄ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ إدرﻳﺲ اﻟﺸﺎﻓﻌﻲ رﺿﻲ ﷲ ﻋﻨﻪ" :وﻟﺪت ﺑﻐﺰة ﺳﻨﺔ ﲬﺴﲔ )ﻳﻌﲏ:
وﲪﻠﺖ إﱃ ﻣﻜﺔ وأ اﺑﻦ ﺳﻨﺘﲔ" ،وأﻣﺎ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ؛ ﻓﻬﻲ أﻧّﻪ ُوﻟﺪ ﺑﻌﺴﻘﻼن ،ﻓﻌﻦ ﻋﻤﺮو ﺑﻦ ﺳﻮاد أﻧﻪ
ﲬﺴﲔ وﻣﺎﺋﺔ(ُ ،
رﺿﻲ ﷲ ﻋﻨﻪ" :وﻟﺪت ﺑﻌﺴﻘﻼن ،ﻓﻠﻤﺎ أﺗَﻰ َﻋﻠَ ﱠﻲ ﺳﻨﺘﺎن ﲪﻠﺘﲏ ّأﻣﻲ إﱃ ﻣﻜﺔ ،وﻛﺎﻧﺖ ﻤﱵ
ﻗﺎل :ﻗﺎل ﱄ اﻟﺸﺎﻓﻌﻲ َ
وﺳﻜﺖ ﻋﻦ اﻟﻌﻠﻢ،
ﰲ ﺷﻴﺌﲔ ،ﰲ اﻟﺮﻣﻲ وﻃﻠﺐ اﻟﻌﻠﻢ ،ﻓﻨﻠﺖ ﻣﻦ اﻟﺮﻣﻲ ﺣﱴ ﻛﻨﺖ أﺻﻴﺐ ﻣﻦ اﻟﻌﺸﺮة ﻋﺸﺮة"،
َ
ﻓﻘﻠﺖ ﻟﻪ ّ:أﻧﺖ وﷲ ﰲ اﻟﻌﻠﻢ أﻛﺜﺮ ﻣﻨﻚ ﰲ اﻟﺮﻣﻲ".1
ﳏﻤﺪا ﺑﻦ إدرﻳﺲ ،ﻳﻘﻮل:
وأﻣﺎ اﻟﺮواﻳﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ؛ ﻓﻬﻲ أﻧﻪ ُوﻟﺪ ﻟﻴﻤﻦ ،ﻓﻌﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﺮﲪﻦ ﺑﻦ أﰊ ﺣﺎﰎ أﻧﻪ ﻗﺎل :ﲰﻌﺖ ً
أﳊِ ْﻖ ﻫﻠﻚ ﻓﺘﻜﻮن ﻣﺜﻠﻬﻢ ،ﻓﺈﱐ أﺧﺎف أن ﻳُﻐﻠﺐ ﻋﻠﻰ
ﻋﻠﻲ اﻟﻀﻴﻌﺔ ،وﻗﺎﻟﺖْ :
وﻟﺪت ﻟﻴﻤﻦ ،ﻓﺨﺎﻓﺖ أﻣﻲ ﱠ
ﻧﺴﺒﻚ ،ﻓﺠﻬﺰﺗﲏ إﱃ ﻣﻜﺔِ ،
ﻓﻘﺪﻣﺘﻬﺎ وأ اﺑﻦ ﻋﺸﺮ أو ﺷﺒ ِﻬﻬﺎ ،ﻓﺼﺮت إﱃ ﻧﺴﻴﺐ ﱄ ،وﺟﻌﻠﺖ أﻃﻠﺐ اﻟﻌﻠﻢ ،ﻓﻴﻘﻮل
ﱄ :ﻻ ﺗﻌﺠﻞ ﺬا وأَﻗْﺒِ ْﻞ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻳﻨﻔﻌﻚ،.
ﻓﺠﻌﻠﺖ ﻟَ ﱠﺬِﰐ ﰲ ﻫﺬا اﻟﻌﻠﻢ وﻃﻠﺒﻪ ،ﺣﱴ رزق ﷲ ﻣﻨﻪ ﻣﺎ رزق".2
ُ
 .3.1ﻧﺸﺄﺗﻪ ورﺣﻼﺗﻪ :ﻧﺸﺄ اﻟﺸﺎﻓﻌﻲ ﰲ أﺳﺮة ﻓﻘﲑة ﻛﺎﻧﺖ ﺗﻌﻴﺶ ﰲ ﻓﻠﺴﻄﲔ ،وﻛﺎﻧﺖ ﻣﻘﻴﻤﺔ ﻷﺣﻴﺎء اﻟﻴﻤﻨﻴﺔ

ﻋﻤﺮﻩ ﺳﻨﺘﲔ
ﻣﻨﻬﺎ ،وﻗﺪ ﻣﺎت أﺑﻮﻩ وﻫﻮ ﺻﻐﲑ ،ﻓﺎﻧﺘﻘﻠﺖ أ ﱡﻣﻪ ﺑﻪ إﱃ ﻣﻜﺔ ﺧﺸﻴﺔ أن ﻳﻀﻴﻊ ﻧﺴﺒﻪ اﻟﺸﺮﻳﻒ ،وﻗﺪ ﻛﺎن ُ
وﻳﻌﻴﺶ ﺑﻴﻨﻬﻢ ،وﻳﻜﻮ َن ﻣﻨﻬﻢ .وﻗﺪ ﻋﺎش
ﻒ ﺑﺜﻘﺎﻓﺘﻬﻢ،
ﻟﻴﻘﻴﻢ ﺑﲔ ذوﻳﻪ ،وﻳﺘﺜ ّﻘ َ
َ
ﻋﻨﺪﻣﺎ اﻧﺘﻘﻠﺖ ﺑﻪ أﻣﻪ إﱃ ﻣﻜﺔ ،وذﻟﻚ َ
رﻓﻴﻌﺎ ﺷﺮﻳ ًﻔﺎ ،ﺑﻞ ﻫﻮ أﺷﺮف اﻷﻧﺴﺎب ﻋﻨﺪ اﳌﺴﻠﻤﲔ،
اﻟﺸﺎﻓﻌﻲ ﰲ ﻣﻜﺔ ﻋﻴﺸﺔ اﻟﻴﺘﺎﻣﻰ اﻟﻔﻘﺮاء ،ﻣﻊ أن ﻧﺴﺒﻪ ﻛﺎن ً
ﻋﻈﻴﻢ ﰲ ﺣﻴﺎﺗﻪ وأﺧﻼﻗﻪ.3
وﻟﻜﻨﻪ ﻋﺎش ﻋﻴﺸﺔ اﻟﻔﻘﺮاء إﱃ أن اﺳﺘﻘﺎم ُ
أﺛﺮ ٌ
ﻋﻮدﻩ ،وﻗﺪ ﻛﺎن ﻟﺬﻟﻚ ٌ
ﻟﻘﺪ ﺣﻔﻆ اﻟﺸﺎﻓﻌﻲ اﻟﻘﺮآن اﻟﻜﺮﱘ وﻫﻮ ﰲ اﻟﺴﺎﺑﻌﺔ ﻣﻦ ﻋﻤﺮﻩ ،ﳑﺎ ﻳﺪل ﻋﻠﻰ ذﻛﺎﺋﻪ وﻗﻮة ﺣﻔﻈﻪ ،ﰒ اﲡﻪ إﱃ ﺣﻔﻆ
اﳊﺪﻳﺚ اﻟﻨﺒﻮي ،ﻓﺤﻔﻆ ﻣﻮﻃﺄ اﻹﻣﺎم ﻣﺎﻟﻚ ،ﻗﺎل اﻟﺸﺎﻓﻌﻲ" :ﺣﻔﻈﺖ اﻟﻘﺮآن وأ اﺑﻦ ﺳﺒﻊ ﺳﻨﲔ ،وﺣﻔﻈﺖ اﳌﻮﻃﺄ
وأ اﺑﻦ ﻋﺸﺮ ﺳﻨﲔ".4
وﻛﺎن اﻟﺸﺎﻓﻌﻲ ﻳﺴﺘﻤﻊ إﱃ ِّ
اﶈﺪﺛﲔ ،ﻓﻴﺤﻔﻆ اﳊﺪﻳﺚ ﻟﺴﻤﻊ ،ﰒ ﻳﻜﺘﺒﻪ ﻋﻠﻰ اﳋﺰف أو اﳉﻠﻮد ،وﻛﺎن ﻳﺬﻫﺐ إﱃ
اﻟﺪﻳﻮان ﻳﺴﺘﻮﻋﺐ اﻟﻈﻬﻮر ﻟﻴﻜﺘﺐ ﻋﻠﻴﻬﺎ ،واﻟﻈﻬﻮر ﻫﻲ اﻷوراق اﻟﱵ ُﻛﺘﺐ ﰲ ﻃﻨﻬﺎ وﺗُﺮك ﻇﻬﺮﻫﺎ أﺑﻴﺾ ،وذﻟﻚ ﻳﺪل
ﻋﻠﻰ أﻧﻪ أﺣﺐ اﻟﻌﻠﻢ ﻣﻨﺬ ﻧﻌﻮﻣﺔ أﻇﻔﺎرﻩ .ﻗﺎل اﻟﺸﺎﻓﻌﻲ" :ﱂ ﻳﻜﻦ ﱄ ﻣﺎل ،ﻓﻜﻨﺖ أﻃﻠﺐ اﻟﻌﻠﻢ ﰲ اﳊﺪاﺛﺔ ،أذﻫﺐ
إﱃ اﻟﺪﻳﻮان أﺳﺘﻮﻫﺐ ﻣﻨﻬﻢ اﻟﻈﻬﻮر وأﻛﺘﺐ ﻓﻴﻬﺎ" ،وﻗﺎل" :ﻃﻠﺒﺖ ﻫﺬا اﻷﻣﺮ ﻋﻦ ﺧﻔﺔ ذات اﻟﻴﺪ ،ﻛﻨﺖ أﺟﺎﻟﺲ
اﻟﻨﺎس وأﲢﻔﻆ ،ﰒ اﺷﺘﻬﻴﺖ أن أدون ،وﻛﺎن ﻣﻨﺰﻟﻨﺎ ﲟﻜﺔ ﺑﻘﺮب ِﺷﻌﺐ اﳋَْﻴﻒ ،ﻓﻜﻨﺖ آﺧﺬ اﻟﻌﻈﺎم واﻷﻛﺘﺎف
ﻳﺘﻴﻤﺎ ﰲ ﺣﺠﺮ ّأﻣﻲ ،وﱂ
ﻓﺄﻛﺘﺐ ﻓﻴﻬﺎ ،ﺣﱴ اﻣﺘﻸ ﰲ دار ﻣﻦ ذﻟﻚ ﺣﺒﺎن" ،وروي ﻋﻨﻪ أﻳﻀﺎ ،أﻧﻪ ﻗﺎل" :ﻛﻨﺖ ً
ﻳﻜﻦ ﻣﻌﻬﺎ ﻣﺎ ﺗﻌﻄﻲ اﳌﻌﻠﻢ ،وﻛﺎن اﳌﻌﻠﻢ ﻗﺪ رﺿﻲ ﻣﻦ أﻣﻲ أن أﺧﻠﻔﻪ إذا ﻗﺎم ،ﻓﻠﻤﺎ ﺧﺘﻤﺖ اﻟﻘﺮآن دﺧﻠﺖ اﳌﺴﺠﺪ،
-1اﻟﺷﮭﺑﻲ ،طﺑﻘﺎت اﻟﺷﺎﻓﻌﯾﺔ ،ص 6
 -2أﺑو ﻣﺣﻣد ﺑن أﺑﻲ ﺣﺎﺗم اﻟرازي ،آداب اﻟﺷﺎﻓﻌﻲ وﻣﻧﺎﻗﺑﮫ ،اﻟطﺑﻌﺔ ) .1ﺑﯾروت :دار اﻟﻛﺗب اﻟﻌﻠﻣﯾﺔ ،(2003 ،ص .11
 -3أﺑو زھرة ،اﻟﺷﺎﻓﻌﻲ ﺣﯾﺎﺗﮫ وﻋﺻره ،آراؤه وﻓﻘﮭﮫ ،ص 17
 -4اﻟﺳﻠﻣﺎﺳﻲ ،ﻣﻧﺎزل اﻷﺋﻣﺔ اﻷرﺑﻌﺔ أﺑﻲ ﺣﻧﯾﻔﺔ وﻣﺎﻟك واﻟﺷﺎﻓﻌﻲ وأﺣﻣد ،ص 205
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وﻛﻨﺖ أﺟﺎﻟﺲ اﻟﻌﻠﻤﺎء ،ﻓﺄﺣﻔﻆ اﳊﺪﻳﺚ أو اﳌﺴﺄﻟﺔ ،وﻛﺎن ﻣﻨﺰﻟﻨﺎ ﲟﻜﺔ ﰲ ِﺷﻌﺐ اﳋَْﻴﻒ ،ﻓﻜﻨﺖ أﻧﻈﺮ إﱃ اﻟﻌﻈﻢ
ﻓﺄﻛﺘﺐ ﻓﻴﻪ اﳊﺪﻳﺚ أو اﳌﺴﺄﻟﺔ ،وﻛﺎﻧﺖ ﻟﻨﺎ ﺟﺮة ﻋﻈﻴﻤﺔ ،إذا اﻣﺘﻸ اﻟﻌﻈﻢ ﻃﺮﺣﺘﻪ ﰲ اﳉﺮة".1
ﺼﺢ ﰲ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ،ﻓﺨﺮج ﰲ ﺳﺒﻴﻞ ﻫﺬا
إﺿﺎﻓﺔً إﱃ ﺣﻔﻆ اﻟﻘﺮآن اﻟﻜﺮﱘ واﻷﺣﺎدﻳﺚ اﻟﻨﺒﻮﻳﺔ ،اﲡﻪ اﻟﺸﺎﻓﻌﻲ إﱃ اﻟﺘﻔ ﱡ
إﱃ اﻟﺒﺎدﻳﺔ ،وﻻزم ﻗﺒﻴﻠﺔ ﻫﺬﻳﻞ ،وﻟﻘﺪ ﺑﻠﻎ ﻣﻦ ﺣﻔﻈﻪ ﻷﺷﻌﺎر اﳍﺬﻟﻴﲔ وأﺧﺒﺎرﻫﻢ أن اﻷﺻﻤﻌﻲ اﻟﺬي ﻟﻪ ﻣﻜﺎﻧﺔ ﻋﺎﻟﻴﺔ
ﰲ اﻟﻠﻐﺔ ﻗﺎل" :ﺻﺤﺤﺖ أﺷﻌﺎر ﻫﺬﻳﻞ ﻋﻠﻰ ﻓﱴ ﻣﻦ ﻗﺮﻳﺶ ﻳﻘﺎل ﻟﻪ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ إدرﻳﺲ" ،وﳌﺎ ﻋﺎد اﻟﺸﺎﻓﻌﻲ إﱃ ﻣﻜﺔ
ﻃﻠﺐ اﻟﻌﻠﻢ ﻓﻴﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﻦ ﻛﺎن ﻓﻴﻬﺎ ﻣﻦ اﻟﻔﻘﻬﺎء واﶈﺪﺛﲔ ،ﻓﺒﻠﻎ ﻣﺒﻠﻐﺎً ﻋﻈﻴﻤﺎً ،ﺣﱴ أذن ﻟﻪ ﻣﺴﻠﻢ ﺑﻦ ﺧﺎﻟﺪ
َ
ﺑﻊ َ
اﻟﺰﳒﻲ ﻣﻔﱵ ﻣﻜﺔ ﻟﻔﺘﻴﺎ .وﳌﺎ اﻧﺘﺸﺮ اﺳﻢ إﻣﺎم اﳌﺪﻳﻨﺔ ﻣﺎﻟﻚ ﺑﻦ أﻧﺲ ﰲ اﻵﻓﺎق ،وﺗﻨﺎﻗﻠﺘﻪ اﻟﺮﻛﺒﺎن ،وﺑﻠﻎ ﻣﺒﻠﻐﺎً ﻋﻈﻴﻤﺎً
ﰲ اﻟﻌﻠﻢ واﳊﺪﻳﺚ ،ﻓﻬﺎﺟﺮ اﻟﺸﺎﻓﻌﻲ إﱃ اﳌﺪﻳﻨﺔ اﳌﻨﻮرة ﻗﺎﺻﺪا رؤﻳﺔ اﺑﻦ ﻣﺎﻟﻚ وﻃﻠﺐ اﻟﻌﻠﻢ.2
ﻣﺎﻟﻚ ،ﻗﺎل ﻟﻪ " :ﳏﻤﺪ اﺗﻖ ﷲ ،واﺟﺘﻨﺐ اﳌﻌﺎﺻﻲ ،ﻓﺈﻧﻪ
وذﻫﺐ اﻟﺸﺎﻓﻌﻲ إﱃ اﻹﻣﺎم ﻣﺎﻟﻚ ،ﻓﻠﻤﺎ رآﻩ
اﻹﻣﺎم ٌ
ُ
ﻧﻮرا ،ﻓﻼ ﺗﻄﻔﺌﻪ ﳌﻌﺼﻴﺔ" ،ﰒ ﻗﺎل ﻟﻪ" :إذا ﻣﺎ ﺟﺎء اﻟﻐﺪ
ﺳﻴﻜﻮن ﻟﻚ ﺷﺄن ﻣﻦ اﻟﺸﺄن ،إن ﷲ ﻗﺪ أﻟﻘﻰ ﻋﻠﻰ ﻗﻠﺒﻚ ً
ﻇﺎﻫﺮا ،واﻟﻜﺘﺎب ﰲ ﻳﺪي ،ﻓﻜﻠّﻤﺎ ﻴّﺒﺖ
ﲡﻲء وﳚﻲء ﻣﺎ ﻳﻘﺮأ ﻟﻚ" ،ﻗﺎل اﻟﺸﺎﻓﻌﻲ" :ﻓﻐﺪوت ﻋﻠﻴﻪ واﺑﺘﺪأت أن أﻗﺮأ ً
ﻣﺎﻟ ًﻜﺎ وأردت أن أﻗﻄﻊ ،أﻋﺠﺒﻪ ﺣﺴﻦ ﻗﺮاءﰐ وإﻋﺮاﰊ ،ﻓﻴﻘﻮل " :ﻓﱴ زد" ،ﺣﱴ ﻗﺮأﺗﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﰲ أ م ﻳﺴﲑة" ،وﺣﻜﻰ
اﻹﻣﺎم أﲪﺪ ﻋﻦ اﻟﺸﺎﻓﻌﻲ أﻧﻪ ﻗﺎل" :أ ﻗﺮأت ﻋﻠﻰ ﻣﺎﻟﻚ وﻛﺎﻧﺖ ﺗﻌﺠﺒﻪ ﻗﺮاءﰐ" ،ﻗﺎل اﻹﻣﺎم أﲪﺪ" :ﻷﻧﻪ ﻛﺎن
ﻓﺼﻴﺤﺎً" ،وﻗﺎل اﺑﻦ ﻛﺜﲑ" :وﻛﺬﻟﻚ ﻛﺎن ﺣﺴﻦ اﻟﺼﻮت ﺑﺘﻼوة اﻟﻘﺮآن" .وﺑﻌﺪ أن روى اﻟﺸﺎﻓﻌﻲ ﻋﻦ اﻹﻣﺎم ﻣﺎﻟﻚ
اﻹﻣﺎم ﺳﻨﺔ  179ﻫـ ،وﻗﺪ ﺑﻠﻎ
اﳌﺴﺎﺋﻞ اﻟﱵ ﻳﻔﱵ ﻓﻴﻬﺎ اﻹﻣﺎم ،إﱃ أن ﻣﺎت
وﻳﺪارﺳﻪ
ﻣﻮﻃﺄﻩ ﻟﺰﻣﻪ ﻳﺘﻔﻘﻪُ ﻋﻠﻴﻪ،
ُ
ُ
َ
اﻟﺸﺎﻓﻌﻲ ﺷﺮخ اﻟﺸﺒﺎب ،وﻳﻈﻬﺮ أﻧﻪ ﻣﻊ ﻣﻼزﻣﺘﻪ ﻟﻺﻣﺎم ﻣﺎﻟﻚ ﻛﺎن ﻳﻘﻮم ﺑﺮﺣﻼت ﰲ اﻟﺒﻼد اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﻳﺴﺘﻔﻴﺪ ﻣﻨﻬﺎ،
وﻳﺘﻌﻠﻢ أﺣﻮال اﻟﻨﺎس وأﺧﺒﺎرﻫﻢ ،وﻛﺎن ﻳﺬﻫﺐ إﱃ ﻣﻜﺔ ﻳﺰور أ ﱠﻣﻪُ وﻳﺴﺘﻨﺼﺢ ﺑﻨﺼﺎﺋﺤﻬﺎ .وﻛﺎن اﻟﺸﺎﻓﻌﻲ ﻳﻘﺮأ اﻟﻘﺮآن
وﻓﻘﺎً ﻟﻘﺮاءة اﺑﻦ ﻛﺜﲑ اﳌﻜﻲ.3
وﳌﺎ ﻣﺎت اﻹﻣﺎم ﻣﺎﻟﻚ ،اﲡﻬﺖ ﻧﻔﺲ اﻟﺸﺎﻓﻌﻲ إﱃ ﻋﻤﻞ ﻳﻜﺘﺴﺐ ﻣﻨﻪ ﻣﺎ ﻳﺪﻓﻊ ﺣﺎﺟﺘﻪ ،وﺑﻔﻀﻞ أﺧﻼﻗﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﻟﻪ
ﺑﻌﺾ اﻟﻘﺮﺷﻴﲔ ﻟﻴﻌﻤﻞ ﻣﻊ واﱄ اﻟﻴﻤﻦ ﻓﺼﺤﺒﻪ ،ﰒ ﻋﻤﻞ ﺻﺤﺎ ﻟﻮاﱄ ﳒﺮان ،ﻟﻜﻦ اﻟﻮاﱄ ﱂ ﻳﺘﻘﺒّﻞ ﻧﻘﺪ اﻟﺸﺎﻓﻌﻲ إ ﻩ،
ﻓﺎ ﻤﻪ ﻧﻪ ﻣﻊ اﻟﻌﻠﻮﻳﺔ ﰲ رﺳﺎﻟﺔ إﱃ اﳋﻠﻴﻔﺔ ﻫﺎرون اﻟﺮﺷﻴﺪ ،وﳒﺎ اﻟﺸﺎﻓﻌﻲ ﺑﻘﻮة ﺣﺠﺘﻪ وﻓﺼﺎﺣﺘﻪ ،إذ ﳌﺎ وﻗﻒ أﻣﺎم
ّ
اﻟﺮﺷﻴﺪ ﻳﺪاﻓﻊ ﻋﻦ ﻧﻔﺴﻪ ﺳﻨﺔ  184ﻫﺠﺮﻳﺔ ،ﻗﺎل " :أﻣﲑ اﳌﺆﻣﻨﲔ ،ﻣﺎ ﺗﻘﻮل ﰲ رﺟﻠﲔ أﺣﺪﳘﺎ ﻳﺮاﱐ أﺧﺎﻩ ،واﻵﺧﺮ
ﻳﺮاﱐ ﻋﺒﺪﻩ ،أﻳﻬﻤﺎ أﺣﺐ إﱄ؟" ،ﻗﺎل" :اﻟﺬي ﻳﺮاك أﺧﺎﻩ" ،ﻗﺎل" :ﻓﺬاك أﻧﺖ أﻣﲑ اﳌﺆﻣﻨﲔ ،إﻧﻜﻢ وﻟﺪ اﻟﻌﺒﺎس،
وﻫﻢ وﻟﺪ ﻋﻠﻲ ،وﳓﻦ ﺑﻨﻮ اﳌﻄﻠﺐ ،ﻓﺄﻧﺘﻢ وﻟﺪ اﻟﻌﺒﺎس ﺗﺮوﻧﻨﺎ إﺧﻮﺗﻜﻢ ،وﻫﻢ ﻳﺮوﻧﻨﺎ ﻋﺒﻴﺪﻫﻢ" ،ﻛﻤﺎ أن اﻟﻘﺎﺿﻲ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ
اﳊﺴﻦ اﻟﺸﻴﺒﺎﱐ ﻣﺪح اﻟﺸﺎﻓﻌﻲ ﻟﺪى اﻟﺮﺷﻴﺪ ،ﻟﻌﻠﻢ اﻟﻐﺰﻳﺮ ،وذﻟﻚ اﻟﺬي أﳒﺎﻩ وﻟﺰم اﳊﻠﻘﺔ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﻟﻠﺸﻴﺒﺎﱐ ،ﰒ ﻋﺎد
إﱃ ﻣﻜﺔ وأﺧﺬ ﻳﻠﻘﻲ دروﺳﻪ ﰲ اﳊﺮم ،إﱃ أن وﺿﻊ أﺻﻮل اﻟﻔﻘﻪ ﻣﻦ ﺧﻼﺻﺔ ﻋﻠﻤﻪ ﻟﻜﺘﺎب واﻟﺴﻨﺔ ،واﻟﺘﻘﻰ ﺑﻪ
 -1اﻟرازي ،آداب اﻟﺷﺎﻓﻌﻲ وﻣﻧﺎﻗﺑﮫ ،ص .21
 -2اﻟﺳﻠﻣﺎﺳﻲ ،ﻣﻧﺎزل اﻷﺋﻣﺔ اﻷرﺑﻌﺔ أﺑﻲ ﺣﻧﯾﻔﺔ وﻣﺎﻟك واﻟﺷﺎﻓﻌﻲ وأﺣﻣد ،ص 206
 -3أﺑو زھرة ،اﻟﺷﺎﻓﻌﻲ ﺣﯾﺎﺗﮫ وﻋﺻره ،آراؤه وﻓﻘﮭﮫ ،ص 21-20
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أﲪﺪ ﺑﻦ ﺣﻨﺒﻞ .ﰒ ﻋﺎد اﻟﺸﺎﻓﻌﻲ إﱃ ﺑﻐﺪاد ﺳﻨﺔ  195ﻫﺠﺮﻳﺔ ،ﺑﻔﻘﻬﻪ اﳉﺪﻳﺪ )ﻋﻠﻢ أﺻﻮل اﻟﻔﻘﻪ( ،ذي اﻟﻘﻮاﻋﺪ
ﻓﺘﺎوى أو أﻗﻀﻴﺔً أو ﻣﺴﺎﺋﻞَ ﺟﺰﺋﻴﺔً ،وﲣﺮج ﻋﻠﻰ ﻳﺪﻩ رﺟﺎل اﻟﻔﻘﻪ .ﰒ رﺣﻞ إﱃ ﻣﺼﺮ ﺳﻨﺔ 199
ﻓﻠﻴﺴﺖ ً
اﻟﻜﻠﻴﺔَ ،
ﻫﺠﺮﻳﺔ ،ﺑﺴﺒﺐ ﻋﺪم رﺿﺎﻩ ﻋﻦ ﻣﻨﺎﻫﺞ اﳌﻌﺘﺰﻟﺔ وﻣﻜﺎﻧﺘﻬﻢ ﻋﻨﺪ اﳋﻠﻴﻔﺔ اﳌﺄﻣﻮن ،وﳏﻨﺔ ﺧﻠﻖ اﻟﻘﺮآن اﻟﱵ ﺗﻌﺮض إﻟﻴﻬﺎ
أﲪﺪ ﺑﻦ ﺣﻨﺒﻞ وﺑﻌﺾ اﻟﻌﻠﻤﺎء ،وﻗﻴﻞ إن اﳋﻠﻴﻔﺔ اﳌﺄﻣﻮن ﻋﺮض ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺎﻓﻌﻲ اﻟﻘﻀﺎء ﻓﺎﻋﺘﺬر ﻋﻦ ﺗﻮﻟﻴﻪ.1وﻣﺎت ﻓﻴﻬﺎ
ﺳﻨﺔ  204ﻫـ ،وﻗﺪ ُروي ﻋﻦ اﻟﺮﺑﻴﻊ ﺑﻦ ﺳﻠﻴﻤﺎن أﻧﻪ ﻗﺎل :وﻗﺎل ﱄ اﻟﺸﺎﻓﻌﻲ" :ﻛﻴﻒ ﺗﺮﻛﺖ أﻫﻞ ﻣﺼﺮ؟" ،ﻓﻘﻠﺖ:
"ﺗﺮﻛﺘﻬﻢ ﻋﻠﻰ ﺿﺮﺑﲔ :ﻓﺮﻗﺔٌ ﻣﻨﻬﻢ ﻗﺪ ﻣﺎﻟﺖ إﱃ ﻗﻮل ﻣﺎﻟﻚ ،وأﺧﺬت ﺑﻪ واﻋﺘﻤﺪت ﻋﻠﻴﻪ وذﺑﱠﺖ ﻋﻨﻪ و ﺿﻠﺖ ﻋﻨﻪ،
وﻓﺮﻗﺔٌ ﻗﺪ ﻣﺎﻟﺖ إﱃ ﻗﻮل أﰊ ﺣﻨﻴﻔﺔ ،ﻓﺄﺧﺬت ﺑﻪ و ﺿﻠﺖ ﻋﻨﻪ" ،ﻓﻘﺎل" :أرﺟﻮ أن أﻗﺪم ﻣﺼﺮ إن ﺷﺎء ﷲ ،وآﺗﻴﻬﻢ
ﺑﺸﻲء أﺷﻐﻠﻬﻢ ﺑﻪ ﻋﻦ اﻟﻘﻮﻟﲔ ﲨﻴﻌﺎً" .ﻗﺎل اﻟﺮﺑﻴﻊ" :ﻓﻔﻌﻞ ذﻟﻚ وﷲ ﺣﲔ دﺧﻞ ﻣﺼﺮ" .وﻗﺎل ﻫﺎرون ﺑﻦ ﺳﻌﺪ
رﺟﻞ ﻣﻦ ﻗﺮﻳﺶ" ،ﻓﺠﺌﻨﺎﻩ وﻫﻮ ﻳﺼﻠﻲ ،ﻓﻤﺎ رأﻳﺖ
اﻷﻳﻠﻲ :ﻣﺎ رأﻳﺖ ﻣﺜﻞ اﻟﺸﺎﻓﻌﻲ ،ﻗﺪم ﻋﻠﻴﻨﺎ ﻣﺼﺮ ،ﻓﻘﺎﻟﻮا" :ﻗﺪم ٌ
أﺣﺴﻦ وﺟﻬﺎً ﻣﻨﻪ ،ﻓﻠﻤﺎ ﻗﻀﻰ ﺻﻼﺗﻪ ﺗﻜﻠﻢ ،ﻓﻤﺎ رأﻳﺖ
أﺣﺴﻦ ﺻﻼ ًة ﻣﻨﻪ ،وﻻ
ﻛﻼﻣﺎ ﻣﻨﻪ ،ﻓﺎﻓﺘﺘﻨﱠﺎ ﺑﻪ.2
أﺣﺴﻦ ً
َ
َ
َ
اﻟﻨﺎس ﺑﻌﻠﻤﻪ وﻋﻘﻠﻪ ،ﻓﻘﺪ أوﰐ ﻋﻠﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ،
 .4.1أﺧﻼﻗﻪ وﺻﻔﺎﺗﻪ :ﻛﺎن اﻟﺸﺎﻓﻌﻲ ذﻛﻴﺎ ذا ﻋﻠﻢ ﻏﺰﻳﺮ ،ﺷﻐﻞ َ
وﻃﺐ أﺳﺮارﻩ وﻣﺮاﻣﻴﻪ ،وﻗﺪ أﻟﻘﻰ ﺷﻴﺌﺎ ﻣﻦ ذﻟﻚ ﰲ دروﺳﻪ ،ﻗﺎل ﺑﻌﺾ ﺗﻼﻣﻴﺬﻩ" :ﻛﺎن
وﻋﻠﻢ اﻟﻜﺘﺎب ،ﻓ َﻔ ِﻘﻪَ ﻣﻌﺎﻧﻴﻪ ،ﱠ
اﻟﺸﺎﻓﻌﻲ إذا أﺧﺬ ﰲ اﻟﺘﻔﺴﲑ ﻛﺄﻧﻪ ﺷﺎﻫﺪ اﻟﺘﻨﺰﻳﻞ" ،وﻛﺎن ﻳﺪﻋﻮ إﱃ ﻃﻠﺐ اﻟﻌﻠﻮم ،ﻓﻘﺪ ﻛﺎن ﻳﻘﻮل" :ﻣﻦ ﺗﻌﻠﻢ اﻟﻘﺮآن
ﻋﻈﻤﺖ ﻗﻴﻤﺘﻪ ،وﻣﻦ ﻛﺘﺐ اﳊﺪﻳﺚ ﻗﻮﻳﺖ ﺣﺠﺘﻪ ،وﻣﻦ ﻧﻈﺮ ﰲ اﻟﻔﻘﻪ ﻧﺒﻞ ﻗﺪرﻩ ،وﻣﻦ ﻧﻈﺮ ﰲ اﻟﻠﻐﺔ رق ﻃﺒﻌﻪ ،وﻣﻦ
ذات ﻣﺮٍة ﺟﺎﻟﺴﺎ ﻣﻊ
ﻧﻈﺮ ﰲ اﳊﺴﺎب ﺟﺰل رأﻳﻪ ،وﻣﻦ ﱂ ﻳﺼﻦ ﻧﻔﺴﻪ ﱂ ﻳﻨﻔﻌﻪ ﻋﻠﻤﻪ" .وﳑﺎ روي ﻋﻦ ذﻛﺎﺋﻪ أﻧﻪ ﻛﺎن َ
ﻓﻤﺮ رﺟﻞ ﻓﻘﺎل ﳏﻤﺪ ﺑﻦ اﳊﺴﻦ " :أ ﻋﺒﺪ ﷲ اﻧﻈﺮ ﰲ ﻫﺬا" ،ﻓﻨﻈﺮ
اﳊﻤﻴﺪي وﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﺣﺴﻦ ﻳﺘﻔﺮﺳﻮن اﻟﻨﺎسّ ،
إﻟﻴﻪ وأﻃﺎل ،ﻓﻘﺎل اﺑﻦ اﳊﺴﻦ" :أﻋﻴﺎك أﻣﺮﻩ؟" ،ﻗﺎل" :أﻋﻴﺎﱐ أﻣﺮﻩ ،ﻻ أدري ﺧﻴّﺎط أو ﳒّﺎر" ،ﻗﺎل اﳊﻤﻴﺪي :ﻓﻘﻤﺖ
إﻟﻴﻪ ﻓﻘﻠﺖ ﻟﻪ" :ﻣﺎ ﺻﻨﺎﻋﺔ اﻟﺮﺟﻞ؟" ،ﻗﺎل" :ﻛﻨﺖ ﳒّ ًﺎرا وأ اﻟﻴﻮم ﺧﻴّﺎط".3

وﻛﺎن اﻟﺸﺎﻓﻌﻲ ﻣﺘﻮاﺿﻌﺎ ﻣﻊ ﻛﺜﺮة ﻋﻠﻤﻪ وﺗﻨﻮﻋﻪ ،وﳑﺎ ﻳﺪل ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ ﻗﻮﻟﻪ" :ﻣﺎ ﻇﺮت أﺣﺪاً ﻓﺄﺣﺒﺒﺖ أن ﳜﻄﺊ،

وﻣﺎ ﰲ ﻗﻠﱯ ﻣﻦ ﻋﻠﻢ إﻻ وددت أﻧﻪ ﻋﻨﺪ ﻛﻞ أﺣﺪ وﻻ ﻳﻨﺴﺐ إﱄ" ،وﻗﺎل أﲪﺪ ﺑﻦ ﺣﻨﺒﻞ :ﻗﺎل ﻟﻨﺎ اﻟﺸﺎﻓﻌﻲ" :أﻧﺘﻢ
أﻋﻠﻢ ﳊﺪﻳﺚ واﻟﺮﺟﺎل ﻣﲏ ،ﻓﺈذا ﻛﺎن اﳊﺪﻳﺚ ﺻﺤﻴﺤﺎً ﻓﺄﻋﻠﻤﻮﱐ ،ﻛﻮﻓﻴﺎً ﻛﺎن أو ﺑﺼﺮ ً أو ﺷﺎﻣﻴﺎً ،ﺣﱴ أذﻫﺐ إﻟﻴﻪ
إذا ﻛﺎن ﺻﺤﻴﺤﺎً" ،ﻛﻤﺎ ﻛﺎن اﻟﺸﺎﻓﻌﻲ ﻣﻌﺮوﻓﺎً ﻟﻜﺮم واﻟﺴﺨﺎء ،وﻣﻦ ذﻟﻚ ﻣﺎ ﻗﺎﻟﻪ اﻟﺮﺑﻴﻊ ﺑﻦ ﺳﻠﻴﻤﺎن :ﺗﺰوﺟﺖ،
ﻓﺴﺄﻟﲏ اﻟﺸﺎﻓﻌﻲ" :ﻛﻢ أﺻﺪﻗﺘﻬﺎ؟" ،ﻓﻘﻠﺖ" :ﺛﻼﺛﲔ دﻳﻨﺎراً" ،ﻓﻘﺎل" :ﻛﻢ أﻋﻄﻴﺘﻬﺎ؟" ،ﻗﻠﺖ" :ﺳﺘّﺔ د ﻧﲑ" ،ﻓﺼﻌﺪ
دﻳﻨﺎرا .وﻗﺎل ﻋﻤﺮو ﺑﻦ ﺳﻮاد اﻟﺴﺮﺣﻲ :ﻛﺎن اﻟﺸﺎﻓﻌﻲ أﺳﺨﻰ اﻟﻨﺎس ﻋﻠﻰ
إﱄ ﺑﺼﱠﺮة ﻓﻴﻬﺎ أرﺑﻌﺔ وﻋﺸﺮون ً
دارﻩ ،وأرﺳﻞ ّ
أﻓﻠﺴﺖ ﰲ ﻋﻤﺮي ﺛﻼث إﻓﻼﺳﺎت ،ﻓﻜﻨﺖ أﺑﻴﻊ ﻗﻠﻴﻠﻲ وﻛﺜﲑي ،ﺣﱴ
اﻟﺪﻳﻨﺎر واﻟﺪرﻫﻢ واﻟﻄﻌﺎم ،ﻓﻘﺎل ﱄ اﻟﺸﺎﻓﻌﻲُ " :
ﺑﺖ
ﺣﻠﻲ اﺑﻨﱵ وزوﺟﱵ ،وﱂ أرﻫﻦ ﻗﻂ" .ﻟﻘﺪ ﻛﺎن اﻟﺸﺎﻓﻌﻲ ورﻋﺎً ﻛﺜﲑ اﻟﻌﺒﺎدة ،ﻗﺎل اﳊﺴﲔ ﺑﻦ ﻋﻠﻲ اﻟﻜﺮاﺑﻴﺴﻲ " :ﱡ
ّ

 -1أﺑو زھرة ،اﻟﺷﺎﻓﻌﻲ ﺣﯾﺎﺗﮫ وﻋﺻره ،آراؤه وﻓﻘﮭﮫ ،ص 27
 -2أﺑو ﺑﻛر أﺣﻣد ﺑن اﻟﺣﺳﯾن اﻟﺑﯾﮭﻘﻲ ،ﻣﻧﺎﻗب اﻟﺷﺎﻓﻌﻲ ،اﻟطﺑﻌﺔ ) ،1اﻟﻘﺎھرة :ﻣﻛﺗﺑﺔ دار اﻟﺗراث ،د.ت( ص240
 -3اﻟرازي ،آداب اﻟﺷﺎﻓﻌﻲ وﻣﻧﺎﻗﺑﮫ ،ص .76
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ﻣﻊ اﻟﺸﺎﻓﻌﻲ ﲦﺎﻧﲔ ﻟﻴﻠﺔ ،ﻛﺎن ﻳﺼﻠﻲ ﳓﻮ ﺛﻠﺚ اﻟﻠﻴﻞ ،ﻻ ﳝﺮ ﻳﺔ رﲪﺔ إﻻ ﺳﺄل ﷲ ﻟﻨﻔﺴﻪ وﻟﻠﻤﺆﻣﻨﲔ أﲨﻌﲔ ،وﻻ ﳝﺮ
ﺗﻌﻮذ ﻣﻨﻬﺎ ،وﺳﺄل اﻟﻨﺠﺎة ﻟﻨﻔﺴﻪ وﳉﻤﻴﻊ اﳌﺴﻠﻤﲔ ،وﻛﺄﳕﺎ ُﲨﻊ ﻟﻪ اﻟﺮﺟﺎءُ واﻟﺮﻫﺒﺔُ".1
ﻳﺔ ﻋﺬاب إﻻ ّ

 .5.1ﻣﺼﻨﻔﺎﺗﻪ :ﻟﻠﺸﺎﻓﻌﻲ اﻟﻜﺜﲑ ﻣﻦ اﳌﺼﻨﻔﺎت ﰲ أﺻﻮل اﻟﻔﻘﻪ وﻓﺮوﻋﻪ ،أﻣﺎ اﻟﻜﺘﺐ اﻟﱵ ﲡﻤﻊ أﺻﻮل اﻟﻔﻘﻪ وﺗﺪل

ﻋﻠﻰ اﻟﻔﺮوع ،ﻓﻬﻲ" :اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ اﻟﻘﺪﳝﺔ" )ﻛﺘﺒﻪ ﰲ ﺑﻐﺪاد( ،و"اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ اﳉﺪﻳﺪة" )ﻛﺘﺒﻪ ﰲ ﻣﺼﺮ( ،و"اﺧﺘﻼف
اﳊﺪﻳﺚ" ،و"ﲨﱠﺎع اﻟﻌﻠﻢ" ،و"إﺑﻄﺎل اﻻﺳﺘﺤﺴﺎن" ،و"أﺣﻜﺎم اﻟﻘﺮآن" ،و"ﺑﻴﺎن ﻓﺮض ﷲ ﻋﺰ وﺟﻞ" ،و"ﺻﻔﺔ اﻷﻣﺮ
واﻟﻨﻬﻲ" ،و"اﺧﺘﻼف ﻣﺎﻟﻚ واﻟﺸﺎﻓﻌﻲ" ،و"اﺧﺘﻼف اﻟﻌﺮاﻗﻴﲔ" ،و"اﻟﺮد ﻋﻠﻰ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ اﳊﺴﻦ" ،و"ﻋﻠﻲ وﻋﺒﺪ ﷲ"،
و"ﻓﻀﺎﺋﻞ ﻗﺮﻳﺶ" .وﻟﻪ ﻛﺘﺐ ﻣﺼﻨﻔﺔ ﰲ اﻟﻔﺮوع ،ﻗﺪ ﲨﻌﺖ ﻛﻠﻬﺎ ﰲ ﻛﺘﺎب واﺣﺪ اﲰﻪ "ﻛﺘﺎب اﻷم" .وﻟﻪ ﻛﺘﺎب ﰲ
اﻟﻄﻬﺎرة ،وﻛﺘﺎب ﰲ اﻟﺼﻼة ،وﻛﺘﺎب ﰲ اﻟﺰﻛﺎة ،وﻛﺘﺎب ﰲ اﳊﺞ ،وﻛﺘﺎب ﰲ اﻟﻨﻜﺎح وﻣﺎ ﰲ ﻣﻌﻨﺎﻩ ،وﻛﺘﺎب ﰲ
اﻟﻄﻼق وﻣﺎ ﰲ ﻣﻌﻨﺎﻩ ،وﰲ اﻹﻳﻼء واﻟ ِﻈّﻬﺎر واﻟﻠِّﻌﺎن واﻟﻨﱠﻔﻘﺎت ،أﻣﻼﻫﺎ ﻋﻠﻰ أﺻﺤﺎﺑﻪ ،ورواﻫﺎ ﻋﻨﻪ اﻟﺮﺑﻴﻊ ﺑﻦ ﺳﻠﻴﻤﺎن
ِِ
ﻟﻌﻠﻮم اﻟﺸﺮﻋﻴﺔَ ،ﻓﻘﺪ ارﲢﻞ إﱃ اﻟﺒﺎدﻳﺔ ﰲ
وﺷﺎﻋﺮا
اﳌﺮادي .2وﻛﺎن اﻟﺸﺎﻓﻌﻲ أدﻳﺒﺎ
ﻓﺼﻴﺤﺎ ،ﻹﺿﺎﻓﺔ إﱃ ﻣﻌﺮﻓﺘﻪ ا َ
ً
ً
ﺻﻐﺮﻩ ،وﻻزم ﻗﺒﻴﻠﺔ ﻫﺬﻳﻞ اﻟﱵ ﻛﺎﻧﺖ أﻓﺼﺢ اﻟﻌﺮب وﺗﻌﻠﱠ َﻢ ﻛﻼﻣﻬﺎ ،وﻗﺪ ﺑﻠﻎ ﻋﻠﻤﻪ ﰲ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ أ ْن ﻗﺎل ﻋﻨﻪ
اﻷﺻﻤﻌﻲ اﻟﺬي ﻟﻪ ﻣﻜﺎﻧﺔ ﻋﺎﻟﻴﺔ ﰲ اﻟﻠﻐﺔ" :ﺻﺤﺤﺖ أﺷﻌﺎر ﻗﺮﻳﺶ ﻳﻘﺎل ﻟﻪ ﻫﺬﻳﻞ ﻋﻠﻰ ﻓﱴ ﻣﻦ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ إدرﻳﺲ".3
اﻟﺘﻘﺮب إﱃ أﺻﺤﺎب اﳌﺎل واﳉﺎﻩ واﻟﺴﻠﻄﺎن ،ﺑﻞ ﺗﻀﻤﻦ
ﺐ أو
َ
ﺷﻌﺮ اﻟﺸﺎﻓﻌﻲ أﻧﻪ ﱂ ﻳﻜﻦ ﻳَﻘﺼﺪ ﻣﻨﻪ اﻟﺘﻜ ﱡﺴ َ
وﻳﺘﻤﻴﺰ ُ
ﺷﻌﺮﻩ اﳊﻜﻤﺔ واﻟﺘﻌﺒّﺪ واﻟﺘﻨ ّﺪم واﳌﻨﺎﺟﺎة واﻻﺳﺘﻐﻔﺎر ،اﺷﺘﻬﺮ ﺷﻌﺮﻩ ﺑﲔ اﻟﻨﺎس وﻻ ﻳﺰال ﻣﺘﺪاوﻻ ﺣﱴ ﻋﺼﺮ ﻫﺬا ،ﰲ
ﻣﻨﺎﺑﺮ اﻟﺸﻌﺮ وﰲ أﺣﺎدﻳﺚ اﻟﻨﺎس ﻟﺸﻌﺮ ،وﰲ ﻣﻮاﻗﻊ اﻟﺘﻮاﺻﻞ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ،ﻛﻤﺎ أن ﻛﺜﲑا ﻣﻦ اﻟﺒﺤﻮث اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ
وﻣﺬﻛﺮات اﻟﺘﺨﺮج ﺗﺘﺨﺬ ﻣﻦ ﺷﻌﺮﻩ ﻣﺪﻧﻮﻧﺔ ﳍﺎ .وﻣﻦ ﻗﺼﺎﺋﺪﻩ اﳌﺸﻬﻮرة:4
ﻚ ﻣﻮﻓُ ِ
إِذَا رﻣﺖ أَ ْن َْﲢﻴﺎ ﺳﻠِ ِ
ﲔ
ﺿَ
ﻮر َوﻋْﺮ ُ
ﺻِّ ُ
ُْ َ
ﻚ َ
ﻴﻤﺎ ﻣ َﻦ اﻷَذَى َ ..و َﺣﻈﱡ َ َ ْ ٌ
َ َ ً
ِ
ِ
ات َوﻟِﻠﻨﱠ ِ
ﺎس أَﻟْ ُﺴ ُﻦ
ﻚ َﻻ ﺗَ ْﺬ ُﻛ ْﺮ ﺑِِﻪ َﻋ ْﻮَرَة ا ْﻣﺮ ٍئ  ..ﻓَ ُﻜﻠﱡ َ
ﻟ َﺴﺎﻧُ َ
ﻚ َﻋ ْﻮَر ٌ
ﲔ ﻟِﻠﻨﱠ ِ
ﲔ
ت إِﻟَْﻴ َ
َو َﻋْﻴـﻨُ َ
ﻚ إِ ْن أَﺑْ َﺪ ْ
ﺎس أَ ْﻋ ُُ
ﺼْﻨـ َﻬﺎ َوﻗُ ْﻞ َ َﻋ ْ ُ
ﻚ َﻣ َﻌﺎﻳِﺒًﺎ  ..ﻓَ ُ

وﻟﻪ أﻳﻀﺎ:5

ﺎﺷﺮ ِﲟَﻌﺮ ٍ
ِ
وف َو َﺳ ِﺎﻣ ْﺢ َﻣ ِﻦ اِ ْﻋﺘَ َﺪى َ ..وﻓَﺎ ِر ْق َوﻟَ ِﻜ ْﻦ ِ ﻟِّﱵ ِﻫ َﻲ أَ ْﺣ َﺴ ُﻦ
َو َﻋ ْ ْ ُ
ِ
ِ
ﺗﻔﻌﻞ ﻣـﺎ ﺗﺸ ــﺎءُ  ..وﻃ ْ
ﺐ ﻧﻔﺴﺎً إذا ﺣﻜﻢ اﻟﻘﻀﺎءُ
دع اﻷ َم ُ
وﻻ ﲡﺰع ﳊــﺎدﺛﺔ اﻟﻠﻴـﺎﱄ  ..ﻓﻤﺎ ﳊﻮادث اﻟﺪﻧﻴـﺎ ﺑﻘــﺎءُ

 -1اﻟرازي ،آداب اﻟﺷﺎﻓﻌﻲ وﻣﻧﺎﻗﺑﮫ ،ص .76
 -2اﻟﺑﯾﮭﻘﻲ ،ﻣﻧﺎﻗب اﻟﺷﺎﻓﻌﻲ ،ص240
 -3أﺑو زھرة ،اﻟﺷﺎﻓﻌﻲ ﺣﯾﺎﺗﮫ وﻋﺻره ،آراؤه وﻓﻘﮭﮫ ،ص 19
 -4ﻣﺣﻣد ﺑن إدرﯾس اﻟﺷﺎﻓﻌﻲ ،اﻟﺟوھر اﻟﻧﻔﯾس ﻓﻲ ﺷﻌر اﻹﻣﺎم ﻣﺣﻣد ﺑن إدرﯾس ،اﻟطﺑﻌﺔ ) ،1ﻣﺻر :ﻣﻛﺗﺑﺔ اﺑن ﺳﯾﻧﺎ ﻟﻠﻧﺷر ،دت( ،ص 143
 -5ﻣﺣﻣد ﺑن إدرﯾس اﻟﺷﺎﻓﻌﻲ ،دﯾوان اﻟﺷﺎﻓﻌﻲ ﺣﺑر اﻷﻣﺔ وإﻣﺎم اﻷﺋﻣﺔ ،اﻟطﺑﻌﺔ ) ،1اﻟﻘﺎھرة :ﻣﻛﺗﺑﺔ اﻟﻛﻠﯾﺎت اﻷزھرﯾﺔ ،(1985 ،ص 46
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ِ
ﺷﻴﻤﺘُ َ
اﻟﺴ َ
َوُﻛﻦ َر ُﺟﻼً َﻋﻠﻰ اﻷَﻫﻮال َﺟ ْﻠ ًﺪا َ ..و َ
اﻟﻮﻓﺎءُ
ﻤﺎﺣﺔُ َو َ
ﻚ َ

 .6.1ﺛﻨﺎء ﺑﻌﺾ اﻟﻌﻠﻤﺎء ﻋﻠﻴﻪ :أﺛﲎ ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺎﻓﻌﻲ اﻟﻜﺜﲑُ ﻣﻦ اﻟﻌﻠﻤﺎء واﻟﻔﻘﻬﺎء ،وﻛﺎن ﳑﺎ روي ﰲ ﻣﺪﺣﻪ واﻟﺜﻨﺎء

ﻋﻠﻴﻪ :ﻗﻮل أﺑﻮ ﻋﺒﻴﺪ اﻟﻘﺎﺳﻢ ﺑﻦ ﺳﻼم" :ﻣﺎ رأﻳﺖ رﺟﻼً أﻋﻘﻞ ﻣﻦ اﻟﺸﺎﻓﻌﻲ" ،وﰲ رواﻳﺔ" :ﻣﺎ رأﻳﺖ رﺟﻼً ﻗﻂ أﻋﻘﻞ
وﻻ أورع وﻻ أﻓﺼﺢ ﻣﻦ اﻟﺸﺎﻓﻌﻲ" .وﻗﺎل ﻳﻮﻧﺲ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﻷﻋﻠﻰ" :ﻣﺎ رأﻳﺖ أﺣﺪاً أﻋﻘﻞ ﻣﻦ اﻟﺸﺎﻓﻌﻲ ،ﻟﻮ ﲨﻌﺖ أﻣﺔ
رﺿﻲ ﷲ ﻋﻨﻪ
ﻓﺠﻌﻠﺖ ﰲ ﻋﻘﻞ اﻟﺸﺎﻓﻌﻲ ،ﻟﻮﺳﻌﻬﻢ ﻋﻘﻠﻪ" .وﻗﺎل أﺑﻮ ﺛﻮر :ﻛﺘﺐ ﻋﺒﺪ اﻟﺮﲪﻦ ﺑﻦ ﻣﻬﺪي إﱃ اﻟﺸﺎﻓﻌﻲ َ
وﻫﻮ ﺷﺎب أن ﻳﻀﻊ ﻟﻪ ﻛﺘﺎ ﻓﻴﻪ ﻣﻌﺎﱐ اﻟﻘﺮآن ،وﳚﻤﻊ ﻗﺒﻮل اﻷﺧﺒﺎر ﻓﻴﻪ ،وﺣﺠﺔ اﻹﲨﺎع ،وﺑﻴﺎن اﻟﻨﺎﺳﺦ اﳌﻨﺴﻮخ ﻣﻦ
اﻟﻘﺮآن واﻟﺴﻨﺔ ،ﻓﻮﺿﻊ ﻟﻪ ﻛﺘﺎب اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ ،ﻗﺎل ﻋﺒﺪ اﻟﺮﲪﻦ" :ﻣﺎ أﺻﻠﻲ ﺻﻼة إﻻ وأ أدﻋﻮ ﷲ ﻟﻠﺸﺎﻓﻌﻲ ﻓﻴﻬﺎ" .وﻋﻦ
أﻳﻮب ﺑﻦ ﺳﻮﻳﺪ اﻟﺮﻣﻠﻲ أﻧﻪ ﻗﺎل ﳌﺎ رأى اﻟﺸﺎﻓﻌﻲ" :ﻣﺎ ﻇﻨﻨﺖ أﱐ أﻋﻴﺶ ﺣﱴ أرى ﻣﺜﻞ ﻫﺬا اﻟﺮﺟﻞ ﻗﻂ" .وﻋﻦ ﳛﲕ
ﺑﻦ ﺳﻌﻴﺪ اﻟﻘﻄﺎن ،أﻧﻪ ﻗﺎل" :إﱐ ﻷدﻋﻮ ﷲ ﻋﺰ وﺟﻞ ﻟﻠﺸﺎﻓﻌﻲ ﰲ ﻛﻞ ﺻﻼة ،أو ﰲ ﻛﻞ ﻳﻮم".1
 .7.1وﻓﺎﺗﻪ :ﺟﺎءت روا ت ﻛﺜﲑة ﰲ ﺳﺒﺐ وﻓﺎة اﻟﺸﺎﻓﻌﻲ ،ﻻ ﻧﺪﺧﻞ ﰲ ﺗﻔﺼﻴﻠﻬﺎ ،وأﺑﺮزﻫﺎ :ﻏﻀﺐ ﺑﻌﺾ

رد اﻟﺸﺎﻓﻌﻲ ﻋﻠﻴﻪ ﰲ ﻋﺾ اﳌﺴﺎﺋﻞ ،وأ ّن اﻟﺸﺎﻓﻌﻲ ﻛﺎن ﻳﻘﻮل ﻧﻪ ﺑﺸﺮ ﳜﻄﺊ
اﳌﺘﻌﺼﺒﲔ ﻟﻺﻣﺎم ﻣﺎﻟﻚ ،وﻋﺪم ﺗﻘﺒﻠﻬﻢ ّ
"دﺧﻠﺖ
وﻳﺼﻴﺐ وﻛﺬﻟﻚ اﻹﻣﺎم ﻣﺎﻟﻚ .ﻗﺎل اﻟﻜﻨﺪي :ﳌﺎ دﺧﻞ اﻟﺸﺎﻓﻌﻲ ﻣﺼﺮ ،ﻛﺎن اﺑﻦ اﳌﻨﻜﺪر ﻳﺼﻴﺢ ﺧﻠﻔﻪ:
َ
ﻓﻔﺮﻗﺖ ﺑﻴﻨﻨﺎ وأﻟﻘﻴﺖ ﺑﻴﻨﻨﺎ اﻟﺸﺮّ .ﻓﺮ َق ﷲ ﺑﲔ روﺣﻚ وﺟﺴﻤﻚ" .واﺻﻄﺪم ﻛﺬﻟﻚ ﺣﺪ
ﻫﺬﻩ اﻟﺒﻠﺪة وأﻣﺮ واﺣﺪّ ،
ﺗﻼﻣﻴﺬ اﻹﻣﺎم ﻣﺎﻟﻚ اﳌﻘﺮﺑﲔ ﳑﻦ أﺳﻬﻢ ﺑﻨﺸﺮ ﻣﺬﻫﺒﻪ ﰲ ﻣﺼﺮ ،وﻫﻮ أﺷﻬﺐ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﻌﺰﻳﺰ .وﻛﺎن أﺷﻬﺐ ﻳﺪﻋﻮ ﰲ
ﺳﺠﻮدﻩ ﳌﻮت ﻋﻠﻰ اﻹﻣﺎم اﻟﺸﺎﻓﻌﻲ .وروى اﺑﻦ ﻋﺴﺎﻛﺮ ﻋﻦ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ ﷲ ﺑﻦ ِ
ﻋﺒﺪ ْ ِ
ﺐ ﺑْ َﻦ َﻋْﺒ ِﺪ
اﳊَ َﻜﻢ أَ ﱠن أَ ْﺷ َﻬ َ
ِ
ِِ
ِ
ﱠﻚ إِ ْن أَﺑـ َﻘﻴـﺘَﻪ اِﻧْ َﺪرس ﻣ ْﺬﻫﺐ ﻣﺎﻟِ ٍ
ﻚ ِ◌" .وروى ذﻟﻚ اﺑﻦ ﻣﻨﺪة
اﻟْ َﻌ ِﺰﻳ ِﺰ ﻳَـ ُﻘ ُ
ﺖ اﻟﺸﱠﺎﻓﻌِ ﱠﻲ ،ﻓَِﺈﻧ َ
ﻮل ِﰲ ُﺳ ُﺠﻮدﻩ" :اﻟﻠﱠ ُﻬ ﱠﻢ أَﻣ ْ
ُْْ ََ َ َ ُ َ
ﻋﻦ اﻟﺮﺑﻴﻊ أﻧﻪ رأى أﺷﻬﺐ ﻳﻘﻮل ذﻟﻚ ﰲ ﺳﺠﻮدﻩ .ﰒ ﻗﺎم اﳌﺎﻟﻜﻴﺔ ﺑﻀﺮب اﻹﻣﺎم اﻟﺸﺎﻓﻌﻲ ﺿﺮ ً ﻋﻨﻴﻔﺎً ﳍﺮاوات
ودﻓﻦ ﲟﺼﺮ.2
ﺣﱴ ﺗﺴﺒﺐ ﻫﺬا ﺑﻘﺘﻠﻪ وﻋﻤﺮﻩ  54ﻋﺎﻣﺎً ﻓﻘﻂُ ،
ﺗﻮﰲ ﺑﺴﺒﺐ ٍ
ﻣﺮض أﺳﻘﻄﻪ اﻟﻔﺮاش .وﻗﺎل اﻟﺮﺑﻴﻊ أﻳﻀﺎ :دﺧﻞ اﳌﺰﱐﱠ ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺎﻓﻌﻲ ﰲ
وﻗﻴﻞ إ ّن اﻟﺸﺎﻓﻌﻲ رﲪﻪ ﷲ ،ﻗﺪ ّ
ﻣﺮﺿﻪ اﻟﺬي ﻣﺎت ﻓﻴﻪ ﻓﻘﺎل ﻟﻪ" :ﻛﻴﻒ أﺻﺒﺤﺖ أﺳﺘﺎذ؟" ،ﻓﻘﺎل" :أﺻﺒﺤﺖ ﻣﻦ اﻟﺪﻧﻴﺎ راﺣﻼً ،وﻹﺧﻮاﱐ ﻣﻔﺎرﻗﺎً،
وﻟﻜﺄس اﳌﻨﻴﺔ ﺷﺎر ً ،وﻋﻠﻰ ﷲ وارداً ،وﻟﺴﻮء ﻋﻤﻠﻲ ﻣﻼﻗﻴًﺎ" .ﻗﺎل :ﰒ رﻣﻰ ﺑﻄﺮﻓﻪ إﱃ اﻟﺴﻤﺎء واﺳﺘﺒﺸﺮ وأﻧﺸﺪ:3
إِﻟَﻴﻚ إِﻟَـﻪ اﳋ ْﻠ ِـﻖ أَرﻓَــﻊ ر ْﻏﺒ ِﱵ ُ ..ﻛْﻨﺖ ذا اﳌ ِﻦ واﳉ ِ
ﻮد ُْﳎ ِﺮًﻣﺎ
َْ َ َ ْ ََُ
ُ َ َّ َ ُ
ِ
ﺖ اﻟﱠﺮ َﺟـﺎ ِﻣ ّﲏ ﻟِ َﻌ ْﻔ ِﻮ َك ُﺳﻠﱠ ًﻤﺎ
َوﻟَ ﱠﻤﺎ ﻗَ َﺴـﺎ ﻗَـ ْﻠِﱯ َو َ
ﺿـﺎﻗَ ْ
ﺖ َﻣ َﺬاﻫﱯ َ ..ﺟ َﻌ ْﻠ ُ

 .2اﻹﺳﻬﺎﻣﺎت اﻟﺒﻼﻏﻴﺔ ﻟﻠﺸﺎﻓﻌﻲ :

 -1اﻟرازي ،آداب اﻟﺷﺎﻓﻌﻲ وﻣﻧﺎﻗﺑﮫ ،ص .32
 -2اﻟﻌﺳﻘﻼﻧﻲ ،ﺗواﻟﻲ اﻟﺗﺄﺳﯾس ﻟﻣﻌﺎﻟﻲ ﻣﺣﻣد ﺑن إدرﯾس ﻓﻲ ﻣﻧﺎﻗب اﻹﻣﺎم اﻟﺷﺎﻓﻌﻲ ،ص .178
 -3اﻟﺷﺎﻓﻌﻲ ،اﻟﺟوھر اﻟﻧﻔﯾس ﻓﻲ ﺷﻌر اﻹﻣﺎم ﻣﺣﻣد ﺑن إدرﯾس ،ص 134
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اﻟﺸﺎﻓﻌﻲ ﺛﺮي ﲟﻌﺎﱂ اﳊﻜﻤﺔ وﺗﻘﺎﻃﻌﻬﺎ ﻣﻊ
 .1.2أﺑﻌﺎد ﻟﻐﺔ اﳊﻜﻤﺔ واﻷﺧﻼق ﰲ ﺷﻌﺮ اﻟ ّ
ﺸﺎﻓﻌﻲ :إ ّن دﻳﻮان ّ
اﻷﺧﻼق ،ﻓﻬﻲ ﰲ ﻏﺎﻟﺒﻬﺎ ﺗﺪﻋﻮ إﱃ ﺻﺎﱀ اﻷﻋﻤﺎل واﻟﺘﻌﺮف ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻟﻪ ﻋﻼﻗﺔ ﻷﺧﻼق اﳊﺴﻨﺔ ،و ﺬا ﺣﻀﺮت
اﳌﻮﻋﻈﺔ وﺣﻀﺮ ﻣﻌﻬﺎ اﻷﺛﺮ اﻹﳚﺎﰊ ﻟﻠﺤﻜﻤﺔ ﺑﻌﺎدﻩ اﻟ ّﺪﻻﻟﻴّﺔ واﳌﻌﻄﻴﺎت اﻟﻔﻨﻴّﺔ اﻟﱵ ﺗﺰﻳّﻦ اﻟﻘﻮل وﺗﺜﺮي اﳌﻌﲎ.
 .1.1.2اﻟﺒﻌﺪ اﻟﺘﺼﻮﻳﺮي :ﺗﻌ ّﺪ اﻷﺧﻼق اﻟﻔﺎﺿﻠﺔ دﻋﺎﻣﺔ ﻗﻮﻳﺔ ﻣﻦ دﻋﺎﺋﻢ ﺑﻘﺎء اﻷﻣﻢ واﺳﺘﻤﺮارﻫﺎ ،وﻣﺎ إ ْن ﺗﻮﻓّﺮت ﰲ
ﻓﻦ أو أدب إﻻ أﻧﺘﺠﺖ ﺣﻜﻤﺔ ﻟﻐﺔ ،ﻟﻨﺎ وﻓﻜﺮا ّﻧﲑا ،وأد ر ٍاق ،وأداء ﻣﺘﻘﻨﺎ .وﻗﺪ ﺗﻮﻓٍّﺮت ﺛﻨﺎﺋﻴﺔ
ﺷﺨﺺ أو ّ
آﺧﺮ،
اﻷﺧﻼق واﳊﻜﻤﺔ ﰲ ﺷﻌﺮ اﻟﺸﺎﻓﻌﻲ ،ﺑﱪاﻋﺘﻪ ﰲ ﺻﻮﻏﻬﺎ وﻗﺪرﺗﻪ ﻋﻠﻰ إﻋﻄﺎﺋﻬﺎ ﺳﻠﻮب ﻗﻮي ﺣﻴﻨﺎ ،وﻟﻴﻨﺎ ﺣﻴﻨﺎ َ
وﳑﺰوﺟﺎ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ ﰲ أﺣﺎﻳﲔ أﺧﺮى ،ﻓﺎﺳﺘﻄﺎع ﺑﺬﻟﻚ اﻟﺘﺄﺛﲑ اﻟﺒﺎﻟﻎ ﰲ ﻋﻘﻠﻴﺔ اﻟﻜﺜﲑ ﻣﻦ اﳌﺘﻠﻘﲔ ،واﻹﺳﻬﺎم ﰲ ﲢﻘﻴﻖ
اﻟﺴﻼم اﻟﺪاﺧﻠﻲ ﰲ أﻧﻔﺴﻬﻢ و ﺪﺋﺘﻬﺎ ﺣﺎل اﻟﻮﻗﻮع ﰲ اﳌﺸﻜﻼت واﳌﺼﺎﺋﺐ ،وإﺑﻌﺎدﻫﻢ ﻋﻦ اﻟﺘﻌﺼﺐ واﻟﻌﻨﻒ.
اﻟﺸﻌﺮي ﻳﻜﺘﺴﻲ ﳌﺴﺔ إﺑﺪاﻋﻴّﺔ ﻓﺎﺋﻘﺔ اﻟﺘﺄﺛﲑ ،ﻻﺳﻴﻤﺎ
ﻣﻌﺘﻤﺪا ﰲ ذﻟﻚ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﳌﻘﻮﻣﺎت اﻟﱵ ﺟﻌﻠﺖ ﺧﻄﺎﺑﻪ ّ
ﰲ اﳌﻮاز ت واﻟﺘﻘﺎﺑﻼت اﻟﱵ اﻛﺘﺴﺖ ﺎ أﺑﻴﺎﺗﻪ ،ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﳌﻘﺎرﻧﺔ واﳌﺸﺎ ﺔ.وﻣﻦ ذﻟﻚ ﻗﻮﻟﻪ:1
ِ
ِ
ﻮت اﻷُﺳ ُﺪ ِﰲ اﻟﻐَﺎ ِ
ب
ت ُﺟ ً
َﲤُ ُ ْ
ﻮﻋﺎ َ ..و َﳊْ ُﻢ اﻟﻈّﺄن َْ ُﻛﻠُﻪُ اﻟﻜ َﻼ ُ
َ
ﺴٍ
اب
اﻟﱰ ُ
ﺐ َﻣ َﻔﺎ ِر ُﺷﻪُ ﱡَ
َو َﻋ ْﺒ ٌﺪ ﻗَ ْﺪ َ َم َﻋﻠَﻰ َﺣ ِﺮﻳ ٍﺮ َ ..وذُو ﻧَ َ
إذ ﳚﺴﺪ اﻟﺒﻴﺖ اﻷول واﻟﺜّﺎﱐ ﺻﻮرا ﻣﻦ اﻟﺘّﻌﺎﻟﻘﺎت واﻟﺘﻘﺎﻃﻌﺎت اﳌﻮﺣﻴﺔ ،ﻓﺎﳊﻜﻤﺔ اﳌﺮﺟﻮة ﻣﻨﻬﺎ ،ﻫﻲ ﻋﺪم اﳊُ ْﻜﻢ ﻋﻠﻰ
ﻆ ﻗﺪ ﻻ ﻳﻨﺎﳍﺎ ﰲ ﻏﺎ ِ ﺎ ﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ أ ّن اﻷﺳﻮد
ﻇﺎﻫﺮ اﻷﺷﻴﺎء ،ﺑﻞ ﻃﻨﻬﺎ ،ﻓﺎﻷﺳﻮد ﺗﻌﲏ اﻟﻘﻮة واﳊﻀﻮر ،ﻟﻜﻦ اﳊ ّ
ﻣﻠﻮك اﻟﻐﺎب ،ﻓﱰاﻫﺎ ﲡﻮع و ﻠﻚ ،وﰲ اﻟﺸﻄﺮ اﻟﺜﺎﱐ ﺷﺒّﻪ ﳊﻢ اﻟﻈﺄن ﺑﻌﻠﻢ اﻟﻌﻠﻤﺎء و ﺻﺤﺎب اﻟﺪﻳﻦ واﻟﻨﺴﺐ
ﻋﻠﻢ ﳍﻢ وﻻ دﻳﻦ وﻻ ﻧﺴﺐ ،ﺑﻞ ﺗﺮاﻫﻢ ﻳﺘﻘﻠﺪون اﳌﻨﺎﺻﺐ اﻟﻌﻠﻴﺎ وﻳﺴﺘﻤﺘﻌﻮن
اﻟﺸﺮﻳﻒ ،ﻳﺴﻲء إﻟﻴﻬﻢ ﻟﻘﻮل أ ٌ
سﻻ َ
ﲟﻠﺬا ﺎ ﺑﻐﲑ ﺟﻬﺪ ﻣﻨﻬﻢ ،ﺑﻴﻨﻤﺎ اﻟﻌﻠﻤﺎء وأﻫﻞ اﻟﻔﻀﻞ واﻟﻌﻘﻞ ،ﻓﻘﺮاء ﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﻋﻠﻤﻬﻢ وﻛﻔﺎء ﻢ وﺟﻬﺪﻫﻢ وﻋﻤﻠﻬﻢ،
ﻓﻼ ﻳﻨﺎﻟﻮن ﻣﻦ اﳋﲑات ﺷﻴﺌﺎ ،وﻫﺬﻩ ﻣﻦ اﳌﻔﺎرﻗﺎت اﻟﻌﺠﻴﺒﺔ اﻟﺪاﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﺟﻬﻞ اﳌﻜﺎﻧﺔ وإﻋﻄﺎﺋﻬﺎ ﻟﻐﲑ أﻫﻠﻬﺎ .وﳍﺬا
ﻳﺪﻋﻮ اﻟﺸﺎﻋﺮ أﻫﻞ اﻟﻌﻠﻢ واﻟﻔﻀﻞ واﳋﲑ ،إﱃ اﻟﺴﻔﺮ واﻟﱰﺣﺎل ،ﻟﻌﻠّﻬﻢ ﳚﺪون ﰲ ﺑﻘﺎع أﺧﺮى ﻣﻦ اﻷرض ،ﻣﺎ ﱂ ﳚﺪوﻩ
ﰲ ﳎﺘﻤﻌﻬﻢ ودوﻟﺘﻬﻢ اﻟﱵ ﱂ ﺗﻨﺼﻔﻬﻢ .ﻗﺎل اﻟﺸﺎﻓﻌﻲ:2

ِ
اﻟﻨﺼ ِ
اﻟﻌ ْﻴ ِ
ﺐ
َﺳ ِﺎﻓ ْﺮ َِﲡ ْﺪ ِﻋ َﻮ ً
ﺶ ِﰲ َ
ﺿﺎ َﻋ ﱠﻤ ْﻦ ﺗُـ َﻔﺎ ِرﻗُﻪ  ..ﻓَﺎﻧْ َ
ﺐ ﻓَِﺈ ﱠن ﻟَﺬﻳ َﺬ َ
ﺼ ْ

ﺖ وﻗُ َ ِ ِ
ﺎب َوإِ ْن َﱂْ َْﳚ ِﺮ َﱂْ ﻳَ ِﻄ ِ
ﺐ
ﺎح ﻃَ َ
ﻮف اﳌَﺎء ﻳُـ ْﻔﺴ ُﺪﻩُ  ..إِ ْن َﺳ َ
إِ ّﱐ َرأَﻳْ ُ ُ
ِ
س َﱂ ﻳ ِ
ﺼِ
َواﻷُ ْﺳ ُﺪ ﻟَ ْﻮَﻻ ِﻓ َﺮا ُق اﻷَ ْر ِ
ﺐ
ﺖ َ ..واﻟ ﱠ
ﱰ َﺳ ْ
ﺴ ْﻬ ُﻢ ﻟَ ْﻮَﻻ ﻓ َﺮا ُق اﻟ َﻘ ْﻮ ِ ْ ُ
ض َﻣﺎ اﻓْ ََ

 -1اﻟ ّ
ﻲ ،دﯾوان اﻟﺷّﺎﻓﻌﻲ ،ص .50
ﺷﺎﻓﻌ ّ
 -2اﻟ ّ
ﻲ ،دﯾوان اﻟﺷّﺎﻓﻌﻲ ،ص .55-54
ﺷﺎﻓﻌ ّ
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أﺧﻼق اﻟﻜﺜﲑ ﻣﻦ اﳋﻼّن وأﺻﺤﺎب اﳌﺼﻠﺤﺔ ﰲ ﻣﻮاﻗﻒ اﻟﺸ ّﺪةّ ،ن ﻋﺪدﻫﻢ ﻳﺼﲑ ﻗﻠﻴﻼ ،ﺣﻴﻨﻬﺎ.
وﻳﺒﲔ اﻟﺸﺎﻓﻌﻲ
َ
ّ
ﻗﺎل اﻟﺸﺎﻓﻌﻲ:1
ت ﻳَ ِﺪي
ﺐ ﻗَ ْﺪ َﻣ َﻸْ ُ
ﺎس َﻣﺎ َﳍُ ْﻢ َﻋ َﺪ ُد َ ..وُﻛ ْﻨ ُ
ﺻ ِﺤ ْﺒ ُ
"إِِّﱐ َ
ﺴ ُ
ﺖ اﻟﻨﱠ َ
ﺖ أَ ْﺣ َ
ت أَ ِﺧ ﱠﻼﺋِﻲ َو َﺟ ْﺪ ُُ ُﻢ َ ..ﻛﺎﻟ ﱠﺪ ْﻫ ِﺮ ِﰲ اﻟﻐَ ْﺪ ِر َﱂْ ﻳُـ ْﺒـ ُﻘﻮا َﻋﻠَﻰ أَ َﺣ ِﺪ
ﻟَ ﱠﻤﺎ ﺑَـﻠَ ْﻮ ُ

ﺖ ﻓَ َﺨ ْﲑُ اﻟﻨﱠ ِ
ﺸ ﱡﺮ اﻟﻨﱠ ِ
ﺎس َﱂْ ﻳَـﻌُ ِﺪ
ﺎس ﻳَ ْﺸﺘُ ُﻤ ِﲏ  ..ﻓَِﺈ ْن َﻣ ِﺮ ْ
ﺖ َﻋ ْﻨـ ُﻬ ْﻢ ﻓَ َ
ﺿ ُ
إِ ْن ِﻏ ْﺒ ُ
ِ
ﺸ ٍّﺮ َﺳ ﱠﺮُﻫ ْﻢ ﻧَ َﻜ ِﺪي"
ﺎء ُﻫ ْﻢ ﻓَـ َﺮِﺣﻲ َ ..وإِ ْن َرأَ ْوِﱐ ﺑِ َ
َوإِ ْن َرأَ ْوِﱐ ﲞَ ٍْﲑ َﺳ َ
اﻟﻐﻞ ،ﻓﻬﻢ
إن ﻣﺜﻞ ﻫﺆﻻء اﻷﺻﺤﺎب ﻣﻦ ذوي اﳌﺼﺎﱀ اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ اﻟﻀﻴﻘﺔ ،ﰲ ﻗﻠﻮ ﻢ ﻣﺮض ،ﻳﺼﻞ ﻢ إﱃ اﳊﻘﺪ و ّ
ﻳﻔﺮﺣﻮن ﳊﺰن اﻟﺸﺎﻋﺮ وﳛﺰﻧﻮن ﻟﻔﺮﺣﻪ ،وﻫﺬﻩ ﻣﻦ اﳌﺘﻨﺎﻗﻀﺎت اﳉﻮﻫﺮﻳّﺔ اﻟ ّﺪاﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺮض اﻟﻘﻠﻮب ،وﻫﻲ ﻣﻦ اﻷﺧﻼق
ِِ
اب أَﻟِ ٌﻴﻢ ِﲟَﺎ َﻛﺎﻧُﻮا
ض ﻓَـَﺰ َاد ُﻫ ُﻢ ا ﱠُ َﻣَﺮ ً
اﻟﱵ ﻰ ﷲ ﺗﻌﺎﱃ ﻋﻨﻬﺎ واﻟ ّﺪﻟﻴﻞ ﰲ ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ" :ﰲ ﻗُـﻠُﻮ ﻢ ﱠﻣَﺮ ٌ
ﺿﺎ ۖ◌ َوَﳍُْﻢ َﻋ َﺬ ٌ
ﻳﻜ ِ
ْﺬﺑُﻮ َن" )اﻟﺒﻘﺮة .(10/2
َ

اﻟﺸﺎﻓﻌﻲ ﳊِ َﻜﻢ ذات اﳌﻌﺎﱐ اﻟﺪﻳﻨﻴﺔ ،واﻟﻨﺼﺎﺋﺢ
ﻓﺎض دﻳﻮان ّ
 .2.1.2اﻟﺒﻌﺪ اﻟﺪﻳﲏ ﰲ اﻟﻨّﺼﺢ واﻹرﺷﺎدَ :
واﻹرﺷﺎدات اﳌﻘﺘﺒﺴﺔ ﻣﻦ اﻟﻘﺮآن اﻟﻌﻈﻴﻢ واﻟﺴﻨﺔ اﻟﻨﺒﻮﻳﺔ اﻟﺸﺮﻳﻔﺔ ،ﻓﻘﺪ ﻋﻤﻞ
اﻟﺸﺎﻋﺮ ﻋﻠﻰ إﺑﺮاز اﻟﻜﺜﲑ ﻣﻦ اﻟﻘﻴﻢ اﻟﱵ
ُ
ﻋﺮﰊ ﺷﻬﲑ ،ﻳﻘﻮل :ﺧﺬوا
ﳚﺐ ﻋﻠﻰ اﻹﻧﺴﺎن اﻟﺘّﺤﻠﻲ ﺎ ،وﺟﻌﻠﻬﺎ ﻧﱪاﺳﺎ ﻣﻨﲑا ﻳﻀﻲء دروب أ ﻣﻪ ،وﻫﻨﺎك َﻣﺜَ ٌﻞ ّ
اﳊﻜﻤﺔ ﻣﻦ أﻓﻮاﻩ ا ﺎﻧﲔ ،وﻫﺬا إن ﱠ
ﻳﺪل ﻋﻠﻰ اﻷﺛﺮ اﻟﺬي ﳝﻜﻦ أ ْن ُْﲢ ِﺪﺛَﻪ ﻫﺬﻩ اﳊِ َﻜ ُﻢ ﰲ اﻟﺬات
دل ﻋﻠﻰ ﺷﻲء ﻓﺈﳕﺎ ّ
اﻟﺸﺎﻓﻌﻲ ﺑﻴﻨﻬﺎ وﺑﲔ
ﺎﻓﻌﻲ" .وﻳﺮﺑﻂ ﻗﺎرئ ِﺣ َﻜ ِﻢ ّ
ﻟﻚ إ ْن ﺻﺪرت ﻣﻦ ﻋﻘﻼء اﻟﻘﻮم وﻋﻠﻤﺎﺋﻬﻢ ّ
اﻟﺒﺸﺮﻳّﺔ ،ﻓﻤﺎ َ
ﻛﺎﻟﺸ ّ
اﻟﺼﺤﻴﺤﺔ ﻟﺪى اﻟﻨّﺎس ،ﻓﻘﺪ أُﻧْ ِﺰَل اﻟﻘﺮآن ﻣﻌﺠﺰا وﻣﺘﺤﺪ ﻟﻜﻞ ﻣﻦ ﱂ ﻳﺆﻣﻦ
اﻟﻨًﺺ اﻟﻘﺮآﱐ اﻟﺬي ﺟﺎء ﻹرﺳﺎء اﻟﻘﻮاﻋﺪ ّ
ﻗﺎدرا أن ﳜﺎﻟﻒ ﰲ ذﻟﻚ أو ﻳﻨﻜﺮﻩ ...واﺳﺘﻤﺮ ذﻟﻚ ﰲ ﺳﺎﺋﺮ اﻟﻌﺮب2"...؛
ﺑﻪ ،وﱂ ﻳﺼﺪﻗﻪ ،وﱂ ﻳﻜﻦ أﺣﺪ ﻣﻦ اﻷﻣﻢ ً
اﻟﺸﺎﻓﻌﻲ ﻫﻮ ﻣﺎ ﺟﻌﻠﻪ ﻳﻌﻄﻲ ﺣﻜﻤﺎ ذات ﻗﻴﻤﺔ دﻳﻨﻴّﺔ ﻳـُْﻨـﺘَـ َﻔ ُﻊ ﻣﻨﻬﺎ ﰲ اﻟﺪﻧﻴﺎ وﺗﺮﺷﺪﻩ إﱃ
ﻓﺎﻟﻮازع اﻟﺪﻳﲏ اﻟﺬي ﲢﻠّﻰ ﺑﻪ ّ
اﻟﺼﻴﻎ اﻹرﺷﺎدﻳﺔ اﻟﻘﻮﻳﺔ ،ﻗﻮل اﻟﺸﺎﻓﻌﻲ:3
ﻃﺮﻳﻖ اﻵﺧﺮة ،وﻣﻦ ّ

ِ ِِ
ِ
ب َ ِزﻟَ ٍﺔ ﻳ ِ
ج
َوﻟ َُﺮ ﱠ
ﻀ ُ
َ
ﻴﻖ َﳍَﺎ اﻟ َﻔ َﱴ  ..ذ ْر ًﻋﺎ َوﻋ ْﻨ َﺪ ا َ ﻣ ْﻨـ َﻬﺎ اﳌَ ْﺨ َﺮ ُ
ج
ﺖ َﺣ ْﻠ َﻘﺎ َُﺎ  ..ﻓُ ِﺮ َﺟ ْ
اﺳﺘَ ْﺤ َﻜ َﻤ ْ
ﺿﺎﻗَ ْ
َ
ﺖ َوُﻛ ْﻨ ُ
ﺖ ﻓَـﻠَ ﱠﻤﺎ ْ
ﺖ أَﻇُﻨﱠـ َﻬﺎ َﻻ ﺗُـ ْﻔ َﺮ ُ
ﺻْ ِ
ﺐ ﷲَ ِﰲ اﻷُُﻣﻮِر َﳒَﺎ
ﱪا َﲨ ًﻴﻼ َﻣﺎ أَﻗْـ َﺮ َ
ب اﻟ َﻔ َﺮ َﺟﺎ َ ..ﻣ ْﻦ َراﻗَ َ
ًَ
ﺚ َر َﺟﺎ.
ﺻ َﺪ َق ﷲَ َﱂْ ﻳَـﻨَـ ْﻠﻪُ أَ ًذى َ ..وَﻣ ْﻦ َر َﺟﺎﻩُ ﻳَ ُﻜﻮ ُن َﺣ ْﻴ ُ
َﻣ ْﻦ َ

 -1اﻟ ّ
ﻲ ،دﯾوان اﻟﺷّﺎﻓﻌﻲ ،ص .69
ﺷﺎﻓﻌ ّ
 2ﻣﺣﻣد ﺑن ﻋﺑد اﻟﻌزﯾز اﻟﻌواﺟﻲ ،إﻋﺟﺎز اﻟﻘرآن اﻟﻛرﯾم ،اﻟطﺑﻌﺔ ) ،1اﻟرﯾﺎض :ﻣﻛﺗﺑﺔ ﺟﺎر اﻟﻣﻧﮭﺎج ،(2007 ،ص .101
 -3اﻟ ّ
ﻲ ،دﯾوان اﻟﺷّﺎﻓﻌﻲ ،ص .64
ﺷﺎﻓﻌ ّ
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اﻟﺼﱪ وﻋﺪم اﻻﺳﺘﺴﻼم ﻟﻀﻴﻖ اﳊﺎل واﳍﻤﻮم اﻟﱵ ﲡﺎﺑﻪ اﳌﺮء ﺣﱴ ﻳﻜﺎد ﳚﺰم أ ّن أﻣﺮﻫﺎ ﻟﻦ
إذ ﻳﺪﻋﻮ ّ
اﻟﺸﺎﻋﺮ إﱃ ّ
ﻳﺘﺒ ّﺪل ،وﻫﻮ ﻏﲑ ﻣﺪرك أ ّن رﲪﺔ ﷲ واﺳﻌﺔ ،وﻫﺬا ﻣﻘﺘﺒﺲ ﻣﻦ ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ" :ﻓَِﺈ ﱠن َﻣ َﻊ اﻟْﻌُ ْﺴ ِﺮ ﻳُ ْﺴًﺮا.إِ ﱠن َﻣ َﻊ اﻟْﻌُ ْﺴ ِﺮ ﻳُ ْﺴًﺮا"
ِ
ﺐ َوَﻣﻦ ﻳَـﺘَـ َﻮﱠﻛ ْﻞ َﻋﻠَﻰ
)اﻟﺸﺮح  .(6-5/94وﻗﻮﻟﻪ ﺳﺒﺤﺎﻧﻪَ " :وَﻣﻦ ﻳَـﺘ ِﱠﻖ ا ﱠَ َْﳚ َﻌﻞ ﻟﱠﻪُ ﳐََْﺮ ًﺟﺎَ .وﻳَـ ْﺮُزﻗْﻪُ ِﻣ ْﻦ َﺣْﻴ ُ
ﺚ ﻻ َْﳛﺘَﺴ ُ
ا ﱠِ ﻓَـ ُﻬ َﻮ َﺣ ْﺴﺒُﻪُ إِ ﱠن ا ﱠَ َ ﻟِ ُﻎ أ َْﻣ ِﺮِﻩ ﻗَ ْﺪ َﺟ َﻌ َﻞ ا ﱠُ ﻟِ ُﻜ ِّﻞ َﺷ ْﻲ ٍء ﻗَ ْﺪ ًرا" )اﻟﻄﻼق .(2/65
اﻟﺮد ﻋﻠﻰ
وﻳﱰاءى ﻟﻨﺎ اﻟﺘّﻘﺎﻃﻊ
اﳉﻮﻫﺮي ﺑﲔ اﳊﻜﻤﺔ واﻷﺧﻼق ﰲ ﺷﻌﺮ اﻟﺸﺎﻓﻌﻲ ،إذ ﻳﺪﻋﻮ إﱃ اﻟﱰﻓﻊ ﻋﻦ ّ
ّ
اﻟﺴﻔﻬﺎء ،ﻓﺠﻮا ﻢ ﻫﻮ اﻟﺼﻤﺖ ،اﻟﺬي ﻳﻘﺘﻞ أﻧﻔﺴﻬﻢ وﻳﻬ ّﺪﻫﺎ ،ﻗﺎل اﻟﺸﺎﻓﻌﻲ:1

ُﳜَ ِ
ﺴ ِﻔﻴﻪُ ﺑِ ُﻜ ِّﻞ ﻗُـ ْﺒ ٍﺢ  ..ﻓَﺄَ ْﻛ َﺮﻩ أَ ْن أَ ُﻛﻮ َن ﻟَﻪُ ُِﳎﻴﺒًﺎ
ﺎﻃﺒُِﲏ اﻟ ﱠ
ﺎﻫﺔً ﻓَﺄَ ِزﻳﺪ ِﺣ ْﻠﻤﺎ َ ..ﻛﻌ ٍ
اﻹﺣ َﺮا ُق ِﻃﻴﺒًﺎ
ﻮد َز َ
ﻳَ ِﺰﻳ ُﺪ َﺳ َﻔ َ
ادﻩُ ْ
ُ
ً
وﺗﺘﻘﺎﻃﻊ ﻫﺬﻩ اﻷﺑﻴﺎت ﰲ ﻣﻔﻬﻮﻣﻬﺎ وﻣﻘﺼﺪﻳﺘﻬﺎ ،ﻣﻊ ﻗﻮل ﷲ ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ وﺗﻌﺎﱃ" :و ِﻋﺒﺎد اﻟﱠﺮ ْ ٰ ﱠ ِ
ﻳﻦ ﳝَْ ُﺸﻮ َن َﻋﻠَﻰ
َ َُ
ّ
ﲪَ ِﻦ اﻟﺬ َ
اﳉ ِ
ِ
ْاﻷ َْر ِ
ﺎﻫﻠُﻮ َن ﻗَﺎﻟُﻮا َﺳ َﻼ ًﻣﺎ" )اﻟﻔﺮﻗﺎن.(63/25
ض َﻫ ْﻮ ً َوإ َذا َﺧﺎﻃَﺒَـ ُﻬ ُﻢ َْ
وﻳﻜ ّﺬب اﻟﺸﺎﻓﻌﻲ ﳌﻨﺠﻤﲔ ،وﻳﺮى أ ّن اﻷﻣﺮ ﻛﻠﻪ راﺟﻊ إﱃ ﷲ ،ﻗﺎل:2

ِ
َﺧِّﱪا َﻋ ِﲏ اﳌُﻨَ ِﺠﻢ أَِّﱐ َ ..ﻛ ِﺎﻓﺮ ِ ِ
ﺐ
ﻟﺬي ﻗَ َ
ٌ
ﻀ ْﺘﻪُ اﻟ َﻜ َﻮاﻛ ُ
َ ّ َّ
ﻋﺎﻟِﻤﺎ أَ ﱠن ﻣﺎ ﻳ ُﻜﻮ ُن وﻣﺎ َﻛﺎ َن  ..ﻗَ َ ِ
ِ ِ
ﺐ.
َ ً َ َ ََ
ﻀﺎءٌ ﻣ َﻦ اﳌَُﻬ ْﻴﻤ ِﻦ َواﺟ ُ

ﺸﺎﻓﻌﻲ:
اﻟﺼﻮر اﻟﺒﻴﺎﻧﻴّﺔ ﰲ ﺷﻌﺮ اﻟ ّ
ّ .2.2
إن دواﻟﻴﺐ اﻟﺼﻮر اﻟﺒﻴﺎﻧﻴﺔ ﰲ ﺷﻌﺮ اﻟﺸﺎﻓﻌﻲ ،ﺗﺸ ّﻜﻞ ﳏﻮر اﻟﺘﻼﻗﻲ اﻟﻠﻐﻮي ﰲ اﻟﺘﺠﺴﻴﺪ اﻟﻈﺎﻫﺮ واﳋﻔﻲ ﻟﻠﻤﻌﺎﱐ
اﻟﺸﺎﻓﻌﻲ ﻣﺪاﻫﺎ ﲝﻀﻮر ﻗﻮي ﻟﺘﻠﻚ اﻟﺼﻮر اﻟﺒﻴﺎﻧﻴّﺔ.
واﻟﺪﻻﻻت ،ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻻﻧﺰ ح ،وﻗﺪ ﺑﻠﻐﺖ ﺣﻜﻢ ّ
 1.2.2اﻟﺘّﺸﺒﻴﻪ :ﻳﻮﻇﻒ ﺷﻌﺮ اﻟﺸﺎﻓﻌﻲ اﻟﻜﺜﲑ ﻣﻦ اﻟﺘﺸﺒﻴﻬﺎت ،ﲟﺨﺘﻠﻒ أﻧﻮاﻋﻬﺎ ،وﻣﻦ ذﻟﻚ ﻗﻮﻟﻪ:3
ِ ِ
ِ ِ
ﺲ ُﺣ ٍّﺮ ﺗَـ َﺮى اﳌَ َﺬﻟﱠﺔَ ُﻛ ْﻔ ًﺮا.
ﳘﱠِﱵ ﳘﱠﺔُ اﳌُﻠُﻮك َوﻧَـ ْﻔﺴﻲ  ..ﻧَـ ْﻔ ُ

إذ ﻳﻘﺮن ﳘﺘﻪ ﻤﺔ اﳌﻠﻮك ﰲ اﻹﺳﺮار واﻟﺘﺤﺪي ،ﻓﺎﳌﺸﺒﻪ ﻫﻮ )ﳘّﺔ اﻟﺸﺎﻓﻌﻲ( واﳌﺸﺒﻪ ﺑﻪ ﻫﻮ)ﳘﺔ اﳌﻠﻮك( ،وﻗﻮﻟﻪُ :4ﻛ ْﻦ
ﺎن ﺑِ ِ
ِ
ِ
اﻟﻮَرى ُﻛ ْﻦ َر ِاﻫﺒًﺎ ِﰲ َدﻳْ ِﺮِﻩ
ﺴ ِْﲑﻩ َ ..و َﻋ ِﻦ َ
َﺳﺎﺋ ًﺮا ِﰲ َذا اﻟ ﱠﺰَﻣ َ
وﻫﻮ ﺗﺸﺒﻴﻪ ﺑﻠﻴﻎ ،أﻗﺮن ﻓﻴﻪ
اﻟﺴﺎﺋﺮ ﻋﻦ اﻟﻮرى ﻛﺎﻟﺮاﻫﺐ ﰲ دﻳﺮﻩ ،وﺣﺬف أداة اﻟﺘﺸﺒﻴﻪ .وﻗﺎل أﻳﻀﺎ:5
اﻟﺸﺎﻋﺮ َ
ُ
ﺎس ﻗُـﺮُ ﻢ  ..وِﰲ اِ ْﻋﺘِﺰ ِاﳍُﻢ ﻗَﻄْﻊ اﳌَﻮ ﱠد ِ
ات.
ﺎس َداءٌ َو َداءُ اﻟﻨﱠ ِ ْ ُ ُ َ
َ ْ ُ َ
اﻟﻨﱠ ُ

 -1اﻟ ّ
ﻲ ،دﯾوان اﻟﺷّﺎﻓﻌﻲ ،ص .52
ﺷﺎﻓﻌ ّ
ّ
ﻲ ،دﯾوان اﻟﺷّﺎﻓﻌﻲ ،ص .54
ﺎﻓﻌ
ﺷ
 -2اﻟ
ّ
 -3اﻟ ّ
ﻲ ،دﯾوان اﻟﺷّﺎﻓﻌﻲ ،ص .76
ﺷﺎﻓﻌ ّ
 -4اﻟ ّ
ﻲ ،دﯾوان اﻟﺷّﺎﻓﻌﻲ ،ص .79
ﺷﺎﻓﻌ ّ
 -5اﻟ ّ
ﻲ ،دﯾوان اﻟﺷّﺎﻓﻌﻲ ،ص .56
ﺷﺎﻓﻌ ّ
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اﻟﻀﺮر
وﻫﻮ ﺗﺸﺒﻴﻪ ﺑﻠﻴﻎ ،ﺷﺒﻪ اﻟﻨﺎس ﻟﺪاء ،ﻻﻗﱰان اﻟﻀﺮر ،ﺑﲔ ﻫﺬا وذاك ،ﻓﺎﻟﻨﺎس ﺑﻜﻼﻣﻬﺎ وأﻓﻌﺎﳍﺎ ﻗﺪ ﺗﺴﺒﺐ ّ
اﳌﻮدة.
ﻟﻶﺧﺮ ،دراك ﻣﻨﻬﻢ أو دون إدراك .ﻟﻜﻦ اﻋﺘﺰاﳍﻢ ﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﻛﻮﻧﻪ ﳛﻘﻖ اﻻﺣﱰام ،ﻟﻜﻨﻪ ﻳﻘﺘﻞ ّ
 .2.2.2اﻻﺳﺘﻌﺎرة :ﻫﻲ" :ﻧﻘﻞ اﻟﻌﺒﺎرة ﻋﻦ ﻣﻮﺿﻊ اﻻﺳﺘﻌﻤﺎل ﰲ أﺻﻞ اﻟﻠﻐﺔ إﱃ ﻏﲑﻩ ،ﻟﻐﺮض ،وذﻟﻚ اﻟﻐﺮض إﻣﺎ

أن ﻳﻜﻮن ﺷﺮ َح اﳌﻌﲎ ،وﻓﻀﻞ اﻹ ﻧﺔ ﻋﻨﻪ ،وإﻣﺎ اﻟﺘﺄﻛﻴﺪ ﳌﺒﺎﻟﻐﺔ ﻓﻴﻪ ،أو اﻹﺷﺎرة إﻟﻴﻪ ﻟﻘﻠﻴﻞ ﻣﻦ اﻟﻠﻔﻆ" .1ﻗﺎل
2
ِ
ﺼﺒِ ُﺢ ِﰲ ُدﻧْـﻴَﺎﻩُ َﺳ ﱠﻔ ًﺎرا.
ﺎء َﳍَﺎ  ..ﳝُْ ِﺴﻲ َوﻳُ ْ
اﻟﺸﺎﻓﻌﻲ َ َ :ﻣ ْﻦ ﻳُـ َﻌﺎﻧ ُﻖ ُدﻧْـﻴَﺎ َﻻ ﺑَـ َﻘ َ

إذ ﺷﺒﻪ اﻟﺪﻧﻴﺎ ﻹﻧﺴﺎن ،ﻓﺤﺬف اﳌﺸﺒﻪ ﺑﻪ وﺻﺮح ﺑﺼﻔﺔ ﻣﻦ ﺻﻔﺎﺗﻪ )ﻳﻌﺎﻧﻖ( ،واﳌﻘﺼﺪﻳّﺔ ﻣﻦ ﺧﻄﺎﺑﻪ اﻟﺬي أوردﻩ ﰲ
اﻟﺸﺎﻓﻌﻲ اﳊﻴﺎة ﺑﺸﻲء
اﳌﻮت ﻳﻨﺘﻈﺮﻩُ ﰲ ﻛﻞ ﺧﻄﻮة .وﻳﺸﺒّﻪ ّ
ﻟﻜﻦ َ
ﻳﻈﻦ أﻧّﻪ ﺧﺎﻟﺪّ ،
ﺣﻜﻤﺘﻪ ﻫﻲ أ ّن اﳌﺘﻤﺴﻚ ﻟﺪﻧﻴﺎّ ،
ف ﻃَ ْﻌ ُﻤﻪ ،ﰲ ﻗﻮﻟﻪ:3
ﻌﺮ ُ
ﻣﺎدي ﻳـُﺘَ َﺬ ّوق وﻳُ َ

ﻴﻖ إِﻟَْﻴـﻨَﺎ َﻋ ْﺬ َُﺎ َو َﻋ َﺬا َُﺎ.
َوَﻣ ْﻦ ﻳَ ُﺬ ِق اﻟ ﱡﺪﻧْـﻴَﺎ ﻓَِﺈِّﱐ ﻃَ ِﻌ ْﻤﺘُـ َﻬﺎ َ ..و ِﺳ َ

 .3.2.2اﻟﻜﻨﺎﻳّﺔ :ﺗﻌﻤﻞ اﻟﻜﻨﺎﻳﺔ ﻋﻠﻰ اﳉﻤﻊ ﺑﲔ ﻣﺎ ﳝﻜﻦ اﻟﺘّﺼﺮﻳﺢ ﺑﻪ وﻣﺎ ﲣﻔﻴﻪ ،وﺗﻌﱪ ﻋﻦ ﻋﻼﻗﺔ ﺗﻼزم ﺑﲔ اﳌﻌﲎ

اﻟﺮﻣﺰ واﳌﺮﻣﻮز إﻟﻴﻪ ،ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﳌﺸﺎ ﺔ،
اﻟﺬي ّ
ﻳﺪل ﻋﻠﻴﻪ ﻇﺎﻫﺮ اﻟﻠّﻔﻆ وﺑﲔ اﳌﻌﲎ اﻟﺬي ﻳﺴﺘﺪﻋﻴﻪ ،واﻟﺘﻔﺎﻋﻞ ﺑﲔ ّ
اﻟﱵ ﲢﺪث ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻟﺘﻘﺎط وﺣﺪة اﻷﺛﺮ اﻟﻨﻔﺴﻲ ،وﻣﻦ ذﻟﻚ ﻗﻮﻟﻪَ " :وﻧَـ ْﻔ ِﺴﻲ  ..ﺗَـ َﺮى اﳌَ َﺬﻟﱠﺔَ ُﻛ ْﻔ ًﺮا.4
اﻟﺮﻓﻌﺔ وﻋﺰة اﻟﻨّﻔﺲ ،ﻓﺎﻛﺘﺴﺖ اﳊﻜﻤﺔ ﻫﻨﺎ رداء اﻟﺮﻣﺰﻳّﺔ إذ رأى اﳌﺬﻟﺔ أﻣﺮا ﻻ
وﲨﻠﺔ) :ﺗﺮى اﳌﺬﻟﺔ ﻛﻔﺮا(؛ ﻛﻨﺎﻳّﺔ ﻋﻦ ّ
ﻳﻐﺘﻔﺮ ،ﺑﻞ ﻳﻮازي اﻟﻜﻔﺮ واﻟﺸﺮك ،وﻣﺎ ﻋﻠﻰ اﻹﻧﺴﺎن إﻻ أن ﻳﺘﺤﻠّﻰ ﺑﻌﺰة اﻟﻨﻔﺲ.
ﻣﻔﺮ
وﳛﺎول اﻟﺸﺎﻓﻌﻲ ،إﻳﻀﺎح ﻓﻜﺮة أ ّن اﳌﻮت ﻗﻀﺎء وﻗﺪر ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ رﻣﺰﻳﺔ ،ﻣﺒﻴّﻨﺎ ﺣﺘﻤﻴﺔ اﳌﻨﺎ ﻋﻠﻰ اﻹﻧﺴﺎن ،ﻓﻼ ّ
5
ﺖ ﺑِﺴ ِ
ض ﺗَِﻘ ِﻴﻪ َوَﻻ َﲰَﺎءُ.
ﺎﺣﺘِﻪ اﳌَﻨَﺎ َ  ..ﻓَ َﻼ أَ ْر َ
ﻣﻨﻬﺎ ،ﻗﺎل َ :وَﻣ ْﻦ ﻧَـ َﺰﻟَ ْ َ َ
إن اﻷﺑﻌﺎد اﻷﺧﻼﻗﻴﺔ اﳌﺘﺸﺒﻌﺔ ﳊﻜﻤﺔ ،اﻟﻮاردة ﰲ ﳐﺘﻠﻒ اﻟﺼﻮر اﻟﺒﻴﺎﻧﻴﺔ وﻗﻴﻤﻬﺎ اﻟﻔﻨﻴﺔ اﻟﻜﺒﲑة ،ﺗﻨ ﱡﻢ ﻋﻦ ﲨﺎﻟﻴﺔ وأدﺑﻴﺔ
اﳌﺘﻐﲑة.
اﻟﺼﻮرة اﻟﻔﻨﻴّﺔ ﰲ ﻫﻴﺎﻛﻠﻬﺎ اﳌﺘﻌﺪدة وأﻟﻮا ﺎ ّ
ﲰﺖ ﻟﺘﺤﻘﻖ ﻣﻔﻬﻮم ّ
اﳋﺎﲤﺔ:
ﺗﻮﺻﻠﻨﺎ ﰲ ﺎﻳﺔ ﻣﻘﺎﻟﻨﺎ إﱃ ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ،ﻧﻮردﻫﺎ ﰲ ﻣﺎ ﰐ:
ـ ـ ـ اﳊﻜﻤﺔ ﻗﻮل ﺳﺎﺋﺮ ،ﻳﻠ َﻘﻰ اﻟ َﻘﺒﻮل ﰲ ﻧﻔﻮس اﻷﺳﻮ ء ،وﻧﻔﻮس اﳌﻘﻬﻮرﻳﻦ ﻣﻦ اﻟﻨﺎس اﻟﺬﻳﻦ ﻳﺒﺤﺜﻮن ﻋﻦ ﺣﻠﻮل
ﳌﺸﻜﻼ ﻢ اﻟﻨﻔﺴﻴﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ وﻏﲑﻫﺎ ،ﻓﺎﳊﻜﻤﺔ؛ ﱡ
ﺗﺪل ﻋﻠﻰ رﺟﺎﺣﺔ اﻟﻌﻘﻞ ووﻓﺮة اﻟﻌﻠﻢ ،و ﺧﺬ ﻣﻦ اﻟﻮﻋﻆ
وﺟﻮدﻫﺎ وﻗﻮاﻣﻬﺎ.
 1أﺑو ھﻼل اﻟﻌﺳﻛري ،ﻛﺗﺎب اﻟﺻّﻧﺎﻋﺗﯾن؛ اﻟﻛﺗﺎﺑﺔ واﻟﺷّﻌر ،اﻟطﺑﻌﺔ ) ،2ﺑﯾروت :دار اﻟﻔﻛر اﻟﻌرﺑﻲ ،(1971 ،ص .295
 -2اﻟ ّ
ﻲ ،دﯾوان اﻟﺷّﺎﻓﻌﻲ ،ص .76
ﺷﺎﻓﻌ ّ
 -3اﻟ ّ
ﻲ ،دﯾوان اﻟﺷّﺎﻓﻌﻲ ،ص .51
ﺷﺎﻓﻌ ّ
 -4اﻟ ّ
ﻲ ،دﯾوان اﻟﺷّﺎﻓﻌﻲ ،ص .76
ﺷﺎﻓﻌ ّ
 -5اﻟ ّ
ﻲ ،دﯾوان اﻟﺷّﺎﻓﻌﻲ ،ص .47
ﺷﺎﻓﻌ ّ
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اﻓﻖ إرﺷﺎدات اﻟﻘﺮآن اﻟﻜﺮﱘ
ـ ـ ﻳﻘﺘﺒﺲ اﻟﺸﺎﻋﺮ ﺣ َﻜﻤﻪُ ﻣﻦ واﻗﻊ اﳊﻴﺎة ﰲ اﻟﻘﺮن اﻟﺜﺎﱐ اﳍﺠﺮي ،وﻣﺎ ﺳﺒﻘﻪ ،ﲟﺎ ﻳﻮ ُ
واﻟﺴﻨﺔ اﻟﻨﺒﻮﻳﺔ ،وﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﳑﺘﻌﺔ ﺗﺮﻳﺢ اﳌﻠﺘﻘﻲ اﳌﻬﻤﻮم ،ﻟﻠﻐﺔ اﻟﻔﻨﻴﺔ اﳉﻤﻴﻠﺔ اﻟﺮاﻗﻴﺔ ،واﻷﻣﻞ اﳌﺸﺮق اﻟﺬي ﻳﺰرﻋﻪ ﰲ
اﻟﻨﻔﻮس اﳌﻬﻤﻮﻣﺔ ،وﻣﻌﻈﻢ ِ
ﺣﻜ َﻢ اﻟﺸﺎﻋﺮ ﻗﺪ ارﺗﺒﻄﺖ ﻟﻌﻘﻞ واﳊِْﻠ ِﻢ واﻟﻌﻠِﻢ ورﺟﺎﺣﺔ اﻟﻌﻘﻞ وﺗﻘﺒﻞ اﳌﻮت واﳊﻴﺎة.

اﻫﺘﻢ اﻟﺸﺎﻓﻌﻲ ﳊﻜﻤﺔ وﺑﻼﻏﺘﻬﺎ ،ﻓﺴﺎﻗﻬﺎ ﰲ ﻛﻼﻣﻪ وﺧﻄُﺒﻪ وﺷﻌﺮﻩ ووﺻﺎ ﻩ ،ﻟِ َﻤﺎ ﲢﻤﻠﻪ ﻣﻦ ﺛﺮوة ﻟﻐﻮﻳّﺔ ﻛﺒﲑة
ــ ّ
وﻣﻮاﻋﻆ ﻛﺜﲑة ،ﻓﻬﻲ ﺗﻨﺎﻗﺶ ﲨﻴﻊ زوا اﳊﻴﺎة ﻋﻠﻰ اﺧﺘﻼف ﺗﻔﺮﻋﺎ ﺎ.
اﻟﺸﺎﻓﻌﻲ ﻟﻜﺜﲑ إﱃ ﺻﺎﱀ اﻷﻋﻤﺎل ﻛﺎﻟﻘﻨﺎﻋﺔ ،واﻟﺼﻤﺖ ،واﻟﻜﺮم ،واﻟﺼﱪ ﻋﻠﻰ أذى اﻟﻨﺎس ،وﻃﻠﺐ اﻟﻌﻠﻢ
ـ ـ دﻋﺎ ّ
وﻏﲑﻫﺎ ﻣﻦ اﳋﺼﺎل اﻟﱵ ﻳﺘﻮﺟﺐ ﻋﻠﻰ اﳌﺴﻠﻢ
اﻟﺘﺤﻠﻲ ﺎ ،ﳑﺎ أﺿﻔﻰ ﻋﻠﻰ اﻟﻨّﺺ ﺑﻌﺪا إرﺷﺎد ﺗﻮﺟﻴﻬﻴﺎ.
ّ

ـ ـ ـ ﺗﺘﻤﻴّﺰ اﻟﻠﻐﺔ ﰲ ﺷﻌﺮ اﻟﺸﺎﻓﻌﻲ ﺑﺒﻌﺪﻳﻦ؛ ﲨﺎﱄ ﻓﲏ وآﺧﺮ ﻋﺎدي ﺗﻮاﺻﻠﻲ ﻳﻮﻣﻲ ،ﻓﻠﻴﺲ أي ﻧﺺ ﳛﻘﻖ اﳉﻤﺎﻟﻴّﺔ ﻣﺎ ﱂ
ﺗﺮﺗﻘﻲ ﻣﻔﺮداﺗﻪ إﱃ اﳋﻠﻖ واﻹﺑﺪاع.
اﻟﺸﺎﻋﺮ ﰲ اﻟﻐﺎﻳّﺔ اﻟﱵ راح ﻳﺮﺳﻢ ﺎ ﻣﻌﺎﱂ اﳍﻮﻳّﺔ
ـ ـ اﻟﻠﻐﺔ ّ
اﻟﺸﻌﺮﻳّﺔ اﻟﱵ ﺗﻮﻟﺪت ﻋﻨﻬﺎ اﳊﻜﻤﺔ واﻷﺧﻼق ﱂ ﺗﻘﻴّﺪ ّ
اﻹﺳﻼﻣﻴّﺔ ،ﺑﻞ ﺟﻌﻠﺖ اﳌﱳ ﻳﺒﺪو أﻛﺜﺮ ﺧﻠﻘﺎ وﲡﺴﻴﺪا ﻟﻠﻤﻌﲎ ـ
 اﺳﺘﻄﺎع اﻟﺸﺎﻓﻌﻲ ﺑﻌﻠﻤﻪ وﺷﻌﺮﻩ وﺑﻼﻏﺘﻪ وﻓﻬﻤﻪ أن ﳚﻤﻊ ﺑﲔ اﳌﺨﺘﻠﻔﲔ ﰲ اﻟﻔﻘﻪ وﻏﲑﻩ ،ﺑﺸﻜﻞ واﺿﺢ وﺻﺮﻳﺢدون ﺗﻌﻘﻴﺪ ،ودون أن ﻳﻨﻘﺺ ﻣﻦ ﻗﺪر أﺣﺪ ،ﻓﺈﳕﺎ ﻳﻨﺎﻗﺶ اﻷﻓﻜﺎر ﻻ اﻷﺷﺨﺎص.
اﳌﺮاﺟﻊ واﳌﺼﺎدر:
أﺑﻮ زﻫﺮة ﳏﻤﺪ ،اﻟﺸﺎﻓﻌﻲ ﺣﻴﺎﺗﻪ وﻋﺼﺮﻩ ،آراؤﻩ وﻓﻘﻬﻪ ،اﻟﻄﺒﻌﺔ ) .1اﻟﻘﺎﻫﺮة :دار اﻟﻔﻜﺮ اﻟﻌﺮﰊ.(1978 ،
اﻟﺒﻴﻬﻘﻲ أﺑﻮ ﺑﻜﺮ أﲪﺪ ﺑﻦ اﳊﺴﲔ ،ﻣﻨﺎﻗﺐ اﻟﺸﺎﻓﻌﻲ ،اﻟﻄﺒﻌﺔ ) ،1اﻟﻘﺎﻫﺮة :ﻣﻜﺘﺒﺔ دار اﻟﱰاث ،د.ت(.

اﻟﺬﻫﱯ ﴰﺲ اﻟﺪﻳﻦ ﺑﻦ ﻋﺜﻤﺎن ،ﺳﲑ أﻋﻼم اﻟﻨﺒﻼء ،اﻟﻄﺒﻌﺔ ) .2ﺑﲑوت :ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ.(2011 ،

اﻟﺮازي أﺑﻮ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ أﰊ ﺣﺎﰎ ،آداب اﻟﺸﺎﻓﻌﻲ وﻣﻨﺎﻗﺒﻪ ،اﻟﻄﺒﻌﺔ ) .1ﺑﲑوت :دار اﻟﻜﺘﺐ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ.(2003 ،

اﻟﺴﺒﻜﻲ ج اﻟﺪﻳﻦ ،ﻃﺒﻘﺎت اﻟﺸﺎﻓﻌﻴﺔ اﻟﻜﱪى ،اﻟﻄﺒﻌﺔ ) ،2اﻟﻘﺎﻫﺮة :دار ﻫﺠﺮ ﻟﻠﻄﺒﺎﻋﺔ واﻟﻨﺸﺮ واﻟﺘﻮزﻳﻊ،

.(1993

اﻟﺴﻠﻤﺎﺳﻲ أﺑﻮ زﻛﺮ ﺑﻦ أﰊ ﻃﺎﻫﺮ ،ﻣﻨﺎزل اﻷﺋﻤﺔ اﻷرﺑﻌﺔ أﰊ ﺣﻨﻴﻔﺔ وﻣﺎﻟﻚ واﻟﺸﺎﻓﻌﻲ وأﲪﺪ ،اﻟﻄﺒﻌﺔ .1

)اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ :ﻣﻜﺘﺒﺔ اﳌﻠﻚ ﻓﻬﺪ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ.(2002 ،

اﻟﺸﺎﻓﻌﻲ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ إدرﻳﺲ ،اﳉﻮﻫﺮ اﻟﻨﻔﻴﺲ ﰲ ﺷﻌﺮ اﻹﻣﺎم ﳏﻤﺪ ﺑﻦ إدرﻳﺲ ،اﻟﻄﺒﻌﺔ ) ،1ﻣﺼﺮ :ﻣﻜﺘﺒﺔ اﺑﻦ ﺳﻴﻨﺎ

ﻟﻠﻨﺸﺮ ،دت(.

اﻟﺸﺎﻓﻌﻲ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ إدرﻳﺲ ،دﻳﻮن اﻟﺸﺎﻓﻌﻲ ﺣﱪ اﻷﻣﺔ وإﻣﺎم اﻷﺋﻤﺔ ،اﻟﻄﺒﻌﺔ ) ،1اﻟﻘﺎﻫﺮة :ﻣﻜﺘﺒﺔ اﻟﻜﻠﻴﺎت

اﻷزﻫﺮﻳﺔ.(1985 ،

اﻟﺸﻬﱯ أﺑﻮ ﺑﻜﺮ ﺑﻦ ﻋﻤﺮ ،ﻃﺒﻘﺎت اﻟﺸﺎﻓﻌﻴﺔ ،اﻟﻄﺒﻌﺔ ) .1ﺑﲑوت :دار ﺧﺎن ﻟﻠﻨﺸﺮ.(1987 ،
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اﻟﻌﺴﻘﻼﱐ اﳊﺎﻓﻆ اﺑﻦ ﺣﺠﺮ ،ﺗﻮاﱄ اﻟﺘﺄﺳﻴﺲ ﳌﻌﺎﱄ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ إدرﻳﺲ ﰲ ﻣﻨﺎﻗﺐ اﻹﻣﺎم اﻟﺸﺎﻓﻌﻲ ،اﻟﻄﺒﻌﺔ.1

)ﺑﲑوت :دار اﻟﻜﺘﺐ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ(1986 ،

ﺸﻌﺮ ،اﻟﻄﺒﻌﺔ ) ،2ﺑﲑوت :دار اﻟﻔﻜﺮ اﻟﻌﺮﰊ.(1971 ،
اﻟﻌﺴﻜﺮي أﺑﻮ ﻫﻼل ،ﻛﺘﺎب اﻟﺼّﻨﺎﻋﺘﲔ؛ اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ واﻟ ّ
اﻟﻌﻮاﺟﻲ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﻌﺰﻳﺰ ،إﻋﺠﺎز اﻟﻘﺮآن اﻟﻜﺮﱘ ،اﻟﻄﺒﻌﺔ ) ،1اﻟﺮ ض :ﻣﻜﺘﺒﺔ ﺟﺎر اﳌﻨﻬﺎج.(2007 ،

اﻟﻘﻮاﲰﻲ أﻛﺮم ﻳﻮﺳﻒ ﻋﻤﺮ ،اﳌﺪﺧﻞ إﱃ ﻣﺬﻫﺐ اﻹﻣﺎم اﻟﺸﺎﻓﻌﻲ ،اﻟﻄﺒﻌﺔ ) .1اﻷردن :دار اﻟﻨﻔﺎﺋﺲ ،د.ت(.
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GİRİŞ
Bu çalışmada Abbâsîlerin yükselme devri sayılan Halife Hârûnürreşîd (ö.193/809)
döneminde, bizzat kendisinin isteği üzerine dönemin tanınmış fakihi Hanefî imamlarından Ebû
Yûsuf’un (ö. 182/798) yazıp halifeye takdim ettiği Kitâbu’l-Harâc1 isimli eserin önsözü ulemâümerâ ilişkileri bağlamında içerik ve kapsamı da dikkate alınarak değerlendirilecektir.
Önsözler eserlerin anlaşılması bakımından önemlidir. Bir eserin önsözü okunmadan o eser
eksik okunmuş sayılır. O dönemde Ebû Yûsuf’un kitabına böylesine bir önsöz/giriş ya da
takdim yazısı denilebilecek bir yazı ile başlaması dikkat çekicidir. Ebû Yûsuf, önsözünde
halifenin kendisinden haraç vergisi, uşûr, sadakalar ve cevâlî ile ilgili bir kitap yazmasını
istediğini, bu şekilde tebaadan zulmün kalkacağına inandığını ifade etmektedir.
Bu günkü sistematiği ve üslubu içinde bir önsöz olmadığı görülen söz konusu metin,
dönemin şartları ve hatta günümüzde bile bir devlet başkanının isteği üzerine hazırlanan ve
uygulanan nadir eserlerden biri olması bakımından da kıymete haizdir. Çalışmada üslup, içerik
ve yöntem itibariyle eserin önsözü değerlendirilerek, temas edilen farklı konular ve tavsiyeler
sistemli bir şekilde uygun başlıklarla ele alınacaktır. Müellifin sadece malî konularla ilgili fıkhî
tespitler ve hukukî açıklamalar ile yetinmeyip uhrevî boyutta itikadî, ahlâkî çıkarımlar ve
önerilerde de bulunduğu görülmektedir. Müellif bu bağlamda âdil bir Müslüman yöneticinin
görevini nasıl icra edeceği konusunda da tavsiyelerde bulunmaktadır. İşte içeriği bu yönüyle de
dikkat çeken önsözü çalışmamıza konu etmeyi uygun bulduk.
İslâm tarihinde ümerâ-ulemâ ilişkileri merak edilen konular arasında yerini korumaktadır.
İdare adamlarının ilim adamları, bilhassa da din âlimlerine karşılıklı bakışları din-devlet
ilişkilerinin iyi anlaşılmasında da önemli yer tutmaktadır.
Abbâsî devletinin bir ihtilal ile kurulması meşruiyet tartışmalarını da beraberinde
getirmiştir. Bunun sonucu olarak ilk Abbâsî halifeleri meşruiyetlerini tebaaya kabul ettirmek
için dinî ünvanlar/lakaplar kullandıkları gibi din âlimlerinden de onay alma çabasına
girmişlerdir. Bu bağlamda Halife Ebû Ca’fer el-Mansûr’un (ö. 158/775) İmam A’zam Ebû
Hanîfe’ye (ö. 150/767) Kâdılkudâtlık görevi teklif etmesi, ona fetvalar sorarak görüşünü almak
istemesi dikkat çekicidir. Ebû Hanîfe Abbâsîlerin iktidara geliş biçimini tasvip etmediği gibi
Ebû Ca’fer el-Mansûr’u meşrulaştıracak herhangi bir söylem ve yaklaşım içinde de olmamıştır.
1

Yakub b. İbrahim el-Ensarî Ebû Yûsuf, Kitabu’l-harâc, thk. Muhammed Abdülhafiz el-Menâsır, (Amman:
Daru’l-künüzi’l- ma’rifeti’l-ilmiyye, 1430/2009).
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Diğer bir ifade ile o, darbe yönetimine karşı bir duruş sergilemiştir. Israrlı görev tekliflerine
olumlu cevap vermeyen Ebû Hanîfe hapsedilmiş, işkence yapılmış ve Ali oğullarına destek
verdiği gerekçesiyle zehirlenerek şehit edilmiştir. Müteakip halifeler döneminde kısmen
âlimlere karşı yumuşama görülse de olumlu ilişkilerin geliştirildiği söylenemez. Nihayet Halife
Hârûnürreşîd dönemine gelindiğinde Ebû Hanîfe’nin öğrencilerinden İmam Ebû Yûsuf’a
Kâdılkudâtlık görevi teklif edilmiş, o da bu görevi kabul etmiştir.
Ümerâ-ulemâ ilişkileri açısından meydana gelen bu farklılaşma beraberinde yönetimin
halka daha meşru ve sevimli gösterilmesi ile de sonuçlanmıştır. Âdil bir yönetim kurmak
isteyen Halife Hârûnürreşîd’in âlimlere sempatik bakan kişiliği Bağdat kadısı Ebû Yûsuf’tan
yazmasını istediği eser ile ortaya çıkmıştır. Halifeye sunulan bu eserle ilgili bazı çalışmalar
yapılmış olmakla birlikte eserin önsözü münhasıran ele alınmamıştır. Söz konusu çalışmalar;
Yavuz Sarı ve Levent Öztürk’ün “Ebû Yûsuf’un Kitabu’l-Harâc Adlı Eserinde Yer Alan Hz.
Peygamber’in Savaşları (Gazveleri) ile İlgili Rivayetler ve Kaynakları”2 isimli makalesi ile A.
Kemal Çelebi ve Ş. Çağrı Çelik’in “Klâsik İslâm Düşüncesinde Kamu Maliyesi: Ebû Yûsuf
Örneği”3 isimli kitap bölümüdür.
Çalışmaya konu olan önsözde zikredilen âyet ve hadislerin hangi meseleye açıklık
kazandırdığına da temas edilmesi hedeflenmektedir. Ayrıca müellif halifeye itaatin vacip
olduğunu ortaya koyarak Hanefî-Sünnîliğin siyasî olaylar karşısındaki duruşu hakkında da
tespitlerde bulunmaktadır. Bu görüşü âyet ve hadislerle temellendiren Ebû Yûsuf ehl-i sünnet
itikadının temellerini de güçlendirmektedir.
Bu çalışma ile klâsik İslâm eserlerinin önsözlerinin de ilmî değer ifade ettiğini müstakil ya
da bir araştırmanın bölümü olarak ele alınmasının ilim dünyasına katkı sağlayacağı anlaşılacağı
gibi, üslup ve içerik bakımından da günümüz Müslüman yönetici ve âlimlerine önemli mesajlar
vereceği kanaatindeyiz.
1. ESERİN HALİFEYE SUNULMASI
İslâm tarihinde siyasetnâme geleneğinin ilk örneklerinden sayılabilecek olan bu eser bize
tevarüs eden mümtaz örneklerdendir. Geleneğimizde ümerâyı yani yönetenleri uyarma ve
önerileriyle iyiye ve doğruya yönlendirme bir ihtiyaç hatta bir zaruret olarak görülmüştür.
Klâsik dönemde bunu dönemin âlimleri olan imam sıfatına sahip insanlar yapmışlardır.
Tarihimizde ulemâ-ümerâ ilişkileri dikey bir şekilde gelişmiştir. Hanedanlık sistemlerine
dayanan bu yapı halifenin/emirin talebiyle gelişen bir ilişki anlamına gelmektedir. Ulemâmız
çoğunlukla davet edilmediği takdirde ümerânın sarayına ya da yanına gitmez, onların
yakınlarıyla ilişki kurmazdı. Kendilerini ziyarete gelenlere ise kapılarını açarlardı. Böyle bir
çizgide gelişen ilişki minnet ve bağımlılık unsurları taşımadığından sağlıklı olur, ulemâ özgürce
görüşlerini ifade edebilirdi. İşte Abbâsîler döneminin büyük imamlarından ve Hanefî
fakihlerinden olan İmam Ebû Yûsuf’un Halife Hârûnürreşîd ile ilişkisi de böyle gelişmiştir.
İmamın aşağıdaki ifadeleri de bunu göstermektedir:
İmam Ebû Yûsuf, eserini dönemin halifesine takdim ederken “Allah mü’minlerin ömrünü
uzun eylesin. Nimetin devamı ve tamamı ile Allah’ın benzerinin olmadığı ve tükenmeyen ahiret

2

3

Yavuz Sarı-Levent Öztürk, ““Ebû Yûsuf’un Kitabu’l-Harâc Adlı Eserinde Yer Alan Hz. Peygamber’in Savaşları
(Gazveleri) ile İlgili Rivayetler ve Kaynakları”, Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, 12/63, (b.y.: y.y.,
2019)
A. Kemal Çelebi - Ş. Çağrı Çelik, “Klâsik İslâm Düşüncesinde Kamu Maliyesi: Ebû Yûsuf Örneği”,
Sosyoekonomik Boyutlarıyla İnovasyon, Ed. Mustafa Mıynat vd. (Manisa: Manisa Celal Bayar Üniversitesi
Yayınları, 2018), 683-691.
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nimeti ile nimetlendireceği, Peygamber(as)in merhametinin sonunun olmadığı hususunda Allah
mü’minlerin ömrünü uzun eylesin” diyerek sözlerine başlıyor.
Ebû Yûsuf, “Mü’minlerin emiri benden haraç vergisi, uşur, sadakalar, mülteciler ve
bunların dışında kendisinin yapması gerekenlere bakışı ve amel etme hususunda bir kitap
yazmamı istedi.4 Bu şekilde tebadan zulüm kalkacaktı. İşleri barış yoluyla olacaktı. Allah
mü’minlerin emirini başarılı kılsın ve bu yolu seçtiği için önünü açsın. Korktuklarından ve bana
sorduğu ve sakındığı konulardan emin eylesin. Müellif, ben bunları açıkladım” demek suretiyle
halifenin kendisinden eser istemesinin amacını da açıklamış olmaktadır.
Ebû Yûsuf “Ey mü’minlerin emiri! Allah sana büyük bir görev ihsan etti. Sevabı çok
büyüktür. Cezası ise çok şiddetlidir. Seni bu ümmetin işlerine görevlendirdi. Allah seni tebanın
işini yapmaya emir ve seni onlar üzerine emin kıldı. Seni onlarla imtihan etti. Onları işlerini
yönetmek üzere görevlendirdi. Takvâ dışında sağlam bir bina yoktur. Allah onunla kaideleri
getirir. Onu yıkan Allah’ın binasını yıkar.”5 Allah sana raiyyenin işleri konusunda ihsan
ettiklerini zayi etmez. Kuvvet Allah’ın izniyle iştedir” diye devam ederek cümlelerini nasihat
tarzında sürdürüyor ve şöyle diyor:
“Bu günün işini yarına bırakma. Böyle yaparsan işlerin sonuçsuz kalır. Ecel, işi akla getirir.
Çünkü ecelden sonra amel yoktur. Yöneticiler tebasına karşı görevlerini yerine getirdiği gibi
teba da yöneticilerine karşı görevlerini yerine getirir. Günün herhangi bir saatinde bile olsan
Allah’ın sana ihsan ettiği hakkı yerine getir. Kıyamet günü Allah katında yöneticilerin en
mutlusu tebasını mutlu edendir. Allah katında şaşırmaz ve tebasını şaşırtmaz. İşlerinde hevaya
uymaktan ve öfkelenmekten sakınır. Biri ahirete diğeri dünyaya bakan iki iş olduğunda ahirete
bakanı dünyaya bakana tercih et.6 Ahiret kalıcı, dünya ise geçicidir. Allah’tan sakınan ve
çekinen ol. Allah’ın emri hususunda insanları uzak ve yakın olsun eşit kıl. Allah’ın emirlerine
uyma hususunda ayıplayanın ayıplamasından korkma. O’ndan sakın. Şüphesiz kalbi korumak
dili korumak değildir. Allah’tan sakın. Muhakkak ki takvâ arınmaktır. Kim Allah’tan sakınırsa
korunur. Gelecek olan ecel için amel et. Girilecek yol için amel et. Alınmış yol için amel et.
Korunmuş yol için amel et. Girilen yol için amel et. Akan pınar için amel et. Bu pınar haktır.
En büyük duraktır. Öyle ki bütün kalpler ona uçar. Onların kahrı ile deliller kesilir. Mahlûkât
ceberutları ile önlerinde dönmektedirler. Vereceği hükmü beklemekte, cezasından
korkmaktadırlar gibi oldu. Bilen ama amel etmeyen için o gün özlem ve nedamet bu büyük
durağa yeter.7 Öyle bir günkü ayaklar kayar renkler değişir. Ayakta duruşlar uzar. Hesap bağlar.
Allah kitabında şöyle buyuruyor: “Şüphesiz Rabbinin nezdinde bir gün, sizin saydığınız bin yıl
gibidir.”8 Yine Allah şöyle buyuruyor: “Bu hüküm ve ayırma günüdür. Sizi ve öncekileri bir
araya toplamışızdır.”9 Bir başka âyette “O halde, yüksek azim sahibi peygamberlerin
sabretmesi gibi sabret. Onlar için acele etme. Onlar tehdit edildikleri azabı gördükleri gün,
sanki dünyada gündüzün bir anından başka kalmadıklarını sanırlar….”10 Bunda bir hasret
vardır. Ey pişmanlık ve fayda sağlayan deme. Ancak o gecenin ve gündüzün ardı sıra
gelişindendir. Her yeni şey eskiyecektir. Her uzak yaklaşacaktır. Her va’d edilen gelecektir.
Allah her nefsin kazandığının karşılığını verecektir. O hesabı hızlı görücüdür.11 Andolsun ki
bâkî olan Allah’tır. Dünyada kalış azdır. Tehlikesi çoktur, helâk edicidir. Dünyada olanları
4
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helâk eder. Ahiret ise karar yeridir. Yarın Allah ile karşılaşmayacaklarını düşünenler ve sen
haddi aşanların yolundasın. Borçlular din günü ancak amelleri ile borçlarını öderler.
Konumlarıyla borçlarını öderler. Allah bundan korusun. Sakın! Şüphesiz Allah boş bir şey
yaratmadı. Asla da boş bırakmayacaktır. Şüphesiz Allah senin ve kendisiyle amel ettiğin şeyleri
soracaktır. Cevabının ne olacağını bekle.”
“Bil ki asla gelmeyecek olan yarın bu meselenin dışında Allah karşına gelecektir. Şüphesiz
Rasulullah hiçbir kul şu dört konulan sorulmadan kıyamet gününe ulaşmayacaktır.12 Bunlar;
“İlminden, ilmiyle ne amel ettiğinden, ömrünü nerede tükettiğinden, malını nerede
kazandığından ve nereye harcadığından, vücudunu nerede kullandığından. Ey mü’minlerin
emiri! Bu meselenin cevabı senin amel ettiğin ve getirdiklerindir. Yarın bunlar okunacaktır.
Harcadığın şeylerin Allah’ın huzurunda bütün şahitler arasında olacağını hatırla.”
“Emrettiğin konularla ilgili sana bir kitap yazdım. Onda açıkladım, inceliklerini anlattım,
arka planını da açıkladım. Bunları ezberleyinceye kadar oku. Muhakkak senin için bu hususta
çalıştım. Karşılığını senden ve Müslümanlardan beklemedim, ecrini cezasından korkarak
Allah’tan bekledim. Ben senin bu açıklamalarla amel etmeni istiyorum. Allah sana haksız
olmayan Müslüman ve zimmîden alınan vergiyi bol versin. Yönettiklerin için barış olsun.
Onların sulhu sınırlarını bilmeleriyledir. Zulüm üzerlerinden kalkar, aralarında haksızlık ve
buna benzer uygulamalar kalmaz. Allah’ın izniyle amel konusunda rağbetini artırasın diye sana
bir takım olaylar açıkladım ki sorduğun hususlarda teşvik ve özel açıklamalar vardır.. Allah
seni razı olacağı işlerde başarılı kılsın. İşlerini yoluna koysun.”13
Müellifimiz, halifenin eserinde yazdıkları ile mutlaka amel etmesini istemekte, bu eseri
yazarken kendisinden ve Müslümanlardan herhangi bir ecir beklemediğini ifade ederek bu
amelini bir sadaka-i cariye olarak yaptığını ifade etmektedir. Eserinde belirttiği esaslar
çerçevesinde Müslüman ve zimmîlerden alınan vergilere işaret ederek bol olmasını da
dilemektedir. Kanaatimce bu ifadeler eserin önsözünün bir nasihatnâme hükmünde olduğunu
da göstermektedir.
2. HALİFEYE GÖREVLERİNİN HATIRLATILMASI
Ümerâya görevlerinin hatırlatılması çok önemlidir. Zira sultanlar, halifeler makamın
büyüsüne kapılıp, işlerin yoğunluğuna dalıp kendilerine hakikatleri, hayatın gerçeklerini,
muhtemel hataları hatırlatacak insanlara ihtiyaç duyarlar. Ancak bazı yöneticiler bu ihtiyacın
farkına bile varamazlar. İşte bu eserin önsözünde İmam Ebû Yûsuf, bu günkü anlamıyla bir
kişisel gelişim uzmanı ya da yaşam koçu gibi halifeye görevlerini hatırlatıyor ve şöyle diyor:
“Ben sana şunu tavsiye ederim ki-“Ey mü’minlerin emiri!- Allah’ın senden muhafaza
etmeni istediklerini muhafaza et. Sorumlu olduklarına karşı sorumluluğunu yerine getir.
Bunların sonucunun senin lehinde olmasını bekle. Senin vicdanınla yapmadıkların kolayca
doğrudan uzaklaştıracaktır. Şekli gözünü kör edecek14, genişliğin daralacaktır.” Bildiklerini
inkâr edecek, inkâr ettiklerini bileceksin. Nefsine, lehine ve aleyhine kazancı olan kimselere
düşmanlık gösterdiğin gibi düşmanlık et. Kaybeden yönetici dilerse elindeki helâk olanları
tazmin eder. Allah’ın izniyle helâk olanları yerine iade eder. Hayatı ve kurtuluşun yerlerini
ortaya koyar. Bunu terk eden kaybeder. Bunun dışındakilerle meşgul olan en hızlı şekilde zarar
görür. Barışı sağladığı zaman ise burada en mutlu olan olur. Kendisine vefa gösterene Allah da
vefa gösterir.15 Rabbinin onlara vermeni istediği haklarını zayi etmekten sakın. Zayi ettiklerin
senin ecrini zayi eder. Binalar ancak yıkılmadan önce desteklenir. Yaptığın ameller ancak
12
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Allah’ın sana o işi yapman için üstlenen kimseler senin yaptığın amellerdir. Ondan zayi
ettiklerin senin aleyhinedir. Allah’ın emrettiklerini yerine getiren kimseleri unutma. Barış
getiren işlerden gafil olma ki senden gafil olunmasın. Bu günler ve gecelerde dünya hayatından
nefsinde teşbih, tehlil, tahmid ve rahmet peygamberi ve hidayet imamı Rasulullah’a salât ile
Allah’ın zikrinin çokluğu ile dilini hareket ettirmekle aldığın hazzın zayi olmasın.”16
“Allah rahmetini ve affını ikram etti ve yeryüzünde halifeler kıldı. Onları yeryüzünde
karanlıktaki, aralarındaki ve aydınlattığı emrinin yönetiminde sınırların ikamesi, hakların tespiti
ve sahiplerine verilmesi için tebaasına bir nur kıldı. Salih bir toplumun en büyük konumu
sünnetlerin ihyasının gerçekleştirilmesidir. Diri ve ölü olan kimselerin uygulamalarının ihyası
ve yöneticinin tebaasını helâk etmesine karşı çıkmasıdır. Güvenilir olmayan ve hayır ehli
olmayanlar umumun helâkine yardım ederler. Allah’ın sana verdiği nimetleri etrafındakilere
güzelliklerle tamamla. Ziyadesini şükrederek tamamla. Allah Teala kitabında şöyle buyuruyor:
“Şüphesiz şükrederseniz artıracağım. Nankörlük ederseniz, bilin ki azabım çok şiddetlidir.”17
Müellifin halifeye, görevlerinden birinin de sünnetlerin ihyası olduğunu hatırlatması dikkate
şâyândır. Zira Müslümanların aynı zamanda dinî liderleri olan halifeye dinî bir görevinin de
salih toplumun oluşturulması için Hz. Peygamber’in sünnetlerinin ihyası olduğunun
hatırlatılması çok önemlidir. Müellif devamla şunları ifade etmektedir:
“Islah etmekten Allah’a sevimli gelen bir şey yoktur. Fesattan daha kızdığı bir şey de yoktur.
Günahla amel etmek nimetlere nankörlük etmektir. Bir toplulukta kim nimetlere nankörlüğü
azaltırsa, sonra tevbeye sığınmazsa izzetleri gider ve Allah üzerlerine düşmanları musallat
eder.”
“Ben Allah’tan marifetiyle senin için ey mü’minlerin emiri iyilik isteyenim. Yönettiklerin
hususunda işinde nefsinle ve dostlarından yönettiklerin ve sevdiklerinle baş başa kalmamanı
isteyenim. Muhakkak yöneten buna isteklidir.”
3. ÂDİL OLMAYAN ÜMERÂNIN DURUMU
Ümerânın en önemli vasıflarının başında âdil olması gelir. Âdil olmayan bir yöneticinin
diğer meziyetleri de pek dikkate alınmaz. Çünkü halkın barış ve huzur içinde yaşamalarının
teminatı adaletli bir yönetim altında yaşamalarıdır. Müellifimiz Ebû Yûsuf da bu gerçeğe dikkat
çekerek, âyet ve hadislerden örnekler vererek halifeyi âdil olmaya davet etmektedir. Bu
çerçevede aşağıdaki ifadelere yer vermektedir:
“Allah’ın izniyle amel konusunda rağbetini artırasın diye sana bir takım olaylar açıkladım
ki onlarda sorduğun hususlarda teşvik ve özel açıklamalar vardır.. Allah seni razı olacağı işlerde
başarılı kılsın. İşlerini yoluna koysun.”
“Bana Yahya b. Said, Ebû Zübeyr’den, Tâvus’tan,18 Muaz b. Cebel’den rivayet ederek dedi
ki: Rasulullah şöyle buyurdu: “Adem oğlu Allah’ın zikrinden daha çok kurtaran bir amel
yapmadı. Bunun üzerine Ya Rasulallah! Allah yolunda cihat da mı değil diye sordular. Allah
yolunda cihat da değil” dedi. “Kesilinceye kadar kılıcını vursan bile” dedi. Bunu üç defa
söyledi. Ey mü’minlerin emiri cihadın en fazileti büyüktür. Sevabı da muhakkak çoktur.”
“Bana bazı şeyhlerimizden, Nâfi’den, İbn Ömer’den ulaştı ki, Ebû Bekir, Yezid b. Süfyan’ı
Şam’a gönderdi. Onlarla yaklaşık 2 mil yürüdü.19 Ona “Ey Rasulullah’ın halifesi ayrılsan”
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denildi. O şöyle dedi: Hayır, ben Rasulullah’tan işittim ki şöyle dedi: “Kimin ayakları Allah
yolunda tozlara batarsa Allah ona cehennemi haram kılar.”
“Bana Muhammed b. Aclan, Ebû Hâzim, Ebû Hureyre’den geldi ki şöyle dedi: Rasulullah
şöyle buyurdu: “Gazve ya da Allah yolunda sefer dünya ve içindekilerden daha hayırlıdır.”
“Ebân b. Ebî Ayyâş, Enes’den bana ulaştı ki şöyle dedi: Rasulullah şöyle buyurdu: “Kim
bana bir salavat okursa Allah ona on salavat okur ve on günahını da siler.”20
“Bana bazı şeyhlerimizden, Abdullah b. es-Sâib, Abdullah yani İbn Mes’ud’dan ulaştı ki o
şöyle dedi: Rasulullah şöyle buyurdu:“Melekler yeryüzünde dolaşırlar. Bana ümmetimin
selamını ulaştırırlar.”
“Bana A’meş, Ebû Salih, Ebû Said el-Hudrî, Rasulullah’dan rivayet etmiştir ki şöyle
buyurdu: “Nasıl en çok nimetlendirdi ve yüzyılların sahibi yüzyılı kapattı ve yüzünü eğdi
işitmeye meyletti ne zaman toplanacağını bekledi.”“Dedik ki ey Allah’ın rasulü! Nasıl
diyelim?21 Dedi ki: Allah bize yeter. O ne güzel vekildir. Allah’a tevekkül ettik.”
“Bize Yezid b. Sinan’dan, Aizullah Ebi İdris’ten ulaştı ki; Şöyle dedi: Şeddâd b. Evs
insanlara hitabetti ve dedi ki: “Dikkat edin ve ben Rasulullah’tan işittim ki şöyle demişti: Hayır
cennetin kenarındadır. Şer de cehennemin kenarındadır. Dikkat edin cennet hoşa gitmeyen
şeylerle çevrilidir. Cehennem ise şehvetlerle çevrilidir. Ne vakit bir insan çirkin şeyin perdesini
açmaz ve sabrederse cennetin en şereflisi ve onun ehlinden olur. Ne vakit de heva ve şehvetin
perdesini açarsa cehennemin en aşağılığı ve onun ehlinden olur. Dikkat edin hak ile amel edin.
O gün ancak hakkın hükmü geçerli olacaktır. Hakkın menziline inin.”22
“Bize A’meş, Yezid er-Rugaşî, Enes’den ulaştı ki şöyle dedi: Peygamber(as) gece
yürütüldüğü ve semaya yaklaştırıldığı vakit bir gürleme işitti. Şöyle dedi: “Ey Cibril! Bu nedir?
Dedi ki; cehennemi kenarından atılan bir taştır ki o yetmiş yıllık mesafeden geliyor. Şimdi
cehennemin dibine ulaştı.”
“Bize A’meş, Yezid el-Kuraşî Enes b. Mâlik’den ulaştı ki; Şöyle rivayet etti: Rasulullah
şöyle buyurdu: “Cehennem ehline ağlama gönderilir. Gözyaşları kesilinceye kadar ağlarlar.
Sonra yüzlerindeki yanakları çukurlaşıncaya kadar ağlarlar.”
“Bana Muhammed b. İshak’tan ulaştı ki şöyle dedi: Bana Ubeydullah b. Muğire23 Süleyman
b. Amr, Ebû Said el-Hudrî’den ulaştı ki şöyle dedi: Rasulullah’tan işittim ki şöyle buyurdu:
“Cehennemin iki sırtına yol konulur. Senin vücudun onun üzerindedir. Tıpkı diken üzerindeki
vücut gibi. Sonra sağlam insanlar kurtulur. Üzerini yırtanlar vardır. Sonra kurtulurlar.
Hapsedilmiş olanlar orada ters yüz olmuşlardır.”
“Bana Said b. Müslim, Âmir b. Abdullah b. Zübeyr, Avf b. Hâris Aişe(r.anha) dan rivayet
etti ki şöyle dedi: Rasulullah “Ey Aişe! Küçük düşüren amellerden uzak dur. Onlar Allah’tan
talip olacaklardır.”24
“Bana Abdullah b. Vâkıd, Muhammed b. Mâlik, Berâ b. Âzib’den ulaştı ki: Şöyle dedi:
Rasulullah ile birlikte bir cenazede idik. Kabre konulma işi tamamlanınca Rasulullah kabre
toprak attı. Ben de toprağı tesviye ettim ve O’na yöneldim. Toprağı ıslatacak kadar ağlıyordu.
Sonra dedi ki: “Kardeşlerim! Bu gün gibi bir güne hazırlanın.”
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“Bize Mâlik b. Mi’vel Fadl’dan, Ubeyd b. Umeyr’den ulaştı ki şöyle dedi: Kabir şöyle der:
“Ey Ademoğlu! Benim için ne hazırladın. Benim gurbet evi olduğumu bilmedin mi? Benim kurt
evi olduğumu bilmedin mi? Benim bir evi olduğumu bilmedin mi?”25
“Bize Muhammed b. Amr, Ebû Seleme, Ebû Hureyre’den ulaştı ki şöyle dedi: Rasulullah
şöyle dedi: Allah şöyle der: Salih kullarım için gözlerin görmediği, kulakların işitmediği, beşer
kalbinin hatırlamadığı şeyler hazırladım. Dilerseniz okuyun: “Bir nefis yaptıklarının karşılığı
olarak kendileri için göz aydınlığı olacak neler hazırlandığını bilmez.”26 Cennette bir ağaç
vardır ki kesilmeden gölgesinde yüz yıl yürünür. Dilerseniz okuyun: “Sürekli bir gölge
üzerindedirler.”27 Cennetteki kırbaç dünyadan ve içindekilerden hayırlıdır. Dilerseniz okuyun:
“Kim cehennemden uzaklaştırılıp cennete sokulursa, gerçekten kurtuluşa ermiştir. Dünya
hayatı aldatıcı bir metadan başka bir şey değildir.”28
“Bana Fudayl b. Merzuk, Atıyye b. Sa’d,29 Ebû Said’den ulaştı ki şöyle dedi: Rasulullah
şöyle buyurdu: “Kıyamet günü insanların bana en sevimlisi, sohbet bakımından en yakını âdil
yöneticidir. Kıyamet günü insanların bana kötüsü ve azabı en şiddetli olanı zalim yöneticidir.”
“Bize Hişam’dan, Dahhak b. Muzâhim’den, Abdullah b. Abbas’tan ulaştı ki şöyle buyurdu:
Rasulullah şöyle dedi: “Allah bir kavm için hayır isterse onların işlerini hâkimlere gördürür.
Mallarını cömertlerin eline verir. Bir kavme de bela dilerse onların işlerini sefihlere gördürür.
Mallarını cimrilerin eline verir. Dikkat edin! Kim ümmetimin işlerini yürütürse yumuşaklıkla
yürütsün. İhtiyaç zamanında ihtiyaçlarını yumuşaklıkla gidersin. Kim onların ihtiyaçlarından
yüz çevirirse Allah da ona dostluğunu ve ihtiyaçlarını perdeler.”30
Müellifimiz halifeyi daha eserinin başında Allah’tan korkmaya, onu unutmamaya teşvik
etmektedir. Âdil olmayan yöneticileri ciddî bir azabın beklediğini de yukarıdaki rivayetlerle
hatırlatmaktadır.
4. ÜMERÂYA İTAAT
Ümerâya itaat İslâm tarihi boyunca tartışılmış bir konudur. Mezheplerin bu konuda farklı
yaklaşımları olmuştur. Bu yaklaşımların temelinde de şüphesiz ilk dönem siyasî olaylarının
etkisi vardır. Sahabe-i kiramın birbirleriyle savaşmaları, kanlarını dökmeleri, birbirlerini itham
etmeleri bilhassa itikadî mezheplerin görüşlerinin şekillenmesinde etkili olmuştur. Nihayet ehli sünnetin teşekkülü ile ümerâya itaat bir vecibe gibi algılanmaya başlanmıştır. Ehl-i sünnet dışı
mezheplerde ümerâya itaatin Allah’ın emirlerine itaat ve âdil bir yönetim kaydı ile söz konusu
edilirken ehl-i sünnette Allah’ın emirlerine itaatte zaafı olsa ve âdil bir yönetici olmasa bile şart
olduğu inancı ortaya çıkmıştır. Şüphesiz bunun nedenleri vardır. En önemli nedeni ise çok
sayıda insanın mevcut yönetimler tarafından isyan ettiği gerekçesi ile öldürülmesi, işkence
edilmesi, hapsedilmesi ve sürgün edilmesidir. Ehl-i sünnet âlimleri bu mağduriyetlerin önüne
geçmek için halkın yöneticilerine itaat etmelerinin dinî bir görev olduğunu anlatmışlardır. İşte
bu anlayışın bir örneğini de Hanefî âlimi İmam Ebû Yûsuf’ta görmekteyiz. Bu inancı
desteklemek üzere müellifimiz aşağıdaki rivayetleri serdetmiştir:
“Bana Abdullah b. Ali Ebî Ziyad’dan A’rec’den Ebû Hüreyre’den o da Rasulullah (as)dan
rivayet etti ve şöyle dedi: “İmam ancak ardında savaşanlara bir kalkandır. Onunla korunurlar.
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Allah’a takvâyı emrederse adaletlidir. Bu şekilde ecir alır. Bunun dışındakileri getirirse ona
günah vardır.”
“Bana Yahya b. Said Hâris b. Ziyâd el-Hamirî’den bildirdi ki Ebû Zer Peygamber(as)dan
yöneticilik istedi. Peygamber(as); Sen zayıfsın. O emanettir. Kıyamet günü rezillik ve
pişmanlıktır. Ancak hakkını alan kimseler onu yerine getirir.”
“Bana İsrail Ebû İshak’tan Yahya b. Husayn’den,31 nenesi Husayn’ın annesinden bana
ulaştı. Şöyle dedi: “Rasulullah’ı elbisesine sarılmış olarak gördüm. Elbisesi koltuk altındaydı.
Bu halde iken Ey insanlar! Allah’tan sakının ve dinleyin ve itaat edin. Size bir Habeşli zayıf bir
köle tayin edilse onu dinleyin ve itaat edin.”
“Bize A’meş, Ebû Salih, Ebû Hüreyre’den ulaştı ki şöyle dedi: Rasulullah şöyle buyurdu:
Bana itaat eden Allah’a itaat etmiştir. Kim imama itaat ederse bana itaat etmiş olur. Kim bana
isyan ederse Allah’a isyan etmiş olur. Kim imama isyan ederse bana isyan etmiş olur.”
“Bana Mıtraf b. Tarif, Ebû Cehm, Halid b. Vehbân, Ebû Zerr’den ulaştı ki şöyle dedi:
Rasululah şöyle buyurdu: “Kim cemaatten ve İslâm’dan bir karış ayrılırsa 32boynundaki İslâm
yuları çıkar.”33
“Bana Muhammed b. İshak Zührî’den Muhammed b. Cübeyr b. Mut’im’den, onun
babasından ulaştı. Şöyle dedi: Rasulullah Mina’dan korku ile kalktı. Şöyle dedi: “Benim sözüm
kendisine ulaşan ve işiten bir kişinin yüzünü nurlandırsın. Nice fıkıh taşıyıcı vardır ki fıkıh
taşımaz. Nice fıkıh taşıyan vardır ki ondan daha fakihtir. Üç şey vardık ki mü’minin kalbini
nefret ettirmez: İhlaslı amel, Müslümanların valilerine bağlılık ve cemaatlerine katılım.
Şüphesiz davetleri artlarını kuşatır.”34
“Bana Gaylân Kays el-Hemedânî’den Enes b. Mâlik’ten ulaştı. Şöyle dedi:35 “Peygamber
(as)in ashabının büyükleri bize yöneticilerimize sövmemeyi, karalamamayı ve isyan etmemeyi,
Allah’tan sakınmamızı ve sabretmemizi emrettiler.”36
“Bana İsmail b. İbrahim b. Muhâcir, Vâil’den ulaştı ki şöyle dedi: Hasan-ı Basrî’den
işittiğime göre şöyle dedi: Rasulullah(as) şöyle dedi: “Valilere sövmeyiniz. Onlar iyi işler
yaparlarsa size ecir ve üzerinize şükretmek düşer. Kötü işler yaparlarsa onlara günah size de
sabır düşer. Bu ancak bir intikamdır. Allah onlardan istediğinden intikam alır. Allah’ın
gazabına ve öfkesine yönelmeyin. Boyun eğmeye ve duaya yönelin.”37
“Bana A’meş’ten Yezid b. Vehb’den, Abdurrahman b. Abdurabbilkâbe’den geldi. Şöyle
dedi: Abdullah b. Amr’a ulaştım. O Ka’be’nin gölgesinde oturuyordu. İnsanlar yanında
toplanmışlardı. Şöyle dediğini işittim: Rasulullah şöyle buyurdu: “Kim bir imama biat ederse
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38

gücü yettiği kadar eline ikram, kalbine meyve verilir. Anlaşmazlığın sonuna gelirse
diğerlerinin boynunu vurun.”39
“Bana bazı şeyhlerimizden, Mekhul, Muaz b. Cebel’den ulaştı ki şöyle dedi: Rasulullah
şöyle buyurdu: “Ey Muaz! Her emire itaat et. Her imamın arkasında namaz kıl. Ashabımdan
kimseye sövme.”40
“Bana bazı şeyhlerimizden, Habib’den-Ya’ni b. Ebi Sabit’ten- Ebi el-Buhterî’den,
Huzeyfe’den ulaştığına göre şöyle dedi: “İmamına karşı silahla çıkman sünnetten değildir.”41
“Bana İsmail b. Ebî Halid, Kays’dan rivayete göre şöyle dedi: Ebû Bekir kalktı. Allah’a
hamdetti42 ve O’nu yüceltti. Sonra şöyle dedi: Siz şu âyeti okuyorsunuz: “Ey iman edenler! Siz
kendinizi düzeltin. Siz doğru yolda olursanız, yoldan sapan kimse size zarar veremez. Hepinizin
dönüşü Allah’adır. O zaman Allah, size yaptıklarınızı haber verecektir.”43 Rasulullah’ın şöyle
dediğini işittik:“İnsanlar bir yanlışlık gördüklerinde onu değiştirmediklerinde neredeyse
Allah’ın azabı umumi hale gelecektir.”44
“Bana Yahya b. Said, İsmail b. Ebî Hâkim, Amr b. Abdülaziz’den rivayet edildi ki şöyle
dedi: Muhakkak Allah insanların umumunu özel bir işle cezalandırmaz. Günahlar yayıldığında
ve karşı çıkılmadığında herkes azaba müstehak olur.”45
“Bana İsmail b. Ebî Halid, Zübeyd b. Hâris, İbn Sabit’ten ulaştı. Şöyle dedi: Ebû Bekir vefat
ettiğinde geldiğimde Ömer’i istihlaf ettiğini bildirdi.46 İnsanlar şöyle dediler: “Bize eli sopalı
sert bir kişiyi halife bıraktı. Bize en kaba ve en sert birisini bırakırsan Rabbinin huzuruna
çıktığında ne diyeceksin? Ömer’i bize halife bıraktın. Ebû Bekir şöyle dedi: Beni Rabbimle mi
korkutuyorsunuz? Derim ki: Allah’ım! Onlar üzerine senin kullarından en hayırlısını emir
yaptım.” Sonra Ömer’e haber göndererek şöyle dedi: “Sana bir vasiyette bulunayım. Onu
muhafaza et. Şüphesiz Allah gece hak olanı gündüz kabul etmez. Gündüz hak olanı gece kabul
etmez. Farzları eda edinceye kadar nafileleri kabul etmez. Dünyada batıla tabi olanların
kıyamet günü terazileri hafif gelecektir. Onların aleyhine hafifleyecektir. Onların terazilerine
batıldan başka bir şey konulmayacağı için hafif olacaktır. Dünyada hakka tabi olanların
terazileri ise ağır gelecektir. Onları ağırlaştıracaktır. Mizanlarına haktan başka bir şey
konulmayacağı için ağır olacaktır. Sen bu tavsiyemi hatırlarsan sana ölümden daha sevimli bir
şey olmayacaktır. Sen bu vasiyetimi kaybedersen sana ölümden daha korkunç bir şey
olmayacaktır. Asla aciz olmayacaksın.”47
“Mûsâ b. Ukbe şöyle dedi: Esma bnt. Âmiş dedi ki: Mûsâ’ya şöyle dedi: Ey İbn-i Hattab!
Ben ancak sana senin benim ardımda durman için halife oldum. Sen Rasulullah’ın arkadaşısın.
Nefsimde onun izlerini gördüm. Öyle ki gölgeleniyor ve getirdikleri ile ehlini doğru yola
iletiyorduk. Benim sahabem gördüğün üzere ancak kalbimde olan kimselere tabi olmaktır:
“Vallahi uyumadım, rüya gördüm. Şüphelenmedim. İhmal ettim. Zannederim yolum gözden
kayboldu. Ey Ömer ilk sakınmadığın şey nefsindir. Şüphesiz her nefsin şehveti vardır. Ona
38
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istediğini verirsen diğer şeylere karşı uyur. Sakındırırsan onlar Muhammed ashabının neferi
olurlar. Öyle ki karınları açılır, gözleri tamah eder, her kişi ona en sevimli olur. Onlardan her
biri için ayakları kaydığında onlara komşuluk vardır. Onun gibi olmaktan sakının.48 Bilin ki
yolunda istikamet üzere olanlar senden Allah’ın hafiflettiği korkuyu yok edemezler. Bu
tavsiyemi oku. Selam üzerine olsun.”
“Bize Abdurrahman b. İshak’tan, Abdullah Kuraşî’den, Abdullah b. Hâkim’den ulaştı ki
şöyle dedi: Ebû Bekir bize hitap ederek şöyle dedi: Konuya gelecek olursak, “Ben size
Allah’tan sakınmanızı bunun üzerinde sabit olmanızı istek ile korkuyu karıştırmanızı tavsiye
ederim.” Bu konuda ısrarcı olmanızı tavsiye ederim. Şüphesiz Allah Zekeriya ve ailesini överek
şöyle dedi: “Onlar hayırda koşarlar, rahmetimizi umarak ve azabımızdan korkarak bize dua
ederler. Onlar bize derin saygı duyan kimselerdir.”49“Sonra Allah’ın kullarının sizin
üzerinizdeki hakkını bilin. Bu konuda aldığı ahitlere uyun. Bununla fani olan az şey karşılığında
baki olan çok şeyi alın.50 Allah’ın kitabı aranızdadır. Onun hikmetleri son bulmaz. Nuru
sönmez. Onun sözünü doğrulayın. Onun kitabına bağlanın. Karanlık gününde gözünüz açılsın.
Sizi Allah’ın kulları için yarattı. Kirâmen kâtibini vekil kıldı. Yaptıklarınızı bilirler. Allah’ın
kulları sonra bilin ki sizler sabahladınız amelleri kaybolduğu için gittiniz. Süreyi tamamlamaya
gücünüz yetmezse Allah için iş yapmanın dışında yapın. Asla Allah dışında gücünüz
yetmeyecek. Bu hususta yarışın. Süreleriniz bitmeden ihmal edildi. İşleriniz en kötüsüne
dönüştü. Bunların dışındaki kavimler sürelerini unuttular. Onlar gibi olmayı yasakladılar.
Vahyi vahyetti. Kurtuluş kurtuluştur. Ardınızda işini hızlı yapan işi kökünden söken biri var.”
“Bana Ebû Bekir b. Abdullah el-Hezelî’den, Hasan-ı Basrî’den ulaştı ki51 bir adam Ömer b.
Hattab’a şöyle dedi: “Allah’tan sakın ey Ömer!-Bunu çokça söyledi-. Orada bulunan birisi
söyleyene şöyle dedi: Sus. Mü’minlerin emirine çok söyledin. Ömer dedi ki: Ömer, bırak onu
dedi. Onlardan bize bunları söylemeyenlerde hayır yoktur. Biz de söylemezsek bizde de hayır
yoktur. Neredeyse söyleyen reddedecekti.”
“Bana Ubeydullah b. Ebî Hamid Ebû’l Mulih b. Üsâme el-Hezelî’den ulaştı ki şöyle dedi:
“Ömer b. Hattab dedi ki: Ey insanlar! Bizim için sizin üzerinizde gayb ve yardım hususunda
itaat hakkı vardır. Ey teba! Bu bir rüya değildir. Allah’a en sevimli gelen ve umum insanlara
rüyadan daha faydalı olan İmam’ın fıkıh sahibi olmasıdır. Allah’a en sevimsiz gelen ve
insanların geneline52 zarar veren cehaletten başkası değildir. Cehalet kanunları çiğnetir.
Afiyeti alır. Afiyet veren iki esas arasında ve üzerindedir.”
“Bana Dâvûd b. Ebî Hind, Âmir’den ulaştı. Şöyle dedi: Abdullah b. Abbas dedi ki; Yaralı
iken Ömer’in yanına gittim. Dedim ki: “Ey mü’minlerin emiri cennetle müjdele. İnsanlar kâfir
iken Müslüman oldun. Rasulullah ile beraber insanlar yenilirken mücadele ettin. Rasulullah
vefat ederken o senden razı idi. İki kişi senin hilafetin konusunda ihtilaf etmedi. Şehit olarak
katledildin. Beni hazırla. Ben onu hazırladım. Dedi ki: Kendinden başka ilah olmayan Allah’a
yemin olsun ki benim için yeryüzündekiler sarı ve beyaz olsalar görenin(Allah) korkusundan
fidye olarak verirdim.”
5. ÜMERÂNIN İYİ ÖRNEKLERİ DİKKATE ALMASI
Ümerânın da diğer insanlar gibi mümtaz insanlar görme ve örnek alma ihtiyacının olduğu
açıktır. Bu bağlamda müellifimiz eserinin önsözünde sahabe-i kiramdan ve tabiinden örnekler
vererek halifenin iyi bir yönetici olması konusunda dikkatleri üzerine çekmektedir. Müellifin
48
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bu noktada açıkça bunlara uyulmazsa halifenin de helâk olanlardan olacağını ihsas ettirmesine
dikkat edilmelidir.
“Bana bazı şeyhlerimizden Abdülmelik b. Müslim’den53 Osman b. Atâ’dan babasından
ulaştı ki şöyle dedi: Ömer Allah’a hamd ederek ve O’nu överek insanlara hitap etti ve şöyle
dedi: Konuya gelirsek, “Size kendisinden başka her şeyin yok olacağı Allah’tan sakınmanızı
öğütlerim. Allah’a itaat etmenizi dostlarından faydalanmanızı, günahlarından ve
düşmanlarından sakınmanızı tavsiye ederim. Mazeretinden dolayı doğru zannedip yanlışı
destekleyene helâk yoktur. Hakkı terk konusunda sapkınlık yoktur. Tebasını en doğru yola ileten
yöneticiyi Allah vazifelerinde doğruya ulaştırır. Üzerimize ancak Allah’ın emrettiği taat düşer.
Size onun nehy ettikleri günahlardan nehy etmek düşer. İnsanlara Allah’a en yakın ve en uzak
olanları belirlemek düşer. Hak yoldan gelen mala aldırmayız. Dikkat edin! Şüphesiz Allah
namazı farz kıldı ve ona şartlar getirdiler. Onun şartlarından bazıları şunlardır: Abdest, huşu,
rüku ve secdedir. Bilin ki ey insanlar fakirlik ve ye’s istemek zenginliktir. Uzlet ise kötülüklerin
arasında rahatlıktır. Bilin ki kim Allah’tan razı olmazsa kaderine razı olmazsa ona54sahip
olduğu şeylere şükretmesi gerekmez. Bilin ki kullar batılı uzaklaşmak suretiyle öldürürler.
Hakkı zikir ile ihya ederler. Zikre rağbet edin, rağbet etsinler. Korkun, korksunlar. Korkarlarsa
emin olmazlar. Kesin bilgiye tayin etmedikleri ve ifade etmedikleri hususlarda kesin bilgiye
özen gösterin. Korku konusunda en ihlaslı olanları onlardan kesilen ve üzerlerine kalan
şeylerdir. Hayat onlara nimettir. Ölüm ise onlar için ikramdır.”
“Bize İsmail b. Ebî Halid’den Zebid el-Yâmî’den ulaştı ki şöyle dedi: Ömer vasiyet ettiği
üzere şöyle dedi: “Halife bana benden sonra Allah’tan sakınmayı tavsiye etti. İlk muhacirlerin
haklarını ve onlara ikramı tanımalarını tavsiye etti. Ensar ile tavsiyesinde ise yurtlarında
önceden kaldıkları gibi iyilikleri üzere kalmalarını kötülüklerinden uzaklaşmalarını kabul
etmelerini tavsiye etti. Şehirlerin halkları konusunda ise İslâm’ın yardımcısı, düşmanın öfkesi
ve malın vergisi olduklarını, onlardan aldıklarını faziletleri ve rızalarının dışında olmaksızın
ölçüsünde almalarını tavsiye etti. Bedevilere gelince55 onlar Arapların aslı ve İslâm’ın özüdür.
Sınır boylarından mallarını almak ve fakirlerine vermeyi tavsiye etti. Allah’ın ve Rasulünün
zimmeti altında olanlara gelince ahitlerine sadık kalmalarını ve ardında kalanlarla
savaşmalarını, güçlerinin üzerinde mükellef tutulmamalarını tavsiye etti.”
“Bize Said b. Ebî Arube’nin Katâde’den, Sâlim b. Ebi Ca’d, Mi’dan b. Ebi Talha elYağmûrî’den ulaştı ki, Ömer b. Hattab Cuma günü hutbe için kalktı. Allah’a hamd etti ve onu
övdü. Sonra Allah’ın peygamberini zikretti, Ebû Bekir’i zikretti. Sonra şöyle dedi: “Allahım!
Ben sana şehirlerin yöneticilerini şahit gösteriyorum. Ben ancak seni gönderdiklerini
insanların dinlerini bilmeleri, peygamberinin sünnetini bilmelerini, toplulukları aralarında
taksim etmelerini ve adaletli olmalarını56tavsiye etti. Kim bunları anlamazsa bana dava etsin.”
“Bana Abdullah b. Ali Zührî’den bildirdi ki şöyle dedi: Ömer b. Hattab’a bir adam geldi ve
dedi ki; “Ey mü’minlerin emiri! Allah hakkında kınayanın kınaması bana yaraşmaz. Benim için
hayırlı mıdır yoksa nefsime mi yöneleyim? Şöyle dedi: İnsanların işlerini yapmaya yönelen
kimse Allah hakkında kınayanın kınamasından korkmaz. Kimde bunlar bulunmazsa nefsi o işi
ya kabul etsin ya da öğüt versin.”
“Bana Abdullah b. Ali Zührî’den ulaştı ki şöyle dedi: Ömer şöyle dedi: “Sana yardım edene
itiraz etme. Düşmanlarından ayrıl. Dürüst olduğu müddetçe dostluğunu muhafaza et. Toplumun
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emini bir şeyde adaletli olmayandır. Fâcir ile arkadaşlık etmeyendir. Fücuru sana öğretendir.
Sırrını ifşa etmeyendir. Allah’ın korktuğu kimselerden işi konusunda istişare etmektir.”57
“Bana İsmail b. Ebî Halid, Said b. Ebî Bürde’den ulaştı ki şöyle dedi: Ömer b. Hattab Ebû
Mûsâ’ya şöyle yazdı: “Konuya gelirsek, yöneticinin Allah katında en hayırlısı tebasına karşı
en mutlu olandır. Yöneticilerin en kötüsü tebasına karşı en kötü olandır. Ayağının kaymasından
ve âmillerinin ayağını kaydırmaktan sakın ki Allah katında yerdeki yeşilliğe bakan, otlayan,
beslenen hayvan gibi olmayasın. Ölümü ancak kilodan olur.”
“Bize Mes’ar bir adam Ömer’den ulaştırdı ki şöyle dedi: “Arzularının peşinde olmayan,
bunlara itaat etmeyen bir adam ancak Allah’ın emrine uyar. Azmini bozmayan ve öfkesini
tutanın başına Allah’ın emri uyar.”58
“Bana bazı şeyhlerimizden Hani’den Osman b. Affân’ın mevlâsından ulaştı ki şöyle dedi:
“Osman bir kabrin başında durduğu vakit sakalı ıslanana kadar ağladı ve şöyle dedi: Denildi
ki: Cenneti ve cehennemi hatırlamaktan ağlamadı. Peki neden ağladı? Şöyle dedi: Rasulullah
şöyle dedi: Kabir ahiretin duraklarından biridir. Ondan kurtulanın sonrası kolay olur. Ondan
kurtulamazsa sonrası da şiddetli olur. Rasulullah şöyle buyurdu: Kabrin kendisinden kesildiği
dışında bir manzara görmedim.”
“Bana Abdullah b. Ali Zührî’den ulaştırdı ve dedi ki: Osman(ra) atâya varis oldu. Zayıflara
merhamet etti.”
“Ebû Hanîfe’den işittim ki şöyle dedi:“Ali, Ömer halife tayin edildiğinde dedi ki;
arkadaşına gömleğini yamamak için ulaşmak istedim. İzarını ters çevirdi. Ayakkabısını ve
terliğini onardı. İsteklerini azalttı. Doymayacak kadar yedi.”59
“Bana bazı şeyhlerimiz Atâ b. Ebî Rebah’tan ulaştı. Şöyle dedi: Ali b. Ebi Talib bir seriyye
gönderip, bir adamı da komutan tayin ettiği vakit, şöyle dedi: Allah’tan sakınmanızı tavsiye
ederim ki onunla karşılaşmak kaçınılmazdır. Onun dışında sana sonuç yoktur. O dünya ve
ahirete sahip olandır. Ona gönderdiğin kimse senin üzerine olsun. Sana Allah’a yaklaşmak
düşer. Allah katında olan şeyler dünyadan getirdiklerindir.”
“Bana İsmail b. İbrahim b. Muhacir el-Becelî Abdülmelik b. Umeyr’den ulaştırdı ki şöyle
dedi: Bana Sakîf’ten bir adam ulaştırdı ki şöyle dedi: Beni Ali b. Ebi Talib Akbera’ya âmil tayin
etti. Sonra bana şöyle dedi:“Yeryüzü halkı benimle beraber dinliyorlar: Onlara haraç toplamak
için görevlendirdiğime bak. Bu hususta onlara izin vermekten sakın. Senden zayıflık
görmelerinden sakın. Sonra dedi ki: Öğlen vakti bana uğra. Öğle vakti ona uğradım. Şöyle
dedi: Ben sana60 ancak gelen amilleriyle tavsiye ettiklerini tavsiye ederim. Onlar sahtekâr bir
topluluktur. Onların yanına vardığında kışlık ve yazlık kıyafet satın alma. Yiyecek şeyler de
alma. Yararlandıkları bir hayvan da alma. Onlardan kimseye bir dirhem ağırlığında bir kırbaç
ile de vurma. Ayakların üzerinde dirhem talebiyle durma. Onlardan birinden haracdan bir şey
alma. Biz ancak onlardan af talep ederiz. Sen onun emrine muhalefet edersen Allah benim
dışımda olanı alır. Bundan bir muhalefet bana ulaşırsa seni azlederim. Dedim ki: O halde sana
senin yanından çıktığım gibi döneceğim. Dedi ki: Çıktığın gibi dönersen, böyle ayrıldım ve ana
emrettiği gibi yaptım. Geldim ve haraçtan bir şey eksiltmedim.”
“Bana bazı şeyler Muhammed b. Ka’b el-Kurazî’den bildirdi ki; şöyle dedi: “Ömer b.
Hattab bana beni Medine’ye gönderdi. Oraya ulaştım. Dedi ki: Yanlarına girdiğimde bir
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baktım ki gözümü hayretten alamıyorum. Dedi ki:61 Ey Ka’b! Sen bana öyle bir baktın ki daha
önce böyle bakan olmadı. Dedim ki: Hayretten baktım. Neye hayret ettin dedi. Vücudunun
zayıflamasıyla renginin durumuna, dedim. Saçının durumu dışında. Üç gün sonra görseydin
nasıl olurdu? Kuşatılmış kabrim bana gösterildi. Burnumdan irin ve kan akıyordu.”
“Bana bazı şeyhlerimiz Ömer b. Zer’den ulaştırdı ki şöyle dedi: Ömer b. Abdülaziz’in
haksızlıkların önlenmesi ve insanların feyinin taksimi dışındaki üzüntüsü olma.”
“Bana Şam ehlinden bir şeyhden bana ulaştı ki: Ömer b. Abdülaziz halife tayin edildiğinde
iki ay üzüntü içinde kaldı. İnsanların işleriyle imtihan olduğunda sonra işlerine başladı. Halka
yapılan haksızlıkları engelledi. Öyle ki insanların üzüntüsü nefsine en üzüntülü gelen iştir.62
Ömrünün sonuna kadar böyle yaptı. Öldüğünde fakihler eşine geldiler. Onu izzetinden söz
ettiler. Onun ölümüyle Müslümanların büyük bir musibete uğradıklarından söz ettiler. Eşine
şöyle dediler. Bize ondan söz et. O ehlini en iyi bilen kişiydi. Eşi, “Allah’a yemin ederim ki
namazı ve orucu sizden fazla bir kimse değildi. Fakat Allah’tan Ömer’in korktuğu kadar korkan
bir kul görmedim. O bedenini ve nefsini insanlara adamıştı. Onların ihtiyaçlarını gün içinde
karşılardı. Akşam olduğunda mısır şeker karışımı kalan ihtiyaçlarını da karşılardı. Gün akşam
olduğunda ihtiyaçlarına ayırmıştı. Lambayı yakar. Malıyla sabahlardı. Sonra iki rekât namaz
kılar. Sonra elini çenesinin altına dayar. Gözyaşları yanaklarına süzülür. Bu durum gün
doğuncaya kadar devam ederdi. Sabah olunca oruç tutardı.” Ona dedim ki:63 “Gece gördüğüm
üzerindeki şey nedir? Mü’minlerin emiri şöyle dedi: Elbette, ben kendimi buldum. Keşke bu
ümmetin en siyahı ve en kızılı olsaydım. Garip ve yoksulları hatırladım. Muhtaç fakirleri
hatırladım. Baskı altındaki esirleri hatırladım. Yeryüzünün etrafında doyanları hatırladım.
Anladım ki Allah benden onlara yardım etmemi istiyor. Muhammed (as) onların arasında
benim delilimdir. Allah katında benim için özrün geçerli olmayacağından korktum.
Muhammed(as) ile bir delilin olmayacağına inandım. Nefsimden korktum. Vallahi Ömer bu
mekânda bir adamın ailesinin yanına sevinçle dönmesiyle mutlu edecektir. Allah’ın emrinden
bir şey zikretti. Güvercinin avlandığı gibi avlanması suda vaki oldu. Sonra ağlaması, yorganı
üzerinden atması bana ve ona rahmet oldu. Sonra şöyle dedi: Allah’a yemin ederim ki ümmetin
yönetimi ile aramızda doğu ile batı arası kadar uzaklık olmasını isterdim.”
“Bize Kûfeli bazı şeyhlerimizden ulaştı ki şöyle dediler: Bana şöyle dedi: “Medine’de bir
yaşlı vardı. Ömer b. Abdülaziz’i insanların en güzel giyineni olarak gördüm. En güzel koku
süreni olarak gördüm. Yürüyüşü en yakışıklısı olarak gördüm. Sonra şöyle dedi: Hilâfete tayin
edildikten sonra64 korkarak yürüyordu. Senin anlattıkların onun yürüyüşünün seciyyesindendi.
Ömer b. Abdülaziz’den sonrasını doğrulamıyor.”
“Bana bazı şeyhlerimiz İsmail b. Ebî Hâkim’den ulaştırdı ki; şöyle dedi: “Ömer b. Abdülaziz
bir gün çok öfkelendi. Hiddet içindeydi. Oğlu Abdülmelik de oradaydı. Öfkesi geçince dedi ki:
Ey mü’minlerin emiri! Allah’ın senin üzerindeki nimetini ve konumunu ve kullarının işleri
konusundaki konumunu takdir et. Seni bu kadar öfkelendiren nedir? Dedi ki: Nasıl dedin?
Sözünü tekrar etti. Bunun üzerine Ömer şöyle dedi: Öfkelendiğim şey mi? Sen ey Abdülmelik!
Benden daha varlıklı değilsin. Öfkeyi istemeseydim bir şey ortaya çıkmazdı.”65
SONUÇ
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İslâm medeniyetinin en parlak özelliklerinden biri de ümerâmızın, yani devlet
adamlarımızın ulemâmıza verdikleri değer ve itibardır. Orta Çağ dünyasında örneği hemen
hemen görülmeyen, hatta bu gün dahi o itibarın çok uzağında olan âlimlerimiz o dönemde
ümerânın üzerinde bir konumdaymış gibi bile algılanmışlardır. Halbuki böyle olmamıştır.
Dünya işlerinde halifeler, sultanlar daima karar verici iken, yol gösteren, yol aydınlatanlar
ulemâ olmuştur. İşte bu çalışmada konu özel bir örnek üzerinde incelenmektedir.
Ahlâkın çürümediği, hak, adalet ve iyi yönetim endişesi taşıyan ümerânın yönetimde olduğu
dönemlerde ulemâ itibar görmüş, saray ve çevresinde nispeten sözleri dinlenen şahsiyetler
olmuşlardır. Bu şahsiyetlerden biri de bu çalışmaya konu olan Bağdat kadısı ve Hanefî âlimi
İmam Ebû Yûsuf’tur.
İslâm klâsikleri içinde önemli bir yeri olan İmam Ebû Yûsuf’un bu eserinin bir halife
tarafından devlet yönetiminde uyulması gereken düsturları açıklamak üzere istenmesi ile
vücuda gelmesi ilk dönem İslâm tarihi açısından örnek bir davranış olarak değerlendirilmelidir.
Diğer taraftan Hanefî mezhebinin malî konulardaki görüşlerinin teşekkülüne katkı sağlaması,
ehl-i sünnetin ümerâya bakışının anlaşılmasına da etkilerinin olması dikkat çekicidir.
Öte yandan teknik olarak klâsik dönemde uzun bir önsöz ile esere giriş yapılması da önemli
bir husustur. Doğrudan konuya girmek yerine eserin amacını, muhtevasını ve hedefini
okuyucuya ifade eden bu önsöz bir halife ile ona bağlı bir devlet memuru olan kadı arasındaki
ilişkinin ve anlayışın boyutunu göstermesi bakımından da üzerinde durulması gereken bir
konudur.
Müellif, âyet, hadis ve sahabe hayatından örneklerle nasihat ediyor. Bu öğütlerin çok net
olması halifenin âlimlere karşı hoşgörülü olduğu ve Ebû Yûsuf’un da cesur olduğu anlamına
gelir. Bir sultanı dünya üzerinde korkutacak az şey varken onun Allah’ın azabı ile korkutulması
ve icraatlarına dikkat etmesinin istenmesi en doğru yoldur.
İmam Ebû Yûsuf’un bu eseri hazırlarken ciddî bir hazırlık aşaması yaşadığı da eserin
önsözünden de anlaşılmaktadır. Bizim önsöz üzerinde çalışmamız da bu sebepten ötürüdür.
Ölçülü, ama cesur, etkili ve veciz, kaynaklara dayalı bilimsel bilginin kullanıldığı, duygusal
değil, gerçekçi bir dille kaleme alınan bu eserin önsözü de bu tespitlerimizi doğrulamaktadır.
Müellif, ekonomik gelişmelerin ve adaletin ardında ahlâk olduğunu eserinin önsözünde
ifade ediyor. Yönetimin dayandığı esasın ahlâk olması gerektiği bu eserde ortaya
konulmaktadır. Ahlâkî hassasiyet göstermeyen malî konularda dürüst olamaz. Atamalarda
dürüst olamayacağı ortaya çıkıyor. Ayrıca müellifin ‘Allah sana Müslüman ve zimmîlerden
haksızca alınmayan vergileri bol eylesin’ demek suretiyle meşru şekilde devlet gelirlerinin iyi
olmasını da arzu ettiğini dile getirmiştir.
Müellifin, halifeye ‘ezberleyinceye kadar oku’ demesi dikkat çekicidir. ‘Karşılığını senden
ve Müslümanlardan beklemedim, ecrini cezasından korkarak Allah’tan bekledim’ diyerek
samimiyetini ortaya koymaktadır. Önsözdeki bu ifadelerle eserin bir nasihatnâme ya da
siyasetnâme özelliği taşıdığı da söylenebilir.
Müellif halifeye dinî bir görevini de hatırlatarak, ‘bir halifenin Hz. Peygamber’in sünnetini
ihya etmesi gerektiğine’ vurgu yapmaktadır. Gerçekten bu ifade Emevîler ve Abbâsîler
döneminde döneminde çoğunlukla unuttukları bir görevdi.
Müellifin, halifeye takvâyı öğütlemesi de önemli bir husustur. Kur’an’ın Müslümanlara
sıkça vurguladığı bu kavram günümüz lisanıyla ‘dindarlık’ karşılığı olarak kullanılması
gerekmektedir. Dindarlığın temelinin her işte Allah’ın rızasını gözetmek, Allah’tan sakınmak
olduğu bilinen bir gerçektir.
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Müellifin önsözde ehl-i sünnetin siyasî görüşü diyebileceğimiz ümeraya itaati hemen her
şartta esas alan inancı dile getiren cümleler ve rivayetler serdetmesi önemlidir. Buna göre
müellif kanaatimce şu mesajı vermektedir: Sen halife olarak onlara âdil ol. Halk da sana zaten
itaat edecektir. İtaat etmeseler bile ben kadı olarak senin yanındayım.
Önsözde ciddî bir ahiret vurgusu ve ahiret azabı ile tehdidin olduğu da gözden
kaçmamaktadır. Bu esasen bir halifeye değil, tüm halifelere, bütün ümerâya bir uyarıdır.
Yönetici olmanın arzulanmasının ağır bir sorumluluk altına girmek olduğunu da hatıra getiren
bu uyarılar hepimize bir uyarıdır. Bunu sadece bir devlet başkanı olmayı arzulama anlamında
değil, bütün yöneticilik görevleri için de dikkate almak gerektiği âşikârdır.
‘Bil ki, asla…’ şeklinde başlayan cümlelerle halifeyi muhatap alması diğer taraftan halifenin
hoşgörüsünün ve erdeminin boyutlarını da göstermektedir. Halifenin yanında saygın bir
konumu olan Ebû Yûsuf’un bu açıdan da ona karşı çekinmeden öğütler vermesi dönemin ilmi
ve kültürel boyutunu gösterdiği gibi âlimlerin itibarına da dikkat çekmektedir.
Müellifin metin içinde kullandığı kaynakların tam künyelerine yer verilmemiş, eserde
geçtiği şekilde dipnotlarda belirtilmiştir. Müellif önsözü kaynakça ile oluşturmuştur. Önsöz
Türkçeye çevrilirken metne sadık kalınmaya çalışıldığı gibi paragraf düzenine de sadık kalındı.
Metindeki dipnotlar dikkate alınarak metne yansıtıldı.
Müellif eserin önsözünde Kur’an, Hadis, Tefsir, Siyer-i Nebi, İslâm Tarihi kaynaklarını iyi
bir şekilde kullanmış ayrıca kendi görüş ve kanaatlerini de ilave etmiştir. Bunlar da önsözün
muhtevasının sağlamlığına işarettir.
Önsözün iyi anlaşılması için muhteva dikkate alınarak beş alt başlığa ayrılmış ve bu
başlıklar içinde metin verilmiş ve metin içinde gerekli açıklama ve yorumlar yapılmıştır. Elbette
bu metin farklı başlıklar altında da incelenebilir. Ancak ümerâ-ulemâ ilişkileri üst başlığı
dikkate alınarak muhteva ile en iyi uyumu sağlayacak şekilde bir alt başlıklar verme yoluna
gidildi. Bu çaba kolay olmadı. Zira klâsik bir metnin önsözünü ele almanın kendi içinde
sorunlar taşıdığı unutulmamalıdır. Günümüz neşriyat hayatındaki önsözlerden farklı olarak
kaynakların bolca kullanılması, eserin önsözünün yukarıda da belirttiğimiz gibi nasihatnâme
gibi bir üsluba sahip olması işimizi oldukça zorlaştırdı.
Ancak bu çalışmanın klâsik eserlerin önsözleri üzerine çalışmalar yapılması gerekliliğini
ortaya koyduğu ve böylesi çalışmalara örnek teşkil edebileceği umudunu taşımaktayım.
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ﻣﻘﺪﻣﺔ
ﺑﺴﻢ ﷲ اﻟﺮﲪﺎن اﻟﺮﺣﻴﻢ ،واﻟﺼﻼة واﻟﺴﻼم ﻋﻠﻰ أﺷﺮف اﳌﺮﺳﻠﲔ ،ﻳﻌﺘﱪ اﻟﻘﺮن اﻟﺜﺎﱐ اﳍﺠﺮي ﻣﻦ اﻟﻘﺮون اﻟﺰاﻫﺮة
ﻟﻌﻠﻮم واﳌﻌﺎرف ،وإذا ﻛﺎن اﻟﻘﺮن اﻷول ﻫﻮ ﻗﺮن اﻟﺼﺤﺎﺑﺔ -رﺿﻮان ﷲ ﻋﻠﻴﻬﻢ-وﺟﻬﻮدﻫﻢ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ .ﻓﺄن اﻟﻘﺮن اﻟﺜﺎﱐ
ودوﻧﻔﻲ اﳌﺼﺎﺣﻒ وﺷﻜﻞ واﻃﻤﺌﻦ اﳌﺴﻠﻤﻮن
ﻫﻮ ﻗﺮن ﺗﺪوﻳﻦ اﳊﺪﻳﺚ اﻟﻨﺒﻮي اﻟﺸﺮﻳﻔـ ﻓﺒﻌﺪﻣﺎ ﲨﻊ اﻟﻘﺮآن اﻟﻜﺮﱘ ّ
ﺣﻜﺎﻣﺎ وﻋﻠﻤﺎء وﻋﺎﻣﺔ إﱃ ﻛﺘﺎب ر ﻢ .
ﺗﻌﺘﱪ ﻓﱰة اﻟﻘﺮن اﻟﺜﺎﱐ ﻟﻠﻬﺠﺮﻳﺔ ﻓﱰة ﻣﻬﻤﺔ ﺟﺪا وﻣﻔﺼﻠﻴﺔ ﰲ رﻳﺦ اﻟﻌﻠﻮم ﻷﺳﺒﺎب ﻛﺜﲑة ﻫﻲ ﻋﺼﺎرة اﳉﻬﻮد اﻷوﱃ
ﻟﻠﺼﺤﺎﺑﺔ اﻟﺬﻳﻦ ﻧﻘﻠﻮا اﻟﻌﻠﻢ ﻋﻦ رﺳﻮل ﷲ-ﺻﻠﻰ ﷲ ﻋﻠﻴﻪ و ﺳﻠﻢ  -ذروة اﳉﻤﻊ واﻟﺘﺪوﻳﻦ واﻟﺘﺼﻨﻴﻒ وﺧﺎﺻﺔ اﻟﻘﺮآن
واﻟﺴﻨّﺔ وﻳﻨﺤﺼﺮ اﻟﻘﺮن اﻟﺜﺎﱐ اﳍﺠﺮي ﺑﲔ 100ﻫـ و200ﻫـ ﻫﺬا اﻟﻌﺼﺮ اﳌﺰدﻫﺮ ﻣﻌﺮﻓﻴﺎ وﻋﻠﻤﻴﺎ وﻋﺼﺮ اﻟﺘﺎﺑﻌﲔ و ﺑﻌﻲ
اﻟﺘﺎﺑﻌﻴﲔ ـ ﲨﻊ اﻟﻘﺮآن اﻟﻜﺮﱘ ورﺗﺐ وﺷ ّﻜﻞ وﻧ ّﻘﻂ وﻛﺎن اﻻﻫﺘﻤﺎم ﺑﻪ ﻛﺒﲑا ﰲ اﻟﻘﺮن اﻷول.ﰒ ﻛﺎن اﻟﻘﺮن اﻟﺜﺎﱐ ﻟﻠﺴﻨّﺔ
ﺣﻴﺚ ﲨﻌﺖ وﰎ ﺗﺪوﻳﻨﻬﺎ رﲰﻴﺎ .
دﺧﻞ اﻟﻘﺮن اﻟﺜﺎﱐ اﳍﺠﺮي وﻛﺎﻧﺖ اﻟﺮﻗﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺗﻮﺳﻌﺖ واﻧﺘﺸﺮ اﻹﺳﻼم ﰲ اﳌﺸﺮق واﳌﻐﺮب واﻷﻧﺪﻟﺲ وﺗﺮﻛﻴﺎ
وﻏﲑﻫﺎ.ﺗﻌﺘﱪ ﻓﱰة اﻟﻘﺮن اﻟﺜﺎﱐ ﻟﻠﻬﺠﺮﻳﺔ ﻓﱰة ﻣﻬﻤﺔ ﺟﺪا وﻣﻔﺼﻠﻴﻪ ﰲ رﻳﺦ اﻟﻌﻠﻮم ﻷﺳﺒﺎب ﻛﺜﲑة ﻫﻲ ﻋﺼﺎرة اﳉﻬﻮد
اﻷوﱃ ﻟﻠﺼﺤﺎﺑﺔ اﻟﺬﻳﻦ ﻧﻘﻠﻮا اﻟﻌﻠﻢ ﻋﻦ رﺳﻮل ﷲ -ﺻﻠﻰ ﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ -ذروة اﳉﻤﻊ واﻟﺘﺪوﻳﻦ واﻟﺘﺼﻨﻴﻒ.
ﻛﻤﺎ ﻳﻌﺘﱪ ﻫﺬا اﻟﻘﺮن ﻗﺮن ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﺗﻘﺴﻴﻢ اﻟﻄﺒﻘﺎت إﱃ أواﺳﻂ اﻟﺘﺎﺑﻌﻴﺎت وأﺻﺎﻏﺮ اﻟﺘﺎﺑﻌﻴﺎت.وﻫﻮ اﻟﻘﺮن اﻟﺬﻫﱯ
ﻟﺮواﻳﺔ اﳊﺪﻳﺚ ﻟﻠﻨﺴﺎء ﻏﲑ اﻟﺼﺤﺎﺑﻴﺎت ،ﻓﻤﻌﻈﻢ راو ت اﻟﻨﺴﺎء اﳋﺎﺻﺔ ﻟﻘﺮون اﻟﺜﻼث ﺗﺮﻛﺰت ﰲ ﻫﺬﻩ اﻟﻔﱰة.وﲤﻴﺰت
ﺟﻬﻮدﻫﻦ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ و اﳌﻌﺮﻓﻴﺔ ﰲ :
 -1اﻟﻌﻨﺎﻳﺔ اﳌﺒﺎﺷﺮة ﳌﺼﺪر اﻟﺜﺎﱐ ﻣﻦ ﻣﺼﺎدر اﻟﺘﺸﺮﻳﻊ :اﻟﺴﻨّﺔ اﻟﻨﺒﻮﻳﺔ.

ﺗﻌﺪ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺗﺪوﻳﻦ اﻟﺴﻨﺔ اﻟﻨﺒﻮﻳﺔ واﺣﺪة ﻣﻦ أﻫﻢ اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت ﰲ رﻳﺦ اﻹﺳﻼم ﻋﻠﻰ ﳓﻮ ﻋﺎم ،أﻓﲎ ﻓﻴﻬﺎ أﺟﻴﺎل ﻣﻦ
اﻟﻌﻠﻤﺎء أﻋﻤﺎرﻫﻢ ،ورﻛﺰوا ﻓﻴﻬﺎ أﺧﻠﺺ ﺟﻬﻮدﻫﻢ ،واﺳﺘﺨﺪﻣﻮا ﻹﳒﺎﺣﻬﺎ ﻧﺒﻮﻏﻬﻢ وإﺑﺪاﻋﻬﻢ و ﻗﺐ ﻓﻜﺮﻫﻢ ،و ﻟﺖ ﻣﻦ
اﻫﺘﻤﺎﻣﻬﻢ وﻋﻨﺎﻳﺘﻬﻢ اﻟﺸﻲء اﻟﻜﺜﲑ ،وﻫﻲ ﲢﻈﻰ ﰲ اﻟﺪرس اﳊﺪﻳﺜﻲ ﲟﻜﺎﻧﺔ ﺧﺎﺻﺔ وﻣﺘﻤﻴﺰة ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ واﻷﳘﻴﺔ
اﻟﱵ ﺗﻜﺘﺴﺒﻬﺎ ،وذﻟﻚ ﻟﻜﻮ ﺎ اﳌﺮآة ا ﻠﻴﺔ ﻟﻄﺒﻴﻌﺔ ﻋﻤﻞ اﶈﺪﺛﲔ ﲡﺎﻩ اﻟﺴﻨّﺔ اﻟﻨﺒﻮﻳﺔ وﺣﻘﻴﻘﺘﻪ وآ رﻩ ،واﳌﱪزة ﻟﻠﻤﻘﺎﺻﺪ
واﻷﻏﺮاض اﻟﱵ ﻛﺎﻧﻮا ﻳﻄﻤﺤﻮن إﱃ ﲢﻘﻴﻘﻬﺎ ﻣﻦ وراء ﻫﺬﻩ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ واﻟﱵ وﺟﺪ ﻓﻴﻬﺎ ﻣﺎ ﻫﻮ ﻣﻨﻬﺠﻲ،وﻣﺎ ﻫﻮ ﻧﻘﺪي ،وﻣﺎ
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ﻫﻮ ﻋﻘﺪي ،وﻣﺎ ﻫﻮ أﺻﻮﱄ ،وﻣﺎ ﻫﻮ ﻓﻘﻬﻲ اﺳﺘﻨﺒﺎﻃﻲ ،وﻣﺎ ﻫﻮ ﺣﻀﺎري .وﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﻫﺬا ﻓﻬﻲ ﺑﻮاﺑﺔ رﺋﻴﺴﺔ ﻷﻛﺜﺮ
ﻣﻦ ﳎﺎل ،وﻣﻴﺪان ﺧﺼﺐ ﻟﺪﻻﻻت واﻹﺷﺎرات ،وﻣﻔﺘﺎح ﻟﻠﺮؤﻳﺔ اﻟﺸﻤﻮﻟﻴﺔ واﻟﻨﺴﻖ اﻟﻌﺎم اﻟﺬي ﲢﺮك ﰲ إﻃﺎرﻩ
اﶈﺪﺛﻮن ﰲ ﺧﺪﻣﺘﻬﻢ ﻟﻠﺴﻨﺔ اﻟﻨﺒﻮﻳﺔ وﻋﻨﺎﻳﺘﻬﻢ ﺎ ،وﻫﻲ اﻟﻮاﺟﻬﺔ اﻟﱵ ﺗﻌﻜﺲ ﺣﻘﻴﻘﺔ اﲡﺎﻫﺎ ﻢ واﺧﺘﻴﺎرا ﻢ،
اﻷﻣﺮ اﻟﺬي ﳚﻌﻞ ﻣﻦ ﻫﺬﻩ اﻟﻘﻀﻴﺔ إﺣﺪى اﻟﻘﻀﺎ اﻟﱵ ﺗﺘﻄﻠﺐ اﻟﺪرس اﻟﻌﻤﻴﻖ واﻟﺒﺤﺚ اﳌﻮﺳﻊ.ﰲ اﳊﺪﻳﺚ اﻟﺬي
أﺧﺮﺟﻪ اﻹﻣﺎم ﻣﺴﻠﻢ ﰲ ﺻﺤﻴﺤﻪ ،ﻗﻮل اﻟﱠﺮﺳﻮل -ﺻﻠﱠﻰ ﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠّﻢ)-ﺧﲑ أﻣﱵ اﻟﻘﺮن اﻟﺬﻳﻦ ﻳﻠﻮﱐ ،ﰒﱠ اﻟﺬﻳﻦ
ﻳﻠﻮ ﻢ ،ﰒﱠ اﻟﺬﻳﻦ ﻳﻠﻮ ﻢ.
.1.1اﻟﺮواﻳﺔ ﰲ اﻟﻘﺮن اﻟﺜﺎﱐ اﳍﺠﺮي

وﻳﻌﺪ ﻗﺮﻳﺐ ﻣﻦ ﻋﺼﺮ
اﳊﺪﻳﺚ ﰲ ﻋﺼﺮ أواﺳﻂ اﻟﺘﺎﺑﻌﲔ )أواﺋﻞ اﻟﻘﺮن اﻟﺜﺎﱐ اﳍﺠﺮي(:وﺟﺎء ﻋﺼﺮ ﺑﻌﻲ اﻟﺘﺎﺑﻌﲔُ ،
اﻟﺼﺤﺎﺑﺔ -رﺿﻮان ﷲ ﻋﻠﻴﻬﻢ ،-وﻛﺎﻧﺖ اﻟﻌﻨﺎﻳﺔ ﻟﺴﻨّﺔ ﲰﺔ ﻫﺬا اﻟﻘﺮن ،ﻓﻮﺿﻌﺖ ﻣﻨﺎﻫﺞ ﻳﺴﲑ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻧﻘﺎد اﳊﺪﻳﺚ
ﻟﻠﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻨّﺔ ﻣﻦ اﻟﻮﺿﻊ واﻟﺘﺤﺮﻳﺾ واﳋﻄﺄ.وﳝﻜﻦ أن ﳒﻤﻞ اﻟﺪواﻓﻊ ﻣﻦ ﺗﻮﺛﻴﻖ اﻟﺴﻨﺔ ﰲ اﻟﻨﻘﺎط اﻵﺗﻴﺔ:
–ﺗﻮﰲ اﻟﺼﺤﺎﺑﺔ اﻟﺬﻳﻦ ﻛﺎﻧﻮا ﳛﻔﻈﻮن اﻟﺴﻨّﺔ ،وﻳﻮﺷﻚ أن ﻳﺘﻮﰱ اﻟﺘﺎﺑﻌﻮن اﻟﻜﺒﺎر اﻟﺬﻳﻦ ﺗﻠﻘﻮﻫﺎ ﻣﻨﻬﻢ.
–ﻛﺜﺮ ة اﻟﻮﺿﻊ ﰲ اﳊﺪﻳﺚ واﳋﻄﺄ ﻓﻴﻪ؛ واﻧﺘﺸﺎر اﻟﻜﺬب وﻗﻠﺔ اﳊﻴﻄﺔ ﻣﺎ ﻋﻨﺪ اﻟﺼﺤﺎﺑﺔ واﻟﺘﺎﺑﻌﲔ.
–اﺳﺘﻄﺎﻟﺔ اﻟﺴﻨﺪ ،وﺗﻌﺬر ﻣﻘﺎﺑﻠﺔ ﲨﻴﻊ اﻟﺮواة اﻟﺬﻳﻦ ﻳﻮﺻﻠﻮن اﻷﺣﺎدﻳﺚ إﱃ رﺳﻮل ﷲ -ﺻﻠﻰ ﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ.-
–ﻧﺸﺄت اﳌﺬاﻫﺐ اﻟﻔﻘﻬﻴﺔ ،وأدى اﻻﺧﺘﻼف ﺑﻴﻨﻬﺎ إﱃ أن ﻳﺒﺬل أﺋﻤﺔ ﻛﻞ ﻣﺬﻫﺐ ﺗﻮﺛﻴﻖ ﻣﺎ ﻋﻨﺪﻫﻢ ﻣﻦ اﻷﺣﺎدﻳﺚ
وﻣﻨﺎﻗﺸﺔ ﳐﺎﻟﻔﻴﻬﻢ ،وﲤﺨﺾ ﻋﻦ ﻛﻞ ﻫﺬا ﺣﺮﻛﺔ ﻛﺒﲑة ﰲ ﺗﻮﺛﻴﻖ اﻟﺴﻨّﺔ ،وﺧﺎض ﻏﻤﺎرﻫﺎ اﳊﻨﻔﻴﺔ واﻟﺸﺎﻓﻌﻴﺔ ،وأﺻﺤﺎب
ﻣﺎﻟﻚ -رﲪﻬﻢ ﷲ أﲨﻌﲔ.-ﻛﺎن ﻟﻠﻤﺮأة ﰲ ﻫﺬا اﻟﻘﺮن ﻧﺼﻴﺐ ﻛﺒﲑ ﰲ ﻫﺬا ا ﻬﻮد اﻟﻌﻠﻤﻲ ﳋﺪﻣﺔ اﻟﺴﻨﺔ اﻟﺸﺮﻳﻔﺔ.
.1.1.1اﻹﺷﻜﺎﻟﻴﺔ

إذا ﻛﺎﻧﺖ ﻟﻄﺒﻘﺔ ﺑﻌﻲ اﻟﺘﺎﺑﻌﲔ وﺑﻌﺾ اﻟﺘﺎﺑﻌﲔ ﰲ ﺑﺪاﻳﺔ اﻟﻘﺮن اﻟﺜﺎﱐ ﺟﻬﻮدا ﰲ اﳉﻤﻊ واﻟﻨﻘﻞ واﻟﺮواﻳﺔ واﻟﺘﺪوﻳﻦ ﻓﻤﺎ
ﻫﻲ ﺟﻬﻮد اﻟﻨﺴﺎء اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﰲ ﻫﺬا اﻟﻘﺮن؟ ﻫﻞ ﻛﺜﺮت أم ﻗﻠﺖ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻟﻘﺮن اﻷول اﻟﺰاﺧﺮ؟ ﻣﺎ ﻫﻲ اﻷﺳﺒﺎب واﳌﱪرات
ﻟﻘﻠﺔ أو ﻛﺜﺮة اﻹﺳﻬﺎﻣﺎت اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﻟﻠﻤﺮأة اﳌﺴﻠﻤﺔ؟ وﻛﻴﻒ ﻛﺎن ﺛﲑ اﻟﺼﺤﺎﺑﻴﺎت واﻟﺘﺎﺑﻌﻴﺎت ﻋﻠﻰ ﻫﺬﻩ اﳊﻘﺒﺔ ﰲ
اﻟﺮواﻳﺔ وﻋﻠﻰ اﻟﻘﺮون اﳌﻮاﻟﻴﺔ.؟.وﻣﺎ ﻫﻮ ﻣﻀﻤﻮن ﻣﺮو ﻦ وأﺛﺮﻩ ﻋﻠﻰ ﻛﺘﺐ اﻟﺼﺤﺎح واﻟﺴﻨﻦ؟
 .2ﺧﻄﺔ اﻟﺒﺤﺚ

ﻣﻘﺪﻣﺔ
أوﻻ :أﻫﻢ اﳌﻼﻣﺢ اﳊﻴﺎة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ واﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﰲ اﻟﻘﺮن اﻟﺜﺎﱐ اﳍﺠﺮي
ﻧﻴﺎ  :ﻃﺒﻘﺎت اﻟﻨﺴﺎء ﰲ اﻟﻌﺼﺮ ﺣﺴﺐ ﺗﻘﺴﻴﻢ اﻟﻌﻠﻤﺎء وﳕﺎذج ﻣﻨﻬﺎ
ﻟﺜﺎ :أﺳﺒﺎب ﲢﻘﻖ اﳌﻌﺮﻓﺔ ﻟﻠﻨﺴﺎء وﺧﺼﺎﺋﺺ اﳋﻄﺎب اﻟﺸﺮﻋﻲ اﳌﺘﻌﻠﻖ ﳌﺮأة
راﺑﻌﺎ:ﺟﻬﻮد اﳌﺮأة اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﰲ اﻟﻘﺮن اﻟﺜﺎﱐ
ﺧﺎﻣﺴﺎ:ﺟﻬﻮد ﻧﺴﺎء اﻟﺴﻠﻒ ﰲ رواﻳﺔ أﺣﺎدﻳﺚ ﲣﺺ ﻗﻀﺎ ﻫﻦ
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 - 1..2اﳌﻨﻬﺞ ﺳﺄﻋﺘﻤﺪ ﰲ ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ اﳌﻨﻬﺞ اﻟﺘﺎرﳜﻲ ﻷن اﻟﺒﺤﺚ وﳏﺎور اﳌﻠﺘﻘﻰ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﲝﻘﺒﺔ رﳜﻴﺔ ﻣﻬﻤﺔ ﻣﻦ
رﻳﺦ اﻟﻌﻠﻮم ﻋﻨﺪ اﳌﺴﻠﻤﲔ .واﳌﻨﻬﺞ اﻟﺘﺤﻠﻴﻠﻲ ﻷن اﻟﺒﺤﺚ ﻳﺘﻄﻠﺐ ذﻟﻚ.
1.1..2اﳋﺎﲤﺔ واﻟﻨﺘﺎﺋﺞ
 .3اﳌﺼﺎدر و اﳌﺮاﺟﻊ
أوﻻ :أﻫﻢ اﳌﻼﻣﺢ اﳊﻴﺎة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ واﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﰲ اﻟﻘﺮن اﻟﺜﺎﱐ اﳍﺠﺮي
ﻳﻌﺘﱪ ﻫﺬا اﻟﻘﺮن ﻣﻦ اﻟﻘﺮون اﳋﲑة ﰲ رﻳﺦ اﳌﺴﻠﻤﲔ وﻫﻮ ﻗﺮن اﻟﻜﺒﺎر اﻟﺘﺎﺑﻌﲔ وأواﺳﻄﻬﻢ وﺻﻐﺎرﻫﻢ اﻟﺬﻳﻦ رأوا
اﻟﺼﺤﺎﺑﺔ وﺗﺘﻠﻤﺬوا ﻋﻠﻴﻬﻢ واﺧﺬوا اﻟﻘﺮآن واﻟﺴﻨّﺔ واﻟﺘﺸﺮﻳﻊ واﻟﻌﻘﻴﺪة ﻋﻨﻬﻢ رﺟﺎﻻ وﻧﺴﺎء واﳋﻠﻔﺎء واﻟﻮﻻة ﻣﻦ ﻫﺬﻩ
اﻟﻄﺒﻘﺎت وﻛﺎﻧﺖ ﳎﻬﻮدا ﻢ ﻛﺒﲑة وإﺳﻬﺎﻣﺎ ﻢ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﻛﻌﻤﺮ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﻌﺰﻳﺰ –رﺿﻲ ﷲ ﻋﻨﻪ – وﻫﺎرون اﻟﺮﺷﻴﺪ –رﲪﻪ
ﷲ – وﻏﲑﻫﻢ .

أ -اﳊﺎﻟﺔ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻣﻈﺎﻫﺮ اﻟﺘﺸﺠﻴﻊ اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﻋﻠﻰ اﳌﻌﺮﻓﺔ

ﲢﻤﻞ ﻋﻠﻤﺎء وﻗﻀﺎة وﺧﻠﻔﺎء ﻫﺬا اﻟﻌﺼﺮ ﻣﺴﺆوﻟﻴﺔ اﻟﻌﻠﻮم اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﲨﻌﺎ وﺗﺪرﻳﺴﺎ وﻧﺸﺮا.وﻳﻨﺤﺼﺮ اﻟﻘﺮن اﻟﺜﺎﱐ اﳍﺠﺮي ﺑﲔ
100ﻫـ و200ﻫـ ﻫﺬا اﻟﻌﺼﺮ اﳌﺰدﻫﺮ ﻣﻌﺮﻓﻴﺎ وﻋﻠﻤﻴﺎ وﻋﺼﺮ اﻟﺘﺎﺑﻌﲔ و ﺑﻌﻲ اﻟﺘﺎﺑﻌﻴﲔ ـ ﻋﺼﺮ اﻟﻘﺮآن واﻟﺴﻨﺔ.واﳋﻠﻔﺎء
اﻟﺬﻳﻦ ﺗﻮﻟﻮا ﻫﺬﻩ اﳊﻘﺒﺔ ﻛﺎﻧﺖ اﳋﻼﻓﺔ اﻷﻣﻮﻳﺔ واﳋﻼﻓﺔ اﻟﻌﺒﺎﺳﻴﺔ.وﲤﻴﺰت ﲞﻠﻔﺎء اﻫﺘﻤﻮا ﻛﺜﲑا ﳊﺮﻛﺔ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ واﳌﻌﺮﻓﺔ
اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ وﻣﺼﺎدرﻫﺎ وﻛﺬﻟﻚ اﻟﻌﻠﻮم اﻷﺧﺮى اﻟﱵ ﻛﺎﻧﺖ ﻋﻨﺪ اﻷﻣﻢ .
 -1ﻋﻤﺮ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﻌﺰﻳﺰ ﺑﻦ ﻣﺮوان ﺑﻦ اﳊﻜﻢ 99) :ﻫـ  101-ﻫـ( وﻛﺎن ﻋﻬﺪﻩ ﻋﻬﺪ رﺧﺎء ،وﻋﺪل ،وﺳﻌﺔ،
ﻓﻜﺎﻧﺖ ﻫﻨﺎك إﺻﻼﺣﺎت ﻛﺜﲑة ﰲ اﻟﺪاﺧﻞ ،واﳋﺎرج( .

)(1

واﻫﺘﻢ ﻟﻌﻠﻢ وﺧﺼﻮﺻﺎً اﳊﺪﻳﺚ ﻓﺄﻣﺮ ﺑﻜﺘﺎﺑﺔ ﺣﺪﻳﺚ ﻋﻤﺮة ﺑﻨﺖ ﻋﺒﺪ اﻟﺮﲪﻦ رﲪﻬﺎ ﷲ

)(2

 -2ﻳﺰﻳﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﳌﻠﻚ ﺑﻦ ﻣﺮوان ﺑﻦ اﳊﻜﻢ 101) :ﻫـ  105-ﻫـ( ) (3أراد أن ﻳﺴﺘﻘﻴﻢ ،وﻟﻜﻨﻪ ﺣﺬا ﺣﺬو ﻣﻦ
ﻗﺒﻠﻪ ،وﰲ ﺧﻼﻓﺘﻪ ﺑﺪأت دﻋﻮة ﺑﲏ اﻟﻌﺒﺎﺳﻲ ﺳﺮاً ﺣﻴﺚ ﺑﺪأت ﻣﻦ اﳊﻤﻴﻤﺔ ﻟﺸﺎم ،ﰒ إﱃ اﻟﻜﻮﻓﺔ ﰒ إﱃ ﺧﺮاﺳﺎن
ﳌﺸﺮق

)(4

 -3ﻫﺸﺎم ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﳌﻠﻚ ﺑﻦ ﻣﺮوان 105) :ﻫـ  125-ﻫـ( ﺗﻮﱃ ﺑﻌﺪ أﺧﻴﻪ ﻳﺰﻳﺪ ﻓﺎﻫﺘﻢ ﺑﺘﻌﻤﲑ اﻷرض ،وﺗﻘﻮﻳﺔ
اﻟﺜﻐﻮر ،وﺣﻔﺮ اﻟﻘﻨﻮات ،واﻟﱪك ﰲ ﻃﺮﻳﻖ ﻣﻜﺔ ،وﻇﻬﺮت ﰲ أ ﻣﻪ ﺻﻨﺎﻋﺔ اﻟﻘﻄﻴﻌﺔ واﺳﺘﻤﺮت اﻟﻔﺘﻮﺣﺎت ﻓﻔﺘﺢ
ﻗﻴﺴﺎرﻳﺔ ...

) (5

 1اﻟطﺑري  -ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﻣﻠوك و اﻟرﺳل  -ﺗﺣﻘﯾﻖ :ﻣﺣﻣد أﺑو اﻟﻔﺿل إﺑراھﯾم -دار اﻟﻣﻌﺎرف -ﺑﯾروت  1387-ھـ1967 -م ) ،(61-59/4اﺑن اﻷﺛﯾر اﻟﻛﺎﻣل
ﻓﻲ اﻟﺗﺎرﯾﺦ  ،(154-152/4) ،اﺑن ﻛﺛﯾر – اﻟﺑداﯾﺔ و اﻟﻧﮭﺎﯾﺔ  -إﺷراف اﻟﺷﯾﺦ ﻋﺑد اﻟﻘﺎدر اﻷرﻧؤوط واﻟﺷﯾﺦ ﺑﺷﺎر ﻋواد ﻣﻌروف ﺑﺗﺣﻘﯾﻖ ﻧﺧﺑﺔ ﻣن
اﻟﻣﺣﻘﻘﯾن -دار اﺑن ﻛﺛﯾر –دﻣﺷﻖ  ،(184/9) -ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﺧﻠﻔﺎء 258 ،اﺑن اﻟﺳﺎﻋﻲ .أﺧﺑﺎر اﻟﺧﻠﻔﺎء،اﻟﻣطﺑﻌﺔ اﻷﻣﯾرﯾﺔ –ﻣﺻر1309-ھـ )،(565
 2اﺑن ﺳﻌد ﻣﺣﻣد ﺑن ﺳﻌد اﻟزھري – طﺑﻘﺎت اﻟﻛﺑرى -ﺗﺣﻘﯾﻖ ﻋﻠﻲ ﻣﺣﻣد ﻋﻣر -ﻣﻛﺗﺑﺔ اﻟﺧﺎﻧﺟﻲ -اﻟﻘﺎھرة 1421-ھـ2001 -م.480/8) ، .
 .3اﻟﺳﯾوطﻲ  -ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﺧﻠﻔﺎء،ﺗﺣﻘﯾﻖ ﺣﻣدي دﻣرداش ﻣﻛﺗﺑﺔ ﻣﺻطﻔﻰ اﻟﺑﺎز-ط2004-1م ص) ،(282،283اﻟﻛﺎﻣل،(165،166/4) ،اﻟﺑداﯾﺔ واﻟﻧﮭﺎﯾﺔ،
)).219/9
 .4اﺑن اﻷﺛﯾر اﻟﻛﺎﻣل ,244/4,وﻣﺎ ﺑﻌدھﺎ.
 .5اﺑن اﻷﺛﯾر اﻟﻛﺎﻣل,192/4 ,اﺑن ﻛﺛﯾر اﻟﺑداﯾﺔ و اﻟﻧﮭﺎﯾﺔ ,233/9 ,ﺣﺳن ﺣﺳن إﺑراھﯾم ﺗﺎرﯾﺦ اﻹﺳﻼم اﻟﺳﯾﺎﺳﻲ-ﻣﻛﺗﺑﺔ اﻟﻧﮭﺿﺔ اﻟﻣﺻرﯾﺔ 332/1,
اﻟﺟوھر اﻟﺛﻣﯾن ﻓﻲ ﺳﯾر اﻟﻣﻠوك واﻟﺳﻼطﯾن اﺑن دﻗﻣﺎق  ،ﺗﺣﻘﯾﻖ ﻣﺣﻣد ﻛﻣﺎل اﻟدﯾن ﻋز اﻟدﯾن ﻋﻠﻲ ﻋﺎﻟم اﻟﻛﺗب -ﺑﯾروت ص).333
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- -4اﻟﻮﻟﻴﺪ ﺑﻦ ﻳﺰﻳﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﳌﻠﻚ ﺑﻦ ﻣﺮوان 125) :ﻫـ  126-ﻫـ( ﱂ ﺗﻄﻞ ﻣﺪة ﺧﻼﻓﺘﻪ ﻓﻘﺪ ﺧﺮج ﻋﻠﻴﻪ اﺑﻦ ﻋﻤﻪ
ﻳﺰﻳﺪ ﺑﻦ اﻟﻮﻟﻴﺪ ﻓﻘﺘﻠﻪ...

) (6

- -5ﻳﺰﻳﺪ ﺑﻦ اﻟﻮﻟﻴﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﳌﻠﻚ ﺑﻦ ﻣﺮوان 126) :ﻫـ.وﻋﺮف ﺑﻴﺰﻳﺪ اﻟﻨﺎﻗﺺ ،ﻷﻧﻪ ﻧﻘﺺ اﳉﻨﺪ ﻣﻦ أﻋﻄﻴﺎ ﻢ،
و ﻰ ﻋﻦ اﻟﻐﻨﺎء ،ودﻋﺎ إﱃ اﻟﻘﺪر.. .

) (7

- -6إﺑﺮاﻫﻴﻢ ﺑﻦ اﻟﻮﻟﻴﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﳌﻠﻚ ﺑﻦ ﻣﺮوان 126) :ﻫـ( وﻛﺎﻧﺖ ﻣﺪة ﺧﻼﻓﺘﻪ ﺷﻬﺮﻳﻦ ﻓﻘﻂ ،وﻗﻊ ﺑﻴﻨﻪ وﺑﲔ
ﻣﺮوان ﺑﻦ ﳏﻤﺪ ﻗﺘﺎل ،اﻧﺘﻬﻰ ﺑﻘﺘﻠﻪ.. .

) (1

- -7ﻣﺮوان ﺑﻦ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﻣﺮوان127) :ﻫـ132-ﻫـ( ﲰﻰ ﲟﺮوان اﳊﻤﺎر( وﻫﻮ آﺧﺮ ﺧﻠﻔﺎء ﺑﲏ أﻣﻴﺔ ،ودار ﺑﻴﻨﻪ
وﺑﲔ ﻋﺒﺪ ﷲ ﺑﻦ ﻋﻠﻲ ﻗﺘﺎل ،اﻧﺘﻬﻰ ﺰام ﻣﺮوان...و ﺬا اﻧﺘﻬﻰ ﻋﺼﺮ اﻟﺪوﻟﺔ اﻷﻣﻮﻳﺔ ،وﻇﻬﺮت اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﻌﺒﺎﺳﻴﺔ
ﻋﻠﻰ ﻳﺪ أﰊ ﻣﺴﻠﻢ اﳋﺮاﺳﺎﱐ ﺳﻨﺔ )129ﻫـ(

) (2

- -8ﻋﺒﺪ ﷲ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ اﻟﺴﻔﺎح ﻫﻮ أول ﺧﻠﻔﺎء اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﻌﺒﺎﺳﻴﺔ.

)(3

- -9أﺑﻮ ﺟﻌﻔﺮ اﳌﻨﺼﻮر )137ﻫـ158-ﻫـ( واﺳﺘﻤﺮت اﻟﻔﺘﻮﺣﺎت ﰲ ﻋﻬﺪﻩ ،ﻓﺒﲏ ﻣﺪﻳﻨﺔ اﻟﺴﻼم ،واﻟﺮﺻﺎﻓﺔ،
واﻟﺮاﻓﻘﺔ.

) (4

 -10ﻫﺎرون اﻟﺮﺷﻴﺪ 149ﻫـ  - 193ﻫـ

)(5

.ﻛﺎن ﳍﺎرون اﻟﺮﺷﻴﺪ-رﲪﻪ ﷲ -دور ﻛﺒﲑ ﰲ ازدﻫﺎر اﳊﺮﻛﺔ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ

ﰲ ﻋﺼﺮﻩ وﻛﺬﻟﻚ أﺑﻨﺎءﻩ وﺧﺎﺻﺔ اﳌﺄﻣﻮن .
ﻗﺎم ﻫﺎرون اﻟﺮﺷﻴﺪ ﲟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻠﻔﺘﻮﺣﺎت اﻹﺳﻼﻣﻴّﺔ :اﻟﻔﺘﻮﺣﺎت اﻟﱵ ﻛﺎﻧﺖ ﺗﻜﻠّﻞ ﻻﻧﺘﺼﺎرات وﻛﺎن ﻳﻘﻮد أﻛﺜﺮﻫﺎ ﺣﻴﺚ ﻛﺎن
ﻋﻠﻤﻲ ﻋﺮﻓﻪ اﻟﺘّﺎرﻳﺦ
ﻋﺎﻣﺎ وﻳﻐﺰو ً
ﳛﺞ ً
ّ
ﻋﺎﻣﺎ.ﻣﻦ اﳒﺎزاﺗﻪ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ دﻋﻤﻪ ﳊﺮﻛﺔ ﺗﺮﲨﺔ إﱃ اﻟﻌﺮﺑﻴّﺔ :ﺣﻴﺚ ﰎّ ﺗﺮﲨﺔ أﺷﻬﺮ ﻛﺘﺎب ّ
ﺗﻄﻮر أﻧﻮاع اﻟﻌﻠﻮم:وﻋﻠﻰ وﺟﻪ اﳋﺼﻮص ﻋﻠﻮم اﻟﻔﻴﺰ ء
وﻫﻮ ﻛﺘﺎب "اﻷﺻﻮل أو اﻷرﻛﺎن" ﰲ اﳍﻨﺪﺳﺔ واﻟﻌﺪد ﻟـ"إﻗﻠﻴﺪس"ّ .
ﻛﺎﻟﺴﺎﻋﺔ اﳌﺎﺋﻴّﺔ .إﻧﺸﺎء أﻛﱪ ﻣﻜﺘﺒﺔ ﰲ ذﻟﻚ اﻟﻌﺼﺮ ﰲ ﺑﻐﺪاد ،ﲰّﻴﺖ
اﻟﻔﻠﻜﻴّﺔ واﻟﺘّﻘﻨﻴّﺔ ،وﰎّ اﺑﺘﻜﺎر ﻋﺪد ﻣﻦ اﻻﺧﱰاﻋﺎت ّ
ﻟﻠﱰﲨﺔ
ﺑﺒﻴﺖ اﳊﻜﻤﺔ ،وﰎّ ﺗﺰوﻳﺪﻫﺎ ﻋﺪاد ﻫﺎﺋﻠﺔ ﻣﻦ اﻟﻜﺘﺐ واﳌﺆﻟﻔﺎت،ﻣﻦ ﳐﺘﻠﻒ دول اﻟﻌﺎﱂ وﲢﺘﻮي ﻣﻜﺘﺒﺔ ﻋﻠﻰ آﺧﺮ ّ
اﻟﻮراﻗﲔ اﻟﺬي ﳛﻮي ﻋﻠﻰ
واﻟﻨّﺴﺦ واﻟﺘّﺄﻟﻴﻒ ،وﻏﺮف ﻟﻠﻤﺤﺎﺿﺮات .،وإﻧﺸﺎء ّأول ﻣﺼﻨﻊ ﻟﻠﻮرق:ﰲ ﺑﻐﺪاد وﲜﺎﻧﺒﻪ ﺳﻮق ّ
أي ورق ﰲ اﻟﻌﺎﱂ،
اﻫﺘﻢ ﺑﺒﻴﻊ أﻧﻮاع ّ
اﻟﺼﻨﺎﻋﺎت اﻟﻮرﻗﻴّﺔ ذات اﳉﻮدة اﻟﻌﺎﻟﻴﺔ ،اﻟﱵ ﻓﺎﻗﺖ ﺟﻮدة ّ
ﻣﺌﺎت اﳊﻮاﻧﻴﺖ ،اﻟﱵ ّ
...وإﻧﺸﺎء وﺗﺸﻴﻴﺪ أﻛﱪ ﻣﺴﺘﺸﻔﻰ :ﰲ ذﻟﻚ اﻟﻌﺼﺮ ﰲ ﺑﻐﺪاد ،وﻗﺪ ﲰّﻴﺖ ﲰﻪ "ﻣﺴﺘﺸﻔﻰ اﻟّﺮﺷﻴﺪ"،ﺣﻮت ﻋﻠﻰ ﺧﲑة
اﻷﻃﺒّﺎء ،وﻛﺎﻧﺖ أﻋﻈﻢ وأﺷﻬﺮ ﻣﺴﺘﺸﻔﻰ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻌﺎﱂ .اﻻﻫﺘﻤﺎم ﻹﺻﻼﺣﺎت اﻟ ّﺪاﺧﻠﻴﺔ:وﺑﻨﺎء اﳌﺴﺎﺟﺪ واﻟﻘﺼﻮر
ﻣﺮة ﰲ ذﻟﻚ اﻟﻌﺼﺮ إ رة اﻟﻄّﺮﻗﺎت واﳌﺴﺎﺟﺪ ﻟﻘﻨﺎدﻳﻞ.
اﻟﻔﺨﻤﺔ ،وﻗﺪ ﰎّ وﻷول ّ

)(6

وﻛﺎن ﺑﻴﺖ اﳊﻜﻤﺔ ﻣﻦ أﺑﺮز إﳒﺎزاﺗﻪ

 -6اﻟﻣﺻﺎدر اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ
-7أﻧظر اﻟﻣﺻﺎدر اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ..
-1اﺑن اﻷﺛﯾر اﻟﻛﺎﻣل ،(256/4) ،اﺑن ﻛﺛﯾر اﻟﺑداﯾﺔ واﻟﻧﮭﺎﯾﺔ ،(11/10) ،اﻟﺳﯾوطﻲ ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﺧﻠﻔﺎء..(291) ،
 -2ﻧﻔس اﻟﻣﺻﺎدر
 -3اﺑن اﻟﺳﺎﻋﻲ أﺧﺑﺎر اﻟﺧﻠﻔﺎء ،(570-569) ،اﻟطﺑري ﺗﺎرﯾﺦ اﻷﻣم واﻟﻣﻠوك ،(353/4) ،اﺑن ﻛﺛﯾر اﻟﺑداﯾﺔ واﻟﻧﮭﺎﯾﺔ،(48-46/11) ،اﺑن اﻟﺳﺎﻋﻲ ﺗﺎرﯾﺦ
اﻟﺧﻠﻔﺎء ،(296) ،إﺑراھﯾم ﺗﺎرﯾﺦ اﻹﺳﻼم اﻟﺳﯾﺎﺳﻲ ،(335/1) ،وﻣﺎ ﺑﻌدھﺎ.
 -4ﻧﻔس اﻟﻣﺻﺎدر
 - -5ﻧﻔس اﻟﻣﺻﺎدر
 -6ﻧﻔس اﻟﻣﺻﺎدر .
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اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ اﻟﱵ ذﻛﺮﻫﺎ اﳌﺆرﺧﻮن واﻟﺒﺎﺣﺜﻮن ،وأ ﺎ أول دار ﻛﺘﺐ ﻋﺎﻣﺔ ﻇﻬﺮت ﰲ اﻹﺳﻼم ،وﺗﻄﻮرت أﻛﺜﺮ ﰲ ﺧﻼﻓﺔ اﺑﻨﻪ
اﳌﺄﻣﻮن.وﻛﺎن ﻟﺰوﺟﺘﻪ زﺑﻴﺪة ﺑﻨﺖ ﺟﻌﻔﺮ ﺑﻦ اﳌﻨﺼﻮر 216ﻫـ اﻟﺸﻬﲑة ﺑﺼﻼﺣﻬﺎ وأوﻗﺎﻓﻬﺎ وﺻﺪﻗﺎ ﺎ و إﺳﻬﺎﻣﺎ ﺎ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ
ﱠﺤﻞ ﻣﻦ ﻗﺮاءة اﻟﻘﺮآن اﻟﻜﺮﱘ،ﻛﺎﻧﺖ
ﺼﺮﻫﺎ َد ِو ﱞ
.ﻓﻘﺪ ذﻛﺮ اﳌﺆرﺧﻮن أن ﻟﻘﺪ ﻛﺎﻧﺖ زﺑﻴﺪة ﻛﺎﺗﺒﺔ ،ﻳُﺴﻤﻊ ﻣﻦ ﻗَ ْ
ي اﻟﻨ ْ
ي َﻛ َﺪ ِو ِّ
زﺑﻴﺪة ﰲ ﺑﻴﺖ ُﻣﺴﺒَ ٍﻞ ﻋﻠﻴﻪ ِﺳ ْﱰٌ ﻗﺮ ٍ
ﻳﺐ ﻣﻦ ا ﻠﺲ ﺗﺴﻤﻊ اﳋﻄﺎب – ﰒ رﻓﻊ اﻟﺮﺷﻴﺪ رأﺳﻪ إﻟﻴﻪ ﻓﻘﺎل :وﷲ! ﻗﺎل اﻟﺬي ﻻ
ْ
ِ
إﻟﻪ إﻻ ﻫﻮ اﻟﺮﲪﻦ اﻟﺮﺣﻴﻢ إﱃ أن ﺑﻠﻎ آﺧَﺮ اﻟﻴﻤﲔ ،ﰒ ﻗﺎل اﻟﻠﻴﺚ :إﻧﻚ أﻣﲑ اﳌﺆﻣﻨﲔ ﲣﺎف ﻣﻘﺎم ﷲ؟ ﻗﺎل اﻟﺮﺷﻴﺪ:إﱐ
ِ
ﺖ ُزﺑﻴﺪة،
ﻟﻴﺴﺖ ﲜَﻨﱠﺔ واﺣﺪة ،ﻛﻤﺎ ذﻛﺮ ﷲ ﺗﻌﺎﱃ ﰲ ﻛﺘﺎﺑﻪ ،ﻓ َﻔ ِﺮ َﺣ ْ
أﺧﺎف ﻣﻘﺎم ﷲ ،ﻓﻘﺎل :أﻣﲑ اﳌﺆﻣﻨﲔ ﻓ ِﻬ َﻲ ﺟﻨﱠﺘﺎن؛و ْ
أﺣﺴﻨﺖ وﷲ رك ﷲ ﻓﻴﻚ ،ﰒ أﻣﺮ ﳉﻮاﺋﺰ واﳋِﻠَ ِﻊ ﻟﻠﱠﻴﺚ ﺑﻦ ﺳﻌﺪ،وأﻣﺮت زﺑﻴﺪة ﻟﻪ ﺑﻀﻌﻒ ﻣﺎ أﻣﺮ ﺑﻪ
وﻗﺎل اﻟﺮﺷﻴﺪ:
َ
)(1
اﻟﺮﺷﻴﺪِ ،
ﻓﺤ ِﻤ َﻞ ُﻣ َﻜﱠﺮًﻣﺎ.
ﻓﺤﻤ َﻞ إﻟﻴﻪ ،واﺳﺘﺄذن ﰲ اﻟﺮﺟﻮع إﱃ ﻣﺼﺮُ ،
ُ
)(2
اﻷﻣﲔ اﺑﻦ ﻫﺎرون اﻟﺮﺷﻴﺪ ﻋﺎﻣﻲ  193ﻫـ إﱃ  198ﻫـ
 -10اﳌﺄﻣﻮن اﺑﻦ ﻫﺎرون اﻟﺮﺷﻴﺪ  198ﻫـ  219-ﻫـ

)(3

اﻟﺬي ﻛﺎن ﻟﻪ دور ﻛﺒﲑ ﰲ اﻟﻘﺮن اﻟﺜﺎﻟﺚ اﳍﺠﺮي ﰲ ا ﺎل اﻟﻌﻠﻤﻲ واﻟﺘﻄﻮر اﻟﺜﻘﺎﰲ و اﳌﻌﺮﰲ ﰲ ﲨﻴﻊ ا ﺎﻻت

ب -ﻣﻈﺎﻫﺮ اﻟﺘﻄﻮر اﳌﻌﺮﰲ وﻣﺸﺎرﻛﺔ اﻟﻨﺴﺎء ﰲ اﳌﺸﻬﺪ اﻟﻌﻠﻤﻲ

دﺧﻞ اﻟﻘﺮن اﻟﺜﺎﱐ اﳍﺠﺮي وﻛﺎﻧﺖ اﻟﺮﻗﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺗﻮﺳﻌﺖ واﻧﺘﺸﺮ اﻹﺳﻼم ﰲ اﳌﺸﺮق واﳌﻐﺮب واﻷﻧﺪﻟﺲ وﺗﺮﻛﻴﺎ
وﻏﲑﻫﺎ ..ﺗﻌﺘﱪ ﻓﱰة اﻟﻘﺮن اﻟﺜﺎﱐ ﻟﻠﻬﺠﺮﻳﺔ ﻓﱰة ﻣﻬﻤﺔ ﺟﺪا و ﻣﻔﺼﻠﻴﺔ ﰲ رﻳﺦ اﻟﻌﻠﻮم ﻷﺳﺒﺎب ﻛﺜﲑة ﻫﻲ ﻋﺼﺎرة اﳉﻬﻮد
اﻷوﱃ ﻟﻠﺼﺤﺎﺑﺔ اﻟﺬﻳﻦ ﻧﻘﻠﻮا اﻟﻌﻠﻢ ﻋﻦ رﺳﻮل ﷲ -ﺻﻠﻰ ﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ -ذروة اﳉﻤﻊ واﻟﺘﺪوﻳﻦ و اﻟﺘﺼﻨﻴﻒ وﺧﺎﺻﺔ
اﻟﻘﺮآن واﻟﺴﻨﺔ .وﻣﻦ ﻣﻈﺎﻫﺮ وأﺳﺒﺎب اﻟﺘﻄﻮر واﻟﺮﻗﻲ اﻟﻌﻠﻤﻲ ﰲ ﻫﺬا اﻟﻘﺮن:
 -1رﺣﻠﺔ اﻟﺼﺤﺎﺑﺔ وﻛﺒﺎر اﻟﺘﺎﺑﻌﲔ إﱃ اﻷﻣﺼﺎر اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ وﺟﻠﻮﺳﻬﻢ ﻟﻠﻘﻀﺎء واﻟﻔﺘﻮى واﻟﺘﻌﻠﻴﻢ.
 -2رﺣﻠﺔ اﻟﺼﺤﺎﺑﻴﺎت وﻛﺒﺎر اﻟﺘﺎﺑﻌﻴﺎت إﱃ اﻷﻣﺼﺎر اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ وﺟﻠﻮﺳﻬﻢ واﻟﻔﺘﻮى واﻟﺘﻌﻠﻴﻢ.
دون ودوران اﻟﻌﻠﻢ ﺣﻮﻟﻪ .
 -3اﻟﻌﻨﺎﻳﺔ اﻟﻔﺎﺋﻘﺔ ﻟﻘﺮآن ﺑﻌﺪﻣﺎ ﲨﻊ و ّ
 -4ﺗﺸﻴﻴﺪ اﳌﺴﻠﻤﲔ ﻟﻠﻤﺴﺎﺟﺪ ﰲ ﳐﺘﻠﻒ اﻷﻣﺼﺎر واﳌﺪارس واﻟﺰوا ودور اﻟﻌﻠﻢ.
 -5ﻋﻨﺎﻳﺔ اﳋﻠﻔﺎء واﻷﻣﺮاء واﻟﻮﻻة ﻟﻌﻠﻢ وﻋﻘﺪ ا ﺎﻟﺲ ﻟﻪ وﺗﺸﻴﻴﺪ اﳌﺴﺎﺟﺪ و اﳌﺪارس وﺗﺸﺠﻴﻊ اﻟﻌﻠﻤﺎء.
 -6ﻛﺜﺮة ﳎﺎﻟﺲ اﻟﻌﻠﻢ و اﻟﺘﻠﻘﻲ واﻟﺴﻤﺎع ﳊﺪﻳﺚ رﺳﻮل ﷲ -ﺻﻠﻰ ﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ.-
 -7ﺗﻨﻮع اﻟﻌﻠﻮم اﻟﻌﻘﻴﺪة اﻟﻘﺮآن واﻟﺘﻔﺴﲑ واﳊﺪﻳﺚ واﻟﺮواﻳﺔ واﻷﺳﺎﻧﻴﺪ واﻟﺸﺮوح واﻟﺴﲑ واﻟﺘﺎرﻳﺦ واﻟﻔﻘﻪ واﻷﺻﻮل.
 -8اﻟﺒﺪا ت اﻷوﱃ ﻟﻈﻬﻮر اﻟﻔﺮق اﻟﻌﻘﺪﻳﺔ واﻟﻜﻼﻣﻴﺔ .

 -1ﻛﺣﺎﻟﺔ أﺣﻣد رﺿﺎ  -أﻋﻼم اﻟﻧﺳﺎء ﻓﻲ ﻋﺎﻟﻣﻲ اﻟﻌرب و اﻹﺳﻼم –ﻣؤﺳﺳﺔ اﻟرﺳﺎﻟﺔ – 2011م -. 27/2 :-أﺑو ﻧﻌﯾم اﻷﺻﻔﮭﺎﻧﻲ ﺣﻠﯾﺔ اﻷوﻟﯾﺎء وطﺑﻘﺎت اﻷﺻﻔﯾﺎء
دار اﻟﻔﻛر- 278/6 :-2008-اﺑن ﺧﻠﻛﺎن-وﻓﯾﺎت اﻷﻋﯾﺎن -ﺗﺣﻘﯾﻖ إﺣﺳﺎن ﻋﺑﺎس– دار ﺻﺎدر– ﺑﯾروت–  1397ھـ 1977-م .314/2
 -2أﺧﺑﺎر اﻟﺧﻠﻔﺎء ،(570-569) ،ﺗﺎرﯾﺦ اﻷﻣم واﻟﻣﻠوك،(353/4) ،
 3ﻧﻔس اﻟﻣﺻﺎدر.
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 -9اﻟﻌﻨﺎﻳﺔ اﳌﺮأة اﳌﺴﻠﻤﺔ وﺗﺸﺠﻴﻌﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻠﻢ و اﻷﺧﺬ ﻋﻨﻬﺎ اﻟﺮواﻳﺔ واﳊﺪﻳﺚ واﻟﻔﻘﻪ واﻟﺘﻔﺴﲑ وذﻛﺮﻫﺎ ﰲ اﻷﺳﺎﻧﻴﺪ و
ﺗﺸﺠﻴﻌﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺮﺣﻠﺔ وﻋﻘﺪ ا ﺎﻟﺲ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ .ﻓﻘﺪ أﻣﺮ ﻋﻤﺮ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﻌﺰﻳﺰ رﺿﻲ ﷲ ﻋﻨﻪ ﲜﻤﻊ ﺣﺪﻳﺚ ﻋﻤﺮة ﺑﻨﺖ
ﻋﺒﺪ اﻟﺮﲪﺎن .

)(4

ج:ﺧﺼﻮﺻﻴﺔ ﻫﺬا اﻟﻘﺮن ﰲ ﻃﺒﻘﺎت اﻟﻌﻠﻤﺎء
ﲨﻊ ﻫﺬا اﻟﻘﺮن ﺟﻴﻠﲔ ﻣﻦ ﺻﻐﺎر اﻟﺘﺎﺑﻌﲔ وﻛﺒﺎر ﺑﻌﻲ اﻟﺘﺎﺑﻌﲔ .

أ -ﺻﻐﺎر اﻟﺘﺎﺑﻌﲔ ﻣﻦ اﻟﺮﺟﺎل و اﻟﻨﺴﺎء إذ ﺧﺮت وﻓﺎة ﺑﻌﻀﻬﻢ إﱃ ﻣﺎ ﺑﻌﺪ ﺳﻨﺔ 140ﻫـ وﻗﺪ ﺳﺒﻖ اﻟﻜﻼم ﻋﻦ

أﺛﺮﻫﻢ وﺟﻬﻮدﻫﻢ ﰲ اﻟﺘﺪوﻳﻦ ﺿﻤﻦ اﻟﻜﻼم ﻋﻦ ﺟﻬﻮد ﺟﻴﻞ اﻟﺘﺎﺑﻌﲔ ﻛﻠﻪ ﲟﺨﺘﻠﻒ ﻃﺒﻘﺎﺗﻪ.
ب -أﺗﺒﺎع اﻟﺘﺎﺑﻌﲔ ﻣﻦ اﻟﺮﺟﺎل واﻟﻨﺴﺎء  ،وﻫﻢ اﳉﻴﻞ اﻟﺜﺎﱐ ﻓﻬﻢ أﺗﺒﺎع اﻟﺘﺎﺑﻌﲔ اﳊﻠﻘﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ – ﺑﻌﺪ ﺟﻴﻞ اﻟﺼﺤﺎﺑﺔ
واﻟﺘﺎﺑﻌﲔ – ﰲ ﺳﻠﺴﻠﺔ وﻧﻘﻠﺔ اﻟﺪﻳﻦ إﱃ اﻷﻣﺔ،وﻟﻘﺪ ﻛﺎن ﳍﺬا اﳉﻴﻞ أﺛﺮﻩ اﻟﺮاﺋﺪ ﰲ اﻟﺘﺼﺪي ﻷﺻﺤﺎب اﻟﺒﺪع واﻷﻫﻮاء،
وﻣﻘﺎوﻣﺔ اﻟﻜﺬب اﻟﺬي ﻓﺸﻲ ﰲ ﻫﺬا اﻟﻌﺼﺮ ﻋﻠﻰ أﻳﺪي اﻟﺰ دﻗﺔ ﺑﺘﺘﺒﻊ أﺧﺒﺎرﻫﻢ واﻟﺘﻀﻴﻴﻖ ﻋﻠﻴﻬﻢ .
د:اﺟﺘﻬﺎدات ﻋﻠﻤﺎء ﻫﺬا اﻟﻘﺮن ﰲ ﲨﻊ اﻟﺴﻨّﺔ اﻟﺸﺮﻳﻔﺔ

وﻗﺪ ﻧﺸﻂ اﻷﺋﻤﺔ واﻟﻌﻠﻤﺎء ﻣﻦ ﻫﺬا اﳉﻴﻞ ﰲ ﺧﺪﻣﺔ اﻟﺴﻨﺔ وﻋﻠﻮﻣﻬﺎ وﲪﺎﻳﺘﻬﺎ ﻣﻦ ﻛﻞ ﻣﺎ ﻳﺸﻮ ﺎ وﻋﻠﻰ أﻳﺪﻳﻬﻢ ﺑﺪأ
اﻟﺘﺪوﻳﻦ اﻟﺸﺎﻣﻞ اﳌﺒﻮب اﳌﺮﺗﺐ ،ﺑﻌﺪ أن ﻛﺎن ﻣﻦ ﻗﺒﻠﻬﻢ ﳚﻤﻊ اﻷﺣﺎدﻳﺚ اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ ﰲ اﻟﺼﺤﻒ واﻟﻜﺮارﻳﺲ ﺑﺸﻜﻞ
ﳏﺪود وﻛﻴﻔﻤﺎ اﺗﻔﻖ ﺑﺪون ﺗﺒﻮﻳﺐ وﻻ ﺗﺮﺗﻴﺐ.ﻛﻤﺎ ﻧﺸﺄ وﺗﻔﺘﻖ ﻋﻠﻰ أﻳﺪﻳﻬﻢ ﻋﻠﻢ اﻟﺮﺟﺎل ،ﺑﻌﺪ أن ﻛﺎن اﻟﺴﺆال ﻋﻦ
اﻹﺳﻨﺎد ﻗﺪ ﺑﺪأ ﰲ أواﺧﺮ ﻋﺼﺮ اﻟﺼﺤﺎﺑﺔ وﻛﺒﺎر اﻟﺘﺎﺑﻌﲔ.
وﻛﻤﺎ ﻛﺎن ﳍﺬا اﳉﻴﻞ اﻟﺮ دة ﰲ اﺑﺘﺪاء اﻟﺘﺪوﻳﻦ اﳌﺮﺗﺐ ﻋﻠﻰ اﻷﺑﻮاب واﻟﻔﺼﻮل ،وﻣﻨﻬﺎ اﻟﺘﺼﻨﻴﻒ ﰲ ﻋﻠﻢ اﻟﺮﺟﺎل،
ﺣﻴﺚ أﻟﻒ ﰲ رﻳﺦ اﻟﺮﺟﺎل ﻛﻞ ﻣﻦ :اﻟﻠﻴﺚ ﺑﻦ ﺳﻌﺪ ت 175ﻫـ واﺑﻦ اﳌﺒﺎرك ت181ﻫـ وﺿﻤﺮة ﺑﻦ رﺑﻴﻌﺔ ت
 ،202واﻟﻔﻀﻞ ﺑﻦ دﻛﲔ ت 218ﻫـ وﻏﲑﻫﻢ.
وﻳﻌﺘﱪ ﻫﺬا اﳉﻴﻞ ﺟﻴﻞ اﻟﺘﺄﺳﻴﺲ ﻟﻌﻠﻮم اﻟﺴﻨّﺔ اﳌﻄﻬﺮة ،وﻓﻴﻪ ﻋﺎش ﺟﻬﺎﺑﺬة رﺟﺎل اﻟﺴﻨﺔ أﻣﺜﺎل اﻷﺋﻤﺔ،ﻣﺎﻟﻚ واﻟﺸﺎﻓﻌﻲ
واﻟﺜﻮري واﻷوزاﻋﻲ وﺷﻌﺒﺔ واﺑﻦ اﳌﺒﺎرك وإﺑﺮاﻫﻴﻢ اﻟﻔﺰاري واﺑﻦ ﻋﻴﻴﻨﺔ واﻟﻘﻄﺎن واﺑﻦ ﻣﻬﺪي ووﻛﻴﻊ وﻏﲑﻫﻢ ﻛﺜﲑ.وﳝﻜﻦ
ﺗﻠﺨﻴﺺ اﻟﺘﺪوﻳﻦ ﰲ ﻫﺬا اﻟﻘﺮن:
 -1ﻇﻬﻮر اﻟﺘﻔﺮﻳﻖ ﺑﲔ اﻟﺘﺪوﻳﻦ اﻟﺬي ﻫﻮ ﳎﺮد اﳉﻤﻊ ،وﺑﲔ اﻟﺘﺼﻨﻴﻒ اﻟﺬي ﻳﺸﻤﻞ اﻟﱰﺗﻴﺐ واﻟﺘـ ـﺒﻮﻳﺐ واﻟﺘﻤﻴﻴﺰ
ﰲ اﳌﺼﻨﻔﺎت ﰲ ﻫﺬا اﻟﻘﺮن.

)( 1

 -4اﺑن ﺳﻌد -طﺑﻘﺎت اﺑن ﺳﻌد -ﺗﺣﻘﯾﻖ ﻋﻠﻲ ﻣﺣﻣد ﻋﻣر -ﻣﻛﺗﺑﺔ اﻟﺧﺎﻧﺟﻲ -اﻟﻘﺎھرة 1421-ھـ2001 -م – .484/8 :.اﻟﺧطﯾب اﻟﺑﻐدادي -ﺗﺎرﯾﺦ ﺑﻐداد :دار اﻟﻐرب
اﻹﺳﻼﻣﻲ 2001-م .332/5-اﺑن اﻟﺟوزي -ﺻﻔﺔ اﻟﺻﻔوة اﻟﻣﺣﻘﻖ :ﺧﺎﻟد ﻣﺻطﻔﻰ طرطوﺳﻲ دار اﻟﻛﺗﺎب اﻟﻌرﺑﻲ - .25/4 :2013اﺑن اﻷﺛﯾر :اﻟﻛﺎﻣل
 – .395 ،394/2اﺑن ﺧﻠﻛﺎن -وﻓﯾﺎت اﻷﻋﯾﺎن – .181/4 :اﻟذھﺑﻲ -ﺳﯾر أﻋﻼم اﻟﻧﺑﻼء :ﻣؤﺳﺳﺔ اﻟرﺳﺎﻟﺔ ،ط اﻷوﻟﻰ1409 ،ھـ 1988 -م -606 ،507/4
 623ﻛﺣﺎﻟﺔ أﻋﻼم اﻟﻧﺳﺎء" –. 27/2 :اﺑن اﻷﺻﺑﮭﺎﻧﻲ -ﺣﻠﯾﺔ اﻷوﻟﯾﺎء"– 278/6 :اﻟﺧطﯾب اﻟﺑﻐدادي -اﻟﺟﺎﻣﻊ ﻷﺧﻼق اﻟراوي وآداب اﻟﺳﺎﻣﻊ ﺗﺣﯾﻖ ﻣﺣﻣد
اﻟﻣﺷرﻓﺔ -ﻣؤﺳﺳﺔ اﻟرﺳﺎﻟﺔ -ص..،234 :
اﻟطﺣﺎن-ﻣؤﺳﺳﺔ اﻟرﺳﺎﻟﺔ . 285 / 2-ﺑﺄﻛرم ﺿﯾﺎء اﻟﻌﻣري  -ﺑﺣوث ﻓﻲ ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﺳﻧﺔ
ﱠ
ﻟﻣﺷرﻓﺔ ص ،234 :اﺑن ﺳﻌد :طﺑﻘﺎت
-1اﻟﻐدادي -اﻟﺟﺎﻣﻊ ﻷﺧﻼق اﻟراوي وآداب اﻟﺳﺎﻣﻊ ﻟﻠﺧطﯾب  .285 / 2اﻟﻌﻣري -ﺑﺣوث ﻓﻲ ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﺳﻧﺔ ا ﱠ
 – .484/8اﻟﺑﻐدادي-ﺗﺎرﯾﺦ ﺑﻐداد.332/5 :اﺑن اﻟﺟوزي -ﺻﻔﺔ اﻟﺻﻔوة - .25/4 :اﺑن اﻷﺛﯾر :اﻟﻛﺎﻣل  – .395 ،394/2اﺑن ﺧﻠﻛﺎن -وﻓﯾﺎت
اﻷﻋﯾﺎن– .181/4 :اﻟذھﺑﻲ ﺳﯾر أﻋﻼم اﻟﻧﺑﻼء 623 -606 ،507/4 :ﻛﺣﺎﻟﺔ -أﻋﻼم اﻟﻧﺳﺎء"–. 27/2 :اﺑن اﻷﺻﻔﮭﺎﻧﻲ ﺣﻠﯾﺔ اﻷوﻟﯾﺎء"278/6 :
 .،أﺑو زھو ﻣﺣﻣد ﻣﺣﻣد اﻟﺣدﯾث واﻟﻣﺣدﺛون دار اﻟﻔﻛر اﻟﻌرﺑﻲ اﻟطﺑﻌﺔ :اﻟﻘﺎھرة ﻓﺛﺎﻧﯾﺔ 1378ھـ-ص.244
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-2أن ﻫﺬﻩ اﳌﺼﻨﻔﺎت اﳌﺪوﻧﺔ ﰲ ﻫﺬا اﻟﻌﺼﺮ ﻗﺪ ﲨﻌﺖ إﱃ ﺟﺎﻧﺐ أﺣﺎدﻳﺚ اﻟﺮﺳﻮل-ﺻﻠﻰ ﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ -أﻗﻮال
اﻟﺼﺤﺎﺑﺔ وﻓﺘﺎوى اﻟﺘﺎﺑﻌﲔ ،ﺑﻌﺪ أن ﻛﺎﻧﺖ ﺗﺘﻨﺎﻗﻞ ﻣﺸﺎﻓﻬﺔ وﻛﺎن اﻟﺼﺤﻒ ﻓﻴﻤﺎ ﻣﻀﻰ اﻷﺣﺎدﻳﺚ اﻟﻨﺒﻮﻳﺔ ﻓﻘﻂ.
 -3ﻃﺮﻳﻘﺔ اﻟﺘﺪوﻳﻦ ﰲ ﻣﺼﻨﻔﺎت ﻫﺬا اﻟﻘﺮن ﻫﻲ :ﲨﻊ اﻷﺣﺎدﻳﺚ اﳌﺘﻨﺎﺳﺒﺔ ﰲ ب واﺣﺪ ﰒ ﳚﻤﻊ ﲨﻠﺔ ﻣﻦ اﻷﺑﻮاب
أو اﻟﻜﺘﺐ ﰲ ﻣﺼﻨﻒ واﺣﺪ ،وﻛﺎن اﻟﺘﺪوﻳﻦ ﰲ اﻟﻘﺮن اﻷول ﳎﺮد ﲨﻊ اﻷﺣﺎدﻳﺚ ﰲ اﻟﺼﺤﻒ ﺑﺪون ﺗﺮﺗﻴﺐ أو ﲤﻴﻴﺰ.
 -4إن ﻣﺎدة اﳌﺼﻨﻔﺎت ﰲ ﻫﺬا اﻟﻘﺮن ﻗﺪ ﲨﻌﺖ ﻣﻦ اﻟﺼﺤﻒ واﻟﻜﺮارﻳﺲ اﻟﱵ دوﻧﺖ ﰲ ﻋﺼﺮ اﻟﺼﺤﺎﺑﺔ واﻟﺘﺎﺑﻌﲔ،
وﳑﺎ ﻧﻘﻞ ﻣﺸﺎﻓﻬﺔ ﻣﻦ أﻗﻮال اﻟﺼﺤﺎﺑﺔ وﻓﺘﺎوى اﻟﺘﺎﺑﻌﲔ.وﻗﺪ ﲪﻠﺖ ﻣﺼﻨﻔﺎت ﻋﻠﻤﺎء اﻟﻘﺮن اﻟﺜﺎﱐ ﻋﻨﺎوﻳﻦ) :ﻣﺆﻃﺄ –
ﻣﺼﻨﻒ– ﺟﺎﻣﻊ– ﺳﻨﻦ( وﺑﻌﻀﻬﺎ ﻛﺎن ﺑﻌﻨﺎوﻳﻦ ﺧﺎﺻﺔ :ﻣﺜﻞ) :اﳉﻬﺎد – اﻟﺰﻫﺪ – اﳌﻐﺎزي واﻟﺴﲑ....
ﻫـ ﳑﻦ اﺷﺘﻬﺮ ﺑﻮﺿﻊ اﳌﺼﻨﻔﺎت ﰲ اﳊﺪﻳﺚ ﰲ ﻫﺬا اﻟﻘﺮن:

أﺑﻮ ﳏﻤﺪ ﻋﺒﺪ اﳌﻠﻚ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﻌﺰﻳﺰ ﺑﻦ ﺟﺮﻳﺞ ت 150ﻫـ ﲟﻜﺔ.
ﳏﻤﺪ ﺑﻦ إﺳﺤﺎق ﺑﻦ ﻳﺴﺎر اﳌﻄﻠﱯ ت  151ﻫـ ﳌﺪﻳﻨﺔ.
ﻣﻌﻤﺮ ﺑﻦ راﺷﺪ اﻟﺒﺼﺮي ﰒ اﻟﺼﻨﻌﺎﱐ ت  153ﻫـ ﻟﻴﻤﻦ.
ﺳﻌﻴﺪ ﺑﻦ أﰊ ﻋﺮوﺑﺔ ت 156ﻫـ ﻟﺒﺼﺮة.
أﺑﻮ ﻋﻤﺮو ﻋﺒﺪ اﻟﺮﲪﻦ ﺑﻦ ﻋﻤﺮو اﻷوزاﻋﻲ ت 156ﻫـ ﻟﺸﺎم.
ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﺮﲪﻦ ﺑﻦ أﰊ ذﺋﺐ ت 158ﻫـ ﳌﺪﻳﻨﺔ.
اﻟﺮﺑﻴﻊ ﺑﻦ ﺻﺒﻴﺢ اﻟﺒﺼﺮي ت 160ﻫـ ﻟﺒﺼﺮة.
ﺷﻌﺒﺔ ﺑﻦ اﳊﺠﺎج ت 160ﻫـ ﻟﺒﺼﺮة.
أﺑﻮ ﻋﺒﺪ ﷲ ﺳﻔﻴﺎن ﺑﻦ ﺳﻌﻴﺪ اﻟﺜﻮري ت 161ﻫـ ﻟﻜﻮﻓﺔ.
اﻟﻠﻴﺚ ﺑﻦ ﺳﻌﺪ اﻟﻔﻬﻤﻲ ت 175ﻫـ ﲟﺼﺮ.
أﺑﻮ ﺳﻠﻤﺔ ﲪﺎد ﺑﻦ ﺳﻠﻤﺔ ﺑﻦ دﻳﻨﺎر ت 176ﻫـ ﻟﺒﺼﺮة.
اﻹﻣﺎم ﻣﺎﻟﻚ ﺑﻦ أﻧﺲ ت 179ﻫـ ﳌﺪﻳﻨﺔ. -
ﻋﺒﺪ ﷲ ﺑﻦ اﳌﺒﺎرك ت 181ﻫـ ﲞﺮاﺳﺎن.
ﺟﺮﻳﺮ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﳊﻤﻴﺪ اﻟﻀﱯ ت 188ﻫـ ﻟﺮي.
ﻋﺒﺪ ﷲ ﺑﻦ وﻫﺐ اﳌﺼﺮي ت 197ﻫـ ﲟﺼﺮ. -
ﺳﻔﻴﺎن ﺑﻦ ﻋﻴﻴﻨﺔ ت 198ﻫـ ﲟﻜﺔ.
وﻛﻴﻊ ﺑﻦ اﳉﺮاح اﻟﺮؤاﺳﻲ ت 19ﻫـ ﻟﻜﻮﻓﺔ .
أﺑﻮ ﻋﺒﺪ ﷲ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ إدرﻳﺲ اﻟﺸﺎﻓﻌﻲ ت 204ﻫـ ﲟﺼﺮ.
ﻋﺒﺪ اﻟﺮزاق ﺑﻦ ﳘﺎم اﻟﺼﻨﻌﺎﱐ ت 211ﻫـ ﺑﺼﻨﻌﺎء.
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وﻛﻞ ﻫﺆﻻء اﳌﺼﻨﻔﲔ –رﲪﻬﻢ ﷲ ﺗﻌﺎﱃ -أﺧﺬوا وأﻛﺜﺮوا ﻣﻦ ذﻛﺮ روا ت اﻟﺼﺤﺎﺑﻴﺎت واﻟﺘﺎﺑﻌﻴﺎت اﻟﻜﺒﲑات و ﺑﻌﻲ
اﻟﺘﺎﺑﻌﻴﺎت ﰲ ﻋﺼﺮﻫﻢ.وﻗﺎل اﳋﻄﻴﺐ" :وﱂ ﻳﻜﻦ اﻟﻌﻠﻢ ﻣﺪو ً أﺻﻨﺎﻓﺎً وﻻ ﻣﺆﻟﻔﺎً ﻛﺘﺒﺎً وأﺑﻮا ً ﰲ زﻣﻦ اﳌﺘﻘﺪﻣﲔ ﻣﻦ
اﻟﺼﺤﺎﺑﺔ واﻟﺘﺎﺑﻌﲔ ،وإﳕﺎ ﻓﻌﻞ ذﻟﻚ ﻣﻦ ﺑﻌﺪﻫﻢ ،ﰒ ﺣﺬا اﳌﺘﺄﺧﺮون ﺣﺬوﻫﻢ".

)(1

و:اﻟﺘﻔﺮﻳﻖ ﺑﲔ اﻟﺘﺪوﻳﻦ واﻟﺘﺼﻨﻴﻒ وﻣﻀﻤﻮن ﻫﺬﻩ اﳌﺼﻨﻔﺎت وﻃﺮﻳﻘﺔ اﻟﺘﺪوﻳﻦ
ﻇﻬﺮ ﰲ ﻫﺬا اﻟﻌﺼﺮ اﻟﺘﻔﺮﻳﻖ ﺑﲔ اﻟﺘﺪوﻳﻦ واﻟﺘﺼﻨﻴﻒ اﻟﺬي ﻫﻮ ﳎﺮد اﳉﻤﻊ وﺑﲔ اﻟﺘﺼﻨﻴﻒ اﻟﺬي ﻫﻮ اﻟﱰﺗﻴﺐ
واﻟﺘﺒﻮﻳﺐ واﻟﺘﻤﻴﻴﺰ ﰲ اﳌﺼﻨﻔﺎت.إن ﻫﺬﻩ اﳌﺼﻨﻔﺎت اﳌﺪوﻧﺔ ﰲ ﻫﺬا اﻟﻌﺼﺮ ﻗﺪ ﲨﻌﺖ إﱃ ﺟﺎﻧﺐ أﺣﺎدﻳﺚ اﻟﺮﺳﻮل -
ﺻﻠﻰ ﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ -وأﻗﻮال اﻟﺼﺤﺎﺑﺔ وﻓﺘﺎوى اﻟﺘﺎﺑﻌﲔ ،ﺑﻌﺪ أن ﻛﺎﻧﺖ ﺗﺘﻨﺎﻗﻞ ﻣﺸﺎﻓﻬﺔ وﻛﺎﻧﺖ اﻟﺼﺤﻒ ﻓﻴﻤﺎ ﻣﻀﻰ
ﺗﻘﺘﺼﺮ ﻋﻠﻰ اﻷﺣﺎدﻳﺚ اﻟﻨﺒﻮﻳﺔ ﻓﻘﻂ.
وﻃﺮﻳﻘﺔ اﻟﺘﺪوﻳﻦ ﻫﻲ:ﲨﻊ اﻷﺣﺎدﻳﺚ اﳌﺘﻨﺎﺳﺒﺔ ﰲ ب واﺣﺪ ﰒ ﳚﻤﻊ ﲨﻠﺔ ﻣﻦ اﻷﺑﻮاب أو اﻟﻜﺘﺐ ﰲ ﻣﺼﻨﻒ واﺣﺪ
ﺑﻴﻨﻤﺎ ﻛﺎن اﻟﺘﺪوﻳﻦ ﰲ اﻟﻘﺮن اﳌﺎﺿﻲ ﳎﺮد ﲨﻊ اﻷﺣﺎدﻳﺚ ﰲ اﻟﺼﺤﻒ ﺑﺪون ﺗﺮﺗﻴﺐ أو ﲤﻴﻴﺰ" .

) (1

وإن ﻣﺎدة اﳌﺼﻨﱠﻔﺎت ﰲ ﻫﺬا اﻟﻘﺮن ﻗﺪ ﲨﻌﺖ ﻣﻦ اﻟﺼﺤﻒ واﻟﻜﺮارﻳﺲ اﻟﱵ دوﻧﺖ ﰲ ﻋﺼﺮ اﻟﺼﺤﺎﺑﺔ واﻟﺘﺎﺑﻌﲔ ،وﳑﺎ
ﻧﻘﻞ ﻣﺸﺎﻓﻬﺔ ﻣﻦ أﻗﻮال اﻟﺼﺤﺎﺑﺔ وﻓﺘﺎوى اﻟﺘﺎﺑﻌﲔ .وﻗﺎل اﳋﻄﻴﺐ":وﱂ ﻳﻜﻦ اﻟﻌﻠﻢ ﻣﺪو ً أﺻﻨﺎﻓﺎً وﻻ ﻣﺆﻟﻔﺎً ﻛﺘﺒﺎً وأﺑﻮا ً
) (2

ﰲ زﻣﻦ اﳌﺘﻘﺪﻣﲔ ﻣﻦ اﻟﺼﺤﺎﺑﺔ واﻟﺘﺎﺑﻌﲔ ،وإﳕﺎ ﻓﻌﻞ ذﻟﻚ ﻣﻦ ﺑﻌﺪﻫﻢ ،ﰒ ﺣﺬا اﳌﺘﺄﺧﺮون ﺣﺬوﻫﻢ".
ﻧﻴﺎ  :ﻃﺒﻘﺎت اﻟﻨﺴﺎء ﰲ اﻟﻌﺼﺮ ﺣﺴﺐ ﺗﻘﺴﻴﻢ اﻟﻌﻠﻤﺎء وﳕﺎذج ﻣﻨﻬﺎ

ﺣﺪدت ﻣﺼﻄﻠﺤﺎت دﻗﻴﻘﺔ ﰲ ﻫﺬﻩ اﻟﻌﺼﻮر اﻟﺼﺤﺎﺑﺔ ،اﻟﺘﺎﺑﻌﻮن و ﺑﻌﻴﻬﻢ و ﺑﻌﻲ اﻟﺘﺎﺑﻌﲔ ،ﻛﺒﺎر اﻟﺘﺎﺑﻌﲔ وأواﺳﻂ
اﻟﺘﺎﺑﻌﲔ وأﺻﺎﻏﺮ اﻟﺘﺎﺑﻌﲔ وﻛﻞ ﻫﺬﻩ اﻟﻄﺒﻘﺎت ﺗﺮﺑﻂ ﺑﺮؤﻳﺔ اﻟﻨﱯ -ﺻﻠﻰ ﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ -ﰒ ﺑﺮؤﻳﺔ اﻟﺼﺤﺎﺑﺔ واﻷﺧﺬ
ﻋﻨﻬﻢ ورؤﻳﺔ اﻟﺘﺎﺑﻌﲔ واﻷﺧﺬ ﻋﻨﻬﻢ وﻫﻜﺬا.ﻳﺮﺑﻂ ﻛﻠﻪ ﺑﻨﻘﻞ اﻟﻘﺮآن واﻟﺴﻨﺔ وﻋﻠﻮم اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ وأﺣﻜﺎﻣﻬﺎ  .وﻛﺬاﻟﻚ ﻛﺎن
اﻷﻣﺮ ﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻨﺴﺎء ﻓﻬﻦ ﺻﺤﺎﺑﻴﺎت و ﺑﻌﻴﺎت و ﺑﻌﻲ ﺑﻌﻴﺎت ...
أ :ﻣﻔﻬﻮم اﻟﺘﺎﺑﻌﻲ و ﺑﻌﻲ اﻟﺘﺎﺑﻌﲔ

أﺣﺪا ﻣﻦ اﻟﺘﺎﺑﻌﲔ ،ﻗﺎل اﻟﺴﺨﺎوي ﰲ ﻓﺘﺢ اﳌﻐﻴﺚ ﺗﻌﻠﻴ ًﻘﺎ
اﻟﺘﺎﺑﻌﻲ ﻫﻮ ﻣﻦ أدرك أﺣﺪ اﻟﺼﺤﺎﺑﺔ ,و ﺑﻊ اﻟﺘﺎﺑﻌﻲ ﻣﻦ أدرك ً
أﻳﻀﺎ ﻫﻮ )اﻟﻼﻗﻲ ﳌﻦ ﻗﺪ ﺻﺤﺒﺎ(
ﻋﻠﻰ ﻗﻮل اﻟﻌﺮاﻗﻲ ﰲ أﻟﻔﻴﺘﻪ :واﻟﺘﺎﺑﻌﻲ اﻟﻼﻗﻲ ﳌﻦ ﻗﺪ ﺻﺤﺒﺎ.ﻓـ
)اﻟﺘﺎﺑﻊ(وﻳﻘﺎل ﻟﻪ:اﻟﺘﺎﺑﻌﻲ ً
ُ
اﺣﺪا ﻓﺄﻛﺜﺮ(3)"..وﻗﺪ اﺧﺘﻠﻒ ﻋﻠﻤﺎء اﳊﺪﻳﺚ ﰲ ﲢﺪﻳﺪ ﻃﺒﻘﺎت اﻟﺘﺎﺑﻌﲔ؛ﻓﻤﻨﻬﻢ ﻣﻦ ﺟﻌﻠﻬﺎ
اﻟﻨﱯ ﺻﻠﻰ ﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ و ً

ﺛﻼ ً  ,وﻗﻴﻞ :أر ًﺑﻌﺎ ,وﻗﻴﻞ :ﲬﺲ ﻋﺸﺮة ﻃﺒﻘﺔ ...،آﺧﺮﻫﻢ ﻣﻦ ﻟﻘﻲ أﻧﺲ ﺑﻦ ﻣﺎﻟﻚ ﻣﻦ أﻫﻞ اﻟﺒﺼﺮة ،وﻣﻦ ﻟﻘﻲ ﻋﺒﺪ ﷲ
ﺑﻦ أﰊ أوﰱ ﻣﻦ أﻫﻞ اﻟﻜﻮﻓﺔ ،وﻣﻦ ﻟﻘﻲ اﻟﺴﺎﺋﺐ ﺑﻦ ﻳﺰﻳﺪ ﻣﻦ أﻫﻞ اﳌﺪﻳﻨﺔ" .

) (4

وﻳﻘﻮل اﳍﺮوي اﻟﻘﺎري ﰲ ﺷﺮح ﳔﺒﺔ اﻟﻔﻜﺮ ﰲ ﻣﺼﻄﻠﺤﺎت أﻫﻞ اﻷﺛﺮ ﻋﻦ ﺗﻌﺮﻳﻒ اﳊﺪﻳﺚ اﳌﺮﺳﻞ وﺻﻮرﺗﻪ أن ﻳﻘﻮل
ﻛﺜﲑا ﻣﻦ اﻟﺼﺤﺎﺑﺔ ,وﺟﺎﻟﺴﻬﻢ ،وﻛﺎﻧﺖ ُﺟ ّﻞ رواﻳﺘﻪ ﻋﻨﻬﻢ ،ﻛﻘﻴﺲ ﺑﻦ أﰊ ﺣﺎزم،
ﻛﺒﲑا( ن ﻟﻘﻲ ً
اﻟﺘﺎﺑﻌﻲ ،ﺳﻮاء ﻛﺎن ً
 -1اﻟﺑﻐدادي  -اﻟﺟﺎﻣﻊ ﻷﺧﻼق اﻟراوي وآداب اﻟﺳﺎﻣﻊ ﻟﻠﺧطﯾب . 285 / 2
 -1ﻧﻔس اﻟﻣﺻدر
- 2اﻟﺳﯾوطﻲ  -ﺗدرﯾب اﻟراوي ﻓﻲ ﺷرح ﺗﻘرﯾب اﻟﻧووي اﻟﻣﺣﻘﻖ :ﻣﺎزن ﺑن ﻣﺣﻣد اﻟﺳرﺳﺎوي-دار اﺑن اﻟﺟوزي 894– 88 / 1 --2010-
-3أﻧظر اﻟﺳﺧﺎوي  -ﻓﺗﺢ اﻟﻣﻐﯾث ﺑﺷرح أﻟﻔﯾﺔ اﻟﺣدﯾث ﻋﺑد اﻟﻛرﯾم ﺑن ﻋﺑد ﷲ ﺑن ﻋﺑد اﻟرﺣﻣن اﻟﺧﺿﯾر -دار اﻟﻣﻧﺎھﺞ  -1426 :ا ص123
 -4اﻷﻧﺻﺎري زﻛرﯾﺎ -ﻓﺗﺢ اﻟﺑﺎﻗﻲ ﺑﺷرح أﻟﻔﯾﺔ اﻟﻌراﻗﻲ ﺗﺣﻘﯾﻖ ﻋﺑد اﻟﻠطﯾف اﻟﮭﻣﯾم -ﻣﺎھر ﯾﺎﺳﯾن اﻟﻔﺣل دار اﻟﻛﺗﺎب اﻟﻌﻠﻣﯾﺔ2002-1م234/1
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ﻳﻠﻖ ﻣﻦ اﻟﺼﺤﺎﺑﺔ إﻻ اﻟﻌﺪد اﻟﻴﺴﲑ ،أو ﻟﻘﻲ ﲨﺎﻋﺔ ﻣﻊ
ﺻﻐﲑا ،ن ﱂ َ
ﺻﻐﲑا( وﰲ ﻧﺴﺨﺔ :أو ً
وﺳﻌﻴﺪ ﺑﻦ اﳌﺴﻴﺐ) ،أم ً
) (5
ﻛﻮن ُﺟ ّﻞ رواﻳﺘﻪ ﻋﻦ اﻟﺘﺎﺑﻌﲔ ،ﻛﻴﺤﲕ ﺑﻦ ﺳﻌﻴﺪ اﻷﻧﺼﺎري"...
وﻗﺎل اﻟﺴﻴﻮﻃﻲ  " :ﻋﻦ ﻃﺒﻘﺎت اﻟﺘﺎﺑﻌﲔ :وﻗﺎل اﳊﺎﻛﻢ :ﻫﻢ ﲬﺲ ﻋﺸﺮة ﻃﺒﻘﺔ :اﻷوﱃ :ﻣﻦ أدرك اﻟﻌﺸﺮة ﻣﻨﻬﻢ:
)ﻗﻴﺲ ﺑﻦ أﰊ ﺣﺎزم ،وﺳﻌﻴﺪ )ﺑﻦ اﳌﺴﻴﺐ ،وﻏﲑﳘﺎ ...واﻟﻄﺒﻘﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ :اﻷﺳﻮد ﺑﻦ ﻳﺰﻳﺪ ،وﻋﻠﻘﻤﺔ ﺑﻦ ﻗﻴﺲ ،وﻣﺴﺮوق،
وأﺑﻮ ﺳﻠﻤﺔ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﺮﲪﻦ ،وﺧﺎرﺟﺔ ﺑﻦ زﻳﺪ ،وﻏﲑﻫﻢ ،واﻟﻄﺒﻘﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ :اﻟﺸﻌﱯ،وﺷﺮﻳﺢ ﺑﻦ اﳊﺎرث،وﻋﺒﻴﺪ ﷲ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ
ﷲ ﺑﻦ ﻋﺘﺒﺔ ،وأﻗﺮا ﻢ ،ﰒ ﻗﺎل :وﻫﻢ ﲬﺲ ﻋﺸﺮة ﻃﺒﻘﺔ :آﺧﺮﻫﻢ ﻣﻦ ﻟﻘﻲ أﻧﺲ ﺑﻦ ﻣﺎﻟﻚ ﻣﻦ أﻫﻞ اﻟﺒﺼﺮة ،وﻋﺒﺪ ﷲ ﺑﻦ
أﰊ أوﰱ ﻣﻦ أﻫﻞ اﻟﻜﻮﻓﺔ ،واﻟﺴﺎﺋﺐ ﺑﻦ ﻳﺰﻳﺪ ﻣﻦ أﻫﻞ اﳌﺪﻳﻨﺔ ،وﻋﺒﺪ ﷲ ﺑﻦ اﳊﺎرث ﺑﻦ ﺟﺰء ﻣﻦ أﻫﻞ اﳊﺠﺎز ،وأ
أﻣﺎﻣﺔ اﻟﺒﺎﻫﻠﻲ ﻣﻦ أﻫﻞ اﻟﺸﺎم ،اﻧﺘﻬﻰ .ﻓﻠﻢ ﻳﻌﺪ ﻣﻦ اﻟﻄﺒﻘﺎت ﺳﻮى اﻟﺜﻼﺛﺔ اﻷوﱃ واﻷﺧﲑة  ...وﻗﺮن اﻟﺘﺎﺑﻌﲔ ﻣﻦ ﻣﺎﺋﺔ
ﺳﻨﺔ إﱃ ﳓﻮ ﺳﺒﻌﲔ ،وﻗﺮن أﺗﺒﺎع اﻟﺘﺎﺑﻌﲔ ﻣﻦ ﰒ إﱃ ﳓﻮ اﻟﻌﺸﺮﻳﻦ وﻣﺎﺋﺘﲔ"...

) (1

واﳌﺮاد ﻟﻄﺒﻘﺔ :اﳉﻤﺎﻋﺔ اﳌﺘﻘﺎرﺑﻮن ﰲ اﻟﺴﻦ ،اﳌﺸﱰﻛﻮن ﰲ اﻷﺧﺬ ﻋﻦ اﻟﺸﻴﻮخ"... ،

)(2

ب :ﻃﺒﻘﺎت ﻧﺴﺎء ﻫﺬا اﻟﻘﺮن
ﻳﻌﺘﱪ ﻫﺬا اﻟﻘﺮن ﻋﺼﺮ أواﺳﻂ اﻟﺘﺎﺑﻌﻴﺎت وﺻﻐﺎرﻫﻦ ،و ﺑﻌﻴﺎت اﻟﺘﺎﺑﻌﲔ.وﲨﻌﺖ ﻫﺬﻩ اﻟﻔﱰة ﻃﺒﻘﺔ ﻓﻀﻠﻴﺎت اﻟﺘﺎﺑﻌﻴﺎت
ﳑﻦ روﻳﻦ اﻟﻌﻠﻢ ﻋﻦ ﻋﺎﺋﺸﺔ وأم ﺳﻠﻤﺔ –رﺿﻲ ﷲ ﻋﻨﻬﻤﺎ -أو ﻋﻦ أﺣﺪ أﻗﺎر ﺎ أو ﻋﻦ ﺧﻠﻴﻔﺔ ﻣﻦ اﳋﻠﻔﺎء .وﻋﺮﻓﻦ
ﻟﻔﻘﻪ وﻛﺜﺮة اﻟﺮواﻳﺔ،وﻋﺎﺷﺖ ﻫﺆﻻء اﻟﺘﺎﺑﻌﻴﺎت ﰲ اﳉﺰء اﻷول ﻣﻦ اﻟﻘﺮن اﻟﺜﺎﱐ.ﰒ ﻛﺎﻧﺖ ﻃﺒﻘﺔ ﺻﻐﺎر اﻟﺘﺎﺑﻌﻴﺎت
وﺑﻌﺪﻫﺎ ﺑﻌﻴﺎت اﻟﺘﺎﺑﻌﲔ .
وﻗﺪ اﺧﺘﻠﻒ اﻟﺒﺎﺣﺜﻮن اﳌﻌﺎﺻﺮون ﰲ ﻋﺪد اﻟﻨﺴﺎء اﻟﻌﺎﳌﺎت اﻟﺮاو ت ﻟﻠﺤﺪﻳﺚ ﺑﲔ ﻣﻜﺜﺮ و ﻣﻘﻞ.وﻗﺪ أﺣﺼﻰ اﻹﻣﺎم
اﺑﻦ ﺣﺠﺮ "ﻋﺪد اﻟﻨﺴﺎء اﻟﺮاو ت ﻟﻠﺤﺪﻳﺚ  824اﻣﺮأة إﱃ ﺑﺪاﻳﺔ اﻟﻘﺮن اﻟﺜﺎﻟﺚ"...

)(3

-1ﻋﺪد اﻟﺘﺎﺑﻌﻴﺎت ﺗﺴﻊ وﺛﻼﺛﻮن وﻣﺎﺋﺔ ،ﻣﻨﻬﻦ  68ﻣﻌﺮوﻓﺎت ﲰﺎﺋﻬﻦ ،و %20ﻣﻌﺮوﻓﺎت ﺑﻜﻨﻴﺘﻬﻦ ،و%12
ﻣﻨﻬﻦ ﻣﺒﻬﻤﺎت وﻧﺴﺒﺔ اﳌﺒﻬﻤﺎت ﺗﻌﺘﱪ ﻋﺎﻟﻴﺔ ﰲ ﺣﻘﻬﻦ ،ﺧﺎﺻﺔ إذا ﻋﻠﻢ أن ﻧﺴﺒﺔ اﳌﺒﻬﻤﲔ ﻣﻦ ﳎﻤﻞ رﺟﺎل اﻟﻜﺘﺐ
رﺟﻼ ﻻ ﻳﺰﻳﺪ ﻋﻦ  %2وأن ﻧﺴﺒﺔ اﳌﺒﻬﻤﺎت ﻣﻦ ﳎﻤﻞ ﻧﺴﺎء اﻟﻜﺘﺐ اﻟﺴﺘﺔ وﻋﺪدﻫﻦ
اﻟﺴﺘﺔ وﻋﺪدﻫﻢ )ً (8525
) (301اﻣﺮأة ﺑﻠﻎ  %19وﻫﺬا ﻳﺪل ﻋﻠﻰ أن اﻷﺻﻞ ﰲ اﳌﺮأة اﻟﺘﺴﱰ واﻟﺴﻜﻮن".
وأﺣﺼﺖ اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ أﲰﺎء اﻟﺴﻴﺪ ﻋﺪد اﻟﻨﺴﺎء اﻟﺘﺎﺑﻌﻴﺎت  267ﺑﻌﻴﺔ ﰲ اﻟﻘﺮن اﻟﺜﺎﱐ وﻋﻠﻘﺖ أن ﻋﺪد اﻟﻨﺴﺎء ﰲ ﻫﺬا
اﻟﻘﺮن أﻗﻞ ﻣﻨﻬﻦ ﰲ اﻟﻘﺮن اﻷول .
ﺗﻘﻮل أﲰﺎء ﺳﻴﺪ "إن اﻟﻘﺮن اﻷول ،ﻓﻀﻼ ﻋﻦ اﻟﻨﺼﻒ اﻷول ﻣﻦ اﻟﻘﺮن اﻟـﺜﺎﱐ اﳍﺠﺮﻳـ ﻣﻦ رﻳﺦ اﻹﺳﻼم ،ﻗﺪ ﺷﻬﺪا
ﻣﻌﺪﻻت ﻛﺒﲑة ﻣﻦ ﻣﺸﺎرﻛﺔ اﻟﻨﺴﺎء ﰲ رواﻳﺔ اﳊﺪﻳﺚ ،أﻋﻘﺒﻬﻤﺎ اﺿﻤﺤﻼل ﻛﺒﲑ اﺳﺘﻤﺮ ﻣﺎ ﻳﻘﺮب ﻣﻦ ﻗﺮﻧﲔ وﻧﺼﻒ ﻣﻦ
 -5اﻟﮭروي اﻟﻘﺎري ﻓﻲ ﺷرح ﻧﺧﺑﺔ اﻟﻔﻛر ﻓﻲ ﻣﺻطﻠﺣﺎت أھل اﻷﺛر ﻋن ﺗﻌرﯾف اﻟﺣدﯾث اﻟﻣرﺳل -.دار اﻷرﻗم ﻟﺑﻧﺎن 231-
 -1اﻟﺳﯾوطﻲ -ﺗدرﯾب اﻟراوي ﻓﻲ ﺷرح ﺗﻘرﯾب اﻟﻧواوي123/1 -
 -2زﻛرﯾﺎ اﻷﻧﺻﺎري ﻓﻲ ﻓﺗﺢ اﻟﺑﺎﻗﻲ ﺑﺷرح أﻟﻔﯾﺔ اﻟﻌراﻗﻲ ﺷﺎرح ﻗول اﻟﻌراﻗﻲ ﻓﻲ أﻟﻔﯾﺔ ﻣﺻطﻠﺢ اﻟﺣدﯾث:ص23
 -3أﺳﻣﺎء اﻟﺳﯾد -اﻟﻣرأة و ﻧﻘل اﻟﻣﻌرﻓﺔ اﻟدﯾﻧﯾﺔ – ﻧﻘﻠﮫ إﻟﻰ اﻟﻌرﺑﯾﺔ – د /أﺣﻣد اﻟﻌدوي  -ﻣدارات ﻟﻸﺑﺣﺎث و اﻟﻧﺷر –ص 135
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اﻟﺰﻣﺎن .وﲝﻠﻮل ﻣﻨﺘﺼﻒ اﻟﻘﺮن اﻟﺮاﺑﻊ إﱃ اﻟﻌﺎﺷﺮ اﳍﺠﺮي ﻓﺼﺎﻋﺪا ،ﻋﺎدت اﻟﻨﺴﺎء ﻟﻠﻈﻬﻮر ﳎﺪدا ﺑﻮﺻﻔﻬﻦ راو ت
ﺟﻠﻴﻼت ﻟﻠﺤﺪﻳﺚ .وﺧﻼل ﻋﻬﻮد اﻟﺴﻼﺟﻘﺔ واﻷﻳﻮﺑﻴﲔ واﳌﻤﺎﻟﻴﻚ )ﻣﻦ اﻟﻘﺮن اﻟـﺨﺎﻣﺲ إﱃ اﻟﻘﺮن اﻟﻌﺎﺷﺮ اﳍﺠﺮي ذاع
ﺻﻴﺖ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﶈﺪ ت ﻣﻦ اﻟﻨﺴﺎء ،ﲝﻴﺚ أﺻﺒﺤﻦ ﻗﺒﻠﺔ ﻟﻠﻄﻼب واﻟﻄﺎﻟﺒﺎت ﻣﻦ ﲨﻴﻊ أﳓﺎء اﻟﻌﺎﱂ اﻹﺳﻼﻣﻲ،
اﻟﺬﻳﻦ ﻃﻤﻌﻮا ﰲ اﻟﺮواﻳﺔ ﻋﻨﻬﻦ .ﻛﻤﺎ ﲤﻴﺰ أواﺋﻞ اﻟﻌﺼﺮ اﻟﻌﺜﻤﺎﱐ "ﳓﻮ ﻣﻨﺘﺼﻒ اﻟﻘﺮن اﻟﻌﺎﺷﺮ اﳍﺠﺮي ﺑﱰاﺟﻊ ﺣﺎد آﺧﺮ
ﰲ أﻋﺪاد روا ت اﳊﺪﻳﺚ ﻣﻦ اﻟﻨﺴﺎء"...

)(4

 -2اﻟﺘﺎﺑﻌﻴﺎت اﳊﺮاﺋﺮ واﳉﻮاري ﻳﻈﻬﺮ أن اﻟﻌﻠﻢ وأﺧﺒﺎر اﻟﻨﱯ -ﺻﻠﻰ ﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ  -ﰲ ذﻟﻚ اﻟﺰﻣﺎن اﳌﻔﻀﻞ ﻛﺎن
ﻣﺸﺎﻋﺎً ﺑﲔ ﲨﻴﻊ ﻃﺒﻘﺎت اﻟﻨﺎس ،ﺣﱴ إن اﳉﻮاري ﻛﺎن ﳍﻦ ﻳﺪ ﰲ ﺧﺪﻣﺔ ﺳﻨﺔ اﻟﻨﱯ -ﺻﻠﻰ ﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ  -ﺣﻴﺚ
)(5

ﺑﻠﻐﺖ ﻧﺴﺒﺘﻬﻦ %14

ﻣﻦ ﳎﻤﻮع اﻟﺘﺎﺑﻌﻴﺎت ﰲ اﻟﻜﺘﺐ اﻟﺴﺘﺔ.

 -3ﺷﻴﻮخ اﻟﺘﺎﺑﻌﻴﺎت ﻣﻦ اﻟﺮﺟﺎل واﻟﻨﺴﺎء أﺧﺬت اﻟﺘﺎﺑﻌﻴﺎت ﲟﺨﺘﻠﻒ ﻃﺒﻘﺎ ﻦ ﻋﻦ اﻟﺼﺤﺎﺑﺔ و اﻟﺘﺎﺑﻌﲔ اﻟﺮﺟﺎل اﶈﺎرم
وﻏﲑ اﶈﺎرم ...ﻛﻤﺎ أﺧﺬن ﻋﻦ اﻟﻨﺴﺎء وﺗﻘﻮل د /ﻋﺎﻟﻴﺔ ﺑﻨﺖ ﻋﺒﺪ ﷲ ﻟﻄﻮ ":ﻳﺘﺒﲔ ﻟﻨﺎ ﻧﺴﺒﺔ ﺷﻴﻮخ اﻟﺘﺎﺑﻌﻴﺎت ﻣﻦ
اﻟﺮﺟﺎل إذ ﺑﻠﻐﺖ ﻧﺴﺒﺔ  %25ﰲ ﺣﲔ ﺑﻠﻐﺖ ﻧﺴﺒﺔ اﻟﺸﻴﺨﺎت ﻣﻦ اﻟﻨﺴﺎء  %75ﳑﺎ ﻳﺪل ﻋﻠﻰ أن ﻣﺼﺎدر اﻟﺘﺎﺑﻌﻴﺎت
اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﻛﺎﻧﺖ ﰲ اﻟﻐﺎﻟﺐ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻟﻨﺴﺎء ﺣﻴﺚ إﻧﻪ أﻟﻴﻖ ﻦ وأرﻓﻖ ،ﻷن ﻃﺒﻴﻌﺔ اﻟﻨﺴﺎء اﳌﻴﻞ إﱃ اﻟﺘﻠﻘﻲ ﻋﻦ اﻟﻨﺴﺎء.
-4ﻗﺪ ﺑﻠﻎ ﻋﺪد اﻟﺮوا ت اﳌﺮﻓﻮﻋﺔ إﱃ اﻟﻨﱯ -ﺻﻠﻰ ﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ  95% -ﰲ ﺣﲔ ﺑﻠﻎ ﻋﺪد اﻟﺮوا ت اﳌﻮﻗﻮﻓﺔ ﻋﻦ
اﻟﺼﺤﺎﺑﺔ  %5وﻫﺬا ﻳﺸﲑ إﱃ اﻫﺘﻤﺎم اﻟﺘﺎﺑﻌﻴﺎت ﺑﺘﺤﺮي ..وﺗﻘﺼﻲ .أﺧﺒﺎر اﻟﻨﱯ -ﺻﻠﻰ ﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ أﻛﺜﺮ ﺑﻜﺜﲑ ﻣﻦ
اﻫﺘﻤﺎﻣﻬﻦ ﻟﺼﺤﺎﺑﺔ.
-5ﺣﻜﻢ ﻣﺮو ت اﻟﺘﺎﺑﻌﻴﺎت ﻣﻦ ﺣﻴﺚ اﻟﻘﺒﻮل واﻟﱠﺮد:إن ﻏﺎﻟﺐ اﻟﺮوا ت اﳌﻨﻘﻮﻟﺔ ﻋﻦ اﻟﺘﺎﺑﻌﻴﺎت ﰲ اﻟﻜﺘﺐ اﻟﺴﺘﺔ %88
ﳛﺘﺞ ﺎ ﻓﻬﻲ ﺗﺪور ﺑﲔ اﻟﺼﺤﺔ واﳊﺴﻦ ﺑﻨﻮﻋﻴﻪ،ﳑﺎ ﻳﺸﲑ إﱃ ﻣﻜﺎﻧﺔ ﻫﺆﻻء اﻟﺘﺎﺑﻌﻴﺎت ،واﻟﻨﻘﻠﺔ ﻋﻨﻬﻦ ،وﻣﻜﺎﻧﺔ رواﻳﺘﻬﻦ ﰲ
اﻟﺪواوﻳﻦ اﳌﻌﺘﻤﺪة ﻟﻠﺴﻨﺔ اﳌﺸﺮﻓﺔ ،وأن اﻟﺮواﻳﺔ ﻳﺴﺘﻮي ﻓﻴﻬﺎ اﻟﺮﺟﺎل واﻟﻨﺴﺎء؛ ﻷ ﺎ ﺗﻘﻮم ﻋﻠﻰ اﳊﻔﻆ واﻟﻀﺒﻂ ،ﻣﻊ اﻟﺴﻼﻣﺔ
ﻣﻦ اﻟﻘﻮادح"...

) (1

وﻗﺪ ﻗﺎل اﳊﺎﻓﻆ اﻟﺬﻫﱯ  " :ﱂ ﻳﺆﺛﺮ ﻋﻦ اﻣﺮأة أ ﺎ ﻛﺬﺑﺖ ﰲ ﺣﺪﻳﺚ".

) (2

-6اﻷﺣﻜﺎم اﻟﻔﻘﻬﻴﺔ ﰲ ﻣﺮو ت اﻟﺘﺎﺑﻌﻴﺎت ﺗﻨﺎوﻟﺖ ﻣﺮو ﻦ ﺟﻮاﻧﺐ ﻛﺜﲑة ﻣﺘﻨﻮﻋﺔ ﻣﻦ أﻣﻮر اﻟﻌﺒﺎدة ﻛﺎﻟﻮﺿﻮء ،واﻟﻐﺴﻞ،
واﻟﺼﻼة ،واﻷذان ،واﳌﺴﺎﺟﺪ ،وﻣﻨﻬﺎ أﻣﻮر ﺧﺎﺻﺔ ﻟﻨﺴﺎء ﻛﺎﳊﻴﺾ ،واﻟﻨﻔﺎس ،واﻟﺰﻳﻨﺔ ،واﻟﻠﺒﺎس ،واﻟﻄﻼق ،ﻛﻤﺎ ﺗﻨﺎول
أﻣﻮر اﻟﺒﻴﻊ ،واﻟﺘﺠﺎرة ،واﻟﺬ ﺋﺢ ،واﻟﺼﻴﺪ ،وأﻣﻮر اﻟﻨﻜﺎح ،واﻷدب،واﻟﺬﻛﺮ ،إﻻ أن ﻏﺎﻟﺐ اﻟﺮوا ت اﳓﺼﺮت ﰲ اﻷدب،
واﳊﺞ واﳊﻴﺾ ،ﳑﺎ ﻳﺸﲑ إﱃ اﻫﺘﻤﺎﻣﺎت اﻟﻨﺴﺎء اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﲟﺎ ﻳﺘﺼﻞ ﻦ ﺑﺼﻮرة ﻣﺒﺎﺷﺮة ،وﻫﺬا ﻳﺸﲑ إﱃ أن اﻹﺳﻼم ﺟﻌﻞ
ﻟﻠﻤﺮأة اﳊﻖ ﰲ اﻷﻣﺮ واﻟﻨﻬﻲ،ﻓﻴﻤﺎ ﻋﻠﻤﺘﻪ ،وﺣﻔﻈﺘﻪ،وﻋﻠﻴﻬﺎ ﺑﺬل اﻟﻨﺼﻴﺤﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﺗﺮاﻩ ﺧﲑاً ،وﻧﺸﺮ اﻟﻌﻠﻢ وﺗﻌﻠﻴﻤﻪ ﻣﻊ ﻣﺮاﻋﺎة
) (3

اﻹﺳﻼم ﰲ ذﻟﻚ ﻓﻮارق اﻟﺬﻛﻮرة ،واﻷﻧﻮﺛﺔ "...

-4
-5
-1
-2
-3

ﰲ ﺣﲔ ﻗﻠﺖ روا ﻦ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﺼﻞ ﻣﻮر اﻟﻌﺎﻣﺔ ،واﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ،واﻟﺪوﻟﺔ

اﺑن ﺣﺟر اﻟﻌﺳﻘﻼﻧﻲ– ﺗﮭذﯾب اﻟﺗﮭذﯾب –ﺗﺣﻘﯾﻖ  -إﺑراھﯾم اﻟزﯾﺑﻖ  -ﻋﺎدل ﻣرﺷد -ﻣؤﺳﺳﺔ اﻟرﺳﺎﻟﺔ2008-م -ج 123/1
اﻟﻣرﺟﻊ ﻧﻔﺳﮫ وﻛﺎﻧت ﻧﺳﺑﺔ اﻟﻣﺣﺎرم ﻋﺎﻟﯾﺔ ﺟدا ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﻐﯾر اﻟﻣﺣﺎرم .وﺗذﻛر اﻟدﻛﺗورة اﻟﻌﺎﻟﯾﺔ ﺑﻧت اﺣﻣد أن اﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻐﯾر اﻟﻣﺣﺎرم  %12ﻓﻘط
اﻟﻘﺎﺿﻲ ﻋﯾﺎض  -ﻣﺷﺎرق اﻷﻧوار،ﻋﻠﻰ ﺻﺣﺎح اﻵﺛﺎر –اﻟطﺑﻌﺔ اﻟﻘدﯾﻣﺔ 2015-م .31/2 ،
اﻟذھﺑﻲ ﻣﯾزان اﻻﻋﺗدال ﻓﻲ ﻧﻘد اﻟرﺟﺎل –ﺗﺣﻘﯾﻖ ﻋﻠﻲ ﻣﺣﻣد اﻟﺑﺟﺎوي –دار اﻟﻣﻌرﻓﺔ –ﺑﯾروت -اﻟﻣﻘدﻣﺔ ص 20
ﻋﯾﺎض .46/2 ،
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رﻏﻢ أ ﻦ ﻋﺸﻦ ﻗﻤﺔ اﻟﻌﺪاﻟﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﰲ ﻇﻞ اﻟﻨﺒﻮة واﳋﻼﻓﺔ اﻟﺮاﺷﺪة ﺑﻞ ﻛﻦ أﻣﻬﺎت وأﺧﻮات ﻟﻜﺒﺎر اﻟﻘﺎدة واﻟﻘﻮاد
واﳊﻜﺎم ﻣﺜﻞ ﻋﺒﺪ ﷲ ﺑﻦ اﻟﺰﺑﲑ وﻏﲑﻩ.
ج :ﳕﺎذج ﻣﻦ ﻧﺴﺎء ﻛﺒﺎر ﺑﻌﻴﺎت ﻫﺬا اﻟﻘﺮن وﺗﺮﲨﺔ ﻣﻮﺟﺰة ﳍﻦ :
-1ﺣﻔﺼﺔ ﺑﻨﺖ ﺳﲑﻳﻦ :

ﻫﻲ إﺣﺪى ﻧﺴﺎء اﻟﻠﻮاﰐ ﲪﻠﻦ رﺳﺎﻟﺔ اﻹﺳﻼم ﺑﻌﺪ اﻟﺼﺤﺎﺑﻴﺎت ،ﻓﻜﻦ اﻣﺘﺪاداً ﳍﻦ ﻓﻜﺮا وﻋﻤﻼً وﺳﻠﻮﻛﺎً ،ﲤﺜﻠﻦ اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ
اﳉﺪﻳﺪة ﺧﲑ ﲤﺜﻴﻞ.أم اﳍﺬﻳﻞ،اﻟﻔﻘﻴﻬﺔ اﻷﻧﺼﺎرﻳﺔ روت ﻋﻦ أم ﻋﻄﻴﺔ وأم اﻟﺮاﺋﺢ ،وﻣﻮﻻﻫﺎ أﻧﺲ ﺑﻦ ﻣﺎﻟﻚ،وأﰊ اﻟﻌﺎﻟﻴﺔ روى
ﻋﻨﻬﺎ أﺧﻮﻫﺎ ﳏﻤﺪ ،وﻗﺘﺎدة ،وأﻳﻮب ،وﺧﺎﻟﺪ اﳊﺬاء ،واﺑﻦ ﻋﻮن ،وﻫﺸﺎم ﺑﻦ ﺣﺴﺎن روي ﻋﻦ إ س ﺑﻦ ﻣﻌﺎوﻳﺔ ،ﻗﺎل:
ﻣﺎ أدرﻛﺖ أﺣﺪا أﻓﻀﻠﻪ ﻋﻠﻴﻬﺎ وﻗﺎل :ﻗﺮأت اﻟﻘﺮآن وﻫﻲ ﺑﻨﺖ ﺛﻨﱵ ﻋﺸﺮة ﺳﻨﺔ  ،وﻋﺎﺷﺖ ﺳﺒﻌﲔ ﺳﻨﺔ ،ﻓﺬﻛﺮوا ﻟﻪ اﳊﺴﻦ
واﺑﻦ ﺳﲑﻳﻦ  ،ﻓﻘﺎل  :أﻣﺎ أ ﻓﻤﺎ أﻓﻀﻞ ﻋﻠﻴﻬﺎ أﺣﺪا .وﻗﺎل ﻣﻬﺪي ﺑﻦ ﻣﻴﻤﻮن  :ﻣﻜﺜﺖ ﺣﻔﺼﺔ ﺑﻨﺖ ﺳﲑﻳﻦ ﺛﻼﺛﲔ
ﺳﻨﺔ ﻻ ﲣﺮج ﻣﻦ ﻣﺼﻼﻫﺎ إﻻ ﻟﻘﺎﺋﻠﺔ أو ﻗﻀﺎء ﺣﺎﺟﺔ .ﻗﻠﺖ  :ﺗﻮﻓﻴﺖ ﺑﻌﺪ اﳌﺎﺋﺔ "...

)(1

روت اﻟﻜﺜﲑ ﻣﻦ اﻷﺣﺎدﻳﺚ

وﻋﻘﺪت اﻟﻜﺜﲑ ﻣﻦ ﳎﺎﻟﺲ اﻟﻌﻠﻢ ﻟﻠﺤﺪﻳﺚ واﻟﻔﻘﻪ وﳍﺎ ﻣﺮو ت ﻛﺜﲑة ﰲ ﻛﺘﺐ اﻟﺼﺤﺎح واﻟﺴﻨﻦ واﳌﺴﻨﺪ .

 -2ﻋﻤﺮة ﺑﻨﺖ ﻋﺒﺪ اﻟﺮﲪﺎن ﻣﺪﻧﻴﺔ ،ﺑﻌﻴﺔ ،ﺛﻘﺔ
ِ
َﺳ َﻌ ُﺪ ﺑْ ُﻦ ُزَر َارةَ ﺑْ ِﻦ ﻋُ َﺪ ِس ﺑْ ِﻦ ﻋُﺒَـْﻴ ِﺪ ﺑﻦ ﺛﻌﻠﺒﺔ ﺑﻦ ﻏﻨﻢ ﺑﻦ ﻣﺎﻟﻚ ﺑﻦ اﻟﻨﺠﺎر .وأﻣﻬﺎ
وﻫﻲ َﻋ ْﻤَﺮةُ ﺑِْﻨ ُ
ﺖ َﻋْﺒﺪ اﻟﱠﺮ ْﲪَ ِﻦ ﺑْ ِﻦ أ ْ
ﺳﺎﳌﺔ ﺑﻨﺖ ﺣﻜﻴﻢ ﺑﻦ ﻫﺎﺷﻢ ﺑﻦ ﻗﻮاﻟﺔ .ﺗﺰوﺟﻬﺎ ﻋﺒﺪ اﻟﺮﲪﻦ ﺑﻦ ﺣﺎ ِرﺛَﺔُ ﺑﻦ اﻟﻨـﱡﻌﻤ ِ
ﺎن ﺑْ ِﻦ ﻧـَ ْﻔ ِﻊ ﺑْ ِﻦ َزﻳْ ِﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﻴﺪ ﺑﻦ ﺛﻌﻠﺒﺔ
َ ُْ َْ
)(2

ﺑﻦ ﻏﻨﻢ ﺑﻦ ﻣﺎﻟﻚ ﻓﻮﻟﺪت ﻟﻪ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﺮﲪﻦ وﻫﻮ أﺑﻮ اﻟﺮﺟﺎل"... .
وﻗﺪ روى اﻟﺰﻫﺮي ﻋﻦ ﻋﻤﺮة .وروى ﻋﻨﻬﺎ َﻋْﺒ ِﺪ ا ﱠِ ﺑْ ِﻦ أَِﰊ ﺑَ ْﻜ ِﺮ ﺑْ ِﻦ َﺣ ْﺰٍم وﳛﲕ ﺑﻦ ﺳﻌﻴﺪ اﻷﻧﺼﺎري وﻏﲑﻫﻢ .وروت
ﻋﻤﺮة ﻋﻦ ﻋﺎﺋﺸﺔ وأم ﺳﻠﻤﺔ .وﻛﺎﻧﺖ ﻋﺎﳌﺔ.
ﺎلَ :ﻛﺘَﺐ ﻋﻤﺮ ﺑﻦ ﻋﺒ ِﺪ اﻟْﻌ ِﺰﻳ ِﺰ إِ َﱃ أَِﰊ ﺑ ْﻜ ِﺮ ﺑ ِﻦ ُﳏ ﱠﻤ ِﺪ ﺑ ِﻦ ﺣﺰٍم أ َِن اﻧْﻈُﺮ ﻣﺎ َﻛﺎ َن ِﻣﻦ ﺣ ِﺪ ِ
ﻳﺚ
ﻓﻘﺪ روى َﻋْﺒ ِﺪ ا ﱠِ ﺑْ ِﻦ ِدﻳﻨَﺎ ٍر ﻗَ َ
َ ْ َ ْ َْ
َ ُ َ ُ ْ ُ َْ َ
ْ َ
ْ َ
ِ ِ
ِ
ِ
ٍ ٍِ
ِ
ِ ِ
ﺎب أ َْﻫﻠِ ِﻪ.
ﺻﻠﱠﻰ ا ﱠُ َﻋﻠَْﻴﻪ َو َﺳﻠﱠ َﻢ  -أ َْو ُﺳﻨﱠﺔ َﻣﺎﺿﻴَﺔ أ َْو َﺣﺪﻳﺚ َﻋ ْﻤَﺮةَ ﻓَﺎ ْﻛﺘُـْﺒﻪُ ﻓَِﺈِّﱐ َﺧﺸ ُ
َر ُﺳﻮل ا ﱠ َ -
وس اﻟْﻌ ْﻠ ِﻢ َوذَ َﻫ َ
ﻴﺖ ُد ُر َ
وﻛﺎﻧﺖ ﻋﻤﺮة ﺑﻨﺖ ﻋﺒﺪ اﻟﺮﲪﻦ ﻣﻜﺜﺮة اﻟﺮواﻳﺔ ﻋﻦ ﻋﺎﺋﺸﺔ-رﺿﻲ ﷲ ﻋﻨﻬﺎ -
ِ
وَﻛﺎﻧَﺖ ﻋﺎﻟِﻤﺔً ،ﻓَِﻘﻴـﻬﺔً ،ﺣ ﱠﺠﺔًَ ،ﻛﺜِﲑةَ اﻟﻌِْﻠ ِﻢ .اﺧﺘـﻠَ ُﻔﻮا ِﰲ وﻓَﺎ َِﺎ ،ﻓَِﻘﻴﻞ :ﺗـُﻮﻓِّﻴﺖ ﺳﻨﺔَ َﲦَﺎ ٍن وﺗِﺴﻌِ ِ
ﺖ ِﰲ َﺳﻨَ ِﺔ
ْ َ ُ َ ْ ََ
َْ
ﲔَ .وﻗْﻴ َﻞ :ﺗـُ ُﻮﻓّﻴَ ْ
َ ْ َْ
َ ْ َ َ َْ ُ
َ
َْ
ِ ٍ
ﺖ َوﻣﺎﺋٍَﺔَ .و َﺣ ِﺪﻳْـﺜـُ َﻬﺎ َﻛﺜِ ْﲑٌ ِﰲ َد َوا ِوﻳْ ِﻦ ا ِﻹ ْﺳﻼَم وﻛﺘﺐ اﻟﺼﺤﺎح واﻟﺴﻨﻦ واﳌﺴﺎﻧﻴﺪ وﻛﺘﺐ اﻟﻔﻘﻪ وﻏﲑﻫﺎ .
ﺳّ
-3ﻋﺎﺋﺸﺔ ﺑﻨﺖ ﻃﻠﺤﺔ

ﻋﺎﺋﺸﺔ ﺑﻨﺖ ﻃﻠﺤﺔ ﺑﻦ ﻋﺒﻴﺪ ﷲ ﺑﻦ ﻋﺜﻤﺎن ﺑﻦ ﻋﺎﻣﺮ ﺑﻦ ﻋﻤﺮو ﺑﻦ ﻛﻌﺐ ﺑﻦ ﻣﻌﺪ ﺑﻦ ﺗﻴﻢ.

 -1اﻟذھﺑﻲ – ﺳﯾر أﻋﻼم اﻟﻧﺑﻼء  --507/2اﺑن ﺳﻌد - .484/8 :اﺑن ﺣﺑﺎن -اﻟﺻﺣﯾﺢ- ،343/1 :اﻟﺑﻐدادي -ﺗﺎرﯾﺦ ﺑﻐداد – .332/5 :اﺑن اﻟﺟوزي:
 -.25/4اﺑن اﻷﺛﯾر -اﻟﻛﺎﻣل.395 ،394/2 :
 -2اﺑن ﺳﻌد – اﺑن ﺣﺑﺎن  -اﻟﺛﻘﺎت –وزارة اﻟﻣﻌﺎرف – اﻟﮭﻧد ص - 123اﻟذھﺑﻲ ﺳﯾر أﻋﻼم اﻟﻧﺑﻼء ـ - -–507/2ﺗﻘﯾﯾد اﻟﻌﻠم /ﻟﻠﺧطﯾب اﻟﺑﻐدادي—..ت
ﺳﻌد ﻋﺑد اﻟﻐﻔﺎر –دار اﻻﺳﺗﻘﺎﻣﺔ -2009ص - /231اﺑن اﻟﻌﻣﺎد -ﺷذرات اﻟذھب ﻓﻲ أﺧﺑﺎر ﻣن ذھب – ﺗﺣﻘﯾﻖ اﻷﻧﺎؤوط -دار اﺑن ﻛﺛﯾر - 231/1-
اﻟذھﺑﻲ ﺗذﻛرة اﻟﺣﻔﺎظ – .ت اﻟﻣﻌﻠﻣﻲ –دار اﻟﻣﻌﺎرف اﻟﻌﺛﻣﺎﻧﯾﺔ – . 231/1
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وأﻣﻬﺎ أم ﻛﻠﺜﻮم ﺑﻨﺖ أﰊ ﺑﻜﺮ اﻟﺼﺪﻳﻖ ،وﺧﺎﻟﺘﻬﺎ ﻋﺎﺋﺸﺔ أم اﳌﺆﻣﻨﲔ .ﻛﺎﻧﺖ ﻋﺎﺋﺸﺔ ﺑﻨﺖ ﻃﻠﺤﺔ أﺷﺒﻪ اﻟﻨﺎس ﺑﻌﺎﺋﺸﺔ أم
)(3
اﳌﺆﻣﻨﲔ ﺧﺎﻟﺘﻬﺎ وﻓﺎ ُ ﺎ ﻋﻠﻴﻬﺎ رﲪﺔ ِ
اﻟﻌﺎﺷ ِﺮ َ ِ
اﻟﻌﺎم ِ
ﷲ ﺗﻌﺎﱃ ﰲ ِ
ﻣﻦ اﳍِ ْﺠَﺮِة اﻟﻨﱠﺒﻮﻳﱠِﺔ"... .
ْ َُ
ﺑﻌﺪ اﳌﺎﺋَﺔ َ
ِ
اﳊﺪﻳﺚ ﻣﻦ ﻃﺮ ِﻳﻖ ﻋﺎﺋِ َﺸﺔَ ِ
ِ
ِ
ﺑﻦ ْﳛ َﲕ
ﺑﻨﺖ ﻃ ْﻠ َﺤﺔ ﻓﻘ ْﺪ روى
أ ﱠﻣﺎ رواﻳَﺔُ
َ
ﻣﻦ اﻟﱡﺮواة ْ
ْ
ﻣﻦ أﻣﺜﺎل :ﻃَْﻠ َﺤﺔُ ُ
اﳊﺪﻳﺚ ﻋْﻨﻬﺎ ﻛﺜﲑٌ َ
ﻬﺎل ﺑﻦ ﻋﻤ ٍﺮو واﺑﻨﻬﺎ ﻃ ْﻠﺤﺔُ ﺑﻦ ِ
ﻋﺒﺪ ِ
ﷲ
ﻫﻢ َرِﲪَ ُﻬ ُﻢ ﷲ،
َ
وﺣﺒﻴﺐ ﺑﻦ أَﰊ َﻋ ْﻤَﺮَة وﻏ ِﲑ ْ
ﺑﻦ أﰊ َرَ ٍح واﳌْﻨ ُ ُ
ﺑ ِﻦ ﻃَْﻠ َﺤﺔَ وﻋﻄﺎءُ ُ
ُ
ِ ِ
ﻋﻨﺪ ِ
ِ
ِ
ِ
ﱠﺒﻮي اﻟ ﱠﺸﺮ ِ
اﳊﺪﻳﺚ َرِﲪَ ُﻬ ُﻢ ﷲ ﲨﻴﻌﺎً .ﻣﻦ رواﻳﺔ
ﲨﺎﻋﺔ
ﻳﻒ وﺣﺪﻳﺜﻬﺎ َ
ﻛﻤﺎ ﻛﺎﻧَ ْ
ﻣﻦ اﻟﺜّﻘﺎت ﰲ رواﻳَﺔ اﳊﺪﻳﺚ اﻟﻨ ِّ
ﺖ َ
ِ
ِ
ﻳﻒ ﻣﻦ ﻃﺮ ِﻳﻖ اﳌﺤ ِّﺪﺛَِﺔ ﻋﺎ ِئ◌ َﺷﺔَ ِ
ِ
ﱠﺒﻮي اﻟ ﱠﺸﺮ ِ
ﺑﻨﺖ ﻃَْﻠ َﺤﺔَ
َ
ُّ
ْ
ﻋﺎﺋﺸﺔ ﺑﻨﺖ ﻃﻠﺤﺔ ﻟﻠﺤﺪﻳﺚ :ﳑﱠﺎ َورَد ْ
ﻣﻦ رواﻳَﺔ اﳊﺪﻳﺚ اﻟﻨ ِّ
ﺎج ﰲ ﺻ ِﺤ ِ
ﻛﺘﺎب ِّ ِ
ﻴﺤ ِﻪ ﰲ ِ
،ﻋﻦ
وﺣ ﱠﺪﺛَﻨﺎ أَﺑﻮ ﺑﻜ ِﺮ ﺑ ِﻦ أَﰊ َﺷْﻴـﺒَﺔَ ،ﺣ ﱠﺪﺛَﻨﺎ َو ٌ
أورَدﻩ ُ
ﺑﻦ اﳊَ ﱠﺠ ِ َ
ﻛﻴﻊ ْ
اﻟﺼﻴﺎمَ ):
ﻣﺎ َ
ﻣﺴﻠﻢ ُ
اﻹﻣﺎم ُ
ِ
ِ
ِ
ِِ ِ
ِ
وﺳﻠﱠ َﻢ
ﻨﲔ ،ﻗﺎﻟَ ْ
:د َﺧ َﻞ َﻋﻠَ ﱠﻲ اﻟﻨ ﱡ
ﺖَ
ﻃَْﻠ َﺤﺔَ ﺑ ِﻦ َْﳛ َﲕ ،ﻋﻦ َﻋ ﱠﻤﺘﻪ ﻋﺎﺋ َﺸﺔَ ﺑﻨﺖ ﻃَْﻠ َﺤﺔَ،ﻋﻦ ﻋﺎﺋ َﺸﺔَ أُِّم اﳌُْﺆﻣ َ
ﱠﱯ ﺻﻠﱠﻰ ﷲُ ﻋﻠَْﻴﻪ َ
ِ
ﺳﻮل
آﺧَﺮ ،ﻓَـ ُﻘ ْﻠﻨﺎَ :ر َ
):ﻫﻞ ِﻋْﻨ َﺪ ُﻛ ْﻢ َﺷ ْﻲءٌ؟( .ﻓَـ ُﻘ ْﻠﻨﺎ :ﻻَ .
ذات ﻳَـ ْﻮٍم ،ﻓَـ َﻘ َ
ﻗﺎلِّ ) :
َ
ﻓﺈﱐ إ َذ ْن ﺻﺎﺋ ٌﻢ ( .ﰒُﱠ أَ َ ﻳَـ ْﻮﻣﺎً َ
ﺎل ْ
ِ ِ
ﻘﺎل) :أ ِرﻳﻨِ ِﻴﻪ ،ﻓَـﻠَ َﻘ ْﺪ أَﺻﺒﺤﺖ ﺻﺎﺋِﻤﺎً؛ ﻓﺄ َﻛﻞ( .رﻗﻢ اﳊﺪ ِ
ﻳﺚ. 170/1154
ﺲ ،ﻓَ َ
َْ ْ ُ
ﷲ ،أ ُْﻫﺪ َ
َ ُ
ي ﻟَﻨَﺎ َﺣْﻴ ٌ
-4ﻓﺎﻃﻤﺔ ﺑﻨﺖ اﳌﻨﺬر

ﻓﺎﻃﻤﺔ ﺑﻨﺖ اﳌﻨﺬر ﺑﻦ اﻟﺰﺑﲑ اﻣﺮأة ﻫﺸﺎم ﺑﻦ ﻋﺮوة :(1)"...ﺑﻌﻴﺔ ,ﻣﺪﻧﻴﺔ ﺛﻘﺔ،ﲰﻌﺖ ﻣﻦ ﺟﺪ ﺎ أﲰﺎء ﺑﻨﺖ أﰊ ﺑﻜﺮ
ﺎل َﻛﺎﻧَﺖ ﻓَ ِ
ﺎﻃ َﻤﺔ ﺑﻨﺖ اﻟْ ُﻤْﻨﺬر
وﺟﻬﺎ ِﻫ َﺸﺎم ﺑﻦ ﻋُْﺮَوة ِﰲ اﻟْﻌﻠﻢ َوذﻛﺮ أَﺑُﻮ َد ُاود أَن ِﻫ َﺸﺎم ﺑﻦ ﻋُْﺮَوة ﻗَ َ
اﻟﺼﺪﻳﻖَ .رَوى َﻋْﻨـ َﻬﺎ َز َ
ِ
ﻋﺸﺮة ﺳﻨﺔ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ إﺳﺤﺎق ﺑﻦ ﻳﺴﺎر وﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﺳﻮﻗﺔ وزوﺟﻬﺎ ﻫﺸﺎم ﺑﻦ ﻋﺮوة .وروى
أﻛﱪ ﻣﲏ ﺑﺜََﻼث َ
ﻋﻨﻬﺎ اﻟﺒﺨﺎري وﻣﺴﻠﻢ وأﺑﻮ داود
واﻟﱰﻣﺬي واﻟﻨﺴﺎﺋﻲ وأﲪﺪ واﺑﻦ ﻣﺎﺟﺔ ﰲ ﻛﺘﺒﻬﻢ.ﻗﺎل ﻋﻨﻬﺎ أﲪﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ ﷲ اﻟﻌﺠﻠﻲ  :ﻣﺪﻧﻴﺔ ﺑﻌﻴﺔ ﺛﻘﺔ ».وﻗﺎل ﻫﺸﺎم
ﺑﻦ ﻋﺮوة« :ﻛﺎﻧﺖ أﻛﱪ ﻣﲏ ﺑﺜﻼث ﻋﺸﺮة ﺳﻨﺔ» ،وﻛﺎن ﻣﻮﻟﺪ ﻫﺸﺎم ﺳﻨﺔ  61ﻫـ ،ﻓﻴﻜﻮن ﻣﻮﻟﺪﻫﺎ ﺳﻨﺔ  50ﻫـ.وﱂ
ﻳﺬﻛﺮ اﻟﻌﻠﻤﺎء رﻳﺦ وﻓﺎ ﺎ .
 -5ﺟﺴﺮة ﺑﻨﺖ دﺟﺎﺟﺔ اﻟﻌﺎﻣﺮﻳﺔ،

"ﻛﻮﻓﻴﺔ" ،ﺑﻌﻴﺔ ،ﺛﻘﺔ (2)".. .روت َﻋﻦ َﻋﺎﺋِ َﺸﺔ وأم ﺳﻠﻤﺔ وزﻳﻨﺐ ﺑﻨﺖ ﺳﻠﻤﺔ روى َﻋْﻨـ َﻬﺎ أﻓﻠﺖ ﺑْﻦ َﺧﻠﻴ َﻔﺔ َوﻗُ َﺪ َاﻣﺔ

اﻟﻌﺎﻣﺮي وﺟﺴﺮة ﻣﻦ اﻟﺘﺎﺑﻌﻴﺎت اﻟﻠﻮاﰐ ﻗﻤﻦ ﻟﺮﺣﻠﺔ إﱃ اﳌﺪﻳﻨﺔ ﰲ ﻃﻠﺐ اﻟﻌﻠﻢ و اﻟﺴﻤﺎع و اﻟﺘﺤﻤﻞ  .ووﺟﺪ ﺳﻨﺪﻫﺎ

ﰲ اﻟﺼﺤﺎح واﻟﺴﻨﻦ واﳌﺴﺎﻧﻴﺪ وﻗﺎل اﻟﺒﺨﺎري  ":وﻋﻨﺪ ﺟﺴﺮة ﻋﺠﺎﺋﺐ".
-6ﻛﺮﳝﺔ ﺑﻨﺖ ﳘﺎم اﻟﺒﺼﺮﻳﺔ ".

)(3

)(4

 -3اﻟﻣﺻﺎدر اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ
1اﻟﻣﺻﺎدر اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ .
 2اﻟﻣﺻﺎدر ﻧﻔﺳﮭﺎ
 -3اﻟﺑﯾﮭﻘﻲ  -اﻟﺳﻧن اﻟﻛﺑرى دار اﻟﻔﻛر -ﺑﯾروت 96/6
 -4اﻟﻣزي  -ﺗﮭذﯾب اﻟﻛﻣﺎل ﻓﻲ أﺳﻣﺎء اﻟرﺟﺎل – دار اﻟﻛﺗب اﻟﻌﻠﻣﯾﺔ -دﻣﺷﻖ 294/35 ،ر) ،(7920اﻟﻛﺎﺷف 516/2 ،ر) ،(7068ﻧﮭﺎﯾﺔ اﻟﺳول،
ل)،(991اﺑن ﺣﺟر اﻟﺗﮭذﯾب 476/12 ،ر) ،(2882اﺑن ﺣﺟر-اﻟﺗﻘرﯾب 752 ،ر) ،(8673اﻟﺧﻼﺻﺔ 391/3 ،ر) ،(143ﻛﺣﺎﻟﺔ.214/4 ،
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روت ﻋﻦ ﻋﺎﺋﺸﺔ أم اﳌﺆﻣﻨﲔ رﺿﻲ ﷲ ﻋﻨﻬﺎ ،روى ﻋﻨﻬﺎ ﻋﻠﻲ ﺑﻦ اﳌﺒﺎرك ،وﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﻣﻬﺰم اﻟﻌﺒﺪي ،وﳛﲕ ﺑﻦ أﰊ ﻛﺜﲑ،
وﻏﲑﻫﻢ .أﺧﺮج ﳍﺎ أﺑﻮ داود ،واﻟﻨﺴﺎﺋﻲ .أﻣﺎ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﺣﺎ ُﳍﺎ ﻣﻦ اﳉﺮح واﻟﺘﻌﺪﻳﻞ :ﺳﻜﺖ ﻋﻨﻬﺎ اﻟﺬﻫﱯ ،وﻗﺎل اﳊﺎﻓﻆ:
ﻋﺪد ﻣﺮو ِ ﺎ ﰲ اﻟﻜﺘﺐ اﻟﺴﺘﺔ ﳍﺎ ﺣﺪﻳﺜﺎن .
ﻣﻘﺒﻮﻟﺔ ﻣﻦ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ وﻣﻦ ﺣﻴﺚ ُ

 -7ﻋﺎﺋﺸﺔ ﺑﻨﺖ ﻋﺠﺮد .

) (5

روت ﻋﻦ :ﻋﺎﺋﺸﺔ وﻋﻦ اﺑﻦ ﻋﺒﺎس )رﺿﻲ ﷲ ﻋﻨﻬﻤﺎ.روى ﳛﲕ ﺑﻦ ﻣﻌﲔ :أن أ ﺣﻨﻴﻔﺔ اﻟﻔﻘﻴﻪ ﺻﺎﺣﺐ اﻟﺮأي ﲰﻊ
ﺻﻠﱠﻰ ا ﱠُ َﻋﻠَْﻴ ِﻪ َو َﺳﻠﱠ َﻢ ﻳﻘﻮل " :أﻛﺜﺮ ﺟﻨﻮد ﷲ ﺗﻌﺎﱃ ﰲ اﻷرض اﳉﺮاد ،ﻻ آﻛﻠﻪ وﻻ
ﻋﺎﺋﺸﺔ ﺗﻘﻮل :ﲰﻌﺖ رﺳﻮل ﷲ َ
أﺣﺮﻣﻪ ".وﻗﺪ روى ﻋﻦ أﰊ ﺣﻨﻴﻔﺔ ،ﻋﻦ ﻋﺜﻤﺎن ﺑﻦ راﺷﺪ ،ﻋﻦ ﻋﺎﺋﺸﺔ ﺑﻨﺖ ﻋﺠﺮد ،ﻋﻦ اﺑﻦ ﻋﺒﺎس.وﻫﻲ ﻣﻦ اﻟﺘﺎﺑﻌﲔ،
ذﻛﺮﻫﺎ ﻛﺜﲑ ﻣﻦ اﻟﻌﻠﻤﺎء ﻓﻴﻬﻢ.أﺧﺮﺟﻬﺎ أﺑﻮ ﻣﻮﺳﻰ.
-8ﻗﻤﲑ ﺑﻨﺖ ﻋﻤﺮو اﻟﻜﻮﻓﻴﺔ (6) :اﻣﺮأة ﻣﺴﺮوق ﺑﻦ اﻷﺟﺪع:

روت ﻋﻦ زوﺟﻬﺎ ﻣﺴﺮوق وﻋﺎﺋﺸﺔ أم اﳌﺆﻣﻨﲔ ،روى ﻋﻨﻬﺎ اﻟﺸﻌﱮ وﻋﺒﺪ ﷲ ﺑﻦ ﺳﱪﻣﺔ واﺑﻦ ﺳﲑﻳﻦ وآﺧﺮون .ﻗﺎل
اﻟﻌﺠﻠﻰ  :ﺑﻌﻴﺔ ﺛﻘﺔ .روى ﳍﺎ أﺑﻮ داود ،واﻟﻨﺴﺎﺋﻰ ،وأﺑﻮ ﺟﻌﻔﺮ اﻟﻄﺤﺎوى.
د :ﳕﺎذج ﻣﻦ ﻧﺴﺎء ﺻﻐﺎر ﺑﻌﻴﺎت ﻫﺬا اﻟﻘﺮن وﺗﺮﲨﺔ ﻣﻮﺟﺰة ﳍﻦ :

وﻫﻦ ﻣﻦ روى ﻋﻦ ﺻﻐﺎر اﻟﺼﺤﺎﺑﺔ ﳑﻦ ﺧﺮت وﻓﺎﺗﻪ .وﻣﻨﻬﻦ ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ اﳌﺜﺎل:
-1ﺷﻌﺜﺎء ﺑﻨﺖ ﻋﺒﺪ ﷲ اﻷﺳﺪﻳﺔ اﻟﻜﻮﻓﻴﺔ

) (1

روت ﻋﻦ :ﻋﺒﺪ ﷲ ﺑﻦ أﰊ أوﰱ روى ﻋﻨﻬﺎ :ﺳﻠﻤﺔ ﺑﻦ رﺟﺎء روى ﳍﺎ اﺑﻦ ﻣﺎﺟﺔ ،وﻗﺪ وﻗﻊ ﻟﻨﺎ ﺣﺪﻳﺜﻬﺎ ﺑﻌﻠﻮ.
-2ﻣﻐﲑة ﺑﻨﺖ ﺣﺴﺎن اﻟﺘﻴﻤﻴﺔ

) (2

اﳊ ﱠﺠﺎج ﺑﻦ ﺣﺴﺎن اﻟﺘـْﱠﻴ ِﻤ ّﻲ
ﻮﻫﺎ ْ
َﺧ َ
اﻟﺼﺒﻴﺎن روى َﻋْﻨـ َﻬﺎ أ ُ
ﺗﺮوي َﻋﻦ أﻧﺲ ﺑﻦ َﻣﺎﻟﻚ أَﻧﻪ ﻛﺮﻩ اﻟﺬواﺑﺔ ِﰲ ُرُؤوس ّ
) (3
-3أم ﻋﻤﺮو ﺑﻨﺖ ﻋﺒﺪ ا ﺑﻦ اﻟﺰﺑﲑ،
ﻣﻌﺎذَة اﻟﻌﺪوﻳﺔ َﻋْﻨـ َﻬﺎ َﻋﻦ اﺑْ َﻨﻬﺎ
ي ِﰲ اﻟﻠﺒَﺎس َﻋﻦ َ
روت ﻋﻦ أﺑﻴﻬﺎ ﻗﺎل اﺑﻦ ﺣﺠﺮ ":ﻣﻘﺒﻮﻟﺔ ﻣﻦ اﻟﺮاﺑﻌﺔ".وأﺧﺮج اﻟﺒُ َﺨﺎ ِر ّ
ِ )(4
اﳊَِﺮﻳﺮ ِﰲ اﻟ ﱡﺪﻧْـﻴَﺎ ﱂ ﻳ ْﻠﺒﺴﻪُ ِﰲ ْاﻵﺧَﺮة"
ﻋﺒﺪ ﷲ ﺑﻦ اﻟﺰﺑﲑ َﻋﻦ ﻋﻤﺮ َﻋﻦ اﻟﻨِﱠﱯ-ﺻﻠﻰ ﷲ َﻋﻠَْﻴ ِﻪ َوﺳﻠﻢ"-ﻣﻦ ﻟﺒﺲ ْ
)(5
 -4ﺣﺒﻴﺒﺔ ﺑﻨﺖ ﻣﻴﺴﺮة
اﺑْﻦ أَِﰊ َﺧْﻴـﺜَﻢ أم ﺣﺒﻴﺐ ﻣﻦ ﻣﻮاﱄ ﻣﻦ ﺑﲏ ﻓﻬﺮ ﺗﺮوى َﻋﻦ أم ﻛﺮز اﻟْ َﻜ ْﻌﺒِﻴﱠﺔ روى َﻋْﻨـ َﻬﺎ َﻋﻄﺎء ﺑْﻦ أَِﰊ َرَ ح.ﻗﺎل اﺑﻦ

ﺣﺠﺮ  :ﻣﻘﺒﻮﻟﺔ.

-5رﻗﻴﺔ ﺑﻨﺖ ﻋﻤﺮو

) (6

 -5اﺑن اﻷﺛﯾر .-أﺳد اﻟﻐﺎﺑﺔ ﻓﻲ ﺗﻣﯾﯾز اﻟﺻﺣﺎﺑﺔ – دار اﺑن ﺣزم - 231/8-اﺑن ﺣﺟر اﻟﻌﺳﻘﻼﻧﻲ اﻹﺻﺎﺑﺔ ﻓﻲ ﺗﻣﯾﯾز اﻟﺻﺣﺎﺑﺔ - -ﺗﺣﻘﯾﻖ :ﻋﻠﻲ ﻣﺣﻣد اﻟﺑﺟﺎوي -دار
اﻟﺟﯾل – ﺑﯾروت-ط 1412 -1ھـ -152 /8) -اﺑن ﺳﻌد -اﻟطﺑﻘﺎت )485 /8
 -6اﺑن اﻷﺛﯾر -أﺳد اﻟﻐﺎﺑﺔ – 231/8اﺑن ﺣﺟر -اﻹﺻﺎﺑﺔ ) -152 /8اﺑن ﺳﻌد ﻓﻲ اﻟطﺑﻘﺎت ) 485 /8اﻟﻣزي ﺗﮭذﯾب اﻟﻛﻣﺎل 234/2
 . 1اﻟﻣﺻﺎدر ﻧﻔﺳﮭﺎ .
 . -2اﻟذھﺑﻲ -ﻣﯾزان اﻻﻋﺗدال – دار اﻟﻣﻌرﻓﺔ ﻟﻠطﺑﺎﻋﺔ واﻟﻧﺷر ،ﺑﯾروت  -ﻟﺑﻧﺎن-ط  , (1963 )1ج -4 :ص610 :
 3اﻟدراﻗطﻧﻲ – ذﻛر أﺳﻣﺎء اﻟﺗﺎﺑﻌﯾن وﻣن ﺑﻌدھم ﻣﻣن ﺻﺣت رواﯾﺗﮫ ﻋن اﻟﺛﻘﺎت ﻋﻧد اﻟﺑﺧﺎري وﻣﺳﻠم -اﻟﻣﺣﻘﻖ :ﺑوران اﻟﺿﻧﺎوي  -ﻛﻣﺎل ﯾوﺳف اﻟﺣوت-
ﻣؤﺳﺳﺔ اﻟﻛﺗب اﻟﺛﻘﺎﻓﯾﺔ – ﺑﯾروت -اﻟطﺑﻌﺔ :اﻷوﻟﻰ 1406 -ھـ1985/م –-اﺑن ﺣﺟر  -اﻹﺻﺎﺑﺔ )152 /6
 -4اﻟﺑﺧﺎري اﻟﻠﺑَﺎس
 -5اﺑن ﺣﺟر اﻟﺗﻘرﯾب  – 584/5اﺑن ﺣﺑﺎن اﻟﺛﻘﺎت –اﻟﻣزي اﻟﺗﮭذﯾب 409/3
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وﻗﻴﻞ ﺑﻨﺖ ﻋﻤﺮ ﺑﻦ ﺳﻌﻴﺪ روت ﻋﻦ اﺑﻦ ﻋﻤﺮ و ﻗﺎل اﺑﻦ ﺣﺠﺮ ﻣﻘﺒﻮﻟﺔ ﰲ اﻟﺮاﺑﻌﺔ
ووﺟﺪ ﰲ أواﺧﺮ اﻟﻘﺮن اﻟﺜﺎﱐ راو ت ﺑﻌﻴﺎت اﻟﺘﺎﺑﻌﻴﲔ وﱂ ﳒﺪ ﻓﻴﻬﻦ أﲰﺎء ﻻﻣﻌﺔ ﰲ ﻋﻠﻢ اﻟﺮواﻳﺔ ﻷن ﺣﺮﻛﺔ اﻟﺮواﻳﺔ
اﻟﻨﺴﺎﺋﻴﺔ ﺑﺪأت ﺗﱰاﺟﻊ وﻣﻦ اﻟﺮاو ت.

-1ﺣﺒﺎﺑﺔ ﺑﻨﺖ ﻋﺠﻼن)(7ﻋﻦ أﻣﻬﺎ ﺻﻔﻴﺔ ﺑﻨﺖ ﺟﺮﻳﺮ،ﻋﻦ أم ﺣﻜﻴﻢ اﳋﺰاﻋﻴﺔ ﰲ أن دﻋﺎء اﻟﻮاﻟﺪ ﻳﻔﻀﻰ إﱃ اﳊﺠﺎب.

 -2أم اﳊﺴﻦ

) (8

وﻏﺒﻄﺔ ﺑﻨﺖ ﻋﻤﺮو أم ﺣﺴﺎن

روت ﻋﻦ ﺟﺪ ﺎ ﻋﻦ ﻋﺎﺋﺸﺔ وروت ﻋﻨﻬﺎ ﺑﻨﺖ أﺧﻴﻬﺎ ﻏﻴﻄﺔ اﳌﺸﺎﺟﻌﻴﺔ .
ﻫﺬﻩ ﺑﻌﺾ اﻷﻣﺜﻠﺔ ﻣﻦ ﺗﺮاﺟﻢ ﻧﺴﺎء اﻟﺘﺎﺑﻌﻴﺎت و ﺑﻌﻲ اﻟﺘﺎﺑﻌﻴﺎت-رﺿﻲ ﷲ ﻋﻨﻬﻦ – واﻟﻠﻮاﰐ ذﻛﺮﻫﻦ ﻋﻠﻤﺎء اﻟﱰاﺟﻢ
واﻟﻄﺒﻘﺎت و ﻋﻠﻤﺎء اﳊﺪﻳﺚ واﳉﺮح واﻟﺘﻌﺪﻳﻞ وذﻛﺮن ﰲ أﺳﺎﻧﻴﺪ اﻟﺼﺤﺎح واﻟﺴﻨﻦ ...
ﻟﺜﺎ :أﺳﺒﺎب ﲢﻘﻖ اﳌﻌﺮﻓﺔ ﻟﻠﻨﺴﺎء وﺧﺼﺎﺋﺺ اﳋﻄﺎب اﻟﺸﺮﻋﻲ اﳌﺘﻌﻠﻖ ﳌﺮأة

ﻫﻨﺎك أﺳﺒﺎب ﻛﺜﲑة ﺣﻘﻘﺖ ﻟﻨﺴﺎء ﻫﺬا اﻟﻘﺮن اﳌﻌﺮﻓﺔ واﻟﻌﻠﻢ واﳌﻜﺎﻧﺔ اﳌﺮﻣﻮﻗﺔ واﳌﺸﺎرﻛﺔ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﰲ اﻟﻘﺮآن واﻟﺴﻨﺔ اﻟﻨﺒﻮﻳﺔ
واﻟﻔﻘﻪ ،وﺑﺮزن ﰲ اﻟﺴﻨّﺔ ﺧﺎﺻﺔ.ﻓﱪزت ﻧﺴﺎء ﻋﺎﳌﺎت وﻓﻘﻴﻬﺎت وﳏﺪ ت وﻣﻔﺘﻴﺎت وأدﻳﺒﺎت وﺷﺎﻋﺮات .وﰲ ﳎﺎﻻت
ﻣﺘﻌﺪدة .وﻗﺪ ﺳﺎﳘﺖ ﻧﺴﺎء ﻛﺜﲑات ﰲ ﳎﺎل اﻟﻌﻠﻮم اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ ﻛﺎﻟﻄﺐ واﻟﺘﻤﺮﻳﺾ واﻟﺼﻴﺪﻟﺔ وﻏﲑﻫﺎ.
وﻛﺎﻧﺖ ﻟﻠﻨﺴﺎء ﻣﻜﺎﻧﺔ ﻛﺒﲑة ﰲ ا ﺘﻤﻊ اﳌﺴﻠﻢ ﲟﺨﺘﻠﻒ أﺻﻨﺎﻓﻬﻦ أﻣﻬﺎت أو ﺑﻨﺎت أو زوﺟﺎت اﻟﻌﻠﻤﺎء ،وزوﺟﺎت اﳋﻠﻔﺎء
وﺑﻨﺎ ﻢ ،واﻹﻣﺎء اﻟﻠﻮاﰐ ﻛﺎن ﳍﻦ دور ﰲ اﻟﻌﻠﻢ اﻟﺸﺮﻋﻲ واﻷﲰﺎء ﻛﺜﲑة.وﲤﻴﺰ ﻫﺬا اﻟﻘﺮن ﺗﺴﺎع اﻟﺮﻗﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ وﻣﻨﻪ
اﺗﺴﺎع اﻟﺘﺤﺼﻴﻞ اﻟﻌﻠﻤﻲ وﳎﺎﻟﺴﻪ واﳌﺪاس واﳌﺴﺎﺟﺪ اﻟﻌﺎﻣﺮة.وﻣﻦ اﻷﺳﺒﺎب اﳌﻮﺿﻮﻋﻴﺔ :

أ :ﻣﺒﺪأ اﳌﺴﺎواة ﰲ اﳊﻘﻮق ﺑﲔ اﳉﻨﺴﲔ ﰲ اﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ واﳉﺰاء وﻃﻠﺐ اﻟﻌﻠﻢ

ﺟﺎء اﻟﻘﺮآن اﻟﻜﺮﱘ ﲞﻄﺎب ﻟﻠﺮﺟﺎل و اﻟﻨﺴﺎء ﺣﺜﻬﻢ ﻓﻴﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻮﺣﻴﺪ و اﻟﻌﺒﺎدة اﻟﻠﻬﻮ ﺗﻄﻠﺐ اﻟﻌﻠﻢ و ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ ﻛﺜﲑة ﻓﻜﺎن
ﻣﺒﺪأ اﳌﺴﺎواة ﰲ اﳊﻘﻮق ﺑﲔ اﳉﻨﺴﲔ ﰲ اﻟﻌﺒﺎدات واﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ واﻟﺜﻮاب واﻟﻌﻘﺎب.وﺟﺎء اﻟﻨﱯ -ﺻﻠﻰ ﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ-
ﻓﺠﺴﺪ ﻫﺬﻩ اﳌﺒﺎدئ واﻷﺣﻜﺎم ﰲ ﺳﻨﺘﻪ اﳌﺸﺮﻓﺔ و ﰲ ﺧﻄﺎﺑﻪ ﻟﻠﺮﺟﺎل و اﻟﻨﺴﺎء .وﻣﻦ اﻵ ت اﻟﻜﺮﳝﺔ ﻛﺜﲑة ﻣﻨﻬﺎ ﻗﻮﻟﻪ–ﻋﺰ
ّ
ِ
ِ
ِ
ِ
ٰ
ِ
ِ
ِ
ِ ٰ ِِ
ﲔ وٱﻟْ َٰﻘﻨِ ٰﺘَ ِ
ﺼﺪﻗَ ِ
ﲔ وٱﻟْﻤﺴﻠ ٰﻤ ِ
ِ
ﻳﻦ
ﺖ َوٱﻟ ٰﱠ
ﺖ َوٱﻟ ٰﱠ
ﲔ َوٱﻟ ٰﱠ
ﺼﺪ ﻗ َ
ﺖ َوٱﻟ ُْﻤ ْﺆﻣﻨِ َ
ﲔ َوٱﻟ ُْﻤ ْﺆﻣ ٰﻨَﺖ َوٱﻟْ َﻘﻨﺘ َ َ
وﺟﻞ)-إِ ﱠن ٱﻟ ُْﻤ ْﺴﻠﻤ َ َ ُ ْ َ
ﺼِ ِﱪ َ
ﺺ ٓ◌ﺋِ ٰﻤ ِ ِ ِ
ﺖ وٱﻟْﻤﺘَ ِ ِ
ٱﳋَٰ ِﺸ ِﻌﲔ و ْ ِ
ﺼِ ِ
ﺼ ِّﺪ ٰﻗَ ِ
ٰ
وﺟ ُﻬ ْﻢ
ﺖ َوٱﻟ ٰﱠ
ﺼ ّﺪﻗ َ
ﺖ َوٱ ْﳊَٰﻔﻈ َ
ﺺ ٓ◌ﺋِ ِﻤ َ
ﲔ َوٱﻟ ُْﻤﺘَ َ
ٱﳋَٰﺸ َٰﻌ ِ َ ُ َ
ﲔ ﻓُـ ُﺮ َ
ﱪٰت َو ْ َ َ
ﲔ َوٱﻟ ٰﱠ َ
َوٱﻟ ﱠ َ
ِ
ِ
ﺖ وٱﻟ ٰﱠﺬﻛِ ِﺮﻳﻦ ٱ ﱠ َﻛﺜِﲑا وٱﻟ ٰﱠﺬﻛِﺮ ِ
ِِٰ
ﻴﻤﺎ(اﻷﺣﺰاب 35 /33
ٰت أ َ
َﻋ ﱠﺪ ٱ ﱠُ َﳍُﻢ ﱠﻣﻐْﻔ َﺮةً َوأ ْ
َوٱ ْﳊَٰﻔﻈَ َ
َ َ ً َ َ
َﺟ ًﺮا َﻋﻈ ً
أﺧﺮج اﺑﻦ ﺟﺮﻳﺮ أن :دﺧﻞ ﻧﺴﺎء ﻋﻠﻰ أزواج اﻟﻨﱯ -ﺻﻠﻰ ﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ -ﻓﻘﻠﻦ  :ﻗﺪ ذﻛﺮﻛﻦ ﷲ  -ﺗﻌﺎﱃ -ﰲ اﻟﻘﺮآن،
وﻣﺎ ﻳﺬﻛﺮ ﻧﺸﺊ أﻣﺎ ﻓﻴﻨﺎ ﻣﺎ ﻳﺬﻛﺮ ،ﻓﺄﻧﺰل ﷲ -ﺗﻌﺎﱃ-ﻫﺬﻩ اﻵﻳﺔ(

) (1

 -6اﺑن ﺣﺟر اﻟﺗﻘرﯾب . 584/5
 -7اﻟذھﺑﻲ ﻣﯾزان اﻻﻋﺗدال ﻓﻲ ﻧﻘد اﻟرﺟﺎل –605/4-
 -8اﻟﻣزي -ﺗﮭذﯾب اﻟﻛﻣﺎل ﻓﻲ أﺳﻣﺎء اﻟرﺟﺎل -اﻟﻣزي 352- 35-
 -1اﻷﻟوﺳﻲ  -روح اﻟﻣﻌﺎﻧﻲ ﻓﻲ ﺗﻔﺳﯾر اﻟﻘرآن اﻟﻌظﯾم واﻟﺳﺑﻊ اﻟﻣﺛﺎﻧﻲ-اﻟطﺑﺎﻋﺔ اﻟﻣﻧﯾرﯾﺔ 2008م141/11 -
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ﻣﺎ أﺧﺮﺟﻪ ا ِﻹﻣﺎم أﲪﺪ واﻟﻨﺴﺎﺋﻲ وﻏﲑﳘﺎ  ،ﻋﻦ أم ﺳﻠﻤﺔ  -رﺿﻲ ﷲ ﻋﻨﻬﺎ  -ﻗﺎﻟﺖ  :ﻗﻠﺖ ﻟﻠﻨﱯ ﺻﻠﻰ ﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ ﻣﺎ
ﻟﻨﺎ ﻻ ﻧﺬﻛﺮ ﰲ اﻟﻘﺮآن ﻛﻤﺎ ﻳﺬﻛﺮ اﻟﺮﺟﺎل؟ ﻗﺎﻟﺖ  :ﻓﻠﻢ ﻳﺮﻋﲎ ﻣﻨﻪ -ﺻﻠﻰ ﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ -ذات ﻳﻮم إﻻ ﻧﺪاؤﻩ ﻋﻠﻰ
)(2
اﳌﻨﱪ،وﻫﻮ ﻳﺘﻠﻮ ﻫﺬﻩ اﻵﻳﺔ( :إِ ﱠن اﳌﺴﻠﻤﲔ واﳌﺴﻠﻤﺎت
ِ ِ ِ
ﻀ ُﻜﻢ ِﻣﻦ ﺑـ ْﻌ ٍ ﱠ ِ
ِ
ﻳﻦ
ﺎب َﳍُ ْﻢ َرﱡُ ْﻢ أِّ
ﻋﺰ وﺟﻞ ):ﻓَ ْ
ﺎﺳﺘَ َﺠ َ
ﻴﻊ َﻋ َﻤ َﻞ َﻋﺎﻣ ٍﻞ ﻣ ْﻨ ُﻜ ْﻢ ﻣ ْﻦ ذَ َﻛ ٍﺮ أ َْو أُﻧْـﺜَﻰ ﺑَـ ْﻌ ُ ْ ْ َ
َﱐ َﻻ أُﺿ ُ
ﻗﻮﻟﻪ – ّ
ﺾ ﻓَﺎﻟﺬ َ
ِ
ِ
ِ ِ ِ
ِِ
ِ
ﱠﻬﻢ ﺟﻨ ٍ
ِ
ﱠﺎت َﲡْ ِﺮي ِﻣ ْﻦ
ﺎﺟ ُﺮوا َوأُ ْﺧ ِﺮ ُﺟﻮا ﻣ ْﻦ د َ ِرﻫ ْﻢ َوأُوذُوا ِﰲ َﺳﺒِﻴﻠﻲ َوﻗَﺎﺗَـﻠُﻮا َوﻗُﺘﻠُﻮا َﻷُ َﻛ ّﻔ َﺮ ﱠن َﻋ ْﻨـ ُﻬ ْﻢ َﺳﻴِّﺌَﺎ ْﻢ َوَﻷُ ْدﺧﻠَﻨـ ُ ْ َ
َﻫ َ
ِ
ﺎر ﺛَـ َﻮا ً ِﻣ ْﻦ ِﻋ ْﻨ ِﺪ ا ﱠِ َوا ﱠُ ِﻋ ْﻨ َﺪﻩُ ُﺣ ْﺴ ُﻦ اﻟﺜـ َﱠﻮ ِ
اب) آل ﻋﻤﺮان95 /3:
َﲢْﺘ َﻬﺎ ْاﻷَ َْ ُ

ﻗﺎل اﻹﻣﺎم اﻟﻄﱪي):ﺣﺪﺛﻨﺎ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﺑﺸﺎر ﻗﺎل ،ﺣﺪﺛﻨﺎ ﻣﺆﻣﻞ ﻗﺎل ،ﺣﺪﺛﻨﺎ ﺳﻔﻴﺎن،ﻋﻦ اﺑﻦ أﰊ ﳒﻴﺢ ،ﻋﻦ ﳎﺎﻫﺪ ﻗﺎل:

أﱐ ﻻ أﺿﻴﻊ ﻋﻤﻞ ﻋﺎﻣﻞ ﻣﻨﻜﻢ ﻣﻦ ذﻛﺮ أو
ﻗﺎﻟﺖ أم ﺳﻠﻤﺔ :رﺳﻮل ﷲ ،ﺗُﺬﻛﺮ اﻟﺮﺟﺎل ﰲ اﳍﺠﺮة وﻻ ﻧﺬﻛﺮ؟ ﻓﻨـﺰﻟﺖ " ّ :
أﻧﺜﻰ اﻵﻳﺔ.

) (3

ﺧﺺ اﻟﻨﱯ –-ﺻﻠﻰ ﷲ ﻋﻠﻴﻪ و ﺳﻠﻢ – ﲞﻄﺎﺑﺔ زوﺟﺎﺗﻪ و ﺑﻨﺎﺗﻪ وﻧﺴﺎء آل ﺑﻴﺘﻪ  ،و ﻫﺬا اﳋﻄﺎب ﺟﺰء ﻣﻦ ﺧﻄﺎﺑﻪ ﻟﻠﻨﺴﺎء
اﳌﺴﻠﻤﺎت.وﻫﻮ ﻳﺸﻤﻠﻬﻦ ﻷن ﻧﺴﺎء ﺑﻴﺘﻪ ﻫﻦ ﻗﺪوة ؛ ﻓﻜﺎن اﳋﻄﺎب ﳍﻦ ﻣﺒﺎﺷﺮة ﻟﻴﻜﻦ ﻗﺪوة ﻟﻠﻨﺴﺎء ﺑﻌﺪﻫﻦ واﻟﻨﺼﻮص
ﻛﺜﲑة ﰲ ﻫﺬا ا ﺎل .ﻣﻨﻬﺎ ﻋﻦ ﻋﺎﺋِﺸﺔَ  ،ﻗَﺎﻟَﺖ :ﻟَ ﱠﻤﺎ ﻧَـﺰﻟَﺖِ :
ﲔ{ )اﻟﺸﻌﺮاء (26:214
َْ َ َ
}وأَﻧْﺬ ْر َﻋ ِﺸ َﲑﺗَ َ
ْ
ﻚ اﻷَﻗْـَﺮﺑِ َ
َ ْ َ
ِ
ٍ
ِ
ِ
ﺖ َﻋْﺒ ِﺪ اﻟْﻤﻄﱠﻠِ ِ
ﺐ َ ﺑَِﲏ َﻋْﺒ ِﺪ اﻟْﻤﻄﱠﻠِ ِ
ﻚ ﻟَ ُﻜ ْﻢ
ﻗَ َﺎم َر ُﺳ ُ
ﻮل ا ِّ َﻋﻠَﻰ اﻟ ﱠ
ﺐ ﻻَ أ َْﻣﻠ ُ
ﺻﻔﻴﱠﺔُ ﺑِْﻨ َ
ﺼ َﻔﺎ ﻓَـ َﻘ َﺎل َ » :ﻓَﺎﻃ َﻤﺔُ ﺑِْﻨ َ
ﺖ ُﳏَ ﱠﻤﺪ َ َ
ُ
ُ
ِﻣ َﻦ ﷲ َﺷْﻴﺌﺎًَ .ﺳﻠُ ِﻮﱐ ِﻣ ْﻦ َﻣ ِﺎﱄ َﻣﺎ ِﺷْﺌـﺘُ ْﻢ«.
وﲡﻠﺖ وﺟﻮﻩ اﳌﺴﺎواة ﰲ أﻣﻮر اﳊﻴﺎة ﻓﺘﺘﺠﻠﻰ ﰲ اﳌﺴﺌﻮﻟﻴﺔ ،وﰲ اﻟﻮﻻﻳﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ،وﰲ ﳑﺎرﺳﺔ اﻟﻌﻤﻞ اﳌﻬﲏ ،وﰲ اﻷﺟﺮ ،وﰲ
ﺣﻖ ﻃﻠﺐ اﻟﻌﻠﻢ ،وﰲ اﻷﻫﻠﻴﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ،وﰲ اﻟﺸﻬﺎدة ،وﰲ اﺧﺘﻴﺎر اﻟﺰوج ،وﰲ اﻟﻌﻤﻞ اﳌﻨﺰﱄ ،وﰲ اﳌﺸﺎرﻛﺔ ﰲ اﳌﻨﺎﺳﺒﺎت
اﻟﻌﺎﻣﺔ ،أﻣﺎ ﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻺرث ﻓﻔﻴﻪ ﻋﺸﺮون ﺣﺎﻟﺔ ،أرﺑﻊ ﺣﺎﻻت ﺗﺮث ﻓﻴﻬﺎ اﳌﺮأة أﻗﻞ ﻣﻦ اﻟﺮﺟﻞ ،وﺳﺒﻊ ﺣﺎﻻت ﺗﺮث ﻓﻴﻬﺎ
ﻣﺜﻞ ﻣﺎ ﻳﺮث ،وﺗﺮث أﻛﺜﺮ ﻣﻦ اﻟﺮﺟﻞ ﰲ ﻋﺸﺮ ﺣﺎﻻت ،وﺗﺮث ﰲ أرﺑﻊ ﺣﺎﻻت ﻻ ﻳﺮث ﻓﻴﻬﺎ اﻟﺮﺟﻞ ﻗﻂ.
ب  :ﺧﺼﺎﺋﺺ اﳋﻄﺎب اﻟﻨﺒﻮي اﳌﺘﻌﻠﻖ ﺑﻘﻀﺎ اﳌﺮأة وأﺛﺮﻩ ﰲ ﺟﻬﻮدﻫﻦ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ

ﺳﻴﺪ ﳏﻤﺪ–ﺻﻠﻰ ﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ – رﺳﻮل اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ﲨﻌﺎء ،وﺟﺎء ﲞﺎﰎ اﻟﺮﺳﺎﻻت إﱃ ﲨﻴﻊ اﻟﻨﺎس رﺟﺎﻻ وﻧﺴﺎء ،

وﻃﺒﻴﻌﻲ أن ﲣﺺ اﳌﺮأة ﻟﺬﻛﺮ ﰲ اﻟﻘﺮآن واﻟﺴﻨﺔ ﻋﱪ ﻗﺼﺺ اﻷوﻟﲔ ،أو ذﻛﺮ اﻟﺼﺎﳊﺎت أو ﺧﻄﺎب ﻣﻮﺟﻪ ﳍﺎ ﻛﻤﻜﻠﻔﺔ
ﺣﻜﺎم اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ وﻋﻠﻴﻪ ﻓﻠﻢ ﺗﻘﺺ اﳌﺮأة ﻣﻦ اﳋﻄﺎب اﻟﻨﺒﻮي،ﺑﻞ ﻟﺖ ﻗﺴﻄﺎ ﻛﺒﲑا ﻣﻦ اﳋﻄﺎب ﰲ ﻣﻨﺎﺳﺒﺎت وﳎﺎﻻت

ﻋﺪة ،وﺑﻠﻐﺖ اﻷﺣﺎدﻳﺚ ﰲ ﻛﺘﺐ اﻟﺴﻨّﺔ اﻵﻻف إﺿﺎﻓﺔ إﱃ ﻋﻤﻮم اﻟﻨﺼﻮص اﻟﱵ ﺧﺎﻃﺐ ﻓﻴﻬﺎ اﻟﺮﺳﻮل اﻟﻜﺮﱘ–ﺻﻠﻰ

ﷲ ﻋﻠﻴﻪ و ﺳﻠﻢ –اﻟﻨﺴﺎء واﻟﺮﺟﺎل ﺑﺼﻴﻐﺔ اﳉﻤﻊ اﻟﺬي ﻳﻌﻢ اﳉﻨﺴﲔ .وﻗﺪ أﻗﺮ ﻫﺬﻩ اﳌﺴﺄﻟﺔ ﻋﻠﻤﺎء اﻷﺻﻮل واﻟﻔﻘﻬﺎء.

وﻗﻮﻟﻪ ﻻﻣﺮأة أﻣﺮا ﻣﻦ أﻣﻮر اﻟﺪﻳﻦ ﻳﻌﻢ اﻷﺧﺮ ت,ﻷن اﳋﻄﺎب ﻟﻴﺲ ﺧﺎﺻﺎ ﺎ وﺣﺪﻫﺎ،واﻟﻌﱪة ﺑﻌﻤﻮم اﻟﻠﻔﻆ ﻻ ﲞﺼﻮص

اﻟﺴﺒﺐ .ﻗﺎل–ﺻﻠﻰ ﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ –) أﳕﺎ ﻗﻮﱄ ﳌﺎﺋﺔ اﻣﺮأة ﻛﻘﻮﱄ ﻻﻣﺮأة واﺣﺪة (

) (1

اﻹﻣﺎم أﺣﻣد واﻟﻧﺳﺎﺋﻲ وﻏﯾرھﻣﺎ ﺗﻔﺳﯾر اﻟﻘرآن اﻟﻌظﯾم -أﺑو اﻟﻔداء إﺳﻣﺎﻋﯾل ﺑن ﻋﻣر ﺑن ﻛﺛﯾر اﻟﻘرﺷﻲ اﻟدﻣﺷﻘﻲ ]  774- 700ھـ] اﻟﻣﺣﻘﻖ :
 2أﺧرﺟﮫ ِ
ﺳﺎﻣﻲ ﺑن ﻣﺣﻣد ﺳﻼﻣﺔ-اﻟﻧﺎﺷر  :دار طﯾﺑﺔ ﻟﻠﻧﺷر واﻟﺗوزﯾﻊ-اﻟطﺑﻌﺔ  :اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ 1420ھـ  1999 -م ص417/6
 -3اﻟطﺑري ﺟﺎﻣﻊ اﻟﺑﯾﺎن ﻋن ﺗﺄوﯾل آي اﻟﻘرآن –ﻣؤﺳﺳﺔ اﻟرﺳﺎﻟﺔ -ﺟـ 79/1و رواه ﻓﻲ ﺗﻔﺳﯾر اﻵﯾﺔ 25 :ﻣن ﺳورة اﻷﺣزاب( ج 22ص8
) (1اﻟﺗرﻣذي – ﺳﻧن  -ﻛﺗﺎب اﻟﺳﯾر  19.رﻗم . 1599
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وﻗﺎل اﺑﻦ رﺷﺪ ) :اﻷﺻﻞ أن ﺣﻜﻤﻬﻤﺎ واﺣﺪ –أي اﻟﺮﺟﻞ و اﳌﺮأة –إﻻ أن ﻳﺜﺒﺖ ﰲ ذﻟﻚ ﻓﺎرق ﺷﺮﻋﻲ (
وﻓﺴﺮ ﺣﺪﻳﺚ ) إﳕﺎ اﻟﻨﺴﺎء ﺷﻘﺎﺋﻖ اﻟﺮﺟﺎل(

)(3

)(2

ﳌﺴﺎواة ﺑﻴﻨﻬﻢ ﰲ اﳋﻄﺎب اﻟﺸﺮﻋﻲ .ﻗﺎل اﳋﻄﺎﰊ ﰲ ﻣﻌﺎﱂ اﻟﺴﻨﻦ ):أي

ﻧﻈﺎﺋﺮﻫﻢ ،وأﻣﺜﺎﳍﻢ ﰲ اﳋﻠﻖ ،واﻟﻄﺒﺎع ﻓﻜﺄ ﻦ ﺷﻘﻘﻦ ﻣﻦ اﻟﺮﺟﺎل ،وﻓﻴﻪ ﻣﻦ اﻟﻔﻘﻪ ...أن اﳋﻄﺎب إذا ورد ﺑﻠﻔﻆ اﻟﺬﻛﻮر ﻛﺎن
ﺧﻄﺎ ﻟﻠﻨﺴﺎء إﻻ ﻣﻮاﺿﻴﻊ اﳋﺼﻮص اﻟﱵ ﻗﺎﻣﺖ أدﻟﺔ اﻟﺘﺨﺼﻴﺺ ﻓﻴﻬﺎ(

)(4

وﻗﺎل اﺑﻦ ﺣﺰم  ):وﳌﺎ ﻛﺎن رﺳﻮل ﷲ –ﺻﻠﻰ ﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ– ﻣﺒﻌﻮ إﱃ اﻟﺮﺟﺎل ،واﻟﻨﺴﺎء ﺑﻌﺜﺎ ﻣﺴﺘﻮ وﻛﺎن ﺧﻄﺎب ﷲ
–ﺗﻌﺎﱃ -وﺧﻄﺎب ﻧﺒﻴﻪ–ﺻﻠﻰ ﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ -ﻟﻠﺮﺟﺎل واﻟﻨﺴﺎء واﺣﺪا ﱂ ﳚﺰ أن ﳜﺺ ﺑﺸﻲء ﻣﻦ ذﻟﻚ اﻟﺮﺟﺎل دون
اﻟﻨﺴﺎء ،إﻻ ﺑﻨﺺ ﺟﻠﻲ أو إﲨﺎع( .

) (5

ﻛﻞ اﻷدﻟﺔ اﳌﻮﺟﻮدة ﰲ اﻟﻘﺮآن اﻟﻜﺮﱘ ﺣﻮل ﺣﻘﻮق
وﻣﻦ ﺧﺼﺎﺋﺺ اﳋﻄﺎب اﻟﻨﺒﻮي ﻋﺪم ﺗﻌﺎرﺿﻪ ﻣﻊ اﻟﻘﺮآن اﻟﻜﺮﱘ ،و ّ

اﳌﺮأة و ﻗﻀﺎ ﻫﺎ آﻣﻦ ﺎ اﳌﺼﻄﻔﻰ–ﺻﻠﻰ ﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ وﻋﻠﻴﻪ أﻧﺰﻟﺖ و ﻫﻮ اﻟﺬي ﺑﻠﻐﻬﺎ ﻷﻣﺘﻪ ،ﻓﻼ ﳎﺎل ﻟﻠﺤﺪﻳﺚ

ﻋﻦ ﺗﻌﺎرض ﻧﺼﻮص اﻟﻘﺮآن ﻣﻊ اﻟﺴﻨّﺔ ،و ﻻ ﳎﺎل ﻹﻧﻜﺎر أﺣﻜﺎم اﻟﺴﻨﺔ ﻋﺘﺒﺎر اﻻﻛﺘﻔﺎء ﲟﺎ ﺟﺎء ﰲ اﻟﻘﺮآن اﻟﻜﺮﱘ.
وﻣﻦ ﺧﺼﺎﺋﺺ ﻫﺬا اﳋﻄﺎب؛ ﻋﺪم ﺗﻌﺎرﺿﻪ ﻣﻊ ﻣﻘﺎﺻﺪ اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ؛ ﻓﺎﻟﻀﺮورات اﳋﻤﺲ–ﺣﻔﻆ اﻟﺪﻳﻦ واﻟﻨﻔﺲ واﻟﻌﻘﻞ
واﻟﻨﺴﻞ واﳌﺎل-ﻣﺘﺄﺻﻠﺔ ﰲ اﻟﻘﺮآن واﻟﺴﻨﺔ.و ﲣﻀﻊ اﳊﻘﻮق ﰲ اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺳﻮاء ﺗﻌﻠﻘﺖ ﻟﺮﺟﻞ أو اﳌﺮأة أو
اﻟﻄﻔﻞ إﱃ ﻣﺒﺪأ اﳌﺼﻠﺤﺔ و اﳌﻔﺴﺪة اﳌﺸﺮوﻋﺔ ﻗﺎل اﻹﻣﺎم اﻟﺸﺎﻃﱯ )إ ّن وﺿﻊ اﻟﺸﺮاﺋﻊ إﳕﺎ ﻫﻮ ﳌﺼﺎﱀ اﻟﻌﺒﺎد ﰲ اﻟﻌﺎﺟﻞ
واﻵﺟﻞ ﻣﻌﺎ (
ﻣﺮاﻋﺎة اﻟﻔﺮص واﳌﻨﺎﺳﺒﺎت :اﻟﻨﱯ –ﺻﻠﻰ ﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ  -ﻫﻮ رﺳﻮل إﱃ اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ﲨﻌﺎء،ﻣﺒﻠﻎ اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ إﻻ أﻧﻪ–

ﺻﻠﻰ ﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ-ﻛﺎن ﺣﻜﻴﻤﺎ وﺣﻠﻴﻤﺎ ﰲ ﻫﺬا اﻟﺘﺒﻠﻴﻎ ﺣﻴﺚ ﻛﺎن ﻳﺘﺤﲔ اﻟﻔﺮص اﳌﻨﺎﺳﺒﺔ و اﳌﻮاﺗﻴﺔ ﻟﻴﺒﻠﻎ اﻟﻨﺴﺎء
ﻣﻮر وأﺣﻜﺎم ﲣﺼﻬﻦ .راﻋﻰ ﻓﺮﺻﺔ ﲡﻤﻌﻬﻦ ﰲ اﻟﻌﻴﺪ ﻟﻠﺼﻼة؛ ﻓﻮﻋﻈﻬﻦ وذﻛﺮﻫﻦ .وﰲ اﳊﺞ أو اﳉﻬﺎد...

ﺧﺎﻃﺐ اﻟﻨﱯ ––ﺻﻠﻰ ﷲ ﻋﻠﻴﻪ و ﺳﻠﻢ–اﻟﺮﺟﺎل ﲝﻘﻮق اﻟﻨﺴﺎء ،ﻷن ﺑﲔ اﻟﺮﺟﺎل و اﻟﻨﺴﺎء ﺣﻘﻮﻗﺎ وواﺟﺒﺎت ﻛﺜﲑة و
ﻋﻼﻗﺎت ﻣﺘﺸﻌﺒﺔ؛ زوﺟﻴﺔ ،ﺑﻨﻮة ،أﺧﻮة ،أﺑﻮة ،رﺣﻢ ،ﻣﺼﺎﻫﺮة ،ﺧﻄﻮﺑﺔ ،ﻣﻌﺎﻣﻼت ﻋﺎﻣﺔ .وﻋﻠﻴﻪ ﻛﺎن اﳋﻄﺎب ﳍﻢ ﻣﺘﻀﻤﻨﺎ

ﳊﻘﻮق ﻛﺜﲑة ﲣﺺ اﻟﻨﺴﺎء ﰲ ﳎﺎﻻت ﳐﺘﻠﻔﺔ ،ﻳﺬﻛﺮﻫﻢ –ﺻﻠﻰ ﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ – ﺎ ﰲ ﻣﻨﺎﺳﺒﺎت ﻋﺪة  ،أو ﻋﻨﺪ

ﺣﺪوث ﻣﺸﻜﻠﺔ  ،ﻷن اﳊﻘﻮق ﻻ ﺗﺼﺎن ؛ إذا ﱂ ﲡﺪ ﻣﻦ ﻳﻄﺒﻘﻬﺎ و ﳛﱰﻣﻬﺎ ﻋﻦ ﻋﺒﺪ ﷲ ﺑﻦ ﻋﻤﺮ ﻗﺎل ﲰﻌﺖ رﺳﻮل

ﷲ–ﺻﻠﻰ ﷲ ﻋﻠﻴﻪ و ﺳﻠﻢ –ﻳﻘﻮل ":ﻻ ﲤﻨﻌﻮا ﻧﺴﺎءﻛﻢ اﳌﺴﺎﺟﺪ إذا اﺳﺘﺄذﻧﻜﻢ إﻟﻴﻬﺎ " .ﻗﺎل :ﻓﻘﺎل ﺑﻼل ﺑﻦ ﻋﺒﺪ ﷲ:
وﷲ ﻟﻨﻤﻨﻌﻬﻦ .ﻗﺎل :ﻓﺄﻗﺒﻞ ﻋﻠﻴﻪ ﻋﺒﺪ ﷲ ﻓﺴﺒﻪ ﺳﺒﺎ ﺳﻴﺌﺎ ﻣﺎ ﲰﻌﺘﻪ ﺳﺒﻪ ﻣﺜﻠﻪ ﻗﻂ ،وﻗﺎل أﺧﱪك ﻋﻦ رﺳﻮل ﷲ –ﺻﻠﻰ

ﷲ ﻋﻠﻴﻪ و ﺳﻠﻢ –وﺗﻘﻮل وﷲ ﻟﻨﻤﻨﻌﻬﻦ"

)(1

) (2اﺑن رﺷد اﻟﺣﻔﯾد  :ﺑداﯾﺔ اﻟﻣﺟﺗﮭد وﻧﮭﺎﯾﺔ اﻟﻣﻘﺗﺻد – دار اﻟﻣﻌرﻓﺔ – ﺑﯾروت 1986-م –.172 /1
) (3أﺧرﺟﮫ ﻋﺑد ﷲ ﺑن ﻋﻠﻲ ﺑن اﻟﺟﺎرود أﺑو ﻣﺣﻣد اﻟﻧﯾﺳﺎﺑوري -اﻟﻣﻧﺗﻘﻰ ﻣن اﻟﺳﻧن اﻟﻣﺳﻧدة -ﺗﺣﻘﯾﻖ :ﻋﺑد ﷲ ﻋﻣر اﻟﺑﺎرودي -ﻣؤﺳﺳﺔ اﻟﻛﺗﺎب اﻟﺛﻘﺎﻓﯾﺔ
ﺑﯾروت –ط 1408 -1ھـ 1988 -م- 33/1 -رﻗم  -90أﺑو ﻋواﻧﺔ  :ﻣﺳﻧد 244/1 -ﺑرﻗم  – 832اﻟﺗرﻣذي ج -190/1ﺳﻧن اﻟدراﻣﻲ 215/1-
ﺑرﻗم  – 764ﺳﻧن أﺑﻲ داوود  61/ 1-ﺑرﻗم  -236ﻣﺳﻧد أﺣﻣد -,256/6-رﻗم .26238 :
) (4اﻟﺧطﺎﺑﻲ  :ﻣﻌﺎﻟم اﻟﺳﻧن .161/1 -
) (5ﻋﻠﻲ ﺑن أﺣﻣد ﺑن ﺳﻌﯾد أﺑو ﻣﺣﻣد ﺑن ﺣزم اﻟظﺎھري اﻷﻧدﻟﺳﻲ اﻟﻘرطﺑﻲ :اﻹﺣﻛﺎم ﻓﻲ أﺻول اﻷﺣﻛﺎم342-341/3 ,
)  (1ﺻﺣﯾﺢ ﻣﺳﻠم -ﻛﺗﺎب ﺻﻼة-ﺑﺎب ﺧروج اﻟﻧﺳﺎء إﻟﻰ اﻟﻣﺳﺎﺟد –ﻗﺎل رﺳول ﷲ –ﻻ ﺗﻣﻧﻌوا -136/4–...رﻗم 946:
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و ﻳﻌﱰض اﺑﻦ ﻋﺒﺪ ﷲ ﺑﻦ ﻋﻤﺮ ﻋﻠﻰ أﺑﻴﻪ إﻻ أن ﻋﺒﺪ ﷲ ﻣﻊ ﺷﺪة ﻏﲑﺗﻪ ﳚﺎدل اﺑﻨﻪ ﺑﻘﻮﻟﻪ  :أﻗﻮل ﻟﻚ ...وﻛﺎن اﺑﻦ ﻋﻤﺮ

ﻳﻘﻮل :ﲰﻌﺖ رﺳﻮل ﷲ –-ﺻﻠﻰ ﷲ ﻋﻠﻴﻪ و ﺳﻠﻢ – ﻳﻘﻮل":إذا اﺳﺘﺄذﻧﻜﻢ ﻧﺴﺎؤﻛﻢ إﱃ اﳌﺴﺎﺟﺪ ﻓﺄذﻧﻮا ﳍﻦ (2)".وﻗﺎل -
–ﺻﻠﻰ ﷲ ﻋﻠﻴﻪ و ﺳﻠﻢ – "اﺳﺘﻮﺻﻮا ﻟﻨﺴﺎء ﻓﺈن اﳌﺮأة ﺧﻠﻘﺖ ﻣﻦ ﺿﻠﻊ  ،وإن أﻋﻮج ﺷﻲء ﰲ اﻟﻀﻠﻊ أﻋﻼﻩ ﻓﺈن ذﻫﺒﺖ
ﺗﻘﻴﻤﻪ ﻛﺴﺮﺗﻪ وإن ﺗﺮﻛﺘﻪ ﱂ ﻳﺰل أﻋﻮج ﻓﺎﺳﺘﻮﺻﻮا ﻟﻨﺴﺎء".

)(3

ﻫﺬا ﺧﻄﺎب ﻛﺎن ﰲ ﺣﺠﺔ اﻟﻮداع أي ﺧﺺ اﻟﻨﱯ اﳌﺴﻠﻤﲔ ﲞﻄﺎﺑﻪ اﻟﻌﻈﻴﻢ ﲨﻴﻊ اﳌﺴﻠﻤﲔ  ،و ﺗﻀﻤﻦ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻛﺜﲑة ﻣﻨﻬﺎ

وﺻﻴﺘﻪ -ﺻﻠﻰ ﷲ ﻋﻠﻴﻪ و ﺳﻠﻢ – ﻟﻠﺮﺟﺎل ﻟﻨﺴﺎء ﺧﲑا .وﻫﻲ أﻋﻈﻢ وﺻﻴﺔ و أﻣﺎﻧﺔ ﺗﺮﻛﻬﺎ ﻛﺤﻔﻆ ﳊﻘﻮق اﻟﻨﺴﺎء ﰲ
ﺧﻄﺎب ﻧﺒﻮي ﺑﻠﻴﻎ ﰲ ﻳﻮم ﻣﺸﻬﻮد ﻛﻴﻮم ﻋﺮﻓﺔ ﰲ ﺣﺠﺔ اﻟﻮداع .
ﺟـ  :اﳌﺴﺎﺟﺪ وﳎﺎﻟﺲ اﻟﻌﻠﻢ وﺗﺸﺮﻳﻊ اﳊﻀﻮر اﻟﻨﺴﻮي

ﻛﺎن ﳌﺴﺠﺪ رﺳﻮل ﷲ ﺻﻠﻰ ﷲ ﻋﻠﻴﻪ و ﺳﻠﻢ -دور ﻛﺒﲑ ﰲ ﺣﺮﻛﺔ اﻟﻌﻠﻢ و ﺗﻄﻮر اﳌﺮأة اﳌﺴﻠﻤﺔ و ﻧﺒﻮﻏﻬﺎ ﰲ اﻟﻌﻠﻮم
ﺣﻴﻨﻤﺎ ﺑﺪأت اﳊﺮﻛﺔ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ودارت ﳌﺪﻳﻨﺔ اﳌﻨﻮرة ﰒ إﱃ أﻣﺼﺎر اﻟﻌﺎﱂ اﻹﺳﻼﻣﻲ .و ﺳﺴﺖ ﳎﺎﻟﺲ اﻟﻌﻠﻢ ﻣﻊ اﻟﻨﱯ
ﺻﻠﻰ ﷲ ﻋﻠﻴﻪ و ﺳﻠﻢ -وﺣﻀﻮر اﻟﻨﺴﺎء ،وﲣﺼﻴﺺ ﺟﺰء ﻣﻦ اﳋﻄﺎب ﳍﻦ و ﺣﺚ اﻟﺮﺟﺎل ﻋﻠﻰ ﻋﺪم ﻣﻨﻌﻬﻦ ﻣﻦﺣﻀﻮر ﳎﺎﻟﺲ اﻟﻌﻠﻢ و اﳌﻌﺮﻓﺔ ﻛﻤﺎ ﺳﺒﻖ اﻟﺬﻛﺮ.

ﻋﻦ ﻋﺒﺪ ﷲ ﺑﻦ ﻋﻤﺮ ﻗﺎل ﲰﻌﺖ رﺳﻮل ﷲ–ﺻﻠﻰ ﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ–ﻳﻘﻮل ":ﻻ ﲤﻨﻌﻮا ﻧﺴﺎءﻛﻢ اﳌﺴﺎﺟﺪ إذا اﺳﺘﺄذﻧﻜﻢ
إﻟﻴﻬﺎ " .ﻗﺎل :ﻓﻘﺎل ﺑﻼل ﺑﻦ ﻋﺒﺪ ﷲ :وﷲ ﻟﻨﻤﻨﻌﻬﻦ .ﻗﺎل :ﻓﺄﻗﺒﻞ ﻋﻠﻴﻪ ﻋﺒﺪ ﷲ ﻓﺴﺒﻪ ﺳﺒﺎ ﺳﻴﺌﺎ ﻣﺎ ﲰﻌﺘﻪ ﺳﺒﻪ ﻣﺜﻠﻪ

ﻗﻂ ،وﻗﺎل أﺧﱪك ﻋﻦ رﺳﻮل ﷲ –ﺻﻠﻰ ﷲ ﻋﻠﻴﻪ و ﺳﻠﻢ –وﺗﻘﻮل وﷲ ﻟﻨﻤﻨﻌﻬﻦ"

) (1

و ﻳﻌﱰض اﺑﻦ ﻋﺒﺪ ﷲ ﺑﻦ ﻋﻤﺮ ﻋﻠﻰ أﺑﻴﻪ إﻻ أن ﻋﺒﺪ ﷲ ﻣﻊ ﺷﺪة ﻏﲑﺗﻪ ﳚﺎدل اﺑﻨﻪ ﺑﻘﻮﻟﻪ :أﻗﻮل ﻟﻚ ...وﻛﺎن اﺑﻦ

ﻋﻤﺮ ﻳﻘﻮل :ﲰﻌﺖ رﺳﻮل ﷲ–ﺻﻠﻰ ﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ– ﻳﻘﻮل":إذا اﺳﺘﺄذﻧﻜﻢ ﻧﺴﺎؤﻛﻢ إﱃ اﳌﺴﺎﺟﺪ ﻓﺄذﻧﻮا ﳍﻦ".

) (2

ﻫﺬا ﰲ زﻣﻦ اﻟﺒﻌﺜﺔ وﰲ ﺣﻴﺎة رﺳﻮل ﷲ -ﺻﻠﻰ ﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ -وﺳﺎر اﻟﺼﺤﺎﺑﺔ اﻟﻜﺮام و اﳋﻠﻔﺎء اﻟﺮاﺷﺪون ﻋﻠﻰ
ﻫﺬا اﻟﻨﻬﺞ .
د :اﳊﻖ ﰲ اﻟﺘﻌﻠﻢ و ﺗﺒﻠﻴﻎ ﻫﺬا اﻟﻌﻠﻢ

ﰲ اﻟﺴﻨﺔ ﺻﻮر راﺋﻌﺔ ﻟﺘﻜﺮﱘ اﳌﺮأة و اﻻﻋﱰاف ﺑﻜﻴﺎ ﺎ وﺧﺼﻮﺻﻴﺘﻬﺎ ،وﻣﻦ ﺻﻮر اﻟﺘﻜﺮﱘ ﻛﻮ ﺎ إﻧﺴﺎن ﻛﺎﻟﺮﺟﻞ ﲤﺎﻣﺎ
آد َم  (...اﻹﺳراء  70: -زادﻫﺎ اﻟﺮﺳﻮل–ﺻﻠﻰ ﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ–ﺗﻜﺮﳝﺎ ﰲ أﻗﻮاﻟﻪ ﻛﺜﲑة و أﻓﻌﺎﻟﻪ
)وﻟََﻘ ْﺪ َﻛ ﱠﺮْﻣﻨَﺎ ﺑَِﲏ َ
َ

اﳌﺘﻌﺪدة  .وأﺑﺮز ﲰﺎت اﻟﺘﻜﺮﱘ ﺣﺜﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻌﻠﻢ وﺣﻀﻮر ﳎﺎﻟﺲ اﻟﻌﻠﻢ واﻟﺬﻛﺮ وﺷﻬﻮد اﳉﻤﻌﺔ واﻟﻌﻴﺪﻳﻦ و ﻰ اﻟﺮﺟﺎل

ﻛﻞ ﻫﺬا ﰲ اﻋﺘﻨﺎﺋﻪ–ﺻﻠﻰ ﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ–ﺑﺘﻌﻠﻴﻢ أﻫﻞ ﺑﻴﺘﻪ ﻣﻦ ﻧﺴﺎﺋﻪ وﺑﻨﺎت؛
ﻋﻦ ﻣﻨﻊ اﻟﻨﺴﺎء ﻣﻦ إﺗﻴﺎن اﳌﺴﺎﺟﺪ .ﺑﺮز ّ

ﻓﻜﺎن ﳍﻦ اﻟﺴﺒﻖ ﰲ اﻟﺴﻤﺎع واﻟﺘﻌﻠﻢ ،وﻛﻦ ﻣﺮﺟﻌﺎ ،وﺣﺠﺮا ﻦ ﻣﺮاﻛﺰ ﻹﺷﻌﺎع ﻋﻠﻤﻲ ،وﳑﻦ ﻛﺎن ﳍﺎ ع ﰲ ﻫﺬا ﻋﺎﺋﺸﺔ
–رﺿﻲ ﷲ ﻋﻨﻬﺎ -اﻟﱵ ﻛﺎﻧﺖ ﻋﺎﳌﺔ ﻋﺼﺮﻫﺎ ﻳﺮﺟﻊ إﻟﻴﻬﺎ ﻛﺒﺎر اﻟﺼﺤﺎﺑﺔ واﻟﺘﺎﺑﻌﲔ واﻟﻨﺴﺎء ﰲ ﻛﻞ ﻣﺎ اﺳﺘﺸﻜﻞ ﻋﻠﻴﻬﻢ ﻣﻦ
) (2ﺻﺣﯾﺢ ﻣﺳﻠم –ﻛﺗﺎب اﻟﺻﻼة –ﺑﺎب ﺧروج اﻟﻧﺳﺎء إﻟﻰ اﻟﻣﺳﺎﺟد-رﻗم 946:
) (3رواه اﻟﺑﺧﺎري –ﻛﺗﺎب اﻷﻧﺑﯾﺎء –ﺑﺎب ﺧﻠﻖ آدم و ذرﯾﺗﮫ-رﻗم  3261:و ﻣﺳﻠم-ﻛﺗﺎب اﻟرﺿﺎع -ﺑﺎب اﻟوﺻﯾﺔ ﺑﺎﻟﻧﺳﺎء –رﻗم 3602 :
)  (1ﺻﺣﯾﺢ ﻣﺳﻠم -ﻛﺗﺎب ﺻﻼة-ﺑﺎب ﺧروج اﻟﻧﺳﺎء إﻟﻰ اﻟﻣﺳﺎﺟد –ﻗﺎل رﺳول ﷲ –ﻻ ﺗﻣﻧﻌوا -136/4–...رﻗم 946:
) (2ﺻﺣﯾﺢ ﻣﺳﻠم –ﻛﺗﺎب اﻟﺻﻼة –ﺑﺎب ﺧروج اﻟﻧﺳﺎء إﻟﻰ اﻟﻣﺳﺎﺟد-رﻗم 946:
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ﻣﺴﺎﺋﻞ اﻟﻘﺮآن واﳊﺪﻳﺚ واﻟﻔﻘﻪ .ﻗﺎل ﻣﺴﺮوق) :أي واﻟﺬي ﻧﻔﺴﻲ ﺑﻴﺪﻩ ،ﻟﻘﺪ رأﻳﺖ ﻣﺸﻴﺤﺔ أﺻﺤﺎب ﳏﻤﺪ–ﺻﻠﻰ ﷲ

ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ– ﻳﺴﺄﻟﻮ ﺎ ﻋﻦ اﻟﻔﺮاﺋﺾ ( ) (3وﻗﺎل أﺑﻮ ﺳﻠﻤﺔ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﺮﲪﺎن )): (4ﻣﺎ رأﻳﺖ أﺣﺪا أﻋﻠﻢ ﺑﺴﻨﻦ اﻟﺮﺳﻮل–
ﺻﻠﻰ ﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ–وﻻ أﻓﻘﻪ ﰲ اﻟﺮأي إن اﺣﺘﻴﺞ إﱃ رأﻳﻪ ،وﻻ أﻋﻠﻢ ﻳﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻧﺰﻟﺖ وﻻ ﻓﺮﻳﻀﺔ ﻣﻦ ﻋﺎﺋﺸﺔ(.

) (5

وﻣﻦ آل ﺑﻴﺘﻪ–ﺻﻠﻰ ﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ–ﻣﻦ اﻟﻨﺴﺎء إﱃ اﻟﻨﺴﺎء اﳌﺴﻠﻤﺎت ﻣﻦ ﺻﺤﺎﺑﻴﺎت و ﺑﻌﻴﺎت و ﺑﻌﻲ ﺑﻌﻴﺎت

...وﻗﺪ ﻧﺒﻐﺖ اﳌﺮأة اﳌﺴﻠﻤﺔ ﰲ ذﻟﻚ اﻟﻌﺼﺮ ،ﻟﻴﺲ ﰲ ﳎﺎل ﺗﻌﻠﻢ ﻣﺒﺎدئ اﻟﺪﻳﻦ و اﻟﺘﺸﺮﻳﻊ ﻓﻘﻂ اﻟﺬي ﳜﺼﻬﺎ ﻋﺘﺒﺎرﻫﺎ
اﻣﺮأة ؛ ﺑﻞ ﺟﻠﺴﺖ إﱃ اﻟﺘﻠﻘﻲ و اﻟﺘﺒﻠﻴﻎ ﻟﻌﻠﻮم ﺷﱴ و أﳘﻬﺎ اﳊﺪﻳﺚ .ﻓﺒﻠﻎ ﻋﺪد راو ت اﳊﺪﻳﺚ ﻣﻦ اﻟﺼﺤﺎﺑﻴﺎت أﻛﺜﺮ
ﻣﻦ  60ﺻﺤﺎﺑﻴﺔ ،وﺟﺎءت ﺑﻌﺪﻫﻦ ﺑﻌﻴﺎت و ﺑﻌﻲ ﺑﻌﻴﺎت ﲪﻠﻦ ﻫﺬا اﻟﻌﻠﻢ ﺑﻜﻞ أﻣﺎﻧﺔ وروﻳﻦ اﳊﺪﻳﺚ ﺑﺴﻨﺪﻩ إﱃ
)(6

اﻟﺼﺤﺎﺑﻴﺎت إﻟﻴﻪ–ﺻﻠﻰ ﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ–

وﺟﺎءت ﻧﺴﺎء ﺑﻌﺪﻫﻦ واﺻﻠﻦ اﻟﺘﻠﻘﻲ واﻟﺘﺒﻠﻴﻎ؛ ﺑﻜﻞ أﻣﺎﻧﺔ وﻣﺴﺆوﻟﻴﺔ ،ﻓﺘﻌﺪدت ﻣﻮاﻫﺒﻬﻦ وﲣﺼﺼﺎ ﻦ ﻣﻦ ﻋﻠﻤﻲ ﺷﺮﻋﻲ
إﱃ اﻟﻄﺐ إﱃ ﳎﺎﻻت أﺧﺮى ،وﱂ ﻳﻜﻦ ا ﺘﻤﻊ اﳌﺴﻠﻢ ﻳﺴﺘﻨﻜﺮ ﻋﻠﻰ اﳌﺮأة ﺧﺮوﺟﻬﺎ ﻟﻄﻠﺐ اﻟﻌﻠﻢ أو ﻟﺘﺒﻠﻴﻐﻪ.
وﻗﺪ وﺿﻊ ﻫﺬﻩ اﻟﺮﻛﻴﺰة واﻟﺘﻘﻠﻴﺪ ﻟﻨﺴﺎء اﻟﻌﻠﻢ اﻹﺳﻼﻣﻲ؛ اﻟﺼﺤﺎﺑﻴﺎت اﳉﻠﻴﻼت–رﺿﻲ ﷲ ﻋﻨﻬﻦ– ﺣﻴﻨﻤﺎ دﺧﻠﻦ ﺧﻀﻢ

اﳊﺮﻛﺔ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﰲ ﻋﺼﺮ اﻟﻨﱯ–ﺻﻠﻰ ﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ–ﺑﻮﻓﻮدﻫﻦ ﻋﻠﻴﻪ ،واﳌﻄﺎﻟﺒﺔ ﺑﺘﺨﺼﻴﺺ ﺟﻠﺴﺔ ﳍﻦ ﻳﺴﻤﻌﻦ ﻣﻨﻪ،
وﻳﺘﻌﻠﻤﻦ وﻳﺴﺄﻟﻦ ﻋﻤﺎ ﺧﻔﻲ ﻋﻨﻬﻦ ﻣﻦ أﻣﻮر اﻟﺪﻳﻦ  ،واﻟﻌﻠﻢ اﻟﻨﺎﻓﻊ ،وﲡﻠﻰ ﻫﺬا اﻟﺘﻘﻠﻴﺪ ﰲ إﻗﺒﺎﻟﻪ–ﺻﻠﻰ ﷲ ﻋﻠﻴﻪ

وﺳﻠﻢ– ﻋﻠﻰ ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻨﺴﺎء ،ووﻋﻈﻬﻦ و ﲣﺼﻴﺺ ﺣﻴﺰ ﳍﻦ ﰲ ﺧﻄﺒﻪ ﰲ اﻟﻌﻴﺪﻳﻦ ﰲ اﳊﺞ وﻏﲑﻫﺎ ﻣﻦ اﳌﻮاﺳﻢ اﳌﻬﻤﺔ ﰲ
ذﻫﺐ
ﺣﻴﺎة اﳌﺴﻠﻤﲔ .ﻋﻦ أﰊ ﺳﻌﻴﺪ» :ﺟﺎءت اﻣﺮأةٌ إﱃ رﺳﻮل ا ﱠ – ﺻﻠﻰ ﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ – ﻓﻘﺎﻟﺖ:
َ
رﺳﻮل ا ﱠ َ
اﻟﺮﺟﺎل ﲝﺪﻳﺜﻚ ،ﻓﺎﺟﻌﻞ ﻟﻨﺎ ﻣﻦ ﻧﻔﺴﻚ ﻳﻮﻣﺎً ﺗﻴﻚ ﻓﻴﻪ ﺗﻌﻠﻤﻨﺎ ﳑﺎ ﻋﻠﻤﻚ ا  .ﻓﻘﺎل :اﺟﺘﻤﻌﻦ ﰲ ِ
ﻳﻮم ﻛﺬا وﻛﺬا ﰲ
ُ
َ ُ
َ
َ
َ ّ
َ
ْ

ﻣﻜﺎن ﻛﺬا وﻛﺬا ،ﻓﺎﺟﺘﻤﻌﻦ؛ ﻓﺄ ﻫ ﱠﻦ ُ
رﺳﻮل ا ﱠ –ﺻﻠﻰ ﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ–ﻓﻌﻠﻤﻬ ﱠﻦ ﳑﺎ ﻋﻠﻤﻪ ا ﱠ  .ﰒ ﻗﺎل :ﻣﺎ ﻣﻨﻜ ﱠﻦ اﻣﺮأةٌ
ﻓﺄﻋﺎد ﺎ
ﺗﻘ ِّﺪ ُم ﺑﲔ ﻳَ َﺪﻳﻬﺎ ﻣﻦ وﻟَ ِﺪﻫﺎ ﺛﻼﺛﺔً إﻻ ﻛﺎن ﳍﺎ ﺣﺠﺎ ً ﻣﻦ اﻟﻨﺎر .ﻓﻘﺎﻟﺖ اﻣﺮأةٌ ﻣﻨﻬﻦ  :رﺳ َ
ـﻮل ا ﱠ  ،اﺛﻨﲔ؟ ﻗﺎلَ :
ﻣﱠﺮﺗﲔ ،ﰒ ﻗﺎل :واﺛﻨﲔ واﺛﻨﲔ واﺛﻨﲔ«.ﻛﻤﺎ ﲡﻠﻰ ﻛﺬﻟﻚ ﰲ ﺣﺮص اﳌﺴﻠﻤﲔ ﻋﻠﻰ ﺗﺒﻠﻴﻎ أﻫﻞ ﺑﻴﺘﻬﻢ ﻣﻦ اﻟﻨﺴﺎء أﻣﻮر
اﻟﺪﻳﻦ ،وﻣﺎ ﲰﻌﻮﻩ ﰲ اﳌﺴﺠﺪ ﻣﻦ أﺣﻜﺎم؛و ﻣﺎ ﺣﺪث ﰲ ﻧﺰول آﻳﺔ اﳊﺠﺎب

)(3
)(4
)(5
)(6

(1

)(1

ﻟﺪﻟﻴﻞ ﻗﺎﻃﻊ ,ﻋﻠﻰ ﻫﺬا اﳊﺮص اﻟﺮاﺋﻊ

اﻟﻣﺻﻧف – اﺑن أﺑﻲ ﺷﯾﺑﺔ  -ﻛﺗﺎب اﻟﻔراﺋض– 234/11 -ﻣﺣﻣد ﺑن ﺑﮭﺎدر ﺑن ﻋﺑد ﷲ أﺑو ﻋﺑد ﷲ اﻟزرﻛﺷﻲ :اﻹﺟﺎﺑﺔ ﻹﯾراد ﻣﺎ اﺳﺗدرﻛﺗﮫ ﻋﺎﺋﺷﺔ
ﻋﻠﻰ اﻟﺻﺣﺎﺑﺔ  -ص (37/36
أﺑو ﺳﻠﻣﺔ ﺑن ﻋﺑد اﻟرﺣﻣﺎن ﺑن ﻋوف اﻟزھري اﻟﻣدﻧﻲ  ,أﺣد اﻟﺗﺎﺑﻌﯾن ﺳﻣﻊ ﻣن ﺻﺣﺎﺑﺔ ﻛﺛﯾرﯾن ﻛﺎن ﺛﻘﺔ ﻓﻘﯾﮭﺎ ﻛﺛﯾر اﻟﺣدﯾث ﺗوﻓﻲ ﺳﻧﺔ 94ھـ )أﺣﻣد ﺑن
ﻋﻠﻲ اﺑن ﺣﺟر اﻟﻌﺳﻘﻼﻧﻲ  :ﺗﮭذﯾب اﻟﺗﮭذﯾب (115/12
اﻟﻣﺻﻧف 176/1
ﻓﻘد اﺟﺗﮭدت زﯾﻧب ﺑﻧت أﺑﻲ ﺳﻠﻣﺔ ﻓﻲ أن ﺗروي ﻋن أﻣﮭﺎ أم اﻟﻣؤﻣﻧﯾن أم ﺳﻠﻣﺔ -رﺿﻲ ﷲ ﻋﻧﮭﺎ -و ﺑﻠﻐت ﻣروﯾﺎﺗﮭﺎ ﻓﻲ اﻟﺻﺣﯾﺣﯾن و اﻟﺳﻧن
135ﺣدﯾﺛﺎ  .و ﺳﻣﻌت ﻋن ﻋﺎﺋﺷﺔ ﻧﺳﺎء ﻛﺛﯾرات ؛ ﻣن أھل ﺑﯾﺗﮭﺎ  :ﺣﻔﺻﺔ و أﺳﻣﺎء اﺑﺗﻧﻲ ﻋﺑد اﻟرﺣﻣﺎن ﺑن أﺑﻲ ﺑﻛر اﻟﺻدﯾﻖ –رﺿﻲ ﷲ ﻋﻧﮫ – و
أﺧﺗﮭﺎ أم ﻛﻠﺛوم و اﺑﻧﺗﮭﺎ ﻋﺎﺋﺷﺔ ﺑﻧت طﻠﺣﺔ  .و ﻣن ﻣواﻟﯾﮭﺎ :ﺑرﯾرة -و ﺣﻣﯾدة ﺑﻧت أﺑﻲ ﯾوﻧس -و ﺳﺎﺑﯾﺔ -و ﻣرﺟﺎﻧﺔ -و أم ذرة  .و ﻣن اﻟﺗﺎﺑﻌﯾن  :ﺻﻔﯾﺔ
ﺑﻧت ﺷﯾﺑﺔ –أم إﯾﺎس –أم ﺟﺣدر اﻟﻌﺎﻣرﯾﺔ – ﺑﻧﺎﻧﺔ ﻣوﻻة ﻋﺑد اﻟرﺣﻣﺎن ﺑن ﺣﯾﺎن اﻷﻧﺻﺎري – ﺟﺳرة ﺑﻧت دﺟﺎﺟﺔ –ﺟﻣﯾﻠﺔ ﺑﻧت ﻋﺑﺎد -ﺧﯾرة أم ﺣﺳن
اﻟﺑﺻري وھﻲ ﻣوﻻة أم ﺳﻠﻣﺔ -وزﯾﻧب ﺑﻧت أﺑﻲ ﺳﻠﻣﺔ و زﯾﻧب ﺑﻧت ﻧﺻر -و ﺻﻔﯾﺔ ﺑﻧت أﺑﻲ ﻋﺑﯾد -و ﺻﻔﯾﺔ ﺑﻧت اﻟﺣﺎرث -و ﺻﻔﯾﺔ ﺑﻧت ﻋطﯾﺔ -و
ﻋﻣرة ﺑﻧت ﻋﺑد اﻟرﺣﻣﺎن – و ﻋﻣرة ﺑﻧت ﺣﯾﺎن اﻟﺳﮭﻣﻲ -و ﻗﻣﯾر اﻣرأة ﻣﺳروق -وﻛرﯾﻣﺔ ﺑﻧت ھﻣﺎم -و ھﻧﯾدة ﺑﻧت ﺷرﯾك ).أﻧظر ﻣن رووا ﻋن
ﻋﺎﺋﺷﺔ  :ﺗﮭذﯾب اﻟﺗﮭذﯾب -108/3اﻹﺻﺎﺑﺔ  -361/4اﻹﺟﺎﺑﺔ ص -13-11أﻋﻼم اﻟﻧﺳﺎء .109-108/3
رواه اﻟﺑﺧﺎري  -ﻛﺗﺎب اﻻﻋﺗﺻﺎم ﺑﺎﻟﻛﺗﺎب و اﻟﺳﻧﺔ  -ﺑﺎب ﺗﻌﻠﯾم اﻟﻧﺑﻲ أﻣﺗﮫ ﻣن اﻟرﺟﺎل و اﻟﻧﺳﺎء  -رﻗم-71462 :و أﻧظر ﺳﺑب ﻧزول آﯾﺔ اﻟﺣﺟﺎب و
ت اﻷ ُ َول ،ﻟﻣﺎ أﻧزَ َل ﱠ ُ ْ
ﺷﻘَ ْﻘنَ ُﻣرو َ
ط ﱠ
ھن ﻋﻠﻰ ُﺟﯾ ﱠ
ﻣر ﱠ
ﮭن ﻓﺎﺧﺗﻣرنَ ﺑﮭﺎ«.
ُوﺑﮭن{ )اﻟﻧورَ (31 :
رواﯾﺔ ﻋﺎﺋﺷﺔ ﯾَر َﺣ ُم ﱠ ُ ﻧِﺳﺎ َء اﻟﻣﮭﺎﺟرا ِ
}وﻟﯾَﺿ ِْرﺑْنَ ﺑ ُﺧ ِ
اﻟﺑﺧﺎري –ﻛﺗﺎب اﻟﺗﻔﺳﯾر –ﺑﺎب وﻟﯾﺿرﺑن ﺑﺧﻣرھن رﻗم4660 :
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ﻣﻦ اﻷﻣﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﺑﺘﺪاء ﺑﻨﺒﻴﻬﺎ -ﺻﻠﻰ ﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ– إﱃ ﻧﺴﺎء اﻟﺴﻠﻒ ورﺟﺎﻟﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻠﻢ واﻟﺘﻌﻠﻢ  ،وﺣﻀﻮر
ا ﺎﻟﺲ ﻣﻦ ﻏﲑ ﻏﻀﺎﺿﺔ وﻻ ﺣﺮج ﰲ إﻃﺎر اﻟﻘﻴﻢ واﻷﺧﻼق اﻟﻔﺎﺿﻠﺔ .
وﻳﺼﺒﺢ اﻟﺘﺬﻛﲑ ﺑﺴﻨﺘﻪ –ﺻﻠﻰ ﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ–ﰲ ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﺒﻨﺎت ﺿﺮور ﰲ ﻫﺬا اﻟﺰﻣﻦ؛ اﻟﺬي ارﺗﻔﻌﺖ ﻓﻴﻪ ﻧﺴﺒﺔ اﻷﻣﻴﺔ

ﰲ ﺻﻔﻮف اﻟﻨﺴﺎء ﰲ اﻟﻌﺎﱂ اﻟﻌﺮﰊ  ،وﻫﻨﺎك ﻣﻦ ﻻ ﻳﻌﻠﻢ ﺑﻨﺎﺗﻪ ﺑﺪاﻓﻊ اﻟﺘﺪﻳﻦ  ،ﻛﻤﺎ أن ﻫﻨﺎك ﻣﻦ ﻳﻄﺮد اﻟﺒﻨﺎت ﻣﻦ اﳌﺪرﺳﺔ

و ﳛﺮﻣﻬﻦ ﻣﻦ اﻟﺘﻌﻠﻢ ﺑﺴﺒﺐ اﳊﺠﺎب ) ، (2وﰲ ﻛﻞ ﻫﺬا وذاك ﺗﻄﺮف .
ﻫـ  :ﺛﲑ اﻟﺼﺤﺎﺑﻴﺎت ﻋﻠﻰ اﳊﺮﻛﺔ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﰲ اﻟﻘﺮن اﻟﺜﺎﱐ

ﻛﺎن ﻟﻠﺼﺤﺎﺑﻴﺎت -رﺿﻲ ﷲ ﻋﻨﻬﻦ -ﺛﲑا ﻛﺒﲑا ﻋﻠﻰ اﳊﺮﻛﺔ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ اﻟﻨﺴﻮﻳﺔ ﰲ اﻟﻘﺮن اﻟﺜﺎﱐ  ،ﻓﻠﻮﻻﻫﻦ ﳌﺎ ﻛﺎﻧﺖ
اﻟﺮواﻳﺔ واﻟﺪراﻳﺔ واﻟﺴﻤﺎع واﻟﺴﻨﺪ ﻟﻠﻘﺮآن واﳊﺪﻳﺚ اﻟﻨﺒﻮي اﻟﺸﺮﻳﻒ واﻟﻔﻘﻪ واﻟﻌﻘﻴﺪة وﻋﻠﻮم ﻛﺜﲑة .وﻣﺴﺎﺋﻞ وأﺣﻜﺎم
ﲣﺺ ﻓﻘﻪ اﻟﻨﺴﺎء.ﻓﺎﻟﺘﺎﺑﻌﻴﺎت ﻫﻦ ﺗﻠﻤﻴﺬات أﻣﻬﺎت اﳌﺆﻣﻨﲔ اﻟﻠﻮاﰐ ﺧﺼﺼﻦ ﺣﺠﺮا ﻦ ﺎﻟﺲ اﻟﻌﻠﻢ واﻟﺴﺆال
واﻟﺘﺤﻤﻞ واﻟﺴﻤﺎع.ﻓﻘﺪ اﺟﺘﻬﺪت زﻳﻨﺐ ﺑﻨﺖ أﰊ ﺳﻠﻤﺔ ﰲ أن ﺗﺮوي ﻋﻦ أﻣﻬﺎ أم اﳌﺆﻣﻨﲔ أم ﺳﻠﻤﺔ -رﺿﻲ ﷲ
ﻋﻨﻬﺎ-وﺑﻠﻐﺖ ﻣﺮو ﺎ ﰲ اﻟﺼﺤﻴﺤﲔ واﻟﺴﻨﻦ 135ﺣﺪﻳﺜﺎ .وﲰﻌﺖ ﻋﻦ ﻋﺎﺋﺸﺔ ﻧﺴﺎء ﻛﺜﲑات؛ ﻣﻦ أﻫﻞ ﺑﻴﺘﻬﺎ :
ﺣﻔﺼﺔ وأﲰﺎء اﺑﺘﲏ ﻋﺒﺪ اﻟﺮﲪﺎن ﺑﻦ أﰊ ﺑﻜﺮ اﻟﺼﺪﻳﻖ –رﺿﻲ ﷲ ﻋﻨﻪ – وأﺧﺘﻬﺎ أم ﻛﻠﺜﻮم واﺑﻨﺘﻬﺎ ﻋﺎﺋﺸﺔ ﺑﻨﺖ
ﻃﻠﺤﺔ .وﻣﻦ ﻣﻮاﻟﻴﻬﺎ :ﺑﺮﻳﺮة -وﲪﻴﺪة ﺑﻨﺖ أﰊ ﻳﻮﻧﺲ -وﺳﺎﺑﻴﺔ -وﻣﺮﺟﺎﻧﺔ -وأم ذرة  .وﻣﻦ اﻟﺘﺎﺑﻌﲔ  :ﺻﻔﻴﺔ ﺑﻨﺖ
ﺷﻴﺒﺔ –أم إ س –أم ﺟﺤﺪر اﻟﻌﺎﻣﺮﻳﺔ – ﺑﻨﺎﻧﺔ ﻣﻮﻻة ﻋﺒﺪ اﻟﺮﲪﺎن ﺑﻦ ﺣﻴﺎن اﻷﻧﺼﺎري – ﺟﺴﺮة ﺑﻨﺖ دﺟﺎﺟﺔ –
ﲨﻴﻠﺔ ﺑﻨﺖ ﻋﺒﺎد -ﺧﲑة أم ﺣﺴﻦ اﻟﺒﺼﺮي وﻫﻲ ﻣﻮﻻة أم ﺳﻠﻤﺔ -وزﻳﻨﺐ ﺑﻨﺖ أﰊ ﺳﻠﻤﺔ و زﻳﻨﺐ ﺑﻨﺖ ﻧﺼﺮ -
وﺻﻔﻴﺔ ﺑﻨﺖ أﰊ ﻋﺒﻴﺪ -و ﺻﻔﻴﺔ ﺑﻨﺖ اﳊﺎرث -و ﺻﻔﻴﺔ ﺑﻨﺖ ﻋﻄﻴﺔ -و ﻋﻤﺮة ﺑﻨﺖ ﻋﺒﺪ اﻟﺮﲪﺎن – وﻋﻤﺮة ﺑﻨﺖ
ﺣﻴﺎن اﻟﺴﻬﻤﻲ -وﻗﻤﲑ اﻣﺮأة ﻣﺴﺮوق -وﻛﺮﳝﺔ ﺑﻨﺖ ﳘﺎم -وﻫﻨﻴﺪة ﺑﻨﺖ ﺷﺮﻳﻚ.

) (1

و :ﺗﺰﻛﻴﺔ اﻟﻌﻠﻤﺎء ﻟﺮاو ت اﳊﺪﻳﺚ

اﻟﻨﺴﺎء اﳌﺴﻠﻤﺎت ﻣﻦ ﺻﺤﺎﺑﻴﺎت و ﺑﻌﻴﺎت و ﺑﻌﻴﺎت ﺑﻌﲔ  ...وﻗﺪ ﻧﺒﻐﺖ اﳌﺮأة اﳌﺴﻠﻤﺔ ﰲ ذﻟﻚ اﻟﻌﺼﺮ ،ﻟﻴﺲ
ﰲ ﳎﺎل ﺗﻌﻠﻢ ﻣﺒﺎدئ اﻟﺪﻳﻦ و اﻟﺘﺸﺮﻳﻊ ﻓﻘﻂ اﻟﺬي ﳜﺼﻬﺎ ﻋﺘﺒﺎرﻫﺎ اﻣﺮأة؛ ﺑﻞ ﺟﻠﺴﺖ إﱃ اﻟﺘﻠﻘﻲ واﻟﺘﺒﻠﻴﻎ ﻟﻌﻠﻮم ﺷﱴ
وأﳘﻬﺎ اﳊﺪﻳﺚ .ﻓﺒﻠﻎ ﻋﺪد راو ت اﳊﺪﻳﺚ ﻣﻦ اﻟﺼﺤﺎﺑﻴﺎت أﻛﺜﺮ ﻣﻦ  60ﺻﺤﺎﺑﻴﺔ،وﺟﺎءت ﺑﻌﺪﻫﻦ ﺑﻌﻴﺎت و ﺑﻌﻲ
ﺑﻌﻴﺎت ﲪﻠﻦ ﻫﺬا اﻟﻌﻠﻢ ﺑﻜﻞ أﻣﺎﻧﺔ وروﻳﻦ اﳊﺪﻳﺚ ﺑﺴﻨﺪﻩ إﱃ اﻟﺼﺤﺎﺑﻴﺎت إﻟﻴﻪ–ﺻﻠﻰ ﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ– .

(2

)(1
)(2

)(2

إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻹﺣﺻﺎﺋﯾﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﺑﯾﻧﮭﺎ اﻟدراﺳﺎت اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﻸﻣم اﻟﻣﺗﺣدة و اﻟﻣﻧظﻣﺎت اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ ﻛﺎﻟﯾوﻧﺳﻛو و اﻷﻟﯾﺳﻛو و اﻷﻟﺳﯾﺳﻛو ﺣول ﻧﺳﺑﺔ اﻷﻣﯾﺔ ﺑﯾن
اﻟﻧﺳﺎء ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟم اﻹﺳﻼﻣﻲ ذﻛرت ﺣوﻟﯾﺔ )أﻣﺗﻲ ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟم ( ﻓﻲ ﺳﻧﺔ 1999م :ﻛﺷﻔت ھذه اﻟﺣوﻟﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﻣدى ﺗدھور ﺣﺎﻟﺔ اﻟﻣرأة ﻓﻲ أﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن
ﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ ﻋﮭد اﻟطﺎﻟﺑﺎن ﺣﯾث أﻏﻠﻘت ﻣدارس اﻟﺑﻧﺎت ( أﻧظر اﻟﺣوﻟﯾﺔ اﻟﺻﺎدرة ﻋن ﻣرﻛز اﻟﺣﺿﺎرة و اﻟدراﺳﺎت اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ –اﻟﻘﺎھرة  .و ﯾﻘول
اﻟدﻛﺗور زﻛﻲ ﻣﯾﻼد :ﻟﻣﺎذا ﺻﻣت اﻟﺣداﺛﯾون و اﻟﺣداﺛﯾﺎت إذا ﺗﻌﻠﻖ اﻷﻣر ﺑﺎﻣرأة ﺗداﻓﻊ ﻋن ﺣﻘﮭﺎ ﻓﻲ اﻟﺗﻌﻠﯾم  ,إذا ﺣرﻣت ﻣﻧﮫ ,ﺑﺳﺑب اﻟﺣﺟﺎب  ,ﺗﺣت
ﻣﺑررات ﺷدﯾدة اﻟﺗﮭﺎﻓت ﻛﺎﻟدﻓﺎع ﻋن ﻗﯾم اﻟﻌﻠﻣﺎﻧﯾﺔ و رﻓض اﻟﺗﻣﯾﯾز اﻟدﯾﻧﻲ ﻛﻣﺎ ﺣدث ﻓﻲ ﺗرﻛﯾﺎ وﻓرﻧﺳﺎ ).ﺗﺟدﯾد اﻟﻔﻛر اﻟدﯾﻧﻲ ص(42 :
).أﻧظر ﻣن رووا ﻋن ﻋﺎﺋﺷﺔ  :ﺗﮭذﯾب اﻟﺗﮭذﯾب -108/3اﻹﺻﺎﺑﺔ  -361/4اﻹﺟﺎﺑﺔ ص -13-11أﻋﻼم اﻟﻧﺳﺎء .109-108/3
ﻓﻘد اﺟﺗﮭدت زﯾﻧب ﺑﻧت أﺑﻲ ﺳﻠﻣﺔ ﻓﻲ أن ﺗروي ﻋن أﻣﮭﺎ أم اﻟﻣؤﻣﻧﯾن أم ﺳﻠﻣﺔ -رﺿﻲ ﷲ ﻋﻧﮭﺎ -و ﺑﻠﻐت ﻣروﯾﺎﺗﮭﺎ ﻓﻲ اﻟﺻﺣﯾﺣﯾن و اﻟﺳﻧن
135ﺣدﯾﺛﺎ  .و ﺳﻣﻌت ﻋن ﻋﺎﺋﺷﺔ ﻧﺳﺎء ﻛﺛﯾرات ؛ ﻣن أھل ﺑﯾﺗﮭﺎ  :ﺣﻔﺻﺔ و أﺳﻣﺎء اﺑﺗﻧﻲ ﻋﺑد اﻟرﺣﻣﺎن ﺑن أﺑﻲ ﺑﻛر اﻟﺻدﯾﻖ –رﺿﻲ ﷲ ﻋﻧﮫ – و
أﺧﺗﮭﺎ أم ﻛﻠﺛوم و اﺑﻧﺗﮭﺎ ﻋﺎﺋﺷﺔ ﺑﻧت طﻠﺣﺔ  .و ﻣن ﻣواﻟﯾﮭﺎ :ﺑرﯾرة -و ﺣﻣﯾدة ﺑﻧت أﺑﻲ ﯾوﻧس -و ﺳﺎﺑﯾﺔ -و ﻣرﺟﺎﻧﺔ -و أم ذرة  .و ﻣن اﻟﺗﺎﺑﻌﯾن  :ﺻﻔﯾﺔ
ﺑﻧت ﺷﯾﺑﺔ –أم إﯾﺎس –أم ﺟﺣدر اﻟﻌﺎﻣرﯾﺔ – ﺑﻧﺎﻧﺔ ﻣوﻻة ﻋﺑد اﻟرﺣﻣﺎن ﺑن ﺣﯾﺎن اﻷﻧﺻﺎري – ﺟﺳرة ﺑﻧت دﺟﺎﺟﺔ –ﺟﻣﯾﻠﺔ ﺑﻧت ﻋﺑﺎد -ﺧﯾرة أم ﺣﺳن
اﻟﺑﺻري وھﻲ ﻣوﻻة أم ﺳﻠﻣﺔ -وزﯾﻧب ﺑﻧت أﺑﻲ ﺳﻠﻣﺔ و زﯾﻧب ﺑﻧت ﻧﺻر -و ﺻﻔﯾﺔ ﺑﻧت أﺑﻲ ﻋﺑﯾد -و ﺻﻔﯾﺔ ﺑﻧت اﻟﺣﺎرث -و ﺻﻔﯾﺔ ﺑﻧت ﻋطﯾﺔ -و
ﻋﻣرة ﺑﻧت ﻋﺑد اﻟرﺣﻣﺎن – و ﻋﻣرة ﺑﻧت ﺣﯾﺎن اﻟﺳﮭﻣﻲ -و ﻗﻣﯾر اﻣرأة ﻣﺳروق -وﻛرﯾﻣﺔ ﺑﻧت ھﻣﺎم -و ھﻧﯾدة ﺑﻧت ﺷرﯾك ).أﻧظر ﻣن رووا ﻋن
ﻋﺎﺋﺷﺔ  :ﺗﮭذﯾب اﻟﺗﮭذﯾب -108/3اﻹﺻﺎﺑﺔ  -361/4اﻹﺟﺎﺑﺔ ص -13-11أﻋﻼم اﻟﻧﺳﺎء .109-108/3
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ﻂ اﺑﻦ اﻟﻌﺠﻤﻲ ﰲ ﻛﺘﺎﺑﻪ "اﻟﻜﺸﻒ اﳊﺜﻴﺚ ﻋﻤﻦ ُرﻣﻲ ﺑﻮﺿﻊ
وﻗﺎل اﻹﻣﺎم اﻟﺬﻫﱯ ﰲ "ﻣﻴﺰان اﻻﻋﺘﺪال" وﻧﻘﻠﻪ ﻋﻨﻪ ﺳﺒ ُ
)( 3
ِ
ِ
ﺖ ،وﻻ َﻣ ْﻦ ﺗﺮﻛﻮﻫﺎ" .
اﳊﺪﻳﺚ" ،وﻫﻮ" :ﻣﺎ
ﻋﻠﻤﺖ ﰲ اﻟﻨﺴﺎء َﻣ ِﻦ ا ﱡ َﻤ ْ
ُ
وﻫﺬﻩ ﺷﻬﺎدةٌ ِﻣ ْﻦ أﻃﺮف اﻟﺸﻬﺎدات ،وﺣﻘﻴﻘﺔٌ ﻣﻦ أﲨﻞ اﳊﻘﺎﺋﻖ ،ﻳﻘ ّﺪﻣﻬﺎ إﻣﺎم ﺣﺎﻓﻆ ﻣﺸﻬﻮد ﻟﻪ ﻟﻀﻼﻋﺔ وﺳﻌﺔ
ﻣﻌﲎ وﻟﻔﻈﺎً ،وﺷﻴﺦ اﳉﺮح واﻟﺘﻌﺪﻳﻞ ،ورﺟﻞ
اﻻﻃﻼع؛ ﻳﻘﻮل ﻋﻨﻪ اﳌﺆرخ اﻟﺴﺒﻜﻲ" :إﻣﺎم اﻟﻮﺟﻮد ﺣﻔﻈﺎً ،وذﻫﺐ اﻟﻌﺼﺮ ً
) (4
ﲨﻌﺖ اﻷﻣﺔ ﰲ ﺻﻌﻴﺪ واﺣﺪ ،ﻓﻨﻈﺮﻫﺎ ﰒ أﺧﺬ ﳜﱪ ﻋﻨﻬﺎ إِﺧﺒﺎر َﻣ ْﻦ ﺣﻀﺮﻫﺎ.
اﻟﺮﺟﺎل ﰲ ﻛﻞ ﺳﺒﻴﻞ ،ﻛﺄﳕﺎ
ْ
وﻗﺎل اﻟﻔﻘﻴﻪ ﺑﺪر اﻟﺪﻳﻦ اﻟﺸﻮﻛﺎﱐ" :ﱂ ﻳﻨﻘﻞ ﻋﻦ أﺣﺪ ﻣﻦ اﻟﻌﻠﻤﺎء ﻧﻪ رد ﺧﱪ اﻣﺮأة ﻟﻜﻮ ﺎ اﻣﺮأة ،ﻓﻜﻢ ﻣﻦ ﺳﻨﺔ ﻗﺪ

ﺗﻠﻘﺘﻬﺎ اﻷﻣﺔ ﻟﻘﺒﻮل ﻣﻦ اﻣﺮأة واﺣﺪة ﻣﻦ اﻟﺼﺤﺎﺑﺔ ،وﻫﺬا ﻻ ﻳﻨﻜﺮﻩ ﻣﻦ ﻟﻪ أدﱏ ﻧﺼﻴﺐ ﻣﻦ ﻋﻠﻢ اﻟﺴﻨﺔ".

) (5

راﺑﻌﺎ:ﺟﻬﻮد اﳌﺮأة اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﰲ اﻟﻘﺮن اﻟﺜﺎﱐ اﳍﺠﺮي.

ﺗﻠﻘﺖ اﻟﻨﺴﺎء اﳊﺪﻳﺚ اﻟﻨﺒﻮي اﻟﺸﺮﻳﻒ وﲪﻠﻨﻪ وروﻳﻨﻪ ﻣﻊ إﺗﻘﺎن وﺿﺒﻂ ﰲ اﻟﺘﻠﻘﻲ واﻷداء ،وﻓﻘﻪ ﳌﻀﺎﻣﻴﻨﻪ وﺗﻄﺒﻴﻘﺎ ﳍﺎ ﰲ
ﺣﻴﺎ ﻦ وﳎﺘﻤﻌﺎ ﻦ ،وﱂ ﻳﻔﺮق اﻟﻌﻠﻤﺎء ﺑﲔ اﻟﺮﺟﻞ واﳌﺮأة ﰲ ﺷﺄن اﳊﺪﻳﺚ واﻟﻔﻘﻪ وﻋﺎﻣﺔ اﻟﻌﻠﻮم ،ﻳﻘﻮل اﻹﻣﺎم اﻟﺸﻮﻛﺎﱐ:
ﱂ ﻳﻨﻘﻞ ﻋﻦ أﺣﺪ ﻣﻦ اﻟﻌﻠﻤﺎء ﻧﻪ رﱠد ﺧﱪ اﻣﺮأة ﻟﻜﻮ ﺎ اﻣﺮأة ،ﻓﻜﻢ ﻣﻦ ﺳﻨﺔ ﻗﺪ ﺗﻠﻘﺘﻬﺎ اﻷﻣﺔ ﻟﻘﺒﻮل ﻣﻦ اﻣﺮأة واﺣﺪة ﻣﻦ
اﻟﺼﺤﺎﺑﺔ ،وﻫﺬا ﻻ ﻳﻨﻜﺮﻩ ﻣﻦ ﻟﻪ أدﱏ ﻧﺼﻴﺐ ﻣﻦ ﻋﻠﻢ اﻟﺴﻨﺔ ،وﻟﻘﺪ ﻋﺮف ﻋﺪ ﻛﺒﲑ ﻣﻦ اﻟﺮﺟﺎل ﻟﻜﺬب ﰲ اﳊﺪﻳﺚ أو
اﻻ ﺎم ﺑﻪ ،وﻟﻜﻦ اﻟﻨﺴﺎء ﲤﻴﺰن ﻋﻦ اﻟﺮﺟﺎل ﰲ ذﻟﻚ.
ﺑﻴﺌﺎت رﺣﺒﺖ ﲟﺴﺎﳘﺎت اﻟﻨﺴﺎء وأﺛﻨﺖ ﻋﻠﻴﻬﺎ" وﻣﻊ ذﻟﻚ رﲟﺎ أﺻﺒﺤﺖ اﻟﻨﺴﺎء أﻛﺜﺮ ﺣﻀﻮراً ﰲ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﻨﻘﻞ )اﻟﺮواﻳﺔ(
أﻛﺜﺮ ﻣﻦ اﻟﺘﻔﺴﲑ )اﻟﺪراﻳﺔ(
أ  :رﺣﻠﺔ اﻟﺘﺎﺑﻌﻴﺎت اﻟﺼﻐﲑات و ﺑﻌﻴﺎت اﻟﺘﺎﺑﻌﲔ ﰲ ﻃﻠﺐ اﻟﻌﻠﻢ واﻷداء و اﻟﺘﺒﻠﻴﻎ

ﺗﻌﺘﱪ اﻟﺮﺣﻠﺔ ﻣﻌﻴﺎرا ﻣﻬﻤﺎ ﰲ اﻟﻌﻠﻢ ﰲ اﻷزﻣﻨﺔ واﻟﻘﺮون اﻷوﱃ إذ رﺣﻞ اﻟﻜﺜﲑ ﻣﻦ اﻟﻌﻠﻤﺎء اﻟﻜﺒﺎر ﰲ ﻃﻠﺐ اﻟﻌﻠﻢ
ﻗﺎل اﻹﻣﺎم اﻟﻘﺮﻃﱯ) :ﰲ ﻫﺬا ﻣﻦ اﻟﻔﻘﻪ رﺣﻠﺔ اﻟﻌﺎﱂ ﰲ ﻃﻠﺐ اﻻزد د ﻣﻦ اﻟﻌﻠﻢ ،واﻻﺳﺘﻌﺎﻧﺔ ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ ﳋﺎدم
ﻣﺮ اﻟﻌﺼﻮر،
اﻟﺴﻠﻒ اﻟ ﱠ
واﻟ ﱠ
ﺼﺎﱀ ﻋﻠﻰ ّ
ﺼﺎﺣﺐ واﻏﺘﻨﺎم ﻟﻘﺎء اﻟﻔﻀﻼء واﻟﻌﻠﻤﺎء ،وإن ﺑﻌﺪت أﻗﻄﺎرﻫﻢ( .وﻛﺎن ﻫﺬا دأب ّ
ﻓﺤﺼﻠﻮا ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻠﻢ اﻟﻨﱠﺎﻓﻊ ،ورﺳﺨﺖ أﻗﺪاﻣﻬﻢ ﰲ اﻟﻌﻠﻮم واﳌﻌﺎرف ،و ﻟﻮا ﺧﲑ اﻟﺬﻛﺮ وﻋﻈﻴﻢ اﻷﺟﺮ واﻟﻔﻀﻞ.وﺧﺎﺻﺔ
اﳊﺪﻳﺚ و ﻗﺪ ﻳﺮﺣﻞ اﻟﻌﺎﱂ ﻣﻦ اﺟﻞ ﺣﺪﻳﺚ واﺣﺪ .وﻛﺎن اﻟﺰﻫﺮي ﻳﻘﻮل  :اﳊﺪﻳﺚ ذﻛﺮ ﳛﺒﻪ ذﻛﻮر اﻟﺮﺟﺎل " وﻣﻌﲎ
ذﻛﺮ أي ﻋﻈﻴﻢ .وﻣﻦ أﺳﺒﺎب ﺻﻌﻮﺑﺘﻪ ﻫﻲ اﻟﺮﺣﻠﺔ ﰲ ﻃﻠﺒﻪ.وﻛﺎن ﺳﻬﻢ اﳌﺮأة ﰲ اﻟﺮﺣﻠﺔ ﺿﺌﻴﻞ ﻷﺳﺒﺎب أﺳﺮﻳﺔ و
اﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ و أﻋﺮاف .
وﻣﻦ اﻟﺘﺎﺑﻌﻴﺎت اﻟﻠﻮاﰐ ﻗﻤﻦ ﻟﺮﺣﻠﺔ أم ﺳﺎﱂ ﺑﻨﺖ ﻣﺎﻟﻚ اﻟﺮاﺳﺒﻴﺔ اﻟﺒﺼﺮﻳﺔ وﺟﺴﺮة ﺑﻨﺖ دﺟﺎﺟﺔ وأم اﻟﺪرداء اﻟﺼﻐﺮى
وﻏﲑﻫﻦ .واﻗﺘﺼﺮت اﻟﺮﺣﻠﺔ إﱃ اﳌﺪﻳﻨﺔ اﳌﻨﻮرة ﻟﻔﻀﻠﻬﺎ وﻣﺪار اﻟﻌﻠﻢ ﻓﻴﻬﺎ وﺧﺎﺻﺔ ﰲ رﺣﻠﺔ أداء ﻓﺮﻳﻀﺔ اﳊﺞ.
ﻓﺠﺴﺮة ﺑﻨﺖ دﺟﺎﺟﺔ ﻛﺎﻧﺖ ﰐ ﻣﻦ اﻟﻜﻮﻓﺔ وﻗﺪ اﻋﺘﻤﺮت  40ﻣﺮة وﻫﺬﻩ اﻟﻌﻤﺮات ﻫﻲ ﺑﻌﺜﺎت ﻋﻠﻤﻴﺔ (1) .ﺣﻴﺚ

ﻛﺎﻧﺖ ﺗﻠﺘﻘﻲ ﰲ اﳌﺪﻳﻨﺔ أﻣﻬﺎت اﳌﺆﻣﻨﲔ ﻛﺄم ﺳﻠﻤﺔ وﻋﺎﺋﺸﺔ .
(3
)(4
(5

ﻣﯾزان اﻻﻋﺗدال ) ،(604/ 4واﻟﻛﺷف اﻟﺣﺛﯾث ﺻـ  ،478ﺗﺣﻘﯾﻖ :أ .ﺻﺑﺣﻲ اﻟﺳﺎﻣراﺋﻲ ،ﻣطﺑﻌﺔ اﻟﻌﺎﻧﻲ ،ﺑﻐداد.
طﺑﻘﺎت اﻟﺷﺎﻓﻌﯾﺔ اﻟﻛﺑرى – اﺑن اﻟﺳﺑﻛﻲ 231/10-
طﺑﻘﺎت اﻟﺷﺎﻓﻌﯾﺔ اﻟﻛﺑرى – اﺑن اﻟﺳﺑﻛﻲ 231/10-
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وﻋﻨﺪ ﺗﺼﻔﺢ اﻷﺳﺎﻧﻴﺪ ﳒﺪ ﺑﻌﻴﺎت و ﺑﻌﻴﺎت اﻟﺘﺎﺑﻌﲔ ﻣﻦ اﻟﺒﺼﺮة و اﻟﺸﺎم و اﻟﻜﻮﻓﺔ ﻳﺮون ﻋﻦ ﻋﺎﺋﺸﺔ وأم ﺳﻠﻤﺔ
اﻟﺴﻨﺪ ﻣﻼﻗﺎة و ﻫﺬﻩ أدﻟﺔ اﻟﺮﺣﻠﺔ ﰲ أﺧﺬ اﳊﺪﻳﺚ .
ب  :ﻣﻈﺎﻫﺮ اﻹﺳﻬﺎﻣﺎت ﻧﺴﺎء ﻫﺬا اﻟﻘﺮن ﰲ اﻟﻌﻠﻮم واﳌﻌﺎرف ﻣﻼﻣﺢ اﳉﻬﻮد اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ

ﻛﺎن ﻟﻠﻤﺮأة اﻟﺘﺎﺑﻌﻴﺔ وﻏﲑﻫﺎ دور ﻛﺒﲑ ﰲ اﻟﺮواﻳﺔ واﻟﺪراﻳﺔ واﻟﺘﺤﻤﻞ واﻷداء ﰲ اﻟﻨﻘﺪ واﳉﺮح واﻟﺘﻌﺪﻳﻞ .وﻧﻘﻞ ﻋﻨﻬﺎ اﻟﻜﺜﲑ
ﻣﻦ اﻟﻨﺴﺎء ﰲ اﻟﻘﺮن اﻟﺜﺎﻟﺚ واﻟﻜﺜﲑ ﻣﻦ اﻟﺮﺟﺎل ﺧﺎﺻﺔ ﻋﻨﺪﻣﺎ اﻧﺘﺸﺮت ﺣﺮﻛﺔ اﻟﺘﺪوﻳﻦ ﰲ اﻟﻘﺮن اﻟﺜﺎﻟﺚ ﻛﺎﻟﺼﺤﺎح
واﻟﺴﻨﻦ وﻛﺘﺐ اﻟﻔﻘﻪ وﻏﲑﻫﺎ.ﺗﻮاﺟﺪﻫﺎ ﰲ ﻛﺘﺐ اﻟﺮوا ت اﻟﺴﺘﺔ ﻛﺜﲑ ﺟﺪا .وﺳﺒﻘﺖ اﻹﺷﺎرة إﻟﻴﻬﺎ.
ج :ﺣﻔﻆ اﻟﺘﺎﺑﻌﻴﺎت و ﺑﻌﻴﺎت اﻟﺘﺎﺑﻌﲔ اﳊﺪﻳﺚ ﻋﻦ ﻇﻬﺮ اﻟﻘﻠﺐ ورواﻳﺘﻪ

ﺣﻔﻈﺖ اﻟﻨﺴﺎء ﺣﺪﻳﺚ رﺳﻮل ﷲ -ﺻﻠﻰ ﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ -ﻛﻤﺎ ﺣﻔﻈﻪ اﻟﺮﺟﺎل ،وﻛﺎﻧﺖ أزواج اﻟﻨﱯ -ﺻﻠﻰ ﷲ ﻋﻠﻴﻪ
وﺳﻠﻢ -وﻏﲑﻫﻦ ﻣﻦ اﻟﺼﺤﺎﺑﻴﺎت ﻳﻌﻠﻤﻦ أﺣﺎدﻳﺜﻬﻦ ﻋﻦ ﻇﻬﺮ اﻟﻘﻠﺐ ،وﻫﻦ اﳌﻜﺜﺮات ،ﻓﻘﺪ ﺑﻠﻎ ﻣﺴﻨﺪ ﻋﺎﺋﺸﺔ أﻟﻔﲔ
وﻣﺎﺋﺘﲔ وﻋﺸﺮة أﺣﺎدﻳﺚ ،وﻓﻴﻬﺎ اﻷﺣﺎدﻳﺚ اﻟﻄﻮال ،وﻫﺬﻩ ﻓﺎﻃﻤﺔ ﺑﻨﺖ ﻗﻴﺲ اﻟﱵ ﺣﻔﻈﺖ ﺣﺪﻳﺚ ﲤﻴﻢ اﻟﺪاري اﻟﻄﻮﻳﻞ
ﰲ أﻣﺮ اﳉﺴﺎﺳﺔ ،وﲰﻌﺘﻪ ﻣﺮة واﺣﺪة ﻣﻦ ﻟﻔﻆ اﻟﻨﱯ -ﺻﻠﻰ ﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ ،-ﰒ روﺗﻪ ﻣﺮ ًارا ﻟﺘﻼﻣﻴﺬﻫﺎ ،وﻗﺪ ذﻛﺮ اﻹﻣﺎم
اﻟﻄﱪاﱐ ﻋﺪة أﺣﺎدﻳﺚ ﻟﻠﻨﺴﺎء ﰲ ﻛﺘﺎﺑﻪ اﻷﺣﺎدﻳﺚ اﻟﻄﻮال.
وﻫﺬا ﺳﻴﺪ اﻟﺘﺎﺑﻌﲔ ﺳﻌﻴﺪ ﺑﻦ اﳌﺴﻴﺐ -رﲪﻪ ﷲ ﺗﻌﺎﱃ ،-وﻫﻮ ﻣﻦ أﻋﻠﻢ اﻟﻨﺎس ﲝﺪﻳﺚ اﻟﻨﱯ -ﺻﻠﻰ ﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ،-
أﺧﺬت ﻣﻨﻪ اﺑﻨﺘﻪ ﺣﺪﻳﺜﻪ ﻛﻠﻪ ﻋﻦ ﻇﻬﺮ اﻟﻐﻴﺐ ،ﻗﺎل أﺑﻮ ﺑﻜﺮ ﺑﻦ أﰊ داود :ﻛﺎﻧﺖ ﺑﻨﺖ ﺳﻌﻴﺪ ﻗﺪ ﺧﻄﺒﻬﺎ ﻋﺒﺪ اﳌﻠﻚ
دﺧﻠﺖ ﺎ ،ﻓﺈذا ﻫﻲ ﻣﻦ أﲨﻞ اﻟﻨﺎس ،وأﺣﻔﻆ اﻟﻨﺎس
ﻻﺑﻨﻪ اﻟﻮﻟﻴﺪ ،ﻓﺄﰉ ﻋﻠﻴﻪ ،وذﻛﺮ أﻧﻪ زوﺟﻬﺎ ﻣﻦ ﺗﻠﻤﻴﺬ ﻟﻪ ،ﻳﻘﻮل :ﰒ
ُ
ﻟﻜﺘﺎب ا ّ  ،وأﻋﻠﻤﻬﻢ ﺑﺴﻨﺔ رﺳﻮل ا ّ -ﺻﻠﻰ ا ّ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ ،-وأﻋﺮﻓﻬﻢ ﲝﻖ زوج ،وأﺧﺮج أﺑﻮ ﻧﻌﻴﻢ أن زوﺟﻬﺎ ﳌﺎ
أﺻﺒﺢ أﺧﺬ رداءﻩ ﻳﺮﻳﺪ أن ﳜﺮج ،ﻗﺎﻟﺖ ﻟﻪ :إﱃ أﻳﻦ ﺗﺮﻳﺪ؟ ﻓﻘﺎل :إﱃ ﳎﻠﺲ ﺳﻌﻴﺪ أﺗﻌﻠﻢ اﻟﻌﻠﻢ ،ﻓﻘﺎﻟﺖ ﻟﻪ :اﺟﻠﺲ
أُﻋﻠّﻤﻚ ﻋﻠﻢ ﺳﻌﻴﺪ. .

) (1

وﻛﺬﻟﻚ ﺑﻨﺖ اﻹﻣﺎم ﻣﺎﻟﻚ أﺧﺬت ﻋﻦ أﺑﻴﻬﺎ ﺣﺪﻳﺜﻪ ،ﺣﱴ ﺣﻔﻈﺖ اﳌﻮﻃﺄ ﻋﻦ ﻇﻬﺮ اﻟﻐﻴﺐ ،وﻫﻮ أﻓﻀﻞ ﻣﺎ أﻟﻒ ﰲ
اﳊﺪﻳﺚ وﻓﻘﻬﻪ إﱃ ذﻟﻚ اﻟﻮﻗﺖ ،ﻗﺎل اﻟﺰﺑﲑ :ﻛﺎن ﳌﺎﻟﻚ اﺑﻨﺔ ﲢﻔﻆ ﻋﻠﻤﻪ ،ﻳﻌﲏ اﳌﻮﻃﺄ ،وﻛﺎﻧﺖ ﺗﻘﻒ ﺧﻠﻒ اﻟﺒﺎب،

ﻓﺈذا ﻏﻠﻂ اﻟﻘﺎرئ ﻧﻘﺮت اﻟﺒﺎب ﻓﻴﻔﻄﻦ ﻣﺎﻟﻚ ،ﻓﲑد ﻋﻠﻴﻪ.

)(2

د :ﻛﺘﺎﺑﺔ اﻟﺘﺎﺑﻌﻴﺎت و ﺑﻌﻲ اﻟﺘﺎﺑﻌﻴﺎت اﳊﺪﻳﺚ
إﱃ ﺟﺎﻧﺐ ﺣﻔﻈﻬﻦ ﻟﻠﺤﺪﻳﺚ ﻋﻦ ﻇﻬﺮ اﻟﻐﻴﺐ ﻓﻘﺪ ﻋﺮﻓﻦ ﻛﺬﻟﻚ ﺑﺘﻘﻴﻴﺪﻩ وﺿﺒﻄﻪ ﻛﺘﺎﺑﺔ ،وﻣﻦ اﻟﻨﺴﺎء اﻟﻼﰐ ﻋﺮﻓﻦ
ﻟﻜﺘﺎﺑﺔ ﰲ ﻋﺼﺮ اﻟﻨﱯ -ﺻﻠﻰ ﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ ،-اﻟﺸﻔﺎء ﺑﻨﺖ ﻋﺒﺪ ﷲ ،اﳌﻬﺎﺟﺮة اﻟﻘﺮﺷﻴﺔ اﻟﻌﺪوﻳﺔ ،وﻣﻨﻬﺎ ﺗﻌﻠﻤﺖ
ﺣﻔﺼﺔ أم اﳌﺆﻣﻨﲔ اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ ﻗﺮار ﻣﻦ اﻟﺮﺳﻮل ﺻﻠﻰ ﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ ،ﻗﺎل اﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﱪ :وﻛﺎﻧﺖ ﻣﻦ ﻋﻘﻼء اﻟﻨﺴﺎء
وﻓﻀﻼﺋﻬﻦ ،وﻛﺎن رﺳﻮل ا ّ ﺻﻠﻰ ا ّ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ ﺗﻴﻬﺎ ،وﻳﻘﻴﻞ ﻋﻨﺪﻫﺎ ﰲ ﺑﻴﺘﻬﺎ ،وﻛﺎﻧﺖ ﻗﺪ اﲣﺬت ﻟﻪ ﻓﺮاﺷﺎ وإزارا ﻳﻨﺎم
ﻓﻴﻪ ،ﻓﻠﻢ ﻳﺰل ذﻟﻚ ﻋﻨﺪ وﻟﺪﻫﺎ ﺣﱴ أﺧﺬﻩ ﻣﻨﻬﻢ ﻣﺮوان ،وﻗﺎل ﳍﺎ رﺳﻮل ا ّ ﺻﻠﻰ ا ّ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ ﻋﻠّﻤﻲ ﺣﻔﺼﺔ رﻗﻴﺔ
)(1
)(1
(2

).أﻧظر :ﺗﮭذﯾب اﻟﺗﮭذﯾب -108/3اﻹﺻﺎﺑﺔ  -361/4اﻹﺟﺎﺑﺔ ص -13-11أﻋﻼم اﻟﻧﺳﺎء .109-108/3
 .اﻟذھﺑﻲ – ﺳﯾر أﻋﻼم اﻟﻧﺑﻼء – 234/4
 .اﻟﻘﺎﺿﻲ ﻋﯾﺎض  -ﺗرﺗﯾب اﻟﻣدارك 28/1
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اﻟﻨﻤﻠﺔ ﻛﻤﺎ ﻋﻠﱠﻤﺘِﻬﺎ اﻟﻜﺘﺎب ،وﻛﺬﻟﻚ ﻋﺎﻣﺔ أﻣﻬﺎت اﳌﺆﻣﻨﲔ ﻋﺎﺋﺸﺔ وأم ﺳﻠﻤﺔ وﻛﺜﲑ ﻣﻦ اﻟﺼﺤﺎﺑﻴﺎت ﻛﻦ ﻣﻌﺮوﻓﺎت
ﻟﻜﺘﺎﺑﺔ ،وأﻣﺎ ﻣﻦ ﺑﻌﺪﻫﻦ ﻣﻦ اﻟﺘﺎﺑﻌﻴﺎت ﻓﻘﺪ أﺧﺮج اﻹﻣﺎم اﻟﺒﺨﺎري ﰲ اﻷدب اﳌﻔﺮد ﺑﺴﻨﺪ ﺻﺤﻴﺢ ﻋﻦ ﻣﻮﺳﻰ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ
ﷲ ،ﻗﺎل :ﺣﺪﺛﺘﻨﺎ ﻋﺎﺋﺸﺔ ﺑﻨﺖ ﻃﻠﺤﺔ ،ﻗﺎﻟﺖ :ﻗﻠﺖ ﻟﻌﺎﺋﺸﺔ ،وأ ﰲ ﺣﺠﺮﻫﺎ ،وﻛﺎن اﻟﻨﺎس ﺗﻮ ﺎ ﻣﻦ ﻛﻞ ﻣﺼﺮ ،ﻓﻜﺎن
اﻟﺸﻴﻮخ ﻳﻨﺘﺎﺑﻮﻧﲏ ﳌﻜﺎﱐ ﻣﻨﻬﺎ ،وﻛﺎن اﻟﺸﺒﺎب ﻳﺘﺄﺧﻮن ﻓﻴﻬﺪون إﱄ ،وﻳﻜﺘﺒﻮن إﱄ ﻣﻦ اﻷﻣﺼﺎر ،ﻓﺄﻗﻮل ﻟﻌﺎﺋﺸﺔ :ﺧﺎﻟﺔ
ﻫﺬا ﻛﺘﺎب ﻓﻼن وﻫﺪﻳﺘﻪ ،ﻓﺘﻘﻮل ﱄ ﻋﺎﺋﺸﺔ:أي ﺑﻨﻴﺔ ،ﻓﺄﺟﻴﺒﻴﻪ وأﺛﻴﺒﻴﻪ ،ﻓﺈن ﱂ ﻳﻜﻦ ﻋﻨﺪك ﺛﻮاب أﻋﻄﻴﺘﻚ،ﻓﺘﻌﻄﻴﲏ.

) (3

ﻛﺒﲑا ،وﺗﺆﻛﺪ ﺗﺮاﺟﻢ اﻟﻨﺴﺎء أ ﻦ ﻛﻦ ﻳﻘﺒﻠﻦ ﻋﻠﻰ ﺗﻌﻠﻢ اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ ،ﺑﻞ
وﺗﻔﺸﺖ اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ ﻣﻨﺬ اﻟﻘﺮن اﻷول ﺑﲔ اﻟﻨﺴﺎء ﺗﻔﺸﻴًﺎ ً
ﻛﺒﲑا ﰲ اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ ،واﻟﻨﺴﺎء اﻟﻼﰐ ﺗﻌﻠﻤﻦ اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ ﻳﺒﻠﻎ
وﻳﱪ ْﻋﻦ ﻓﻴﻬﺎ ﻣﻨﺬ اﻟﻄﻔﻮﻟﺔ ،ﺣﱴ إن اﳉﻮاري واﻹﻣﺎء ﺗﻘﺪﻣﻦ ً
ﺗﻘﺪﻣﺎ ً
َ
ﻋﺪدﻫﻦ اﻵﻻف ،وﻋﺮﻓﻦ ﺑﻀﺒﻂ ﻟﻎ وإﺗﻘﺎن ﻛﺒﲑ.
ﻫـ :أﺧﺬ اﻷﺋﻤﺔ ﻋﻦ اﻟﻨﺴﺎء

ﻓﺨﺮا أن ﻛﺒﺎر أﺻﺤﺎب اﻟﻨﱯ -ﺻﻠﻰ ﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ ،-ﰒ أﻋﻼم اﻷﺋﻤﺔ واﻟﻔﻘﻬﺎء ﻋﻠﻰ ﻣﺮ اﻟﻘﺮون
وﻛﻔﻰ ﻟﻨﺴﺎء ً
واﻷﻋﺼﺎر أﺧﺬوا ﻋﻨﻬﻦ اﳊﺪﻳﺚ واﻟﻌﻠﻢ ،وﻣﻨﻬﻢ ﻣﻦ أﻛﺜﺮ ﰲ اﻷﺧﺬ ﻋﻦ اﻟﻨﺴﺎء.ﺟﺎء ﰲ ﺗﺮﲨﺔ ﻣﺴﻠﻢ ﺑﻦ إﺑﺮاﻫﻴﻢ اﻹﻣﺎم

اﳊﺎﻓﻆ اﻟﺜﻘﺔ ﻣﺴﻨﺪ اﻟﺒﺼﺮة أﰊ ﻋﻤﺮو اﻷزدي اﻟﻔﺮاﻫﻴﺪي اﳌﺘﻮﰱ ﺳﻨﺔ 222ﻫـ أﻧﻪ روى ﻋﻦ ﺳﺒﻌﲔ اﻣﺮأة.،

)(1

وروي ﻣﺜﻞ ذﻟﻚ ﻋﻦ ﻫﺸﺎم ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﳌﻠﻚ اﻹﻣﺎم اﳊﺎﻓﻆ اﻟﻨﺎﻗﺪ ﺷﻴﺦ اﻹﺳﻼم أﰊ اﻟﻮﻟﻴﺪ اﻟﻄﻴﺎﻟﺴﻲ اﳌﺘﻮﰱ ﺳﻨﺔ 227ﻫـ
أﻧﻪ روى ﻋﻦ ﺳﺒﻌﲔ اﻣﺮأة.
و :رواﻳﺔ أزواﺟﻬﻦ ﻋﻨﻬﻦ

ﺑﻠﻎ ﻣﻦ ﻣﻜﺎﻧﺔ ﺑﻌﺾ ﻫﺆﻻء اﻟﻨﺴﺎء ﰲ اﻟﻌﻠﻢ أن أزواﺟﻬﻦ ﺗﻠﻤﺬوا ﻋﻠﻴﻬﻦ ورووا ﻋﻨﻬﻦ ورﺟﻌﻮا إﻟﻴﻬﻦ ﰲ ﺣﻞ اﳌﺴﺎﺋﻞ
اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ اﻟﻌﻮﻳﺼﺔ واﻟﺪﻗﺎﺋﻖ اﻟﻔﻘﻬﻴﺔ.
اﻟﻌﻮام ﻣﻦ ﻛﺒﺎر اﶈﺪ ت واﻟﻔﻘﻴﻬﺎت ﰲ ﻋﺼﺮ اﻟﺘﺎﺑﻌﲔ ،وﻗﺪ ﺳﺒﻘﺖ اﻹﺷﺎرة ﳍﺎ
ﻓﻬﺬﻩ ﻓﺎﻃﻤﺔ ﺑﻨﺖ اﳌﻨﺬر ﺑﻦ اﻟﺰﺑﲑ ﺑﻦ ّ
ﻋﻠﻤﺎ ﲨﺎ وأﺣﺎدﻳﺚ ﻛﺜﲑة ،ﺧﺎﺻﺔ ﻋﻦ ﺟﺪ ﺎ أﲰﺎء ﺑﻨﺖ أﰊ ﺑﻜﺮ رﺿﻲ ﷲ ﻋﻨﻬﺎ ،وروى ﻋﻦ ﻓﺎﻃﻤﺔ أﺋﻤﺔ ﻣﻦ
ﻗﺪ روت ً
أﻣﺜﺎل ﳏﻤﺪ ﺑﻦ إﺳﺤﺎق ﺻﺎﺣﺐ اﳌﻐﺎزي ،وأﻛﺜﺮ ﻣﺎ روي ﻋﻨﻬﺎ ﻣﻦ ﻃﺮﻳﻖ زوﺟﻬﺎ ﻫﺸﺎم ﺑﻦ ﻋﺮوة اﻟﺘﺎﺑﻌﻲ اﳉﻠﻴﻞ وﺷﻴﺦ
ﻛﺜﲑ ﻣﻦ اﻷﺋﻤﺔ :أﰊ ﺣﻨﻴﻔﺔ ،وﻣﺎﻟﻚ ،وﺷﻌﺒﺔ ،وﺳﻔﻴﺎن اﻟﺜﻮري ،وﺳﻔﻴﺎن ﺑﻦ ﻋﻴﻴﻨﺔ وﲨﺎﻋﺔ.
ز :ﻛﺜﺮة ﻣﺮو ﻦ ﰲ اﻟﺼﺤﺎح و اﻟﺴﻨﻦ و اﳌﺴﺎﻧﻴﺪ

وﻳﺒﻠﻎ ﻋﺪد اﻟﺘﺎﺑﻌﻴﺎت وﺑﻘﻴﺔ ﻧﺴﺎء اﻟﻘﺮن اﻟﺜﺎﱐ أﻟ ًﻔﺎ وﻣﺎﺋﱵ اﻣﺮأة ﺗﻘﺮﻳﺒًﺎ ،وإﳕﺎ ﺣﻈﻴﺖ أﺣﺎدﻳﺚ ﻣﺎﺋﺔ وﺛﻼث ﻣﻨﻬﻦ ﲟﻜﺎن
ﰲ اﻟﻜﺘﺐ اﻟﺴﺘﺔ.
وﻳﺒﻠﻎ ﳎﻤﻮع أﺣﺎدﻳﺚ اﻟﻨﺴﺎء ﰲ اﻟﻜﺘﺐ اﻟﺴﺘﺔ أﻟﻔﲔ وﺳﺒﻌﻤﺎﺋﺔ وأرﺑﻌﺔ وﺳﺘﲔ ﺣﺪﻳﺜًﺎ ،ﻣﻨﻬﺎ أﻟﻔﺎن وﲬﺴﻤﺎﺋﺔ وﺗﺴﻌﺔ
وﺛﻼﺛﻮن ﺣﺪﻳﺜﺎ ﻟﻠﺼﺤﺎﺑﻴﺎت ،وﻣﺎﺋﺘﺎن وﲬﺴﺔ وﻋﺸﺮون ﺣﺪﻳﺜﺎ ﻟﺴﺎﺋﺮ اﻟﺮاو ت ﻣﻦ ﻏﲑ اﻟﺼﺤﺎﺑﻴﺎت.

(3
(1

 .اﻟﺑﺧﺎري – اﻷدب اﻟﻣﻔرد : -دار اﻟﺑﺷﺎﺋر اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ – ﺑﯾروت -اﻟطﺑﻌﺔ اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ -1989 – 1409 ،ﺗﺣﻘﯾﻖ  :ﻣﺣﻣد ﻓؤاد ﻋﺑد اﻟﺑﺎﻗﻲ ص 14
 .اﻟذھﺑﻲ – ﺳﯾر أﻋﻼم اﻟﻧﺑﻼء .213/10-
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إن أﺣﺎدﻳﺚ اﻟﻨﺴﺎء ﰲ اﻟﻜﺘﺐ اﻟﺴﺘﺔ ﲣﺘﻠﻒ ﻣﻀﺎﻣﻴﻨﻬﺎ اﺧﺘﻼف ﻣﻀﺎﻣﲔ أﺣﺎدﻳﺚ اﻟﺮﺟﺎل ،ﻣﻦ اﻟﻌﻘﺎﺋﺪ واﻟﻌﺒﺎدات
واﳌﻌﺎﻣﻼت ،واﻷﺣﻮال اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ،واﻹﻣﺎرة واﳉﻬﺎد واﻟﺴﻨﻦ واﻵداب وﻏﲑﻫﺎ ،ﻣﻨﻬﺎ ﻣﺎ أﺧﺮﺟﻪ أﺻﺤﺎب اﻟﻜﺘﺐ اﻟﺴﺘﺔ،
وﻣﻨﻬﺎ ﻣﺎ ﱂ ﳜﺮﺟﻮﻩ ،وأﺧﺮﺟﻪ أﺻﺤﺎب اﻟﺪواوﻳﻦ اﻷﺧﺮى ،وﻣﻨﻬﺎ ﻣﺎ اﺷﱰﻛﺖ اﻟﻨﺴﺎء ﰲ ﻧﻘﻠﻪ ﻣﻊ اﻟﺮﺟﺎل ،وﻣﻨﻬﺎ ﻣﺎ
ﺗﻔﺮدت اﻟﻨﺴﺎء ﺑﺮواﻳﺘﻪ ،وﻛﺎﻧﺖ أﺣﺎدﻳﺜﻬﻦ اﻟﱵ ﺗﻔﺮدن ﺎ ﻣﺮﺟﻌﺎ ﰲ اﻻﺳﺘﺪﻻل اﻟﻔﻘﻬﻲ ووﺿﻊ اﻟﻘﻮاﻋﺪ واﻷﺻﻮل ،ﻓﻜﻢ
ﻣﻦ ﺣﻜﻢ ﻗﻀﻲ ﺑﻪ ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﺣﺪﻳﺚ اﻣﺮأة ،وﻛﻢ ﻣﻦ ﺳﻨﺔ اﺗﺒﻌﺖ ووراءﻫﺎ اﻣﺮأة.
وﻣﻦ اﻷﺣﺎدﻳﺚ اﻟﱵ ﻻ ﺗﻌﺮف إﻻ ﻋﻦ اﻟﻨﺴﺎء ﺣﺪﻳﺚ ﺑﺮﻳﺮة وﻫﻮ ﻋﻤﺪة ﰲ ﺑﻪ ،اﺳﺘﺨﺮج ﻣﻨﻪ اﻟﻔﻘﻬﺎء ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻛﺜﲑة ،ﻗﺪ
ﺗﻜﻠﻢ ﻋﻠﻰ ﺣﺪﻳﺜﻬﺎ اﺑﻦ ﺧﺰﳝﺔ وﻏﲑﻩ ﺑﻔﻮاﺋﺪ ﲨﺔ ،وأﻟﻒ ﺷﻴﺦ اﳌﺎﻟﻜﻴﺔ أﺑﻮ اﳊﺴﲔ اﺑﻦ زرﻗﻮن ﻛﺘﺎب ﻓﻘﻪ ﺣﺪﻳﺚ ﺑﺮﻳﺮة،
ﻗﺎل اﳊﺎﻓﻆ اﺑﻦ ﺣﺠﺮ :وﻗﺪ ﲨﻊ ﺑﻌﺾ اﻷﺋﻤﺔ ﻓﻮاﺋﺪ ﻫﺬا اﳊﺪﻳﺚ ،ﻓﺰادت ﻋﻠﻰ ﺛﻼث ﻣﺎﺋﺔ ،وﳋّﺼﺘﻬﺎ ﰲ ﻓﺘﺢ اﻟﺒﺎري.
وﻣﻦ اﻷﺣﺎدﻳﺚ اﻟﱵ ﺗﻔﺮدت ﺎ اﻟﻨﺴﺎء ،ﺣﺪﻳﺚ ﺳﺒﻴﻌﺔ اﻷﺳﻠﻤﻴﺔ ﰲ ﺷﺄن ﻋﺪة اﳊﺎﻣﻞ اﳌﺘﻮﰱ ﻋﻨﻬﺎ زوﺟﻬﺎ ،وﻛﺎن
اﻟﻔﻘﻬﺎء ﻣﻦ أﺻﺤﺎب اﻟﻨﱯ ﺻﻠﻰ ا ّ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ ،ﰒ ﻓﻘﻬﺎء اﻟﺘﺎﺑﻌﲔ ﻣﻦ ﺑﻌﺪﻫﻢ ﻳﺮﺟﻌﻮن إﱃ ﺣﺪﻳﺜﻬﺎ ﻛﻠّﻤﺎ ﻧﺸﺄ ﺑﻴﻨﻬﻢ
اﺧﺘﻼف ﺣﱴ أﲨﻌﺖ اﻷﻣﺔ ﻋﻠﻰ اﻹﻓﺘﺎء ﲟﻀﻤﻮن ﺣﺪﻳﺜﻬﺎ.
روى ﺳﻠﻴﻤﺎن ﺑﻦ ﻳﺴﺎر أن أ ﺳﻠﻤﺔ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﺮﲪﻦ واﺑﻦ ﻋﺒّﺎس اﺟﺘﻤﻌﺎ ﻋﻨﺪ أﰊ ﻫﺮﻳﺮة ،وﳘﺎ ﻳﺬﻛﺮان اﳌﺮأة ﺗﻨﻔﺲ ﺑﻌﺪ
وﻓﺎة زوﺟﻬﺎ ﺑﻠﻴﺎل ،ﻓﻘﺎل اﺑﻦ ﻋﺒّﺎس :ﻋ ّﺪ ﺎ آﺧﺮ اﻷﺟﻠﲔ ،وﻗﺎل أﺑﻮ ﺳﻠﻤﺔ :ﻗﺪ ﺣﻠّﺖ ،ﻓﺠﻌﻼ ﻳﺘﻨﺎزﻋﺎن ذﻟﻚ ،ﻗﺎل:
ﻓﻘﺎل أﺑﻮ ﻫﺮﻳﺮة :أ ﻣﻊ اﺑﻦ أﺧﻲ )ﻳﻌﲏ أ ﺳﻠﻤﺔ( ،ﻓﺒﻌﺜﻮا ﻛﺮﻳﺒﺎ )ﻣﻮﱃ اﺑﻦ ﻋﺒّﺎس( إﱃ أم ﺳﻠﻤﺔ ﻳﺴﺄﳍﺎ ﻋﻦ ذﻟﻚ،
ﻓﺠﺎءﻫﻢ ﻓﺄﺧﱪﻫﻢ أن أم ﺳﻠﻤﺔ ﻗﺎﻟﺖ :إن ﺳﺒﻴﻌﺔ اﻷﺳﻠﻤﻴﺔ ﻧﻔﺴﺖ ﺑﻌﺪ وﻓﺎة زوﺟﻬﺎ ﺑﻠﻴﺎل ،وإ ﺎ ذﻛﺮت ﻟﺮﺳﻮل ا ّ ﺻﻠﻰ
ﺗﺰوج.
ا ّ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ ذﻟﻚ ،ﻓﺄﻣﺮﻫﺎ أن ّ
وروي ﻋﻦ داود ﺑﻦ أﰊ ﻫﻨﺪ ،ﻋﻦ اﻟﺸﻌﱯ ،ﻋﻦ ﻣﺴﺮوق وﻋﻤﺮو ﺑﻦ ﻋﺘﺒﺔ أ ﻤﺎ ﻛﺘﺒﺎ إﱃ ﺳﺒﻴﻌﺔ ﺑﻨﺖ اﳊﺎرث ﻳﺴﺄﻻ ﺎ ﻋﻦ
ﻳﻮﻣﺎ ،ﻓﺘﻬﻴﺄت ﺗﻄﻠﺐ اﳋﲑ ،ﻓﻤﺮ ﺎ أﺑﻮ اﻟﺴﻨﺎﺑﻞ
أﻣﺮﻫﺎ ،ﻓﻜﺘﺒﺖ إﻟﻴﻬﻤﺎ :إ ﺎ وﺿﻌﺖ ﺑﻌﺪ وﻓﺎة زوﺟﻬﺎ ﲞﻤﺴﺔ وﻋﺸﺮﻳﻦ ً
وﻋﺸﺮا ،ﻓﺄﺗﻴﺖ اﻟﻨﱯ ﺻﻠﻰ ﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ ،ﻓﻘﻠﺖ:
ﺑﻦ ﺑﻌﻜﻚ ،ﻓﻘﺎل :ﻗﺪ أﺳﺮﻋﺖ ،اﻋﺘﺪي آﺧﺮ اﻷﺟﻠﲔ ،أرﺑﻌﺔ أﺷﻬﺮ ً
زوﺟﺎ ﺻﺎﳊًﺎ ،ﻓﺘﺰوﺟﻲ.
رﺳﻮل ﷲ اﺳﺘﻐﻔﺮ ﱄ ،ﻗﺎل :وﻓﻴﻢ ذاك؟ ﻓﺄﺧﱪﺗﻪ ،ﻓﻘﺎل :إن وﺟﺪت ً
ﻗﺎل اﻹﻣﺎم اﻟﱰﻣﺬي :واﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﻫﺬا ﻋﻨﺪ أﻛﺜﺮ أﻫﻞ اﻟﻌﻠﻢ ﻣﻦ أﺻﺤﺎب اﻟﻨﱯ ﺻﻠﻰ ﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ وﻏﲑﻫﻢ أن اﳊﺎﻣﻞ
اﳌﺘﻮﰱ ﻋﻨﻬﺎ زوﺟﻬﺎ إذا وﺿﻌﺖ ﻓﻘﺪ ﺣﻞ اﻟﺘﺰوﻳﺞ ﳍﺎ وإن ﱂ ﺗﻜﻦ اﻧﻘﻀﺖ ﻋﺪ ﺎ ،وﻫﻮ ﻗﻮل ﺳﻔﻴﺎن اﻟﺜﻮري واﻟﺸﺎﻓﻌﻲ
وأﲪﺪ وإﺳﺤﺎق ،وﻗﺎل ﺑﻌﺾ أﻫﻞ اﻟﻌﻠﻢ ﻣﻦ أﺻﺤﺎب اﻟﻨﱯ ﺻﻠﻰ ﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ وﻏﲑﻫﻢ ﺗﻌﺘﺪ آﺧﺮ اﻷﺟﻠﲔ ،واﻟﻘﻮل
اﻷول أﺻﺢ ،وﻗﺎل اﻹﻣﺎم اﻟﻨﻮوي :أﺧﺬ ﺬا ﲨﺎﻫﲑ اﻟﻌﻠﻤﺎء ﻣﻦ اﻟﺴﻠﻒ واﳋﻠﻒ.
وروت اﻟﻨﺴﺎء ﻛﺬﻟﻚ اﻷﻧﻮاع اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ ﻣﻦ اﳌﺼﻨﻔﺎت اﳊﺪﻳﺜﻴﺔ ﻣﻦ اﳉﻮاﻣﻊ واﻟﺴﻨﻦ واﳌﺴﺎﻧﻴﺪ واﳌﻌﺎﺟﻢ واﻷرﺑﻌﻴﻨﺎت،
واﻷﺟﺰاء واﳌﺴﻠﺴﻼت ،وﻣﻦ ﻃﺮﻳﻒ اﻷﺧﺒﺎر ﰲ رواﻳﺔ اﳌﺴﻠﺴﻼت ﻣﺎ أﺧﱪ ﺷﻴﺨﻨﺎ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﻠﻮي اﳌﺎﻟﻜﻲ أن اﻟﺸﻴﺦ
ﳏﻤﺪ ﻳﺴﲔ اﻟﻔﺎداﱐ ﲰﻊ اﻟﻜﺜﲑ ﻣﻦ اﳌﺴﻠﺴﻼت ﻣﻦ ﺷﻴﺨﺘﻪ اﳌﺴﻨﺪة أﻣﺔ ﷲ ﺑﻨﺖ ﻋﺒﺪ اﻟﻐﲏ اﻟﺪﻫﻠﻮﻳﺔ اﳌﺘﻮﻓﺎة ﰲ اﳌﺪﻳﻨﺔ
اﳌﻨﻮرة ﺳﻨﺔ ﺳﺒﻊ وﲬﺴﲔ وﺛﻼﲦﺎﺋﺔ وأﻟﻒ ﻋﻤﺎﳍﺎ اﻟﻘﻮﻟﻴﺔ واﻟﻔﻌﻠﻴﺔ ،ﻓﺬﻛﺮ ﱄ ﻣﻮﻗﻔﺎ ﻃﺮﻳﻔﺎ أ ﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﻣﻌﻤﺮة ﰲ اﻟﺴﻦ
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وروت ﳍﻢ اﳊﺪﻳﺚ اﳌﺴﻠﺴﻞ ﻟﻘﺒﺾ ﻋﻠﻰ اﻟﻠﺤﻴﺔ وﻓﻴﻪ ﻛﻞ راو ﻳﺮوي اﳊﺪﻳﺚ وﻫﻮ ﻗﺎﺑﺾ ﻋﻠﻰ ﳊﻴﺘﻪ ﻓﻘﺎﻟﺖ :ﺣﺪﺛﻨﺎ أﰊ
وﻫﻮ ﻗﺎﺑﺾ ﻋﻠﻰ ﳊﻴﺘﻪ وﳌﺎ ﺣﺪﺛﺖ ﻫﻲ ﺑﻪ ﻓﻘﺒﻀﺖ ﻋﻠﻰ ﻣﻮﺿﻊ اﻟﻠﺤﻴﺔ ،ﺣﱴ ﻳﺘﻢ اﻟﺘﺴﻠﺴﻞ.
وﻣﻌﻈﻢ ﻫﺬﻩ اﻟﺮوا ت اﳊﺪﻳﺜﻴﺔ ﻋﻦ اﻟﺼﺤﺎﺑﻴﺎت رو ﺎ ﻋﻨﻬﻦ ﺑﻌﻴﺎت و ﺑﻌﻴﺎت اﻟﺘﺎﺑﻌﲔ .ﻗﺪ ﻗﺪﻣﺖ اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ اﻟﻌﺎﻟﻴﺔ ﺑﻨﺖ
أﲪﺪ ﲝﺜﺎ ﻣﺪﻗﻘﺎ ﰲ ﻣﺮو ت اﻟﺘﺎﺑﻌﻴﺎت و ﺑﻌﻴﺎت اﻟﺘﺎﺑﻌﲔ (1) .،واﻟﻨﺴﺐ اﳌﺌﻮﻳﺔ ﻟﻠﺮواﻳﺔ وﺗﻮاﺟﺪﻫﻦ ﰲ اﻟﺼﺤﺎح واﻟﺴﻨﻦ

ﻟﺘﺪﻗﻴﻖ اﻟﻌﺪدي  .وﻣﺜﺎل ذﻟﻚ :ﺧﱪ أﲪﺪ ﺑﻦ ﺳﻠﻴﻤﺎن ﻗﺎل ﺣﺪﺛﻨﺎ ﻳﻌﻠﻰ ﻗﺎل ﺣﺪﺛﻨﺎ ﻗﺪاﻣﺔ ﻋﻦ ﺟﺴﺮة ﻗﺎﻟﺖ
ﺣﺪﺛﺘﲏ ﻋﺎﺋﺸﺔ رﺿﻲ ﷲ ﻋﻨﻬﺎ ﻗﺎﻟﺖ دﺧﻠﺖ ﻋﻠﻲ اﻣﺮأة ﻣﻦ اﻟﻴﻬﻮد ﻓﻘﺎﻟﺖ إن ﻋﺬاب اﻟﻘﱪ ﻣﻦ اﻟﺒﻮل ﻓﻘﻠﺖ ﻛﺬﺑﺖ
ﻓﻘﺎﻟﺖ ﺑﻠﻰ إ ﻟﻨﻘﺮض ﻣﻨﻪ اﳉﻠﺪ واﻟﺜﻮب ﻓﺨﺮج رﺳﻮل ﷲ -ﺻﻠﻰ ﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ -إﱃ اﻟﺼﻼة وﻗﺪ ارﺗﻔﻌﺖ أﺻﻮاﺗﻨﺎ
ﻓﻘﺎل ﻣﺎ ﻫﺬا ﻓﺄﺧﱪﺗﻪ ﲟﺎ ﻗﺎﻟﺖ ﻓﻘﺎل ﺻﺪﻗﺖ ﻓﻤﺎ ﺻﻠﻰ ﺑﻌﺪ ﻳﻮﻣﺌﺬ ﺻﻼة إﻻ ﻗﺎل ﰲ دﺑﺮ اﻟﺼﻼة رب ﺟﱪﻳﻞ
وﻣﻴﻜﺎﺋﻴﻞ وإﺳﺮاﻓﻴﻞ أﻋﺬﱐ ﻣﻦ ﺣﺮ اﻟﻨﺎر وﻋﺬاب اﻟﻘﱪ"

)(2

ﺑﻌﺪﻫﻦ ّﻦ :
ح:ﳎﺎﻟﺴﻬﻦ ﻟﻠﺮواﻳﺔ واﻟﺘﺪرﻳﺲ واﻗﺘﺪاء ﻣﻦ ﺟﺎءت
ّ
وﻛﺎﻧﺖ اﻟﻨﺴﺎء ﻳﻌﻘﺪن ﳎﺎﻟﺴﻬﻦ ﻟﻠﺘﺤﺪﻳﺚ واﻟﺮواﻳﺔ ﰲ ﻣﻨﺎزﳍﻦ وﻣﻨﺎزل ﻏﲑﻫﻦ ،وﻋﺎﻣﺔ اﳌﺴﺎﺟﺪ ،واﳌﺪارس ،واﻷﻣﻜﻨﺔ
أﺣﺪا ﻣﻦ أﺻﺤﺎب اﻟﻨﱯ -ﺻﻠﻰ ﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ-
اﻷﺧﺮى ﻣﻦ اﻟﺮ ﻃﺎت واﻟﺒﺴﺎﺗﲔ ﺣﻴﺚ ﺗﻴﺴﺮ ﳍﻦ ذﻟﻚ ،وﻣﺎ رأﻳﻨﺎ ً
وﻣﻦ ﺑﻌﺪﻫﻢ ﻣﻦ اﻟﻔﻘﻬﺎء واﶈﺪﺛﲔ رأوا ﰲ ذﻟﻚ ًﺳﺎ ،أو ﺣﺎوﻟﻮا اﳊﺠﺮ ﻋﻠﻴﻬﻦ أو اﻟﺘﻀﻴﻴﻖ ﻋﻠﻴﻬﻦ ،وﻛﺎﻧﺖ ﳎﺎﻟﺴﻬﻦ
ﳛﻀﺮﻫﺎ اﻟﻔﻘﻬﺎء واﻟﻌﻠﻤﺎء اﻟﻜﺒﺎر ،وأﻗﺘﺼﺮ ﻫﻨﺎ ﻋﻠﻰ ﺑﻌﺾ اﻷﻣﺜﻠﺔ ﻟﺘﺪرﻳﺴﻬﻦ ﰲ اﳌﺴﺎﺟﺪ اﻟﺜﻼﺛﺔ ،ﻓﻬﺬﻩ أم ﳏﻤﺪ
ﺳﺎرة ﺑﻨﺖ ﻋﺒﺪ اﻟﺮﲪﻦ ﺑﻦ أﲪﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﳌﻠﻚ ﺑﻦ ﻋﺜﻤﺎن ﺑﻦ ﻋﺒﺪ ا ّ ﺑﻦ ﺳﻌﺪ ﺑﻦ ﻣﻔﻠﺢ ﺑﻦ ﻫﺒﺔ ا ّ ﺑﻦ ﻋﻤﺮو
اﳌﻘﺪﺳﻴﺔ ،ﻗﺎل اﳊﺎﻓﻆ اﻟﱪزاﱄ ﰲ ﺗﺮﲨﺘﻬﺎ :ﻗﺮأت ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺑﻄﺮﻳﻖ اﳊﺠﺎز ﰲ اﻟﻠﺠﻮن ﻣﻦ ﻋﻤﻞ اﻟﻜﺮك ،وﰲ اﳊﺠﺮ
) ﳊﺮم اﻟﺸﺮﻳﻒ(.

)(1

وﻫﺬﻩ اﻟﺸﻴﺨﺔ اﳌﺴﻨﺪة اﻟﺼﺎﳊﺔ اﻟﻜﺎﺗﺒﺔ أم اﳋﲑ وأم ﳏﻤﺪ ﻓﺎﻃﻤﺔ ﺑﻨﺖ إﺑﺮاﻫﻴﻢ ﺑﻦ ﳏﻤﻮد ﺑﻦ ﺟﻮﻫﺮ اﻟﺒﻌﻠﺒﻜﻲ
ُ
اﳌﻌﺮوف ﻟﺒﻄﺎﺋﺤﻲ اﳌﺘﻮﻓﺎة ﺳﻨﺔ إﺣﺪى ﻋﺸﺮة وﺳﺒﻊ ﻣﺎﺋﺔ ،ﻗﺎل اﻟﺬﻫﱯ ﰲ ﺗﺮﲨﺘﻬﺎ :وﲰﻌﺖ ﺻﺤﻴﺢ اﻟﺒﺨﺎري ﻣﻦ
اﺑﻦ اﻟﺰﺑﻴﺪي ،وﺻﺤﻴﺢ ﻣﺴﻠﻢ ﻣﻦ أﰊ اﻟﺜﻨﺎء ﳏﻤﻮد ﺑﻦ اﳊﺼﲑي ﺷﻴﺦ اﳊﻨﻔﻴﺔ ،وﻫﻲ آﺧﺮ ﻣﻦ روى ﻋﻨﻪ وﻓﺎة،
وﲰﻌﺖ ﻣﻦ أﰊ اﻟﻘﺎﺳﻢ ﺑﻦ رواﺣﺔ ،وﻃﺎل ﻋﻤﺮﻫﺎ وروت اﻟﻜﺜﲑ ،ﻗﺪ درﺳﺖ اﳊﺪﻳﺚ ﰲ اﳌﺴﺠﺪ اﻟﻨﺒﻮي اﻟﺸﺮﻳﻒ،
وﺣﺎﺟﺔ ،ﻟﻘﻴﺘﻬﺎ ﲟﺴﺠﺪ اﳌﺼﻄﻔﻰ ﺻﻠﻰ ا ّ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ ،وﻗﺮئ
ﻗﺎل اﺑﻦ رﺷﻴﺪ اﻟﺴﺒﱵ:
ْ
ﻗﺪﻣﺖ ﰲ رﻛﺐ اﻟﺸﺎم زاﺋﺮة ّ
ﻋﻠﻴﻬﺎ ،وﻫﻲ ﻣﺴﺘﻨﺪة إﱃ ﺟﺎﻧﺐ رواق اﻟﺮوﺿﺔ اﻟﻜﺮﳝﺔ اﶈﻤﺪﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﺳﺎﻛﻨﻬﺎ اﻟﺴﻼم ﲡﺎﻩ رأس اﳌﺼﻄﻔﻰ اﻟﻜﺮﱘ.
درﺳﺖ اﻟﻨﺴﺎء ﰲ اﳌﺴﺠﺪ اﻷﻗﺼﻰ ،ﻣﻨﻬﻦ اﻟﺘﺎﺑﻌﻴﺔ اﳉﻠﻴﻠﺔ أم اﻟﺪرداء رﲪﻬﺎ ﷲ ﺗﻌﺎﱃ ،واﻟﺸﻴﺨﺔ اﻟﺼﺎﳊﺔ
وﻛﺬﻟﻚ ّ
اﳌﻌﻤﺮة أم ﳏﻤﺪ ﻫﺪﻳﺔ ﺑﻨﺖ ﻋﻠﻲ ﺑﻦ ﻋﺴﻜﺮ اﻟﺒﻐﺪادي ﻣﻦ ﻧﺴﺎء اﻟﻘﺮن اﻟﺜﺎﻣﻦ اﳍﺠﺮي ،وﻗﺮأ اﳊﺎﻓﻆ اﻟﻌﻼﺋﻲ )اﻷﺟﺰاء

(1
(2
(1

 .اﻟﻌﺎﻟﯾﺔ ﺑﻧت أﺣﻣد  -ﺗراﺟم طﺑﻘﺔ اﻟﻣﺣدﺛﺎت ﻣن اﻟﺗﺎﺑﻌﯾﺎت وﻣروﯾﺎﺗﮭن ﻓﻲ اﻟﻛﺗب اﻟﺳﺗﺔ—دار اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ -اﻟﺳﻌودﯾﺔ .اﻟطﺑﻌﺔ اﻷوﻟﻰ 1427ھـ2006 -م
أﺧرﺟﮫ اﻟﻧﺳﺎﺋﻲ ﻛﺗﺎب اﻟﺳﮭو1345-73/3-
اﺑن ﺣﺟر  -اﻟدرر اﻟﻛﺎﻣﻧﺔ ﻓﻲ أﻋﯾﺎن اﻟﻣﺋﺔ اﻟﺛﺎﻣﻧﺔ 154/2-
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اﻟﻌﺸﺮة اﳌﺨﺮﺟﺔ ﻣﻦ ﺣﺪﻳﺚ اﻟﺮﺋﻴﺲ أﰊ ﻋﺒﺪ ﷲ اﻟﻘﺎﺳﻢ ﺑﻦ اﻟﻔﻀﻞ ﺑﻦ أﲪﺪ ﺑﻦ أﲪﺪ ﺑﻦ ﳏﻤﻮد اﻟﺜﻘﻔﻲ( ﻋﻠﻰ أم
ﳏﻤﺪ زﻳﻨﺐ اﺑﻨﺔ أﲪﺪ ﺑﻦ ﻋﻤﺮ ﺑﻦ ﺷﻜﺮ ﳌﺴﺠﺪ اﻷﻗﺼﻰ( .

) (2

ﺧﺎﻣﺴﺎ:ﺟﻬﻮد ﻧﺴﺎء اﻟﺴﻠﻒ ﰲ رواﻳﺔ أﺣﺎدﻳﺚ ﲣﺺ ﻗﻀﺎ ﻫﻦ

روت اﻟﻜﺜﲑ ﻣﻦ اﻟﻨﺴﺎء اﻷﺣﺎدﻳﺚ اﻟﻨﺒﻮﻳﺔ اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ ﲰﺎﻋﺎ ﻣﻦ اﻟﻨﱯ –ﺻﻠﻰ ﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ  -ﻛﺎﻟﺼﺤﺎﺑﻴﺎت ﲟﺨﺘﻠﻒ

ﻃﺒﻘﺎ ﻦ:اﳌﻜﺜﺮات واﳌﻘﻼت زوﺟﺎﺗﻪ وﺑﻨﺎﺗﻪ وأﻫﻞ ﺑﻴﺘﻪ أو ﻋﺎﻣﺔ اﳌﺴﻠﻤﺎت.وﻣﻦ اﻟﺼﺤﺎﺑﻴﺎت-وﻣﻨﻬﻦ أﻣﻬﺎت اﳌﺆﻣﻨﲔ
وﺧﺎﺻﺔ ﻋﺎﺋﺸﺔ-روت ﻧﺴﺎء ﻣﻦ اﻟﺘﺎﺑﻌﻴﺎت أﺣﺎدﻳﺚ.
ورواﻳﺔ اﳊﺪﻳﺚ ﻛﺎﻧﺖ ﻣﻦ اﳊﺮاﺋﺮ وﻣﻦ اﻹﻣﺎء ،وﻣﻦ اﻟﻜﺒﲑات واﻟﺼﻐﲑات.وﻗﺪ ﺗﺴﻤﻊ اﳌﺮأة ﻣﻦ اﻣﺮأة ﲢﻔﻆ ،وﻗﺪ ﺗﺴﻤﻊ
ﻣﻦ زوﺟﻬﺎ،أو أﺑﻴﻬﺎ،أو أﺧﻴﻬﺎ،وﻗﺪ ﻳﺴﻤﻊ ﻣﻨﻬﺎ ﻧﺴﺎء أو رﺟﺎل؛ ﻛﺄﺑﻨﺎﺋﻬﺎ ،أو أﻗﺎر ﺎ ،أو ﻣﻮاﻟﻴﻬﺎ ،وﻛﺘﺐ اﻟﻄﺒﻘﺎت
واﻟﱰاﺟﻢ ﻧﺰﺧﺮ ﺬﻩ اﻟﺼﻔﺤﺎت اﻟﻨﺎﺻﻌﺔ ﰲ رﻳﺦ اﳌﺮأة اﳌﺴﻠﻤﺔ اﻟﱵ ﻟﺖ ﺣﻘﻮﻗﻬﺎ ﻛﺎﻣﻠﺔ ،وأﺣﺴﻨﺖ اﺳﺘﻐﻼﳍﺎ واﻟﺪﻓﺎع
ﻋﻨﻬﺎ .ﻓﻘﻀﺎ اﻟﻨﺴﺎء ﰲ اﻟﺴﻨﺔ ﲪﻠﻬﺎ رﺟﺎل ﻛﻤﺎ ﲪﻠﺘﻬﺎ ﻧﺴﺎء اﻟﺼﺤﺎﺑﻴﺎت واﻟﺘﺎﺑﻌﻴﺎت وﻣﻦ ﺟﺎءت ﺑﻌﺪﻫﻦ؛ﻋﺪدا ﻛﺒﲑا
ﻣﻦ اﻷﺣﺎدﻳﺚ ﰲ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻣﺘﻌﺪدة )ﱂ ﺗﻜﺘﻒ ﻫﺆﻻء اﻟﺼﺤﺎﺑﻴﺎت ﺑﺮواﻳﺔ اﻷﺣﺎدﻳﺚ اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﻘﻀﺎ اﳋﺎﺻﺔ
ﳌﺮأة أو اﳌﻮﺿﺤﺔ ﻷﺣﻜﺎم ﻣﻬﺘﻤﺔ ﻟﻨﺴﺎء ﻓﻘﻂ،وإﳕﺎ ﻛﺎﻧﺖ رواﻳﺘﻬﻦ ﻟﻸﺣﺎدﻳﺚ ﻋﺎﻣﺔ ،وﻗﺪ روت اﻟﺼﺤﺎﺑﻴﺔ أﺧﺒﺎر
اﻟﺴﲑة اﻟﻨﺒﻮﻳﺔ،واﳌﻌﺠﺰات،وﻋﻼﻣﺎت اﻟﺴﺎﻋﺔ،ﻛﻤﺎ روت أﺣﺎدﻳﺚ اﻟﻮﻋﻆ واﻟﱰﻏﻴﺐ واﻟﱰﻫﻴﺐ ،وأﺧﺒﺎر اﳉﻨﺔ واﻟﻨﺎر،
وروت أﺣﻜﺎم اﻟﻌﺒﺎدات واﳌﻌﺎﻣﻼت ،وأﺣﺎدﻳﺚ اﻟﻔﻀﺎﺋﻞ واﳌﻨﺎﻗﺐ وﺣﺴﻦ اﻟﺴﻠﻮك ،واﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ اﳌﺴﻠﻤﲔ و ﳉﻤﻠﺔ
ﻓﺈﻧﻨﺎ ﻻ ﻧﻜﺎد ﳒﺪ ﻣﻦ أﺑﻮاب اﳊﺪﻳﺚ ،إﻻ وﻛﺎﻧﺖ اﳌﺮأة اﻟﺼﺤﺎﺑﻴﺔ راوﻳﺔ ﻟﺒﻌﺾ أﺣﺎدﻳﺜﻪ (1) ( .وﻫﺬﻩ ﻗﻤﺔ ﻋﻨﺎﻳﺔ
اﻟﺴﻨﺔ ﲝﻘﻮق اﻟﻨﺴﺎء .وﻗﺪ ﺑﺬﻟﺖ اﻟﻨﺴﺎء ﺟﻬﻮدا ﰲ إﻳﺼﺎل ﻫﺬﻩ اﻷﺣﺎدﻳﺚ إﱃ ﻋﺪد ﻛﺒﲑ ﻣﻦ اﻟﻨﺎس؛ رﺟﺎﻻ وﻧﺴﺎء،
وﺑﺬﻟﺖ ﻫﺬﻩ اﳉﻬﻮد اﻟﺼﺤﺎﺑﻴﺎت ،واﻟﺘﺎﺑﻌﻴﺎت ،و ﺑﻌﻲ اﻟﺘﺎﺑﻌﻴﺎت ،و ﻋﺸﺮات ﺑﻞ ﻣﺌﺎت اﻟﻨﺴﺎء ﰲ ﳐﺘﻠﻒ اﻟﻌﺼﻮر ﻋﻠﻰ
اﻻﻫﺘﻤﺎم ﻟﺴﻨﺔ ﺣﻔﻈﺎ ورواﻳﺔ وﺗﺒﻠﻴﻐﺎ وﻓﻬﻤﺎ و ﺗﻄﺒﻴﻘﺎ؛ ﻷ ﺎ اﻟﺴﻨّﺔ و اﻟﺸﺮع واﻟﺪﻳﻦ .وﻷ ﺎ ﻋﻠﻢ ﻋﻈﻴﻢ ،وﻷ ﺎ ﲢﻤﻞ
اﻟﻜﺜﲑ ﻣﻦ اﳊﻠﻮل ﻟﻘﻀﺎ ﻫﻦ ،وﻫﻲ اﳌﺮﺟﻌﻴﺔ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﺑﻌﺪ اﻟﻘﺮآن اﻟﻜﺮﱘ؛ ﳊﻞ ﻣﺸﺎﻛﻠﻬﻦ ،وﻓﻚ أﻣﻮر ﲣﺼﻬﻦ واﻟﺘﻤﺎس
ﺣﻘﻮﻗﻬﻦ،وﻣﻌﺮﻓﺔ واﺟﺒﺎ ﻦ.وﻫﺬﻩ ﺻﻮرة راﺋﻌﺔ ﳊﻔﻆ ﺣﻘﻮق اﳌﺮأة ﰲ اﻟﺴﻨﺔ ،وأن ﲢﻤﻞ ﻫﺬا اﻟﻌﻠﻢ اﳌﻘﺪس اﻣﺮأة؛ ﺗﺴﻤﻌﻪ
وﲢﻔﻈﻪ ﰒ ﺗﺒﻠﻐﻪ وﻻ أﺣﺪ ﻳﺸﻜﻚ ﰲ ﻗﺪرا ﺎ اﻟﻌﻘﻠﻴﺔ ،وﻻ ﰲ أﻣﺎﻧﺘﻬﺎ وﻻ ﰲ أﻫﻠﻴﺘﻬﺎ ﻟﺘﺤﻤﻞ ﻫﺬا اﻟﻌﻠﻢ ﺑﻞ ﻳﺴﺎرع اﻟﻜﺜﲑ
ﻣﻦ اﻟﺮﺟﺎل إﱃ ﲰﺎع ﺣﺪﻳﺜﻬﺎ ،وﻣﻌﺮﻓﺔ ﻗﻀﺎ ﻛﺜﲑة ﻣﻨﻬﺎ،واﳌﺴﺎﺋﻞ ﻛﺜﲑة ﺟﺪا ﰲ ﺳﺆال اﻟﺼﺤﺎﺑﺔ واﻟﺘﺎﺑﻌﲔ ﻋﺎﺋﺸﺔ أم
اﳌﺆﻣﻨﲔ-رﺿﻲ ﷲ ﻋﻨﻬﺎ -ﰲ اﻟﻜﺜﲑ ﻣﻦ اﻟﻘﻀﺎ .ﻗﺎل أﺑﻮ ﻣﻮﺳﻰ اﻷﺷﻌﺮي – رﺿﻲ ﷲ ﻋﻨﻪ )ﻣﺎ أﺷﻜﻞ ﻋﻠﻴﻨﺎ –ﳓﻦ
أﺻﺤﺎب رﺳﻮل ﷲ –ﺻﻠﻰ ﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ  -ﺣﺪﻳﺚ ﻗﻂ  ،ﻓﺴﺄﻟﻨﺎ ﻋﺎﺋﺸﺔ إﻻ وﺟﺪ ﻋﻨﺪﻫﺎ ﻣﻨﻪ ﻋﻠﻤﺎ( .

(1

) (2

اﺑن ﺣﺟر – ﺷذرات اﻟذھب ﻓﻲ أﺧﺑﺎر ﻣن ذھب –اﺑن ﻋﻣﺎد اﻟﺣﻧﺑﻠﻲ – 561/3

) (1ﻋﺻﻣﺔ اﻟدﯾن ﻛرﻛر :اﻟﻣرأة ﻓﻲ اﻟﻌﮭد اﻟﻧﺑوي – ص304 :
) (2أﺧرﺟﮫ اﻟﺗرﻣذي –ﻛﺗﺎب اﻟﻣﻧﺎﻗب – ﺑﺎب ﻓﺿل ﻋﺎﺋﺷﺔ –رﻗم 2883 :وﻗﺎل ﺣﺳن ﺻﺣﯾﺢ  .و ﻟن ﯾوف ﺣﻖ ﻋﺎﺋﺷﺔ رﺿﻲ ﷲ ﻋﻧﮭﺎ –ﻓﻲ ﺳطور ﻗﻠﯾﻠﺔ
ﻓﺎﻟﺣدﯾث ﻋﻧﮭﺎ ﯾﺣﺗﺎج إﻟﻰ ﻣﺟﻠدات ﻛﻣﻔﺳرة و ﻓﻘﯾﮭﺔ و ﻣﺣدﺛﺔ و ﻣﺳﺗدرﻛﺔ ﻋﻠﻰ ﻛﺑﺎر اﻟﺻﺣﺎﺑﺔ ...
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وﻗﺎﻟﺖ ﻋﺎﺋﺸﺔ-رﺿﻲ ﷲ ﻋﻨﻬﺎ–ﻣﺎدﺣﺔ ﻧﺴﺎء اﻷﻧﺼﺎر ﰲ ﺣﺒﻬﻦ ﻟﻠﻌﻠﻢ واﻟﺘﻔﻘﻪ ﰲ اﻟﺪﻳﻦ وﲰﺎع ﺣﺪﻳﺚ رﺳﻮل ﷲ –ﺻﻠﻰ
ﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ  -ﰲ ﻗﻀﺎ ﲣﺼﻬﻦ أو ﻗﻀﺎ اﻹﺳﻼم ﻋﻤﻮﻣﺎ )...ﻧﻌﻢ اﻟﻨﺴﺎء ﻧﺴﺎء اﻷﻧﺼﺎر ﱂ ﻳﻜﻦ ﳝﻨﻌﻬﻦ اﳊﻴﺎء أن
ﻳﺘﻔﻘﻬﻦ ﰲ اﻟﺪﻳﻦ (

) (3

وﻋﻦ ﺻﻔﻴﺔ ﺑﻨﺖ ﺷﻴﺒﺔ ﻋﻦ ﻋﺎﺋﺸﺔ ﻗﺎﻟﺖ دﺧﻠﺖ أﲰﺎء ﺑﻨﺖ ﺷﻜﻞ ﻋﻠﻰ رﺳﻮل ﷲ -ﺻﻠﻰ ﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ -ﻓﻘﺎﻟﺖ

رﺳﻮل ﷲ ﻛﻴﻒ ﺗﻐﺘﺴﻞ إﺣﺪا إذا ﻃﻬﺮت ﻣﻦ اﳊﻴﺾ وﺳﺎق اﳊﺪﻳﺚ وﱂ ﻳﺬﻛﺮ ﻓﻴﻪ ﻏﺴﻞ اﳉﻨﺎﺑﺔ.

) (4

ﰲ ﻫﺬا اﳊﺪﻳﺚ اﻟﺴﺎﺋﻠﺔ اﻣﺮأة واﻟﺮاوﻳﺔ ﻟﻠﺤﺪﻳﺚ ﺻﺤﺎﺑﻴﺔ ﺣﻀﺮت وﺷﻬﺪت ﺳﺆال اﳌﺮأة و ﺟﻮاﺑﻪ–ﺻﻠﻰ ﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ

 وﻣﻦ ﲰﻌﺘﻪ ﻣﻦ ﺻﺤﺎﺑﺔ اﻣﺮأة ﺑﻌﻴﺔ و ﻫﻜﺬا ﻳﻜﻮن اﻻﻫﺘﻤﺎم ﺗﻠﻘﻴﺎ و ﺗﺒﻠﻴﻐﺎ .ﻣﺜﻼ ﻛﺘﺎب اﳊﻴﺾ ﻣﻦ ﺻﺤﻴﺢ ﻣﺴﻠﻢ اﺣﺘﻮى 136ﺣﺪﻳﺜﺎ  57،ﺣﺪﻳﺜﺎ ﻣﻨﻪ روﺗﻪ ﻧﺴﺎء ﻣﻦ اﻟﺼﺤﺎﺑﻴﺎت ﻫﻦ :ﻋﺎﺋﺸﺔ
وﻣﻴﻤﻮﻧﺔ وأم ﺳﻠﻤﺔ وأم ﺳﻠﻴﻢ و أم ﻫﺎﻧﺊ ،وﻣﻦ اﻟﺘﺎﺑﻌﻴﺎت ﻋﻤﺮة ﺑﻨﺖ ﻋﺒﺪ اﻟﺮﲪﺎن ،وزﻳﻨﺐ ﺑﻨﺖ أم ﺳﻠﻤﺔ ،وﻣﻌﺎذة
وﺻﻔﻴﺔ ﺑﻨﺖ ﺷﺒﻴﺒﺔ.وﻣﺮو ت زﻳﻨﺐ ﺑﻨﺖ أﰊ ﺳﻠﻤﺔ ﰲ اﻟﺒﺨﺎري  34ﺣﺪﻳﺜﺎ ،وﰲ ﻣﺴﻠﻢ  23ﺣﺪﻳﺜﺎ ،وﰲ اﻟﱰﻣﺬي
4أﺣﺎدﻳﺚ ،و 23ﰲ ﺳﻨﻦ اﻟﻨﺴﺎﺋﻲ ،و11ﺣﺪﻳﺜﺎ ﰲ ﺳﻨﻦ أﰊ داود ،و 9أﺣﺎدﻳﺚ ﻋﻨﺪ اﺑﻦ ﻣﺎﺟﺔ ،و 24ﺣﺪﻳﺜﺎ ﰲ
اﳌﺴﻨﺪ و 5ﰲ اﳌﻮﻃﺄ ،و ﰲ ﺳﻨﻦ اﻟﺪارﻣﻲ ﺣﺪﻳﺜﲔ .و ا ﻤﻮع  135ﺣﺪﻳﺜﺎ ،و ﺗﻜﻤﻦ أﳘﻴﺔ ﻫﺬﻩ اﳌﺮور ت ﰲ ﻛﻮ ﺎ ﻋﻦ
أﻣﻬﺎ أم ﺳﻠﻤﺔ و أﻣﻬﺎت اﳌﺆﻣﻨﲔ –رﺿﻲ ﷲ ﻋﻨﻬﻦ -و ﳎﻤﻮع ﻣﺮو ت ﻋﻤﺮة ﺑﻨﺖ ﻋﺒﺪ اﻟﺮﲪﺎن  94ﺣﺪﻳﺜﺎ ﰲ اﻟﻜﺘﺐ
اﻟﺘﺴﻌﺔ ﺟﻠﻬﺎ ﻋﻦ ﻋﺎﺋﺸﺔ  ،و ﲣﺺ ﻗﻀﺎ اﻟﻨﺴﺎء إﺿﺎﻓﺔ إﱃ ﻣﺴﺎﺋﻞ أﺧﺮى .
اﳋﺎﲤﺔ
دار ﻣﻮﺿﻮع اﻟﺒﺤﺚ ﺣﻮل ﺟﻬﻮد اﳌﺮأة اﳌﺴﻠﻤﺔ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﺧﻼل اﻟﻘﺮن اﻟﺜﺎﱐ اﳍﺠﺮي وﲢﺪﻳﺪا ﺟﻬﻮدﻫﺎ ﰲ اﻟﺴﻨﺔ اﻟﻨﺒﻮﻳﺔ
ﺣﻔﻈﺎ وﲢﻤﻼ ورواﻳﺔ ودراﻳﺔ وأداء.
ﻳﻌﺘﱪ اﻟﻘﺮن اﻟﺜﺎﱐ اﳍﺠﺮي ﻗﺮن اﻟﻌﻨﺎﻳﺔ ﻟﺴﻨﺔ اﻟﻨﺒﻮﻳﺔ ﺑﻌﺪ اﻟﻌﻨﺎﻳﺔ ﻟﻘﺮآن اﻟﻜﺮﱘ ﰲ اﻟﻘﺮن اﻷول .ﻓﻜﺎﻧﺖ ﻣﻈﺎﻫﺮ اﻟﻌﻨﺎﻳﺔ
ﻟﺴﻨﺔ اﻟﺘﺪوﻳﻦ اﻟﺮﲰﻲ ﳍﺎ .وﺷﺎرﻛﺖ ﰲ ﻫﺬا اﻟﺘﺪوﻳﻦ اﻟﺮﲰﻲ اﻟﺘﺎﺑﻌﻴﺔ اﳌﺸﻬﻮرة ﻋﻤﺮة ﺑﻨﺖ ﻋﺒﺪ اﻟﺮﲪﺎن –رﺿﻲ ﷲ ﻋﻨﻬﺎ-
اﻟﱵ أﻣﺮ اﳋﻠﻴﻔﺔ ﻋﻤﺮ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﻌﺰﻳﺰ ﲜﻤﻊ ﺣﺪﻳﺜﻬﺎ .
ﻳﻌﺘﱪ اﻟﻘﺮن اﻟﺜﺎﱐ اﳍﺠﺮي ﰲ ﻧﺼﻔﻪ اﻷول ﻗﺮ ﺛﺮ ﺳﻬﺎﻣﺎت اﻟﻨﺴﺎء اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ وﺧﺎﺻﺔ اﳊﺪﻳﺚ واﺗﺒﻌﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻟﺼﺤﺎﺑﻴﺎت
و ﻟﻜﻦ اﻟﻨﺼﻒ اﻟﺜﺎﱐ ﻧﻘﺺ ﻛﺜﲑ ﻫﺬا اﳉﻬﺪ اﻟﻌﻠﻤﻲ ﰲ ﳎﺎل اﳊﺪﻳﺚ واﻟﻔﻘﻪ وﺑﺮزت اﳉﻮاري ﰲ ﳎﺎل اﻟﺸﻌﺮ واﻷدب
واﻟﻘﺼﺺ واﻟﺘﺎرﻳﺦ ﻏﲑﻩ.
اﺗﺴﻌﺖ اﻟﺮﻗﻌﺔ اﳉﻐﺮاﻓﻴﺔ ﻟﻠﻨﺴﺎء اﻟﺘﺎﺑﻌﻴﺎت و ﺑﻌﻴﺎت اﻟﺘﺎﺑﻌﲔ و ﱂ ﺗﻘﺘﺼﺮ ﻋﻠﻰ اﳊﺮﻣﲔ ﻣﻜﺔ و اﳌﺪﻳﻨﺔ ﻣﻮﻃﻦ ﻧﺰول اﻟﻮﺣﻲ
ووﺟﻮد اﻟﺼﺤﺎﺑﺔ ،ﺑﻞ اﻣﺘﺪت إﱃ اﻟﻜﻮﻓﺔ و اﻟﺒﺼﺮة و اﻟﺸﺎم و ﻏﲑﻫﺎ ﻣﻦ اﻷﻣﺼﺎر.أﻳﻦ اﺳﺘﻘﺮ ﺑﻌﺾ اﻟﺼﺤﺎﺑﺔ
واﻟﺼﺤﺎﺑﻴﺎت وﻗﺎﻣﻮا ﺑﻨﺸﺮ اﻟﻌﻠﻢ.إﺿﺎﻓﺔ إﱃ وﺟﻮد اﻟﺮﺣﻠﺔ ﻟﻠﺤﺞ واﻟﻌﻤﺮة وﻟﻄﻠﺐ اﻟﻌﻠﻢ ﻣﻦ اﻟﻨﺴﻮة إﱃ اﻟﺼﺤﺎﺑﻴﺎت أو
اﻟﺘﺎﺑﻌﻴﺎت ﻟﻸﺧﺬ ﻋﻨﻬﻦ .
) (3رواه ﻣﺳﻠم –ﻛﺗﺎب اﻟﺣﯾض –ﺑﺎب اﺳﺗﺣﺑﺎب اﺳﺗﻌﻣﺎل اﻟﻣﻐﺳﻠﺔ رﻗم702 :
) (4أﺧرﺟﮫ ﻣﺳﻠم –ﻛﺗﺎب اﻟﺣﯾض –ﺑﺎب اﺳﺗﺣﺑﺎب اﺳﺗﻌﻣﺎل اﻟﻣﻐﺳﻠﺔ-رﻗم  704:وأﺑو داود –ﻛﺗﺎب اﻟطﮭﺎرة –ﺑﺎب اﻻﻏﺗﺳﺎل ﻣن اﻟﺣﯾض– رﻗم314 :
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ﻛﺎﻧﺖ اﻟﻨﺴﺎء اﻟﻠﻮاﰐ ﻗﻤﻦ ﲟﺠﻬﻮد ﻋﻠﻤﻲ ﰲ ﻫﺬا اﻟﻘﺮن ﻣﻦ ﳐﺘﻠﻒ ﻃﺒﻘﺎت ا ﺘﻤﻊ ﺣﺮاﺋﺮ وﺟﻮاري ،ﺑﻨﺎت اﻟﺼﺤﺎﺑﺔ
وﺣﻔﻴﺪا ﻢ وﻣﻦ أﻫﻠﻬﻢ وزوﺟﺎت اﻟﺘﺎﺑﻌﲔ وﻏﲑﻫﻢ.ﻛﺎﻧﺖ أﺳﺮ اﻟﻌﻠﻢ .
ﻏﺎﻟﺒﻴﺔ اﻟﺘﺎﺑﻌﻴﺎت و ﺑﻌﻴﺎت اﻟﺘﺎﺑﻌﲔ ﻗﺒﻠﺖ ﻣﺮو ﻦ وﺗﻠﻘﺎﻫﺎ ﻋﻠﻤﺎء اﳊﺪﻳﺚ وﻣﺆﻟﻔﻮ اﻟﺼﺤﺎح واﻟﺴﻨﻦ واﳌﺴﺎﻧﻴﺪ ﻟﻘﺒﻮل و
وﺻﻔﺖ اﻟﻨﺴﺎء ﻟﺜﻘﺔ وﻣﻘﺒﻮﻟﺔ اﳊﺪﻳﺚ وﻏﲑﻫﺎ ﻣﻦ اﻟﺼﻔﺎت اﻟﱵ ﻳﻄﻠﻘﻬﺎ ﻋﻠﻤﺎء اﳉﺮح واﻟﺘﻌﺪﻳﻞ .
إﺳﺘﺼﺤﺒﺖ اﻟﻨﺴﺎء اﻟﺘﺎﺑﻌﻴﺎت و ﺑﻌﻴﺎت اﻟﺘﺎﺑﻌﲔ اﳌﺮﺟﻌﻴﺔ اﻟﺜﺎﺑﺘﺔ ﰲ ﻗﺮآن و اﻟﺴﻨﺔ و ﺧﻄﺎب اﻟﻨﱯ -ﺻﻠﻰ ﷲ ﻋﻠﻴﻪ
وﺳﻠﻢ -ﻟﻠﻨﺴﺎء و ﺳﲑة اﻟﺼﺤﺎﺑﻴﺎت ﰲ ﻃﻠﺐ اﻟﻌﻠﻢ وآداﺑﻪ وﰲ أﺧﺬ اﳊﺪﻳﺚ وﲢﻤﻠﻪ ورواﻳﺘﻪ وﰲ اﻟﺮﺣﻠﺔ ﰲ ﻃﻠﺒﻪ .وﻣﺒﺪأ
اﳊﻖ ﰲ اﻟﺘﻌﻠﻢ واﳌﺴﺎواة ﰲ اﻟﻌﺒﺎدة واﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ ووﺟﻮب ﻧﺸﺮ اﻟﻌﻠﻢ .
ﻛﺎن ﳍﻦ ﺛﲑ ﻛﺒﲑ ﰲ اﳊﺮﻛﺔ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﰲ ﻫﺬا اﻟﻘﺮن ﺣﻴﺚ ﻫﻨﺎك أﺣﺎدﻳﺚ ﺛﺒﺘﺖ ﻣﻦ ﻃﺮﻳﻘﻬﻦ وﺳﻨﺪﻫﻦ ﻓﻘﻂ .وﻫﻦ روﻳﻦ
ودوﻧﺖ ﻣﺮو ﻦ ﰲ ﻛﺘﺐ اﳊﺪﻳﺚ
ﻋﻦ اﻟﺼﺤﺎﺑﻴﺎت واﻷﻣﺜﻠﺔ ﻛﺜﲑة ﰲ اﻟﺼﺤﺎح اﻟﺴﻨﻦ .وأﺧﺬ ﻋﻨﻬﻦ اﻷﺋﻤﺔ و اﻟﻔﻘﻬﺎء ّ
و اﻟﻔﻘﻪ و اﻟﻌﻘﻴﺪة واﻟﺘﻔﺴﲑ و ﻏﲑﻫﺎ .
وﻣﻦ ﻫﺬﻩ اﳌﺮو ت اﻟﱵ وﺟﺪت ﰲ اﳌﺪو ت اﻟﻜﱪى ﻟﻠﻌﻠﻮم ﰲ ﻫﺬا اﻟﻘﺮن و ﺑﻌﺪﻩ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ اﶈﺘﻮى ،ﻓﻘﺪ ﴰﻠﺖ أﺑﻮاب
ﳐﺘﻠﻔﺔ ﰲ اﻟﻌﻠﻢ اﻟﺸﺮﻋﻲ  ،وﺧﺎﺻﺔ ﻗﻀﺎ اﳌﺮأة ﻓﻘﺪ أﻛﺜﺮت ﻧﺴﺎء ﻫﺬا اﻟﻘﺮن ﻣﻦ ﻣﺮو ت ﲣﺺ ﻗﻀﺎ اﳌﺮأة وﺷﺆو ﺎ .
اﳌﺼﺎدر و اﳌﺮاﺟﻊ

اﺑﻦ أﰊ ﺷﻴﺒﺔ – اﳌﺼﻨﻒ -اﶈﻘﻖ :أﺳﺎﻣﺔ ﺑﻦ إﺑﺮاﻫﻴﻢ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ أﺑﻮ ﳏﻤﺪ-دار اﻟﻔﺎروق اﳊﺪﻳﺜﺔ ﻟﻠﻄﺒﺎﻋﺔ واﻟﻨﺸﺮ- 1428ﻫـ2008 -م
اﺑﻦ اﻷﺛﲑ – أﺳﺪ اﻟﻐﺎﺑﺔ ﰲ ﻣﻌﺮﻓﺔ اﻟﺼﺤﺎﺑﺔ – دار اﺑﻦ ﺣﺰم –ﺑﲑوت 1433 -ﻫـ 2012 -م .اﺑﻦ اﻷﺛﲑ -اﻟﻜﺎﻣﻞ ﰲ اﻟﺘﺎرﻳﺦ  :دار اﻟﻜﺘﺐ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﺳﻨﺔ اﻟﻨﺸﺮ.1987 – 1407 :اﺑﻦ اﻷﻋﺮاﰊ -ﻛﺘﺎب اﳌﻌﺠﻢ – ﲢﻘﻴﻖ ﻋﺒﺪ اﶈﺴﻦ ﺑﻦ إﺑﺮاﻫﻴﻢ ﺑﻦ أﲪﺪ اﳊﺴﻴﲏ  -دار اﺑﻦ اﳉﻮزي1418 -ﻫـ-1997م .
اﺑﻦ اﳉﺎرود أﺑﻮ ﳏﻤﺪ اﻟﻨﻴﺴﺎﺑﻮري -اﳌﻨﺘﻘﻰ ﻣﻦ اﻟﺴﻨﻦ اﳌﺴﻨﺪة -ﲢﻘﻴﻖ :ﻋﺒﺪ ﷲ ﻋﻤﺮ اﻟﺒﺎرودي -ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﻜﺘﺎباﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﺑﲑوت –ط 1408 -1ﻫـ 1988 -م.
اﺑﻦ اﳉﻮزي -ﺻﻔﺔ اﻟﺼﻔﻮة اﶈﻘﻖ :ﺧﺎﻟﺪ ﻣﺼﻄﻔﻰ ﻃﺮﻃﻮﺳﻲ دار اﻟﻜﺘﺎب اﻟﻌﺮﰊ.2013اﺑﻦ اﻟﺴﺎﻋﻲ .أﺧﺒﺎر اﳋﻠﻔﺎء،اﳌﻄﺒﻌﺔ اﻷﻣﲑﻳﺔ –ﻣﺼﺮ1309-ﻫـ . -اﺑﻦ اﻟﺴﺒﻜﻲ -ﻃﺒﻘﺎت اﻟﺸﺎﻓﻌﻴﺔ اﻟﻜﱪى  -اﶈﻘﻖ :ﳏﻤﻮد ﳏﻤﺪ اﻟﻄﻨﺎﺣﻲ  -ﻋﺒﺪ اﻟﻔﺘﺎح اﳊﻠﻮ -ﻓﻴﺼﻞ ﻋﻴﺴﻰ

اﻟﺒﺎﰊ اﳊﻠﱯ -ﺳﻨﺔ اﻟﻨﺸﺮ.1964 – 1383 :
اﺑﻦ اﻟﻌﺠﻤﻲ -اﻟﻜﺸﻒ اﳊﺜﻴﺚ ﻋﻤﻦ رﻣﻲ ﺑﻮﺿﻊ اﳊﺪﻳﺚ ت :ﺻﺒﺤﻲ اﻟﺴﺎﻣﺮاﺋﻲ -ﻋﺎﱂ اﻟﻜﺘﺐ  ,ﻣﻜﺘﺒﺔاﻟﻨﻬﻀﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ  -ﺑﲑوت ط. 1987 - 1407 1
-اﺑﻦ اﻟﻌﻤﺎد -ﺷﺬرات اﻟﺬﻫﺐ ﰲ أﺧﺒﺎر ﻣﻦ ذﻫﺐ – ﲢﻘﻴﻖ اﻷ ؤوط -دار اﺑﻦ ﻛﺜﲑ .
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اﺑﻦ اﻟﻘﻴﻢ  -إﻋﻼم اﳌﻮﻗﻌﲔ ﻋﻦ رب اﻟﻌﺎﳌﲔ  -ﲢﻘﻴﻖ ﻣﺸﻬﻮر ﺑﻦ ﺳﻠﻤﺎن آل اﻟﺸﻴﺦ -أﲪﺪ ﻋﺒﺪ ﷲ أﲪﺪ -دار اﺑﻦاﳉﻮزي.
 اﺑﻦ ﺣﺒﺎن  -اﻟﺜﻘﺎت –وزارة اﳌﻌﺎرف – اﳍﻨﺪ . اﺑﻦ ﺣﺠﺮ  -اﻟﺪرر اﻟﻜﺎﻣﻨﺔ ﰲ أﻋﻴﺎن اﳌﺎﺋﺔ اﻟﺜﺎﻣﻨﺔ -داﺋﺮة اﳌﻌﺎرف اﻟﻌﺜﻤﺎﻧﻴﺔ  -ﺣﻴﺪر آ د .1349اﺑﻦ ﺣﺠﺮ اﻟﻌﺴﻘﻼﱐ  :ﺬﻳﺐ اﻟﺘﻬﺬﻳﺐ –ﲢﻘﻴﻖ  -إﺑﺮاﻫﻴﻢ اﻟﺰﻳﺒﻖ  -ﻋﺎدل ﻣﺮﺷﺪ -ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ2008-م.اﺑﻦ ﺣﺠﺮ  -اﻹﺻﺎﺑﺔ ﰲ ﲤﻴﻴﺰ اﻟﺼﺤﺎﺑﺔ -ﲢﻘﻴﻖ :ﻋﻠﻲ ﳏﻤﺪ اﻟﺒﺠﺎوي -دار اﳉﻴﻞ – ﺑﲑوت-ط 1412 -1ﻫـ.اﺑﻦ ﺣﺰم  -أﲰﺎء اﻟﺼﺤﺎﺑﺔ اﻟﺮواة وﻣﺎ ﻟﻜﻞ واﺣﺪ ﻣﻦ ﻋﺪد – ﲢﻘﻴﻖ ﺳﻴﺪ ﺣﺴﻦ ﻛﺴﺮواي – دار اﻟﻜﺘﺐ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ –ط-1ﺑﲑوت.
اﺑﻦ ﺣﻨﺒﻞ  -أﲪﺪ -اﳌﺴﻨﺪ  -اﳌﻜﺘﺐ اﻹﺳﻼﻣﻲ – ﺑﲑوت ط . 1978 – 2اﺑﻦ ﺧﻠﻜﺎن -وﻓﻴﺎت اﻷﻋﻴﺎن  -ﲢﻘﻴﻖ إﺣﺴﺎن ﻋﺒﺎس – دار ﺻﺎدر– ﺑﲑوت –  1397ﻫـ 1977 -م .-اﺑﻦ دﻗﻤﺎق  ،اﳉﻮﻫﺮ اﻟﺜﻤﲔ ﰲ ﺳﲑ اﳌﻠﻮك واﻟﺴﻼﻃﲔ -ﲢﻘﻴﻖ ﳏﻤﺪ ﻛﻤﺎل اﻟﺪﻳﻦ ﻋﺰ اﻟﺪﻳﻦ ﻋﻠﻲ ﻋﺎﱂ اﻟﻜﺘﺐ -

ﺑﲑوت .
اﺑﻦ رﺷﺪ اﳊﻔﻴﺪ  :ﺑﺪاﻳﺔ ا ﺘﻬﺪ و ﺎﻳﺔ اﳌﻘﺘﺼﺪ – دار اﳌﻌﺮﻓﺔ – ﺑﲑوت 1986-م .اﺑﻦ ﺳﻌﺪ -ﻃﺒﻘﺎت اﺑﻦ ﺳﻌﺪ -ﲢﻘﻴﻖ ﻋﻠﻲ ﳏﻤﺪ ﻋﻤﺮ -ﻣﻜﺘﺒﺔ اﳋﺎﳒﻲ -اﻟﻘﺎﻫﺮة 1421-ﻫـ2001 -م.اﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﱪ -اﻻﺳﺘﻴﻌﺎب ﰲ ﻣﻌﺮﻓﺔ اﻷﺻﺤﺎب– ﲢﻘﻴﻖ ﻋﻠﻲ ﳏﻤﺪ اﻟﺒﺠﺎوي – ﻣﻄﺒﻌﺔ ﻀﺔ ﻣﺼﺮ – اﻟﻔﺠﺎﻟﺔ- اﺑﻦ ﻗﺪاﻣﺔ اﳌﻘﺪﺳﻲ  -اﳌﻐﲏ -دار اﻟﻜﺘﺎب اﻟﻌﺮﰊ ،ﺑﲑوت ،ط  1403 /ﻫـ –  1983م.اﺑﻦ ﻛﺜﲑ – اﻟﺒﺪاﻳﺔ و اﻟﻨﻬﺎﻳﺔ  -إﺷﺮاف اﻟﺸﻴﺦ ﻋﺒﺪ اﻟﻘﺎدر اﻷرﻧﺆوط واﻟﺸﻴﺦ ﺑﺸﺎر ﻋﻮاد ﻣﻌﺮوف ﺑﺘﺤﻘﻴﻖ ﳔﺒﺔ ﻣﻦاﶈﻘﻘﲔ -دار اﺑﻦ ﻛﺜﲑ –دﻣﺸﻖ .
 اﺑﻦ ﻛﺜﲑ اﻟﻘﺮﺷﻲ اﻟﺪﻣﺸﻘﻲ ﺗﻔﺴﲑ اﻟﻘﺮآن اﻟﻌﻈﻴﻢ -اﶈﻘﻖ :ﺳﺎﻣﻲ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ ﺳﻼﻣﺔ -دار ﻃﻴﺒﺔ ﻟﻠﻨﺸﺮ واﻟﺘﻮزﻳﻊ-ط-21420ﻫـ  1999 -م.
اﺑﻦ ﻛﺜﲑ  -اﻟﺴﲑة اﻟﻨﺒﻮﻳﺔ – ﻣﺼﻄﻔﻰ ﻋﺒﺪ اﻟﻮاﺣﺪ : -دار اﳌﻌﺮﻓﺔ -ﺑﲑوت  1395 -ﻫـ  1976 -م . اﺑﻦ ﻣﺎﺟﻪ  -ﺻﺤﻴﺢ ﺳﻨﻦ اﺑﻦ ﻣﺎﺟﺔ،ﻣﺮاﺟﻌﺔ اﻟﺸﻴﺦ اﻷﻟﺒﺎﱐ. ،أﺑﻮ داود -اﻟﺴﻨﻦ  -ﻣﺮاﺟﻌﺔ ﳏﻲ اﻟﺪﻳﻦ ﻋﺒﺪ اﳊﻤﻴﺪ ،دار إﺣﻴﺎء اﻟﺴﻨﺔ اﻟﻨﺒﻮﻳﺔ.أﺑﻮ زﻫﻮ ﳏﻤﺪ ﳏﻤﺪ -اﳊﺪﻳﺚ واﶈﺪﺛﻮن دار اﻟﻔﻜﺮ اﻟﻌﺮﰊ اﻟﻄﺒﻌﺔ :اﻟﻘﺎﻫﺮة ﻓﺜﺎﻧﻴﺔ 1378ﻫـ.أﺑﻮ ﻧﻌﻴﻢ اﻷﺻﻔﻬﺎﱐ -ﺣﻠﻴﺔ اﻷوﻟﻴﺎء : :دار ﻃﻴﺒﺔ ﻟﻠﻨﺸﺮ واﻟﺘﻮزﻳﻊ اﻟﻄﺒﻌﺔ :اﻷوﱃ2005-م.أﺑﻮ ﻧﻌﻴﻢ اﻷﺻﻔﻬﺎﱐ ﺣﻠﻴﺔ اﻷوﻟﻴﺎء وﻃﺒﻘﺎت اﻷﺻﻔﻴﺎء دار اﻟﻔﻜﺮ.2008-أﲰﺎء اﻟﺴﻴﺪ -اﳌﺮأة و ﻧﻘﻞ اﳌﻌﺮﻓﺔ اﻟﺪﻳﻨﻴﺔ – ﻧﻘﻠﻪ إﱃ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ – د /أﲪﺪ اﻟﻌﺪوي  -ﻣﺪارات ﻟﻸﲝﺎث و اﻟﻨﺸﺮ .-اﻷﻟﻮﺳﻲ  -روح اﳌﻌﺎﱐ ﰲ ﺗﻔﺴﲑ اﻟﻘﺮآن اﻟﻌﻈﻴﻢ واﻟﺴﺒﻊ اﳌﺜﺎﱐ-اﻟﻄﺒﺎﻋﺔ اﳌﻨﲑﻳﺔ 2008م.
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اﻷﻟﻮﺳﻲ ﻧﻌﻤﺎن  -اﻹﺻﺎﺑﺔ ﰲ ﻣﻨﻊ اﻟﻨﺴﺎء ﻣﻦ اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ  -دار اﻟﻔﻜﺮ ﻟﻠﻄﺒﺎﻋﺔ واﻟﻨﺸﺮ واﻟﺘﻮزﻳﻊ ﺑﲑوت– ﻟﺒﻨﺎن اﻟﻄﺒﻌﺔ :1415ﻫـ 1995 -م.
اﻵﻣﺪي ﺳﻴﻒ اﻟﺪﻳﻦ -اﻹﺣﻜﺎم ﰲ أﺻﻮل اﻷﺣﻜﺎم -ﺿﺒﻄﻪ و ﻛﺘﺐ ﺣﻮاﺷﻴﻪ اﻟﺸﻴﺦ إﺑﺮاﻫﻴﻢ اﻟﻌﺠﻮز دار اﻟﻜﺘﺐاﻟﻌﻠﻤﻴﺔ -ﺑﲑوت.
اﻷﻧﺼﺎري زﻛﺮ -ﻓﺘﺢ اﻟﺒﺎﻗﻲ ﺑﺸﺮح أﻟﻔﻴﺔ اﻟﻌﺮاﻗﻲ ﲢﻘﻴﻖ ﻋﺒﺪ اﻟﻠﻄﻴﻒ اﳍﻤﻴﻢ -ﻣﺎﻫﺮ ﺳﲔ اﻟﻔﺤﻞ دار اﻟﻜﺘﺎباﻟﻌﻠﻤﻴﺔ2002-1م.
ﲝﻮث ﰲ رﻳﺦ اﻟﺴﻨﺔ اﳌﺸﱠﺮﻓﺔ -أﻛﺮم ﺿﻴﺎء اﻟﻌﻤﺮي-ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ -ﻣﻜﺘﺒﺔ اﻟﻌﻠﻮم واﳊﻜﻢ1984-م.اﻟﺒﺨﺎري – اﻷدب اﳌﻔﺮد : -دار اﻟﺒﺸﺎﺋﺮ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ – ﲢﻘﻴﻖ  :ﳏﻤﺪ ﻓﺆاد ﻋﺒﺪ اﻟﺒﺎﻗﻲ -ﺑﲑوت -اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ،.1989 – 1409
اﻟﺒﺨﺎري -اﳉﺎﻣﻊ اﻟﺼﺤﻴﺢ --ﻣﺮاﺟﻌﺔ وﺿﺒﻂ وﻓﻬﺮﺳﺔ -ﳏﻤﺪ ﻋﻠﻲ ﻗﻄﺐ-ﻫﺸﺎم اﻟﺒﺨﺎري -اﳌﻜﺘﺒﺔ اﻟﻌﺼﺮﻳﺔ-ط-11417ﻫـ1997-م .
اﻟﺒﻐﺪادي -أﺑﻮ ﺑﻜﺮ أﲪﺪ ﺑﻦ ﻋﻠﻲ ﺑﻦ ﺑﺖ -اﻟﻜﻔﺎﻳﺔ ﰲ ﻋﻠﻢ اﻟﺮواﻳﺔ ﲢﻘﻴﻖ ﻣﺎﻫﺮ ﺳﲔ اﻟﻔﺤﻞ – دار اﺑﻦ اﳉﻮزي –اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ  -ط1432 -1ﻫـ.
اﻟﺒﻐﺪادي اﳋﻄﻴﺐ -اﳉﺎﻣﻊ ﻷﺧﻼق اﻟﺮاوي وآداب اﻟﺴﺎﻣﻊ  -ﻣﻜﺘﺒﺔ اﳌﻌﺎرف1403 :ﻫـ .1989 -اﻟﺒﻐﺪادي اﳋﻄﻴﺐ -ﺗﻘﻴﻴﺪ اﻟﻌﻠﻢ- /ت ﺳﻌﺪ ﻋﺒﺪ اﻟﻐﻔﺎر –دار اﻻﺳﺘﻘﺎﻣﺔ 2009م.اﻟﺒﻴﻬﻘﻲ ﺳﻨﻦ اﻟﻜﱪى - -دار اﻟﻔﻜﺮ -ﺑﲑوت .اﻟﱰﻣﺬي – ﺟﺎﻣﻊ اﻟﺴﻨﻦ -دار اﻟﻜﺘﺎب اﻟﻌﺮﰊ ،ﻟﺒﻨﺎن.ﺣﺴﻦ ﺣﺴﻦ إﺑﺮاﻫﻴﻢ رﻳﺦ اﻹﺳﻼم اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ-ﻣﻜﺘﺒﺔ اﻟﻨﻬﻀﺔ اﳌﺼﺮﻳﺔ .اﳋﻄﺎﰊ  :ﻣﻌﺎﱂ اﻟﺴﻨﻦ  -ﻧﻮان اﻟﻜﺘﺎب :ﻣﻌﺎﱂ اﻟﺴﻨﻦ )اﶈﻘﻖ :ﳏﻤﺪ راﻏﺐ اﻟﻄﺒﺎخ -اﳌﻄﺒﻌﺔ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ  -ﺣﻠﺐ:.1932 – 1351
اﳋﻄﻴﺐ اﻟﺒﻐﺪادي -اﳉﺎﻣﻊ ﻷﺧﻼق اﻟﺮاوي وآداب اﻟﺴﺎﻣﻊ ﲢﻴﻖ ﳏﻤﺪ اﻟﻄﺤﺎن-ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ -أﻛﺮم ﺿﻴﺎء اﻟﻌﻤﺮي
اﳋﻄﻴﺐ اﻟﺒﻐﺪادي  -رﻳﺦ ﺑﻐﺪاد :دار اﻟﻐﺮب اﻹﺳﻼﻣﻲ 2001-م.ﺧﻼف ﻋﺒﺪ اﻟﻮﻫﺎب  -ﻋﻠﻢ أﺻﻮل اﻟﻔﻘﻪ  -ﻣﻜﺘﺒﺔ اﻟﺪﻋﻮة  -ﺷﺒﺎب اﻷزﻫﺮ – 2009م.اﻟﺪﺧﻴﻞ ﺳﻌﻴﺪ ﻓﺎﻳﺰ -ﻣﻮﺳﻮﻋﺔ ﻓﻘﻪ ﻋﺎﺋﺸﺔ – رﺿﻲ ﷲ ﻋﻨﻬﺎ..-ﺣﻴﺎ ﺎ وﻓﻔﻬﻬﺎ-ﻣﺮاﺟﻌﺔ ﳏﻤﺪ رواس ﻗﻠﻌﻪ ﺟﻲ–دار اﻟﻨﻔﺎﺋﺲ ﺑﲑوت – ط1409 -1ﻫـ 1989 -م.
 اﻟﺪراﻗﻄﲏ – ذﻛﺮ أﲰﺎء اﻟﺘﺎﺑﻌﲔ وﻣﻦ ﺑﻌﺪﻫﻢ ﳑﻦ ﺻﺤﺖ رواﻳﺘﻪ ﻋﻦ اﻟﺜﻘﺎت ﻋﻨﺪ اﻟﺒﺨﺎري وﻣﺴﻠﻢ -اﶈﻘﻖ :ﺑﻮراناﻟﻀﻨﺎوي  -ﻛﻤﺎل ﻳﻮﺳﻒ اﳊﻮت -ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﻜﺘﺐ اﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ – ﺑﲑوت-ط 1406 - 1ﻫـ1985/م.
-اﻟﺪﻣﻴﲏ ﻣﺴﻔﺮ ﻋﺰم ﷲ  -ﻣﻘﺎﻳﻴﺲ ﻧﻘﺪ ﻣﺘﻮن اﻟﺴﻨﺔ – اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ – 1404ﻫـ 1984-م .
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اﻟﺬﻫﱯ  -ﺳﲑ أﻋﻼم اﻟﻨﺒﻼء ﺳﲑ أﻋﻼم اﻟﻨﺒﻼء -ت :ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻷﺳﺎﺗﺬة ،ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ ،ط اﻷوﱃ1409 ،ﻫـ -1988م.
اﻟﺬﻫﱯ -ﺗﺬﻛﺮة اﳊﻔﺎظ – .ت اﳌﻌﻠﻤﻲ –دار اﳌﻌﺎرف اﻟﻌﺜﻤﺎﻧﻴﺔ .اﻟﺬﻫﱯ ﻣﻴﺰان اﻻﻋﺘﺪال ﰲ ﻧﻘﺪ اﻟﺮﺟﺎل –ﲢﻘﻴﻖ ﻋﻠﻲ ﳏﻤﺪ اﻟﺒﺠﺎوي –دار اﳌﻌﺮﻓﺔ –ﺑﲑوت -اﳌﻘﺪﻣﺔ.اﻟﺰرﻛﺸﻲ-اﻹﺟﺎﺑﺔ ﻹﻳﺮاد ﻣﺎ اﺳﺘﺪرﻛﺘﻪ ﻋﺎﺋﺸﺔ ﻋﻦ اﻟﺼﺤﺎﺑﺔ -ﲢﻘﻴﻖ :ﺳﻌﻴﺪ اﻷﻓﻐﺎﱐ ،ﺑﲑوت ،اﳌﻜﺘﺐ اﻹﺳﻼﻣﻲ،1980م،
زﻛﺮ اﻷﻧﺼﺎري -ﻓﺘﺢ اﻟﺒﺎﻗﻲ ﺑﺸﺮح أﻟﻔﻴﺔ اﻟﻌﺮاﻗﻲ ﺷﺎرح ﻗﻮل اﻟﻌﺮاﻗﻲ ﰲ أﻟﻔﻴﺔ ﻣﺼﻄﻠﺢ اﳊﺪﻳﺚ -دار اﻟﻜﺘﺐاﻟﻌﻠﻤﻴﺔ –ﻟﺒﻨﺎن .
-اﻟﺴﺨﺎوي  -ﻓﺘﺢ اﳌﻐﻴﺚ ﺑﺸﺮح أﻟﻔﻴﺔ اﳊﺪﻳﺚ ﻋﺒﺪ اﻟﻜﺮﱘ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ ﷲ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﺮﲪﻦ اﳋﻀﲑ  -دار اﳌﻨﺎﻫﺞ :

.1426
اﻟﺴﻬﻴﻠﻲ  -اﻟﺮوض اﻷﻧﻒ ﰲ ﺷﺮح اﻟﺴﲑة اﻟﻨﺒﻮﻳﺔ ﻻﺑﻦ ﻫﺸﺎم  -ﲢﻘﻴﻖ وﺗﻌﻠﻴﻖ وﺷﺮح :اﻟﺸﻴﺦ ﻋﺒﺪ اﻟﺮﲪﻦ اﻟﻮﻛﻴﻞ-ﻃﺒﻌﺔ دار اﻟﻜﺘﺐ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ 1967 -م.
اﻟﺴﻴﻮﻃﻲ  -ﺗﺪرﻳﺐ اﻟﺮاوي ﰲ ﺷﺮح ﺗﻘﺮﻳﺐ اﻟﻨﻮوي اﶈﻘﻖ:ﻣﺎزن ﺑﻦ ﳏﻤﺪ اﻟﺴﺮﺳﺎوي-دار اﺑﻦ اﳉﻮزي-2010-اﻟﺴﻴﻮﻃﻲ  -رﻳﺦ اﳋﻠﻔﺎء،ﲢﻘﻴﻖ ﲪﺪي دﻣﺮداش ﻣﻜﺘﺒﺔ ﻣﺼﻄﻔﻰ اﻟﺒﺎز-ط2004-1م.اﻟﺸﺎﻓﻌﻲ أﺑﻮ ﻋﺒﺪ ﷲ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ إدرﻳﺲ ﺑﻦ اﻟﻌﺒﺎس ﺑﻦ ﻋﺜﻤﺎن ﺑﻦ ﺷﺎﻓﻊ – اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ – ﲢﻘﻴﻖ وﺷﺮح أﲪﺪ ﺷﺎﻛﺮ– اﳌﻜﺘﺒﺔ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ  -ﺑﲑوت .
اﻟﺸﻮﻛﺎﱐ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﻠﻲ  -إرﺷﺎد اﻟﻔﺤﻮل إﱃ ﲢﻘﻴﻖ اﳊﻖ ﻣﻦ ﻋﻠﻢ اﻷﺻﻮل -اﶈﻘﻖ :ﺳﺎﻣﻲ ﺑﻦ اﻟﻌﺮﰊ اﻷﺛﺮي -داراﻟﻔﻀﻴﻠﺔ – 1421ﻫـ 2000-م.
اﻟﻄﱪي  -اﳉﺎﻣﻊ اﻟﺒﻴﺎن ﰲ وﻳﻞ اﻟﻘﺮآن – اﻟﺸﻬﲑ ﺑﺘﻔﺴﲑ -دار اﻟﻜﺘﺐ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ – ﺑﲑوت.اﻟﻄﱪي  -رﻳﺦ اﳌﻠﻮك واﻟﺮﺳﻞ -ﲢﻘﻴﻖ :ﳏﻤﺪ أﺑﻮ اﻟﻔﻀﻞ إﺑﺮاﻫﻴﻢ-دار اﳌﻌﺎرف-ﺑﲑوت 1387-ﻫـ1967 -م.اﻟﻌﺎﻟﻴﺔ ﺑﻨﺖ أﲪﺪ -ﺗﺮاﺟﻢ ﻃﺒﻘﺔ اﶈﺪ ت ﻣﻦ اﻟﺘﺎﺑﻌﻴﺎت وﻣﺮو ﻦ ﰲ اﻟﻜﺘﺐ اﻟﺴﺘﺔ-دار ا ﺘﻤﻊ -اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ .ط-11427ﻫـ2006 -م.
ﻋﺼﻤﺔ اﻟﺪﻳﻦ ﻛﺮﻛﺮ :اﳌﺮأة ﰲ اﻟﻌﻬﺪ اﻟﻨﺒﻮي – دار اﻟﻐﺮب اﻹﺳﻼﻣﻲ 1993-م.اﻟﻌﻠﻮاﱐ رﻗﻴﺔ ﻃﻪ ﺟﺎﺑﺮ "-أﺛﺮ اﻟﻌﺮف ﰲ ﻓﻬﻢ اﻟﻨﺼﻮص)ﻗﻀﺎ اﳌﺮأة أﳕﻮذﺟﺎ("-أﺻﻠﻪ رﺳﺎﻟﺔ دﻛﺘﻮراﻩ -دار اﻟﻔﻜﺮ -2004م .
اﻟﻌﻠﻮاﱐ زﻳﻨﺐ ﻃﻪ ﺟﺎﺑﺮ"-دﻻﻻت ﻣﻨﻬﺠﻴﺔ ﰲ اﻟﻘﺮاءات اﻟﻘﺮآﻧﻴﺔ ﻟﻠﺴﻴﺪة ﻋﺎﺋﺸﺔ..اﻻﺳﺘﺪراﻛﺎت ﳕﻮذﺟﺎً" ﻣﻮﻗﻊwww.academia.edu
ﺻﻠﱠﻰ ا ﱠُ َﻋﻠَْﻴ ِﻪ َو َﺳﻠﱠ َﻢ -ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ – ﺑﲑوت ط.1
-اﻟﻌﻤﺮي دي ﺷﺮﻳﻒ  -اﺟﺘﻬﺎد اﻟﺮﺳﻮلَ -
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ﻋﻴﺎض اﻟﻘﺎﺿﻲ  -ﺗﺮﺗﻴﺐ اﳌﺪارك وﺗﻘﺮﻳﺐ اﳌﺴﺎﻟﻚ اﳌﺆﻟﻒ ت :اﺑﻦ وﻳﺖ اﻟﻄﻨﺠﻲ 1965 ،م ﻋﺒﺪ اﻟﻘﺎدر -اﻟﺼﺤﺮاوي 1970 - 1966 ،ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﺷﺮﻳﻔﺔ  :-ﺳﻌﻴﺪ أﲪﺪ أﻋﺮاب 1983-1981م -ﻣﻄﺒﻌﺔ ﻓﻀﺎﻟﺔ -
اﶈﻤﺪﻳﺔ ،اﳌﻐﺮب ط .1
اﻟﻘﺎﺿﻲ ﻋﻴﺎض  -ﻣﺸﺎرق اﻷﻧﻮار،ﻋﻠﻰ ﺻﺤﺎح اﻵ ر –اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻟﻘﺪﳝﺔ 2015-م .اﻟﻘﺮﻃﱯ – اﳉﺎﻣﻊ ﰲ اﻟﺘﻔﺴﲑ -دار اﻟﻜﺘﺐ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ،ﺑﲑوت ،ﺑﻼ ت..ﻛﺤﺎﻟﺔ أﲪﺪ رﺿﺎ  -أﻋﻼم اﻟﻨﺴﺎء ﰲ ﻋﺎﳌﻲ اﻟﻌﺮب و اﻹﺳﻼم –ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ – 2011م.ﻣﺎﻟﻚ ﺑﻦ أﻧﺲ  -اﳌﻮﻃﺄ -رواﻳﺔ ﳛﻲ ﺑﻦ ﳛﲕ اﻟﻠﻴﺜﻲ-دار اﻟﻜﺘﺐ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ -ﺑﲑوت-ط1984-1م.اﳌﺰي  -ﺬﻳﺐ اﻟﻜﻤﺎل ﰲ أﲰﺎء اﻟﺮﺟﺎل – دار اﻟﻜﺘﺐ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ –دﻣﺸﻖ.ﻣﺴﻠﻢ ﺑﻦ اﳊﺠﺎج اﻟﻨﻴﺴﺎﺑﻮري -ﺻﺤﻴﺢ ﻣﺴﻠﻢ -ﲢﻘﻴﻖ :ﳏﻤﺪ ﻓﺆاد ﻋﺒﺪ اﻟﺒﺎﻗﻲ -دار إﺣﻴﺎء اﻟﱰاث اﻟﻌﺮﰊ– ﺑﲑوت.اﳌﻌﺎﺿﻴﺪي –دﻋﺎء ﻣﺎزن ﻋﺒﺪ -اﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻷﺻﻮﻟﻴﺔ اﻟﱵ ﳝﻜﻦ اﺳﺘﻨﺒﺎﻃﻬﺎ ﻣﻦ ﻓﻘﻪ اﻟﺴﻴﺪة ﻋﺎﺋﺸﺔ -رﺿﻲ ﷲ ﻋﻨﻬﺎ -داراﻟﺴﻼم – ﻣﺼﺮ 2016م.
اﻟﻨﺴﺎﺋﻲ  -اﻟﺴﻨﻦ  -ﺻﺤﺢ أﺣﺎدﻳﺜﻪ ﳏﻤﺪ ﺻﺮ اﻟﺪﻳﻦ اﻷﻟﺒﺎﱐ ،إﺷﺮاف زﻫﲑ اﻟﺸﺎوش ،ﻣﻜﺘﺐ اﻟﱰﺑﻴﺔ ﻟﺪول اﳋﻠﻴﺞ،اﻟﻨﻮوي  -ﳏﻲ اﻟﺪﻳﻦ ﳛﲕ ﺑﻦ ﺷﺮف أﺑﻮ زﻛﺮ  -ﺷﺮح اﻟﻨﻮوي ﻋﻠﻰ ﺻﺤﻴﺢ ﻣﺴﻠﻢ – دار إﺣﻴﺎء اﻟﱰاث اﻟﻌﺮﰊ –ﺑﲑوت-ط1392-2ﻫـ .
اﳍﺮوي اﻟﻘﺎري ﰲ ﺷﺮح ﳔﺒﺔ اﻟﻔﻜﺮ ﰲ ﻣﺼﻄﻠﺤﺎت أﻫﻞ اﻷﺛﺮ ﻋﻦ ﺗﻌﺮﻳﻒ اﳊﺪﻳﺚ اﳌﺮﺳﻞ -.دار اﻷرﻗﻢ ﻟﺒﻨﺎن –ﻫﻮﻧﻜﻪ ﺳﻐﺮﻳﺪ – )  (Sigrid Hunke,ﴰﺲ اﻟﻌﺮب ﺗﺸﺮق ﻋﻠﻰ اﻟﻐﺮب – ﻧﻘﻠﻪ ﻋﻦ اﻷﳌﺎﻧﻴﺔ – ﻓﺎروق ﺑﻴﻀﻮن –ﻛﻤﺎل دﺳﻮﻗﻲ – ﻣﺮاﺟﻌﺔ ﻣﺎرون ﻋﻴﺴﻰ اﳋﻮري  -دار اﳉﻴﻞ – ﺑﲑوت – ط1993-8م.
اﻟﻮاﻗﺪي  -اﳌﻐﺎزي  -ﲢﻘﻴﻖ :ﻣﺎرﺳﺪن ﺟﻮﻧﺲ -دار اﻷﻋﻠﻤﻲ -ﺑﲑوت اﻟﻄﺒﻌﺔ :اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ 1409 -ﻫـ 1989-م.
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اﻟﺘﻀﺎﻣﻦ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺑﲔ اﳌﺴﻠﻤﲔ وأﻫﻞ اﻟﺬﻣﺔ ﰲ ﻓﻘﻪ اﻹﻣﺎم اﻟﺸﺎﻓﻌﻲ،
دراﺳﺔ ﺳﻮﺳﻴﻮﻟﻮﺟﻴﺔ ﺑﻨﺎﺋﻴﺔ وﻇﻴﻔﻴﺔ
(İmam Şafii Fıkhında Müslümanlar ve Zımmiler Arasındaki Sosyal Dayanışma,
)Sosyolojik Yapısal ve İşlevsel Bir Çalışma

ﲪﺰة ﻓﺮﺣﺎن
دﻛﺘﻮر و ﺣﺚ ﰲ ﻋﻠﻢ اﻻﺟﺘﻤﺎع اﻟﺪﻳﲏ
Türkiye-İstanbul /TRT Arabic
hamzah_f@hotmail.com, orcid.org/0000-0003-0858-9107

ﻣﻘﺪﻣﺔ
ﺗﻌﺪ اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺑﲔ ﳐﺘﻠﻒ ﻓﺌﺎت ا ﺘﻤﻊ ﳏﻮر اﻫﺘﻤﺎم ﻋﻠﻤﺎء اﻻﺟﺘﻤﺎع ،واﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ إﺑﺮاز اﻵﻟﻴﺎت أو
اﻟﻈﻮاﻫﺮ اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ اﻟﱵ ﲢﻜﻢ ﻫﺬﻩ اﻟﻌﻼﻗﺎت ﻫﻮ ﳏﻞ اﻫﺘﻤﺎم اﻟﺒﺎﺣﺜﲔ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﺗﻮﺻﻴﻔﻬﺎ ودراﺳﺘﻬﺎ .وﰲ ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ
ﺳﻨﺤﺎول اﻹﺟﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ ﺳﺆال ﻣﻬﻢ ﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟﻄﻮاﺋﻒ اﻟﺪﻳﻨﻴﺔ أو اﻷﻗﻠﻴﺎت اﻟﺪﻳﻨﻴﺔ اﳌﻘﻴﻤﺔ داﺧﻞ اﻟﺪوﻟﺔ اﳌﺴﻠﻤﺔ ﻣﻦ
وﺟﻬﺔ ﻧﻈﺮ اﻟﻔﻜﺮ اﻟﺪﻳﲏ اﻹﺳﻼﻣﻲ اﳌﺒﻜﺮ ،اﻟﺬي ﺣﺼﺮ ﻩ ﲟﺜﺎل ﻣﻬﻢ ﻣﺘﻤﺜﻞ ﺑﻔﻘﻪ اﻹﻣﺎم اﻟﺸﺎﻓﻌﻲ.
وﻗﺪ أﺣﺒﺒﺖ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ اﳌﺴﺎﳘﺔ ﰲ ﺗﺴﻠﻴﻂ اﻟﻀﻮء ﻋﻠﻰ اﻹﻣﻜﺎﻧﻴﺔ اﳋﺼﺒﺔ اﻟﱵ ﳝﻜﻦ أن ﻳﺘﻌﺎون ﻓﻴﻬﺎ
ﻋﻠﻢ اﻻﺟﺘﻤﺎع ﻣﻊ ﻋﻠﻢ اﻟﻔﻘﻪ اﻹﺳﻼﻣﻲ ،ﻣﺴﺘﻔﻴﺪا ﺑﺬﻟﻚ ﻣﻦ أدﺑﻴﺎت اﻟﻌﻠﻮم اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ اﳊﺪﻳﺜﺔ ،ﻓﻬﻨﺎﻟﻚ ﳎﺎل ﻛﺒﲑ
ﳝﻜﻦ أن ﻳﺘﺸﺎرك ﻓﻴﻪ ﻋﻠﻢ اﻻﺟﺘﻤﺎع ﲟﻨﺎﻫﺠﻪ وﻧﻈﺮ ﺗﻪ ،ﻣﻊ ﻋﻠﻢ اﻟﻔﻘﻪ اﻹﺳﻼﻣﻲ ﺑﻘﻮاﻋﺪﻩ وأﺻﻮﻟﻪ وﻣﻔﺮداﺗﻪ .وذﻟﻚ ﳝﻜﻦ
ﻣﻦ ﺧﻼل ﻋﺮض دراﺳﺔ ﳌﺴﺄﻟﺔ ﺑﻌﻴﻨﻬﺎ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻣﻘﺎرﺑﺘﲔ ﻣﻦ ﻛﻼ اﻟﻌﻠﻤﲔ ،وإﺑﺮاز وﺟﻬﺔ ﻧﻈﺮ ﻛﻞ ﻋﻠﻢ ﻋﻠﻰ ﺣﺪة.
إن ﻣﻮﺿﻮع اﻟﺘﻀﺎﻣﻦ ﻫﻮ ﻣﻦ اﳌﻔﺮدات اﻹﳚﺎﺑﻴﺔ ﰲ ﻋﻠﻢ اﻻﺟﺘﻤﺎع اﻟﱵ ﳚﺪر ﻟﻌﻠﻤﺎء اﻻﻫﺘﻤﺎم ﺎ ﻟﺒﺤﺚ
واﻟﺪراﺳﺔ .و ﻟﺮﻏﻢ ﳑﺎ ﳛﺘﻮﻳﻪ ﻫﺬا اﳌﻮﺿﻮع ﻣﻦ أﳘﻴﺔ إﻻ أن اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ ﻓﻴﻪ ﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ درة ﺟﺪا ،ﻓﺮأﻳﺖ أﻧﻪ أوﱃ ﻟﺒﺤﺚ
ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﻨﺎوﻟﻪ ﺑﺪراﺳﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﲟﻮﺿﻮع ﻋﻼﻗﺔ اﳌﺴﻠﻤﲔ ﻫﻞ اﻟﺬﻣﺔ ،وذﻟﻚ ﻟﻠﺤﺎﺟﺔ اﳌﻠﺤﺔ اﻟﱵ ﻧﺸﻬﺪﻫﺎ ﰲ أوﻃﺎﻧﻨﺎ
اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ،ﺣﻴﺚ ﻧﺸﻬﺪ زﻣﺎ ﻛﺒﲑا ﰲ ﺑﻌﻀﻬﺎ ﻗﺪ ﺗﺸﺘﻌﻞ ﻓﺘﻴﻞ اﳊﺮب اﻷﻫﻠﻴﺔ ﻓﻴﻪ ﰲ أي وﻗﺖ.
واﳊﺎﺟﺔ إﱃ ﺗﻌﺰﻳﺰ ﻗﻴﻢ اﻟﺘﻀﺎﻣﻦ واﳌﻮاﻃﻨﺔ واﻟﺘﻤﺎﺳﻚ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺑﲔ اﳌﺴﻠﻤﲔ وﻏﲑ اﳌﺴﻠﻤﲔ داﺧﻞ اﻟﻮﻃﻦ اﻟﻮاﺣﺪ،
وﳏﺎوﻟﺔ ﻧﺸﺮﻫﺎ ﺗﺆﻛﺪﻩ اﳌﺼﻠﺤﺔ اﳌﺸﱰﻛﺔ ﰲ ﺳﻼﻣﺔ اﻟﻌﻴﺶ ﺑﲔ أﻓﺮاد اﻟﻮﻃﻦ اﻟﻮاﺣﺪ ﺑﻐﺾ اﻟﻨﻈﺮ ﻋﻦ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﺘﻘﺪا ﻢ.
وﻣﻔﻌﻠﺔ ﳍﺎ ﻓﺈن دراﺳﺔ اﻟﺘﻀﺎﻣﻦ ﻣﻦ
واﻧﻄﻼﻗﺎ ﻣﻦ ﻣﺒﺪأ أن اﻟﺘﺪﻳﻦ ﻫﻮ ﻇﺎﻫﺮة ﻣﺆﺛﺮة ﻋﻠﻰ ﲨﻴﻊ اﻟﻈﻮاﻫﺮ اﻷﺧﺮى وﻣﻘﻮﻳﺔ ّ
ﺧﻼل اﻟﻔﻘﻪ اﻹﺳﻼﻣﻲ اﻟﺬي ﻫﻮ ﲟﺜﺎﺑﺔ اﳌﺼﺪر اﻷول ﻟﺘﺠﻠﻲ ﻫﺬﻩ اﻟﻘﻴﻤﺔ ﰲ ا ﺘﻤﻊ ﻛﺎن أوﱃ ﻟﺪراﺳﺔ.
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.1.1

ﺗﻌﺮﻳﻒ "اﻟﺘﻀﺎﻣﻦ" و"أﻫﻞ اﻟﺬﻣﺔ"

ﻫﻨﺎك اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﶈﺎوﻻت ﻟﺘﻌﺮﻳﻒ اﻟﺘﻀﺎﻣﻦ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻣﺒﺜﻮﺛﺔ ﰲ اﻟﺪراﺳﺎت اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ .وﻗﺪ ﻻﺣﻆ اﻟﺒﺎﺣﺚ أن
ﻛﺜﲑ ﻣﻦ ﻫﺬﻩ اﻟﺘﻌﺮﻳﻔﺎت ﳛﺼﺮ اﻟﺘﻀﺎﻣﻦ ﰲ اﳉﺎﻧﺐ اﻟﻮﺟﺪاﱐ ﻓﻘﻂ ،ﺑﻴﻨﻤﺎ اﳉﺎﻧﺐ اﻟﻌﻤﻠﻲ ﻫﻮ اﻟﺜﻤﺮة اﳌﻬﻤﺔ ﰲ اﻟﺘﻀﺎﻣﻦ.
وﻫﻨﺎك ﺗﻌﺮﻳﻔﺎت ﻏﺎﻣﻀﺔ أو ﻗﺎﺻﺮة ﻟﻠﺒﻌﺾ اﻵﺧﺮ.
وﻣﻦ اﳌﻨﺎﺳﺐ ﻫﻨﺎ أن ﻧﻠﻘﻲ ﻟﻀﻮء ﻋﻠﻰ ﺑﻌﺾ اﻷﻣﻮر اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ اﻟﱵ ﳛﺘﻮﻳﻬﺎ اﻟﺘﻀﺎﻣﻦ .ﻓﻘﺪ أﻛﺪ  Moxleyأن
اﻟﺘﻀﺎﻣﻦ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻳﻌﲏ اﻹﲨﺎع ،واﳉﻤﺎﻋﺎت اﻟﺘﻜﺎﻓﻠﻴﺔ ،واﻟﺘﻤﺎﺳﻚ ،واﻻﻋﺘﻤﺎد اﳌﺘﺒﺎدل ،واﻟﺘﻜﺎﻣﻞ اﻷﺧﻼﻗﻲ .وﻟﺬك
اﻗﱰح اﺳﺘﺨﺪام ﺛﻼﺛﺔ أﻧﻮاع ﻣﻦ اﳌﺆﺷﺮات ﻟﻮﺻﻒ اﻟﺘﻀﺎﻣﻦ ،ﻳﻘﻴﺲ أﺣﺪﻫﺎ أوﺟﻪ اﻟﺘﺸﺎﺑﻪ ﰲ اﻻﻫﺘﻤﺎم واﻟﻘﻴﻢ واﳌﻌﺘﻘﺪات
واﳌﻮاﻗﻒ واﳌﺸﺎﻋﺮ واﻵراء .و ﻟﺘﺎﱄ  ،ﻓﺈن ﻣﺼﺎدر اﻟﺒﻴﺎ ت ﰲ ﻫﺬﻩ اﻟﻔﺌﺔ ﻫﻲ اﻷﻧﻮاع اﳌﻌﺮﻓﻴﺔ واﻟﻌﺎﻃﻔﻴﺔ .ﺑﻴﻨﻤﺎ ﻳﺘﻜﻮن
اﳌﺆﺷﺮ اﻟﺜﺎﱐ ﻣﻦ اﻟﺘﻔﺎﻋﻞ اﳊﻘﻴﻘﻲ ،وﻫﺬا ﻳﺴﺘﻠﺰم ﺷﺒﻜﺎت وأﳕﺎط اﻻﺗﺼﺎل .أﻣﺎ اﻟﻨﻮع اﻟﺜﺎﻟﺚ ﻓﻬﻮ اﻟﻌﻼﻗﺔ اﳌﺘﺒﺎدﻟﺔ ﺑﲔ
1
اﻟﻜﻴﺎ ت اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ،ﻣﺜﻞ اﻟﻌﺎﺋﻼت أو اﻟﺸﺮﻛﺎت أو اﳌﻨﻈﻤﺎت اﻟﺮﲰﻴﺔ اﻷﺧﺮى.
ﻛﻤﺎ ﰎ ﺗﻌﺮﻳﻒ اﻟﺘﻀﺎﻣﻦ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻧﻪ" :ﺷﻌﻮر ﻻﻟﺘﺰام واﳌﺴﺆوﻟﻴﺔ ﺗﺞ ﻋﻦ اﻟﺘﻌﺎون اﳌﺘﺒﺎدل واﳌﻮﻗﻒ اﳌﺸﱰك
2
واﻟﻌﻤﻞ اﳉﻤﺎﻋﻲ ﺑﲔ اﻷﻓﺮاد داﺧﻞ ﳎﻤﻮﻋﺔ أو ﺑﲔ ا ﻤﻮﻋﺎت ﻣﻊ ﺑﻌﻀﻬﺎ اﻟﺒﻌﺾ".
وﺑﻌﺪ اﻻﻃﻼع ﻋﻠﻰ ﻋﺪد ﻣﻦ اﻟﺘﻌﺮﻳﻔﺎت ﻳﺮى اﻟﺒﺎﺣﺚ أن اﻟﺘﻌﺮﻳﻒ اﳌﻨﺎﺳﺐ اﻟﺬي ﲢﺘﺎﺟﻪ اﻟﺪراﺳﺔ اﻟﱵ ﺑﲔ أﻳﺪﻳﻨﺎ
ﳝﻜﻦ أن ﻳﺼﺎغ ﻟﺼﻴﻐﺔ اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ" :اﻟﺘﻀﺎﻣﻦ ﻫﻮ وﻋﻲ ﳌﺼﺎﱀ واﻷﻫﺪاف واﳌﻌﺎﻳﲑ ،وﺗﻌﺎﻃﻒ ﻣﺸﱰك ،ﳜﻠﻘﺎن ﺗﻌﺎو
ﻣﺘﺒﺎدﻻ ﺑﲔ اﻷﻓﺮاد أو اﳉﻤﺎﻋﺎت ،ﻣﺎ ﻳﺆدي إﱃ زوال اﻟﺼﺮاع ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻴﻨﻬﻢ".
وﰲ ﲝﺜﻨﺎ ﻫﺬا ﻳﻜﻤﻦ اﻟﻮﻋﻲ ﳌﺼﺎﱀ واﻷﻫﺪاف اﳌﺸﱰﻛﺔ ﺑﻌﺪة أﻣﻮر ،أﳘﻬﺎ اﻟﻮﻋﻲ ﲝﻘﻮق اﳌﻮاﻃﻨﺔ وﲪﺎﻳﺔ اﻟﺪوﻟﺔ
واﶈﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ اﺳﺘﻘﺮارﻫﺎ ودواﻣﻬﺎ .وأﻣﺎ اﳌﻌﺎﻳﲑ ﻓﻬﻲ ﺗﻜﻮن ﻛﺎﻟﺸﺮﻳﻌﺔ واﻟﻘﺎﻧﻮن واﻷﻋﺮاف .وﻛﺬﻟﻚ ﻓﺈن اﻟﺘﻌﺎﻃﻒ اﳌﺸﱰك
ﻳﻜﻮن ﺑﲔ اﻷﻓﺮاد أو اﳉﻤﺎﻋﺎت ﺣﺘﻴﺎﺟﺎت اﻷﻓﺮاد أو اﳉﻤﺎﻋﺎت اﻷﺧﺮى ،اﻟﺪﻳﻨﻴﺔ واﳌﺎدﻳﺔ واﳌﻌﻨﻮﻳﺔ ،وﻛﺬﻟﻚ اﻟﺘﻌﺎﻃﻒ
ﺑﺘﺠﻨﺐ اﻷﻣﻮر اﻟﱵ ﻳﺘﺤﺮﺟﻮن ﻣﻨﻬﺎ أو ﺗﺆذﻳﻬﻢ ،ﻓﻜﻞ ذﻟﻚ ﻳُﻌﺪ داﻓﻌﺎ إﱃ اﻟﺘﻀﺎﻣﻦ .وأﻣﺎ اﻟﺘﻌﺎون اﳌﺘﺒﺎدل ﻓﻴﺘﻤﺜﻞ ﰲ أن
ﺗﻘﻮم ﲨﺎﻋﺔ ﲟﺪ ﻳﺪ اﻟﻌﻮن ﳉﻤﺎﻋﺔ أﺧﺮى ﰲ ﺳﺒﻴﻞ إﺷﺒﺎع ﺣﺎﺟﺎ ﺎ اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ ،و ﳌﻘﺎﺑﻞ ﻋﺪم إﻇﻬﺎر ﻣﺎ ﻳﺆذﻳﻬﺎ ﰲ اﻟﻌﻠﻦ.
وﻧﺘﻴﺠﺔ ﻟﻜﻞ ذﻟﻚ ﻳﺘﻤﻜﻦ ا ﺘﻤﻊ ﻣﻦ اﻟﻮﺻﻮل إﱃ اﳍﺪف اﻷﺳﺎس اﻟﺬي ﳛﻘﻖ اﻟﺘﻮاؤم وﺑﻘﺎء اﻟﻨﻈﺎم ﻗﺎﺋﻤﺎ ،أﻻ وﻫﻮ
اﻟﻌﻴﺶ اﳌﺸﱰك ،وأداء اﳊﻘﻮق واﻟﻮاﺟﺒﺎت ،وﲡﻨﺐ اﻟﺼﺮاع اﶈﺘﻤﻞ ﺑﲔ أﻓﺮادﻩ و ﲨﺎﻋﺎﺗﻪ.

1

Evans, Art, An Examination Of The Concept "Social Solidarity" (Mid-American Review of Sociology, 1977, Vol. 2
No. 1), 38.
2
HACER ŞAHİNALPi, ‘Danışma’dan Dayanışma’ya: Bireysel ve Sosyal Potansiyellerin Aktivasyon Kodu Olarak
Şûrâ (Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi 58:1 (2017), ss.109-146), 126.
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و ﻟﻨﺴﺒﺔ ﳌﻔﻬﻮم اﻟﺬﻣﺔ ﻓﻘﺪ ﻋﺮﻓﻪ اﻟﻌﻼﻣﺔ اﻟﺒﻐﺎ ﻧﻪ "ﻣﻦ اﻟﻌﻬﺪ واﻟﻀﻤﺎن واﻷﻣﺎن ﻷﻫﻞ اﻟﻜﺘﺎب ﻣﻦ اﻟﻴﻬﻮد واﻟﻨﺼﺎرى
إﻗﺮاراً ﳍﻢ ﻋﻠﻰ دﻳﻨﻬﻢ ،ﻣﻊ ﲤﺘﻌﻬﻢ ﳊﻤﺎﻳﺔ واﳊﻘﻮق اﻟﱵ ﻳﻜﺘﺴﺒﻬﺎ اﳌﻮاﻃﻨﻮن اﻵﺧﺮون ﻣﻦ اﳌﺴﻠﻤﲔ ﰲ ﺻﻴﺎﻧﺔ وﲪﺎﻳﺔ
ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن وﺣﺮ ﺗﻪ ،ﰲ اﻟﺪﻳﻦ واﻟﻨﻔﺲ واﻟﻌﻘﻞ واﻟﻨﺴﻞ واﳌﺎل ،وﺑﻌﺒﺎرة أﺧﺮى ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺴﻤﻰ أﻳﻀﺎً ﲝﻘﻮق اﳌﻮاﻃﻨﺔ ،إﻻ

ﰲ اﳌﻨﺼﺐ اﻟﺮﺋﻴﺲ وﻓﻴﻤﺎ ﻻﳝﺲ ﻋﻘﻴﺪة اﳌﺴﻠﻤﲔ".

3

وﳚﺐ أن ﻳﻀﺎف إﱃ اﻟﺘﻌﺮﻳﻒ اﻟﺴﺎﺑﻘﺄن أﻫﻞ اﻟﻜﺘﺎب ﻳُﻠﺤﻖ ﻢ ا ﻮس ،وذﻟﻚ ﲨﺎع اﳌﻠﺴﻤﲔ4.ﻛﻤﺎ أﳊﻖ
اﳊﻨﻔﻴﺔ ﻫﻞ اﻟﺬﻣﺔ أﻳﻀﺎ ﲨﻴﻊ اﻟﻜﻔﺎر ﻏﲑ ﻋﺒﺪة أو ن اﻟﻌﺮب5.وﻋﻨﺪ اﳌﺎﻟﻜﻴﺔ ﻓﺈﻧﻪ ﻳﺪﺧﻞ ﰲ ﻣﻔﻬﻮم أﻫﻞ اﻟﺬﻣﺔ ﲨﻴﻊ
اﳌﺸﺮﻛﲔ ﻣﻦ ﻏﲑ اﳌﺴﻠﻤﲔ دون ﺗﻔﺮﻳﻖ ،ﻓﻼ ﳜﺘﺺ ﺑﻄﺎﺋﻔﺔ دون أﺧﺮى6.واﻟﺮأي اﻷﺧﲑ ﻫﻮ اﻷوﺳﻊ ﰲ ﻫﺬﻩ اﳌﺴﺄﻟﺔ،
واﻷوﱃ ﻟﺘﻄﺒﻴﻖ ،ﺧﺎﺻﺔ ﰲ ﻇﻞ ﻣﻔﻬﻮم اﻟﺪوﻟﺔ اﳊﺪﻳﺜﺔ ،واﳌﻌﻤﻮل ﺑﻪ ﰲ اﻟﺪول اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ ﺣﺎﻟﻴﺎ.
ﻫﺬا وﲟﻘﺘﻀﻰ ﻋﻘﺪ اﻟﺬﻣﺔ ﻳﺪﺧﻞ ﻏﲑ اﳌﺴﻠﻢ ﰲ ذﻣﺔ اﳌﺴﻠﻤﲔ وﻋﻬﺪﻫﻢ وأﻣﺎ ﻢ ﻋﻠﻰ وﺟﻪ اﻟﺘﺄﺑﻴﺪ ،و ﺬا ﳛﻖ ﻟﻪ
7
اﻹﻗﺎﻣﺔ ﰲ دار اﻹﺳﻼم ﻋﻠﻰ اﻟﺪوام ،ﻓﻬﻮ ﻋﻘﺪ ﻳﺸﺒﻪ اﻟﺘﺠﻨﻴﺲ ﰲ اﻟﻌﺼﺮ اﳊﺪﻳﺚ.
.1.2

ﺿﺮورة اﻟﺘﻀﺎﻣﻦ

ﻟﻘﺪ ﺗﻈﺎﻓﺮت اﻟﻜﺘﺐ اﻟﺴﻤﺎوﻳﺔ واﻟﻘﻮاﻧﲔ اﻟﻮﺿﻌﻴﺔ اﻟﱵ ﻋﺮﻓﺘﻬﺎ اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ ﻋﱪ اﻷﺟﻴﺎل اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ ﰲ اﻟﺘﺄﻛﻴﺪ ﻋﻠﻰ
اﻟﺘﻀﺎﻣﻦ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ،ذﻟﻚ ن اﻟﺘﻌﺎﻟﻴﻢ اﻟﱵ ﻗﺪﻣﺘﻬﺎ أو اﻟﻘﻮاﻧﲔ اﻟﻮﺿﻌﻴﺔ اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ اﻟﱵ اﺻﻄﻠﺢ ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻟﻌﻘﻼء ﰲ ﻛﻞ
ﳎﺘﻤﻊ ﻣﺎ ﻫﻲ إﻻ أﺷﻜﺎل ﳐﺘﻠﻔﺔ ﻟﻠﺘﻀﺎﻣﻦ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ اﻟﱵ ﲢﻤﻲ اﻷﻓﺮاد واﳉﻤﺎﻋﺎت وﺗﻀﻤﻦ ﺣﻘﻮﻗﻬﻢ ،وﺗﺆدي ﰲ
اﻟﻨﻬﺎﻳﺔ إﱃ اﺳﺘﻘﺮار ا ﺘﻤﻊ واﺳﺘﻤﺮارﻩ ،وﻗﺪ ﺗﻮﺳﻌﺖ ﻫﺬﻩ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﺎت واﻟﻘﻮاﻧﲔ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ اﻟﺘﻔﺼﻴﻞ واﻟﺘﻌﻘﻴﺪ ﰲ ا ﺘﻤﻌﺎت
اﳊﺪﻳﺜﺔ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻻزد د اﳌﺨﺎﻃﺮ اﻟﱵ ﺪد اﻟﺘﻀﺎﻣﻦ واﻟﺮواﺑﻂ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ اﻟﱵ ﻛﺎﻧﺖ ﺗﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺿﻤﺎن اﻷﻣﻦ واﻻﺳﺘﻘﺮار
8
ﻟﻸﻓﺮاد واﳉﻤﺎﻋﺎت ﰲ ا ﺘﻤﻌﺎت اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ.

3ﳏﻤﺪ اﳊﺴﻦ اﻟﺒﻐﺎ،ﻣﻔﻬﻮم اﻟﺘﻌﺎﻳﺶ وﺿﺮوراﺗﻪ وﻣﺒﺎدؤﻩ ﺑﲔ اﳌﺴﻠﻤﲔ وﻏﲑﻫﻢ )ﻣﺴﻘﻂ :وزارة اﻷوﻗﺎف واﻟﺸﺆون اﻟﺪﻳﻨﻴﺔ ،ﻧﺪوة ﺗﻄﻮر اﻟﻌﻠﻮم اﻟﻔﻘﻬﻴﺔ ،ﻣﺎرس ،2013
 27ﺻﻔﺤﺔ(.6-5 ،
 4ﴰﺲ اﻟﺪﻳﻦ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ أﰊ ﺑﻜﺮ اﺑﻦ اﻟﻘﻴﻢ ،أﺣﻜﺎم أﻫﻞ اﻟﺬﻣﺔ ،ﲢﻘﻴﻖ :ﻳﻮﺳﻒ ﺑﻦ أﲪﺪ اﻟﺒﻜﺮي وﺷﺎﻛﺮ ﺑﻦ ﺗﻮﻓﻴﻖ اﻟﻌﺎروري )اﻟﺪﻣﺎم :رﻣﺎدي ﻟﻠﻨﺸﺮ،(1997 ،
.80-79
5ﻋﻼء اﻟﺪﻳﻦ أﺑﻮ ﺑﻜﺮ ﺑﻦ ﻣﺴﻌﻮد ﺑﻦ أﲪﺪ اﻟﻜﺎﺳﺎﱐ ،ﺑﺪاﺋﻊ اﻟﺼﻨﺎﺋﻊ ،ﲢﻘﻴﻖ) :ﺑﲑوت :دار اﻟﻜﺘﺐ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ،ط.111/7 ،(1986 ،2
6أﺑﻮ اﻟﻮﻟﻴﺪ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ أﲪﺪ ﺑﻦ رﺷﺪ ،ﺑﺪاﻳﺔ ا ﺘﻬﺪ و ﺎﻳﺔ اﳌﻘﺘﺼﺪ )اﻟﻘﺎﻫﺮة :دار اﳊﺪﻳﺚ.151/2 ،(2004 ،
 7ﻋﺒﺪ اﻟﻜﺮﱘ زﻳﺪان ،أﺣﻜﺎم اﻟﺬﻣﻴﲔ واﳌﺴﺘﺄﻣﻨﲔ ﰲ دار اﻹﺳﻼم )ﺑﲑوت :ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ؛ ﺑﻐﺪاد :ﻣﻜﺘﺒﺔ اﻟﻘﺪس.24,22،(1982 ،
8ﺣﺴﻴﻨﺔ ﻗﺎﺷﻲ ،اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﺎت اﳊﺪﻳﺜﺔ ﰲ ا ﺘﻤﻊ اﳉﺰاﺋﺮي وﻋﻼﻗﺘﻬﺎ ﺷﻜﺎل اﻟﺘﻀﺎﻣﻦ اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ اﻟﺴﺎﺋﺪة ﰲ اﻟﻮﺳﻂ اﳊﻀﺮي ،دراﺳﺔ ﻣﻴﺪاﻧﻴﺔ ﲟﺪﻳﻨﺔ اﳉﺰاﺋﺮ )اﳉﺰاﺋﺮ:
ﺟﺎﻣﻌﺔ اﳉﺰاﺋﺮ ) (2أﺑﻮ اﻟﻘﺎﺳﻢ ﺳﻌﺪ ﷲ ،رﺳﺎﻟﺔ دﻛﺘﻮراة.103 ،(2016 ،
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إن ﳏﺘﻮى اﻟﺘﻀﺎﻣﻦ وآﻟﻴﺎﺗﻪ وأﺷﻜﺎﻟﻪ ﺗﺘﻐﲑ ﺳﺘﻤﺮار ﻣﻦ ﳎﺘﻤﻊ ﻵﺧﺮ ﲝﺴﺐ اﻟﻈﺮوف اﻟﱵ ﲢﻴﻂ ﺑﻪ ،ﻓﺒﻌﺪ أن ﻛﺎﻧﺖ
اﻟﺮواﺑﻂ اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ ﺗﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﻮﻓﲑ اﻷﻣﻦ واﻻﺳﺘﻘﺮار ﻟﻠﻔﺮد ﰲ ا ﺘﻤﻌﺎت اﻟﺒﺴﻴﻄﺔ ،ﲢﺎول اﻟﻘﻮاﻧﲔ اﻟﻮﺿﻌﻴﺔ واﻟﺘﻨﻈﻴﻤﺎت
اﳊﺪﻳﺜﺔ إﻋﺎدة اﻟﺘﻀﺎﻣﻦ ﺑﻌﺪ أن ﺗﻌﺮض ﻟﻠﻀﻌﻒ ،وذﻟﻚ ﻣﻦ أﺟﻞ ﲪﺎﻳﺔ اﻷﻓﺮاد واﺳﺘﻘﺮار واﺳﺘﻤﺮار ا ﺘﻤﻌﺎت.ﻓﺎﻟﻔﺮداﻧﻴﺔ
اﻟﱵ ﺗﺴﻮد ﳎﺘﻤﻊ اﳊﺪاﺛﺔ وﺟﻌﻠﺖ اﻓﺮادﻩ ﻳﻨﺄون ﻧﻔﺴﻬﻢ ﻋﻦ ﻛﺜﲑ ﻣﻦ ﻣﻈﺎﻫﺮ اﻟﺘﻀﺎﻣﻦ اﻟﱵ ﻛﺎﻧﺖ ﺗﺴﻮد ﰲ ا ﺘﻤﻌﺎت
اﻟﻘﺪﳝﺔأﻟﻘﺖ ﻣﺴﺆوﻟﻴﺔ ﻛﺒﲑة ﻋﻠﻰ اﳌﺆﺳﺴﺎت اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ واﳋﺎﺻﺔ ﺗﺘﻤﺜﻞ ﰲ ﳏﺎوﻟﺘﻬﺎ ﺳﺪ اﳋﻠﻞ اﻟﺬي أﺣﺪﺛﺘﻪ ﻫﺬﻩ اﻟﻈﺎﻫﺮة،
و ﻣﻴﻨﻬﺎ ﻻﺣﺘﻴﺎﺟﺎت ﻣﺘﻨﻮﻋﺔ ﻟﻸﻓﺮاد ﻣﺘﻀﺎﻣﻨﺔ ﻣﻌﻬﻢ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺆﺳﺴﻲ ورﲰﻲ.
واﻟﺸﻌﻮر اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟﺬي ﳛﺪﺛﻪ اﻟﺘﻀﺎﻣﻦ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ واﳌﻄﻠﻮب ﻣﻦ اﻷﻓﺮاد ﻫﻮ أن ﳛﺲ ﻛﻞ ﻓﺮد ﻣﻦ أﻓﺮاد ا ﺘﻤﻊ ن
ﻋﻠﻴﻪ واﺟﺒﺎت ﲡﺎﻩ ﻫﺬا ا ﺘﻤﻊ ،وإن ﻗﺼﺮ ﰲ أداﺋﻬﺎ ﻓﺈن ذﻟﻚ ﻳﺆدي إﱃ ا ﻴﺎر ا ﺘﻤﻊ ﻋﻠﻴﻪ وﻋﻠﻰ ﻏﲑﻩ .وأن ﻟﻠﻔﺮد أﻳﻀﺎ
9
ﺣﻘﻮﻗﺎ ﳚﺐ ﻋﻠﻰ أﻫﻞ اﳌﺴﺆوﻟﻴﺔ أداؤﻫﺎ دون ﺗﻘﺼﲑ.
.1.3

اﻟﺘﻀﺎﻣﻨﻔﻲ اﻟﺪراﺳﺎت اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ

ﻟﻄﺎﳌﺎ ﺣﻈﻴﺖ ﻗﻴﻤﺔ اﻟﺘﻀﺎﻣﻦ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﳘﻴﺔ ﻛﺒﲑة ﰲ اﻟﻔﻜﺮ اﻟﺪﻳﲏ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ .وﻋﻨﺪ اﳊﺪﻳﺚ ﻋﻦ ﻣﻔﻬﻮم
اﻟﺘﻀﺎﻣﻦ ﻟﺪى ﻋﻠﻤﺎء اﻻﺟﺘﻤﺎع ﳒﺪ أن اﻟﻌﺎﱂ اﻷﺳﺒﻖ ﻟﺘﻨﺎول ﻫﺬا اﳌﻔﻬﻮم واﻟﱰﻛﻴﺰ ﻋﻠﻴﻪ ﻫﻮ اﺑﻦ ﺧﻠﺪون ،ﺣﻴﺚ ﺑﺴﻂ
اﳊﺪﻳﺚ ﻋﻦ ﺗﻀﺎﻣﻦ أﻓﺮاد ا ﺘﻤﻊ ﰲ ﻣﻘﺪﻣﺘﻪ ﰲ ﺻﻨﻊ ﻃﻌﺎﻣﻬﻢ وﺷﺮا ﻢ وﲨﻴﻊ أﻣﻮر ﺣﻴﺎ ﻢ ،وأﻧﻪ ﻟﻮﻻ ﻫﺬا اﻟﺘﻀﺎﻣﻦ
اﻟﺬي ﳝﺎرﺳﻮﻧﻪ ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻴﻨﻬﻢ ﳌﺎ اﺳﺘﻄﺎع ﺷﺨﺺ أن ﻛﻞ وﺟﺒﺔ ﻃﻌﺎم ﳑﺎ ﻛﻠﻪ اﻟﻨﺎس ﰲ ﺣﻴﺎ ﻢ اﻟﻴﻮﻣﻴﺔ ،وﻻ اﺳﺘﻄﺎع أن
ﳛﻤﻲ ﻧﻔﺴﻪ ﻣﻦ اﻷﺧﻄﺎر اﻟﱵ ﺪد ﺣﻴﺎﺗﻪ ﻟﻮﻻ ﻣﻌﺎوﻧﺔ أﺑﻨﺎء ﳎﺘﻤﻌﻪ ،ﻓﺎﻟﺘﻀﺎﻣﻦ واﻟﺘﻌﺎون ﺑﲔ أﺑﻨﺎء ا ﺘﻤﻊ ﻫﻮ اﻟﻔﺎﺋﺪة
10
اﻟﻌﻈﻤﻰ ﻟﻼﺟﺘﻤﺎع اﻟﻌﻤﺮاﱐ.
وﻟﻜﻦ ﻫﻨﺎك ﺷﻜﻞ ﻣﻦ أﺷﻜﺎل اﻟﺘﻀﺎﻣﻦ رﻛﺰ ﻋﻠﻴﻪ اﺑﻦ ﺧﻠﺪون ﺑﺸﻜﻞ ﻛﺒﲑ ﰲ ﻣﻘﺪﻣﺘﻪ ،وﻫﻮ "اﻟﻌﺼﺒﻴﺔ" ،ﺣﻴﺚ
ﺟﻌﻞ ﻣﻦ ﻫﺬا اﳌﺼﻄﻠﺢ ﻣﻔﺘﺎﺣﺎ ﻟﻠﺪﻳﻨﺎﻣﻴﻜﺎ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ،وأﺑﺮزﻩ ﺑﺸﻜﻞ ﺧﺎص ﻣﻦ ﺧﻼل ﲝﺜﻪ ﻟﻘﻴﺎم اﻟﺪول وزواﳍﺎ ﰲ
اﻟﻌﺎﱂ اﻟﻌﺮﰊ ﺣﱴ ﻋﺼﺮﻩ ﰲ اﻟﻘﺮن اﻟﺘﺎﺳﻊ اﳍﺠﺮي .ﻓﺎﻟﻌﺼﺒﻴﺔ ﺷﻜﻠﺖ ﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻪ اﻟﺸﻜﻞ اﻷﻗﻮى ﻣﻦ أﺷﻜﺎل اﻟﺘﻀﺎﻣﻦ
واﻟﺘﻤﺎﺳﻚ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ اﻟﺬي ﻻ ﺗﺴﺘﻄﻴﻊ أي ﻗﺒﻴﻠﺔ أو دوﻟﺔ أن ﺗﺴﺘﻮﱄ ﻋﻠﻰ اﳊﻜﻢ ﺑﺪوﻧﻪ11.ﻓﺮوح اﻟﺘﻀﺎﻣﻦ ذو اﻟﺼﻔﺔ
اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ اﻟﺬي أﺑﺮزﻩ اﺑﻦ ﺧﻠﺪون ﻛﺎن أﺣﺪ أﻫﻢ أﺷﻜﺎل اﻟﺘﻀﺎﻣﻦ اﻟﱵ ﺣﺮﻛﺖ اﻟﻌﺠﻠﺔ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﰲ اﻟﻌﺼﻮر اﻟﻘﺪﳝﺔ،
واﻟﱵ ﺑﺪأت ﺗﻨﺎزﻋﻪ أﺷﻜﺎل أﺧﺮى ﻟﻠﺘﻀﺎﻣﻦ ﰲ ا ﺘﻤﻌﺎت اﳊﺪﻳﺜﺔ ،وﺧﺎﺻﺔ اﻟﻐﺮﺑﻴﺔ.
9ﳏﻤﺪ أﺑﻮ زﻫﺮة،اﻟﺘﻜﺎﻓﻞ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﰲ اﻹﺳﻼم )اﻟﻘﺎﻫﺮة :دار اﻟﻔﻜﺮ اﻟﻌﺮﰊ.7 ،(1991 ،
10ﻋﺒﺪ اﻟﺮﲪﻦ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ اﺑﻦ ﺧﻠﺪون،ﻣﻘﺪﻣﺔ اﺑﻦ ﺧﻠﺪون ،ﲢﻘﻴﻖ :ﻋﺒﺪ ﷲ ﳏﻤﺪ اﻟﺪروﻳﺶ )دﻣﺸﻖ :دار ﻳﻌﺮب.137 ،(2004 ،
11اﺑﻦ ﺧﻠﺪون ،ﻣﻘﺪﻣﺔ اﺑﻦ ﺧﻠﺪون272 ،؛ ﻋﺒﺪ اﻟﻐﲏ ﻣﻐﺮﰊ ،اﻟﻔﻜﺮ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻋﻨﺪ اﺑﻦ ﺧﻠﺪون )ﺗﺮﲨﺔ ﳏﻤﺪ اﻟﺸﺮﻳﻒ ﺣﺴﲔ ،اﳉﺰاﺋﺮ :دﻳﻮان اﳌﻄﺒﻮﻋﺎت
اﳉﺎﻣﻌﻴﺔ.144-143،(1988 ،
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وأﻣﺎ ﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻌﻠﻤﺎء اﻻﺟﺘﻤﺎع اﻟﻐﺮﺑﻴﲔ ﻓﻴﻌﺘﱪ دورﻛﺎﱘ ﻣﻦ أﻫﻢ ﻋﻠﻤﺎء اﻻﺟﺘﻤﺎع اﻟﺬﻳﻦ ﲝﺜﻮا ﻇﺎﻫﺮة اﻟﺘﻀﺎﻣﻦ
اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ووﻇﻔﻮﻫﺎ ﰲ دراﺳﺎ ﻢ ﺑﺸﻜﻞ ﻓﻌﺎل .ﻓﻘﺪ رﻛﺰ ﻋﻠﻰ ﻇﺎﻫﺮة اﻟﺘﻀﺎﻣﻦ ﻛﻈﺎﻫﺮة ﳏﻮرﻳﺔ ﰲ ﻛﺘﺎﺑﻪ "ﰲ ﺗﻘﺴﻴﻢ
اﻟﻌﻤﻞ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ" ،ﺣﻴﺚ ﻗﺴﻢ اﻟﺘﻀﺎﻣﻦ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ إﱃ ﻗﺴﻤﲔ وﻓﻘﺎ ﳌﺴﺘﻮى اﳊﻀﺎرة اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ :اﻟﺘﻀﺎﻣﻦ اﳌﻴﻜﺎﻧﻴﻜﻲ
اﳌﻨﺘﺸﺮ ﰲ ا ﺘﻤﻌﺎت اﻟﺒﺪاﺋﻴﺔ واﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ ،واﻟﺘﻀﺎﻣﻦ اﻟﻌﻀﻮي اﳌﻨﺘﺸﺮ ﰲ ا ﺘﻤﻌﺎت اﳊﺪﻳﺜﺔ.
ﻓﺎﻟﺘﻀﺎﻣﻦ اﳌﻴﻜﺎﻧﻴﻜﻲ ،ﻣﺼﺪرﻩ ﺗﺞ ﻋﻦ ﲡﺎﻧﺲ اﻷﻓﺮاد ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻟﻌﻤﻞ اﳌﺘﻤﺎﺛﻞ ،واﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﺪﻳﲏ ،وأﺳﻠﻮب اﳊﻴﺎة
اﳌﺘﺸﺎﺑﻪ .وﻳﻘﻮم ﻋﻠﻰ رواﺑﻂ اﻟﻘﺮاﺑﺔ واﻟﺸﺒﻜﺎت اﻟﻘﺮاﺑﻴﺔ ورواﺑﻂ اﻟﻌﺸﲑة ،ﻓﻬﻮ ﳎﺘﻤﻊ ﻗﺎﺋﻢ ﻋﻠﻰ ﻣﺸﺎﻋﺮ وﻣﺴﺆوﻟﻴﺎت
ﻣﺸﱰﻛﺔ .واﻟﻨﺎس ﰲ ا ﺘﻤﻊ اﳌﻴﻜﺎﻧﻴﻜﻲ ﰲ ﻛﺜﲑ ﻣﻦ اﻷﺣﻴﺎن ﻟﺪﻳﻬﻢ ﻧﻔﺲ اﻟﻮﻇﺎﺋﻒ واﳌﺴﺆوﻟﻴﺎت ،ﻣﺎ ﻳﺸﲑ إﱃ ﺗﻘﺴﻴﻢ
12
ﻣﻨﺨﻔﺾ ﻟﻠﻌﻤﻞ.
أﻣﺎ اﻟﺘﻀﺎﻣﻦ اﻟﻌﻀﻮي ﻓﻴﻜﻮن ﻣﺼﺪرﻩ ﲡﺎ ﻋﻦ اﻻﺳﺘﻘﻼل ﰲ ﲣﺼﺼﺎت اﻟﻌﻤﻞ وﺗﻜﺎﻣﻠﻬﺎ ،ﻓﻬﻮ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﰲ
ﺗﻌﻘﻴﺪا ﻣﻊ
ا ﺘﻤﻌﺎت اﻷﻛﺜﺮﻋﻠﻤﺎﻧﻴﺔ وﻓﺮدﻳﺔ ﺑﺴﺒﺐ اﻟﺘﺨﺼﺺ ﰲ ﻛﻞ ﻣﻬﻤﺔ ﻣﻦ ﻣﻬﺎﻣﻬﺎ .وﻳﻜﻮن اﻟﺘﻀﺎﻣﻦ اﻟﻌﻀﻮي أﻛﺜﺮ ً

ﺗﻘﺴﻴﻢ أﻋﻠﻰ ﻟﻠﻌﻤﻞ.

13

وﺑﺬﻟﻚ ﻳﻜﻮن دورﻛﺎﱘ ﻗﺪ ﻟﻔﺖ اﻷﻧﻈﺎر إﱃ أﳘﻴﺔ اﻟﺘﻀﺎﻣﻦ ﰲ ا ﺘﻤﻌﺎت ﻛﻤﻔﺎﺗﻴﺢ ﻣﻬﻤﺔ ﻟﺒﺤﺚ ودراﺳﺔ أي ﳎﺘﻤﻊ.
ﻛﻤﺎ وﻇﻒ ﻇﺎﻫﺮة اﻟﺘﻀﺎﻣﻦ ﰲ دراﺳﺘﻪ ﻟﻈﺎﻫﺮة اﻻﻧﺘﺤﺎر ،ﻓﻌﻨﺪﻣﺎ ﻛﺎن اﻟﻌﻠﻤﺎء ﻳﺒﺤﺜﻮن ﻫﺬﻩ اﻟﻈﺎﻫﺮة ﻣﻦ ﺧﻼل
اﻟﱰﻛﻴﺰ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻟﻨﻔﺴﻴﺔ واﻟﻌﻮاﻣﻞ اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ اﻷﺧﺮى وﳚﻌﻠﻮ ﺎ ﳏﻮرا ﰲ دراﺳﺘﻬﻢ ﺗﻨﺎول دوﻛﺎﱘ ﻫﺬﻩ اﻟﻈﺎﻫﺮة ﻟﺒﺤﺚ
وﻟﻜﻦ ﻣﻦ زاوﻳﺔ ﻋﻠﻢ اﻻﺟﺘﻤﺎع ،وﺑﺮﻫﻦ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻹﺣﺼﺎءات أن اﻧﺪﻣﺎج اﻟﻔﺮد ﰲ ا ﺘﻤﻊ ،واﻟﺘﻜﺎﻓﻞ واﻟﺘﻤﺎﺳﻚ
واﻟﺘﻀﺎﻣﻦ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻫﻲ اﻟﻘﻴﻢ اﻟﱵ ﺗﻠﻌﺐ اﻟﺪور اﻟﺮﺋﻴﺲ ﰲ ز دة ﻇﺎﻫﺮة اﻻﻧﺘﺤﺎر وﺗﻨﻮع أﺷﻜﺎﻟﻪ ،ﻓﻌﻨﺪﻣﺎ ﻳﻜﻮن
اﻻﻧﺪﻣﺎج واﻟﺘﻀﺎﻣﻦ ﺿﻌﻴﻔﺎ ﰲ ﳎﺘﻤﻊ ﻣﺎ ﻳﻜﺜﺮ ﻓﻴﻪ اﻻﻧﺘﺤﺎر "اﻷ ﱐ" اﻟﺬي ﳜﺘﺎر اﻟﻔﺮد ﻣﺼﻠﺤﺘﻪ اﻟﻔﺮدﻳﺔ ي ﻃﺮﻳﻘﺔ
ﻳﺮﻳﺪﻫﺎ ،وﻟﻮ ﻛﺎﻧﺖ ﻻﻧﺘﺤﺎر  ،أو اﻻﻧﺘﺤﺎر اﻟﻔﻮﺿﻮي ،وﻫﺬان اﻟﻨﻮﻋﺎن ﻣﻦ اﻻﻧﺘﺤﺎر وﺻﻔﻬﻤﻬﺎ ﻟﻈﺎﻫﺮة اﳌﺮﺿﻴﺔ اﻟﱵ
ﻳﻜﻤﻦ ﻋﻼﺟﻬﺎ ﰲ ز دة ﺷﻌﻮرﻫﺎ ﻟﺘﻀﺎﻣﻦ ﺑﻴﻨﻬﺎ وﺑﲔ ا ﺘﻤﻊ ،وﻳﻨﻤﻮان ﰲ ا ﺘﻤﻌﺎت اﻟﱵ أﻓﺮادﻫﺎ أﻗﻞ ﲤﺎﺳﻜﺎ واﻧﺪﻣﺎﺟﺎ
ﰲ ا ﺘﻤﻊ14.أو ا ﺘﻤﻌﺎت اﻟﻘﻤﻌﻴﺔ اﻟﱵ ﻳﻔﻀﻞ اﻟﻔﺮد ﻓﻴﻬﺎ اﳌﻮت ﻋﻠﻰ اﳊﻴﺎة اﻟﺼﻌﺒﺔ .وأﻳﻀﺎ ﰲ ا ﺘﻤﻌﺎت اﻟﱵ ﻳﻜﻮن
ﻓﻴﻬﺎ ﺗﺒﻌﻴﺔ اﻟﻔﺮد ﻟﻠﺠﻤﺎﻋﺔ ﻗﻮ ﺗﻜﻮن ﺻﺎﺣﺒﺔ أﻗﻞ ﻧﺴﺒﺔ اﻧﺘﺤﺎر ،وﻳﻜﺜﺮ ﻓﻴﻬﺎ اﻻﻧﺘﺤﺎر "اﻹﻳﺜﺎري" ،ﺣﻴﺚ ﻳﻀﺤﻲ اﻟﻔﺮد

12إﳝﻴﻠﺪورﻛﻬﺎﱘ،ﰲ ﺗﻘﺴﻴﻢ اﻟﻌﻤﻞ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ،ﺗﺮﲨﺔ :ﺣﺎﻓﻆ اﳉﻤﺎﱄ )ﺑﲑوت :اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﺔ ﻟﱰﲨﺔ اﻟﺮواﺋﻊ.126-125 ،(1982 ،
13دورﻛﻬﺎﱘ،ﰲ ﺗﻘﺴﻴﻢ اﻟﻌﻤﻞ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ.153-151 ،
14إﳝﻴﻞ دورﻛﻬﺎﱘ ،اﻻﻧﺘﺤﺎر،ﺗﺮﲨﺔ ﺣﺴﻦ ﻋﻮدة )دﻣﺸﻖ :وزارة اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ،اﳍﻴﺌﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﺴﻮرﻳﺔ ﻟﻠﻜﺘﺎب.487-486 ،(2011 ،
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ﲝﻴﺎﺗﻪ ﰲ ﺳﺒﻴﻞ ﻣﺼﻠﺤﺔ اﳉﻤﺎﻋﺔ15،ﻛﻤﺎ ﳛﺪث ﰲ اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت اﻟﻔﺪاﺋﻴﺔ اﻟﱵ ﻳﻨﻔﺬﻫﺎ ﺑﻌﺾ اﻷﻓﺮاد ﰲ ا ﺘﻤﻌﺎت
اﳌﺘﻤﺎﺳﻜﺔ.
وﻧﺴﺘﻔﻴﺪ ﻣﻦ ﲝﻮث اﻟﻌﺎﱂ دورﻛﺎﱘ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﻟﺘﻀﺎﻣﻦ ،أﻧﻪ ﻣﻦ اﳋﻄﻮرة ﲟﻜﺎﻧﺔ ﺗﺆدي إﱃ ز دة ﻧﺴﺐ اﻻﻧﺘﺤﺎر ﰲ
ا ﺘﻤﻌﺎت إن ﻛﺎن ﻓﻴﻪ ﺧﻠﻞ أو ﺗﻘﺼﲑ ﲡﺎﻩ ﻣﻦ ﳛﺘﺎﺟﻮن ﳍﺬﻩ اﻟﻘﻴﻤﺔ.
وﻓ ًﻘﺎ ﻟﺪورﻛﻬﺎﱘ ﳚﺐ اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ اﻟﺘﻀﺎﻣﻦ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻋﻠﻰ أﻧﻪ ﻇﺎﻫﺮة أﺧﻼﻗﻴﺔ ،أي ﻏﲑ ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﻘﻴﺎس ﺑﺸﻜﻞ
ﻣﺒﺎﺷﺮ .وﻣﻦ أﺟﻞ ﻓﻬﻢ اﻟﺘﻀﺎﻣﻦ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻓﺈﻧﻪ ﻣﻦ اﻟﻀﺮوري اﺳﺘﺒﺪال اﳊﻘﻴﻘﺔ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ ﲟﺆﺷﺮ ﺧﺎرﺟﻲ ﻳﺮﻣﺰ إﻟﻴﻪ ،وﻗﺪ
اﺧﺘﺎر دورﻛﻬﺎﱘ اﺳﺘﺨﺪام اﻟﺮﻣﻮز اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻛﻤﺆﺷﺮات ﻟﻠﺘﻀﺎﻣﻦ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ،واﻟﻘﻮاﻧﲔ ﻋﻨﺪﻩ ﰲ ذﻟﻚ ﻧﻮﻋﺎن ،ﻋﻘﻮ ت
ﻗﻤﻌﻴﺔ ﺗﻜﺜﺮ ﰲ ا ﺘﻤﻊ ذي اﻟﺘﻀﺎﻣﻦ اﳌﻴﻜﺎﻧﻴﻜﻲ ،وﺗﻘﺘﻀﻲ أن ﻳﻌﺎﱐ اﻟﻔﺮد ﻣﻦ ﺟﺮاء ﺟﺮﳝﺘﻪ ،ﺣﻴﺚ ﺗﻜﻮن اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ ردﻋﺎ
ﻟﻠﺠﺎﱐ ،وﲪﺎﻳﺔ وإﻋﺎدة ﻛﻴﺪ دور اﳉﻤﺎﻋﺔ اﻟﻮاﻋﻴﺔ ﰲ ﻣﻮاﺟﻬﺔ اﻷﻋﻤﺎل اﻟﱵ ﲢﺎول ﺗﻌﺪي اﳋﻄﻮط اﳊﻤﺮاء اﻟﱵ ُرﲰﺖ
ﳍﺎ ،واﻟﻐﺮض اﻟﺮﺋﻴﺲ ﻣﻦ ﻫﺬﻩ اﻟﻌﻘﻮ ت ﻫﻮ إرﺿﺎء اﻟﺸﻌﻮر اﳉﻤﺎﻋﻲ اﻟﻐﺎﺿﺐ .واﻟﻨﻮع اﻟﺜﺎﱐ ﻣﻦ اﻟﻌﻘﻮ ت ﻫﻲ ﻋﻘﻮ ت
ﺗﻌﻮﻳﻀﻴﺔ ،وﺗﻈﻬﺮ ﺑﺸﻜﻞ أﻛﺜﺮ ﰲ ا ﺘﻤﻌﺎت ذات اﻟﺘﻀﺎﻣﻦ اﻟﻌﻀﻮي ،ﺣﻴﺚ ﻳﻜﻮن اﳍﺪف اﻷﺳﺎس ﻣﻨﻬﺎ ﻫﻮ إﺻﻼح
16
اﻟﻀﺮر اﻟﺬي ﺣﻞ ﺘﻤﻊ.
.1.4

ﻣﻨﻬﺞ اﻟﺒﺤﺚ وﻓﺮﺿﻴﺘﻪ

إن ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ ﳛﺎول أوﻻ اﻹﺟﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﺆال اﻟﺘﺎﱄ :ﻣﺎ ﻫﻮ اﳌﻨﻬﺞ اﻟﺬي ﻧﺴﺘﺨﻠﺼﻪ ﻣﻦ ﻓﻘﻪ اﻹﻣﺎم اﻟﺸﺎﻓﻌﻲ ﰲ
ﺗﻌﺎﻣﻠﻪ ﻣﻊ أﻫﻞ اﻟﺬﻣﺔ ﰲ اﻟﺪوﻟﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﻟﺘﻀﺎﻣﻦ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ؟ وﻣﻦ ﰒ ﳛﺎول ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻣﻨﻬﺞ اﻹﻣﺎم
اﻟﺸﺎﻓﻌﻲ ﺑﻐﲑﻩ ﻣﻦ اﻟﻔﻘﻬﺎء ﻋﻨﺪ اﻟﻀﺮورة ،وﻛﺬﻟﻚ اﻻﺣﺘﻜﺎم إﱃ اﳌﻨﻬﺞ اﻟﻘﺮآﱐ .وﻣﻦ ﺟﻬﺔ إﺧﺮى ﳛﺎول أن ﳛﺘﻜﻢ إﱃ
اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ اﻟﺒﻨﺎﺋﻴﺔ اﻟﻮﻇﻴﻔﻴﺔ ،ﻛﻤﺤﺎوﻟﺔ ﻹدﻣﺎج أدﺑﻴﺎت ﻋﻠﻢ اﻻﺟﺘﻤﺎع دﺑﻴﺎت اﻟﻔﻘﻪ اﻹﺳﻼﻣﻲ.
وﲟﺎ أن ﻛﻞ ﲝﺚ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﳛﺘﺎج إﱃ ﻓﺮﺿﻴﺎت ﻗﺒﻞ اﻟﺸﺮوع ﻓﻴﻪ ،ﻓﺈﻧﻪ ﳝﻜﻨﻨﺎ أن ﻧﺴﺘﺨﻠﺺ ﻫﺬﻩ اﻟﻔﺮﺿﻴﺎت ﻣﻦ
اﳌﻨﻬﺞ اﻟﻘﺮآﱐ اﻟﻌﺎم واﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﱵ ﳝﻜﻦ أن ﺗﻜﻮن ﲟﺜﺎﺑﺔ اﶈﻜﻤﺎت ﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﺘﺸﺎ ﺎت .وﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ ﻓﺈﻧﻪ
ﳝﻜﻨﻨﺎ ﻣﺒﺪﺋﻴﺎ أن ﻧﻔﱰض اﻟﻔﺮﺿﻴﺎت اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ:

15دورﻛﻬﺎﱘ ،اﻻﻧﺘﺤﺎر.473 ،
Evans, Art, An Examination Of The Concept "Social Solidarity", 30.
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• أن اﻹﺳﻼم ﺣﺪد ﻋﻼﻗﺎت اﳌﺴﻠﻤﲔ ﻫﻞ اﻟﺬﻣﺔ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻟﻌﺪاﻟﺔ واﻟﺘﻌﺎون ،وذﻟﻚ ﻳﺪل ﻋﻠﻴﻪ ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ:
) أَﻳـﱡﻬﺎ اﻟﱠ ِﺬﻳﻦ آﻣﻨﻮا ُﻛﻮﻧُﻮا ﻗَـ ﱠﻮ ِاﻣﲔ ِﱠِ ﺷﻬﺪاء ِ ﻟْ ِﻘﺴ ِﻂ وﻻ َﳚ ِﺮﻣﻨﱠ ُﻜﻢ ﺷﻨﺂ ُن ﻗَـﻮٍم ﻋﻠَﻰ أَﻻ ﺗَـﻌ ِﺪﻟُﻮا ِ
ب
َ َُ
ْ
َ ُ َ َ َ ْ َ ْ َ ْ ََ ْ َ
ْ
َ َ
ٱﻋﺪﻟُﻮاْ ُﻫ َﻮ أَﻗْـَﺮ ُ
17
ﻟِﻠﺘﱠـ ْﻘ َﻮ ٰى(.
• ﻫﻨﺎك ﺑﻌﺾ اﳋﺼﻮﺻﻴﺎت ﻟﻠﻤﺴﻠﻤﲔ ﺗﻌﻄﻴﻬﻢ اﻣﺘﻴﺎزات ﳝﺘﺎزون ﺎ ﻋﻦ اﻟﺬﻣﻴﲔ ﻧﻈﺮا ﻟﻜﻮ ﻢ أﻛﺜﺮﻳﺔ ،وذﻟﻚ
ﻛﺮ ﺳﺔ اﻟﺪوﻟﺔ ،وﺑﻌﺾ اﳋﺼﻮﺻﻴﺎت اﻷﺧﺮى اﻟﱵ ﳍﺎ ﻋﻼﻗﺔ ﻣﺒﺎﺷﺮة ﻣﻊ اﳋﺼﻮﺻﻴﺔ اﻟﺪﻳﻨﻴﺔ ،ﻛﺎﳉﻬﺎد ﰲ ﺳﺒﻴﻞ
ﷲ.
• ﻫﻨﺎك ﻋﺪاﻟﺔ ﰲ اﻟﻘﻀﺎء ﺑﲔ اﻟﺬﻣﻴﲔ واﳌﺴﻠﻤﲔ .وذﻟﻚ ﻧﻔﻬﻤﻪ ﻣﻨﻘﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ) :إِ ﱠٓ أَﻧﺰﻟْﻨَﺎٓ إِﻟَﻴ َ ِ
ﭑﳊَ ِّﻖ
ﺐ ﺑِ ْ
َ ْ
ﻚ ٱﻟْﻜٰﺘَ َ
ِ
ِ ِِ
ِ
ﲔ ٱﻟﻨ ِ
ﺎﺣ ُﻜ ْﻢ ﺑـَْﻴـﻨَـ ُﻬ ْﻢ أ َْو
ﻴﻤﺎ(18،وﻗﻮﻟﻪ أﻳﻀﺎ )ﻓَِﺈ ْن َﺟﺎءُ َ
ﱠﺎس ِﲟَﺎٓ أ ََرٰﯨ َ
ﻚ ٱ ﱠُ ۚ َوَﻻ ﺗَ ُﻜﻦ ﻟّْﻠ َﺨﺎٓﺋﻨ َ
ﻟﺘَ ْﺤ ُﻜ َﻢ ﺑَْ َ
وك ﻓَ ْ
ﲔ َﺧﺼ ً
ﺐ
ﻀﱡﺮ َ
ﺎﺣ ُﻜ ْﻢ ﺑـَْﻴـﻨَـ ُﻬ ْﻢ ِ ﻟْ ِﻘ ْﺴ ِﻂ إِ ﱠن ا ﱠَ ُِﳛ ﱡ
ض َﻋْﻨـ ُﻬ ْﻢ ﻓَـﻠَ ْﻦ ﻳَ ُ
ض َﻋْﻨـ ُﻬ ْﻢ َوإِ ْن ﺗـُ ْﻌ ِﺮ ْ
أ َْﻋ ِﺮ ْ
وك َﺷْﻴـﺌًﺎ َوإِ ْن َﺣ َﻜ ْﻤ َ
ﺖ ﻓَ ْ
19
ِِ
ﲔ(.
اﻟْ ُﻤ ْﻘﺴﻄ َ
• اﻹﺳﻼم ﻳﻀﻤﻦ ﻷﻫﻞ اﻟﺬﻣﺔ ﳑﺎرﺳﺔ ﺷﻌﺎﺋﺮﻫﻢ اﻟﺪﻳﻨﻴﺔ ،ﻷن ذﻟﻚ ﺿﺮورة ﻟﻜﻞ ﲨﺎﻋﺔ ﺗﻌﻴﺶ ﰲ أي ﳎﺘﻤﻊ.
.1.5

اﻟﺘﻀﺎﻣﻦ واﻟﻨﻈﺮﻳﺔ اﻟﺒﻨﺎﺋﻴﺔ اﻟﻮﻇﻴﻔﻴﺔ

ﻟﻘﺪ اﺧﺘﻠﻔﺖ اﻟﻨﻈﺮ ت اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺑﲔ اﻟﻨﻈﺮ ت اﻟﺘﻮﻓﻴﻘﻴﺔ واﻟﺼﺮاﻋﻴﺔ ،وﺑﲔ اﻟﻨﻈﺮ ت اﻟﱵ ﺗﺮﻛﺰ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺴﻖ
اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ واﻟﱵ ﺗﺮﻛﺰ ﻋﻠﻰ اﻟﻔﻌﻞ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ .وﻗﺪ رأى اﻟﺒﺎﺣﺚ أن اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ اﻟﺒﻨﺎﺋﻴﺔ اﻟﻮﻇﻴﻔﻴﺔ ﻫﻲ اﻷﻧﺴﺐ ﳍﺬا اﻟﺒﺤﺚ.
ﺣﻴﺚ إ ﺎ ﺗﺮﻛﺰ ﻋﻠﻰ اﳊﻔﺎظ ﻋﻠﻰ ﻗﻴﺎم اﻟﻨﺴﻖ وﺑﻘﺎﺋﻪ وﺗﻼؤم أﺟﺰاﺋﻪ ،ﲞﻼف ﻧﻈﺮﻳﺔ اﻟﺼﺮاع اﻟﱵ ﻳﻠﻌﺐ ﻓﻴﻬﺎ اﻟﺼﺮاع اﻟﺪور
اﻟﺮﺋﻴﺲ .وﻣﻮﺿﻮﻋﻨﺎ ﻫﻨﺎ ﻫﻮ اﻟﺘﻀﺎﻣﻦ ﺑﲔ اﳌﻮاﻃﻨﲔ ،واﻷﺳﺎس ﻓﻴﻪ أﻧﻪ ﻳﻘﻮم ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻮاﻓﻖ واﻟﺘﻨﺎﻏﻢ.
إن اﻟﻔﻜﺮة اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﰲ اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ اﻟﺒﻨﺎﺋﻴﺔ اﻟﻮﻇﻴﻔﻴﺔ ﻫﻲ ﺣﻔﻆ اﻟﻨﺴﻖ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ،واﻟﺘﻜﺎﻣﻞ واﻟﺘﻮاﻓﻖ ﺑﲔ ﻣﺆﺳﺴﺎت

ﻋﺮﺿﻴﺔ ﺗﻨﺘﺞ ﻋﻦ اﺧﺘﻼل ﻣﺮﺿﻲ ﻻ ﺑﺪ أن ﻳﺰول ﺳﺮﻳﻌﺎ20.وﲝﺴﺐ
ا ﺘﻤﻊ واﻷﻓﺮاد ،وﻻ ﳛﺘﻞ اﻟﺼﺮاع ﻓﻴﻬﺎ إﻻ ﺣﺎﻟﺔ َ
اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ ﻓﺈن اﻟﺘﻜﺎﻣﻞ ﻳُﻌﺪ أﺣﺪ اﳌﺘﻄﻠﺒﺎت اﻟﻮﻇﻴﻔﻴﺔ ﻟﻠﻨﺴﻖ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ،وﻳُﻘﺼﺪ ﺑﻪ أن اﻟﻨﺴﻖ ﻳﺴﻌﻰ إﱃ ﲤﺎﺳﻚ ا ﺘﻤﻊ
وﺗﺴﺎﻧﺪﻩ ،وﺿﻤﺎن ﲡﻨﺐ اﻧﺸﻘﺎق ﲨﺎﻋﺎﺗﻪ ﻋﻦ اﳌﺴﺎر اﻟﻌﺎم .وﻳﻠﻌﺐ اﻟﺪﻳﻦ واﻟﻘﻴﻢ اﻟﺴﺎﺋﺪة ﰲ ا ﺘﻤﻊ دورا أﺳﺎﺳﻴﺎ ﰲ
ﺻﻴﺎﻏﺔ اﻟﺮواﺑﻂ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ،ﻣﺎ ﻳﺆدي إﱃ اﶈﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻀﺒﻂ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ.

21

17ﺳﻮرة اﳌﺎﺋﺪة ،اﻵﻳﺔ .8
18ﺳﻮرة اﻟﻨﺴﺎء ،اﻵﻳﺔ .105
19ﺳﻮرة اﳌﺎﺋﺪة ،اﻵﻳﺔ .42
 20إﺑﺮاﻫﻴﻢ ﻋﻴﺴﻰ ﻋﺜﻤﺎن ،اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ اﳌﻌﺎﺻﺮة ﰲ ﻋﻠﻢ اﻻﺟﺘﻤﺎع )ﻋﻤﺎن :دار اﻟﺸﺮوق.44 ،(2007 ،
21ﺷﺤﺎﺗﻪ ﺻﻴﺎم ،اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻣﻦ اﳌﺮﺣﻠﺔ اﻟﻜﻼﺳﻴﻜﻴﺔ إﱃ ﻣﺎ ﺑﻌﺪ اﳊﺪاﺛﺔ)اﻟﻘﺎﻫﺮة :ﻣﺼﺮ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻠﻨﺸﺮ واﻟﺘﻮزﻳﻊ.59 ،(2009 ،
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و ﻟﻨﺴﺒﺔ ﳍﺬﻩ اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ أﻳﻀﺎ ﻓﺈن اﻟﻮﻇﺎﺋﻒ اﻟﱵ ﺗﺆدﻳﻬﺎ اﳌﺆﺳﺴﺎت ﻻ ﺑُﺪ أن ﺗُﺸﺒﻊ ﺣﺎﺟﺎت اﻟﻨﺴﻖ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ
وأﻓﺮادﻩ22.واﳊﺎﺟﺎت ﻳﺸﱰك ﻓﻴﻬﺎ اﳌﺴﻠﻤﻮن واﻟﺬﻣﻴﻮن ،إﻻ ﺑﻌﺾ اﻷﻣﻮر اﻟﱵ ﲣﺘﺺ ﺑﻄﺎﺋﻔﺔ دون أﺧﺮى ﰲ ﻧﻄﺎق
ﺿﻴﻘﻨﻈﺮا ﻟﻠﺨﺼﻮﺻﻴﺔ اﻟﺪﻳﻨﻴﺔ .واﻟﻮﻇﺎﺋﻒ ﻗﺪ ﺗﻜﻮن ﻇﺎﻫﺮة أو ﻛﺎﻣﻨﺔ ،ﻓﺎﻟﻮﻇﺎﺋﻒ اﻟﻈﺎﻫﺮة ﻟﻠﺘﻀﺎﻣﻦ ﺑﲔ اﳌﺴﻠﻤﲔ وأﻫﻞ
اﻟﺬﻣﺔ ﳝﻜﻦ أن ﻧﻠﺨﺼﻬﺎ ﲝﻔﻆ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﻌﺎم ﻟﻠﺪوﻟﺔ واﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺑﻨﺎﺋﻬﺎ .وﻛﺬﻟﻚ ﺑﻨﻤﺎء اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺑﲔ
اﳌﺴﻠﻤﲔ واﻟﺬﻣﻴﲔ ،ﻓﻘﺪ رﻏﺐ ﷲ ﺗﻌﺎﱃ ﻟﱪ ﺑﲔ اﳌﺴﻠﻤﲔ واﻟﺬﻣﻴﲔ ﻣﺎ ﱂ ﳛﺼﻞ ﻣﻦ ﻏﲑ اﳌﺴﻠﻤﲔ أي اﻋﺘﺪاء ﻋﻠﻰ
اﳌﺴﻠﻤﲔ ،ﻣﻊ اﺣﺘﻔﺎظ ﻛﻞ ﻃﺎﺋﻔﺔ دﻳﻨﻴﺔ ﲞﺼﻮﺻﻴﺎ ﺎ .وأﺧﲑا ﺗُﻌﺪ وﻇﻴﻔﺔ ﺣﻔﻆ ا ﺘﻤﻊ ﻣﻦ اﻟﻌﺪاء اﳋﺎرﺟﻲ ﻣﻦ أﻫﻢ

اﻟﻮﻇﺎﺋﻒ اﻟﻈﺎﻫﺮة واﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﰲ ﻫﺬا اﳌﻮﺿﻮع .أﻣﺎ اﻟﻮﻇﺎﺋﻒ اﻟﻜﺎﻣﻨﺔ ﻓﺄﳘﻬﺎ أن اﻟﺘﻀﺎﻣﻦ ﻳﺆدي إﱃ ﺗﺮﲨﺔ ﺻﻮرة ﺻﺤﻴﺤﺔ
ﺣﻘﻴﻘﻴﺔ ﺻﺎﻓﻴﺔ ﻟﻺﺳﻼم ﺗﺘﻤﺜﻞ ﻟﺴﻼم واﻟﺘﻌﺎﻳﺶ ﺑﲔ اﳌﺴﻠﻤﲔ وﻏﲑ اﳌﺴﻠﻤﲔ ،و ﻟﱪ واﻟﻘﺴﻂ ﺑﲔ أﺑﻨﺎء اﻟﻮﻃﻦ اﻟﻮاﺣﺪ
رﻏﻢ اﺧﺘﻼف أد ﻢ.
ﻛﻤﺎ ﺗﺸﲑ اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ إﱃ وﺟﻮد ﻧﻈﺎم ﻗﻴﻤﻲ أو ﻣﻌﻴﺎري ﺗﺴﲑ اﻟﺒﲎ اﳍﻴﻜﻠﻴﺔ ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻊ أو اﳌﺆﺳﺴﺔ ﰲ ﳎﺎﻟﻪ ،وﻳﻘﺴﻢ
اﻷﻓﺮاد.
ﻋﻠﻰ
اﻟﻌﻤﻞ
وﺗﺸﲑ اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ أﻳﻀﺎ إﱃ ﲢﺪﻳﺪ واﺟﺒﺎت ﻛﻞ ﻓﺮد وﺣﻘﻮﻗﻪ ،ﻛﻤﺎ ﲢﺪد اﻷﻓﻌﺎل اﻟﱵ ﻳﻜﺎﻓﺄ ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻟﻔﺮد أو ﻳﻌﺎﻗﺐ .وﺗﺮﻛﺰ
ﻋﻠﻰ اﻟﺪور اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ اﳌﻨﺎط ﻷﻓﺮاد ﲝﺴﺐ ﺗﻨﺎﺳﺐ اﻟﺪور ﻣﻊ اﻟﻔﺎﻋﻞ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﲟﺎ ﳛﻘﻖ اﻷﻫﺪاف اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻨﺴﻖ،
ﻣﻊ ﺗﻜﺎﻣﻞ ﻫﺬﻩ اﻷدوار ﻣﻊ ﺑﻌﻀﻬﺎ.

23

 .2أﻫﻢ اﳌﺴﺎﺋﻞ ﰲ ﻣﻮﺿﻮع اﻟﺘﻀﺎﻣﻦ
ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﲟﻮﺿﻮع اﻟﺘﻀﺎﻣﻦ ﺑﲔ اﳌﺴﻠﻤﲔ وأﻫﻞ اﻟﺬﻣﺔ وﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺒﺤﺚ ﰲ ﻣﺬﻫﺐ اﻹﻣﺎم اﻟﺸﺎﻓﻌﻲ ﰲ اﳌﺴﺎﺋﻞ
اﻟﱵ ﺗﱪز ﻓﻴﻬﺎ ﻗﻴﻤﺔ اﻟﺘﻀﺎﻣﻦ وﺟﺪ أن اﻟﺘﻀﺎﻣﻦ ﻳﺘﺠﻠﻰ ﻓﻴﺎﳌﺴﺎﺋﻞ اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ:
.2.1

اﳉﺰﻳﺔ ﻣﻘﺎﺑﻞ اﳊﻤﺎﻳﺔ وﺣﻘﻮق اﳌﻮاﻃﻨﺔ:

اﳉﺰﻳﺔ "ﻫﻲ ﻋﺒﺎرة ﻋﻦ اﳌﺎل اﻟﺬي ﻳﻌﻘﺪ ﻟﻠﻜﺘﺎﰊ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺬﻣﺔ"24.وﺣﻜﻢ ﻫﺬﻩ اﳌﺴﺄﻟﺔ ﻣﺄﺧﻮذ ﻣﻦ ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ ﰲ ﺳﻮرة
اﻟﺘﻮﺑﺔ" :ﻗَﺎﺗِﻠُﻮا اﻟﱠ ِﺬﻳﻦ َﻻ ﻳـﺆِﻣﻨﻮ َن ِ ﱠِ وَﻻ ِ ﻟْﻴـﻮِم ْاﻵ ِﺧ ِﺮ وَﻻ ُﳛ ِﺮﻣﻮ َن ﻣﺎ ﺣﱠﺮم ا ﱠ ورﺳﻮﻟُﻪ وَﻻ ﻳ ِﺪﻳﻨﻮ َن ِدﻳﻦ ْ ِ ِ ﱠ ِ
ﻳﻦ
َ َّ ُ َ َ َ ُ َ َ ُ ُ َ َ ُ
َ ُْ ُ
َ َْ
اﳊَ ّﻖ ﻣ َﻦ اﻟﺬ َ
َ
25
اﳉِﺰﻳﺔَ ﻋﻦ ﻳ ٍﺪ وﻫﻢ ﺻ ِ
ِ
ﺎﻏ ُﺮو َن"
ﺎب َﺣ ﱠ ٰﱴ ﻳـُ ْﻌﻄُﻮا ْ ْ َ َ ْ َ َ ُ ْ َ
أُوﺗُﻮا اﻟْﻜﺘَ َ
22إﺑﺮاﻫﻴﻢ ﻋﺜﻤﺎن ،اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ اﳌﻌﺎﺻﺮة ﰲ ﻋﻠﻢ اﻻﺟﺘﻤﺎع.54 ،
 23ﳏﻤﺪ ﻋﺒﺪ اﳌﻌﺒﻮد ﻣﺮﺳﻲ ،ﺑﲔ ﻧﻈﺮﻳﱵ اﻟﻔﻌﻞ واﻟﻨﺴﻖ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ،دراﺳﺔ ﲢﻠﻴﻠﻴﺔ ﻧﻘﺪﻳﺔ) .اﻟﻘﺼﻴﻢ :ﻣﻜﺘﺒﺔ اﻟﻌﻠﻴﻘﻲ.107 ،(1984 ،
 24ﳎﺪ اﻟﺪﻳﻦ أﺑﻮ اﻟﺴﻌﺎدات اﳌﺒﺎرك ﺑﻦ ﳏﻤﺪ اﺑﻦ اﻷﺛﲑ،اﻟﻨﻬﺎﻳﺔ ﰲ ﻏﺮﻳﺐ اﳊﺪﻳﺚ واﻷﺛﺮ،ﲢﻘﻴﻖ ﻃﺎﻫﺮ أﲪﺪ اﻟﺰاي وﳏﻤﻮد ﳏﻤﺪ اﻟﻄﻨﺎﺣﻲ )ﺑﲑوت :اﳌﻜﺘﺒﺔ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ،
.271/1 ،(1979
25ﺳﻮرة اﻟﺘﻮﺑﺔ ،اﻵﻳﺔ .29
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وﻗﺪ ﺑﲔ اﻹﻣﺎم اﻟﺸﺎﻓﻌﻲ اﳌﻘﺼﻮد ﺑﻘﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ" :وﻫﻢ ﺻ ِ
ﺎﻏ ُﺮو َن" ﻻﻧﺼﻴﺎع ﳊﻜﻢ اﻟﺪوﻟﺔ ،وﻫﻮ اﳊﻜﻢ ﻹﺳﻼم ،ﻓﻘﺪ
َُْ َ
ﻗﺎل ﰲ "اﻷم"" :ﻓﻠﻢ أﲰﻊ ﳐﺎﻟ ًﻔﺎ ﰲ أن اﻟﺼﻐﺎر أن ﻳﻌﻠﻮ ﺣﻜﻢ اﻹﺳﻼم ﻋﻠﻰ ﺣﻜﻢ اﻟﺸﺮك وﳚﺮي ﻋﻠﻴﻬﻢ" .وذﻟﻚ ﻳﺒﲔ
26
اﳍﺪف ﻣﻦ أﺧﺬ اﳉﺰﻳﺔ ﻣﻦ أﻫﻞ اﻟﺬﻣﺔ.
واﻻﻧﺼﻴﺎع ﳊﻜﻢ اﻟﺪوﻟﺔ ﻫﻮ أﻣﺮ ﳏﺘﻢ ﰲ ﻛﻞ اﻟﻘﻮاﻧﲔ اﻟﻘﺪﳝﺔ واﳊﺪﻳﺜﺔ ،وذﻟﻚ ﺧﺬ أﺷﻜﺎﻻ ﻋﺪة ،ﻣﻨﻬﺎ اﻷداء اﳌﺎﱄ،
وﻣﻨﻬﺎ اﳉﺰاﺋﻲ واﳊﻘﻮﻗﻲ وﻏﲑ ذﻟﻚ ،وﰲ ذﻟﻚ ﻗﺎل اﻹﻣﺎم اﻟﺸﺎﻓﻌﻲ" :ﻓﻜﺎن اﻟﺼﻐﺎر أن ﳚﺮي ﻋﻠﻴﻬﻢ ﺣﻜﻢ اﻹﺳﻼم...
27
وﻻ ﳚﻮز أن ﺗﻜﻮن دار اﻹﺳﻼم دار ﻣﻘﺎم ﳌﻦ ﳝﺘﻨﻊ ﻣﻦ اﳊﻜﻢ ﰲ ﺣﺎل".
وﰲ ﻣﻘﺎﺑﻞ أداء اﳉﺰﻳﺔ ﻓﻌﻠﻰ اﻟﺪوﻟﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ أن ﺗﺆﻣﻦ ﻟﻠﺬﻣﻴﲔ اﳊﻘﻮق اﳌﺪﻧﻴﺔ ،واﳊﻤﺎﻳﺔ ﻣﻦ اﻟﻌﺪاء اﳋﺎرﺟﻲ ،وﻣﺎ
ﺳﻮى ذﻟﻚ ﻣﻦ ﺣﻘﻮق اﳌﻮاﻃﻨﺔ اﻟﱵ ﻳﺘﻤﺘﻊ ﺎ اﳌﺴﻠﻤﻮن .ﻗﺎل اﻹﻣﺎم اﻟﺸﺎﻓﻌﻲ ﻋﻠﻰ ﻟﺴﺎن اﳊﺎﻛﻢ اﻟﺬي ﻳﻮﻗﻊ ﻋﻘﺪ أﻫﻞ
اﻟﺬﻣﺔ " :وﻟﻜﻢ أن ﳕﻨﻌﻜﻢ وﻣﺎ ﳛﻞ ﻣﻠﻜﻪ ﻋﻨﺪ ﻟﻜﻢ ﳑﻦ أرادﻛﻢ ﻣﻦ ﻣﺴﻠﻢ ،أو ﻏﲑﻩ ﺑﻈﻠﻢ ﲟﺎ ﳕﻨﻊ ﺑﻪ أﻧﻔﺴﻨﺎ وأﻣﻮاﻟﻨﺎ
وﳓﻜﻢ ﻟﻜﻢ ﻓﻴﻪ ﻋﻠﻰ ﻣﻦ ﺟﺮى ﺣﻜﻤﻨﺎ ﻋﻠﻴﻪ ﲟﺎ ﳓﻜﻢ ﺑﻪ ﰲ أﻣﻮاﻟﻨﺎ"28وﻗﺎل ﰲ ﻣﻮﺿﻊ آﺧﺮ" :إذا ﻛﺎن ﻋﻠﻴﻨﺎ أن ﳕﻨﻊ أﻫﻞ
اﻟﺬﻣﺔ إذا ﻛﺎﻧﻮا ﻣﻌﻨﺎ ﰲ اﻟﺪار وأﻣﻮاﳍﻢ اﻟﱵ ﳛﻞ ﳍﻢ أن ﻳﺘﻤﻮﻟﻮﻫﺎ ﳑﺎ ﳕﻨﻊ ﻣﻨﻪ أﻧﻔﺴﻨﺎ وأﻣﻮاﻟﻨﺎ ﻣﻦ ﻋﺪوﻫﻢ إن أرادﻫﻢ أو
ﻇﻠﻢ ﻇﺎﱂ ﳍﻢ وأن ﻧﺴﺘﻨﻘﺬﻫﻢ ﻣﻦ ﻋﺪوﻫﻢ ﻟﻮ أﺻﺎ ﻢ وأﻣﻮا ﳍﻢ اﻟﱵ ﲢﻞ ﳍﻢ ﻟﻮ ﻗﺪر  ،ﻓﺈذا ﻗﺪر اﺳﺘﻨﻘﺬ ﻫﻢ وﻣﺎ ﺣﻞ ﳍﻢ
29
ﻣﻠﻜﻪ"
وﰲ ﻣﻘﺎﺑﻞ ذﻟﻚ ﻓﺈن اﻟﺬﻣﻴﲔ ﻣﻌﻔﻮن ﻣﻦ اﳌﺸﺎرﻛﺔ ﰲ اﳉﻬﺎد ،اﻟﺬي ﻫﻮ ﻣﻘﺪس ﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﺴﻠﻤﲔ ،وذﻟﻚ ﻳﻀﺎف
إﱃ ﻣﺎ ﻳﻘﺎﺑﻞ أداء اﳉﺰﻳﺔ ﻣﻦ اﻟﺬﻣﻴﲔ ،ﻓﺘﻜﻮن ﰲ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺗﻮﻓﲑ اﳊﻤﺎﻳﺔ ﳍﻢ وﺣﻘﻮﻗﻬﻢ اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ ﰲ ﻇﻞ اﻟﺪوﻟﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ،
ﻣﻊ ذﻫﺎب ﺟﺰء ﻣﻨﻬﺎ ﰲ اﳉﻬﺎد اﻟﺬي ﻫﻮ وﻇﻴﻔﺔ اﳌﺴﻠﻤﲔ .ﻣﻊ ﻟﻔﺖ اﻻﻧﺘﺒﺎﻩ أ ﻢ ﻣﻌﻔﻮن ﻣﻦ اﻟﺰﻛﺎة اﻟﱵ ﻫﻲ ﻓﺮض ﻋﻠﻰ
اﻷﻏﻨﻴﺎء ﻣﻦ اﳌﺴﻠﻤﲔ دون اﻟﺬﻣﻴﲔ .وﻫﻜﺬا ﻓﻘﺪ ﺗﻈﺎﻓﺮت ﺑﻌﺾ اﻷﻣﻮر ﰲ ﻣﻘﺎﺑﻞ أﻣﻮر أﺧﺮى ،ﻟﺘﺸﻜﻞ ﻣﻌﺎدﻟﺔ ﻻ ﻳُﻐﱭ

ﻓﻴﻬﺎ أﻫﻞ اﻟﺬﻣﺔ ،ﻫﺪﻓﻬﺎ اﻷﺳﺎس ﻫﻮ اﻟﺘﻀﺎﻣﻦ ﺑﲔ اﻟﻄﺮﻓﲔ ﰲ ﺳﺒﻴﻞ ﲢﻘﻴﻖ أﻓﻀﻞ أداء ﻣﻦ أﺟﻞ ﻗﻴﺎم ا ﺘﻤﻊ.

وﻫﺬﻩ اﻟﺼﻮرة اﻟﱵ ﻳﺘﻀﺎﻣﻦ ﻓﻴﻬﺎ اﳌﺴﻠﻤﻮن ﻣﻊ أﻫﻞ اﻟﺬﻣﺔ ،ﺑﺪﻓﻊ اﳉﺰﻳﺔ ﺑﺪﻻ ﻣﻦ اﻟﺰﻛﺎة ﻣﻘﺎﺑﻞ اﳊﻤﺎﻳﺔ واﳊﺼﻮل ﻋﻠﻰ
ﺣﻘﻮق اﳌﻮاﻃﻨﺔ اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ ﳒﺪ ﳍﺎ أﻣﺜﻠﺔ ﻣﺸﺎ ﺔ ﰲ ﻋﺼﺮ اﳊﺎﱄ ،ﺗﻘﻮم ﺑﻪ ﺑﻌﺾ اﻟﺪول اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ ﰲ اﻟﻌﺎﱂ اﻟﱵ ﺗﻜﻮن ﻓﻴﻬﺎ
اﳋﺪﻣﺔ اﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ إﺟﺒﺎرﻳﺔ ،ﻣﻊ ﺗﺮك اﳊﺮﻳﺔ ﳌﻦ أراد أن ﻳﻔﺘﺪي ﺧﺪﻣﺘﻪ اﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ ﺑﺪﻓﻊ ﻣﺒﻠﻎ ﻛﺒﲑ ﻣﻦ اﳌﺎل ﻟﻜﻲ ﻳﺘﻢ

 26أﺑﻮ ﻋﺒﺪ ﷲ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ إدرﻳﺲ اﻟﺸﺎﻓﻌﻲ ،اﻷم )ﺑﲑوت ،دار اﳌﻌﺮﻓﺔ.297/4 ،(1990 ،
27اﻟﺸﺎﻓﻌﻲ ،اﻷم.223/4 ،
 28اﻟﺸﺎﻓﻌﻲ ،اﻷم.210/4 ،
29اﻟﺸﺎﻓﻌﻲ ،اﻷم.220/4 ،
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إﻋﻔﺎؤﻩ ﻣﻦ ﻫﺬﻩ اﳋﺪﻣﺔ .وأﻳﻀﺎ ﻓﺈن اﳌﻮاﻃﻨﲔ ﰲ ﻛﻞ اﻟﺪول اﳊﺪﻳﺜﺔ ﻳﺪﻓﻌﻮن اﻟﻀﺮاﺋﺐ اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ ﳊﻜﻮﻣﺎ ﻢ ﻣﻘﺎﺑﻞ
اﳊﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﳋﺪﻣﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ واﳊﻘﻮق اﳌﺴﺘﺤﻘﺔ ﻟﻜﻞ ﻣﻮاﻃﻦ ،وﰲ ﻣﻘﺎﺑﻞ ذﻟﻚ ﻳﺪﻓﻊ اﻟﺬﻣﻲ اﳉﺰﻳﺔ ،واﳌﺴﻠﻢ اﻟﺰﻛﺎة.
وﻣﻦ وﺟﻬﺔ ﻧﻈﺮ اﻟﺒﻨﺎﺋﻴﺔ اﻟﻮﻇﻴﻔﻴﺔ ﻓﺈن ﻫﻨﺎك ﻣﺎ ﻳﺪﻋﻢ ﻓﻜﺮة اﻟﺘﻀﺎﻣﻦ ﺳﺎﻟﻔﺔ اﻟﺬﻛﺮ .ﺣﻴﺚ ﺗﻔﱰض اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ أﻧﺘﻮزﻳﻊ
اﻷدوار ﻋﻠﻰ اﻷﻓﺮاد ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺜﺒﺎت اﻟﺪور ،ﺑﻐﺾ اﻟﻨﻈﺮ ﻋﻤﻦ ﳛﺘﻞ ﻣﻜﺎﻧﺘﻪ ،واﻟﺪور ﳛﻜﻤﻪ ﻣﻌﺎﻳﲑ وﻗﻴﻢ ﺑﺘﺔ ،وﻫﺬﻩ اﻟﻘﻴﻢ
ﲤﻨﺢ اﻟﺘﻤﺎﺳﻚ ﻟﻠﻤﻌﺎﻳﲑ اﳌﺮﺗﺒﻄﺔ دوار اﻟﻨﺴﻖ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ .وﲢﺖ ﻫﺬا اﻟﺪور ﻳﻜﻤﻦ اﻟﻔﺎﻋﻞ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ اﻟﺬي ﻳﻬﺪف
إﱃ اﳊﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﳊﺪ اﻷﻋﻠﻰ ﻣﻦ إﺷﺒﺎع ﺣﺎﺟﺘﻪ30.ﻓﺎﻟﺪور اﳌﻌﻄﻰ ﻟﻠﻔﺮد اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻣﺮﻫﻮن ﻫﻠﻴﺔ اﻟﻔﺮد ﳍﺬا اﻟﺪور
وأداﺋﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﻮﺟﻪ اﻟﺼﺤﻴﺢ ﻟﻜﻲ ﳛﻘﻖ اﻟﻮﻇﻴﻔﺔ اﳌﻨﻮﻃﺔ ﺑﻪ ﻋﻠﻰ أﻓﻀﻞ وﺟﻪ ،وﰲ اﻟﻮﻗﺖ ﻧﻔﺴﻪ ﻻ ﻳﻌﻄﻞ وﻇﻴﻔﺔ أﺧﺮى،
ﻷن اﻟﻨﻈﺎم اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻛﻞ ﻣﺘﻜﺎﻣﻞ ﻳﺆﺛﺮ ﻛﻞ ﺟﺰء ﻓﻴﻪ ﻋﻠﻰ اﻷﺟﺰاء اﻷﺧﺮى .ﻓﺈذا أﺧﺬ ﺑﻌﲔ اﻻﻋﺘﺒﺎر اﻻﺧﺘﻼف ﰲ
اﻟﻌﻘﻴﺪة ﺑﲔ اﳌﺴﻠﻤﲔ واﻟﺬﻣﻴﲔ ﳒﺪ أن اﻟﺬﻣﻴﲔ ﻗﺪ ﻳﻜﻮﻧﻮن أﻗﺮب ﻟﻸﻋﺪاء ﰲ اﻟﻌﻘﻴﺪة .ﻓﻠﻮ ﻓﺮﺿﻨﺎ أن أﻫﻞ اﻟﻜﺘﺎب
اﺷﱰﻛﻮا ﻣﻊ اﳌﺴﻠﻤﲔ ﰲ ﺟﻬﺎدﻫﻢ ﺿﺪ اﻟﺼﻠﻴﺒﻴﲔ ﰲ اﳊﺮوب اﻟﱵ ﺣﺼﻠﺖ ﻣﺮارا ،ﻓﺈن ﻣﻦ ﺷﺄن اﺷﱰاﻛﻬﻢ ﻫﺬا أن ﻳﻜﻮن
ﻣﻌﻮﻗﺎ وﻇﻴﻔﻴﺎ ،وﻗﺪ ﻳﻨﺘﺞ ﻋﻨﻪ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﻋﻜﺴﻴﺔ ﳌﺎ ﻓﺮض ﻟﻪ اﳉﻬﺎد ﰲ اﻹﺳﻼم .وﻟﺬﻟﻚ ﻓﻘﺪ ﲰﺢ اﻹﻣﺎم اﻟﺸﺎﻓﻌﻲ ﺷﱰاك
اﻟﺬﻣﻴﲔ ﰲ اﻷﻣﺎﻛﻦ اﻟﱵ ﻟﻴﺲ ﳍﻢ ﻓﻴﻬﺎ اﲣﺎذ ﻗﺮار أو ﻟﻴﺲ ﳍﻢ ﻓﻴﻬﺎ ﻣﻜﺎن ﺣﺴﺎس ،وإﳕﺎ ﺿﻤﻦ إﻣﺮة أﺣﺪ اﳌﺴﻠﻤﲔ ﳑﻦ
ﲤﺮون ﻣﺮﻩ وﻳﻨﺘﻬﻮن ﺑﻨﻬﻴﻪ ،وذﻟﻚ ﻣﻨﻮط ﻋﻨﺪ اﻟﺸﺎﻓﻌﻲ ﲟﺼﻠﺤﺔ اﳌﺴﻠﻤﲔ اﻟﱵ ﻳﻘﺪرﻫﺎ وﱄ اﻷﻣﺮ .وﻣﻦ اﻟﻨﺼﻮص اﻟﱵ
ﺗﺆﻛﺪ ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ ﻗﻮل اﻹﻣﺎم اﻟﺸﺎﻓﻌﻲ " :وإن ﻛﺎن ﻣﺸﺮك ﻳﻐﺰو ﻣﻊ اﳌﺴﻠﻤﲔ وﻛﺎن ﻣﻌﻪ ﰲ اﻟﻐﺰو ﻣﻦ ﻳﻄﻴﻌﻪ ﻣﻦ ﻣﺴﻠﻢ ،أو
ﻣﺸﺮك وﻛﺎﻧﺖ ﻋﻠﻴﻪ دﻻﺋﻞ اﳍﺰﳝﺔ واﳊﺮص ﻋﻠﻰ ﻏﻠﺒﺔ اﳌﺴﻠﻤﲔ وﺗﻔﺮﻳﻖ ﲨﺎﻋﺘﻬﻢ ﱂ ﳚﺰ أن ﻳﻐﺰو ﺑﻪ ...،وﻣﻦ ﻛﺎن ﻣﻦ
اﳌﺸﺮﻛﲔ ﻋ ﻠﻰ ﺧﻼف ﻫﺬﻩ اﻟﺼﻔﺔ ﻓﻜﺎﻧﺖ ﻓﻴﻪ ﻣﻨﻔﻌﺔ ﻟﻠﻤﺴﻠﻤﲔ ﺑﺪﻻﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﻋﻮرة ﻋﺪو ،أو ﻃﺮﻳﻖ ،أو ﺿﻴﻌﺔ ،أو
31
ﻧﺼﻴﺤﺔ ﻟﻠﻤﺴﻠﻤﲔ ﻓﻼ س أن ﻳﻐﺰى ﺑﻪ"
وﺣﻘﻮق اﳌﻮﻃﻨﺔ اﻟﱵ ﻳﺘﻤﺘﻊ ﺎ اﻟﺬﻣﻴﻮن ﻫﻲ اﳊﻘﻮق اﻟﱵ ﻳﺘﻤﺘﻊ ﺎ اﳌﺴﻤﻠﻮن إﻻ اﻟﻘﻠﻴﻞ ﻣﻦ اﳋﺼﻮﺻﻴﺎت اﻟﱵ
ﺳﻨﺘﻌﺮض ﻟﺬﻛﺮ أﳘﻬﺎ .وﻗﺪ ﺷﺎع ﺑﲔ اﻟﻔﻘﻬﺎء ﰲ ﻫﺬا اﻟﺼﺪد ﻗﻮل ﻣﺸﻬﻮر ﻳﺘﻌﻠﻘﺒﺤﻘﻮق اﻟﺬﻣﻴﲔ ﰲ اﻟﺪوﻟﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ،
وﻫﻲ ﻣﻘﻮﻟﺔ" :ﳍﻢ ﻣﺎ ﻟﻨﺎ وﻋﻠﻴﻬﻢ ﻣﺎ ﻋﻠﻴﻨﺎ"32.وﻳﺪﺧﻞ ﰲ ﺣﻘﻮق اﳌﻮاﻃﻨﺔ ﺗﻘﻠﺪ اﻟﻮﻇﺎﺋﻒ اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ ﰲ اﻟﺪوﻟﺔ ،ﻣﺎ ﻋﺪا أن
ﻳﻜﻮن اﻟﺬﻣﻲ ﺧﻠﻴﻔﺎ ﻟﻠﻤﺴﻠﻤﲔ ،ﻓﻘﺪ أﲨﻊ اﳌﺴﻠﻤﻮن ﻋﻠﻰ أن ﻣﻦ ﺷﺮوط اﻹﻣﺎم اﻷﻋﻈﻢ أن ﻳﻜﻮن ﻣﺴﻠﻤﺎ 33.وﻛﺬﻟﻚ
اﻟﻮﻇﺎﺋﻒ اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﳉﻬﺎد ﻻ ﺗُﻌﻄﻰ ﻟﺬﻣﻲ ،إﻻ ﻣﺎ اﺳﺘﺜﲏ ﻣﻦ ذﻟﻚ ﻣﺎ ذﻛﺮ ﻩ ﺳﺎﺑﻘﺎ ﻣﻦ أن ﻳﻜﻮن ﻟﻠﻤﺴﻠﻤﲔ ﻣﺼﻠﺤﺔ ﰲ
30إ ن ﻛﺮﻳﺐ ،اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻣﻦ رﺳﻮﻧﺰ إﱃ ﻫﺎﺑﺮﻣﺎس،ﺗﺮﲨﺔ ﳏﻤﺪ ﺣﺴﲔ ﻏﻠﻮم )اﻟﻜﻮﻳﺖ.67 ،(1999 :
31اﻟﺸﺎﻓﻌﻲ ،اﻷم175/4 ،
32ﻋﺒﺪ اﻟﻜﺮﱘ زﻳﺪان ،أﺣﻜﺎم اﻟﺬﻣﻴﲔ واﳌﺴﺘﺄﻣﻨﲔ ﰲ دار اﻹﺳﻼم.70 ،
33أﺑﻮ زﻛﺮ ﳏﻴﻲ اﻟﺪﻳﻦ ﳛﲕ ﺑﻦ ﺷﺮف اﻟﻨﻮوي ،اﳌﻨﻬﺎج ﺷﺮح ﺻﺤﻴﺢ ﻣﺴﻠﻢ ﺑﻦ اﳊﺠﺎج ،ﲢﻘﻴﻖ )ﺑﲑوت :دار إﺣﻴﺎء اﻟﱰاث اﻟﻌﺮﰊ ،اﻟﻄﺒﻌﺔ ،(1972 ،2
.229/12
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اﺷﱰاﻛﻬﻢ ﰲ اﳉﻬﺎد .وﻗﺪ ذﻛﺮ اﻹﻣﺎم اﳌﺎوردي أﻧﻪ ﳚﻮز أن ﻳﻜﻮن وزﻳﺮ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ذﻣﻴﺎ ،ﲞﻼف وزﻳﺮ اﻟﺘﻔﻮﻳﺾ ،وذﻛﺮ ﻓﺮوﻗﺎ
أرﺑﻌﺔ ﺑﲔ اﻟﻮزﻳﺮﻳﻦ ،وﻫﻲ أن وزﻳﺮ اﻟﺘﻔﻮﻳﺾ ﻟﻪ ﻣﺒﺎﺷﺮة اﳊﻜﻢ واﻟﻨﻈﺮ ﰲ اﳌﻈﺎﱂ ،وﺗﻘﻠﻴﺪ اﻟﻮﻻة ،وأن ﻳﻨﻔﺮد ﺑﺘﺴﻴﲑ اﳉﻴﻮش
وﺗﺪﺑﲑ اﳊﺮوب .وﻟﻴﺲ ﻟﻮزﻳﺮ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ أن ﻳﻔﻌﻞ ﺷﻴﺌﺎ ﻣﻦ ذﻟﻚ 34.وﻫﺬا ﻳﺘﻤﺎﺷﻲ ﻣﻊ ﻣﺎ ذﻛﺮ ﻩ ﻣﻦ أن أﻫﻞ اﻟﺬﻣﺔ ﻻ ﳚﻮز
ﳍﻢ أن ﻳﺒﺎﺷﺮوا ﺷﻴﺌﺎ ﻣﻦ أﻣﻮر اﻹﻣﺎﻣﺔ اﻟﻜﱪى أو أﻣﻮر اﳉﻬﺎد.
واﺳﺘﺜﻨﺎء اﻟﺬﻣﻴﲔ ﻣﻦ وﻇﻴﻔﺔ اﻹﻣﺎﻣﺔ اﻟﻌﻈﻤﻰ واﳌﺮاﻛﺰ اﳊﺴﺎﺳﺔ ﰲ اﳉﻬﺎد ﻫﻮ ﻣﻌﻤﻮل ﺑﻪ ﻟﺪى ﻛﺜﲑ ﻣﻦ اﻟﺪول
اﳊﺪﻳﺜﺔ ،ﻓﺄﻏﻠﺐ اﻟﺪول ﰲ ﻋﺼﺮ ﻫﺬا ﻳﻨﺺ دﺳﺘﻮرﻫﺎ ﻋﻠﻰ أن رﺋﻴﺲ اﻟﺪوﻟﺔ ﳚﺐ أن ﻳﻜﻮن ﻣﻦ أﺗﺒﺎع د ﻧﺔ اﻷﻏﻠﺒﻴﺔ،
وﺑﻌﻀﻬﺎ ﻳﻨﺺ ﻋﻠﻰ أن ﻳﻜﻮن ﺑﻌﺎ ﳌﺬﻫﺐ ﺑﻌﻴﻨﻪ ﻣﻦ ﺿﻤﻦ اﻟﺪ ﻧﺔ .ﻛﻤﺎ أن اﻟﻘﻴﺎدة ﰲ ﻛﺜﲑ ﻣﻦ اﳉﻴﻮش اﳊﺪﻳﺜﺔ ﻫﻲ
ﲢﺖ إﻣﺮة ﻣﻦ ﳛﻤﻞ ﻋﻘﻴﺪة اﻟﺪوﻟﺔ ،وذﻟﻚ ﻟﻀﻤﺎن وﻻﺋﻪ ﻟﻠﻮﻇﻴﻔﺔ اﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ اﻟﱵ ﻳﺆدﻳﻬﺎ ،وﺿﻤﺎن أداﺋﻬﺎ ﻋﻠﻰ أﻓﻀﻞ وﺟﻪ
ﳑﻜﻦ.
وﰲ ﻫﺬا اﻟﺴﻴﺎق ﻳﺸﻬﺪ اﻟﺘﺎرﻳﺦ اﻟﺬي ﻛﺎﻧﺖ اﻟﺪوﻟﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﻓﻴﻪ ﲢﻤﻞ ﺻﻔﺔ "اﻹﻣﱪاﻃﻮرﻳﺔ" ﰲ اﺻﻄﻼﺣﻨﺎ اﳌﻌﺎﺻﺮ،
أ ﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﺗﺴﻨﺪ وﻇﺎﺋﻒ ﻋﻠﻴﺎ ﻟﻠﺬﻣﻴﲔ ،ﻣﻨﻬﺎ وزارات اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ،اﻟﺬي ﻳﺸﺒﻪ ﻣﺮﻛﺰﻩ ﰲ أ ﻣﻨﺎ ﻫﺬﻩ ﲟﺮﻛﺰ رﺋﻴﺲ اﻟﻮزراء .ﻛﻤﺎ
ﻧﺺ اﻟﻔﻘﻬﺎء ﻋﻠﻰ أن ﺟﺒﺎﻳﺔ اﳉﺰﻳﺔ واﳋﺮاج وﻏﲑﻫﺎ ﻣﻦ اﻟﻮﻇﺎﺋﻒ ﳚﻮز إﺳﻨﺎدﻫﺎ ﻟﻠﺬﻣﻴﲔ35.وﳌﺎ ﻓﺘﺢ اﳌﺴﻠﻤﻮن ﻣﺼﺮ أﺑﻘﻮا
اﻟﻌﻤﺎل اﻟﺒﻴﺰﻧﻄﻴﲔ ﰲ ﻣﻨﺎﺻﺒﻬﻢ ،وﻛﺎن ﻣﻨﻬﻢ ﺷﺨﺺ ﺑﻠﻎ اﻟﺮ ﺳﺔ ﰲ دواوﻳﻦ اﻹﺳﻜﻨﺪرﻳﺔ ،وﻋﲔ اﳋﻠﻴﻔﺔ اﳌﺄﻣﻮن ذﻣﻴﺎ ﻣﻦ
ﻣﺪن ﻣﺼﺮ رﺋﻴﺴﺎ ﻟﺒﻠﺪﺗﻪ وإﻗﻠﻴﻤﻬﺎ .وﻗﺪ ﺗﻮﱃ اﻟﻮزارة ﺑﻌﺾ اﻟﻨﺼﺎرى أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻣﺮة ﰲ زﻣﻦ اﻟﻌﺒﺎﺳﻴﲔ.

36

ﻛﺬﻟﻚ ﻓﺎﻟﺬﻣﻲ ﻟﻪ اﻟﺘﻤﺘﻊ ﲟﺮاﻓﻖ اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ،واﻟﺪوﻟﺔ ﺗﻜﻔﻞ اﻟﺬﻣﻲ اﶈﺘﺎج ﻣﻦ ﺑﻴﺖ ﻣﺎل اﳌﺴﻠﻤﲔ ﻛﻤﺎ ورد ﺑﺬﻟﻚ
ﻋﺪد ﻣﻦ اﻟﻨﺼﻮص ،وﻗﺪ ﺗﺼﺪق اﻟﻨﱯ ﺻﻠﻰ ﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ ﻋﻠﻰ اﻟﻴﻬﻮد واﳌﺸﺮﻛﲔ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻛﺎﻧﻮا ﳏﺘﺎﺟﲔ ﻟﻠﺼﺪﻗﺔ،
وﻛﺬﻟﻚ ﺳﺎر اﳋﻠﻔﺎء اﻟﺮاﺷﺪون وأوﻟﻮ اﻷﻣﺮ ﻣﻦ اﳌﺴﻠﻤﲔ وﻗﺎد ﻢ ،ﻓﻜﺎﻧﻮا ﻳﺴﺪون ﺣﺎﺟﺔ اﻟﺬﻣﻴﲔ اﶈﺘﺎﺟﲔ ﻣﻦ ﺑﻴﺖ ﻣﺎل
اﳌﺴﻠﻤﲔ.

37

.2.2

اﻟﺘﻀﺎﻣﻦ ﰲ ﺣﻔﻆ اﳋﺼﻮﺻﻴﺎت اﻟﻄﺎﺋﻔﻴﺔ

ﺑﲔ اﻹﻣﺎم اﻟﺸﺎﻓﻌﻲ أن ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت أﻫﻞ اﻟﺬﻣﺔ ﳏﻔﻮﻇﺔ ﳍﻢ ،ﺑﺸﺮط أﻻ ﻳﻈﻬﺮوا ﻣﺎ ﻫﻮ ﳏﺮم ﻣﻨﻬﺎ ﻟﺪى اﳌﺴﻠﻤﲔ ﰲ
اﻟﻔﻀﺎء اﻟﻌﺎم ،وﻋﻠﻰ أن ﺗﺒﻘﻰ ﳏﺼﻮرة ﰲ اﻟﻔﻀﺎء اﳋﺎص ﻢ .ﻓﺎﳋﺼﻮﺻﻴﺎت اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ اﻟﱵ ﺗﺪﺧﻞ ﰲ ب اﻟﻌﻘﻴﺪة أو
اﻟﻌﺒﺎدة أو اﶈﺮﻣﺎت ﻣﻦ اﻟﻄﻌﺎم واﻟﺸﺮاب أو اﻷﻓﻌﺎل ﻫﻲ ﳏﻔﻮﻇﺔ ﳍﻢ ﻟﺸﺮط اﳌﺬﻛﻮر .وذﻟﻚ ﻧﺮاﻩ ﻣﺘﻨﺎﻏﻤﺎ ﻣﻊ ﻣﺎ ذﻛﺮ ﻩ
 34أﺑﻮ اﳊﺴﻦ ﻋﻠﻲ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ اﳌﺎوردي،اﻷﺣﻜﺎم اﻟﺴﻠﻄﺎﻧﻴﺔ ،ﲢﻘﻴﻖ أﲪﺪ ﺟﺎد )اﻟﻘﺎﻫﺮة :دار اﳊﺪﻳﺚ.58 ،(2006 ،
 35ﻋﺒﺪ اﻟﻜﺮﱘ زﻳﺪان ،أﺣﻜﺎم اﻟﺬﻣﻴﲔ واﳌﺴﺘﺄﻣﻨﲔ ﰲ دار اﻹﺳﻼم.80 ،
 36ﻋﺒﺪ اﻟﻜﺮﱘ زﻳﺪان ،أﺣﻜﺎم اﻟﺬﻣﻴﲔ واﳌﺴﺘﺄﻣﻨﲔ ﰲ دار اﻹﺳﻼم.81 ،
 37ﻋﺒﺪ اﻟﻜﺮﱘ زﻳﺪان ،أﺣﻜﺎم اﻟﺬﻣﻴﲔ واﳌﺴﺘﺄﻣﻨﲔ ﰲ دار اﻹﺳﻼم.103-102 ،
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ﺳﺎﺑﻘﺎ ﻣﻦ أن اﻟﺘﻀﺎﻣﻦ ﻳﻘﺘﻀﻲ أن ﻳﺸﻌﺮ ﻛﻞ ﻃﺮف ﺣﺘﻴﺎﺟﺎت اﻟﻄﺮف اﻵﺧﺮ ،ﻛﻤﺎ ﻳﻘﻀﱵ أﻳﻀﺎ أن ﻳﺮاﻋﻲ ﻛﻞ ﻃﺮف
اﻷﻣﻮر اﻟﱵ ﺗﺜﲑ ﺣﻔﻴﻈﺔ اﻟﻄﺮف اﻵﺧﺮ أو ﺗﻮﻗﻌﻪ ﰲ ﺣﺮج .وذﻟﻚ ﻣﻦ ﺿﺮورات اﻟﺘﻌﺎﻳﺶ اﻟﻄﺎﺋﻔﻲ ﺑﲔ أﺗﺒﺎع اﻟﺪ ت
اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ .وﻣﻦ ﺧﻼل ﻫﺬﻩ اﻟﻈﺮوﻓﻔﺈن إﺷﺒﺎع ﺣﺎﺟﺎت اﻟﻄﺎﺋﻔﺔ اﻟﺬﻣﻴﺔ ﺣﺎﺻﻞ ﺿﻤﻦ ﻫﺬﻩ اﻟﻈﺮوف.
ﳏﺮﻣﺎ ﻣﻦ دم وﻻ ﻣﻴﺘﺔ وﻻ ﲬﺮ وﻻ
ﻓﻘﺪ ﻗﺎل اﻹﻣﺎم اﻟﺸﺎﻓﻌﻲ ﰲ ذﻟﻚ" :ﻓﻠﻴﺲ ﻋﻠﻴﻨﺎ أن ﳕﻨﻊ ﻟﻜﻢ ﺷﻴﺌًﺎ ﻣﻠﻜﺘﻤﻮﻩ ً
38
ﺧﻨﺰﻳﺮ ﻛﻤﺎ ﳕﻨﻊ ﻣﺎ ﳛﻞ ﻣﻠﻜﻪ ،وﻻ ﻧﻌﺮض ﻟﻜﻢ ﻓﻴﻪ .إﻻ أ ﻻ ﻧﺪﻋﻜﻢ ﺗﻈﻬﺮوﻧﻪ ﰲ أﻣﺼﺎر اﳌﺴﻠﻤﲔ".
وﻛﺬﻟﻚ ﳝﻜﻦ ﻟﻠﻘﺎﺿﻲ أن ﻳﻘﻀﻲ ﻋﻠﻰ ﻣﻦ ﻇﻠﻤﻬﻢ ﰲ أﻣﻮاﳍﻢ اﻟﱵ ﻳﻌﺪو ﺎ ﻣﺎﻻ ﻟﻌﻘﻮ ت اﻟﺘﻌﺰﻳﺮﻳﺔ ،وﻟﻮ ﻛﺎﻧﺖ
ﳏﺮﻣﺔ ﻋﻨﺪ اﳌﺴﻠﻤﲔ ،وذﻟﻚ ﺣﻔﻈﺎ ﻷﻣﻮاﳍﻢ ،وإن ﻛﺎﻧﺖ ﲬﺮا أو ﺧﻨﺰﻳﺮا .وﰲ ذﻟﻚ ﻳﻘﻮل اﻹﻣﺎم اﻟﺸﺎﻓﻌﻲ:
" وﱂ ﺧﺬ ﳍﻢ ﲬﺮا وﻻ ﺧﻨﺰﻳﺮا ،وﻣﻦ ﺳﺮق ﳍﻢ ﻣﻦ ﺑﻼد اﳌﺴﻠﻤﲔ أو أﻫﻞ اﻟﺬﻣﺔ ﻣﺎ ﳚﺐ ﻓﻴﻪ اﻟﻘﻄﻊ ﻗﻄﻌﺘﻪ ،وإذا
ﺳﺮﻗﻮا ﻓﺠﺎءﱐ اﳌﺴﺮوق ﻗﻄﻌﺘﻬﻢ..وأؤدب ﳍﻢ ﻣﻦ ﻇﻠﻤﻬﻢ ﻣﻦ اﳌﺴﻠﻤﲔ ،وآﺧﺬ ﳍﻢ ﻣﻨﻪ ﲨﻴﻊ ﻣﺎ ﳚﺐ ﳍﻢ ﳑﺎ ﳛﻞ أﺧﺬﻩ،
وأ ﺎﻩ ﻋﻦ اﻟﻌﺮض ﻟﻪ ،وإذا ﻋﺮض ﳍﻢ ﲟﺎ ﻳﻮﺟﺐ ﻋﻠﻴﻪ ﰲ ﻣﺎﻟﻪ أو ﺑﺪﻧﻪ ﺷﻴﺌﺎ أﺧﺬﺗﻪ ﻣﻨﻪ ،وإذا ﻋﺮض ﳍﻢ ذى ﻻ ﻳﻮﺟﺐ
ذﻟﻚ ﻋﻠﻴﻪ زﺟﺮﺗﻪ ﻋﻨﻪ ،ﻓﺈن ﻋﺎد ﺣﺒﺴﺘﻪ أو ﻋﺎﻗﺒﺘﻪ ﻋﻠﻴﻪ ،وذﻟﻚ ﻣﺜﻞ أن ﻳﻬﺮﻳﻖ ﲬﺮﻫﻢ أو ﻳﻘﺘﻞ ﺧﻨﺎزﻳﺮﻫﻢ ووﻣﺎ أﺷﺒﻪ
39
ﻫﺬا".
وﰲ اﻟﻮﻗﺖ ﻧﻔﺴﻪ إذا ﻧﻈﺮ إﱃ اﻷﻣﻮر اﻟﱵ ﲣﺎﻟﻒ اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﳑﺎ ﻫﻲ ﻋﻨﺪ أﻫﻞ اﻟﺬﻣﺔ ﻓﺈ ﺎ ﻻ ﺗُﻌﺪ ﻣﻦ اﻷﻣﻮر

اﻟﻀﺮورﻳﺔ ﻟﻠﺤﻴﺎة .ﻛﺎﶈﺮﻣﺎت ﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻨﺎ ﻣﻦ اﻟﻄﻌﺎم واﻟﺸﺮاب .وأﻣﺎ اﶈﺮﻣﺎت ﻣﻦ اﻟﻌﻘﺎﺋﺪ ﻓﺈن ﳍﻢ أن ﻳﺘﺪاوﻟﻮﻫﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻴﻨﻬﻢ
ﻛﻴﻔﻤﺎ ﺷﺎؤوا دون إﻇﻬﺎرﻫﺎ ﰲ اﻟﻔﻀﺎء اﻟﻌﺎم .وﻫﺬا أﻳﻀﺎ ﳛﻘﻖ اﳌﺼﺎﱀ اﳌﺸﱰﻛﺔ ﻟﻠﻄﺮﻓﲔ دون ﺗﻌﻄﻴﻞ ﻟﻮﻇﺎﺋﻒ أﺣﺪ .ﺑﻞ
ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻜﺲ ﻣﻦ ذﻟﻚ ،ﻓﺈن ﰲ إﻇﻬﺎر ﻣﺎ ﳜﺎﻟﻒ اﳌﻌﺘﻘﺪات اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﱵ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻏﺎﻟﺒﻴﺔ اﳌﺴﻠﻤﲔ ﻳﺪﻋﻮ إﱃ اﻟﺼﺮاع اﻟﻄﺎﺋﻔﻲ
اﻟﺬي ﻳﻀﺮ ﻟﻨﻈﺎم ،وﻗﺪ ﻳﺘﺴﺒﺐ ﺑﺘﻘﻮﻳﻀﻪ.
ﻗﺎل اﻟﺸﺎﻓﻌﻲ ﻣﻨﺒﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻋﺪم إ رة اﻟﻔﺘﻨﺔ ﺑﲔ أﻓﺮاد ا ﺘﻤﻊ ..." :وﻋﻠﻰ أن ﻻ ﻳﺬﻛﺮوا رﺳﻮل ﷲ  -ﺻﻠﻰ ﷲ ﻋﻠﻴﻪ
وﺳﻠﻢ  -إﻻ ﲟﺎ ﻫﻮ أﻫﻠﻪ ،وﻻ ﻳﻄﻌﻨﻮا ﰲ دﻳﻦ اﻹﺳﻼم وﻻ ﻳﻌﻴﺒﻮا ﻣﻦ ﺣﻜﻤﻪ ﺷﻴﺌًﺎ ،ﻓﺈن ﻓﻌﻠﻮا ﻓﻼ ذﻣﺔ ﳍﻢ ،و ﺧﺬوا
ﻋﻠﻴﻬﻢ أن ﻻ ﻳﺴﻤﻌﻮا اﳌﺴﻠﻤﲔ ﺷﺮﻛﻬﻢ وﻗﻮﳍﻢ ﰲ ﻋﺰﻳﺮ وﻋﻴﺴﻰ  -ﻋﻠﻴﻬﻤﺎ اﻟﺴﻼم  -وإن وﺟﺪوﻫﻢ ﻓﻌﻠﻮا ﺑﻌﺪ اﻟﺘﻘﺪم ﰲ
ﺣﺪا ،ﻷ ﻢ ﻗﺪ أذن ﻗﺮارﻫﻢ ﻋﻠﻰ دﻳﻨﻬﻢ
ﻋﺰﻳﺮ وﻋﻴﺴﻰ  -ﻋﻠﻴﻬﻤﺎ اﻟﺴﻼم  -إﻟﻴﻬﻢ ﻋﺎﻗﺒﻬﻢ ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ ﻋﻘﻮﺑﺔً ﻻ ﻳﺒﻠﻎ ﺎ ً
ﻣﺴﻠﻤﺎ ،وﻋﻠﻰ أن ﻻ ﻳﻜﻮﻧﻮا ﻋﻴﻨًﺎ ﻟﻌﺪوﻫﻢ ،وﻻ ﻳﻀﺮوا
ﻣﻊ ﻋﻠﻢ ﻣﺎ ﻳﻘﻮﻟﻮن .وﻻ ﻳﺸﺘﻤﻮا اﳌﺴﻠﻤﲔ ،وﻋﻠﻰ أن ﻻ ﻳﻐﺸﻮا ً
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أﺣﺪا ﻋﻠﻰ دﻳﻨﻬﻢ إذا ﱂ ﻳﺮدﻩ ﻣﻦ أﺑﻨﺎﺋﻬﻢ وﻻ
ﺣﺪ ﻣﻦ اﳌﺴﻠﻤﲔ ﰲ ﺣﺎل ،وﻋﻠﻰ أن ﻧﻘﺮﻫﻢ ﻋﻠﻰ دﻳﻨﻬﻢ ،وأن ﻻ ﻳﻜﺮﻫﻮا ً
40
رﻗﻴﻘﻬﻢ وﻻ ﻏﲑﻫﻢ".
وﻛﻞ ﻣﺎ ذﻛﺮ اﻹﻣﺎﻣﺎ اﻟﺸﺎﻓﻌﻲ ﻫﻮ ﻣﻌِﲔ ﻋﻠﻰ إﺷﺒﺎع اﳊﺎﺟﺎت ﻟﻜﻼ اﻟﻄﺎﺋﻔﺘﲔ ،ﻣﻊ اﻟﺘﻌﺎﻃﻒ ﲡﺎﻩ اﻵﺧﺮ ﰲ اﻷﻣﻮر
اﳊﺴﺎﺳﺔ اﻟﱵ ﺗﻀﻤﻦ ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻊ ﲡﻨﺐ اﻟﺼﺮاع.
وﻗﺪ ورد ﰲ اﻟﻘﺮآن اﻟﻜﺮﱘ ﻣﺎ ﻳﺆﻳﺪ ﻫﺬا اﳌﻨﻬﺞ ﰲ ﻣﻮﺿﻮع اﻟﻨﻘﺎش اﻟﺬي ﳝﻜﻦ أن ﻳﻜﻮن ﺑﲔ اﳌﺴﻠﻤﲔ وأﻫﻞ
اﻟﻜﺘﺎب ،ﻓﻘﺪ ﻣﻨﻊ ﷲ ﺗﻌﺎﱃ ﻣﻨﺎﻗﺸﺘﻬﻢ إﻻ ﻟﱵ ﻫﻲ أﺣﺴﻦ ،وذﻟﻚ دﻋﻤﺎ ﻟﻠﺤﻮار اﻟﺒﻨﺎء ،ﻣﻊ اﶈﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻼﻗﺎت
41
ِ
اﳉﻴﺪة ﺑﲔ اﳌﺴﻠﻤﲔ وأﻫﻞ اﻟﻜﺘﺎب ،ﻓﻘﺎل ﺗﻌﺎﱃ" :وَﻻ ُﲡَ ِﺎدﻟُﻮا أ َْﻫﻞ اﻟْ ِﻜﺘَ ِ
َﺣ َﺴ ُﻦ".
ﺎب إِﱠﻻ ِ ﻟﱠِﱵ ﻫ َﻲ أ ْ
َ
َ
.2.3

اﻟﺘﻀﺎﻣﻦ ﰲ اﻟﻌﺒﺎدات

اﻟﻌﺒﺎدات ﻫﻲ أﻣﺮ ﰲ ﻏﺎﻳﺔ اﳋﺼﻮﺻﻴﺔ ﺗﺒﺎع ﻛﻞ د ﻧﺔ ﻋﻠﻰ ﺣﺪة ،وﻟﻜﻦ اﳉﺰء اﻟﺬي ﳜﺺ اﻟﻌﺒﺎدات وﻳﺪﺧﻞ ﰲ
ﻣﻮﺿﻮع اﻟﺘﻀﺎﻣﻦ ﻫﻮ اﻟﺴﻤﺎح ﻷﻫﻞ اﻟﺪ ﻧﺔ اﳌﺨﺎﻟﻔﺔ داء ﻋﺒﺎدا ﺎ وﺷﻌﺎﺋﺮﻫﺎ ،وﻋﺪم إﺟﺒﺎرﻫﺎ ﻋﻠﻰ أداء ﻣﺎ ﻳﻨﺎﻗﻀﻬﺎ أو
ﺷﻌﺎﺋﺮ أﺧﺮى .ﻓﻤﺎ ﻧﺮﻳﺪ أن ﻧﻌﺮﻓﻪ ﻫﻨﺎ ﻫﻮ رأي اﻹﻣﺎم اﻟﺸﺎﻓﻌﻲ ﰲ ﻫﺬﻩ اﳌﺴﺎﺋﻞ.
ﻳﺮى اﻹﻣﺎم اﻟﺸﺎﻓﻌﻲ أن ﻷﻫﻞ اﻟﺬﻣﺔ ﳑﺎرﺳﺔ ﺷﻌﺎﺋﺮﻫﻢ اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ ﺑﺸﺮط أن ﻻ ﻳﻈﻬﺮوا ﻣﻨﻬﺎ ﺷﻴﺌﺎ ﰲ اﳉﻮ اﻟﻌﺎم ﻟﻠﺪوﻟﺔ
ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻨﺎﻗﺾ ﻣﻊ ﻋﻘﺎﺋﺪ اﳌﺴﻠﻤﲔ أو ﳏﺮﻣﺎ ﻢ ،وذﻟﻚ ﻛﺎﻟﻘﻮل ن ﻋﻴﺴﻰ أو ﻋﺰﻳﻦ ﳘﺎ اﺑﻨﺎ ﷲ ،أو ﻛﺎﻟﺘﺒﺎﻳﻊ ﳋﻤﺮ أو
اﳋﻨﺰﻳﺮ ﻋﻠﻨﺎ ،ﻣﻊ اﻟﺴﻤﺎح ﳍﻢ ﺑﻜﻞ ذﻟﻚ ﰲ اﻟﻔﻀﺎء اﳋﺎص ﻢ ﺑﻨﻮع ﻣﻦ اﻟﺘﻔﺼﻴﻞ.
وﻟﻜﻦ ﻣﻦ اﳌﺴﺎﺋﻞ اﳌﻬﻤﺔ ﰲ ﻫﺬا اﻟﺒﺎب ﻣﺴﺄﻟﺔ ﺑﻨﺎء أﻫﻞ اﻟﺬﻣﺔ دورا ﻟﻠﻌﺒﺎدة ﻛﺎﻟﻜﻨﺎﺋﺲ واﻟﺒﻴﻊ ،وﰲ ﻫﺬﻩ اﳌﺴﺄﻟﺔ
ﻫﻨﺎك ﺗﻔﺼﻴﻞ ﲝﺴﺐ اﻟﺒﻠﺪ اﻟﺬي ﻳﻘﻴﻢ ﻓﻴﻪ أﻫﻞ اﻟﺬﻣﺔ ،ﻓﺎﻹﻣﺎم اﻟﺸﺎﻓﻌﻲ ﻳﺮى أن اﻟﺒﻼد اﻟﱵ ﻓﺘﺤﺖ ﺻﻠﺤﺎ ﻛﺒﻴﺖ
اﳌﻘﺪس ،أو ﻋﻨﻮة ﻓﻬﻲ ﲝﺴﺐ اﻟﺸﺮط اﻟﺬي ﺑﲔ اﳌﺴﻠﻤﲔ واﻟﺬﻣﻴﲔ ،ﻓﻴﻤﻜﻦ أن ﻳﺼﺎﱀ اﻹﻣﺎم ﻓﻴﻬﺎ أﻫﻞ اﻟﺬﻣﺔ ﻋﻠﻰ
ﻣﺼﺮﻫﺎ اﳌﺴﻠﻤﻮن ﻛﺎﻟﻜﻮﻓﺔ واﻟﺒﺼﺮة وﺑﻐﺪاد ﻓﻠﻴﺲ ﻷﻫﻞ اﻟﺬﻣﺔ أن ﻳﺒﻨﻮا
اﻟﺴﻤﺎح ﺑﺒﻨﺎء اﻟﻜﻨﺎﺋﺲ وﳓﻮﻫﺎ ،وأﻣﺎ اﻟﺒﻼد اﻟﱵ ّ
ﻓﻴﻬﺎ دورا ﻟﻠﻌﺒﺎدة ﺧﺎﺻﺔ ﻢ.
ﳎﺘﻤﻌﺎ ﻟﻀﻼﻻ ﻢ وﻻ
ﻳﻘﻮل اﻹﻣﺎم اﻟﺸﺎﻓﻌﻲ ﰲ ذﻟﻚ" :وﻋﻠﻰ أن ﻻ ﳛﺪﺛﻮا ﰲ ﻣﺼﺮ ﻣﻦ أﻣﺼﺎر اﳌﺴﻠﻤﲔ ﻛﻨﻴﺴﺔً وﻻ ً
ﻣﻨﺰﻻ ﻳﻈﻬﺮ ﻓﻴﻪ
أﺣﺪا ﻣﻦ أﻫﻞ اﻟﺬﻣﺔ ﻋﻠﻰ أن ﻳﻨﺰﻟﻪ ﻣﻦ ﺑﻼد اﳌﺴﻠﻤﲔ ً
ﺻﻮت ﻗﻮس....وﻻ ﳚﻮز ﻟﻺﻣﺎم أن ﻳﺼﺎﱀ ً
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ﺻﻠﺤﺎ ﻓﺄﻣﺎ ﺑﻼد ﱂ
ﻗﻮﺳﺎ ،إﳕﺎ ﻳﺼﺎﳊﻬﻢ ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ ﰲ ﺑﻼدﻫﻢ اﻟﱵ وﺟﺪوا ﻓﻴﻬﺎ ﻓﻨﻔﺘﺤﻬﺎ ﻋﻨﻮةً أو ً
ﲨﺎﻋﺔً وﻻ ﻛﻨﻴﺴﺔً وﻻ ً
42
ﺗﻜﻦ ﳍﻢ ﻓﻼ ﳚﻮز ﻫﺬا ﻟﻪ ﻓﻴﻬﺎ".
وﻗﺎل ﰲ ﻣﻮﺿﻊ آﺧﺮ " :وﻋﻠﻰ أن ﻟﻴﺲ ﻟﻜﻢ أن ﺗﻈﻬﺮوا ﰲ ﺷﻲء ﻣﻦ أﻣﺼﺎر اﳌﺴﻠﻤﲔ اﻟﺼﻠﻴﺐ ،وﻻ ﺗﻌﻠﻨﻮا ﻟﺸﺮك،
وﻻ ﺗﺒﻨﻮا ﻛﻨﻴﺴﺔً ،وﻻ ﻣﻮﺿﻊ ﳎﺘﻤﻊ ﻟﺼﻼﺗﻜﻢ ،وﻻ ﺗﻀﺮﺑﻮا ﺑﻨﺎﻗﻮس ،وﻻ ﺗﻈﻬﺮوا ﻗﻮﻟﻜﻢ ﻟﺸﺮك ﰲ ﻋﻴﺴﻰ اﺑﻦ ﻣﺮﱘ ،وﻻ ﰲ
43
ﻏﲑﻩ ﻷﺣﺪ ﻣﻦ اﳌﺴﻠﻤﲔ".
وﻣﺬﻫﺐ اﻹﻣﺎم اﻟﺸﺎﻓﻌﻲ ﰲ ﻋﺪم اﻟﺴﻤﺎح ﺑﺒﻨﺎء دور اﻟﻌﺒﺎدة ﻟﻐﲑ اﳌﺴﻠﻤﲔ ﻣﻦ أﻫﻞ اﻟﺬﻣﺔ ﰲ اﻟﺒﻼد اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﻳﻮاﻓﻖ
ﻣﺬاﻫﺐ اﻷﺋﻤﺔ اﻷرﺑﻌﺔ ،ﻣﻊ اﺧﺘﻼﻓﺎت ﺑﺴﻴﻄﺔ ﰲ ﺗﻔﺎﺻﻴﻞ اﳌﺴﺄﻟﺔ.

44

وإذا ﻧﻈﺮ إﱃ اﳌﺴﺄﻟﺔ ﻣﻦ ﻣﻨﻈﻮر اﻟﺒﻨﺎﺋﻴﺔ اﻟﻮﻇﻴﻔﻴﺔ ﻓﺈن ﰲ ﻋﺪم اﻟﺴﻤﺎح ﻷي ﳎﺘﻤﻊ ﺑﺒﻨﺎء دور اﻟﻌﺒﺎدة ﻓﻴﻪ ﺗﻌﻄﻴﻞ
ﻹﻗﺎﻣﺔ ﺷﻌﺎﺋﺮﻫﻢ ،اﻟﱵ ﺗﻌﺘﱪ ﺿﺮورة دﻳﻨﻴﺔ ﻟﻜﻞ ﳎﺘﻤﻊ .وﰲ ﺗﻌﻄﻴﻞ ﻫﺬﻩ اﻟﻮﻇﻴﻔﺔ ﻳﻜﻮن ﻫﻨﺎك ﻧﻘﺺ ﰲ إﺷﺒﺎع ﺣﺎﺟﺔ
أﺳﺎﺳﻴﺔ،وﻫﻲ ﺣﺎﺟﺔ اﻟﻌﺒﺎدة.
وﻳﺘﻮاﻓﻖ ﻣﻊ ﻫﺬا اﻻﻋﱰاض ﻣﺬﻫﺐ اﻟﺰﻳﺪﻳﺔ واﺑﻦ اﻟﻘﺎﺳﻢ اﳌﺎﻟﻜﻲ ،وﻣﺬﻫﺒﻬﻢ ﰲ ذﻟﻚ أﻧﻪ ﳚﻮز ﻷﻫﻞ اﻟﺬﻣﺔ ﺑﻨﺎء اﳌﻌﺎﺑﺪ
اﳋﺎﺻﺔ ﻢ ﰲ ﺑﻼد اﳌﺴﻠﻤﲔ وﰲ اﻟﺒﻼد اﻟﱵ ﻓﺘﺤﻬﺎ اﳌﺴﻠﻤﻮن ﻋﻨﻮة إذا أذن ﳍﻢ اﻹﻣﺎم ﺑﺬﻟﻚ 45.ﺑﻞ إن ﻣﺼﻠﺤﺔ ﳎﺘﻤﻊ
اﳌﺴﻠﻤﲔ وﳎﺘﻤﻊ أﻫﻞ اﻟﺬﻣﺔ أن ﻳﺴﻤﺢ اﻹﻣﺎم ﺑﺬﻟﻚ ،إﻻ ﰲ ﺣﺎل وﺟﻮد ﻣﺎﻧﻊ ﻏﲑ اﻋﺘﻴﺎدي ،ﻷن ذﻟﻚ ﺣﺎﺟﺔ ﺿﺮورﻳﺔ.
وﻫﺬا ﻳﺘﻮاﻓﻖ ﻣﻊ ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ) :ﻻ إِ ْﻛَﺮ َاﻩ ِﰲ اﻟ ِّﺪﻳ ِﻦ( ،46وﻣﻘﺘﻀﻰ ﻫﺬﻩ اﻵﻳﺔ اﻟﻜﺮﳝﺔ أن ُﳜﻠﻰ ﺑﲔ اﻟﻨﺎس وﺑﲔ أد ﻢ اﻟﱵ
ﺗﺸﺘﻤﻞ ﺑﻄﺒﻴﻌﺔ اﳊﺎﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﻋﺒﺎدات ﳐﺎﻟﻔﺔ ،ﺧﺎﺻﺔ إن ﻛﺎن ذﻟﻚ ﰲ ﻓﻀﺎء ﺧﺎص ﻫﻞ اﻟﺪ ﻧﺔ.
.2.4

اﻟﺘﻀﺎﻣﻦ ﰲ اﻟﻘﺼﺎص

ِ
ﱠِ
ِ
ﺎص
ﺐ َﻋﻠَْﻴ ُﻜ ُﻢ اﻟْﻘ َ
ﺼ ُ
ﻣﻦ اﳌﻌﺮوف أن اﻟﻘﺼﺎص ﻫﻮ ﻓﺮض ﻋﻠﻰ اﳌﺴﻠﻤﲔ ،وذﻟﻚ ﺑﻘﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ َ " :أَﻳـﱡ َﻬﺎ اﻟﺬ َ
ﻳﻦ َآﻣﻨُﻮا ُﻛﺘ َ
ِﰲ اﻟْ َﻘْﺘـﻠَﻰ"47.وﰲ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻋﻘﻮﺑﺔ اﻟﻘﺼﺎص ﺗﻀﺎﻣﻦ ﻣﻦ ﻗِﺒﻞ اﻟﺪوﻟﺔ ﻣﻊ أﻫﻞ اﳌﻘﺘﻮل ،وأﻳﻀﺎ ﺣﻔﻆ ﻟﻠﻨﻈﺎم اﻟﻌﺎم ﻣﻦ
اﻟﻔﻮﺿﻰ وﺷﻴﻮع اﻟﻘﺘﻞ ﰲ اﻟﺒﻼد .وﻟﻜﻦ إذا ﲝﺜﻨﺎ ﰲ ﻣﺴﺄﻟﺔ ﻗﺘﻞ اﳌﺴﻠﻤﺒﺎﻟﺬﻣﻲ وﺟﺪ ﺧﻼﻓﺎ ﺑﲔ اﻟﻔﻘﻬﺎء .وﻗﺪ رأى
ﻋﺪدا ﻣﻦ
اﻹﻣﺎم اﻟﺸﺎﻓﻌﻲ ﰲ ﻫﺬﻩ اﳌﺴﺄﻟﺔ أن اﳌﺴﻠﻢ ﻻ ﻳُﻘﺘﻞ ﻟﻜﺎﻓﺮ ﻟﻮرود اﳊﺪﻳﺚ ﰲ ذﻟﻚ.ﻓﻘﺪ ﻗﺎل اﻟﺸﺎﻓﻌﻲ":وﲰﻌﺖ ً
42اﻟﺸﺎﻓﻌﻲ ،اﻷم218/4
43اﻟﺸﺎﻓﻌﻲ ،اﻷم209/4
44زﻳﺪان ،أﺣﻜﺎم اﻟﺬﻣﻴﲔ واﳌﺴﺘﺄﻣﻨﲔ ﰲ دار اﻹﺳﻼم.97-96،
45زﻳﺪان ،أﺣﻜﺎم اﻟﺬﻣﻴﲔ واﳌﺴﺘﺄﻣﻨﲔ ﰲ دار اﻹﺳﻼم.98 ،
46ﺳﻮرة اﻟﺒﻘﺮة ،اﻵﻳﺔ .256
47ﺳﻮرة اﻟﺒﻘﺮة ،اﻵﻳﺔ .178
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أﻫﻞ اﳌﻐﺎزي وﺑﻠﻐﲏ ﻋﻦ ﻋﺪد ﻣﻨﻬﻢ أﻧﻪ ﻛﺎن ﰲ ﺧﻄﺒﺔ رﺳﻮل ﷲ  -ﺻﻠﻰ ﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ  -ﻳﻮم اﻟﻔﺘﺢ "ﻻ ﻳُﻘﺘﻞ ﻣﺆﻣﻦ
أﺑﺪا ،وﻛﻞ ﻣﻦ وﺻﻒ اﻹﳝﺎن ﻣﻦ أﻋﺠﻤﻲ وأﺑﻜﻢ ﻳﻌﻘﻞ
ﺑﻜﺎﻓﺮ" ...وﻻ ﻳُﻘﺘﻞ ﻣﺆﻣﻦ ﻋﺒﺪ وﻻ ﺣﺮ وﻻ اﻣﺮأة ﺑﻜﺎﻓﺮ ﰲ ﺣﺎل ً
ﻛﺎﻓﺮا ﻓﻼ ﻗﻮد ﻋﻠﻴﻪ وﻋﻠﻴﻪ دﻳﺘﻪ ﰲ ﻣﺎﻟﻪ ...وإذا ﻗﺘﻞ اﳌﺆﻣﻦ اﻟﻜﺎﻓﺮ ﻋﺰر وﺣﺒﺲ" 48.وﻋﻠﻴﻪ
وﻳﺸﲑ ﻹﳝﺎن وﻳﺼﻠﻲ ﻓﻘﺘﻞ ً

ﻓﻠﻮ ﻗﺘﻞ ﻣﺴﻠﻢ ذﻣﻴﺎ ﻓﺈﻧﻪ ﻻ ﻳُﻘﺘﻞ ﺑﻪ ،وﻟﻜﻦ ﻳُﻌﺰر.وﻗﺪ ﺧﺎﻟﻒ اﻹﻣﺎم اﻟﺸﺎﻓﻌﻲ ﺑﺬﻟﻚ ﻣﺬﻫﺐ اﳊﻨﻔﻴﺔ .ﻓﺈﻧﻪ ﻋﻨﺪﻫﻢ ﻳُﻘﺘﻞ
49
اﳌﺴﻠﻢ إذا ﻗﺘﻞ ذﻣﻴﺎ.
وﻣﻦ ﺣﻴﺔ اﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻓﺈن ﻋﺪم ﻣﺴﺎواة اﳌﺴﻠﻢ ﻟﺬﻣﻲ ﰲ اﻟﻘﺼﺎص ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻪ أن ﳛﺪث

ﻟﻠﺼﺮاع ﰲ ا ﺘﻤﻊ ،ﻷن

اﻟﻌﺪاﻟﺔ ﰲ اﻟﻘﻀﺎء ﻫﻲ ﻣﻄﻠﺐ ﻳﺘﻄﻠﻊ ﻛﻞ ﻣﻮاﻃﻦ إﱃ ﲢﻘﻘﻪ ﰲ ا ﺘﻤﻊ اﻟﺬي ﻳﻌﻴﺶ ﻓﻴﻪ .وﻫﺬا اﻷﻣﺮ ﻣﻦ اﻻﺣﺘﻴﺎﺟﺎت
اﻟﻀﺮورﻳﺔ ﻟﻠﺤﻴﺎة اﳌﺪﻧﻴﺔ اﳌﻘﺒﻮﻟﺔ ،ﻓﻬﻮ ﳛﻘﻖ وﻇﻴﻔﺔ أﺳﺎﺳﻴﺔ ﰲ اﻟﻨﺴﻖ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ،ﻓﺈن اﺧﺘﻠﺖ ﻓﺈن ذﻟﻚ ﻻ ﻳﻘﺘﺼﺮ ﺛﲑﻩ
ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻀﺎء ﻓﻘﻂ ،ﺑﻞ ﻳﺆﺛﺮ ﻋﻠﻰ ا ﺘﻤﻊ ﻛﻤﻠﻪ .واﳌﻘﺮر ﰲ اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ اﻟﺒﻨﺎﺋﻴﺔ اﻟﻮﻇﻴﻔﻴﺔ أن أي ﺧﻠﻞ ﰲ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻣﻦ
ﻣﺆﺳﺴﺎت ا ﺘﻤﻊ ﺗﺘﺄﺛﺮ ﺑﻪ ﺑﻘﻴﺔ اﳌﺆﺳﺴﺎت ،ﻓﻬﻲ ﻛﺎﳉﺴﻢ اﻟﻮاﺣﺪ.
واﻟﺬي ﻳﺘﻮاﻓﻖ ﻣﻊ اﺣﺘﻴﺎﺟﺎت اﻟﻨﺴﻖ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ وﻗﻴﺎﻣﻪ ﻫﻮ رأي اﳊﻨﻔﻴﺔ ﰲ ﻫﺬﻩ اﳌﺴﺄﻟﺔ .ﻓﺈن ﺑﻘﺎء اﻟﻨﺴﻖ
اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻣﺮﻫﻮن ﺑﻨﺠﺎﺣﻪ ﻓﻴﺘﻠﺒﻴﺔ اﳊﺎﺟﺎت اﻟﻮﻇﻴﻔﻴﺔ ﻟﻠﻨﺴﻖ واﻷﻓﺮاد ،وﺗﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ اﻟﻘﻮاﻧﲔ واﻷﻋﺮاف واﻟﺘﻘﺎﻟﻴﺪ
اﻟﺴﺎﺋﺪة ﰲ ا ﺘﻤﻊ ،اﻟﱵ ﺗﻌﺘﱪ ﻣﻦ ﻗﻮاﻋﺪ اﻟﻀﺒﻂ واﻟﺘﺤﻔﻴﺰ ،ﲟﺎ ﺗﺘﻀﻤﻨﻪ ﻣﻦ ﺛﻮاب وﻋﻘﺎب ،ووﺳﺎﺋﻞ ﺣﻞ اﻟﻨﺰاﻋﺎت
واﻟﺘﻮﺗﺮات .وﳍﺬا ﻳﻌﻤﻞ أﻋﻀﺎء اﻟﻨﺴﻖ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺳﻴﺲ ﻫﺬﻩ اﳌﺆﺳﺴﺎت واﻷﺑﻨﻴﺔ واﻟﻨﻈﻢ ا ﺘﻤﻌﻴﺔ ﻋﻠﻰ
ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻧﺸﺎط أﻓﺮاد ا ﺘﻤﻊ ﰲ ﺳﺒﻴﻞ ﺗﻠﺒﻴﺔ اﳊﺎﺟﺎت اﻟﻮﻇﻴﻔﻴﺔ 50.وﻻ ﳚﻮز أن ﺗﺘﺤﻘﻖ وﻇﻴﻔﺔ اﻟﺘﻀﺎﻣﻦ ﻣﻊ أﻫﻞ اﳌﻘﺘﻮل
ﻋﻠﻰ وﺟﻪ ﰲ ﻣﺴﺄﻟﺔ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﻧﺴﺎﻧﻴﺔ اﻹﻧﺴﺎن ،ﰲ ﺣﲔ ﺗﻜﻮن ﻗﺎﺻﺮة ﻋﻠﻰ ﻃﺎﺋﻔﺔ أﺧﺮى ﻷن دﻳﻨﻬﺎ ﳐﺘﻠﻒ .ﻓﺤﻖ اﳌﻮاﻃﻨﺔ
وﺣﺪﻩ ﻛﻔﻴﻞ ﺑﺘﺤﻘﻴﻖ اﻟﻌﺪاﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﻧﻔﺲ اﳌﺴﺘﻮى.
اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ
 ﻫﻨﺎك ﻋﺪة ﻣﻨﺎﻫﺞ ﳊﻔﻆ اﻟﻨﺴﻖ اﻟﻌﺎم ﻟﻠﺪوﻟﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ وﺿﻌﻬﺎ ﻟﻨﺎ اﻟﻔﻘﻬﺎء ا ﺘﻬﺪون .وإذا ﻧﻈﺮ إﱃﻫﺬﻩ اﳌﻨﺎﻫﺞ ﻣﻦ زاوﻳﺔ ﻋﻠﻢ اﻻﺟﺘﻤﺎع ﻓﺈﻧﻨﺎ ﳒﺪﻫﺎ ﲣﺘﻠﻒ ﰲ ﻣﻌﺎﳉﺘﻬﺎ ﻟﻘﻀﺎ ﻣﻬﻤﺔ ﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻨﺴﻖ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ،
ﻛﺘﻮزﻳﻊ اﻷدوار واﳌﻜﺎ ت اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺑﲔ أﻓﺮاد ا ﺘﻤﻊ ،وﺗﺒﺎدل اﳊﻘﻮق واﻟﻮاﺟﺒﺎت ﺑﲔ اﻟﻄﻮاﺋﻒ اﻟﺪﻳﻨﻴﺔ
اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ ،وﻏﲑ ذﻟﻚ ﻣﻦ اﳌﺴﺎﺋﻞ اﻟﱵ ﲢﺎﻓﻆ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺴﻖ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ وﲡﻨﺐ أﻓﺮادﻩ اﻟﺼﺮاع اﻟﺬي ﻗﺪ ﻳﻨﺸﺄ ﻋﻦ
اﺧﺘﻼف اﻟﺪﻳﻦ .وﳝﻜﻦ ﻟﻠﻌﻠﻤﺎء ﰲ اﻟﻌﺼﺮ اﳊﺪﻳﺚ أن ﳚﻌﻠﻮا دراﺳﺔ اﳌﺴﺎﺋﻞ اﻟﻔﻘﻬﻴﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﻌﻠﻢ اﻻﺟﺘﻤﺎع ﻣﻦ
48اﻟﺸﺎﻓﻌﻲ ،اﻷم.40/6
49ﳏﻤﺪ ﺑﻦ أﲪﺪ اﻟﺴﺮﺧﺴﻲ ،اﳌﺒﺴﻮط)ﺑﲑوت :دار اﳌﻌﺮﻓﺔ131/26 ،(1993 ،
 50ﻋﺜﻤﺎن ،اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ اﳌﻌﺎﺻﺮة ﰲ ﻋﻠﻢ اﻻﺟﺘﻤﺎع.56 ،
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اﻷﻣﻮر اﻟﱵ ﺗﺴﺎﻋﺪ ﻋﻠﻰ ﺗﺮﺟﻴﺢ رأي ﻣﻦ اﻵراء ﰲ أي ﻣﺴﺄﻟﺔ ﻳﻬﺘﻢ ﺎ ﻋﻠﻰ اﻻﺟﺘﻤﺎع ﳑﺎ ﻳﺘﻮاﻓﻖ ﻣﻊ اﳊﺎﺟﺎت
اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ اﻟﱵ ﲢﻘﻖ ﻣﺼﻠﺤﺔ اﻟﻨﻈﺎم اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ وﻓﻖ ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت اﻟﺪوﻟﺔ اﳊﺪﻳﺜﺔ ،وذﻟﻚ ﻣﻦ ب اﺳﺘﻔﺎدة اﻟﻔﻘﻪ
ﻣﻦ اﻟﻌ ﻠﻮم اﻷﺧﺮى ،ﻣﺎ دام ذﻟﻚ ﰲ ﺣﺪود اﻟﻈﻨﻴﺎت اﻟﱵ ﳝﻜﻦ ﻟﻠﻤﺴﻠﻤﲔ أن ﻳﺒﺤﺜﻮا ﻓﻴﻬﺎ .واﻟﻔﻘﻪ ﻣﺒﲏ ﻋﻠﻰ
اﻟﻈﻨﻴﺎت.
 ﺑﺸﻜﻞ ﻋﺎم ﻓﺈن ﻓﻘﻪ اﻹﻣﺎم اﻟﺸﺎﻓﻌﻲ ﻗﺎﺋﻢ ﻋﻠﻰ اﳌﺴﺎواة ﺑﲔ أﻫﻞ اﻟﺬﻣﺔ واﳌﺴﻠﻤﲔ ﰲ ﺗﻮزﻳﻊ اﳊﻘﻮقواﻟﻮاﺟﺒﺎت ﺑﻴﻨﻬﻢ ،ﻋﺪى ﺑﻌﺾ اﳌﺴﺎﺋﻞ اﻟﱵ ﺳﻨﺬﻛﺮﻫﺎ ﻻﺣﻘﺎ ،ﻣﺎ ﻳﻌﺰز ﻣﻔﻬﻮم اﻟﺘﻀﺎﻣﻦ ﺑﲔ اﳌﺴﻠﻤﲔ واﻟﺬﻣﻴﲔ،
وﺗﺒﺎدل اﳌﺴﺆوﻟﻴﺔ ﰲ اﻟﻘﻴﺎم ﻋﺒﺎء اﻟﺪوﻟﺔ وﲪﺎﻳﺔ ا ﺘﻤﻊ.
 ﻫﻨﺎك ﺑﻌﺾ اﳋﺼﻮﺻﻴﺎت اﻟﱵ ﺧﺺ ﺎ اﻹﻣﺎم اﻟﺸﺎﻓﻌﻲ -ﻛﻐﲑﻩ ﻣﻦ اﻟﻔﻘﻬﺎء -اﳌﻮاﻃﻦ اﳌﺴﻠﻢ ﻋﻦاﻟﺬﻣﻲ ﺑﺒﻌﺾ اﳌﻨﺎﺻﺐ أو اﻷﻋﻤﺎل ،وﲣﺼﻴﺼﻪ ﻣﱪر ﲞﺼﻮﺻﻴﺔ ﻃﺒﻴﻌﺔ ﻫﺬﻩ اﻷﻋﻤﺎل ،ﻛﺎﻹﻣﺎﻣﺔ اﻟﻌﻈﻤﻰ،
واﻟﻘﻀﺎء ،واﳉﻬﺎد اﳌﻘﺪس .وﻫﺬا اﻟﺘﺨﺼﻴﺺ ﳒﺪﻩ ﰲ ﻋﺼﺮ ﰲ ﻛﺜﲑ ﻣﻦ اﻷﻧﻈﻤﺔ اﳊﺪﻳﺜﺔ ،وﻟﻪ ﻣﱪراﺗﻪ
اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ،ﺳﻮاء ﻛﺎﻧﺖ ﻣﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﰲ دﺳﺎﺗﲑ اﻟﺪول اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ ،أو ﻣﻘﺮرة ﰲ ﺑﻌﺾ أﻋﺮاف اﻟﺒﻠﺪان .وﻫﺬا
اﻟﺘﺨﺼﻴﺺ ﻻ ﻳُﻌﺪ ﻣﻌﻮﻗﺎ وﻇﻴﻔﻴﺎ ﻧﻈﺮا ﻟﻠﻈﺮوف اﳋﺎﺻﺔ اﻟﱵ ﲢﻴﻂ ﺑﻪ.
 ﻳﺮاﻋﻲ اﻹﻣﺎم اﻟﺸﺎﻓﻌﻲ اﳋﺼﻮﺻﻴﺎت اﻟﻄﺎﺋﻔﻴﺔ اﻟﱵ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﲟﺎ ﳛﻞ ﻷﻫﻞ اﻟﺬﻣﺔ ﰲ ﺣﲔ أﻧﻪ ﻫﻮ ﺣﺮاﻣﻌﻨﺪاﳌﺴﻠﻤﲔ  ،وﻳﺴﻤﺢ ﳍﻢ ﺑﺘﻌﺎﻃﻲ ﻫﺬﻩ اﶈﺮﻣﺎت ﺳﻮاء ﻛﺎﻧﺖ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﻟﻄﻌﺎم أو اﻟﺸﺮاب أو اﻷﻗﻮال واﳌﻌﺘﻘﺪات أو
ﻏﲑ ذﻟﻚ ،وﻟﻜﻦ ﺑﺸﺮط أن ﻳﻜﻮن ذﻟﻚ ﰲ اﻟﻔﻀﺎء اﳋﺎص ﻢ .وذﻟﻚ ﳛﻘﻖ ﳍﻢ اﻟﺴﻬﻮﻟﺔ ﰲ ﻣﻌﻴﺸﺘﻬﻢ ﲝﻴﺚ
ﻻ ﳝﻨﻌﻬﻢ ﻋﻤﺎ ﻳﺮوﻧﻪ ﻣﺒﺎﺣﺎ أو ﺿﺮور  ،وﰲ اﻟﻮﻗﺖ ﻧﻔﺴﻪ ﳛﻔﻆ ﻣﺸﺎﻋﺮ اﳌﺴﻠﻤﲔ ،وﳛﻔﻆ اﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﱵ
ﺗﺘﺒﻨﺎﻫﺎ اﻟﺪوﻟﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﲟﻨﻌﻬﺎ ﰲ اﻟﻔﻀﺎء اﻟﻌﺎم.
 ﻫﻨﺎك ﻣﺴﺄﻟﺘﺎن أﺳﺎﺳﻴﺘﺎن ﰲ ﻓﻘﻪ اﻹﻣﺎم اﻟﺸﺎﻓﻌﻲ ﻻ ﺗﺘﻔﻘﺎن ﻣﻊ ﻓﻜﺮة إﺷﺒﺎع ﺣﺎﺟﺎت اﻟﻨﻈﺎم ،أوﺗﺆد ن إﱃ ﺧﻠﻞ ﻣﻬﻢ ﻓﻴﻪ ﻟﻨﺴﺒﺔ ﻷﻫﻞ اﻟﺬﻣﺔ .اﳌﺴﺄﻟﺔ اﻷوﱃ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺘﻀﺎﻣﻦ اﻟﺪوﻟﺔ ﻣﻊ أﻫﻞ اﳌﻘﺘﻮل ﰲ
اﳊﺎﻟﺔ اﻟﱵ ﻳﻘﺘﻞ ﻓﻴﻬﺎ ﻣﺴﻠﻢ ذﻣﻴﺎ،ﺣﻴﺚ ﻳﻘﺮر اﳌﺬﻫﺐ أن اﻟﻘﺎﺗﻞ ﻻ ﻳُﻘﺘﻞ ،ﺑﻞ ﻳﻌﺰر ،وذﻟﻚ ﲞﻼف ﻟﻮ ﻗﺘﻞ ذﻣﻲ

ﻣﺴﻠﻤﺎ ،ﻓﺈﻧﻪ ﻳُﻘﺘﻞ .وﻫﺬا اﳌﺬﻫﺐ ﻻ ﻳﺘﻨﺎﻏﻢ ﻣﻊ اﳌﻨﻬﺞ اﻟﻌﺎم اﻟﺬي ﺗﺒﻨﺎﻩ اﻹﻣﺎم ﰲ اﻟﺘﻀﺎﻣﻦ ﻓﻴﺎﳌﺴﺎﺋﻞ اﻷﺧﺮى،
ﺑﻞ ﻣﺎ ذﻫﺐ إﻟﻴﻪ أﺑﻮ ﺣﻨﻴﻔﺔ ﻫﻮ أﻛﺜﺮ اﺗﻔﺎﻗﺎ ﻣﻊ ﻫﺬا اﳌﻨﻬﺞ ،وﻣﻊ ﻣﻨﻬﺞ اﻟﻌﺪل اﻹﺳﻼﻣﻲ ،وأﻗﺮب ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ
اﻟﻌﺪاﻟﺔ ﰲ اﻟﺘﻀﺎﻣﻦ ،وأﻛﺜﺮ أﻣﺎ ﰲ ﲡﻨﻴﺐ اﻟﻨﺴﻖ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ اﻟﺼﺮاع اﶈﺘﻤﻞ.
 ﻛﺬﻟﻚ رأي اﻹﻣﺎم اﻟﺸﺎﻓﻌﻲ ﰲ ﻋﺪم اﻟﺴﻤﺎح ﺑﺒﻨﺎء ﻛﻨﺎﺋﺲ ﻟﻠﻨﺼﺎرى أو ﺗﺮﻣﻴﻤﻬﺎ ﰲ ﺑﻼد اﳌﺴﻠﻤﲔ،واﺷﱰاط اﻻﺗﻔﺎق ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻤﺎح ﺑﺒﻨﺎﺋﻬﺎ ﰲ اﻟﺒﻼد اﻟﱵ ﻓﺘﺤﺖ ﺻﻠﺤﺎ أو ﻋﻨﻮة ﻻ ﻳﺘﻔﻖ ﻣﻊ ﻣﺒﺪأ إﺷﺒﺎع ﺣﺎﺟﺔ
أﺳﺎﺳﻴﺔ ﻷﻫﻞ اﻟﺬﻣﺔ ،وﻫﻲ اﳊﺎﺟﺔ ﻟﻠﻌﺒﺎدة ،اﻟﱵ ﳛﺘﺎﺟﻬﺎ أي ﻓﺮد ﻣﻘﻴﻢ ﰲ أي ﳎﺘﻤﻊ ،ﻛﻤﺎ ﻻ ﺗﺘﻔﻖ ﻣﻊ اﳌﻨﻬﺞ
اﻟﻘﺮآﱐ اﻟﺬي ﺑﻴﻨﻪ ﷲ ﺗﻌﺎﱃ ﻟﻨﺎ ،واﻟﺬي ﻳﺴﻤﺢ ﲝﺮﻳﺔ اﻟﺘﺪﻳﻦ ﻃﺎﳌﺎ ﻛﺎن ذﻟﻚ ﰲ اﻟﻔﻀﺎء اﳋﺎص .وﻫﺬا ﻳﻀﺮ
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ﻟﻨﻈﺎم اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻷﻧﻪ ﻳﻌﺠﺰ ﻋﻦ إﺷﺒﺎع ﺣﺎﺟﺔ أﺳﺎﺳﻴﺔ ﻣﻦ ﺣﺎﺟﺎت أﻓﺮادﻩ اﻟﺬﻣﻴﲔ ،و ﻟﺘﺎﱄ ﻓﺈن اﻧﺪﻣﺎﺟﻬﻢ
أو ﺗﻀﺎﻣﻨﻬﻢ ﻣﻊ اﳌﺴﻠﻤﲔ ﻟﻦ ﻳﻜﻮن ﳑﻜﻨﺎ ﰲ ﻫﺬﻩ اﳊﺎﻟﺔ ،وﰲ اﻟﻮﻗﺖ ﻧﻔﺴﻪ ﻟﻦ ﻳﻜﻮن ا ﺘﻤﻊ اﳌﺴﻠﻢ اﻟﺬي
ﻳﻌﻴﺶ ﻓﻴﻪ اﻟﺬﻣﻴﻮن ﳎﺘﻤﻌﺎ ﺻﺤﻴﺎ.
اﳌﺮاﺟﻊ واﳌﺼﺎدر
اﺑﻦ اﻷﺛﲑ ،ﳎﺪ اﻟﺪﻳﻦ أﺑﻮ اﻟﺴﻌﺎدات اﳌﺒﺎرك ﺑﻦ ﳏﻤﺪ ،اﻟﻨﻬﺎﻳﺔ ﰲ ﻏﺮﻳﺐ اﳊﺪﻳﺚ واﻷﺛﺮ ،ﲢﻘﻴﻖ ﻃﺎﻫﺮ أﲪﺪ اﻟﺰاي وﳏﻤﻮد
ﳏﻤﺪ اﻟﻄﻨﺎﺣﻲ )ﺑﲑوت :اﳌﻜﺘﺒﺔ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ.(1979 ،
اﻟﺒﻐﺎ ،ﳏﻤﺪ اﳊﺴﻦ ،ﻣﻔﻬﻮم اﻟﺘﻌﺎﻳﺶ وﺿﺮوراﺗﻪ وﻣﺒﺎدؤﻩ ﺑﲔ اﳌﺴﻠﻤﲔ وﻏﲑﻫﻢ )ﻣﺴﻘﻂ :وزارة اﻷوﻗﺎف واﻟﺸﺆون اﻟﺪﻳﻨﻴﺔ،
ﻧﺪوة ﺗﻄﻮر اﻟﻌﻠﻮم اﻟﻔﻘﻬﻴﺔ ،ﻣﺎرس  27 ،2013ﺻﻔﺤﺔ(.
اﺑﻦ ﺧﻠﺪون ،ﻋﺒﺪ اﻟﺮﲪﻦ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ،ﻣﻘﺪﻣﺔ اﺑﻦ ﺧﻠﺪون ،ﲢﻘﻴﻖ :ﻋﺒﺪ ﷲ ﳏﻤﺪ اﻟﺪروﻳﺶ )دﻣﺸﻖ :دار ﻳﻌﺮب.(2004 ،
دورﻛﻬﺎﱘ ،إﳝﻴﻞ ،اﻻﻧﺘﺤﺎر ،ﺗﺮﲨﺔ ﺣﺴﻦ ﻋﻮدة )دﻣﺸﻖ :وزارة اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ،اﳍﻴﺌﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﺴﻮرﻳﺔ ﻟﻠﻜﺘﺎب.(2011 ،
دورﻛﻬﺎﱘ ،إﳝﻴﻞ ،ﰲ ﺗﻘﺴﻴﻢ اﻟﻌﻤﻞ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ،ﺗﺮﲨﺔ :ﺣﺎﻓﻆ اﳉﻤﺎﱄ )ﺑﲑوت :اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﺔ ﻟﱰﲨﺔ اﻟﺮواﺋﻊ.(1982 ،
اﺑﻦ رﺷﺪ ،أﺑﻮ اﻟﻮﻟﻴﺪ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ أﲪﺪ ،ﺑﺪاﻳﺔ ا ﺘﻬﺪ و ﺎﻳﺔ اﳌﻘﺘﺼﺪ )اﻟﻘﺎﻫﺮة :دار اﳊﺪﻳﺚ.(2004 ،
أﺑﻮ زﻫﺮة ،ﳏﻤﺪ،اﻟﺘﻜﺎﻓﻞ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﰲ اﻹﺳﻼم )اﻟﻘﺎﻫﺮة :دار اﻟﻔﻜﺮ اﻟﻌﺮﰊ.(1991 ،
زﻳﺪان ،ﻋﺒﺪ اﻟﻜﺮﱘ ،أﺣﻜﺎم اﻟﺬﻣﻴﲔ واﳌﺴﺘﺄﻣﻨﲔ ﰲ دار اﻹﺳﻼم )ﺑﲑوت :ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ؛ ﺑﻐﺪاد :ﻣﻜﺘﺒﺔ اﻟﻘﺪس،
.(1982
اﻟﺴﺮﺧﺴﻲ ،ﳏﻤﺪ ﺑﻦ أﲪﺪ ،اﳌﺒﺴﻮط )ﺑﲑوت :دار اﳌﻌﺮﻓﺔ.(1993 ،
اﻟﺸﺎﻓﻌﻲ ،أﺑﻮ ﻋﺒﺪ ﷲ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ إدرﻳﺲ ،اﻷم )ﺑﲑوت ،دار اﳌﻌﺮﻓﺔ.(1990 ،
ﺻﻴﺎم ،ﺷﺤﺎﺗﻪ ،اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻣﻦ اﳌﺮﺣﻠﺔ اﻟﻜﻼﺳﻴﻜﻴﺔ إﱃ ﻣﺎ ﺑﻌﺪ اﳊﺪاﺛﺔ )اﻟﻘﺎﻫﺮة :ﻣﺼﺮ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻠﻨﺸﺮ واﻟﺘﻮزﻳﻊ،
.(2009
ﻋﺜﻤﺎن ،إﺑﺮاﻫﻴﻢ ﻋﻴﺴﻰ ،اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ اﳌﻌﺎﺻﺮة ﰲ ﻋﻠﻢ اﻻﺟﺘﻤﺎع )ﻋﻤﺎن :دار اﻟﺸﺮوق.(2007 ،
ﻗﺎﺷﻲ،ﺣﺴﻴﻨﺔ ،اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﺎت اﳊﺪﻳﺜﺔ ﰲ ا ﺘﻤﻊ اﳉﺰاﺋﺮي وﻋﻼﻗﺘﻬﺎ ﺷﻜﺎل اﻟﺘﻀﺎﻣﻦ اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ اﻟﺴﺎﺋﺪة ﰲ اﻟﻮﺳﻂ اﳊﻀﺮي،
دراﺳﺔ ﻣﻴﺪاﻧﻴﺔ ﲟﺪﻳﻨﺔ اﳉﺰاﺋﺮ )اﳉﺰاﺋﺮ :ﺟﺎﻣﻌﺔ اﳉﺰاﺋﺮ ) (2أﺑﻮ اﻟﻘﺎﺳﻢ ﺳﻌﺪ ﷲ ،رﺳﺎﻟﺔ دﻛﺘﻮراة.(2016 ،
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اﺑﻦ اﻟﻘﻴﻢ ،ﴰﺲ اﻟﺪﻳﻦ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ أﰊ ﺑﻜﺮ ،أﺣﻜﺎم أﻫﻞ اﻟﺬﻣﺔ ،ﲢﻘﻴﻖ :ﻳﻮﺳﻒ ﺑﻦ أﲪﺪ اﻟﺒﻜﺮي وﺷﺎﻛﺮ ﺑﻦ ﺗﻮﻓﻴﻖ اﻟﻌﺎروري
)اﻟﺪﻣﺎم :رﻣﺎدي ﻟﻠﻨﺸﺮ.(1997 ،
ﻛﺮﻳﺐ ،إ ن ،اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻣﻦ رﺳﻮﻧﺰ إﱃ ﻫﺎﺑﺮﻣﺎس ،ﺗﺮﲨﺔ ﳏﻤﺪ ﺣﺴﲔ ﻏﻠﻮم )اﻟﻜﻮﻳﺖ.(1999 :
اﳌﺎوردي ،أﺑﻮ اﳊﺴﻦ ﻋﻠﻲ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ ،اﻷﺣﻜﺎم اﻟﺴﻠﻄﺎﻧﻴﺔ ،ﲢﻘﻴﻖ أﲪﺪ ﺟﺎد )اﻟﻘﺎﻫﺮة :دار اﳊﺪﻳﺚ.(2006 ،
ﻣﺮﺳﻲ ،ﳏﻤﺪ ﻋﺒﺪ اﳌﻌﺒﻮد ،ﺑﲔ ﻧﻈﺮﻳﱵ اﻟﻔﻌﻞ واﻟﻨﺴﻖ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ،دراﺳﺔ ﲢﻠﻴﻠﻴﺔ ﻧﻘﺪﻳﺔ) .اﻟﻘﺼﻴﻢ :ﻣﻜﺘﺒﺔ اﻟﻌﻠﻴﻘﻲ،
.(1984
ﻣﻐﺮﰊ ،ﻋﺒﺪ اﻟﻐﲏ ،اﻟﻔﻜﺮ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻋﻨﺪ اﺑﻦ ﺧﻠﺪون )ﺗﺮﲨﺔ ﳏﻤﺪ اﻟﺸﺮﻳﻒ ﺣﺴﲔ ،اﳉﺰاﺋﺮ :دﻳﻮان اﳌﻄﺒﻮﻋﺎت اﳉﺎﻣﻌﻴﺔ،
.(1988
اﻟﻨﻮوي ،أﺑﻮ زﻛﺮ ﳏﻴﻲ اﻟﺪﻳﻦ ﳛﲕ ﺑﻦ ﺷﺮف ،اﳌﻨﻬﺎج ﺷﺮح ﺻﺤﻴﺢ ﻣﺴﻠﻢ ﺑﻦ اﳊﺠﺎج ،ﲢﻘﻴﻖ )ﺑﲑوت :دار إﺣﻴﺎء اﻟﱰاث
اﻟﻌﺮﰊ ،اﻟﻄﺒﻌﺔ .(1972 ،2
Evans, Art, An Examination Of The Concept "Social Solidarity" (Mid-American Review of
Sociology, 1977, Vol. 2 No. 1:29-46).
ŞAHİNALP, HACER , ‘Danışma’dan Dayanışma’ya: Bireysel ve Sosyal Potansiyellerin
Aktivasyon Kodu Olarak Şûrâ (Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi 58:1 (2017),
ss.109-146).
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GİRİŞ
İslâm düşüncesi açısından kelâm ilminin doğuşuyla tevhîd düşüncesinin savunmasını
birbirinden ayırmak mümkün değildir. Zira kelâmın doğuşu tevhîdin isbâtı ve savunmasıyla
doğrudan alakalıdır. İslâm’ın doğduğu coğrafyada putperestlik başta olmak üzere Yahudilik
ve Hıristiyanlık gibi dinler de mevcuttu. Bunlardan Hıristiyanlık, İslâm’ın nâzil olduğu
dönemde kendi içindeki teolojik tartışmaları büyük oranda tamamlamıştı.
Kelâmın teşekkülü açısından Allah Rasûlü’nün vefatını müteakip ilk yıllarda
Müslümanların dinî bakımdan yaşadıkları çeşitli problemlerin etkisini dikkate almak gerekir.
İslâm’ın kendi iç dinamikleriyle ilgili olarak yaşanan bu olaylarla birlikte İslâm’ın dışındaki
diğer inanç gruplarıyla olan karşılaşmalar da önemliydi. Bu tür karşılaşmalar başlangıçta
sosyolojik bir mahiyet arz ederken ilerleyen süreçte teolojik bazı sonuçlara da neden olmuştu.
Öncelikle Hıristiyanlık ve Yahudilik’le başlayan bu karşılaşma Maniheizm, Brahmanizm ve
Sabiîlik gibi çeşitli inanç gruplarıyla ilgili olarak devam etmiştir. Sözü edilen gruplardan
Hıristiyanlık, tanrı inancı açısından Kur’an’ın üzerinde daha fazla durduğu dinî grubu temsil
etmesi bakımından önemlidir. Öncelikle Kur’an’ın üzerinde daha çok durmasının verdiği
motivasyonla ve akabinde sosyolojik karşılaşmanın neden olduğu teolojik karşılaşmanın
etkisiyle Müslüman âlimlerin Hıristiyanlık üzerinde daha fazla durduklarını ifade etmek
gerekir. Müslümanların Hıristiyanlara, Hıristiyanların Müslümanlara yönelik yazdıkları
reddiye eserleri, sözü edilen teolojik iletişim ve etkileşim kapsamında değerlendirilmelidir.
Hıristiyanlarca ortaya konan en eski bilgiler, hicrî I. asırda Yunanca ve Süryanice olarak
kaleme alınan eserlere dayanmaktadır. Bu dönemde Hıristiyanlar tarafından yazılan Arapça ve
Süryanice eserlerin genelde düşmanca olması öncelikle bunun sosyolojik bir etkileşimin
sonucu olduğunu hatırlatsa da dinî anlamda özellikle Kur’an’ın üslubunun belirleyici
olduğunu unutmamak gerekir. Sosyolojik saikle de olsa bu eserlerde ele alınan konuların
kelâmî boyuta sahip olduğunu görmezden gelmek mümkün değildir.
Öte yandan Hicrî II. asırda Abbâsîler döneminde Basra ve Bağdat’ta ortaya çıkan kelâm
ilminin dolayısıyla Mutezile’nin doğmasını takip eden bazı Hıristiyan düşünürlerini izlemek
önemlidir. Bu düşünürlerin daha önce İslâm’a yönelik ilk reddiye yazan Yuhanna ed-Dımeşkî
(ö. 749 [?])’nin yolundan gittiklerini söylemek mümkündür.
Bu çalışmada sosyolojik ve teolojik bağlamda İslâm-Hıristiyanlık ilişkisi ve karşılaşması
hicrî II. asır özelinde masaya yatırılacaktır. Sözü edilen etkileşim ve karşılaşma kapsamına
girecek şekilde Hıristiyanlar tarafından İslâm’a yönelik yazılanlarla birlikte Müslümanlar
tarafından Hıristiyanlık hakkında bazı eserlerin kaleme alındığı bilinmektedir. Yine bu
karşılıklı reddiye eserlerinin yazılmasını Hıristiyan düşünürlerinin İslâm’ın kelâm anlayışına
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ilgi duyması olarak okuyabilme imkânı da araştırılacaktır. Allah’ın isimlerinin ve sıfatlarının
varlığını kabul eden kelâmcıların konuyla ilgili tevhîdi bozmayacak şekilde yaptıkları
yorumlar, Hıristiyan düşünürlere tam da bu tarihlerde teslîs anlayışını savunmak için bir fırsat
doğurmuş olabileceğinden bu durumun izlerinin de sürülmesi gerekmektedir. Öyle ki
Hıristiyan teologlar, üçlü birlik düşüncesini savunurken tevhîdi müdafaa eden kelâmcıların
başvurduğu Arapça bazı terimleri dile getirmekten geri durmamışlardır. Bu dönemde
belirlenen bu yöntemin sonraki dönemlerde de belli ölçüde devam ettirildiği anlaşılmaktadır.
Hicrî II. asırda Hıristiyan düşünürlerin kelâmî meselelere ilişkin yaklaşımları ve bu bağlamda
gerçekleşen etkileşime odaklanan bu çalışmada, öncelikle hicrî I. asırdaki durum genel olarak
ele alınacak sonra hicrî II. asır masaya yatırılacaktır. Bu noktada hicrî II. asırdaki tutumun
sonraki döneme etkilerine de yer verilecektir. Bu yapılırken Hıristiyan düşünürlerle
kelâmcıların argümanlarını değerlendirmelerinin bu dönemde hangi yönüyle ve kimler
tarafından sürdürüldüğünün izi takip edilecektir. Bütün bunlar öncelikle sosyolojik karşılaşma
açısından incelenecek akabinde bunun kelâm açısından daha önemli olan teolojik
karşılaşmaya etkisi üzerinde durulacaktır. Nihayetinde çalışmada kelâmî açıdan öne çıkan
konulara dikkat çekilecektir.
Buna göre Hıristiyanlarla Müslümanlar arasında gerçekleşen sosyolojik boyuttaki
ilişkilerin bir süre sonra teolojik karşılaşmaya ve mukayeseye götürdüğü konusu, inkârı
mümkün olmayan bir gerçekliktir. Hicrî I. asırdan başlamak suretiyle aynı toplum içinde bir
arada yaşayan her iki dinin düşünürlerinin polemik konularıyla polemikte kullandıkları
yöntemler arasında benzerlikler bulunmaktadır. Her iki din açısından da asıl konu; başlangıçta
sosyolojik mahiyet arz eden karşılaşmanın daha sonra teolojik açıdan sistemsel bir
mukayeseye ve polemiğe dönüşmesidir. Bu anlamda bir karşılaştırma yapıldıktan sonra
aralarındaki benzerlik ve farklılık boyutunun ortaya konulması ayrıca önemlidir.
Esasen İslâm’a özgü olan kelâmın ortaya çıkmasında bu dinle karşılaşmanın etkisi dikkate
alınmalıdır. Bu etki, kelâm ilminin Hıristiyanlık’tan kopya edildiği şeklindeki bir anlayışa mı
dayandırılmalı, yoksa Hıristiyanlık ve diğer dinî grupların tevhide yönelik saldırılarına cevap
vermek adına “karşı koyma” faaliyetinin bir sonucu olarak mı değerlendirilmeli? Çalışmada
bilhassa Hıristiyan düşünürlerin argümanlarının kelâmın ortaya çıkması konusundaki etkileri
üzerinde durulacaktır.
İslâm-Hıristiyanlık irtibatının ve diyaloğunun çeşitli şekillerinden söz etmek mümkündür.
Adı geçen karşılaşma öncelikle “mektuplaşmak” şeklinde tezahür etmiş, daha sonra “polemik
türünden reddiyelere” geçilmiştir. Antakya Yakûbî Patriği Jean I (635-648)’in Mezopotamya
Hıristiyanlarına yazdığı Süryânice mektup, Amr b. As ile Mısır Yakûbî Patriği Benjamin
arasında 643 yılında gerçekleşen tartışma, Nesturî rahip Abraham’ın 670’li yıllarda bir
Müslüman ile bir Hıristiyan arasında gerçekleşen tartışmayı içeren risâlesi bu konuda
verilebilecek ilk örnekleri oluşturmuştur.
1. HZ. PEYGAMBER SONRASINDA İSLÂM-HIRİSTİYANLIK MÜNASEBETİ
Bu başlık altında Allah Rasûlü’nün hayattayken başlattığı ve vefatı sonrasında da
Müslümanların onun yolundan giderek uyguladıkları bazı hususlar dile getirilmek suretiyle
asıl konumuz olan hicrî II. asırdaki durumun alt yapısı oluşturulmaya çalışılacaktır. O
bakımdan burada hicrî I. asırda yaşanan bazı olaylar ve konular, şahıslar merkezde tutularak
değerlendirilecektir.
Fetihler yoluyla Müslümanların kontrolüne geçen topraklarda yaşayan çeşitli dinî
gruplarla öncelikle sosyolojik anlamda bir karşılaşma yaşanmıştır. Bu karşılaşmanın çeşitli
sonuçlarını değerlendirmeye başlamadan, yeni ele geçirilen coğrafyalarda yaşayan Yahudi,
Hıristiyan ve Mecûsîlerin kendi dinlerinde kalmalarına müsaade edilerek onlara bu anlamda
bir özgürlük alanının bırakıldığını ifade etmek gerekir.

201

HİCRİ İKİNCİ ASIRDA İSLÂMÎ İLİMLER- I

Allah Rasûlü (s.a.v.) vefat ettikten sonra Müslümanlar ondan aldıkları motivasyonla fetih
hareketlerine aynı hızla devam etmişlerdir. Nitekim oldukça erken sayılabilecek şekilde Hz.
Ömer döneminde Sâsani İmparatoluğu’na bağlı olan topraklardan Irak, İran; Bizans
İmparatorluğu’nun elinde olan Suriye, Filistin ve Mısır gibi önemli merkezler Müslümanların
kontrolüne geçmiştir.1
Fetihlerin sonucunda doğrudan bir temasın başladığı dinî grupların başında Hıristiyanlığın
gelmesi2 böyle bir konunun bu çalışmada masaya yatırılmasının önemini göstermesi
bakımından mühimdir. Hz. Peygamber’den sonra onun siyasî görevini yürüten dört halife
döneminde Hıristiyanlık’la olan ilişkiler yine Allah Rasûlü’nün belirlediği çerçevede devam
etmiştir. Bu yönüyle İslâm-Hıristiyan münasebetinin çerçevesinin bizzat Hz. Peygamber
tarafından belirlendiğini ifade etmek lazımdır. Hz. Ömer’in yaptığı gibi ayrıntı sayılabilecek
bazı hususlarda farklı birtakım uygulamalar da söz konusu olmuştur.
Müslümanlarla Hıristiyanlar arasındaki ilişkide başlangıçta dostane bir tablo öne çıkıyor.
Olayın sosyolojik, teolojik ve diğer yönlerinin varlığının ötesinde iki dinî grup arasında bu
türden bir ilişkinin gerçekleşmesinde öncelikle Kur’an’ın Hıristiyanları daha yakın tarif
etmesinin3 etkisini dikkate almak zorunludur.
Yukarıda sayılan hususlara değindikten sonra neticede hem Emevîler hem de Abbâsîler
döneminde Hıristiyanlara devlet kademelerinde bazı görevler verildiğini bu bağlamda
kaydetmek gerekir. Öyle ki Müslümanların onlara gösterdiği hoşgörü ve müsamaha başka
hiçbir yerde ve hiçbir zaman görülmeyecek derecedeydi.4 Bu noktada gayri Müslimlerin
İslâm toplumundaki konumu, İslâm hukuku açısından bir temele dayandırılmaktadır. Zaman
zaman hukukî anlamda bir akit yapılarak Müslüman olmayanlara dinlerini yaşamaları için bir
alan açıldığı da bilinmektedir.5
Bu bakımdan İslâm-Hıristiyan diyaloğunun en canlı örneklerini Emeviler döneminde
görmek mümkündür. Örneğin Hz. Muaviye’nin devlet başkanlığı sırasında devlet
kademelerinde bazı Hıristiyanlara çeşitli görevler verilmiştir. Emeviler döneminde
Hıristiyanların Süryanî6 ve Kıptî gruplarının, sarayda kendi dindaşları adına adeta sözcülük
yapmaları7 sözü edilen durumun bir sonucu olarak görülmelidir. Öte yandan fethedilen
yerlerdeki sosyolojik yapıyı dikkate alan Müslüman idarecilerin, yönetim kadrosunda adı
geçen gruplardan temsilcileri görevlendirmeye önem verdiklerini ifade etmek gerekir.
Hepsinin üstüne İslâm’ın Arabistan yarımadasından yayıldığını dikkate alarak bir
değerlendirme yapmak gerekirse, bölge bu anlamda sistemli bir devlet mekanizmasının
1

Mustafa Fayda, “Ömer”, Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi (İstanbul: Türkiye Diyanet Vakfı
Yayınları, 2007), 34: 44-51.
2
İbrahim Kaplan, “Hıristiyan Teolojisiyle Etkileşimi Açısından Erken Dönem Kelâmı”, Kader 6/2 (2008): 131.
3
el-Mâide, 5/82.
4
Ömer Faruk Harman, “Hıristiyanların İslâm’a Bakışı”, Asrımızda Hıristiyan Müslüman Münasebetleri,
(İstanbul: Ensar Neşriyat, 2005), 107.
5
Seyit Avcı, “İslâm Toplumlarında Beraber Yaşama Modelleri (İdil Örneği)” Geçmişten Günümüze İdil
(Uluslararası Geçmişten Günümüze İdil Sempozyumu Bildirileri), (Şırnak: Şırnak Üniversitesi, 2011), 89.
6
Süryanîler: 451 Kadıköy konsilinde aforoz edilen Doğu Hıristiyanlarını temsil eden grup, Yakubîlik adıyla da
anılmıştır. Ayrılmış doğu Hıristiyanları arasında da sayılan Süryanîlerin büyük kısmı yaşadıkları bölgelerin
İslâm hâkimiyetine girmesiyle Müslüman olmuşlardır. Turhan Kaçar, “Erken Bizans Döneminde Doğu:
Süryani Monofizitliğinin Doğuşu”, I. Uluslararası Katılımlı Bilim Din ve Felsefe Tarihinde Harran Okulu
Sempozyumu, (Şanlıurfa: Harran Üniversitesi 2006), 1: 106-110.
7
John Meyendorff, “Bizans’ın İslâm Anlayışı” çev.: Fuat Aydın, Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi
Dergisi, 2002, 6: 21.
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varlığından yoksun olduğundan fethedilen bölgelerdeki tecrübelerden yararlanmak da
gerekiyordu. Yuhanna ed-Dımeşkî bunun en güzel örneğini oluşturur. Şam’ı Müslümanlara
teslim eden dedesi, o gün dönemin Bizans valisidir. Sarayda kendisine bir görev verilmesi,8
tamamen bu sebebe dayanmalıdır.
İslâm-Hıristiyan irtibatının ve diyaloğunun çeşitli şekillerinden söz etmek mümkündür.
Adı geçen karşılaşma öncelikle “mektuplaşmak” şeklinde tezahür etmiş, daha sonra “polemik
türünden reddiyelere” geçilmiştir. Antakya Yakûbî Patriği Jean I (635-648)’in Mezopotamya
Hıristiyanlarına yazdığı Süryânice mektup, Amr b. As ile Mısır Yakûbî Patriği Benjamin
arasında 643 yılında gerçekleşen tartışma, Nesturî rahip Abraham’ın 670’li yıllarda bir
Müslüman ile bir Hıristiyan arasında gerçekleşen tartışmayı içeren risâlesi bu konuda
verilebilecek ilk örnekleri oluşturur.9
Sosyolojik, siyasî ve dinî karşılaşmaya ve etkileşime örnek olacak isimlerin başında
Yuhanna ed-Dımeşkî sayılabilir.10 Şam bölgesi Bizans İmaparatorluğu’nun elindeyken Dedesi
Mansûr, bölgenin mali işlerinden sorumlu kişiydi. Müslümanların Şam’ı fethetmesi üzerine
(635), özellikle Emeviler döneminde maliye konusunda en üst seviyede bir görev icra
etmiştir.11 Aynı şekilde babası da halife Abdülmelik döneminde devletin maliye teşkilatında
görev yapmıştır.12 Yine babasının II. Yezîd ile dost olması,13 sosyolojik ve teolojik
karşılaşmanın bir parçası olarak değerlendirilmelidir. Böyle bir ortamda yaşayan ve Ortodoks
Hıristiyan düşüncesinin önemli bir temsilcisi olan Yuhanna ed-Dımeşkî (ö. 749 [?]) İslâm’a
karşı reddiye eseri yazan ilk şahıs olarak kabul edilir.14 Bu bilgilerden de anlaşıldığı üzere
Müslümanların yaptığı teolojik tartışmalarda Hıristiyanlık daha fazla öne çıkmaktadır.
Yuhanna özelinde de görüldüğü gibi Müslüman kalemlerin teolojik polemiklerini daha
çok Hıristiyanlık’la yapmalarında Kur’an’ın Hıristiyan inanç sistemi üzerinde daha çok
durmasının etkisi bulunmakla birlikte sosyolojik ilişkinin teolojik olarak karşılaşmayı
gerektirdiğini de göz ardı etmemek gerekir. Zira bu fizikî karşılaşmalar onların inançlarına
olan ilgiyi arttırmıştır.15
Kelâm kaynaklarında diğer dinlerin ilah anlayışlarıyla alakalı yapılan değerlendirmeleri
daha iyi algılamak ve yorumlamak için sözü edilen bu ilk dönem karşılaşmaların etkisini
dikkate almak gerekir. Zira İslâm’ın doğduğu topraklarda ve bu topraklarda yaşayan
insanlarda farklı bir takım ilah tasavvurları bulunmaktaydı. İslâm toplumunun sınırlarının
genişlemeye başladığı hicrî I. asırda görülen bu karşılaşmanın sonucunda Müslümanlar öteki
diye tabir edilen gruplarla dinî, siyasî ve sosyolojik bir ilişki içine girmek zorunda
kalmışlardır.16 Bu bakımdan Müslüman bilginlerle Hıristiyan din adamları arasında
8

İsmail Taşpınar, “Doğu’nun Son Kilise Babası Yuhanna ed-Dımeşkî ve İslâm” Marmara Üniversitesi İlahiyat
Fakültesi Dergisi 22 (2005): 25-29.
9
Harman, “Hıristiyanların İslâm’a Bakışı”, 108.
10
Yuhanna ed-Dımeşkî’den bu bölümde genel olarak bahsedildikten sonra 750’li yıllarda öldüğünü dikkate
alırsak onun hicrî II. asırda etkili polemik yazarlarından olması hasebiyle bu dönemle ilgili kısımda ayrıca
incelenecektir.
11
Philip Hitti, Tarihü'l-Arab: (mutavvel) Edward Corci, Cebrail Süleyman Cebbur 3. bs. (y.y.: Dârü'l-Keşşaf,
1961), 1: 314.
12
Ömer Faruk Harman, “Yuhanna ed-Dımeşkî” Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi (İstanbul: Türkiye
Diyanet Vakfı Yayınları, 2013), 43: 580-582.
13
Hitti, Tarihü'l-Arab: (mutavvel) 1: 314.
14
Casım Avcı, İslâm-Bizans İlişkileri, (İstanbul: Klasik yayınları, 2003), 126-127.
15
Kaplan, “Hıristiyan Teolojisiyle Etkileşimi Açısından Erken Dönem Kelâmı”, 131.
16
Cağfer Karadaş, Bâkillânî’ye Göre Allah ve Alem Tasavvuru, (Bursa: Arasta Yayınları, 2003). 77-79.
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gerçekleşen karşılıklı münazaralar, sözü edilen karşılaşmanın adeta doğal sonuçlarını ifade
eder.17
2. HİCRÎ II. ASIRDA HIRİSTİYAN-MÜSLÜMAN DİYALOĞU VE DOĞURDUĞU
SONUÇLAR
Hicrî II. asırda Müslüman-Hıristiyan diyaloğuna bakıldığında daha önce bahsi geçen
İslâm’ın hoşgörü tavrını bu dönemde de görmek mümkündür. Müslümanların bilhassa
sosyolojik anlamda gösterdikleri hoşgörüye dayanan tavır, gerçekte Hıristiyan halka devlet
düzeyinde bir özgürlük imkânı sunmak şeklinde tezahür etmiştir. Uzun yıllar Roma
imparatorlarının hakimiyetlerini sürdürdüğü dönemde büyük baskılar altında yaşayan
Hıristiyan grupların Müslümanların idaresi altında geniş bir özgürlüğe sahip oldukları
görülmektedir. Neticede siyasî anlamda sunulan bu imkânın doğurduğu ortamda hem
Müslümanlar hem de Hristiyanlar açısından karşılıklı olarak birbirlerinin dinî tutum ve
kanaatlerine vâkıf olmuşlardır.18 Bu etkileşim ve karşılaşma, beraberinde Müslümanları
öncelikle Hıristiyanları İslâm’a davet etmeye sevk etmiş, ayrıca muhatabı tanıdıkça ve
onlardan İslâm’a yönelik saldırıları ortaya çıktıkça onlara yönelik eleştiriler de çeşitlilik arz
ederek bu anlamda bir gelişme mevzubahis olmuştur. Diğer yandan dâhilî anlamda kendi iç
karışıklıklarının bir sonucu olarak uzun dönem devam eden Hıristiyan mezhep kavgalarından
bıkmış olan Hıristiyan halk, hatta din adamları İslâm’a geçmiştir. İslâm’a geçen din
adamlarından oluşan bu mühtedilerin bir özelliği de Müslüman olduktan sonra eski dinlerine
yönelik eleştiride bulunmalarıdır. Daha çok risâle tarzında kaleme alınan eserlerin önemi ise
daha sonra Müslüman âlimlerin yazacağı reddiye eserlerine kaynaklık teşkil etmesi
bakımından ayrı bir önemi haizdir.
Müslüman-Hıristiyan karşılaşması mukayese edildiğinde, Hıristiyanların İslâm’a bakış
açısını göstermesi bakımından yazdıkları reddiye eserlerinin esasında bu diyaloğun en eski
belgelerini oluşturmasıyla karşılaşırız. Zira Müslüman kalemlerin yazdığı reddiye eserleri IX.
yüzyıla doğru ortaya çıktığından bu anlamda bir belge niteliğine sahip olması birincisi kadar
olmayabilir. İslâm topraklarında yaşayan Hıristiyanların yazdıkları eserler Süryanice, Grekçe,
Kıptice ve son olarak Arapça olarak kaleme alınmışlardır.19
Adı geçen dönemde sosyolojik, siyasî ve dinî karşılaşma ve etkileşime örnek olacak
isimlerin başında Yuhanna ed-Dımeşkî’nin gelmesi, biraz da hayatının Bizans ve İslâm tarihi
açısından en kritik döneme denk gelmesiyle ilgilidir.20 Daha önce dedesinin ve babasının

17

Karşılıklı tartışmalarla ilgili olarak Hıristiyanlara ait en eski yazılı belge, Antakya Yakubî Patriği John I
(635-648)'in Mezopotamya Hıristiyanlarına yazdığı Süryanice mektuptur. Mektubun konusu, John I ile
Müslüman ordu komutanı arasında yapılan dinî tartışmadır. Patrik, mektubunda, tartışma konuları hakkında
diğer Hıristiyanları bilgilendirmektedir. Benzer bir tartışmanın, 643 yılında Amr b. Âs ile Yakubî Patriği
Benjamin arasında gerçekleşmiş olduğu belirtilmekle birlikte tartışmanın içeriği hakkında bilgi
verilmemektedir. Bu döneme ait diğer bir örnek de Halife Mehdî ile Timothy (109-208/727-823) arasında,
halifenin davetiyle sarayda gerçekleşen tartışmalardır. Bu döneme ait bir diğer karşılıklı dinî tartışma da
muhtemelen 824 yılında Bağdat'ta Abbasi Halifesi Me'mun'un huzurunda, Theodora Ebû Kurrâ (750-825?)
ile dönemin ileri gelen Müslüman âlimleri arasında gerçekleşen dinî içerikli tartışmadır. Bkz. Kaplan,
“Hıristiyan Teolojisiyle Etkileşimi Açısından Erken Dönem Kelâmı”, 131.
18
Mehmet Aydın, Müslümanların Hıristiyanlara Karşı Yazdığı Reddiyeler ve Tartışma Konuları, 2. Baskı.
(Ankara: Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları, 2012), 31.
19
Harman, “Hıristiyanların İslâm’a Bakışı”, 107-108.
20
Daniel Sahas, “Hıristiyanlığın İslam’la Olan Münazaralarında Arap Karakteri Yuhanna ed-Dımaşkî’nin
Konumu”, çev. M. Faruk Toprak, Türk-İslâm Medeniyeti Akademik Araştırmalar Dergisi 9, (2010): 30.
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saraydaki görevlerinden söz edilen21 Yuhanna’nın burada gündeme getirilmesi onun teolojik
karşılaşmanın önemli bir aktörü olmasıyla doğrudan ilgilidir. Hişâm b. Abdülmelik’in
halifeliği döneminde dedesi ve babası gibi devlet kademelerinde görev alan Yuhanna edDımeşkî bir süre sonra bu görevinden ayrılarak inzivaya çekilmiştir.22
Neticede Yuhanna ed-Dımeşkî’nin sonraki dönemlerde Hıristiyan düşünürler tarafından
yazılan reddiye eserlerine önemli derecede malzeme hazırlayan bir isim olduğu
anlaşılmaktadır. Zira onun İslâm hakkındaki görüşlerini Bir Müslümanla Hıristiyan
Arasındaki Tartışma adlı eserinin yanı sıra er-Red ʿale’l-müslimîn adlı eseri sayesinde
anlamak mümkündür.23 Yuhanna ed-Dımeşkî’nin eserinin asıl önemli rolü, daha sonra uzun
yıllar İslâm’a karşı yazılan eserlerin nüvesini oluşturmasıdır.24 Yuhanna ed-Dımeşkî’nin
İslâmî ıstılahlara vukufiyeti gerçekten dikkat çekicidir. Kur’an âyetlerinden ve sûre adlarından
söz ederken kendinden emin bir şekilde yaptığı atıflar onun bu anlamda sahip olduğu bilgiyi
ve kültürü göstermesi bakımından önemlidir.25
Dımeşkî’nin konumu üzerinde durulması, Müslüman bir çevrede bulunması nedeniyle
İslâm’ı çok iyi bilen bir Hıristiyan düşünürü olmasıyla doğrudan ilgilidir. Buna göre
Müslümanlarla sosyolojik anlamda bir arada olan bir Hıristiyan düşünürün kendi dinini
savunurken İslâm’ı bilmesi ve tanıması, teolojik birtakım sonuçlar doğurmuştur. Neticede
Yuhanna’nın çalışmamız açısından önemi, Müslüman-Hıristiyan ilişkilerinde öncü bir isim
olması, Hıristiyan kültürüne vukufiyeti ve bunu ciddi şekilde savunması ve son olarak
İslâm’ın temel kaynaklarına vâkıf olmasında bazı eksiklikler bulunsa da Müslüman kültürüne
aşinalığı ile doğrudan ilgili olmaktadır. Nihai olarak söylemek gerekirse Yuhanna, Hıristiyan
bir Arap olarak bu konuda ilk isimler arasında yer almaktadır.26
Yuhanna ed-Dımeşkî’nin kendisinden sonra gelen Hıristiyan reddiyeciler üzerindeki etkisi
için verilecek en önemli örnek, konumuz açısından da ele alınması gereken başka bir isim
olan Theodore Ebû Kurre’dir. (ö. 820) Theodore, Dımeşkî’nin saydığı delilleri alarak daha da
geliştirmek suretiyle polemik tarihine katkıda bulunan bir isimdir.27
795-812 yılları arasında Harran piskoposu olan Theodore’nin çalışmamız açısından
önemi, Bizans topraklarının Müslümanların eline geçmesinden sonra yok olma tehlikesiyle
karşı karşıya kalan Hıristiyan kültürünün varlığını sürdürmesi için olağanüstü bir çaba içine
girmesiyle alakalıdır. Bu açıdan ona Hıristiyanlığın kurtarıcısı gözüyle bakılmıştır.28 Onun
önemini gösteren başka bir husus, hem Hıristiyanlık teolojisini hem de İslâm’ı bir kelâmcı
edasıyla değerlendirdiğinin29 kabul edilmesidir.
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Bağdat Mutezile ekolüne mensup olan Îsâ b. Sabîh el-Murdâr, Ebu Kurre’ye reddiye
yazan kelamcılardandır. Esasen Ebu Kurre’nin Müslüman kelamcılardan olan özelikle
Mutezile’nin Basra ekolüne mensup olan Dırar b. Amr, Ebu’l-Hüzeyl el-Allâf, Nazzâm ile
Bağdat ekolüne mensup olan Bişr b. Mutemir ve el-Murdar ile çağdaş olması30 ayrıca
zikredilmelidir.
Çalışmamızda Ebu Kurre’nin öne çıkmasının bir nedeni de Müslümanlarla bir arada
yaşamasının etkisiyle eserlerini Arapça olarak kaleme almasıdır. İslâm’a yönelik
eleştirilerinde Kur’an’dan ve hadislerden deliller kullanmasından İslâm kültürüne ve
birikimine vâkıf olduğunu anlayabiliriz. Eserlerinde ele aldığı konular arasında Tanrı’nın
varlığı ve sıfatları, insanın özgürlüğü ve irâde ile kader meselelerinin bulunması kelâm
ilmiyle irtibatlı olduğunu gösteren argümanlar olarak değerlendirilebilir.
Ayrıca Arapça kaleme aldığı eserlerde daha dikkatli bir üslup kullandığı halde Yunanca
yazdığı eserlerde İslâm’la ilgili daha katı ve sert bir dil kullanması, Arapça yazdığı metinlerin
Müslümanlar tarafından anlaşılacağı endişesiyle izah edilebilir.
Yuhanna’nın ve Theodore’nin İslâm hakkında gündeme getirdikleri ortak konu, İslâm’ın
halku’l-Kur’an anlayışıyla Hıristiyanlığın logos problemi arasında benzerliğin varlığıdır.31
Hıristiyan geleneğine göre bedenleşme, yaratıcı güç olan kelâmın ete kemiğe bürünmüş halini
ifade eder. Adı geçen bu durum İslâm düşüncesinde özellikle Ehl-i sünnetin halku’l-Kur’an
anlayışıyla benzer gösterilerek savunulur. Hıristiyan ilahiyatçılara göre İslâm’da ezelî olan
kelâmın harflere ve seslere bürünerek somut hale gelmesiyle Hıristiyanlık’ta kelâmın ete
kemiğe bürünerek tecessüm etmiş hali tamamıyla aynı şeydir.32
Hicî II. asırda Hıristiyan Müslüman karşılaşmasını teolojik anlamda temsil eden başka bir
örnek, Abdülmesih el-Kindî33 (III./IX. yüzyıl [?]) ile Abdullah b. İsmail el-Haşimî’nin (ö.
205/820) karşılaşmasıdır. Müslüman-Hıristiyan kalemlerin polemik ürünleri hakkında bilgi
veren eserler ilk olarak Haşimî ile Kindî arasındaki mektuplaşmadan söz ederler. Her ikisi de
sarayda görevli olması hasebiyle siyasî, dinî ve sosyolojik karşılaşmanın en güzel örneğini
teşkil ederler.
İkilinin karşılaşması teolojik anlamda yazılı iki metnin ortaya çıkmasını sağlamıştır.34
Haşimî, Kindî’ye yazdığı mektupta davet üslubu ile hareket ederek onu İslâm’a çağırması
hasebiyle daha yumuşak bir tavır içinde olmuştur. Risâle ila Abdil Mesih b. İshâk el-Kindî
adlı eserinde Kindî ise Haşimî’ye karşı oldukça sert bir üslupla cevap vermiştir. Dolayısıyla
sarayda birlikte yaşamaları bakımından aralarında bir dostluk ilişkisi bulunsa da konu teolojik
anlamda bir karşılaşmaya geldiğinde özellikle Kindî’nin sert bir tutum sergilediği
görülmektedir.
Bu karşılaşmanın kelâmî anlamda bir değer ifade etmesi, her ikisinin teolojik bazı
hususlara yer vermeleri, hatta asıl konunun kelâmî anlamda cereyan etmesiyle alakalıdır.
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Haşimî, Hıristiyanların ilâh anlayışlarının yanlış olduğuna dikkat çekmiş,35 erken dönem
Doğu Hıristiyan mezhepleri hakkında bazı bilgiler vermiştir.36 İslâm’ın evrenselliğini ifade
etmeye çalışan37 Haşimî’nin yumuşak tavrına karşın Kindî ise daha şiddetli ve sert bir tavır
içinde olmuştur. Haşimî’nin Hıristiyanların tanrı anlayışlarının teslise dayandığına ilişkin
sözlerini38 şiddetle reddeden Kindî, teslisin cevher bakımından birlik, uknumlar yönüyle
üçlük olduğunu söyleyerek karşı çıkar. Teslîsle ilgili gündeme gelen ihtilat, imtizaç ve
ittihâdın doğru olmadığını iddia eder.39
Zât-sıfat ilişkisine dair Mutezile ile Ehl-i sünnet arasındaki kadim ihtilaf, zaman zaman
Hıristiyanlarla yapılan teolojik tartışmalarda da gündeme getirilir. Bu anlamda Kindî,
Tanrı’nın bir cevherinin bulunduğunu ve bu cevherin üç uknumu kapsadığını dile
getirmektedir. Kur’an’da Allah, yarattıklarından söz ederken “yarattım ve yarattık” şeklindeki
kullanımda karşılaşılan tekil kipiyle cevher, çoğul kipiyle uknumların kastedildiğini
savunur.40
Haşimî’ye sert ifadelerle yüklenen Kindî’nin halife hakkında övgüde bulunması41 olayın
sosyolojik ve siyasi boyutunu göstermesi bakımından önemlidir.
Abbâsî halifelerinin özel olarak Hıristiyanlara genel olarak zımmîlere karşı tutumu hep
aynı düzeyde kalmamıştır. Örneğin Mehdi-Billah42 zındıkla mücadeleye oldukça önem veren
bir siyaset gütmüştür. Bu açıdan zındıklıkla suçlanan pek çok kişiyi cezalandırmış, meydana
gelen problemleri engellemek için Divanü’z-Zenâdıka’yı kurdurmuştur. Öte yandan Halife
Mehdi’den önceki bazı halifelerin hoşgörüden uzak baskıcı bazı tavırları ile karşılaşılırken
Mehdi kendisinden önceki dönemden farklı olarak genel bir hoşgörü ortamını sağlamıştır.43
İşte onun bu hoşgörü ve müsamahakâr tutumunun bir sonucu olarak konumuzla alakalı
olan Nesturî Patriği Timotheus ile yaptığı tartışma önemlidir.44 Nesturî patriği Timotheus ile
Halife Mehdi (775-823)’nin karşılıklı yaptıkları tartışmadan söz ederken şiddetli bir kapışma
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anlaşılmamalıdır. Zira bizzat Timotheus’un kendi ifadelerine yansıdığı üzere o, halife Mehdi
hakkında gayet olumlu bazı şeyler söyleyerek ona övgüde bulunur.45
3. HİCRÎ II. ASIRDA YAŞANAN HIRİSTİYAN-MÜSLÜMAN MÜNASEBETİNİN
SONUÇLARI VE KELÂMIN DOĞUŞUNA ETKİSİ
Sosyolojik karşılaşmaya ve iletişime bağlı olarak İslâm hukuku açısından Müslüman
yönetimlerin daha rahat kararlar vermesini sağlamak bakımından zımmîlik statüsü
belirlenmiştir. Esasen zımmilik hukuku Hz. Peygamber döneminden başlayarak dört halife
dönemiyle birlikte uygulamaya konulmuştur. Sosyolojik durumun hukuksal boyutları
doğuracağı ilkesinden hareketle belirlenen bu hukuki statü, sonraki dönemlerde Emevilerden
başlayarak Abbasiler, Selçuklular ve son olarak Osmanlılar döneminde de korunmuştur.
Dolayısıyla ilk dönemlerden itibaren gayr-i müslimlere geniş anlamda din ve vicdan
hürriyetinin tanındığı görülmektedir.46

3.1. İslâm Kelâmı ile Hıristiyan Kelâmı Arasındaki Etkileşimin İmkânı
Aslında İslâm’a özgü olan kelâmın temel görevi, Müslümanların inancının özünü ve
esasını teşkil eden tevhîdi savunmaktır. Bu meyanda çeşitli argümanlar ve deliller geliştiren
kelâmcılar, mezkûr tavırlarıyla İslâm’a hizmet etmişlerdir. Nitekim kelâmın işlevinden söz
edilirken İslâm’ın tahrife uğramamasını kelâmın varlığına bağlayanlar da bulunmaktadır.
Kelâm ilminin tamamen yerel dinamiklere bağlı olarak orijinal bir boyutu olduğunu
söyleyenlerin varlığı gibi harici bir etkinin bulunduğunu savunanlar da bulunmaktadır. Bu
anlamda farklı fikirlerin ortaya çıkmasında Müslüman âlimlerle Hıristiyan din adamları
arasında yaşanan polemiklerin etkisinin önemli bir payı vardır. Polemiklerin ortaya
çıkmasında da Hıristiyan din adamlarının saldırıları sonucunda yani Hristiyanlık etkisinin
payından söz edilmektedir.47 Ancak kelâm ilminin gelişmesinde katkısı bulunan karşılıklı
reddiye eserlerinin kaleme alınması da önem arz etmektedir. Bu bağlamda yazılan eserlerde
Hıristiyanların din ve tanrı anlayışıyla ilgili olarak Müslüman âlimlerin kaleme aldığı
eserlerin etkisinin ve öneminin zikredilmesi gerekir.
Konu bağlamında Yuhanna ed-Dımeşkî’nin ismini gündeme getiren hususlardan biri de
kelâm ilminde önemli bir tartışma konusu olan kader problematiğine olan ilgisidir. Onun bu
konuda rol alması sonucunda kader ve özgürlük tartışmalarının Müslümanlar tarafından da
yapıldığının savunulması,48 objektif bir değerlendirme olmaktan hayli uzaktır. Bu teze göre
kelâm ilminin, devşirme yöntemiyle Müslümanlar tarafından kullanıldığı benimsenmektedir.
Müslüman-Hıristiyan karşılaşmasına iyi bir örnek olan Yuhanna’nın yaşadığı dönemde
yapılan insanın özgürlüğü tartışmalarında öne çıkan grubun Kaderiyye olduğundan söz
edilmesi49 tartışmanın nasıl başladığının göstermesi bakımından önemlidir.
Konu etrafında meydana gelen tartışmalarda ilk dönem polemik yazarlarından sayılan
isimlerden itibaren kelâmın Hıristiyanlık tesiriyle doğduğu iddiaları gündeme gelmektedir. İlk
Arap-Hıristiyan kelâmcı olarak kabul edilen50 Theodore Ebu Kurre onun öğrencisi olup
Mutezile kelâmının etkisinden söz edilmekle birlikte kendisi Vasıl b. Ata’nın ve Amr b.
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Ubeyd’in çağdaşı olsa da bu anlamda bir etkilenmeden söz etme imkânı oldukça zayıf
görünmektedir.51
Hıristiyan ilahiyatçı olan ve Hıristiyan ilahiyatı açısından mütekellim olarak takdim edilen
Theodore Ebu Kurra’ya göre kelâm, öncelikle Hıristiyanlara ait bir olaydır.52 Modern Batı
araştırmacılarından Wolfson’a göre kelâm ilminin oluşmasında Hıristiyanî tesir oldukça
yüksek bir derecededir.53 Hakeza ünlü şarkiyatçı MacDonald, sıfatlarla ilgili tartışmanın
ortaya çıkmasında Hıristiyan teolojisinin etkisinden söz etmektedir.54 Hıristiyan ilahiyatının
kelâm ilmini etkilediği hususunun en fazla Yuhanna ed-Dımeşkî tarafından gerçekleştirildiği
kabul edilmektedir.55 Üstelik bu etki, kader ve irâde ile halku’l-Kur’an gibi kelâm ilminin
temel problemleri üzerinden yaşanmakla kalmamış, yöntem açısından kelâm üzerinde
Hıristiyanî etkinin varlığı olarak da telakki edilmiştir.56
Kelâm ilminin teşekkülü ve teşekkülünün bağlı olduğu konular açısından durum
değerlendirmesi yapıldığında bu hususta öncelikle yerel dinamiklerin etkili olduğu
anlaşılmaktadır. Zira kelâmın misyon ve yöntem olarak benimsenmesinde Kur’an’ın tevhîd
endeksli anlayışı temel belirleyici olmuştur. Bu bakımdan dinî olan her bir hususun
bağlantısını kuran yine tevhîd anlayışıdır.57 Buna göre kelâm ilminin işlevini yerine getirirken
esas belirleyici etkenin Kur’an olduğu kabul edilmelidir.58 Kelâmın İslâm düşüncesi içinde
teşekkül eden ve orijinal boyutu olan bir disiplin olması zaman zaman Batı’lı araştırmacılar
tarafından da itiraf edilmektedir.59 Nitekim Watt, İslâm düşüncesi açısından kelâmın kader
anlayışının oluşmasında Hıristiyanî herhangi bir etkinin varlığını reddetmektedir.60
Sonuç olarak değerlendirme yapılırken kelâm teriminin kendisinden ziyade kelâm ilmini
ilgilendiren konuların nasıl ortaya çıktığına ve bu problemlerin ele alınma biçimine
odaklanmak gerektiğini ifade etmek gerekir. Ayrıca her iki dinin kendi dinamikleri
çerçevesinde bir kelâm oluşturduğu iddiası gündeme getirilse de61 İslâm düşüncesi açısından
kelâmın orijinal bir olay olduğunu özellikle beyan etmek lazım gelir.
Kuşkusuz tevhîd bağlamında en önemli kelâmî tartışma Allah’ın sıfatları meselesidir.
Mutezile, Ehl-i sünnetin benimsediği şekilde “kadîm sıfat anlayışının” tevhide aykırı olduğu
düşüncesinden hareket ederken yine bu motivasyonla Hıristiyan tanrı anlayışını eleştirmiştir.
Hıristiyanlık eleştirisi yapmasına rağmen Mutezile’nin sıfatlarla ilgili kabullerinde
Hıristiyanlık etkisinden söz edilmektedir.62 Mutezile’nin Hıristiyan teslis anlayışından ötürü
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bir endişe duyma ihtimalinden hareket ettiğini söylemek mümkün olmakla birlikte bunun
belirleyici temel saik olduğunu savunmak mümkün görünmemektedir.
“Erken dönem Doğu Hıristiyanlığına” ait mezhepleri oluşturan Nesturîlik, Melkânîlik ve
Ya’kubîlik tarafından uknumların sıfatlar mesabesinde olduğu şeklinde bir düşünce gündeme
getirilir. Neticede mütekelliminin uknumları incelerken başvurdukları terimlerin Hıristiyanlık
etkisiyle tercih edildiği söylemi için kesin konuşmak mümkün değildir.63 Bu tür bir söyleme
kesin bir şekilde karşı çıkanlar arasında Ebu İsâ el-Verrâk,64 Bâkıllânî65 ve Kâdî
Abdülcebbâr66 gibi kelâm âlimleri bulunmaktadır. Bu şekilde bir karşılaştırmanın
yapılmasında Hıristiyanların teslîsin unsurları olan uknum anlayışının İslâm’ın sıfat
meselesiyle öz itibariyle tamamen aynı olduğu düşüncesi etkilidir.67
Adı geçen iddialarla aslında sıfat anlayışının dolayısıyla kelâmın dış tesirlerle ortaya çıkan
bir şey olduğu söylenmek istenmektedir. İslâm düşünce tarihinde birçok meselenin iç
dinamiklerle ortaya çıktığını dikkate alacak olursak bunun mümkün olmadığını söylemek
zorundayız. Nitekim İbn Haldûn da sıfatlar başta olmak üzere ilgili tartışmalı konuların dahilî
nedenlerden ötürü yapıldığını dile getirmektedir.68
Burada üzerinde durulması gereken hususlardan biri de İslâm’a özgü olmakla birlikte
Yahudi veya Hıristiyan düşünürlerin kelâmdan etkilenip etkilenmediklerini tespit etmektir.
Bizi öncelikle Hıristiyanların kelâma olan alakası ilgilendirmektedir. Bu noktada Yuhanna edDımeşkî’nin ele aldığı teolojik konu ve problemlerin kelâmın doğduğu ortamda gündeme
gelen meselelerle paralellik arz etmesi onun kelâmdan etkilenmesi olarak doğrudan bir yorum
yapmaya götürmese de aynı kültürel havzadan beslenmek olarak yorumlanabilir.69 Yine
görüşlerini yaymak üzere Mısır’a ve Ermenistan’a giden Thodore Ebu Kurre’nin Bağdat’a
geldiğinde Mutezilî’lerle karşılaşmasını bu anlamda değerlendirme imkânı doğabilir.70
Nitekim Bağdat’ta karşılaştığı kişilerden söz edilirken dile getirilen Mutezilî isimler arasında
Ebû Hüzeyl el-Allâf (752-840) ve Nazzâm’ın (ö. 840) bulunması anlamlıdır.
Kelâm nosyonunun etkisi, sosyolojik ve teolojik karşılaşmaya konu olan yazarlarla ilgili
önemli bir meseleyi oluşturur. Kelâmın diyalektik metodu, Ebu Kurre özelinde de gündeme
gelmektedir. Buradaki etki, Hıristiyan düşünürlerin sadece metodun kendisini almakla ilgili
olmamış, konuların alınması suretiyle benzer meselelerin ele alınması şeklinde de cereyan
etmiştir. Nitekim bu durumun bir sonucu olarak “Hıristiyan mütekellimler” şeklinde bir
adlandırmada bulunulmuş, bu ünvanı en fazla hak edenin de Ebu Kurre olduğu
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değerlendirilmiştir.71 Bu bilgilerden de anlaşılacağı üzere metodolojik olarak kelâm, öncelikle
İslâm diniyle ilgili ve Müslümanlar tarafından ihdas edilen bir olaydır. Bu yönüyle oldukça
orijinal bir boyuta sahip olan kelâmın Hıristiyanlık veya başka bir dinî düşüncenin eseri
olarak görülmesi mümkün değildir. Nihai olarak kelâm ilmi, İslâm düşüncesinin ve inancının
özünü ve esasını teşkil eden tevhidin ispatı ve savunulması noktasında önemli ölçüde bir
imkan sunmaktadır.
SONUÇ
Müslüman-Hıristiyan diyaloğu ve karşılaşması esasen Allah Rasulü döneminde
gerçekleşmiş, bu karşılaşma onun vefatı sonrası dönemde de devam etmiştir. Hicrî I. asırda
başlayan bu durumun sonraki döneme etkileri de bulunmaktadır. Konumuz olan hicrî II. asra
gelindiğinde belli başlı isimlerin etkili oldukları anlaşılmaktadır. Bu dönemde sembol bir isim
olarak Yuhanna ed-Dımeşkî karşımıza çıkmaktadır. Bu dönemde öne çıkan başka bir isim
Theodore Ebu Kurre olmaktadır. Onun konumunu gösteren en önemli husus, hem
Hıristiyanlık teolojisini hem de İslâm’ı bir kelâmcı edasıyla değerlendirmesidir. Yuhanna’nın
ve Theodore’nin İslâm hakkında gündeme getirdikleri ortak konu, İslâm’ın Halku’l-Kur’an
anlayışıyla Hıristiyanlığın logos problemi arasında benzerliğin varlığıdır.
Hicî II. asra gelindiğinde Hıristiyan Müslüman karşılaşmasını teolojik anlamda temsil
eden olay, Abdülmesih el-Kindî ile Abdullah b. İsmail el-Haşimî’nin karşılaşmasıdır. Hem
sosyolojik hem de teolojik karşılaşmaya dair en canlı örnek olabilecek olan ikilinin ilişkisi bu
dönemde ayrı bir önemi haizdir.
Hıristiyanlarla Müslümanların karşılaşmasının ve bu karşılaşmanın yazılı belgeleri olan
reddiye nitelikli ilk eserler olan risâlelerin öncelikle Süryanice, sonra Grekçe ve Kıbtice,
nihayetinde Arapça olarak kaleme alınmış olduğu anlaşılmaktadır. Bu durum bize, Müslüman
tebaa ile bir arada yaşayan Hıristiyan din adamlarının Müslüman kültürüne aşinalığına ve ilmî
anlamda etkileşimine dikkatlerimizi çekmektedir. Sözü edilen etkileşimin sonuçları ve etkileri
sadece sosyolojik boyutta ve seviyede kalmamış, bunun teolojik boyutlarının daha fazla ve
önemli olduğu sonucunu çıkarmak zor olmamaktadır.
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اﳌﻘﺪﻣﺔ
اﳊﻤﺪ

رب اﻟﻌﺎﳌﲔ ،واﻟﺼﻼة واﻟﺴﻼم ﻋﻠﻰ أﺷﺮف اﳌﺮﺳـﻠﲔ ،ﺳـﻴﺪ ﳏﻤـﺪ ﺻـﻠﻰ ﷲ ﻋﻠﻴـﻪ وﻋﻠـﻰ آﻟـﻪ وﺻـﺤﺒﻪ أﲨﻌـﲔ،

وﺑﻌﺪ :ﻓﻼ ﺷﻚ أن اﻟﻌﻠﻤﺎء ﻫﻢ أﺳﺎس ﺗﻘﺪم اﻟﺪول وﻗﻴـﺎم اﳊﻀـﺎرات ،وﻋﻠـﻰ ﻋـﺎﺗﻘﻬﻢ ﻳﻜـﻮن اﳉﻬـﺪ اﻷﻛـﱪ ﰲ ﺗﻘـﺪم اﻷﻣـﻢ
ورﻗﻴﻬــﺎ ،وﻣــﻦ اﳌﻌــﺮوف أن اﻟــﺪﻳﻦ اﻹﺳــﻼﻣﻲ ﺷــﺠﻊ اﻟﻌﻠــﻢ ،ورﻓــﻊ ﻣﻜﺎﻧــﺔ اﻟﻌﻠﻤــﺎء  ،وﺣــﺾ ﻋﻠــﻰ ﲢﺼــﻴﻞ اﻟﻌﻠــﻢ ،وﻣﺼــﺎﺣﺒﺔ
اﻟﻌﻠﻤﺎء .
وﻗﺪ وﻋﻰ اﳋﻠﻔﺎء اﻟﻌﺒﺎﺳﻴﻮن ﻫﺬا ﺟﻴﺪاً ،ﺧﺎﺻﺔ وأ ـﻢ ﻛـﺎﻧﻮا أﺻـﺤﺎب دوﻟـﺔ ﺟﺪﻳـﺪة ﺷـﺌﺔ ،وﻋﺎﺻـﻤﺔ ﻳُﺮﺟـﻰ ﳍـﺎ أن ﺗﻮﺿـﻊ
ﰲ ﻣﻜﺎﻧﺘﻬــﺎ اﻟﻼﺋﻘــﺔ ﻛﻌﺎﺻــﻤﺔ ﻟﻠﺨﻼﻓــﺔ ،وﺣﺎﺿــﺮة ﻟﻠﻌــﺎﱂ اﻹﺳــﻼﻣﻲ ،وﻣــﻦ ﰒﱠ ﻓﻘــﺪ ﻋﻤﻠ ـﻮا ﻋﻠــﻰ ﺗﺰﻳﻴﻨﻬــﺎ ﻟﻌﻠﻤــﺎء ،وﺗﻘﻮﻳــﺔ
أرﻛﺎ ﺎ ﻟﻨﺼﺎﺋﺢ اﻟﺮﺷﻴﺪة واﻵراء اﻟﺴﺪﻳﺪة .
وﻣﻦ ﻫﻨﺎ ﻓﻘﺪ ﻋﻤﻞ ﺧﻠﻔﺎء ﺑﲏ اﻟﻌﺒﺎس ﻋﻠﻰ اﺳﺘﻘﺪام اﻟﻌﻠﻤﺎء ﻣﻦ ﺷـﱴ اﳌـﺪن واﻟـﻮﻻ ت ،وﻗـﺪ اﺧﺘﻠﻔـﺖ أﻏﺮاﺿـﻬﻢ ﻣـﻦ ﻫـﺬا
 :ﻓﻤــﻨﻬﻢ ﻣــﻦ أراد ﻧﺸــﺮ اﻟﻌﻠــﻢ وﺗﻔﻘﻴــﻪ اﻟﻨــﺎس ﻋﻠــﻰ أﻳــﺪﻳﻬﻢ ،وﻣــﻨﻬﻢ ﻣــﻦ اﺳــﺘﻘﺪﻣﻬﻢ ﻟﻄﻠ ـﺐ اﻟﻔﺘــﻮى واﻻﺳــﺘﻌﺎﻧﺔ ﺑ ـﺮأﻳﻬﻢ ،ﺑــﻞ
ﻣــﻨﻬﻢ ﻣــﻦ أراد اﻻﺳــﺘﻤﺎع إﱃ ﻣـﻮاﻋﻈﻬﻢ واﻻﻋﺘﺒــﺎر ﲝــﺪﻳﺜﻬﻢ ،أو دﻳــﺐ أﺑﻨــﺎﺋﻬﻢ وﺗﻌﻠــﻴﻤﻬﻢ ،ﻋــﻼوة ﻋﻠــﻰ ﺗـﻮﻟﻴﺘﻬﻢ اﳌﻨﺎﺻــﺐ،
واﻟﺴﺆال ﻋﻦ أﺣﻮال ﺑﻨﻴﺄﻣﻴﺔ ﰲ زﻣﻨﻬﻢ اﻟﻐﺎﺑﺮ .
وﱂ ﻳﻘﺘﺼﺮ اﺳﺘﻘﺪاﻣﻬﻢ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻠﻤـﺎء واﻟﻔﻘﻬـﺎء ﻓﺤﺴـﺐ ،ﺑـﻞ اﺳـﺘﻘﺪﻣﻮا اﻷﻃﺒـﺎء ﻣـﻦ ﻣﺪﻳﻨـﺔ ﺟﻨﺪﻳﺴـﺎﺑﻮر اﻟـﱵ ﻛﺎﻧـﺖ ﳍـﺎ
أﻳﻀ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـﺎ ،ﻓﺄﺻ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺒﺤﺖ ﺑﻐ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺪاد
ﺷـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﻬﺮة ﻋﻈﻴﻤـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺔ ﰲ ﻣﻴـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺪان اﻟﻄـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺐ ،وﻣـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﻦ اﳍﻨـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺪ ً
– ﺗﺒﻌﺎً ﳍﺬا – ﻣﺮﻛﺰاً ﻟﻠﻄﺐ واﻟﻌﻠﻢ ،وﺑﱠﺰت ﻏﲑﻫﺎ ﻣﻦ ﻣﺪن اﻟﻌﺎﱂ ﰲ ﻫﺬا ا ﺎل آﻧﺬاك .
ﻛــﻞ ﻫــﺬﻩ اﻷﻣــﻮر دﻋــﺖ اﻟﺒﺎﺣــﺚ إﱃ اﻟﺒﺤــﺚ واﻟﺪراﺳــﺔ ﺣــﻮل ﻫــﺬا اﳌﻮﺿــﻮع ،ﺧﺎﺻــﺔ أن اﻟﻘــﺮن اﻟﺜــﺎﱐ اﳍﺠــﺮي ﺷــﻬﺪ ﺑﺪاﻳــﺔ
ﺗﺪوﻳﻦ اﻟﻌﻠﻢ وﺗﺒﻮﻳﺒﻪ ،وﻣﻦ ﻫﻨﺎ ﻛﺎن اﻟﺘﻔﻜﲑ ﰲ ﻛﺘﺎﺑﺔ ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ اﳌﻌﻨﻮن ﺑـ "اﺳﺘﻘﺪام اﻟﻌﻠﻤﺎء وأﺛـﺮﻩ ﻋﻠـﻰ اﳊﻴـﺎة اﻟﻌﻠﻤﻴـﺔ
ﰲ ﺑﻐﺪاد ﰲ اﻟﻘﺮن اﻟﺜﺎﱐ اﳍﺠﺮي"؛ رﻏﺒﺔً ﻣﻦ اﻟﺒﺎﺣﺚ ﰲ رﺻﺪ ﻫﺬﻩ اﻟﻈﺎﻫﺮة ،واﻟﺘﺄرﻳﺦ ﳍﺎ .
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ﻫــﺬا وﻗــﺪ اﻗﺘﻀــﺖ ﻃﺒﻴﻌــﺔ ﻫــﺬا اﻟﺒﺤــﺚ أن ﰐ ﰲ ﻣﻘﺪﻣــﺔ ،وﲤﻬﻴــﺪ ،وﲬﺴــﺔ ﻣﺒﺎﺣــﺚ ،ﻫــﻲ :أﺳــﺒﺎب اﺳــﺘﻘﺪام اﻟﻌﻠﻤــﺎء
إﱃ ﺑﻐــﺪاد ،اﺳــﺘﻘﺪام اﻷﻃﺒــﺎء إﱃ ﺑﻐــﺪاد ،ﺗﺸــﺠﻴﻊ اﻟﻌﻠﻤــﺎء ﻋﻠــﻰ اﻟﻘــﺪوم إﱃ ﺑﻐــﺪاد،اﻣﺘﻨﺎع ﺑﻌــﺾ اﻟﻌﻠﻤــﺎء ﻋــﻦ اﻟﻘــﺪوم إﱃ
ﺑﻐﺪاد واﻵ ر اﳌﱰﺗﺒﺔ ﻋﻠﻰ اﺳﺘﻘﺪام اﻟﻌﻠﻤﺎء إﱃ ﺑﻐﺪاد ،ﰒ اﳋﺎﲤﺔ  ،وأﺧﲑاً ﻗﺎﺋﻤﺔ اﳌﺼﺎدر واﳌﺮاﺟﻊ .

أﻣــﺎ ﻋــﻦ اﻟﺪراﺳــﺎت اﻟﺴــﺎﺑﻘﺔ ،ﻓﻬﻨــﺎك اﻟﻌﺪﻳــﺪ ﻣــﻦ اﻟﺪراﺳــﺎت اﻟــﱵ ﺗﻨﺎوﻟــﺖ اﳊــﺪﻳﺚ ﻋــﻦ اﻟﻌﻠﻤــﺎء ﰲ اﻟﻌﺼــﺮ اﻟﻌﺒﺎﺳــﻲ ،ﻣﺜــﻞ:
ﻛﺘﺎب د .ﻋﺒﺪاﳊﻜﻴﻢ ﻋﺒﺪاﳊﻖ ﺳﻴﻒ اﻟﺪﻳﻦ :اﻟﻌﻠﻤﺎء واﻟﺴـﻠﻄﺔ ،دراﺳـﺔ ﻋـﻦ دور اﻟﻌﻠﻤـﺎء ﰲ اﳊﻴـﺎة اﻟﺴﻴﺎﺳـﻴﺔ واﻻﻗﺘﺼـﺎدﻳﺔ
ﰲ اﻟﻌﺼــﺮ اﻟﻌﺒﺎﺳــﻲ اﻷول ،وﻛﺘــﺎب د .ﺳــﻠﻄﺎن ﺑــﻦ ﺧﺎﻟــﺪ ﺑــﻦ ﺣﺜﻠــﲔ :اﻟﻔﻘﻬــﺎء واﻟﺴــﻠﻄﺔ ،ﻣﻮاﻗــﻒ اﻟﻔﻘﻬــﺎء ﻣ ـﻦ اﻟﺴــﻠﻄﺔ
اﻟﺴﻴﺎﺳـﻴﺔ ﰲ اﻟﻌﻬــﺪﻳﻦ اﻷﻣـﻮي واﻟﻌﺒﺎﺳــﻲ )  245 – 60ﻫ ـ (  ،ﻏــﲑ أﻧــﻪ – ﺣﺴـﺐ اﻃــﻼع اﻟﺒﺎﺣـﺚ – ﻻ ﺗﻮﺟـﺪ دراﺳــﺔ
ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ ﺗﻨﺎوﻟﺖ اﺳﺘﻘﺪام اﻟﻌﻠﻤﺎء ،ﻟﻴﺲ ﰲ اﻟﻘﺮن اﻟﺜﺎﱐ اﳍﺠﺮي ﻓﺤﺴﺐ ،ﺑﻞ ﻃﻮال اﻟﻌﺼﺮ اﻟﻌﺒﺎﺳﻲ .
وﻗــﺪ اﻋﺘﻤــﺪت ﰱ دراﺳــﱴ ﳌﻮﺿــﻮع اﻟﺒﺤــﺚ ﻋﻠــﻰ اﳌــﻨﻬﺞ اﻟﺘــﺎرﳜﻰ اﻟﺘﺤﻠﻴﻠــﻰ ،اﻟﻘــﺎﺋﻢ ﻋﻠــﻰ ﻗ ـﺮاءة ﻣــﺎ اﺟﺘﻤ ـﻊ ﻣــﻦ اﳌﺼــﺎدر
واﳌﺮاﺟﻊ اﳌﺘﺼﻠﺔ ﲟﻮﺿﻮع اﻟﺪراﺳﺔ ،وﺗﺼﻨﻴﻔﻬﺎ ،ﰒ ﲢﻠﻴﻞ اﻷﺣﺪاث ،وﻧﻘﺪ ﻣﺎ اﺣﺘﺎج ﻣﻨﻬﺎ إﱃ ذﻟـﻚ ،ﻣـﻊ اﻟﻌﻤـﻞ ﻋﻠـﻰ ﺗﺮﲨـﺔ
اﻷﻋﻼم واﻟﺒﻠﺪان اﻟﻮاردة ﻟﺪراﺳﺔ  -ﻗﺪر اﳌﺴﺘﻄﺎع  -إﱃ أن ﺧﺮج اﻟﺒﺤﺚ ﻋﻠﻰ ﻫﺬﻩ اﻟﺼﻮرة .
ﻫﺬا ،و ﺪف اﻟﺪراﺳﺔ إﱃ اﻟﻮﻗﻮف ﻋﻠـﻰ ﻇـﺎﻫﺮة اﺳـﺘﻘﺪام اﻟﻌﻠﻤـﺎء إﱃ ﺑﻐـﺪاد ﰲ اﻟﻘـﺮن اﻟﺜـﺎﱐ اﳍﺠـﺮي ،وﻣـﺪى ﺣـﺮص
اﳋﻠﻔﺎء اﻟﻌﺒﺎﺳﻴﲔ – ﰲ ﺑﺪاﻳﺔ دوﻟﺘﻬﻢ – ﻋﻠﻰ اﻻﺳﺘﻤﺎع إﻟﻴﻬﻢ ،وﻃﻠﺐ اﻟﻔﺘﻮى ﻣﻨﻬﻢ ،واﻻﺳﺘﻌﺎﻧﺔ ﺑﺮأﻳﻬﻢ؛ﳑـﺎ ﻳﺆﻛـﺪ أن ﺑﻘـﺎء
اﻟﺪول وازدﻫﺎرﻫﺎ ﰲ أي زﻣﺎن وﻣﻜﺎن ﻳﻜﻤﻦ ﰲ اﻻﺳﺘﻌﺎﻧﺔ ﺑﻌﻠﻤﺎﺋﻬﺎ؛ ﺣﱴ ﲡﺪ ﻣﻜﺎ ﺎ اﻟﻼﺋﻖ ﺑﲔ اﻷﻣﻢ .
اﻟﺒﺎﺣﺚ
اﻟﺘﻤﻬﻴﺪ
 .1اﳌﺮاد ﺳﺘﻘﺪام اﻟﻌﻠﻤﺎء:

وﻣﺎ ،وﻗَ ِﺪﻣﻬﻢ :أي ﺻﺎر أﻣﺎﻣﻬﻢ ،1واﺳﺘﻘﺪم :ﻛﺎن ﻛﺜﲑ اﻹﻗﺪام ،وا ْﺳﺘَـ ْﻘ َﺪم اﻟﻘﻮم:
ﻘﺪﻣ ُﻬﻢ ﻗَ ْﺪ ًﻣﺎوﻗُ ُﺪ ً
ﻳُﻘﺎل :ﻗَ َﺪ َم اﻟﻘﻮم ﻳَ ُ
ﺗﻘ ﱠﺪﻣﻬﻢ ،وﻫﻮ ُﻣ ْﺴﺘَـ ْﻘ ِﺪم :ﻃﻠﺐ ﻗﺪوﻣﻪ ،2وﻋﻠﻲ ﻫﺬا ،ﻓﺎﳌﺮاد ﺳﺘﻘﺪام اﻟﻌﻠﻤﺎء ،ﻃﻠﺐ ﻗﺪوﻣﻬﻢ واﺳﺘﺪﻋﺎﺋﻬﻢ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ
اﳋﻠﻴﻔﺔ أو ﻏﲑﻩ ﻷﻣﺮ ﻣﺎ ،وﻣﻦ ﰒَﱠ ﻻﻳﺪﺧﻞ ﰲ اﻟﺘﻌﺮﻳﻒ ﻗﺪوم اﻟﻌﻠﻤﺎء ﻋﻦ ٍ
رﻏﺒﺔ ﻣﻨﻬﻢ ،أو ﳊﺎﺟﺔ ﰲ ﻧﻔﻮﺳﻬﻢ ،أو ﺑﺪون
ﻃﻠﺐ ﺳﻮاء ﻣﻦ اﳋﻠﻴﻔﺔ أو ﻏﲑﻩ.
 .2ﺑﻨﺎء ﺑﻐﺪاد:
ﻣﻮﺿﻌﺎ؛ﻳﺘﺨﺬﻩ ﻣﺴﻜﻨًﺎ ﻟﻨﻔﺴﻪ
ﺧﺮج اﳋﻠﻴﻔﺔ أﺑﻮ ﺟﻌﻔﺮ اﳌﻨﺼﻮر )  158 – 136ه  775 – 754 /م ( ﺑﻨﻔﺴﻪ ﻳﺮ د
ً
وﺟﻨﺪﻩ ،وﻳﺒﺘﲏ ﺑﻪ ﻣﺪﻳﻨﺔ ،وﺑﻌﺪ أن وﻗﻊ اﺧﺘﻴﺎرﻩ ﻋﻠﻲ ﻣﻮﻗﻊ ﻣﺪﻳﻨﺔ ﺑﻐﺪاد ،ﻗﺎل :ﻫﺬا ﻣﻌﺴﻜﺮ ﺻﺎﱀ ،ﻫﺬﻩ دﺟﻠﺔ ﻟﻴﺲ ﺑﻴﻨﻨﺎ
 1اﺑن ﻣﻧظور ،ﻟﺳﺎن اﻟﻌرب ) ،اﻟﻘﺎھرة :دار اﻟﻣﻌﺎرف(. 3553 ، 3552 : 39 ،
 2أﺣﻣد رﺿﺎ ،ﻣﻌﺟم ﻣﺗن اﻟﻠﻐﺔ ) ،ﺑﯾروت :دار ﻣﻛﺗﺑﺔ اﻟﺣﯾﺎة1960 ،م ( ،اﻟﻣﺟﻠد .511 ،510 : 4
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وﺑﲔ اﻟﺼﻴﺪ ﺷﻲء ،ﺗﻴﻨﺎ ﻓﻴﻬﺎ ﻛﻞ ﻣﺎ ﰲ اﻟﺒﺤﺮ ،و ﺗﻴﻨﺎ اﳌﲑة ﻣﻦ اﳉﺰﻳﺮة وأرﻣﻴﻨﻴﺔ وﻣﺎﺣﻮل ذﻟﻚ ،وﻫﺬﻩ اﻟﻔﺮات ﳚﺊ ﻛﻞ
ﺷﻲء ﻣﻦ اﻟﺸﺎم واﻟﺮﻗﺔ وﻣﺎ ﺣﻮل ذﻟﻚ. 1
ﻟﻘﺪ رأي اﳌﻨﺼﻮر ﺿﺮورة اﲣﺎذ ﺣﺎﺿﺮﺗﻪ اﳉﺪﻳﺪة وﺳﻂ أر ٍ
اض ﺧﺼﺒﺔ،ﻳﺮوﻳﻬﺎ ﻣﺎء دﺟﻠﺔ ،واﳉﺪاول اﻟﱵ ﺧﺬ ﻣﺎءﻫﺎ ﻣﻦ
اﻟﻔﺮات ،وﰲ ﻣﻜﺎن ﺗﺴﻬﻞ ﻓﻴﻪ اﳌﻮاﺻﻼت ﺑﲔ أﺟﺰاء دوﻟﺘﻪ ،وﺗﺘﻮاﻓﺮﻓﻴﻪ ﺳﺒﻞ اﳌﻌﻴﺸﺔ.2
ﺷﺮع اﳌﻨﺼﻮر ﰲ ﺑﻨﺎء ﺣﻀﺎرﺗﻪ اﳉﺪﻳﺪة ﰲ ﻣﻮﺿﻊ ﺑﻐﺪاد اﻟﻘﺪﳝﺔ ،وأﻣﺮ ﺣﻀﺎر اﳌﻬﻨﺪﺳﲔ واﻟﺒﻨﺎﺋﲔ واﻟﻔﻌﻠﺔ واﻟﺼﻨﺎع ﻣﻦ
اﻟﻨﺠﺎرﻳﻦ واﳊﺪادﻳﻦ واﳊﻔﺎرﻳﻦ ﻣﻦ اﻟﺸﺎم واﳌﻮﺻﻞ واﻟﺒﺼﺮة واﻟﻜﻮﻓﺔ وواﺳﻂ وﺑﻼد اﻟﺪﻳﻠﻢ ،ﻛﻤﺎ اﺧﺘﺎرﲨﺎﻋﺔ ﳑﻦ ﻳﺜﻖ
ﺑﻔﻀﻠﻬﻢ وﻋﺪاﻟﺘﻬﻢ وﻋﻠﻤﻬﻢ وأﻣﺎﻧﺘﻬﻢ وﻣﻌﺮﻓﺘﻬﻢ ﳍﻨﺪﺳﺔ واﳊﺴﺎ ت وأﺟﺮي ﻋﻠﻴﻬﻢ اﻷرزاق. 3
ﻣﻬﻨﺪﺳﺎ ﻓﺎرﺳﻴًﺎ ﲟﻬﻤﺔ ﺗﺸﻴﻴﺪ ﻋﺎﺻﻤﺘﻪ اﳉﺪﻳﺪة ،ﻓﺎﺧﺘﺎر ﳍﺎ ﺗﺼﻤﻴﻢ ﻋﻠﻲ
وﻳﻘﺎل إن اﳋﻠﻴﻔﺔ أ ﺟﻌﻔﺮ اﳌﻨﺼﻮر ﻛﻠﻒ
ً
ﺷﻜﻞ داﺋﺮة ﻛﺎﻣﻠﺔ ،4وﻛﺎن ﺣﺠﺎج ﺑﻦ أرﻃﺄة ﳑﻦ ﺗﻮﱃ ﺧﻄﻄﻬﺎ ،وﻧﺼﺐ ﻗﺒﻠﺔ ﺟﺎﻣﻌﻬﺎ. 5
 .3اﳊﻴﺎة اﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﰲ اﻟﻌﺼﺮ اﻟﻌﺒﺎﺳﻲ اﻷول:
دﻓﻌﺎ ﻗﻮً إﱃ اﻟﻌﻠﻢ واﻟﺘﻌﻠﻢ ،ﻓﻠﻢ ﳝﻀﻲ ﻗﺮن ﺣﱴ أﺧﺬت اﻟﻌﻠﻮم
أذﻛﯩﺎﻹﺳﻼم ﺟﺬوة اﳌﻌﺮﻓﺔ ﰲ ﻧﻔﻮس اﻟﻌﺮب ،إذ دﻓﻌﻬﻢ ً
اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ واﻟﺪﻳﻨﻴﺔ ﺗﻮﺿﻊ أﺻﻮﳍﺎ ،وﺣﱴ أﺧﺬ اﻟﻌﺮب ﻳﻠﻤﻮن ﲟﺎ ﻟﺪي اﻷﻣﻢ اﳌﻔﺘﻮﺣﺔ ﻣﻦ ﺛﻘﺎﻓﺎت ﻣﺘﺎﺑﻴﻨﺔ. 6
وﻣﻦ اﻟﻄﺒﻴﻌﻲ أن ﻳﻜﻮن اﻟﻌﺼﺮ اﻟﻌﺒﺎﺳﻲ اﻷول أﻧﺴﺐ اﻟﻌﺼﻮر وأﻛﺜﺮﻫﺎﻣﻼﺋﻤﺔ ﻟﻠﻨﻬﻀﺔ اﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ،ﻓﻤﺪﻳﻨﺔ اﻹﺳﻼم ﺑﺪأت
ﺧﻼﻟﻪ ﺗﺴﺘﻘﺮ ﺑﻌﺪ ﻫﺪوء ﺣﺮﻛﺔ اﻟﺘﻮﺳﻌﻮاﻟﻔﺘﻮح اﻟﱵ ﻛﺎﻧﺖ ﻃﺎﺑﻊ اﻟﻌﺼﺮ اﻷﻣﻮي ،وﻻ ﺷﻚ أن اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﺗﻨﺘﺸﺮ ﰲ اﻷﻣﻢ إذا
ﻫﺪأت واﺳﺘﻘﺮت أوﺿﺎﻋﻬﺎ. 7
ﻓﻔﻲ ﺧﻼل اﻟﻘﺮن اﻟﺜﺎﱐ اﳍﺠﺮي ﺷﺮع ﻋﻠﻤﺎء اﻹﺳﻼم ﰲ ﺗﺪوﻳﻦ اﳊﺪﻳﺚ واﻟﻔﻘﻪ واﻟﺘﻔﺴﲑ ،وﻛﺜﺮ ﺗﺪوﻳﻦ اﻟﻌﻠﻢ وﺗﺒﻮﻳﺒﻪ،
ودوﻧﺖ ﻛﺘﺐ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ واﻟﻠﻐﺔ واﻟﺘﺎرﻳﺦ وأ م اﻟﻨﺎس ،وﻗﺒﻞ ﻫﺬا اﻟﻌﺼﺮ ﻛﺎن اﻷﺋﻤﺔ ﻳﺘﻜﻠﻤﻮن ﻣﻦ ﺣﻔﻈﻬﻢ ،أو ﻳﺮوون اﻟﻌﻠﻢ
ﻣﻦ ﺻﺤﻒ ﻏﲑ ﻣﺮﺗﺒﺔ. 8
ﻛﻤﺎ ﺻﺎرت اﳌﺴﺎﺟﺪ أﻣﺎﻛﻦ ﻟﺘﺪرﻳﺲ اﻟﻔﻘﺔ واﳊﺪﻳﺜﻮﻋﻠﻮم اﻷدب واﻟﻠﻐﺔ ،ﻛﻤﺎ اﻧﺘﺸﺮت ﳎﺎﻟﺲ اﳌﻨﺎﻇﺮة ﰲ اﻟﺪور واﻟﻘﺼﻮر
ﻛﺜﲑا ﰲ ﺣﻀﺮة اﳋﻠﻔﺎء. 1
واﳌﺴﺎﺟﺪ ﺑﲔ اﻟﻌﻠﻤﺎء ،ﺑﻞ و ً
 1اﻟطﺑري،ﺗﺎرﯾﺦ اﻟرﺳل واﻟﻣﻠوك،ﺗﺣﻘﯾﻖ .ﻣﺣﻣد أﺑو اﻟﻔﺿل إﺑراھﯾم ،اﻟطﺑﻌﺔ  ) ،2اﻟﻘﺎھرة ،دار اﻟﻣﻌﺎرف ( .614 : 7
 2ﺣﺳن إﺑراھﯾم ﺣﺳن ،ﺗﺎرﯾﺦ اﻹﺳﻼم اﻟﺳﯾﺎﺳﻲ واﻟدﯾﻧﻲ واﻟﺛﻘﺎﻓﻲ واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ،اﻟطﺑﻌﺔ  ) ، 14ﺑﯾروت  ،دار اﻟﺟﯾل1996 ،م ( .296 : 2 ،
 3ﺣﺳن إﺑراھﯾم ﺣﺳن ،ﺗﺎرﯾﺦ اﻹﺳﻼم اﻟﺳﯾﺎﺳﻲ واﻟدﯾﻧﻲ واﻟﺛﻘﺎﻓﻲ واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ.300 ، 299 : 2 ،
 4ﻧﻌﻣت إﺳﻣﺎﻋﯾل ﻋﻼم ،ﻓﻧون اﻟﺷرق اﻷوﺳط ﻓﻲ اﻟﻌﺻور اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ ،اﻟطﺑﻌﺔ  ) ، 6اﻟﻘﺎھرة ،دار اﻟﻣﻌﺎرف (  ،ص. 54
 5اﻟﺧطﯾب اﻟﺑﻐدادي ،ﺗﺎرﯾﺦ ﻣدﯾﻧﺔ اﻟﺳﻼم ،ﺗﺣﻘﯾﻖ .ﺑﺷﺎر ﻋواد ﻣﻌروف ،اﻟطﺑﻌﺔ  ) ، 1ﺑﯾروت ،دار اﻟﻌرب اﻹﺳﻼﻣﻲ2001 ،م (.133 : 9 ،
 6ﺷوﻗﻲ ﺿﯾف ،اﻟﻌﺻر اﻟﻌﺑﺎﺳﻲ اﻷول ،اﻟطﺑﻌﺔ  ) ، 9اﻟﻘﺎھرة  :دار اﻟﻣﻌﺎرف1966 ،م ( .98 ،
 7ﻧﺎدﯾﺔ ﺣﺳﻧﻲ ﺻﻘر ،اﻟﺳﻠم ﻓﻲ اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﻌﺑﺎﺳﯾﺔ اﻟﺑﯾزﻧطﯾﺔ ) ،ﻣﻛﺔ اﻟﻣﻛرﻣﺔ  :اﻟﻣﻛﺗﺑﺔ اﻟﻔﯾﺻﻠﯾﺔ1985 ،م ( .138 ،
 8اﻟﺳﯾوطﻲ ،ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﺧﻠﻔﺎء ،اﻟطﺑﻌﺔ  ) ، 1ﺑﯾروت :دار اﺑن ﺣزم2003 ،م ( .208 ،
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وﻗﺪ اﻋﺘﱪ اﻟﺒﻌﺾ أن اﻟﻔﱰة )193 - 136ه 809 – 753 /م ( ﲤﺜﻞ اﻟﻄﻮر اﻷول اﻟﺬي ﻳﻌﺘﱪ ﺑﺪاﻳﺔ ﻣﺮﺣﻠﺔ
اﻟﺘﺄﺻﻴﻞ واﻻﻧﺘﻘﺎل ﻣﻦ ﻣﺮﺣﻠﺔ اﻷﺧﺬ أو اﻻﺳﺘﻘﺒﺎل إﱃ ﻣﺮﺣﻠﺔ اﻟﺘﻤﺜﱡﻞ،إذ ﻻ زال ﻳﺸﻬﺪ اﻟﻘﺮن اﻟﺜﺎﱐ اﳍﺠﺮي ﺻﻮرة اﻟﺘﻠﻤﻴﺬ
ﻗﺼﺪا إﱃ أن ﻳﺘﻜﻮن ﻓﻴﻨﻄﻠﻖ. 2
اﻟﻨﺠﻴﺐ اﻟﺬي ﻳﺘﻠﻘﻰ اﻟﻌﻠﻢ ،واﳌﻌﺮﻓﺔ؛ ً
أﻣﺎ ﻋﻦ ﺑﻐﺪاد – ﳏﻞ اﻟﺒﺤﺚ -ﰲ ﺑﺪاﻳﺔ ﻋﻬﺪﻫﺎ ،ﻓﻬﻲ ﻛﻤﺎ وﺻﻔﻬﺎ اﻟﺴﻴﻮﻃﻲ )ت911 .ﻫـ 1505 /م (ﺑﻘﻮﻟﻪ " :أﻣﺎ
ﺑﻐﺪاد ﻓﻤﺪﻳﻨﺔ ﻣﻠﻚ وﻟﻴﺴﺖ ﲟﺪﻳﻨﺔ ﻋﻠﻢ ،وﻣﺎﻓﻴﻬﺎ ﻣﻦ اﻟﻌﻠﻢ ،ﻓﻤﻨﻘﻮل إﻟﻴﻬﺎ وﳎﻠﻮب ﻟﻠﺨﻠﻔﺎء وأﺗﺒﺎﻋﻬﻢ". 3
ﻣﻘﺮا
وﻻﺷﻚ أن ﻫﺬا اﻟﻮﺻﻒ اﻟﺬي ذﻛﺮﻩ اﻟﺴﻴﻮﻃﻲ ﻳﺼﺪق ً
ﲤﺎﻣﺎ ﻋﻠﻰ ﺑﻐﺪاد ،اﻟﱵ ﰎ ﺳﻴﺴﻬﺎ ﻣﻨﺬ اﻟﺒﺪاﻳﺔ ﻟﺘﻜﻮن ً
ﻟﻠﺤﻜﻢ واﻹدارة ،وﺣﺎﺿﺮة ﻟﻠﻌﺎﱂ اﻹﺳﻼﻣﻲ ،ﻏﲑ أن وﺟﻮد اﻟﻌﻠﻤﺎء ﺎ،وازدﻫﺎر اﻟﻌﻠﻢ ﻓﻴﻬﺎ زادﻫﺎ ﻣﻜﺎﻧﺔ ﻓﻮق ﻣﻜﺎﻧﺘﻬﺎ،
وﻋﻈﻤﺔ ورﻗﻴًﺎﻻ ﻳﻨﻔﻜﺎن ﻋﻨﻬﺎ.
 .1أﺳﺒﺎب اﺳﺘﻘﺪام اﻟﻌﻠﻤﺎء إﱄ ﺑﻐﺪاد
 .1ﻧﺸﺮ اﻟﻌﻠﻢ وﺗﻔﻘﻴﻪ اﻟﻨﺎس:

ﻛﺎن ﳏﻤﺪ ﻋﺒﺪ اﻟﺮﲪﻦ ﺑﻦ اﳌﻐﲑة 4ﻓﻘﻴﻪ أﻫﻞ اﳌﺪﻳﻨﺔ ،5ﺻﺎﳊًﺎ ﻣﺮ ﳌﻌﺮوف ،وﻳﻨﻬﻰ ﻋﻦ اﳌﻨﻜﺮ ،اﺳﺘﻘﺪﻣﻪ اﳋﻠﻴﻔﺔ
اﻟﻌﺒﺎﺳﻲ ﳏﻤﺪ اﳌﻬﺪي )  169 – 158ه  785 – 775 /م ( إﱃ ﺑﻐﺪاد ﻓﺠﺎء إﻟﻴﻬﺎ،وﺣﺪﱠث ﺎ  ،ﰒ رﺟﻊ ،وﻣﺎت
ﻟﻜﻮﻓﺔ. 6
وﰲ ﺳﻨﺔ 160ه 777 /م ﻗﺪم اﳋﻠﻴﻔﺔ اﳌﻬﺪي اﳌﺪﻳﻨﺔ ﻟﻠﺠﺢ ،ﻓﺎﺻﻄﺤﺐ ﻣﻌﻪ أ ﻣﻌﺸﺮ اﻟﺴﻨﺪي 7إﱃ ﺑﻐﺪاد ،وﻗﺎل:
ﺗﻜﻮن ﲝﻀﺮﺗﻨﺎ ﻓﺘﻔﻘﻪ ﻣﻦ ﺣﻮﻟﻨﺎ ،ﻓﺸﺨﺺ ﻣﻌﻪ إﱄ ﺑﻐﺪاد ﺳﻨﺔ161ه 777 /م ،وﱂ ﻳﺰل ﺎ ﺣﱴ ﻣﺎت.8
وﺑﺬﻟﻚ ﻳﺘﻀﺢ أن اﺳﺘﻘﺪام اﳋﻠﻴﻔﺔ اﳌﻬﺪي ﶈﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﺮﲪﻦ ﺑﻦ اﳌﻐﲑة ،أو أﰊ ﻣﻌﺸﺮ اﻟﺴﻨﺪي،إﳕﺎ ﻛﺎن اﻟﻐﺮض ﻣﻨﻪ
ﻧﺸﺮ اﻟﻌﻠﻢ ﰲ ﺑﻐﺪاد.
 1ﻧﺎدﯾﺔ ﺣﺳﻧﻲ ﺻﻘر ،اﻟﺳﻠم ﻓﻲ اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﻌﺑﺎﺳﯾﺔ اﻟﺑﯾزﻧطﯾﺔ.141 ،
 2ﻋﻠﻲ ﺑن إﺑراھﯾم اﻟﻧﻣﻠﺔ ،اﻟﻧﻘل واﻟﺗرﺟﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﺣﺿﺎرة اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ ،اﻟطﺑﻌﺔ  ) ، 3اﻟرﯾﺎض :ﻣﻛﺗﺑﺔ اﻟﻣﻠك ﻓﮭد اﻟوطﻧﯾﺔ 2006 ،م (.116 ،
3اﻟﻣزھر ﻓﻲ ﻋﻠوم اﻟﻠﻐﺔ وأﻧواﻋﮭﺎ ،ﺗﺣﻘﯾﻖ .ﻣﺣﻣد أﺣﻣد ﺟﺎد اﻟﻣوﻟﻰ ﺑك وﻏﯾره ) ﺑﯾروت :ﻣﻧﺷورات اﻟﻣﻛﺗﺑﺔ اﻟﻌﺻرﯾﺔ1986 ،م ( .414 : 2 ،
 4ﻣﺣﻣد ﺑن ﻋﺑد اﻟرﺣﻣن ﺑن اﻟﻣﻐﯾرة :ھو ﻣﺣﻣد ﺑن ﻋﺑد اﻟرﺣﻣن ﺑن اﻟﻣﻐﯾرة ﺑن اﻟﺣﺎرث ﺑن أﺑﻲ ذﺋب ،ﯾﻛﻧﻲ أﺑﺎ اﻟﺣﺎرث ،وﻟد ﺳﻧﺔ  80ھـ وﻗﯾل 81ھـ،
دﺧل ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻧﺻور ﻓﻠم ﯾﮭﺑﮫ ،وﻗﺎل :اﻟظﻠم ﺑﺑﺎﺑك ﻓﺎش ،وأﺑو ﺟﻌﻔر أﺑو ﺟﻌﻔر ،ﺗوﻓﻰ ﺳﻧﺔ 159ھـ .اﺑن ﺣزم اﻷﻧدﻟﺳﻲ ،ﺟﻣﮭرة أﻧﺳﺎب اﻟﻌرب ،ﺗﺣﻘﯾﻖ.
ﻋﺑد اﻟﺳﻼم ﻣﺣﻣد ھﺎرون ،اﻟطﺑﻌﺔ  ) ، 5اﻟﻘﺎھرة  :دار اﻟﻣﻌﺎرف ،168 ، ( 1962 ،اﻟذھﺑﻲ :ﺗذﻛرة اﻟﺣﻔﺎظ ) ،ﻣﻛﺔ اﻟﻣﻛرﻣﺔ  :دار إﺣﯾﺎء اﻟﺗراث اﻟﻌرﺑﻲ
1956 ،م (.193 – 191 : 1 ،
 5أﺑو ﻋﺑد ﷲ اﻟزﺑﯾري ،ﻛﺗﺎب ﻧﺳب ﻗرﯾش ،ﺗﺣﻘﯾﻖ .إ .ﻟﯾﻔﻲ ﺑروﻓﻧﺳﺎل ،اﻟطﺑﻌﺔ  ) ، 4اﻟﻘﺎھرة  :دار اﻟﻣﻌﺎرف1953 ،م ( .423 ،
 6اﻟﺧطﯾب اﻟﺑﻐدادي ،ﺗﺎرﯾﺦ ﻣدﯾﻧﺔ اﻟﺳﻼم.516 : 3 ،
 7أﺑو ﻣﻌﺷر اﻟﺳﻧدي :اﻹﻣﺎم اﻟﻣﺣدث ﺻﺎﺣب اﻟﻣﻐﺎزي ،ﻧﺟﯾﺢ ﺑن ﻋﺑد اﻟرﺣﻣن اﻟﺳﻧدي ،ﺛم اﻟﻣدﻧﻲ ،ﻣوﻟﻰ ﺑﻧﻲ ھﺎﺷم ،ﻛﺎن ﻣﻛﺎﺗﺑًﺎ ﻹﻣرأة ﻣﺧزوﻣﯾﺔ ،ﻓﺄدى،
وﻋُﺗﻖ ،ﻣﺎت ﺑﺑﻐداد ﺳﻧﺔ 170ھـ  .اﻟذھﺑﻲ ،ﺳﯾر أﻋﻼم اﻟﻧﺑﻼء ،ﺗﺣﻘﯾﻖ .ﺷﻌﯾب اﻷرﻧﺎؤوط ) ،ﺑﯾروت :ﻣؤﺳﺳﺔ اﻟرﺳﺎﻟﺔ 1982 ،م ( .440 – 435 : 7 ،
 8اﻟﺧطﯾب اﻟﺑﻐددي ،ﺗﺎرﯾﺦ ﻣدﯾﻧﺔ اﻟﺳﻼم ،593 ، 591 / 1 ،ﯾوﺳف ھوروﻓﺗس ،اﻟﻣﻐﺎزي اﻷوﻟﻰ وﻣؤﻟﻔوھﺎ) ،ﺗرﺟﻣﺔ( .ﺣﺳﯾن ﻧﺻﺎر ) اﻟﻘﺎھرة ،اﻟﻣرﻛز
اﻟﻘوﻣﻲ ﻟﻠﺗرﺟﻣﺔ2010 ،م (.99 ،98 ،
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ﻛﻤﺎ ﻳُﺬﻛﺮ أﻧﻪ ﳌﺎ ﺣﺞ اﳋﻠﻴﻔﺔ ﻫﺎرون اﻟﺮﺷﻴﺪ )  193 – 170ه  809 – 776 /م ( زار اﳌﺪﻳﻨﺔ ،وﻗﺎل ﻟﻴﺤﻲ
ﳌﺪﻳﻨﺔ واﳌﺸﺎﻫﺪ ،وﻛﻴﻒ ﻛﺎن ﻧﺰول ﺟﱪﻳﻞ
ﺑﻦ ﺧﺎﻟﺪ :ارﺗﺪ ﱄ رﺟﻼً ﻋﺎرﻓﺎً
 ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺴﻼم  -ﻋﻠﻰ اﻟﻨﱯ ﺻﻠﻰ ﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ ،وﻣﻦ أي وﺟﻪ ﻛﺎن ﺗﻴﻪ ؟ وﻗﺒﻮر اﻟﺸﻬﺪاء ،ﻓﺴﺄل ﳛﻲ ،ﻓﺪﻟﻮﻩ ﻋﻠﻰاﻟﻮاﻗﺪي ،1ﻓﺒﻌﺚ إﻟﻴﻪ ،وﻗﺎل :ﺷﻴﺦ ،إن أﻣﲑ اﳌﺆﻣﻨﲔ – أﻋﺰﻩ ﷲ – ﻳﺮﻳﺪ أن ﺗﺼﻠﻲ اﻟﻌﺸﺎء ﰲ اﳌﺴﺠﺪ ،وﲤﻀﻲ ﻣﻌﻨﺎ
ﻣﺮ ﻤﺎ ﻋﻠﻴﻪ،
إﱃ ﻫﺬﻩ اﳌﺸﺎﻫﺪ ،ﻓﺘﻮﻗﻔﻨﺎ ﻋﻠﻴﻬﺎ ،ﻓﻔﻌﻞ ،ﲝﻴﺚ ﱂ ﻳﺪع ﻣﻮﺿﻌﺎً ﻣﻦ اﳌﻮاﺿﻊ ،وﻻ ﻣﺸﻬﺪاً ﻣﻦ اﳌﺸﺎﻫﺪ إﻻ ّ
اﻟﺮﺷﻴﺪ
ﻓﻤﻨﺤﻪ
ﻋﺸﺮة آﻻف درﻫﻢ ،وﻗﺎل ﻟﻪ ﳛﻲ ﺑﻦ ﺧﺎﻟﺪ:ﻻ ﻋﻠﻴﻚ أن ﺗﻠﻘﺎ ﺣﻴﺚ ﻛﻨﺎ،واﺳﺘﻘﺮت ﺑﻪ اﻟﺪار إن ﺷﺎء ﷲ. 2
وﻋﻨﺪﻣﺎ ﺿﺎق اﳊﺎل ﻟﻮاﻗﺪي ،ﻗﺎﻟﺖ ﻟﻪ زوﺟﺘﻪ  :أ ﻋﺒﺪﷲ ،ﻣﺎ ﻗﻌﻮدك ،وﻫﺬا وزﻳﺮ أﻣﲑ اﳌﺆﻣﻨﲔ ﻗﺪ ﻋﺮﻓﻚ،
وﺳﺄﻟﻚ أن ﺗﺼﲑ إﻟﻴﻪ ﺣﻴﺚ اﺳﺘﻘﺮت ﺑﻪ اﻟﺪار!! ﻓﺮﺣﻞ ﻣﻦ اﳌﺪﻳﻨﺔ ،وﻫﻮ ﻳﻈﻦ أن اﻟﻘﻮم ﻟﻌﺮاق ،ﻓﺄﰐ اﻟﻌﺮاق ،وﺳﺄل ﻋﻦ
ﺧﱪ أﻣﲑ اﳌﺆﻣﻨﲔ  ،ﻓﺄﺧﱪوﻩ أﻧﻪ ﻟﺮﻗﺔ. 3
 .2ﻃﻠﺐ اﻟﻔﺘﻮى واﻻﺳﺘﻌﺎﻧﺔ ﻟﺮأي:
ﻛﺜ ًﲑا ﻣﺎ ﻛﺎن اﳋﻠﻔﺎء اﻟﻌﺒﺎﺳﻴﻮن ﻳﻠﺠﺄون إﱄ اﻟﻌﻠﻤﺎء؛ ﻟﻄﻠﺐ اﻟﻔﺘﻮى ﰲ ﻣﺴﺄﻟﺔ ﻣﻌﻴﻨﺔ ،واﻻﺳﺘﻌﺎﻧﺔ راﺋﻬﻢ ،وﻣﻦ اﻷﻣﺜﻠﺔ
ﻋﻠﻲ ذﻟﻚ:
ﺑﻌﺚ اﳋﻠﻔﺔ أﺑﻮ ﺟﻌﻔﺮ اﳌﻨﺼﻮر إﱃ اﻟﻜﻮﻓﺔ؛ﻻﺳﺘﻘﺪام أﰊ ﺣﻨﻴﻔﺔ اﻟﻨﻌﻤﺎن4واﺑﻦ أﰊ ﻟﻴﻠﻰ 5واﺑﻦ ﺷﱪﻣﺔ ،ﻓﻠﻤﺎ ﻗﺪﻣﻮا ﺑﻐﺪاد،
واﺳﺘﺄذﻧﻮا ﰲ اﻟﺪﺧﻮل ﻋﻠﻴﻪ ،ﱂ ﳝ ِّﻜﻨﻬﻢ ﻣﻦ أﺧﺬ ﳎﺎﻟﺴﻬﻢ ،واﻟﺘﻔﺖ إﻟﻴﻬﻢ ،وﻗﺎل :أﻟﺴﺘﻢ ﺗﺮوون ﻋﻦ اﻟﻨﱯ – ﺻﻠﻰ ﷲ ﻋﻠﻴﻪ
6
ﻋﻠﻲ ،ﻓﺴﻜﺖ أﺑﻮ
وﺳﻠﻢ – أﻧﻪ ﻗﺎل ":اﳌﺆﻣﻨﻮن ﻋﻨﺪ ﺷﺮوﻃﻬﻢ " ؟ ﻗﺎﻟﻮا :ﻧﻌﻢ ،ﻗﺎل :ﻓﺈن أﻫﻞ اﳌﻮﺻﻞ ﺷﺮﻃﻮا أﻻ ﳜﺮﺟﻮا ﱠ
ﺣﻨﻴﻔﺔ ،وﻗﺎل اﻟﺮﺟﻼن :رﻋﻴﺘﻚ وﻳﺪك اﳌﺒﺴﻮﻃﺔ ﻋﻠﻴﻬﻢ ،وﻗﻮﻟﻚ اﳌﻘﺒﻮل ﻓﻴﻬﻢ ،ﻓﺈن ﻋﻔﻮت ﻓﺄﻫﻞ ذاك ،وإن ﻋﺎﻗﺒﺘﻬﻢ ﻓﺒﻤﺎ
ﻳﺴﺘﺤﻘﻮن ،ﻗﺎل :ﺷﻴﺦ – ﻳﻘﺼﺪ أ ﺣﻨﻴﻔﺔ  -إ ك أردت ،ﻓﺘﻜﻠﻢ ﻓﻘﺎل :أﻣﲑ اﳌﺆﻣﻨﲔ ،أﻟﻴﺲ أﻧﻚ ﰲ ﺑﻴﺖ أﻣﺎن؟
ﻗﺎل :ﻧﻌﻢ ،ﻗﺎل :ﺷﺮﻃﻮا ﻟﻚ ﻣﺎ ﻻ ﳝﻠﻜﻮن ،وﺷﺮﻃﺖ ﻋﻠﻴﻬﻢ ﻣﺎ ﻟﻴﺲ ﻟﻚ ،وأﺧﺬ ﻢ ﲟﺎ ﻻ ﳛﻞ ﻟﻚ ،وﺷﺮط ﷲ أﺣﻖ أن

 1اﻟواﻗدي :ھو ﻣﺣﻣد ﺑن ﻋﻣر ﺑن واﻗد ،أﺑو ﻋﺑدﷲ اﻟﻣدﻧﻲ اﻟﺣﺎﻓظ ،ﻛﺎن رأﺳﺎ ً ﻓﻲ اﻟﻣﻐﺎزي واﻟﺳﯾر ،ﺗﺣول ﻣن اﻟﻣدﯾﻧﺔ وﺳﻛن ﺑﻐداد ،ﻋﺎش ﺛﻣﺎﻧﯾﺔ وﺳﺑﻌﯾن
ﻋﺎ ًﻣﺎ ،ﺗوﻓﻲ ﺳﻧﺔ  207ھـ وھوﻋﻠﻰ ﻗﺿﺎء ﺑﻐداد ﻓﻲ اﻟﺟﺎﻧب اﻟﻐرﺑﻲ  .اﻟدﯾﻧوري ،ﻛﺗﺎب اﻟﻣﻌﺎرف ،ﺗﺣﻘﯾﻖ .ﺛروت ﻋﻛﺎﺷﺔ ،اﻟطﺑﻌﺔ  ) ، 4اﻟﻘﺎھرة  :دار
اﻟﻣﻌﺎرف ( . 518 ،اﻟذھﺑﻲ ،ﺗذﻛرة اﻟﺣﻔﺎظ. 348 : 1،
2اﺑن ﺳﻌد ،ﻛﺗﺎب اﻟطﺑﻘﺎت اﻟﻛﺑﯾر ،ﺗﺣﻘﯾﻖ .ﻋﻠﻲ ﻣﺣﻣد ﻋﻣر  ،اﻟطﺑﻌﺔ  ) ، 1اﻟﻘﺎھرة  :ﻣﻛﺗﺑﺔ اﻟﺧﺎﻧﺟﻲ2001 ،م (  . 605 ، 604 : 7 ،أﺣﻣد أﻣﯾن ،ﺿﺣﻰ
اﻹﺳﻼم ) ،اﻟﻘﺎھرة :اﻟﮭﯾﺋﺔ اﻟﻣﺻرﯾﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻛﺗﺎب  2003 ،م ( . 334 ،
3اﺑن ﺳﻌد ،ﻛﺗﺎب اﻟطﺑﻘﺎت اﻟﻛﺑﯾر . 605 : 7 ،ﯾوﺳف ھوروﻓﺗس ،اﻟﻣﻐﺎزي اﻷوﻟﻰ وﻣؤﻟﻔوھﺎ . 104 ، 103 ،
 4أﺑو ﺣﻧﯾﻔﺔ اﻟﻧﻌﻣﺎن :ھو ﻓﻘﯾﮫ اﻟﻌراق اﻟﻧﻌﻣﺎن ﺑن ﺛﺎﺑت ﺑن زوطﺎ اﻟﺗﯾﻣﻲ ،ﻣوﻻھم اﻟﻛوﻓﻲ ،وﻟد ﺳﻧﺔ  80ھـ  ،ﻛﺎن إﻣﺎ ًﻣﺎ ورﻋًﺎ ،ﻛﺑﯾر اﻟﺷﺄن ،ﻻ ﯾﻘﺑل ﺟواﺋز
اﻟﺳﻠطﺎن ،ﻣﺎت ﺳﻧﺔ  150ھـ  .اﻟذھﺑﻲ ،ﺗذﻛرة اﻟﺣﻔﺎظ.169 ، 168 : 1 ،
ﻧظﯾرا ﻟﻺﻣﺎم أﺑﻲ ﺣﻧﯾﻔﺔ
 5اﺑن أﺑﻲ ﻟﯾﻠﻰ  :ﻣﺣﻣد ﺑن ﻋﺑداﻟرﺣﻣن ﺑن أﺑﻲ ﻟﯾﻠﻰ ،ﻣﻔﺗﻲ اﻟﻛوﻓﺔ وﻗﺎﺿﯾﮭﺎ ،وﻟد ﺳﻧﺔ ﻧﯾف وﺳﺑﻌﯾن ﻣن اﻟﮭﺟرة ،ﻗﯾل ﻋﻧﮫ إﻧﮫ ﻛﺎن
ً
ﻓﻲ اﻟﻔﻘﮫ ،ﺗوﻓﻲ ﺳﻧﺔ  148ھـ  .اﻟذھﺑﻲ ،ﺳﯾر أﻋﻼم اﻟﻧﺑﻼء. 316 – 310 : 6 ،
 6اﻧظر اﻟﺑﺧﺎري ،اﻟﺟﺎﻣﻊ اﻟﺻﺣﯾﺢ ،ﺗﺣﻘﯾﻖ .ﻣﺣب اﻟدﯾن اﻟﺧطﯾب وﻏﯾره ) ،اﻟﻘﺎھرة :اﻟﻣطﺑﻌﺔ اﻟﺳﻠﻔﯾﺔ1403 ،ھـ (  ، 135 : 2 ،رﻗم اﻟﺣدﯾث ) ﻗﺑل ﺣدﯾث
. ( 2274
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ﻳﻮﰱ ﺑﻪ ،ﻓﻘﺎل :ﻗﻮﻣﻮا ﻋﲏ ،ﻓﻘﺎﻣﻮا ،وﻣﻜﺜﻮا أ ﻣﺎ ،ﰒ ُدﻋﻲ ﻢ ،ﻓﻠﻤﺎ ﺟﻠﺴﻮا ﻗﺎل :ﺷﻴﺦ ﻓﻜﺮت ﻓﻴﻤﺎ ﻗﻠﺖ ﻓﺈذا اﻟﻘﻮل
ﻛﻤﺎ ﻗﻠﺖ ،اﻧﺼﺮﻓﻮا إﱃ ﺑﻠﺪﻛﻢ ،ﻓﺎﻧﺼﺮﻓﻮا.1
وﻳُﺬﻛﺮ أﻧﻪ ﺟﺮى ﺑﲔ ﻫﺎرون اﻟﺮﺷﻴﺪ وﺑﲔ زوﺟﺘﻪ زﺑﻴﺪة 2ﻛﻼم ،ﻓﻘﺎل ﻫﺎرون :أﻧﺖ ﻃﺎﻟﻖ إن ﱂ أﻛﻦ ﻣﻦ أﻫﻞ اﳉﻨﺔ ،ﰒ

ﻧﺪم ﻓﺠﻤﻊ اﻟﻔﻘﻬﺎء ﻓﺎﺧﺘﻠﻔﻮا ،ﰒ ﻛﺘﺐ إﱃ اﻟﺒﻠﺪان ،ﻓﺎﺳﺘﺤﻀﺮ ﻋﻠﻤﺎءﻫﺎ إﻟﻴﻪ ،ﻓﻠﻤﺎ اﺟﺘﻤﻌﻮا ﺳﺄﳍﻢ ﻓﺎﺧﺘﻠﻔﻮا ،وﺑﻘﻰ ﺷﻴﺦ
ﱂ ﻳﺘﻜﻠﻢ ،وﻛﺎن ﰲ آﺧﺮ ا ﻠﺲ ،وﻫﻮ اﻟﻠﻴﺚ ﺑﻦ ﺳﻌﺪ ،3ﻓﺴﺄﻟﻪ ،ﻗﺎل :إذا ﺧﻠّﻰ أﻣﲑ اﳌﺆﻣﻨﲔ ﳎﻠﺴﻪ ﻛﻠﻤﺘﻪ ،ﻓﺼﺮﻓﻬﻢ،
ﻓﻘﺎل :أﺗﻜﻠﻢ ﻋﻠﻰ اﻷﻣﺎن؟ ﻗﺎل :ﻧﻌﻢ ،ﻓﺄﻣﺮ ﺣﻀﺎر ﻣﺼﺤﻒ ،وﻗﺎل :ﺗﺼ ﱠﻔﺤﻪ أﻣﲑ اﳌﺆﻣﻨﲔ ﺣﱴ ﺗﺼﻞ إﱃ
ِ
ﺎف ﻣ َﻘﺎم رﺑِِﻪ ﺟﻨـﱠﺘَ ِ
ﺎن(
ﺳﻮرة اﻟﺮﲪﻦ ﻓﺎﻗﺮأﻫﺎ ،ﻓﻔﻌﻞ ،ﻓﻠﻤﺎ اﻧﺘﻬﻰ إﱃ ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃَ ):وﻟ َﻤ ْﻦ َﺧ َ َ َ َّ َ
] اﻟﺮﲪﻦ  ،[ 46 / 55ﻗﺎل :أﻣﺴﻚ أﻣﲑ اﳌﺆﻣﻨﲔ ،ﻗﻞ وﷲ ،ﻓﺎﺷﺘﺪ ذﻟﻚ ﻋﻠﻰ ﻫﺎرون ،ﻓﻘﺎل  :أﻣﲑ اﳌﺆﻣﻨﲔ
اﻟﺸﺮط أﻣﻠﻚ ،ﻓﻘﺎل :وﷲ ﺣﱴ ﻓﺮغ اﻟﻴﻤﲔ ،ﻗﺎل :ﻗﻞ إﱐ أﺧﺎف ﻣﻘﺎم رﰊ ،ﻓﻘﺎل ذﻟﻚ ،ﻓﻘﺎل أﻣﲑ اﳌﺆﻣﻨﲔ ،ﻓﻬﻲ
ﺟﻨﺘﺎن ،وﻟﻴﺴﺖ ﲜﻨﺔ واﺣﺪة ،ﻓﺴﻤﻊ اﻟﺘﺼﻔﻴﻖ واﻟﻔﺮح ﻣﻦ وراء اﻟﺴﱰ ،وﻗﺎل ﻟﻪ اﻟﺮﺷﻴﺪ :أﺣﺴﻨﺖ. 4
ﻋﻠﻲ ،ﻗﺎل:
وﻳُﺬﻛﺮ – ً
أﻳﻀﺎ – أن ﻫﺎرون اﻟﺮﺷﻴﺪ ﻗﺎل ﻟﺰوﺟﺘﻪ زﺑﻴﺪة :أﺗﺰوج ﻋﻠﻴﻚ ،ﻓﻘﺎﻟﺖ ﻟﻪ :ﻻ ﳛﻞ ﻟﻚ أن ﺗﺘﺰوج ﱠ
ﺑﻠﻰ ،ﻗﺎﻟﺖ :ﺑﻴﲏ وﺑﻴﻨﻚ ﻣﻦ ﺷﺌﺖ ،ﻗﺎل :ﺗﺮﺿﲔ ﺑﺴﻔﻴﺎن اﻟﺜﻮري 5؟ ﻗﺎﻟﺖ :ﻧﻌﻢ ،ﻓﺄرﺳﻞ إﻟﻴﻪ ،ﻓﻠﻤﺎ ﺟﺎء ﻗﺎل :إن زﺑﻴﺪة
ِ
ِ
ع( ]
ﺎب ﻟَ ُﻜ ْﻢ ِﻣ َﻦ اﻟﻨِّ َﺴﺎء َﻣﺜْ َﲎ َوﺛَُﻼ َ
ث َوُرَ َ
ﺗﺰﻋﻢ أﻧﻪ ﻻ ﳛﻞ ﱄ أن أﺗﺰوج ﻋﻠﻴﻬﺎ ،وﻗﺪ ﻗﺎل ﷲ ﺗﻌﺎﱃ) :ﻓَﺎﻧْﻜ ُﺤﻮا َﻣﺎ ﻃَ َ
اﻟﻨﺴﺎء  / 4ﻣﻦ اﻵﻳﺔ  ، [ 3ﰒ ﺳﻜﺖ ،ﻓﻘﺎل ﺳﻔﻴﺎن :ﲤﻢ اﻵﻳﺔ ،ﻳﺮﻳﺪ أن ﻳﻘﺮأ )ﻓَِﺈ ْن ِﺧ ْﻔﺘُﻢ أﱠَﻻ ﺗَـﻌ ِﺪﻟُﻮا ﻓَـﻮ ِ
اﺣ َﺪ ًة(] اﻟﻨﺴﺎء
ْ
ْ
َ
 / 4ﻣﻦ اﻵﻳﺔ  ، [ 3وأﻧﺖ ﻻ ﺗﻌﺪل. 6
 .3اﻟﻌﻈﺔ واﻻﻋﺘﺒﺎر:
أرﺳﻞ اﳋﻠﻔﺎء اﻟﻌﺒﺎﺳﻴﻮن إﱃ اﻟﻌﻠﻤﺎء -ﰲ ﺑﻌﺾ اﻷﺣﻴﺎن – ﻳﻄﻠﺒﻮن ﻣﻨﻬﻢ اﻟﻌﻈﺔ؛ ﺣﱴ ﻻ ﺧﺬﻫﻢ اﻟﺪﻧﻴﺎ ،وﻳﺘﺨﻄﻔﻬﻢ
اﻻﻧﺸﻐﺎل ﳌﻠﻚ ،وﰲ ﻫﺬا ﻳُﺬﻛﺮ أن أ ﺟﻌﻔﺮ اﳌﻨﺼﻮر ﺑﻌﺚ إﻟﯩﻤﺎﻟﻚ ﺑﻦ أﻧﺲ ،7واﺑﻦ ﻃﺎوس ،ﻓﺪﺧﻼ ﻋﻠﻴﻪ ،وإذا ﻫﻮ
 1اﻷزدي ،ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﻣوﺻل ،ﺗﺣﻘﯾﻖ .ﻋﻠﻲ ﺣﺑﯾﺑﺔ ) ،اﻟﻘﺎھرة  :اﻟﻣﺟﻠس اﻷﻋﻠﻰ ﻟﻠﺷﺋون اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ.207 ، 206 ،( 1967 ،
 2زﺑﯾدة  :ھﻲ زﺑﯾدة ﺑﻧت ﺟﻌﻔر ﺑن اﻟﻣﻧﺻور ،زوج اﻟرﺷﯾد ،وأم وﻟده ﻣﺣﻣد اﻷﻣﯾن ،اﺳﻣﮭﺎ أﻣﺔ اﻟﻌزﯾز ،وﻛﻧﯾﺗﮭﺎ أم ﺟﻌﻔر اﻟﮭﺎﺷﻣﯾﺔ ،ﻗﯾل ﻟم ﺗﻠد ﻋﺑﺎﺳﯾﺔ
ﺧﻠﯾﻔﺔ ﻗط إﻻ ھﻲ ،ﻟﮭﺎ آﺛﺎر ﺣﻣﯾدة ﻓﻲ طرﯾﻖ اﻟﺣﺞ ،ﺗوﻓﯾت ﺳﻧﺔ 226ھـ  .اﻟﺻﻔدي ،اﻟواﻓﻲ ﺑﺎﻟوﻓﯾﺎت ،ﺗﺣﻘﯾﻖ .أﺣﻣد اﻷرﻧﺎؤوط – ﺗرﻛﻲ ﻣﺻطﻔﻰ،
اﻟطﺑﻌﺔ  ) ، 1ﺑﯾروت  :دار إﺣﯾﺎء اﻟﺗراث اﻟﻌرﺑﻲ2000 ،م ( . 119 ، 118 : 14 ،
 3اﻟﻠﯾث ﺑن ﺳﻌد :ھو اﻟﻠﯾث ﺑن ﺳﻌد ﺑن ﻋﺑداﻟرﺣﻣن اﻟﻔﮭﻣﻲ ،ﻓﻘﯾﮫ ﻣﺻر ،وﻟد ﺳﻧﺔ  94ھـ،ﻛﺎن ﯾﺣﺳن اﻟﻘرءان واﻟﻧﺣو ،وﯾﺣﻔظ اﻟﺷﻌر واﻟﺣدﯾث ،ﻟﮫ ﻛﺛﯾر
اﻟﺗﺻﺎﻧﯾف ،ﻗﺎل ﻋﻧﮫ اﻟﺷﺎﻓﻌﻲ  :اﻟﻠﯾث أﻓﻘﮫ ﻣن ﻣﺎﻟك إﻻ أن أﺻﺣﺎﺑﮫ ﻟم ﯾﻘوﻣوا ﺑﮫ ،ﺗوﻓﻲ ﺳﻧﺔ 175ھـ ،وﻟﮫ  81ﻋﺎ ًﻣﺎ ،اﻟذھﺑﻲ ،ﺗذﻛرةاﻟﺣﻔﺎظ– 224 : 1 ،
 .226اﻟﺻﻔدي ،اﻟواﻓﻲ ﺑﺎﻟوﻓﯾﺎت. 312 / 24 ،
 4اﺑن ﺣﺟر اﻟﻌﺳﻘﻼﻧﻲ ،اﻟرﺣﻣﺔ اﻟﻐﯾﺛﯾﺔ ﺑﺎﻟﺗرﺟﻣﺔ اﻟﻠﯾﺛﯾﺔ ) ،ﺑوﻻق ﻣﺻر  :اﻟﻣطﺑﻌﺔ اﻷﻣﯾرﯾﺔ1301 ،ھـ (.7 ،
 5ﺳﻔﯾﺎن اﻟﺛوري :ھو ﺳﻔﯾﺎن ﺑن ﺳ ﻌﯾد ﺑن ﻣﺳروق ﺑن ﺣﺑﯾب ﺑن راﻓﻊ اﻟﺛوري ،اﻟﻛوﻓﻲ ،إﻣﺎم اﻟﺣﻔﺎظ ،وﻟد ﺳﻧﺔ 97ھـ ،ﻣﺻﻧف ﻛﺗﺎب اﻟﺟﺎﻣﻊ ،ﺗوﻓﻰ ﺳﻧﺔ
 161ھـ  .اﻟذھﺑﻲ ،ﺳﯾر أﻋﻼم اﻟﻧﺑﻼء.230 ، 229 : 7 ،
 6أﺑو ﻧﻌﯾم اﻷﺻﻔﮭﺎﻧﻲ ،ﺣﻠﯾﺔ اﻷوﻟﯾﺎء وطﺑﻘﺎت اﻷﺻﻔﯾﺎء ،اﻟطﺑﻌﺔ  ) ، 1ﺑﯾروت :دار اﻟﻛﺗب اﻟﻌﻠﻣﯾﺔ1988 ،م ( .378 : 6 ،
 7ﻣﺎﻟك ﺑن أﻧس :اﻹﻣﺎم اﻟﺣﺎﻓظ ،ﻓﻘﯾﮫ اﻷﻣﺔ ،ﻣﺎﻟك ﺑن أﻧس ﺑن ﻣﺎﻟك ﺑن أﺑﻲ ﻋﺎﻣر ﺑن ﻋﻣرو ﺑن اﻟﺣﺎرث ،وﻟد ﺳﻧﺔ 96ھـ ،وﻗﯾل 92ھـ ،وﻗﯾل  93ھـ،
وﺗوﻓﻰ ﺳﻧﺔ  179ھـ .اﻟذھﺑﻲ ،ﺗذﻛرة اﻟﺣﻔﺎظ .213 – 207 : 1 ،
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ﺟﺎﻟﺲ ﻋﻠﻰ ﻓﺮش ،وﺑﲔ ﻳﺪﻳﻪ أﻧﻄﺎع ﻗﺪ ﺑُﺴﻄﺖ ،وﺑﲔ ﻳﺪﻳﻪ َﻣﻦ ﻳﺪﻳﻬﻢ اﻟﺴﻴﻮف ،ﻓﺄوﻣﺄ إﻟﻴﻬﻢ إن اﺟﻠﺴﺎ ﻓﺠﻠﺴﺎ،
ﻓﺄﻃﺮق ﻃﻮﻳﻼ ،ﰒ رﻓﻊ رأﺳﻪ إﱃ اﺑﻦ ﻃﺎوس ،وﻗﺎل ﺣﺪﺛﲏ ﻋﻦ أﺑﻴﻚ ،ﻗﺎل :ﻧﻌﻢ ،ﲰﻌﺖ أﰊ ﻳﻘﻮل :ﻗﺎل رﺳﻮل ﷲ ﺻﻠﻰ
ﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ) :أﺷﺪ اﻟﻨﺎس ﻋﺬا ً ﻳﻮم اﻟﻘﻴﺎﻣﺔ رﺟﻞ أﺷﺮﻛﻪ ﷲ ﰲ ﻣﻠﻜﻪ ،ﻓﺄدﺧﻞ ﻋﻠﻴﻪ اﳉﻮر ﰲ ﺣﻜﻤﻪ( ،1ﻓﺄﻣﺴﻚ أﺑﻮ

ﻋﻠﻲ دﻣﻪ ،ﰒ ﻗﺎل :اﺑﻦ ﻃﺎوس ،وﻟﲏ ﻫﺬﻩ اﻟﺪواة ،ﻓﺄﻣﺴﻚ
ﺟﻌﻔﺮ ﺳﺎﻋﺔ ،ﻓﻘﺎﳌﺎﻟﻚ :ﻓﻀﻤﻤﺖ ﺛﻴﺎﰊ؛ ﳐﺎﻓﺔ أن ﻳﻨﺘﻀﺢ ّ
ﻋﻨﻪ ،ﰒ ﻗﺎل :وﻟﲏ ﻫﺬﻩ اﻟﺪواة ،ﻓﺄﻣﺴﻚ ﻋﻨﻪ ،ﻓﻘﺎل :ﻣﺎ ﻋﻠﻴﻚ أن ﺗﻨﺎوﻟﻴﻨﻬﺎ؟ ﻗﺎل :أﺧﺸﻰ أن ﺗﻜﺘﺐ ﺎ ﻣﻌﺼﻴﺔ،
ﻓﺄﻛﻮن ﺷﺮﻳﻜﻚ ﻓﻴﻬﺎ ،ﻓﻠﻤﺎ ﲰﻊ ذﻟﻚ ،ﻗﺎل :ﻗﻮﻣﺎ ﻋﲏ ،ﻗﺎل اﺑﻦ ﻃﺎوس :ذﻟﻚ ﻣﺎ ﻛﻨﺎ ﻧﺒﻐﻲ ﻣﻨﺬ اﻟﻴﻮم. 2

ﺣ ﱠﺪث ﺳﻔﻴﺎن ﺑﻨﻌﻴﻴﻨﺔ ﻗﺎل :دﻋﺎ اﻟﺮﺷﻴﺪ ،ﻓﺪﺧﻠﺖ ﻋﻠﻴﻪ ،ودﺧﻞ اﻟﻔﻀﻴﻞ 3آﺧﺮ – ﻓﻘﺎل ﱄ :ﺳﻔﻴﺎن ،أﻳﻬﻢ أﻣﲑ
اﳌﺆﻣﻨﲔ؟ ﻓﻘﻠﺖ :ﻫﺬا ،وأوﻣﺄت إﱃ اﻟﺮﺷﻴﺪ ،ﻓﻘﺎل ﻟﻪ :ﺣﺴﻦ اﻟﻮﺟﻪ ،اﻟﺬي أﻣﺮ ﻫﺬﻩ اﻷﻣﺔ ﰲ ﻳﺪك وﻋﻨﻘﻚ ،ﻟﻘﺪ
ﻋﻈﻴﻤﺎ ،ﻓﺒﻜﻰ اﻟﺮﺷﻴﺪ. 4
أﻣﺮا ً
ﺗﻘﻠﺪت ً
ﻛﻤﺎ ﻳُﺮوى أن ﻫﺎرون اﻟﺮﺷﻴﺪ ﺑﻌﺚ إﱃ اﺑﻦ اﻟﺴﻤﺎك5؛ ﻟﻠﻘﺪوم إﻟﻴﻪ ،ﻓﺪﺧﻞ وﻋﻨﺪﻩ ﳛﻲ ﺑﻦ ﺧﺎﻟﺪ اﻟﱪﻣﻜﻲ ،ﻓﻘﺎل ﳛﻲ:

إن أﻣﲑ اﳌﺆﻣﻨﲔ أرﺳﻞ إﻟﻴﻚ ﳌﺎ ﺑﻠﻐﻪ ﻣﻦ ﺻﻼح ﺣﺎﻟﻚ ﰲ ﻧﻔﺴﻚ ،وﻛﺜﺮة ذﻛﺮك رﺑﻚ ﻋﺰوﺟﻞ ،ودﻋﺎﺋﻚ ﻟﻠﻌﺎﻣﺔ ،ﻓﻘﺎل
اﺑﻦ اﻟﺴﻤﺎك :أﻣﺎ ﻣﺎ ﺑﻠﻎ أﻣﲑ اﳌﺆﻣﻨﲔ ﻣﻦ ﺻﻼﺣﻨﺎ ﰲ أﻧﻔﺴﻨﺎ ﻓﺬﻟﻚ ﺑﺴﱰ ﷲ ﻋﻠﻴﻨﺎ ،ﻓﻠﻮ اﻃﻠﻊ اﻟﻨﺎس ﻋﻠﻰ ذﻧﺐ ﻣﻦ
ﻣﻐﺮورا ،وﲟﺪح اﻟﻨﺎس
ذﻧﻮﺑﻨﺎ ﳌﺎ أﻗﺪم ﻗﻠﺐ ﻟﻨﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﻮدة ،وﻻ ﺟﺮى ﻟﺴﺎن ﻟﻨﺎ ﲟﺪﺣﻪ ،وإﱏ ﻷﺧﺎف أن أﻛﻮن ﻟﺴﱰ ً
ﻣﻔﺘﻮ  ،وإﱐ ﻷﺧﺎف أن أﻫﻠﻚ ﻤﺎ وﺑﻘﻠﺔ اﻟﺸﻜﺮ ﻋﻠﻴﻬﻤﺎ. 6

إﱃ ﻫﺎروﻧﻔﻠﻤﺎ اﻧﺘﻬﻰ إﱃ اﻟﻘﺼﺮ ،ﺗﻠ ﱠﻘﻔﻪ اﳊﺮاس ،ﺣﱴ ﺟﺎءوا ﺑﻪ إﱃ
وﻫﻨﺎك رواﻳﺔ ذﻛﺮﻫﺎ اﺑﻦ اﻟﺴﻤﺎك ﺟﺎء ﻓﻴﻬﺎ :ﺑﻌﺚ ﱠ
ﻫﺎرون ،ﻓﻘﺎل :رﻓ ًﻘﺎ ﻟﺸﻴﺦ ،ﻓﻠﻤﺎ وﻗﻒ ﺑﲔ ﻳﺪﻳﻪ ،ﻗﺎل :أﻣﲑ اﳌﺆﻣﻨﲔ ،ﻣﺎ ﻣﱠﺮ ﰊ ﻳﻮم ﻣﻨﺬ وﻟﺪﺗﲏ أﻣﻲ أﺗﻌﺐ ﻣﻦ ﻳﻮﻣﻲ
ﻫﺬاِ ،
ﻣﻘﺎﻣﺎ ﺑﲔ ﻳﺪي ﷲ –ﺗﻌﺎﱃ -
ﻓﺎﺗﻖ ﷲ ﰲ ﺧﻠﻘﻪ ،واﺣﻔﻆ ً
ﳏﻤﺪا ﰲ أﻣﺘﻪ ،واﻧﺼﺢ ﻟﻨﻔﺴﻚ ﰲ رﻋﻴﺘﻚ ،ﻓﺈن ﻟﻚ ً

أﻧﺖ ﻓﻴﻪ أذل ﻣﻦ ﻣﻘﺎﻣﻲ ﻫﺬا ﺑﲔ ﻳﺪﻳﻚ ،ﻓﺎﺗﻖ ﷲ ،واﻋﻠﻢ أن ﻣﻦ أﺧﺬ ﷲ وﺳﻄﻮﺗﻪ ﻋﻠﻰ أﻫﻞ اﳌﻌﺼﻴﺔ ﻛﻴﺖ وﻛﻴﺖ،

 1ذﻛره اﻟزﺑﯾر ﺑن ﺑﻛﺎر ﺑﻘوﻟﮫ  :ﺣﺞ ﺳﻠﯾﻣﺎن ﺑن ﻋﺑداﻟﻣﻠك ،ﻓواﻓﻰ طﺎووس ﺑﻣﻛﺔ ،ﻓﻘﯾل ﻟطﺎووس :ﺣ ّدِث أﻣﯾر اﻟﻣؤﻣﻧﯾن ،ﻓﻘﺎل طﺎووس :إن رﺳول ﷲ -
ﺻﻠﻰ ﷲ ﻋﻠﯾﮫ وﺳﻠم – ﻗﺎل  " :أﺷد اﻟﻧﺎس ﻋذاﺑًﺎ ﯾوم اﻟﻘﯾﺎﻣﺔ ﻣن أﺷرﻛﮫ ﷲ ﻓﻲ ﺳﻠطﺎﻧﮭﻔﺟﺎر ﻓﻲ ﺣﻛﻣﮫ "  ،ﻗﺎل اﻟﻔﺿﯾل ﺑن ﺳﻠﯾﻣﺎن  :ﻓرأﯾت ﺳﻠﯾﻣﺎن ﺑن
ﻋﺑداﻟﻣﻠك ﻗد ﺗﻐﯾﱠر وﺟﮭﮫ  .اﻧظر اﻷﺧﺑﺎر اﻟﻣوﻓﻘﯾﺎت ،ﺗﺣﻘﯾﻖ .ﺳﺎﻣﻲ ﻣﻛﻲ اﻟﻌﺎﻧﻲ ،اﻟطﺑﻌﺔ  ) ، 2ﺑﯾروت  :ﻋﺎﻟم اﻟﻛﺗب1996 ،م ( . 81 ، 80 ،
 2أﺑو ﺑﻛر اﻟطرطوﺷﻲ ،ﺳراج اﻟﻣﻠوك ،اﻟطﺑﻌﺔ  ) ، 1ﺑﯾروت  :دار ﺻﺎدر1995 ،م ( . 83 ،
3اﻟﻔﺿﯾل  :ھو اﻟﻔﺿﯾل ﺑن ﻋﯾﺎض ﺑن ﻣﺳﻌود ﺑن ﺑﺷر ،اﻹﻣﺎم ،اﻟﻘدوة ،اﻟﺛﺑت ،ﺷﯾﺦ اﻹﺳﻼم ،ﻛﺎن ﺛﻘﺔ ،ﻓﺎﺿﻼً ،ﻋﺎﺑدًا ،ﻛﺛﯾر اﻟﺣدﯾث،وﻟد ﺑﺳﻣرﻗﻧد ،وﻣﺎت
ﺳﻧﺔ 187ھـ ﻓﻲ ﺧﻼﻓﺔ ھﺎرون اﻟرﺷﯾد  .اﻧظر اﻟذھﺑﻲ ،ﺳﯾر أﻋﻼم اﻟﻧﺑﻼء. 442 – 422 : 8 ،
4اﻟﻣﺳﻌودي ،ﻣروج اﻟذھب وﻣﻌﺎدن اﻟﺟوھر ،اﻟطﺑﻌﺔ  ) ، 1ﺑﯾروت :اﻟﻣﻛﺗﺑﺔ اﻟﻌﺻرﯾﺔ 2005 ،م ( .293 : 3 ،
 5اﺑن اﻟﺳﻣﺎك  :أﺑو اﻟﻌﺑﺎس ﻣﺣﻣد ﺑن ﺻﺑﯾﺢ اﻟﻌﺟﻠﻲ ،ﻣوﻻھم اﻟﻛوﻓﻲ ،روى ﻋن  :ھﺷﺎم ﺑن ﻋروة ،واﻷﻋﻣش ،وﯾزﯾد ﺑن أﺑﻲ زﯾﺎد ،وطﺎﺋﻔﺔ ،وﻟم ﯾﻛﺛر،
وروى ﻋﻧﮫ  :أﺣﻣد ﺑن ﺣﻧﺑل ،وﯾﺣﻲ ﺑن أﯾوب ،وﻣﺣﻣد ﺑن ﻋﺑدﷲ ﺑن ﻧﻣﯾر وآﺧرون ،ﺗوﻓﻰ ﺳﻧﺔ 183ھـ .اﻟذھﺑﻲ ،ﺳﯾر أﻋﻼم اﻟﻧﺑﻼء– 328 : 8 ،
.330
 6اﻷﺻﻔﮭﺎﻧﻲ ،ﺣﻠﯾﺔ اﻷوﻟﯾﺎء.209 : 8 ،
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ﻓﺎﺿﻄﺮب ﻋﻠﻰ ﻓﺮاﺷﻪ ،ﺣﱴ ﻧﺰل إﱃ ﻣﺼﻠﻰ ﺑﲔ ﻳﺪي ﻓﺮاﺷﻪ ،ﻓﻘﻠﺖ :أﻣﲑ اﳌﺆﻣﻨﲔ ،ﻫﺬا ذل اﻟﺼﻔﺔ ،ﻓﻜﻴﻒ ﻟﻮ رأﻳﺖ
ذل اﳌﻌﺎﻳﻨﺔ ! ﻗﺎل :ﻓﻌﺎدت ﻧﻔﺴﻪ أن ﲣﺮج. 1
 .4دﻳﺐ أﺑﻨﺎء اﳋﻠﻔﺎء وﺗﻌﻠﻴﻤﻬﻢ :
ﻛﺎن اﳋﻠﻔﺎء اﻟﻌﺒﺎﺳﻴﻮن ﺷﺪﻳﺪي اﻻﻫﺘﻤﺎم ﺑﺘﻌﻠﻴﻢ أﺑﻨﺎﺋﻬﻢ اﻟﻌﻠﻢ واﻷﺧﻼق واﻟﺴﻠﻮك اﳊﺴﻦ و ﺬﻳﺒﻬﻢ؛ ﻛﻲ ﻳﻜﻮﻧﻮا ﻗﺎدرﻳﻦ
وﻣﺆﻫﻠﲔ ﻟﺘﺤﻤﻞ أﻋﺒﺎء اﳋﻼﻓﺔ ﻣﻦ ﺑﻌﺪﻫﻢ ،2وﰲ ﺑﻌﺾ اﻷﺣﻴﺎن ﻛﺎن اﳋﻠﻔﺎء اﻟﻌﺒﺎﺳﻴﻮن ﻳﻌﻤﻠﻮن ﻋﻠﻰ اﺳﺘﺪﻋﺎء ﻣﺆدﺑﲔ
ﻷﺑﻨﺎﺋﻬﻢ ،وﻣﻦ أﻣﺜﻠﺔ ذﻟﻚ  :أﺑﻮ ﺳﻌﻴﺪ اﳌﺆدب ،3اﻟﺬي ﺿﻤﻪ أﺑﻮ ﺟﻌﻔﺮ اﳌﻨﺼﻮر إﱃ اﳌﻬﺪي وﻗﺖ أن ﻛﺎن واﻟﻴﺎً ﻋﻠﻰ
ٍ
ﺣﻴﻨﺌﺬ اﺑﻦ ﻋﺸﺮ ﺳﻨﲔ أو ﳓﻮﻫﺎ ،ﻓﻘﺪم ﻣﻌﻪ إﱃ ﺑﻐﺪاد ،ﰒ ﺿﻢ أﺑﻮﺟﻌﻔﺮ اﳌﻨﺼﻮر إﱃ اﳌﻬﺪي
اﳉﺰﻳﺮة ،وﻛﺎن اﳌﻬﺪي

ﺳﻔﻴﺎن ﺑﻦ ﺣﺴﲔ ،ﻓﻀﻢ اﳌﻬﺪي أ ﺳﻌﻴﺪ اﳌﺆدب إﱃ ﻋﻠﻲ ﺑﻦ اﳌﻬﺪي ،ﻓﻠﻢ ﻳﺰل ﻣﻌﻪ إﱃ أن ﻣﺎت أﺑﻮ ﺳﻌﻴﺪ ﺑﺒﻐﺪاد. 4
ﻛﻤﺎ اﺳﺘﻘﺪم أﺑﻮﺟﻌﻔﺮ اﳌﻨﺼﻮر ،ﺷﺮﻗﻲ ﺑﻦ اﻟﻘﻄﺎﻣﻲ؛ ﻟﻴﻌﻠﻢ وﻟﺪﻩ اﳌﻬﺪي اﻷدب ،وأﺧﺒﺎر اﻟﻌﺮب ،وﻣﻜﺎرم
اﻷﺧﻼق،واﻷﺷﻌﺎر. 5

وﻗﺪ أورد اﳌﺴﻌﻮدي رواﻳﺔ ذﻛﺮ ﻓﻴﻬﺎ أﻧﻪ ذات ﻟﻴﻠﺔ ﻗﺎل اﳌﻬﺪي ﻟﺸﺮﻗﻲ ﺑﲔ اﻟﻘﻄﺎﻣﻲ :ﺷﺮﻗﻲ،أرح ﻗﻠﱯ ﺑﺸﻲء ﻳﻠﻬﻴﻪ،
ﻓﻘﺺ ﻋﻠﻴﻪ ﺧﱪ أﺣﺪ ﻣﻠﻮك اﳊﲑة ،6ﳑﺎ ﻳﺆﻛﺪ أن ﻣﻬﻤﺘﻪ ﱂ ﺗﻜﻦ ﻗﺎﺻﺮة ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ واﻟﺘﺄدﻳﺐ ﻓﻘﻂ ،ﺑﻞ واﻟﱰوﻳﺢ ﲟﺎ ﻳﻌﻮد
أﻳﻀﺎ.
ﺑﻪ اﻟﻨﻔﻊ ً
ﻛﺬﻟﻚ اﺳﺘﻘﺪم ﻫﺎرون اﻟﺮﺷﻴﺪ ﻋﻠﻰ اﻷﲪﺮ7؛ ﻟﺘﺄدﻳﺐ اﺑﻨﻪ ﳏﻤﺪ اﻷﻣﲔ ،وﻋﻨﺪﻣﺎ دﺧﻞ ﻋﻠﻴﻪ ﻗﺎل":

أﲪﺮ ،إن أﻣﲑ

ﻓﺼﲑ ﻳﺪك ﻋﻠﻴﻬﻤﺒﺴﻮﻃﺔ ،وﻃﺎﻋﺘﻚ ﻋﻠﻴﻪ واﺟﺒﺔ ،ﻓﻜﻦ ﻟﻪ ﲝﻴﺚ
اﳌﺆﻣﻨﲔ ﻗﺪ دﻓﻊ إﻟﻴﻚ ﻣﻬﺠﺔ ﻧﻔﺴﻪ ،وﲦﺮة ﻗﻠﺒﻪ ،ﱠ
ِ
وﺿﻌﻚ أﻣﲑ اﳌﺆﻣﻨﲔ ،أﻗﺮﺋﻪ اﻟﻘﺮآنِّ ،
وﺑﺼﺮﻩ ﻣﻮاﻗﻊ اﻟﻜﻼم وﺑﺪأﻩ،
وﻋﺮﻓﻪ اﻵ ر ،ورِّوﻩ اﻷﺳﻔﺎر ،وﻋﻠّﻤﻪ اﻟﺴﻨﻦِّ ،
واﻣﻨﻌﻪ اﻟﻀﺤﻚ إﻻ ﰲ أوﻗﺎﺗﻪ ،وﺧﺬﻩ ﺑﺘﻌﻈﻴﻢ ﻣﺸﺎﻳﺦ ﺑﲏ ﻫﺎﺷﻢ إذا دﺧﻠﻮا إﻟﻴﻪ ،ورﻓﻊ ﳎﺎﻟﺲ اﻟﻘﻮم إذا ﺣ ﱠ
ﻀﺮوﻩ
ﳎﻠﺴﻪ ،وﻻ ﲤﺮ ﺑﻚ ﺳﺎﻋﺔ إﻻ وأﻧﺖ ﻣﻐﺘﻨﻢ ﻣﻨﻬﺎ ﻓﺎﺋﺪة ﺗﻔﻴﺪﻩ إ ﻫﺎ ،ﻣﻦ ﻏﲑ أن ﲣﺮق ﺑﻪ ﻓﺘﻤﻴﺖ ذﻫﻨﻪ ،وﻻ ﲤﻌﻦ ﰲ
ﻣﺴﺎﳏﺘﻪ ﻓﻴﺴﺘﺤﻠﻲ اﻟﻔﺮاغ و ﻟﻔﻪِّ ،
وﻗﻮﻣﻪ ﻣﺎ اﺳﺘﻄﻌﺖ ﻟﻘﺮب واﳌﻼﻳﻨﺔ ،ﻓﺈن أ ﳘﺎ ﻓﻌﻠﻴﻚ ﻟﺸﺪة واﻟﻐﻠﻈﺔ". 8
 .5ﺗﻮﻟﻴﺔ اﳌﻨﺎﺻﺐ :

 1أﺑو ﺑﻛر اﻟطرطوﺷﻲ ،ﺳراج اﻟﻣﻠوك. 83 ،
 2ﻋوض ﻋﺑد اﻟﻛرﯾم اﻟذﻧﯾﺑﺎت " ،إﺳﮭﺎﻣﺎت ﻋﻠﻣﺎء اﻟﺣدﯾث اﻟﺷﺎﻣﯾﯾن ﻓﻲ اﻟﺣرﻛﺔ اﻟﻌﻠﻣﯾﺔ واﻟﺛﻘﺎﻓﯾﺔ ﻓﻲ ﺑﻐداد )  463 –149ھـ 1070 – 766 /م (ﻣن
ﺧﻼل ﻛﺗﺎب ﺗﺎرﯾﺦ ﺑﻐداد ﻟﻠﺧطﯾب اﻟﺑﻐدادي " ،ﻣؤﺗﺔ ﻟﻠﺑﺣوث واﻟدراﺳﺎت ،ﺳﻠﺳﻠﺔ اﻟﻌﻠوم اﻹﻧﺳﺎﻧﯾﺔ واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ2008 ) 23 / 4 ،م (.78 ،
 3أﺑوﺳﻌﯾد اﻟﻣؤدب :ھو ﻣﺣﻣد ﺑن ﻣﺳﻠم ﺑن أﺑﻲ اﻟوﺿﺎح ،روى ﻋن  :ﺳﺎﻟم اﻷﻓطسُ ،ﺧﺻﯾف ،ھﺷﺎم ﺑن ﻋوة  ،ﯾﺣﻲ ﺑن ﺳﻌﯾد واﻷﻋﻣش وﻏﯾرھم ،وﻛﺎن
ﺛﻘﺔ ،ﺗوﻓﻲ ﻓﻲ ﺧﻼﻓﺔ ﻣوﺳﻰ اﻟﮭﺎدي اﻟﻌﺑﺎﺳﻲ .اﺑن ﺳﻌد ،ﻛﺗﺎب اﻟطﺑﻘﺎت اﻟﻛﺑﯾر. 329 ، 328 : 9 ،
 4ﻣﺣﻣد ﺑن ﺳﻌد ،ﻛﺗﺎب اﻟطﺑﻘﺎت اﻟﻛﺑﯾر. 328 : 9 ،
 5ﻋوض ﻋﺑد اﻟﻛرﯾم اﻟذﻧﯾﺑﺎت " ،إﺳﮭﺎﻣﺎت ﻋﻠﻣﺎء اﻟﺣدﯾث اﻟﺷﺎﻣﯾﯾن ".78 ،
6ﻣروج اﻟذھب.266 ،265 : 3 ،
 7ﻋﻠﻰ اﻷﺣﻣر :ھو ﻋﻠﻲ ﺑن اﻟﻣﺑﺎرك ،وﻗﯾل ﻋﻠﻲ ﺑن اﻟﺣﺳن ،ﺗﻠﻣﯾذ اﻟﻛﺳﺎﺋﻲ ،ﻛﺎن ﯾﺗوﻗد ذﻛﺎ ًء ،ﻓرأى اﻟﻛﺳﺎﺋﻲ ﯾدﺧل وﯾﺧرج ،ﻓﻠزﻣﮫ إﻟﻰ أن ﺑرع ،ﻓﻧدﺑﮫ
ﻟﺗﻌﻠﯾم أوﻻد اﻟرﺷﯾد ﻧﯾﺎﺑﺔ ﻋن ﻧﻔﺳﮫ ،ﺗوﻓﻰ ﺳﻧﺔ 194ھـ  .اﻟذھﺑﻲ ،ﺳﯾر أﻋﻼم اﻟﻧﺑﻼء.93 ، 92 : 9 ،
 8اﻟﻣﺳﻌودي ،ﻣروج اﻟذھب. 291 : 3 ،
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ﰲ ﺑﻌﺾ اﻷﺣﻴﺎن ﻛﺎن اﳋﻠﻔﺎء اﻟﻌﺒﺎﺳﻴﻮن ﻳﻘﻮﻣﻮن ﺳﺘﻘﺪام اﻟﻌﻠﻤﺎء ﻣﻦ اﳌﺪن واﻟﻮﻻ ت اﻷﺧﺮى إﱃ ﺑﻐﺪاد؛ ﻟﺘﻮﻟﻴﺘﻬﻢ
ﺑﻌﺾ اﳌﻨﺎﺻﺐ ،ﺳﻮاء ﻛﺎﻧﺖ ﻫﺬﻩ اﳌﻨﺎﺻﺐ ﰲ ﺑﻐﺪاد أو ﰲ ﻏﲑﻫﺎ ﻣﻦ اﳌﺪن اﻷﺧﺮى.
ﻓﻌﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ اﳌﺜﺎل ﻛﺎن ﳛﻲ ﺑﻦ ﺳﻌﻴﺪ ﺑﻦ ﻗﻴﺲ ﻳﺘﻮﱃ اﻟﻘﻀﺎء ﲟﺪﻳﻨﺔ رﺳﻮل ﷲ – ﺻﻠﻰ ﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ – ﻓﺎﺳﺘﻘﺪﻣﻪ أﺑﻮ
ﺟﻌﻔﺮ اﳌﻨﺼﻮر إﱃ اﻟﻌﺮاق ،ووﻻﻩ اﻟﻘﻀﺎء ﳍﺎﴰﻴﺔ ،وذﻛﺮ ﻏﲑ واﺣﺪ ﻣﻦ أﻫﻞ اﻟﻌﻠﻢ أﻧﻪ وﱃ اﻟﻘﻀﺎء ﳍﺎﴰﻴﺔ ،ﻏﲑ أن
اﳋﻄﻴﺐ اﻟﺒﻐﺪادي ذﻛﺮ اﻧﻪ ﻫﺬا ﻟﻴﺲ ﺑﺜﺎﺑﺖ ﻋﻨﺪﻩ. 1
وﻛﺎن ﻣﻦ اﻟﺬﻳﻦ اﺳﺘﻘﺪﻣﻬﻢ أﺑﻮ ﺟﻌﻔﺮ اﳌﻨﺼﻮر ﻣﻦ ﺑﻼد اﻟﺸﺎم إﱃ ﺑﻐﺪاد ،ﻟﻴﺘﻮﻟﻮا أﻋﻤﺎﻻً إدارﻳﺔ :ﻋﺒﺪاﻟﺮﲪﻦ ﺑﻦ ﺑﺖ ﺑﻦ

ﺛﻮ ن اﻟﺸﺎﰲ اﻟﺪﻣﺸﻘﻲ،ﻓﻘﺪ وﻻﻩ اﳌﻨﺼﻮر ﻋﻠﻰ اﳌﻈﺎﱂ ﺑﺒﻐﺪاد ،وﻛﺬﻟﻚ إﲰﺎﻋﻴﻞ ﺑﻦ ﻋﻴﺎش ﺑﻦ ﺳﻠﻴﻢ أﺑﻮ ﻋﺘﺒﺔ اﻟﻌﺒﺴﻲ ﻣﻦ
أﻫﻞ ﲪﺺ ،اﻟﺬي وﻻﻩ اﳌﻨﺼﻮر ﺧﺰاﻧﺔ اﻟﻜﺴﻮة ﺑﺒﻐﺪاد  .أﻣﺎ ﻫﺸﺎم ﺑﻦ اﻟﻔﺎر ﺑﻦ رﺑﻴﻌﺔ اﻟﺸﺎﻣﻲ2ﻓﻘﺪ وﻻﻩ ﺑﻴﺖ اﳌﺎل. 3

وﻳﻘﺎل إن أ ﺟﻌﻔﺮ ﻋﻨﺪﻣﺎ أﻗﺪم ﺷﺮﻳﻜﺎً ﺑﻦ ﻋﺒﺪﷲ اﻟﻨﺨﻌﻲ؛ ﻟﻴﻮﻟﻴﻪ اﻟﻘﻀﺎء ،ﻗﺎل :وﻟﻴﺘﻚ ﻗﻀﺎء اﻟﻜﻮﻓﺔ ،ﻗﺎل :أﻣﲑ
اﳌﺆﻣﻨﲔ إﻧﻴﺈﳕﺎأﻧﻈﺮ ﰲ اﻟﺼﻼةواﻟﺼﻮم ،ﻓﺄﻣﺎ اﻟﻘﻀﺎء ﻓﻼ أﺣﺴﻨﻪ ،ﻗﺎل :اذﻫﺐ وإﻻ وﺟﻬﺘﻚ إﱃ اﻟﺸﺎم واﻟﻄﺎزﺑﻨﺪ ،4ﻗﺎل:
إﱃ ﻓﻴﻤﺎ ﻻ ﲢﺴﻦ. 5
أﻣﲑ اﳌﺆﻣﻨﲔ،إﱐ ﻻ أﺣﺴﻨﻪ ،ﻗﺎل :اذﻫﺐ ،ﻓﺄﻧﻔﺬ ﻣﺎ أﺣﺴﻨﺖ ،وﺗﻜﺘﺐ ﱠ
وﳌﺎ دﻋﺎ اﳋﻠﻴﻔﺔ اﳌﻬﺪي ﺷﺮﻳﻜﺎًﻟﻠﻘﻀﺎء ،ﻗﺎل ﻟﻪ ﺷﺮﻳﻚ :ﻻ أﺻﻠﺢ ذﻟﻚ ،ﻗﺎل :وﱂ ؟ ﻗﺎل :إن ﺑﻴﻨﺘﻨﺎً ،ﻗﺎل :ﻋﻠﻴﻚ ﲟﻀﻎ
اﻟﻠﺒﺎن ،ﻗﺎل :إﱐ ﺣﺪﻳﺪ،ﻗﺎل :ﻗﺪ ﻓﺮض ﻟﻚ أﻣﲑ اﳌﺆﻣﻨﲔ ﻓﺎﻟﻮذﺟﺔ ،ﻗﺎل:إﻧﻴﺎﻣﺮؤ أﻗﻀﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﻮارد واﻟﺼﺎدر ،ﻗﺎل:
ِ
ﻌﻠﻲ وﻋﻠﻰ وﻟﺪي ،ﻗﺎل :ﻓﺎﻛﻔﲏ ﺣﺎﺷﻴﺘﻚ ،ﻗﺎل :ﻗﺪ ﻓﻌﻠﺖ. 6
اﻗﻀ ﱠ
ﻛﻤﺎ ﻳﺮوى أن ﻫﺎرون اﻟﺮﺷﻴﺪ ﺑﻌﺚ إﱃ ﻋﺒﺪﷲ ﺑﻦ ﻋﻤﺮ ﺑﻦ ﻋﺒﺪﷲ ﺑﻦ ﻋﻤﺮ ﺑﻦ اﳋﻄﺎب ،ﻓﻘﺪم ﻋﻠﻴﻪ ﺑﻐﺪاد ،ﱠ
ﻓﻮﻻﻩ ﻗﻀﺎء
اﳌﺪﻳﻨﺔ ﻟﻜﻨﻪ اﺳﺘﻌﻔﺎﻩ ،ﻓﻠﻢ ﻳﻌﻔﻪ ،7ﻓﻌﺮض ﻟﻴﺤﻲ ﺑﻦ ﺧﺎﻟﺪ ،وﻗﺎل ﻟﻪ :ﻻ وﷲ ﻣﺎ أﺣﺴﻦ اﻟﻘﻀﺎء ،ﻓﺈن ﻛﻨﺖ ﺻﺎدﻗﺎً ،ﻓﻤﺎ
ﻳﺴﻌﻜﻢ أن ﺗﻮﻟﻮا ﻣﻦ ﻻ ﳛﺴﻦ اﻟﻘﻀﺎء ،وإن ﻛﻨﺖ ﻛﺎذ ً ،ﻓﻼ ﻳﺴﻌﻜﻢ أن ﺗﻮﻟﻮا ﻣﻦ ﻳﻜﺬب ،ﻓﺄُﻋﻔﻰ ﻣﻦ اﻟﻘﻀﺎء. 8
وﻋﻨﺪﻣﺎ ﺟﻲء ﺑﻦ إدرﻳﺲ وﺣﻔﺺ ﺑﻦ ﻏﻴﺎث ووﻛﻴﻊ ﺑﻦ اﳉﺮاح إﱃ ﻫﺎرون اﻟﺮﺷﻴﺪ؛ ﻳﻮﻟﻴﻬﻢ اﻟﻘﻀﺎء :ﻓﺄﻣﺎ اﺑﻦ إدرﻳﺲ
ﻓﺪﺧﻞ ﳝﺸﻲ ﻣﺸﻴﺔ اﻟﻔﻠﻮج ،ﰒ ﻗﺎل :اﻟﺴﻼم ﻋﻠﻴﻜﻢ ،وﻃﺮح ﻧﻔﺴﻪ ،ﻓﻘﺎل ﻫﺎرون :ﻟﻴﺲ ﰲ ﻫﺬا ﻓﻀﻞ وأﺧﺮﺟﻪ ،وأﻣﺎ وﻛﻴﻊ
 1اﻟﺧطﯾب اﻟﺑﻐدادي ،ﺗﺎرﯾﺦ ﻣدﯾﻧﺔ اﻟﺳﻼم.155 : 16 ،
 2ھﺷﺎم ﺑن اﻟﻐﺎر ﺑن رﺑﯾﻌﺔ :ا ﻹﻣﺎم اﻟﻣﻘرئ اﻟﻣﺣدث ،أﺑو اﻟﻌﺑﺎس ،وﻗﯾل :أﺑو رﺑﯾﻌﺔ ،وﻗﯾل :أﺑو ﻋﺑد ﷲ ،ﻛﺎن ﻋﻠﻰ ﺑﯾت اﻟﻣﺎل ﻷﺑﻲ ﺟﻌﻔر ،وﻗد ﺗوﻓﻲ ﺳﻧﺔ
156ھـ ،وﻗﯾل 153ھـ  .اﻟذھﺑﻲ ،ﺳﯾر أﻋﻼم اﻟﻧﺑﻼء. 60 : 7 ،
 3ﻋوض ﻋﺑد اﻟﻛرﯾم اﻟذﻧﯾﺑﺎت " ،إﺳﮭﺎﻣﺎت ﻋﻠﻣﺎء اﻟﺣدﯾث اﻟﺷﺎﻣﯾﯾن " .163 ،
4اﻟطﺎزﺑﻧد  :ذﻛرھﺎ ﯾﺎﻗوت اﻟﺣﻣوي ﺑﺎﻟطﺎﺳﺑﻧدا ،وھﻲ ﻣن ﻗرى ھﻣذان  .ﻣﻌﺟم اﻟﺑﻠدان. 4 : 4 ،
5وﻛﯾﻊ ،أﺧﺑﺎر اﻟﻘﺿﺎة ) ،ﺑﯾروت :ﻋﺎﻟم اﻟﻛﺗب (.150 : 3 ،
6وﻛﯾﻊ ،أﺧﺑﺎر اﻟﻘﺿﺎة.174 : 3 ،
 7اﻟﺧطﯾب اﻟﺑﻐدادي ،ﺗﺎرﯾﺦ ﻣدﯾﻧﺔ اﻟﺳﻼم.12 : 12 ،
 8أﺑو ﻋﺑد ﷲ اﻟزﺑﯾري ،ﻛﺗﺎب ﻧﺳب ﻗرﯾش.358 ،
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ﻓﺈﻧﻪ ﻗﺎل ﻟﻪ :ﺗﻠﻲ ﱄ اﻟﻘﻀﺎء؟ ﻓﻘﺎل :أﻣﲑ اﳌﺆﻣﻨﲔ وأﺷﺎر ﺑﺴﺒﺎﺑﺘﻪ إﱃ ﻋﻴﻨﻪ :ﻣﺎ أﺑﺼﺮت ﺎ ﻣﻨﺬ ﺳﻨﺔ ،ﻓﻈﻦ ﻫﺎرون أﻧﻪ
ﻋﻠﻲ دﻳﻦ ،وﱄ ﻋﻴﺎل ،ﻓﺈن
ﻳﻌﲏ ﻋﻴﻨﻪ ،وإﳕﺎ ﻋﲎ وﻛﻴﻊ ﺳﺒﺎﺑﺘﻪ ،ﻓﻘﺎل :ﻫﺬا ﻋﺬر ،وأﻣﺎ ﺣﻔﺺ ﺑﻦ ﻏﻴﺎث ،ﻓﺈﻧﻪ ﻗﺎل ﻟﻪ :ﱠ
ﻛﻔﻴﺘﲏ وأﻋﻔﻴﺘﲏ وإﻻ وﻟﻴﺖ ،ﻗﺎل :ﺑﻠﻰ ،ﻓﻮﻻﻩ اﻟﻘﻀﺎء. 1
وﻛﺎن اﻟﺮﺷﻴﺪ ﰲ ﺑﻌﺾ اﻷﺣﻮال ﺧﺬ ﺑﺮأي اﻟﻨﺎس ﻓﻴﻤﻦ ﻳﻮﱄ ﻋﻠﻴﻬﻢ ﻣﻦ اﻟﻘﻀﺎة ،ﻛﻤﺎ ﺣﺪث ﰲ ﺗﻮﻟﻴﺔ ﻋﺒﺪﷲ ﺑﻦ إدرﻳﺲ
اﻷودي ،2اﻟﺬي اﺳﺘﻘﺪﻣﻪ إﱃ ﺑﻐﺪاد؛ ﻟﻴﻮﻟﻴﻪ اﻟﻜﻮﻓﺔ ،ﻓﻘﺎل ﻟﻪ :إن أﻫﻞ ﺑﻠﺪك ﻃﻠﺒﻮا ﻣﲎ ﻗﺎﺿﻴًﺎ ،وﲰﻮك ﱄ ﻓﻴﻤﻦ ﲰﻮا،
وﻗﺪ رأﻳﺖ أن أﺷﺮﻛﻚ ﰲ أﻣﺎﻧﱵ ،وﺻﺎﱀ ﻣﺎ أُدﺧﻞ ﻓﻴﻪ ﻣﻦ أﻣﺮ ﻫﺬﻩ اﻷﻣﺔ ،ﻓﺨﺬ ﻋﻬﺪك وأﻣﻀﻲ. 3
ﻳﺮض ﺑﺘﻮﱄ اﳌﻨﺼﺐ اﻟﺬي ﻛﻠﻔﻪ ﺑﻪ اﳋﻠﻴﻔﺔ ،ﻛﻤﺎ أن اﻟﺒﻌﺾ اﻵﺧﺮ ﻛﺎن اﳌﻨﺼﺐ
وﻋﻠﻰ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ أن ً
ﺑﻌﻀﺎ ﻣﻦ ﻫﺆﻻء ﱂ َ
اﻟﺬي ﺳﻴﺘﻮﻻﻩ ﰲ ﻏﲑ ﺑﻐﺪاد ،إﻻ أن اﻟﺜﺎﺑﺖ أ ﻢ ﻗﺪﻣﻮا إﱃ ﺑﻐﺪاد ﺑﻌﺪ اﺳﺘﺪﻋﺎء اﳋﻠﻴﻔﺔ ﳍﻢ؛ﳌﻘﺎﺑﻠﺘﻬﻢ ،واﻟﺘﻌﺮف ﻋﻠﻰ
ﻣﺪى اﺳﺘﻌﺪادﻫﻢ ،واﳊﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻳﺜﺒﺖ ﺗﻮﻟﻴﻬﻢ اﳌﻨﺼﺐ.
 .6اﻟﺴﺆال ﻋﻦ أﺣﻮال ﺑﲎ أﻣﻴﺔ :
ﻛﺎن اﻟﺴﺆال ﻋﻦ أﺣﻮال ﺑﲎ أﻣﻴﺔ ﻣﻦ ﺿﻤﻦ اﻷﺳﺒﺎب اﻟﱵ ﻣﻦ أﺟﻠﻬﺎ اﺳﺘﻘﺪم اﳋﻠﻔﺎء اﻟﻌﺒﺎﺳﻴﻮن ﺑﻌﺾ اﻟﻌﻠﻤﺎء إﱃ
ﺑﻦ
ﻫﺸﺎم
ﺗﺪﺑﲑ
اﳌﻨﺼﻮر
ﺟﻌﻔﺮ
ﻷﰊ
ذﻛﺮ
أﻧﻪ
ذﻟﻚ
ﻣﻦ
ﺑﻐﺪاد،
ﻋﺒﺪاﳌﻠﻚ ) 125 – 105ه  743 – 724 /م ( ﰲ ﺣﺮب ﻛﺎﻧﺖ ﻟﻪ ،ﻓﺒﻌﺚ إﱃ رﺟﻞ ﻛﺎن ﻳﻨﺰل ﺑﺮﺻﺎﻓﺔ ﻫﺸﺎم،
ﻳﺴﺄﻟﻪ ﻋﻦ ﺗﻠﻚ اﳊﺮب ،ﻓﻠﻤﺎ ﻗﺪم ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺮﺟﻞ ،ﻗﺎل ﻟﻪ :أﻧﺖ ﺻﺎﺣﺐ ﻫﺸﺎم؟ ﻗﺎل :ﻧﻌﻢ أﻣﲑ اﳌﺆﻣﻨﲔ ،ﻗﺎل :ﻓﺄﺧﱪﱐ
ﻛﻴﻒ ﻓﻌﻞ ﰲ ﺣﺮب دﺑﺮﻫﺎ ﰲ ﺳﻨﺔ ﻛﺬا وﻛﺬا ،ﻗﺎل :ﻓﻌﻞ – رﺿﻲ ﷲ ﻋﻨﻪ  -ﻛﺬا وﻛﺬا ،وﻓﻌﻞ  -رﲪﻪ ﷲ  -ﻛﺬا وﻛﺬا،
ﻓﺄﻏﺎظ ذﻟﻚ اﳌﻨﺼﻮر ،ﻓﻘﺎل ﻟﻪ ﻗﻢ ﻋﻠﻴﻚ ﻏﻀﺐ ﷲ ،ﺗﻄﺄ ﺑﺴﺎﻃﻲ ،وﺗﱰﺣﻢ ﻋﻠﻰ ﻋﺪوى؟ ﻓﻘﺎم اﻟﺸﻴﺦ ،وﻫﻮ ﻳﻘﻮل :إن
ﻟﻌﺪوك ﻗﻼدة ﰲ ﻋﻨﻘﻲ ،وﻣﻨﺔ ﰲ رﻗﺒﱵ ﻻ ﻳﻨﺰﻋﻬﺎ إﻻ ﻏﺎﺳﻠﻲ ،ﻓﺄﻣﺮ اﳌﻨﺼﻮر ﺑﺮدﻩ ،وﺳﺄﻟﻪ ﻋﻦ ذﻟﻚ ،ﻓﻘﺎل :إﻧﻪ ﻛﻔﺎﱐ
اﻟﻄﻠﺐ،وﺻﺎن وﺟﻬﻲ ﻋﻦ اﻟﺴﺆال ،ﻓﻠﻢ أﻗﻒ ﻋﻠﻰ ب ﻋﺮﰊ وﻻ ﻋﺠﻤﻲ ﻣﻨﺬ رأﻳﺘﻪ ،أﻓﻼ ﳚﺐ أن أذﻛﺮﻩ إﻻ ﲞﲑ ،وأﺗﺒﻌﻪ
ﺑﺜﻨﺎﺋﻲ! ﻗﺎل :ﺑﻠﻰ ،ﰒ اﺳﺘﻤﻊ ﻣﻨﻪ. 4

1وﻛﯾﻊ ،أﺧﺑﺎر اﻟﻘﺿﺎة.184 : 3 ،
 2ﻋﺑدﷲ ﺑن إدرﯾس اﻷودي :ھو ﻋﺑدﷲ ﺑن إدرﯾس ﺑن ﯾزﯾد ﺑن ﻋﺑداﻟرﺣﻣن اﻷودي ،اﻟﺣﺎﻓظ ،اﻟﻣﻘرئ ،وﻟد ﺳﻧﺔ  120ھـ وﻗﯾل 115 :ھـ ،ﻣﺎت ﺑﺎﻟﻛوﻓﺔ ﺳﻧﺔ
192ھـ  .اﻟذھﺑﻲ ،ﺳﯾر أﻋﻼم اﻟﻧﺑﻼء. 49 – 42 : 9 ،
3ﻋﺑد اﻟرازق ﻋﻠﻲ اﻷﻧﺑﺎري ،ﻣﻧﺻب ﻗﺎﺿﻲ اﻟﻘﺿﺎة ﻓﻲ اﻟدوﻟﺔ اﻟﻌﺑﺎﺳﯾﺔﻣﻧذ ﻧﺷﺄﺗﮫ ﺣﺗﻰ ﻧﮭﺎﯾﺔ اﻟﻌﺻر اﻟﺳﻠﺟوﻗﻲ ،اﻟطﺑﻌﺔ  ) ، 1ﺑﯾروت :اﻟدار اﻟﻌرﺑﯾﺔ
ﻟﻠﻣوﺳوﻋﺎت1987 ،م ( . 50 ، 49
4اﻟﻣﺳﻌودي ،ﻣروج اﻟذھب.238 : 3 ،
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ﻛﻤﺎ ﻳُﺬﻛﺮ أن ﻫﺎرون اﻟﺮﺷﻴﺪ أﺣﻀﺮ أ ﺑﻜﺮ ﺑﻦ ﻋﻴﺎش 1ﻣﻦ اﻟﻜﻮﻓﺔ ،ﻓﺠﺎء وﻣﻌﻪ وﻛﻴﻊ ،ﻓﻠﻤﺎ دﺧﻞ أد ﻩ اﻟﺮﺷﻴﺪ ،وﻗﺎل
ﻟﻪ :أدرﻛﺖ أ م ﺑﲎ أﻣﻴﺔ وأ ﻣﻨﺎ ﻓﺄﻳﻨﺎ ﺧﲑ؟ ﻗﺎل :أﻧﺘﻢ أﻗﻮم ﻟﺼﻼة ،وأوﻟﺌﻚ أﻧﻔﻊ ﻟﻠﻨﺎس ،ﻓﺼﺮﻓﻪ اﻟﺮﺷﻴﺪ ،وأﺟﺎزﻩ ﺑﺴﺘﺔ
ﻛﻴﻌﺎ ﺑﺜﻼﺛﺔ آﻻف دﻳﻨﺎر.2
آﻻف دﻳﻨﺎر ،وأﺟﺎز و ً
أﺳﺒﺎب أﺧﺮى:
ﻫﻨﺎك أﺳﺒﺎ ﺧﺮى اﺳﺘﻘﺪم اﳋﻠﻔﺎء اﻟﻌﺒﺎﺳﻴﻮن اﻟﻌﻠﻤﺎء ﻣﻦ أﺟﻠﻬﺎ ،ﻣﻦ ذﻟﻚ أن أ ﺟﻌﻔﺮ اﳌﻨﺼﻮر أراد أن ﻳﻮﱄ أ ﺣﻨﻴﻔﺔ
اﻟﻨﻌﻤﺎن ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻀﺎء ،ﻓﺎﻣﺘﻨﻊ ﻋﻦ ذﻟﻚ ،ﻓﺤﻠﻒ اﳌﻨﺼﻮر أن ﻳﺘﻮﱃ ﻟﻪ ،وﺣﻠﻒ أﺑﻮ ﺧﻠﻴﻔﺔ أﻻ ﻳﻔﻌﻞ ،ﻓﻮﻻﻩ اﻟﻘﻴﺎم ﺑﺒﻨﺎء
وﻋ ّﺪﻩ ،وأﺧﺬ اﻟﺮﺟﺎل ﻟﻌﻤﻞ . 3وﻟﻌﻠﻪ ﳑﺎ دﻓﻊ أﺑﻮ ﺟﻌﻔﺮ إﱃ ذﻟﻚ؛ رﻏﺒﺘﻪ ﰲ اﻟﺘﺤﻠﻞ ﻣﻦ
اﳌﺪﻳﻨﺔ–ﺑﻐﺪاد -وﺿﺮب اﻟﻠِّﱭ َ
ﳝﻴﻨﻪ ،واﳋﺮوج ﻣﻨﻬﺎ ،إذ ﳌﺎ ﺷﺮع ﰲ ﺑﻨﺎء ﺑﻐﺪاد ﻋﻬﺪ إﱃ أﰊ ﺣﻨﻴﻔﺔ ﰲ ﻋ ِّﺪ اﻟﻠِّﱭ،واﻹﺷﺮاف ﻋﻠﻰ اﻟﺒﻨﺎء ،ﻓﺎﺑﺘﻜﺮ ﻃﺮﻳﻘﺔ

ﻟﻌ ّﺪ اﻟﻄﻮب ﻟﻘﺼﺐ ،وﻫﻲ ﻃﺮﻳﻘﺔ ﺳﻬﻠﺔ،ﻓﺈن ﻛﺎن ﻃﻮل اﻟﻄﻮﺑﺔ  30ﺳﻢ ﻣﺜﻼً ،أﺗﻰ أﺑﻮ ﺣﻨﻴﻔﺔ ﺑﻘﺼﺒﺔ ﻗﺎس ﺎ ﺻﻒ
اﻟﻄﻮب ،وأﻣﻜﻨﻪ ﺑﺬﻟﻚ ﻣﻌﺮﻓﺔ ﻋﺪد اﻟﻄﻮب ﻟﻀﺒﻂ ﰲ زﻣﻦ ﻗﺼﺮ ،وﺑﺪون ﻋﻨﺎء. 4

وﻫﻨﺎك رواﻳﺔ ذﻛﺮﻫﺎ اﻟﺬﻫﱯ ) ت 748 .ﻫـ 1347 /م ( ،ﻫﻲ أن أ ﺣﻨﻴﻔﺔ ﻋﻨﺪﻣﺎ اﻣﺘﻨﻊ ﻋﻦ اﻟﻘﻀﺎء ،ﻗﺎل ﻟﻪ :أﺗﺮﻏﺐ
ﻋﻠﻲ أﱏ ﻻ أﺻﻠﺢ ،ﻓﺈن ﻛﻨﺖ ﻛﺎذ ً ،ﻓﻼ
ﻋﻤﺎ ﳓﻦ ﻓﻴﻪ؟ ﻗﺎل :ﻻ أﺻﻠﺢ ،ﻗﺎل :ﻛﺬﺑﺖ ،ﻗﺎل :ﻗﺪ ﺣﻜﻢ أﻣﲑ اﳌﺆﻣﻨﲔ ﱠ
أﺻﻠﺢ ،وإن ﻛﻨﺖ ﺻﺎدﻗﺎً ،ﻓﻘﺪ أﺧﱪﺗﻜﻢ أﱐ ﻻ أﺻﻠﺢ ﻓﺤﺒﺴﻪ ،ﻓﻤﺎت ﻓﻴﻪ ﺑﺒﻐﺪاد ،5أﻣﺎ اﻟﻄﱪي ) 310ه 922 /م (
ﻓﻘﺪ ذﻛﺮﻩ اﻧﻪ اﻋﺘﻞ ،وﻣﺎت ﺑﺒﻐﺪاد.6

 .2اﺳﺘﻘﺪام اﻷﻃﺒﺎء إﱃ ﺑﻐﺪاد
ﻟﻠﻄﺐ أﳘﻴﺔ ﻛﺒﲑة ﺑﲔ اﻟﻌﻠﻮم اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ ،ﻳﻘﻮل اﺑﻦ ﺧﻠﺪون":ﻫﺬﻩ اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﺿﺮورﻳﺔ ﰲ اﳌﺪن واﻷﻣﺼﺎر؛ ﳌﺎ ﻋﺮف ﻣﻦ
ﻓﺎﺋﺪ ﺎ ،ﻓﺈن ﲦﺮ ﺎ ﺣﻔﻆ اﻟﺼﺤﺔ ﻟﻸﺻﺤﺎء ،ودﻓﻊ اﳌﺮض ﻋﻦ اﳌﺮﺿﻰ ﳌﺪاواة ،ﺣﱴ ﳛﺼﻞ ﳍﻢ اﻟﱪء ﻣﻦ
أﻣﺮاﺿﻬﻢ". 7
وﻛﺎﻧﺖ ﻣﺪﻳﻨﺔ ﺟﻨﺪﻳﺴﺎﺑﻮر 8ﳍﺎ ﺷﻬﺮة ﻋﻈﻴﻤﺔ ﰲ ﻣﻴﺪان اﻟﻄﺐ ،وﻛﺎﻧﺖ ﻣﺪرﺳﺘﻬﺎ ﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻄﺐ ﳍﺎ ﺷﻬﺮة ﻣﺪوﻳﺔ ﲢﺖ

إﺷﺮاﻓﺎﻟﻨﺴﺎﻃﺮة ،1وﻣﻦ ﻫﺆﻻء اﻷﻃﺒﺎء اﻟﺬﻳﻦ اﺳﺘﻘﺪﻣﻬﻢ اﳋﻠﻔﺎء اﻟﻌﺒﺎﺳﻴﻮن إﱃ ﺑﻐﺪاد :

 1أﺑو ﺑﻛر ﺑن ﻋﯾﺎش ،ﺷﯾﺦ اﻹﺳﻼم ،اﻟﻛوﻓﻲ ،اﻟﻣﻘرئ ،ﻣوﻟﻰ واﺻل اﻷﺣدب اﻷﺳدي ،وﻟد ﺳﻧﺔ  96ھـ ،وﺗوﻓﻲ ﻓﻲ ﺟﻣﺎدي اﻷوﻟﻰ 193ھـ  .اﻟذھﺑﻲ ،ﺗذﻛرة
اﻟﺣﻔﺎظ. 266 ، 265 : 1 ،
2اﻟذھﺑﻲ ،ﻣﻌرﻓﺔ اﻟﻘراء اﻟﻛﺑﺎر.282 : 1 ،
3اﻟطﺑري ،ﺗﺎرﯾﺦ اﻟرﺳل واﻟﻣﻠوك. 619 : 7 ،
 4ﺣﺳن إﺑراھﯾم ﺣﺳن ،ﺗﺎرﯾﺦ اﻹﺳﻼم اﻟﺳﯾﺎﺳﻲ واﻟدﯾﻧﻲ واﻟﺛﻘﺎﻓﻲ واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ. 30 : 2 ،
 5اﻟذھﺑﻲ ،ﺳﯾر أﻋﻼم اﻟﻧﺑﻼء.402 : 6 ،
6ﺗﺎرﯾﺦ اﻟرﺳل واﻟﻣﻠوك.619 : 7 ،
ﺳﺎﺑور :ﻣدﯾﻧﺔ ﺑﺧوزﺳﺗﺎن  .اﻧظر ﯾﺎﻗوت اﻟﺣﻣوي ،ﻣﻌﺟم اﻟﺑﻠدان ) ،ﺑﯾروت :دار ﺻﺎدر( . 170 : 2 ،
ُ 7ﺟ ْﻧ َد ْﯾ َ
8اﻟﻣﻘدﻣﺔ ،ﺗﺣﻘﯾﻖ .ﺧﻠﯾل ﺷﺣﺎدة ) ،ﺑﯾروت :دار اﻟﻔﻛر ﻟﻠطﺑﺎﻋﺔ واﻟﻧﺷر واﻟﺗوزﯾﻊ2001 ،م ( . 520 ،
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 .1ﺟﻮرﺟﻴﺲ ﺑﻦ ﲞﺘﻴﺸﻮع :
ﺣﺪث ﰲ ﺳﻨﺔ 148ه 765 /م أن ﻣﺮض اﳋﻠﻴﻔﺔ أﺑﻮ ﺟﻌﻔﺮ اﳌﻨﺼﻮر وﻓﺴﺪت ﻣﻌﺪﺗﻪ ،واﻧﻘﻄﻌﺖ ﺷﻬﻮﺗﻪ ،وﻛﻠﻤﺎ ﻋﺎﳉﻪ
اﻷﻃﺒﺎء ازداد ﻣﺮﺿﻪ ،ﻓﺘﻘﺪم إﱃ اﻟﺮﺑﻴﻊ 2ن ﳚﻤﻊ اﻷﻃﺒﺎء؛ ﳌﺸﺎور ﻢ ،ﻓﻠﻤﺎ اﺟﺘﻤﻌﻮا ﻗﺎل ﳍﻢ اﳌﻨﺼﻮر :أرﻳﺪ ﻣﻦ اﻷﻃﺒﺎء
ﰲ ﺳﺎﺋﺮ اﳌﺪن ﻃﺒﻴﺒﺎً ﻣﺎﻫﺮاً ،ﻓﻘﺎﻟﻮا :ﻟﻴﺲ ﰲ وﻗﺘﻨﺎ ﻫﺬا أﻓﻀﻞ ﻣﻦ ﺟﻮرﺟﻴﺲ ﺑﻦ ﲞﺘﻴﺸﻮع رﺋﻴﺲ أﻃﺒﺎء ﺟﻨﺪﻳﺴﺎﺑﻮر ،ﻓﺈﻧﻪ
ﻣﺎﻫﺮ ﰲ اﻟﻄﺐ ،وﻟﻪ ﻣﺼﻨﻔﺎت ﺟﻠﻴﻠﺔ. 3
أرﺳﻞ أﺑﻮ ﺟﻌﻔﺮ اﳌﻨﺼﻮر ﺣﻀﺎر ﺟﻮرﺟﻴﺲ ،ﻓﺄﻧﻔﺬﻩ اﻟﻌﺎﻣﻞ ﲜﻨﺪﻳﺴﺎﺑﻮر ،ﻓﺨﺮج ووﺻﻰ وﻟﺪﻩ ﲞﺘﻴﺸﻮع ﻟﺒﻴﻤﺎرﺳﺘﺎن،
واﺻﻄﺤﺐ ﻣﻌﻪ ﺗﻠﻤﻴﺬﻩ ﻋﻴﺴﻰ ﺑﻦ ﺷﻬﻼ ،وﳌﺎ وﺻﻞ إﱃ ﺑﻐﺪاد أﻣﺮ اﳌﻨﺼﻮر ﺣﻀﺎرﻩ ﻓﻠﻤﺎ ﺟﺎء ﺑﲔ ﻳﺪﻳﻪ ،ﻋﺠﺐ
اﳌﻨﺼﻮر ﻣﻦ ﺣﺴﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ،وﺳﺄﻟﻪ ﻋﻦ أﺷﻴﺎء ﻓﺄﺟﺎﺑﻪ ﻋﻨﻬﺎ ﺑﺴﻜﻮن،وأﺧﱪﻫﺒﻤﺮﺿﻪ ،ﻓﻘﺎل ﻟﻪ ﺟﻮرﺟﻴﺲ :أ أدﺑﺮك ﲟﺸﻴﺌﺔ
ﺷﺪﻳﺪا. 4
ﻓﺮﺣﺎ ً
ﷲ وﻋﻮﻧﻪ ،وﱂ ﻳﺰل ﺟﻮرﺟﻴﺴﻴﺘﻠﻄﻒ ﻟﻪ ﰲ ﺗﺪﺑﲑﻩ ﺣﱴ ﺑﺮيء ﻣﻦ ﻣﺮﺿﻪ ،وﻓﺮح ﺑﻪ ً
وﳌﺎ ﻛﺎن ﺑﻌﺪ ﺳﻨﺘﲔ ﻣﻦ ﳎﻲء ﺟﻮرﺟﻴﺲ إﱃ ﺑﻐﺪاد ﻗﺎل ﻟﻪ اﳋﻠﻴﻔﺔ :أرﺳﻞ ﻣﻦ ﳛﻀﺮ اﺑﻨﻚ إﻟﻴﻨﺎ؛ ﻓﺈﻧﻪ ﺑﻠﻐﲏ أﻧﻪ ﻣﺜﻠﻚ ﰲ
اﻟﻄﺐ ،ﻓﻘﺎل ﻟﻪ ﺟﻮرﺟﻴﺲ :ﺟﻨﺪﻳﺴﺎﺑﻮر إﻟﻴﻬﻤﺤﺘﺎﺟﺔ ،وإن ﻓﺎرﻗﻬﺎ ﻓﺴﺪ أﻣﺮ اﻟﺒﻴﻤﺎرﺳﺘﺎن ،وﻫﺎﻫﻨﺎ ﻣﻌﻲ ﺗﻼﻣﺬة ﻗﺪ رﺑﻴﺘﻬﻢ
وﺧﺮﺟﺘﻬﻢ ﰲ اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﺣﱴ إ ﻢ ﻣﺜﻠﻲ ،ﻓﺄﻣﺮ اﳋﻠﻴﻔﺔ ﺣﻀﺎرﻫﻢ ﰲ ذﻟﻚ اﻟﻴﻮم؛ ﻟﻴﺨﺘﱪﻫﻢ ،ﻓﻠﻤﺎ ﻛﺎن ﻣﻦ ﻏﺪ أﺧﺬ ﻣﻌﻪ
ﻋﻴﺴﻰ ﺑﻦ ﺷﻬﻼ ،وأوﺻﻠﻪ إﻟﻴﻪ ،ﻓﺴﺄﻟﻪ اﳋﻠﻴﻔﺔ ﻋﻦ أﺷﻴﺎء ،ﻓﻠﻤﺎ وﺟﺪﻩ ﺣﺎذﻗﺎً ﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ،ﻓﻘﺎل اﳋﻠﻴﻔﺔ ﳉﻮرﺟﻴﺲ :ﻣﺎ

أﺣﺴﻦ ﻣﺎ وﺻﻔﺖ ﻫﺬا اﻟﺘﻠﻤﻴﺬ وﻋﻠﻤﺘﻪ. 5

ﺷﺪﻳﺪا ،وﻛﺎن اﳋﻠﻴﻔﺔ ﻳﺮﺳﻺﻟﻴﻪ ﻛﻞ ﻳﻮم؛ ﺣﱴ ﻳﻌﺮف أﺣﻮاﻟﻪ ،وﳌﺎ
وﰲ ﺳﻨﺔ 152ه 769 /م ﻣﺮض ﺟﻮرﺟﻴﺲ ﻣﺮﺿﺎً ً
ﻓﺤﻤﻞ ﰲ ﺳﺮﻳﺮ إﱃ دار اﻟﻌﺎﻣﺔ ،وﺧﺮج إﻟﻴﻪ اﳋﻠﻴﻔﺔ ﻣﺎﺷﻴﺎً ،وﺳﺄﻟﻪ ﻋﻦ ﺧﱪﻩ ،ﻓﺒﻜﻰ
اﺷﺘﺪ ﻣﺮﺿﻪ أﻣﺮ ﺑﻪ اﳋﻠﻴﻔﺔُ ،
ﺟﻮرﺟﻴﺲ ،وﻗﺎل ﻟﻪ :إن رأى أﻣﲑ اﳌﺆﻣﻨﲔ – أﻃﺎل ﷲ ﺑﻘﺎءﻩ – أن ذن ﱄ ﰲ اﳌﺴﲑ إﱃ ﺑﻠﺪي؛ﻷﻧﻈﺮ إﱃ أﻫﻠﻲ
ووﻟﺪي ،وإن ﻣﺖ ﻗُﱪت ﻣﻊ آ ﺋﻲ ،ﻓﺄﻣﺮ اﳋﻠﻴﻔﺔ أن ﳜﺮج إﱃ ﺑﻠﺪﻩ ،وأن ﻳُﺪﻓﻊ إﻟﻴﻪ ﻋﺸﺮة آﻻف دﻳﻨﺎر ،وأﻧﻔﺬ ﻣﻌﻪ
ﺧﺎدﻣﺎ ،وأﻣﺮﻩ إن ﻣﺎت ﰲ ﻃﺮﻳﻘﻪ أن ﳛﻤﻠﻪ إﱃ ﻣﻨﺰﻟﻪ؛ ﻟﻴﺪﻓﻦ ﻫﻨﺎك ،ﻓﻮﺻﻞ إﱃ ﺑﻠﺪﻩ ﺣﻴًﺎ. 6
ً

 1ﻋﺎﻣر اﻟﻧﺟﺎر ،ﻓﻲ ﺗﺎرﯾﺦ اﻟطب ﻓﻲ اﻟدوﻟﺔ اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ ،اﻟطﺑﻌﺔ  ) ، 3اﻟﻘﺎھرة :دار اﻟﻣﻌﺎرف1994 ،م (.64 ،
 2اﻟرﺑﯾﻊ ﺑن ﯾوﻧس :ھو اﻟرﺑﯾﻊ ﺑﯾن ﯾوﻧس ﺑن ﻣﺣﻣد ﺑن أﺑﻲ ﻓروة ،ﺻﺎﺣب أﺑﻲ ﺟﻌﻔر اﻟﻣﻧﺻور وﻣوﻻه ،ﺛم ﺻﺎر وزﯾره ،ﺛم ﺣﺟب اﻟﻣﮭدي ،ﺗوﻓﻰ ﺳﻧﺔ
170ھـ .اﻟﺧطﯾب اﻟﺑﻐدادي ،ﺗﺎرﯾﺦ ﻣدﯾﻧﺔ اﻟﺳﻼم.404 ، 403 : 9 ،
3اﺑن اﻟﻘﻔطﻲ ،إﺧﺑﺎر اﻟﻌﻠﻣﺎء ﺑﺄﺧﺑﺎر اﻟﺣﻛﻣﺎء ،ﺗﺣﻘﯾﻖ .إﺑراھﯾم ﺷﻣس اﻟدﯾن ،اﻟطﺑﻌﺔ  ) ، 1ﺑﯾروت :دار اﻟﻛﺗب اﻟﻌﻠﻣﯾﺔ2005 ،م ( .123 ،اﺑن أﺑﻲ أﺻﯾﺑﻌﺔ:
ﻋﯾون اﻷﻧﺑﺎء ﻓﻲ طﺑﻘﺎت اﻷطﺑﺎء ،ﺗﺣﻘﯾﻖ .ﻣﺣﻣد ﺑﺎﺳل ﻋﯾون اﻟﺳود ،اﻟطﺑﻌﺔ  ) ، 1ﺑﯾروت :دار اﻟﻛﺗب اﻟﻌﻠﻣﯾﺔ 1998 ،م (.163 ،
 4اﺑن أﺑﻲ أﺻﯾﺑﻌﺔ :ﻋﯾون اﻷﻧﺑﺎء .164 ،163 ،اﺑن اﻟﻌﺑري ،ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﺧﺗﺻر اﻟدول ،ﺗﺣﻘﯾﻖ .أﻧطوان ﺻﺎﻟﺣﺎﻧﻲ اﻟﯾﺳوﻋﻲ ،اﻟطﺑﻌﺔ  ) ، 2ﺑﯾروت :دار
اﻟراﺋد اﻟﻠﺑﻧﺎﻧﻲ1994 ،م ( .214 ،213 ،
 5اﺑن أﺑﻲ أﺻﯾﺑﻌﺔ ،ﻋﯾون اﻷﻧﺑﺎء.164 ،
6اﺑﻧﺎﻟﻘﻔطﻲ ،إﺧﺑﺎر اﻟﻌﻠﻣﺎء.124 ،اﺑن أﺑﻲ أﺻﯾﺑﻌﺔ ،ﻋﯾون اﻷﻧﺑﺎء.165 ،164 ،
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وﳌﺎ ﻋﺎد ﺟﻮرﺟ ﻴﺲ إﱃ ﺑﻼدﻩ ،ﺧﻠﻔﻪ ﺗﻠﻤﻴﺬﻩ ﻋﻴﺴﻰ ﺑﻦ ﺷﻬﻼ ﰲ ﺧﺪﻣﺔ اﳌﻨﺼﻮر ،ﻓﺒﺪأ ﻳﺒﺴﻂ ﻳﺪﻩ ﺧﺎﺻﺔ ﰲ اﻷﺳﺎﻗﻔﺔ،
واﳌﻄﺎرﻧﺔ ،وﳝﻌﻦ ﰲ اﻹﻳﺬاء وﻳﻄﺎﻟﺒﻬﻢ ﻟﺮﺷﻰ ،وأﺧﺬ أﻣﻮاﳍﻢ. 1
وﻳﻘﺎل إﻧﻪ ﳌﺎ ﺧﺮج اﳌﻨﺼﻮر ﰲ ﺑﻌﺾ أﺳﻔﺎرﻩ ،ﻛﺘﺐ ﻋﻴﺴﻰ ﺑﻦ ﺷﻬﻼ إﱃ ﻣﻄﺮان ﻧﺼﻴﺒﲔ 2ﻳﺘﻬﺪدﻩ إن ﻣﻨﻊ ﻋﻨﻪ ﻣﺎ اﻟﺘﻤﺴﻪ
ﻣﻨﻪ ،وﻛﺎن ﻋﻴﺴﻰ ﻗﺪ ﻃﻠﺐ ﻣﻨﻪ أن ﻳﺮﺳﻞ إﻟﻴﻪ ﻣﻦ آﻻت اﻟﺒﻴﻌﺔ ،أﺷﻴﺎء ﺟﻠﻴﻠﺔ ﲦﻴﻨﺔ ،وﻛﺘﺐ ﰲ ﻛﺘﺎﺑﻪ إﱃ اﳌﻄﺮان ":أﻟﺴﺖ
ﺗﻌﻠﻢ أن أﻣﺮ اﳋﻠﻴﻔﺔ ﰲ ﻳﺪي ،إن أرد ﻣﺮﺿﺘﻪ ،وإن أردت ﺷﻔﻴﺘﻪ " ،ﻓﺎﺣﺘﺎل اﳌﻄﺮان ﺣﱴ أوﺻﻠﻪ إﱃ اﻟﺮﺑﻴﻊ اﻟﺬي ﻗﺎم

ﺑﺪورﻩ ﻃﻼع اﳋﻠﻴﻔﺔ ﻋﻠﻴﻪ ،وأوﻗﻔﻪ ﻋﻠﻰ ﺣﻘﻴﻘﺔ اﻷﻣﺮ ،ﻓﺄﻣﺮ اﳌﻨﺼﻮر ﺧﺬ ﲨﻴﻊ ﻣﺎ ﳝﻠﻜﻪ ﻋﻴﺴﻰ ،و دﻳﺒﻪ ،وﻧﻔﻴﻪ. 3

وﳌﺎ ﻧُﻔﻲ ﻋﻴﺴﻰ ﺑﻦ ﺷﻬﻼ ﻗﺎل اﳋﻠﻴﻔﺔ ﻟﻠﺮﺑﻴﻊ :ﺳﻞ ﻋﻦ ﺟﻮرﺟﻴﺲ ،ﻓﺈن ﻛﺎن ﺣﻴًﺎ ﻓﺄﻧﻔﺬ ﻣﻦ ﳛﻀﺮﻩ ،وإن ﻛﺎن ﻗﺪ ﻣﺎت
ﻓﺄﺣﻀﺮ اﺑﻨﻪ ،ﻓﻜﺘﺐ اﻟﺮﺑﻴﻊ إﱃ ﻋﺎﻣﻞ ﺟﻨﺪﻳﺴﺎﺑﻮر ﰲ ذﻟﻚ ،ﻏﲑ أن ﺟﻮرﺟﻴﺲ ﻛﺎن ﻗﺪ ﺳﻘﻂ ﺗﻠﻚ اﻷ ﳑﻦ اﻟﺴﻄﺢ،
ﻣﺎﻫﺮا ،ﳜﺪﻣﻪ إﱃ أن أﺻﻠﺢ وأﺗﻮﺟﻪ إﻟﻴﻪ ،وأﺣﻀﺮ ﺗﻠﻤﻴﺬﻩ إﺑﺮاﻫﻴﻢ ،وﳌﺎ وﺻﻞ
ﻓﻠﻤﺎ ﺧﺎﻃﺒﻪ ﻗﺎل:أ أﻧﻔﺬ إﱃ اﳋﻠﻴﻔﺔ ﻃﺒﻴﺒﺎً ً

إﱃ اﻟﺮﺑﻴﻊ أوﺻﻠﻪ إﱃ اﳋﻠﻴﻔﺔ ،اﻟﺬي ﺳﺄﻟﻪ ﻋﻦ أﺷﻴﺎء ﻓﻮﺟﺪﻩ ﺟﻴﺪ اﳉﻮاب ،ﻓﻘﺮﺑﻪ وأﻛﺮﻣﻪ ووﻫﺒﻪ ﻣﺎﻻً ،واﺳﺘﺨﻠﺼﻪ
ﳋﺪﻣﺘﻪ ،وﱂ ﻳﺰل ﰲ اﳋﺪﻣﺔ إﱃ أن ﻣﺎت اﳌﻨﺼﻮر. 4
 .2ﲞﺘﻴﺸﻮع ﺑﻦ ﺟﻮرﺟﻴﺲ :

ﻗﺎﺋﻤﺎ ﻋﻠﻰ أﻣﻮر اﻟﺒﻴﻤﺎرﺳﺘﺎن ﻫﻨﺎك ،إﱃ أن ﻛﺎن ﻋﻬﺪ اﳋﻠﻴﻔﺔ ﳏﻤﺪ اﳌﻬﺪي،
ﻛﺎن ﲞﺘﻴﺸﻮع ﻣﻘﻴﻤﺎً ﰲ ﺟﻨﺪﻳﺴﺎﺑﻮرً ،
5
وﻣﺮض اﺑﻨﻪ اﳍﺎدي ) 170– 169ه 786 – 785 /م ( ،ﻓﺎﺳﺘﺪﻋﻰ ﲞﺘﻴﺸﻮع ﻣﻦ ﺟﻨﺪﻳﺴﺎﺑﻮر ،ﻓﻌﺰ ﻋﻠﻰ اﳋﻴﺰران
أم اﳍﺎدي أﻧﻪ اﺳﺘﺪﻋﺎﻩ ،وﱂ ﻳﺴﺘﻄﺐ ﻃﺒﻴﺒﻬﺎ أ ﻗﺮﻳﺶ ،وأﺧﺬت ﻫﻲ وأﺑﻮ ﻗﺮﻳﺶ ﰲ اﻟﻜﻴﺪ ﻟﺒﺨﺘﻴﺸﻮع ،وﻋﻠﻢ اﳌﻬﺪي
ﺑﺬﻟﻚ ،ﻓﺄﻋﺎدﻩ ﻣﻜﺮﻣﺎً إﱃ ﺟﻨﺪﻳﺴﺎﺑﻮر ،ﻓﺄﻗﺎم ﻋﻠﻰ ﺗﺪﺑﲑ اﻟﺒﻴﻤﺎرﺳﺘﺎن ﻫﻨﺎك. 6
وﰲ ﺳﻨﺔ  171ﻫـ 787 /م ﻣﺮض ﻫﺎرون اﻟﺮﺷﻴﺪ ﻣﻦ ﺻﺪاع ﳊﻘﻪ ،ﻓﻘﺎل ﻟﻴﺤﻲ ﺑﻦ ﺧﺎﻟﺪ ﺑﻦ ﺑﺮﻣﻚ :ﻫﺆﻻء اﻷﻃﺒﺎء
ﻣﺎﻫﺮا ،ﻓﺄﺧﱪﻩ ﻋﻦ ﲞﺘﻴﺸﻮع ﺑﻦ ﺟﻮرﺟﻴﺲ ،ﻓﺄرﺳﻞ اﻟﱪﻳﺪ ﰲ ﻃﻠﺒﻪ ﻣﻦ
ﻟﻴﺴﻮا ﻳﻔﻬﻤﻮن ﺷﻴﺌًﺎ ،وﻳﻨﺒﻐﻲ أن ﺗﻄﻠﺐ ﱄ ﻃﺒﻴﺒﺎ ً
وﻓﲑا ،وﺟﻌﻠﻪ رﺋﻴﺲ اﻷﻃﺒﺎء. 7
ﺟﻨﺪﻳﺴﺎﺑﻮر ،وﳌﺎ ﺟﺎء ودﺧﻞ ﻋﻠﻰ اﻟﺮﺷﻴﺪ أﻛﺮﻣﻪ ،ووﻫﺐ ﻟﻪ ﻣﺎﻻً ً
 .3ﺟﱪاﺋﻴﻞ ﺑﻦ ﲞﺘﻴﺸﻮع :

1اﺑن اﻟﻘﻔطﻲ ،إﺧﺑﺎر اﻟﻌﻠﻣﺎء.189 ،اﺑن ﻓﺿل ﷲ اﻟﻌﻣري ،ﻣﺳﺎﻟك اﻷﺑﺻﺎرﻓﻲ ﻣﻣﺎﻟك اﻷﻣﺻﺎر ،ﺗﺣﻘﯾﻖ .ﻛﺎﻣل ﺳﻠﻣﺎن اﻟﺟﺑوري ،اﻟطﺑﻌﺔ  ) ، 1ﺑﯾروت :دار
اﻟﻛﺗب اﻟﻌﻠﻣﯾﺔ2010 ،م ( . 186 : 9 ،
َﺻﯾﺑﯾن :ﻣدﯾﻧﺔ ﻋﺎﻣرة ﻣن ﺑﻼد اﻟﺟزﯾرة ،ﻛﺎﻧت ﻋﻠﻰ طرﯾﻖ اﻟﻘواﻓل ﻣن اﻟﻣوﺻل إﻟﻰ اﻟﺷﺎم .ﯾﺎﻗوت اﻟﺣﻣوي ،ﻣﻌﺟم اﻟﺑﻠدان. 288 / 5 ،
2ﻧ ِ
3اﺑن اﻟﻌﺑري ،ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﺧﺗﺻر اﻟدول .216 ، 215 ،اﺑن ﻓﺿل ﷲ اﻟﻌﻣري ،ﻣﺳﺎﻟك اﻷﺑﺻﺎر. 186 : 9 ،
4اﺑن أﺑﻲ أﺻﯾﺑﻌﺔ ،ﻋﯾون اﻷﻧﺑﺎء .165 ،اﺑن ﻓﺿل ﷲ اﻟﻌﻣري ،ﻣﺳﺎﻟك اﻷﺑﺻﺎر. 186 : 9 ،
 5اﻟﺧﯾزران :ﻣوﻻة اﻟﺧﻠﯾﻔﺔ اﻟﻌﺑﺎﺳﻲ ﻣﺣﻣد اﻟﻣﮭدي وزوﺟﺗﮫ ،وأم وﻟدﯾﮫ ﻣوﺳﻰ اﻟﮭﺎدي وھﺎرون اﻟرﺷﯾد ،ﺗوﻓﯾت ﺳﻧﺔ  173ھـ  .اﻟﺻﻔدي ،اﻟواﻓﻲ ﺑﺎﻟوﻓﯾﺎت،
. 280 : 13
 6اﺑن اﻟﻘﻔطﻲ ،إﺧﺑﺎر اﻟﻌﻠﻣﺎء. 81 ،
 7اﺑن اﻟﻌﺑري ،ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﺧﺗﺻر اﻟدول.226 ، 225 ،
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ﰲ ﺳﻨﺔ 175ه 791 /م ﻣﺮض ﺟﻌﻔﺮ ﺑﻦ ﳛﻲ ﺑﻦ ﺧﺎﻟﺪ ﺑﻦ ﺑﺮﻣﻚ ،ﻓﻄﻠﺐ اﻟﺮﺷﻴﺪ ﻣﻦ ﲞﺘﻴﺸﻮﻋﺄن ﻳﺘﻮﱃ ﺧﺪﻣﺘﻪ
ﻣﺎﻫﺮا أﻛﺮﻣﻪ وأﺣﺴﻦ إﻟﻴﻪ ،ﻓﻘﺎل ﻟﻪ ﲞﺘﻴﺸﻮع:اﺑﲏ
وﻣﻌﺎﳉﺘﻪ ،ﰒ ﻛﺎن ﺑﻌﺪ ذﻟﻚ أن ﻗﺎل ﻟﻪ ﺟﻌﻔﺮ :أرﻳﺪ أن ﲣﺘﺎر ﱄ ﻃﺒﻴﺒﺎً ً
ﺟﱪاﺋﻴﻞ أﻣﻬﺮ ﻣﲏ ،وﻟﻴﺲ ﰲ اﻷﻃﺒﺎء ﻣﻦ ﻳﺸﺎﻛﻠﻪ ،ﻓﻄﻠﺐ ﻣﻨﻪ أن ﳛﻀﺮﻩ ،ﻓﻠﻤﺎ ﺣﻀﺮ ﺷﻜﻰ إﻟﻴﻪ ﻣﺮﺿﺎً ،ﻓﻌﺎﳉﻪ ﺛﻼﺛﺔ

أ م وﺑﺮئ ،ﻓﺄﺣﺒﻪ ﺟﻌﻔﺮ ،وﻛﺎن ﻻ ﻳﻔﺎرﻗﻪ ،وﻣﻌﻪ ﻛﻞ وﻳﺸﺮب. 1
وﺣﺪث ﺑﻌﺪ ذﻟﻚ أن ﲤﻄﱠﺖ إﺣﺪى ﺣﻈﺎ اﳋﻠﻴﻔﺔ ﻫﺎرون اﻟﺮﺷﻴﺪ ﻳﻮﻣﺎً ،ورﻓﻌﺖ ﻳﺪﻫﺎ ﻓﺘﺸﻨﱠﺠﺖ ،وﺗﻌﺬر ﻋﻠﻴﻬﺎ ردﻫﺎ،
واﻷﻃﺒﺎء ﻳﻌﺎﳉﻮ ﺎ ﻟﺘﻤﺮﻳﺾ واﻷدﻫﺎن ،وﻻ ﻳﻔﻴﺪ ،ﻓﻘﺎل ﺟﻌﻔﺮ ﻟﻠﺮﺷﻴﺪ :ﱄ ﻃﺒﻴﺐ ﻣﺎﻫﺮ ،ﻫﻮ اﺑﻦ ﲞﺘﻴﺸﻮع ،ﻧﺪﻋﻮﻩ
ﻋﻠﻲ أﻣﲑ اﳌﺆﻣﻨﲔ ،ﻓﻠﻬﺎ
وﳔﺎﻃﺒﻪ ﰲ ﻫﺬا اﳌﺮض ،ﻓﻠﻤﺎ ﺣﻀﺮ ﺑﲔ ﻳﺪي اﻟﺮﺷﻴﺪ ،وﺷﺮح ﻟﻪ ﺣﺎﳍﺎ ،ﻗﺎل ﻟﻪ :إن ﱂ ﻳﺴﺨﻂ ﱠ
ﻋﻨﺪي ﺣﻴﻠﺔ ،ﻓﻮاﻓﻘﻪ اﳋﻠﻴﻔﺔ ،وأﻣﺮ ﺣﻀﺎرﻫﺎ ،وﻣﺎ أن رآﻫﺎ ﺟﱪاﺋﻴﻞ ﺣﱴ أﻣﺴﻚ ذﻳﻠﻬﺎ ﻛﺄﻧﻪ ﻳﺮﻳﺪ أن ﻳﻜﺸﻒ ﺳﻮأ ﺎ،
وﻟﺸﺪة ﺣﻴﺎء اﳉﺎرﻳﺔ اﺗﻘﺪ ﺟﺴﻤﻬﺎ ﺣﺮارة ،وﻋﺮﻗﺖ ،واﺳﱰﺳﻠﺖ أﻋﻀﺎؤﻫﺎ ،وﺑﺴﻄﺖ ﻳﺪﻫﺎ إﱃ أذ ﳍﺎ ،وأﻣﺴﻜﺘﻬﺎ؛
ﻟﺘﺴﺘﱰ ،وﰲ اﳊﺎل ﺗﺮﻛﻬﺎ ﺟﱪاﺋﻴﻞ ،وﻗﺎل ﻟﻠﺨﻠﻴﻔﺔ :ﻟﻘﺪ ﺑﺮأت ،ﻓﻘﺎل ﳍﺎ اﻟﺮﺷﻴﺪ :اﺑﺴﻄﻲ ﻳﺪﻳﻚ ﳝﻨﺔ وﻳﺴﺮة ،ﻓﻔﻌﻠﺖ
ﺋﻴﺴﺎ
ذﻟﻚ ،ﻓﻌﺠﺐ اﻟﺮﺷﻴﺪ وﻛﻞ ﻣﻦ ﻛﺎن ﻋﻨﺪﻩ ،وأﻣﺮ ﻟﻪ ﰲ اﳊﺎل ﲞﻤﺴﻤﺎﺋﺔ أﻟﻒ درﻫﻢ ،وأﺣﺒﻪ ﻣﺜﻞ ﻧﻔﺴﻪ ،وﺟﻌﻞ ر ً
ﻋﻠﻰ ﲨﻴﻊ اﻷﻃﺒﺎء. 2
ﻓﻬ ﱠﻢ ﺑﻪ ،ﻓﻘﺎل ﻟﻪ
وﻗﺪ ذﻛﺮ اﻟﺴﻴﻮﻃﻲ أن ﺟﱪاﺋﻴﻞ أﺧﻄﺄ ﰲ ﻋﻼج اﻟﺮﺷﻴﺪ ﺑﻌﺪ ﻋﻠﺔ أﳌﱠﺖ ﺑﻪ؛ ﻛﺎن ﺳﺒﺐ ﻣﻨﻴﺘﻪَ ،
ﺟﱪاﺋﻴﻞ:أﻧﻈﺮﱐ إﱃ ﻏﺪ ،ﻓﺈﻧﻚ ﺗﺼﺒﺢ ﰲ ﻋﺎﻓﻴﺔ ،ﻓﻤﺎت ذﻟﻚ اﻟﻴﻮم . 3ﻏﲑ أن اﺑﻦ ﻓﻀﻞ ﷲ اﻟﻌﻤﺮي )ت749 .ه /
1348م (ذﻛﺮ أن اﻟﺮﺷﻴﺪ ﻣﺮض ﺑﻄﻮس 4ﻣﺮض ﻣﻮﺗﻪ ،ﻓﺎﺳﺘﻄﺐ أﺳﻘﻒ ﻓﺎرس ،اﻟﺬي أﺧﱪﻩ ن ﻣﺮﺿﻪ ﺳﺒﺒﻪ ﺧﻄﺄ
ﻃﺒﻴﺒﻪ ،ﻛﺬ ً ﻋﻠﻴﻪ ،ﻓﺄﻣﺮ اﻟﺮﺷﻴﺪ ﺑﻘﺘﻞ ﺟﱪﻳﻞ ،ﻏﲑ أن اﻟﻔﻀﻞ ﺑﻦ اﻟﺮﺑﻴﻊ ﱂ ﻳﻔﻌﻞ ذﻟﻚ؛ ﻷﻧﻪ ﻛﺎن ﻗﺪ ﻳﺌﺲ ﻣﻦ ﺣﻴﺎﺗﻪ5؛
ﻧﻈﺮا ﻟﺘﻠﻚ
اﻷﻣﺮ اﻟﺬي ﻳﺆﻛﺪ أن ﻣﺮض اﻟﺮﺷﻴﺪ ﱂ ﻳﻜﻦ – ي ﺣﺎل –ﺑﺴﺒﺐ ﺧﻄﺄ ارﺗﻜﺒﻪ ﻃﺒﻴﺒﻪ ،اﻟﺬي ﻛﺜﺮ ﺣﺎﺳﺪوﻩ؛ ً
اﳌﻜﺎﻧﺔ اﻟﱵ ﺑﻠﻐﻬﺎ ﻟﺪى اﳋﻠﻴﻔﺔ وأﻋﻮاﻧﻪ .

وﺑﻌﺪ أ م ﻗﻠﻴﻠﺔ ﻣﻦ وﻓﺎة اﻟﺮﺷﻴﺪ ،ﳊﻖ اﻟﻔﻀﻞ ﺑﻦ اﻟﺮﺑﻴﻊ ﻗﻮﻟﻨﺞ أﻳﺲ اﻷﻃﺒﺎء ﻣﻨﻪ ،ﻓﻌﺎﳉﻪ ﺟﱪاﺋﻴﻞ ﻟﻄﻒ ﻋﻼج وأﺣﺴﻨﻪ،
ﻓﱪأ اﻟﻔﻀﻞ ،وازدادت ﳏﺒﺘﻪ ﻟﻪ ،وﻋﺠﺒﻪ ﺑﻪ. 6
وﳌﺎ ﺗﻮﱃ ﳏﻤﺪ اﻷﻣﲔ) 198 – 193ه 813 – 808 /م ( ﺧﻼﻓﺔ اﳌﺴﻠﻤﲔ ،واﰱ إﻟﻴﻪ ﺟﱪاﺋﻴﻞ ﻓﻘﺒﻠﻪ،وأﻛﺮﻣﻪ،
ووﻫﺐ ﻟﻪ أﻣﻮاﻻً أﻛﺜﺮ ﳑﺎ ﻛﺎن أﺑﻮﻩ ﻳﻬﺒﻪ ﻟﻪ ،وﻛﺎن اﻷﻣﲔ ﻻ ﻛﻞ وﻻ ﻳﺸﺮب إﻻ ذﻧﻪ. 1
1اﺑن اﻟﻘﻔطﻲ ،إﺧﺑﺎر اﻟﻌﻠﻣﺎء .107 ،اﺑن أﺑﻲ أﺻﯾﺑﻌﺔ ،ﻋﯾون اﻷﻧﺑﺎء .157 ،اﺑن اﻟﻌﺑري ،ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﺧﺗﺻر اﻟدول.227 ، 226 ،
 2اﺑن أﺑﻲ أﺻﯾﺑﻌﺔ ،ﻋﯾون اﻷﻧﺑﺎء .168 ،167 ،اﺑن اﻟﻌﺑري ،ﺗﺎرﯾﺦ اﻟزﻣﺎن ) ،ﺗرﺟﻣﺔ ( .إﺳﺣﻖ أرﻣﻠﺔ ) ،ﺑﯾروت :دار اﻟﻣﺷرق1991 ،م ( . 18 ،
3ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﺧﻠﻔﺎء.235 ،
4طوس :ﻣدﯾﻧﺔ ﺑﺧراﺳﺎن ،ﻓُﺗﺣت ﻓﻲ أﯾﺎم ﻋﺛﻣﺎن ﺑن ﻋﻔﺎن ،وﺑﮭﺎ ﻗﺑر ھﺎرون اﻟرﺷﯾد  .ﯾﺎﻗوت اﻟﺣﻣوي ،ﻣﻌﺟم اﻟﺑﻠدان. 49 : 4 ،
5ﻣﺳﺎﻟك اﻷﺑﺻﺎر. 189 ، 188 : 9 ،
6اﺑن أﺑﻲ أﺻﯾﺑﻌﺔ ،ﻋﯾون اﻷﻧﺑﺎء.168 ،
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 .4ﻣﻨﻜﺔ اﳍﻨﺪي :
اﻋﺘﻞ ﻫﺎرون اﻟﺮﺷﻴﺪ ،ﻓﻌﺎﳉﻪ اﻷﻃﺒﺎء ،وﱂ ﻳﻔﺪﻩ ذﻟﻚ ،ﻓﺄﺷﺎر ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺒﻌﺾ ﻧﻪ ﰲ اﳍﻨﺪ ﻃﺒﻴﺐ ﻳﻘﺎل ﻟﻪ ﻣﻨﻜﺔ ،ﻓﻠﻮ ﺑﻌﺚ
إﻟﻴﻬﺄﻣﲑ اﳌﺆﻣﻨﲔ ﻓﻠﻌﻞ أن ﻳُﻬﺐ ﻟﻪ اﻟﺸﻔﺎء ﻋﻠﻰ ﻳﺪﻩ ،ﻓﻮ ﱠﺟﻪ إﻟﻴﻪ اﻟﺮﺷﻴﺪ ﻣﻦ ﲪﻠﻪ ،ﻓﻘﺪم وﻋﺎﰿ اﻟﺮﺷﻴﺪ ﻓﱪأ ﻣﻦ ﻋﻠﺘﻪ
اﺳﻌﺎ ،وأﻣﻮ ًاﻻﻛﺜﲑة. 2
ﺑﻌﻼﺟﻪ ،ﻓﺄﺟﺮى ﻋﻠﻴﻪ رزﻗًﺎ و ً
 .5ﺻﺎﱀ ﺑﻦ ﻠﺔ اﳍﻨﺪي:

ﻳُﺬﻛﺮ أن اﳌﻮاﺋﺪ ﻗُﺪﻣﺖ ﺑﲔ ﻳﺪي اﻟﺮﺷﻴﺪ ،ﻓﻄﻠﺐ ﺟﱪاﺋﻴﻞ ﺑﻦ ﲞﺘﻴﺸﻮع؛ ﻟﻴﺤﻀﺮ أﻛﻠﻪ ﻋﻠﻰ ﻋﺎدﺗﻪ ﰲ ذﻟﻚ ،ﻓﻠﻢ ﳚﺪﻩ،

ﻓﺄﺧﺬ ﻳﻠﻌﻨﻪ،وإذا ﺑﻪ ﻗﺪ دﺧﻞ واﻟﺮﺷﻴﺪ ﻳﻠﻌﻨﻪ ،ﻓﺄﺧﱪﻩ ﲞﱪ اﺑﻦ ﻋﻤﻪ إﺑﺮاﻫﻴﻢ ﺑﻦ ﺻﺎﱀ ،وأﻧﻪ ﺧﻠﻔﻪ وﻫﻮ ﻋﻠﻰ وﺷﻚ اﳌﻮت،
ﻓﺎﺷﺘﺪ ﺟﺰﻋﻪ ﻋﻠﻴﻪ ،وأﻣﺮ ﺑﺮﻓﻊ اﳌﻮاﺋﺪ ،ﻓﻘﺎل ﻟﻪ ﺟﻌﻔﺮ ﺑﻦ ﳛﻲ :إن ﻃﺐ اﺑﻦ ﲞﺘﻴﺸﻮع روﻣﻲ وﻃﺐ اﺑﻦ ﻠﺔ ﻫﻨﺪي ،ﻓﺈن
رأى أﻣﲑ اﳌﺆﻣﻨﲔ أن ﻣﺮ ﺣﻀﺎرﻩ؛ ﻟﻴﻌﺮف ﻣﺎ ﻋﻨﺪﻩ. 3
أﻣﺮ اﻟﺮﺷﻴﺪ ﺣﻀﺎر ﺻﺎﱀ ﺑﻦ ﻠﺔ ،وﺗﻮﺟﻴﻬﻪ إﱃ إﺑﺮاﻫﻴﻢ ﺑﻦ ﺻﺎﱀ ،واﳌﺴﲑ ﺑﻪ إﻟﻴﻪ ،ورّدﻩ إﻟﻴﻪ ﺑﻌﺪ ﻣﻨﺼﺮﻓﻪ ﻣﻦ ﻋﻨﺪﻩ،
وﺷﻔﻲ ﺑﻌﺪ أﻧﻜﺎن ﻗﺪ أﻳﻘﻦ اﳉﻤﻴﻊ ﲟﻮﺗﻪ ،وﻋﺎش ﺑﻌﺪ ذﻟﻚ
ﻓﻔﻌﻞ ذﻟﻚ ﺟﻌﻔﺮ ،وﻣﻀﻰ ﺻﺎﱀ إﱃ إﺑﺮاﻫﻴﻢ ﺣﱴ ﻋﺎﳉﻪ ُ
ﻫﺮا ،ﰒ ﺗﺰوج اﻟﻌﺒﺎﺳﺔ ﺑﻨﺖ اﳌﻬﺪي ،ووﱃ ﻣﺼﺮ وﻓﻠﺴﻄﲔ ،وﺗُﻮﰲ ﲟﺼﺮ ،وﻗﱪﻩ ﺎ. 4
دً
 . 3أﺳﺒﺎب ﺗﺸﺠﻴﻊ اﻟﻌﻠﻤﺎء ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺪوم إﱃ ﺑﻐﺪاد

ﻫﻨﺎك:أﺳﺒﺎب ﺷﺠﻌﺖ اﻟﻌﻠﻤﺎء ﻋﻠﻰ ﺗﻠﺒﻴﺔ رﻏﺒﺔ اﳋﻠﻔﺎء ،واﻟﻘﺪوم إﱃ ﺑﻐﺪاد ،واﻟﱵ ﻣﻨﻬﺎ:
 .1ﻣﻜﺎﻧﺔ ﺑﻐﺪاد ﺑﲔ اﳌﺪن اﻷﺧﺮى :ﻓﻘﺪ أﺧﺬت ﺑﻐﺪاد ﲡﺬب إﻟﻴﻬﺎ اﻟﻌﻠﻤﺎء ﻋﺘﺒﺎرﻫﺎ ﺣﺎﺿﺮة اﳋﻼﻓﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ،
وﻣﺪﻳﻨﺔ اﳋﻠﻔﺎء واﻷﻣﺮاء ،وﻣﺎ ﳛﻴﻂ ﺎ ﻣﻦ أ ﺔ اﳋﻼﻓﺔ ،ﻓﺒﺪأ ﻧﺴﻤﻊ ﻋﻦ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﻌﻠﻤﺎء ﻣﻦ ﳐﺘﻠﻒ أﻣﺼﺎر اﻟﺪوﻟﺔ
اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﻳﻔﺎرﻗﻮن ﻣﺪ ﻢ إﱃ ﺑﻐﺪاد :ﻓﻤﻨﻬﻢ ﻣﻦ ﻛﺎن ﻳﺴﺘﻘﺮ ﻓﻴﻬﺎ إﱃ ﻏﲑ رﺟﻌﺔ ،وﻣﻨﻬﻢ ﻣﻦ ﻛﺎن ﻳﻘﻴﻢ زﻣﻨًﺎ ﰒ ﻳﻌﻮد. 5

ﻫﺬا ﻟﻨﺴﺒﺔ ﳌﻦ ﺟﺎءوا إﱃ ﺑﻐﺪاد ﺑﺮﻏﺒﺔ ﻣﻨﻬﻢ ،أﻣﺎ وأن ﻃﻠﺐ اﻟﻘﺪوم ﺟﺎء ﻣﻦ اﳋﻠﻴﻔﺔ اﻟﻌﺒﺎﺳﻲ ،رأس اﻟﺪوﻟﺔ ،وﺧﻠﻴﻔﺔ
اﳌﺴﻠﻤﲔ ،ﻓﻼ ﺷﻚ أن اﻟﺘﻠﺒﻴﺔ ﺳﺘﻜﻮن أﺳﺮع ،واﻟﻮﺻﻮل ﺳﻴﻜﻮن أﺳﻬﻞ ،واﻻﺳﺘﻘﺒﺎل ﺳﻴﻜﻮن أﻋﻈﻢ.
ﺗﺒﻌﺎ ﻟﺘﻄﻮرات أﺳﺎﻟﻴﺒﺎﳊﻴﺎة ،ورﻏﺒﺔ اﳋﻠﻔﺎء ﰲ
 .2اﳊﺎﺟﺔ اﳌﺎﺳﺔ إﱃ اﻟﻌﻠﻤﺎء :ﻛﺎﻧﺖ ﺣﺎﺟﺔ اﳋﻠﻔﺎء إﱃ اﻟﻌﻠﻤﺎء ﺗﺘﺰاﻳﺪ ً
ﺗﻜﻴﻴﻔﻬﺎ ﻣﻊ ﻗﻴﻢ اﻹﺳﻼم وﺛﻮاﺑﺘﻪ ،ﻓﺎﺣﺘﺎﺟﻮا إﱃ اﺟﺘﻬﺎدات اﻟﻌﻠﻤﺎء اﻟﻔﻘﻬﻴﺔ؛ ﻟﻠﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ ﻫﺬﻩ اﳌﺘﻐﲑات ﻣﻦ ﺣﻴﺔ ،وﻣﻦ
1اﺑن ﻓﺿل ﷲ اﻟﻌﻣري ،ﻣﺳﺎﻟك اﻷﺑﺻﺎر. 189 : 9 ،
 2اﺑن أﺑﻲ أﺻﯾﺑﻌﺔ ،ﻋﯾون اﻷﻧﺑﺎء.437 ، 436 ،
3اﺑن اﻟﻘﻔطﻲ ،إﻧﺑﺎء اﻟﻌﻠﻣﺎء .167 ، 166 ،اﺑن اﻟﻌﺑري ،ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﺧﺗﺻر اﻟدول.229 ، 228 ،
4اﺑﻧﺄﺑﻲ أﺻﯾﺑﻌﺔ ،ﻋﯾون اﻷﻧﺑﺎء .439 – 437 ،اﺑن ﻓﺿل ﷲ اﻟﻌﻣري ،ﻣﺳﺎﻟك اﻷﺑﺻﺎر.268 : 9 ،
 5ﻋوض ﻋﺑد اﻟﻛرﯾم اﻟذﻧﯾﺑﺎت " ،إﺳﮭﺎﻣﺎت ﻋﻠﻣﺎء اﻟﺣدﯾث اﻟﺷﺎﻣﯾﯾن " .162 ،
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ﺣﻴﺔ أﺧﺮى ﳌﺎ ﻛﺎن ﻟﻠﻌﻠﻤﺎء ﻣﻦ ﻣﻜﺎﻧﺔ ﻋﻈﻴﻤﺔ ﰲ ﻧﻔﻮس اﳌﺴﻠﻤﲔ ،وﻗﺪ أدى ﻫﺬا اﻟﺸﻌﻮر ﳊﺎﺟﺔ وﺗﻠﻚ اﳌﻜﺎﻧﺔ إﱃ
ﺗﻌﺎﻇﻢ رﻏﺒﺔ اﳋﻠﻔﺎء ﰲ اﺳﺘﻘﺪام ﻛﺒﺎر اﻟﻌﻠﻤﺎء إﱃ ﺑﻐﺪاد؛ ﻟﻴﻜﻮﻧﻮا إﱃ ﺟﺎﻧﺒﻬﻢ ،ﻓﻴﺴﺘﺄﻧﺴﻮا راﺋﻬﻢ. 1
ﻹﺿﺎﻓﺔ إﱃ ذﻟﻚ ،ﺣﺎﺟﺔ اﳋﻠﻔﺎء إﱃ اﻟﻄﺐ واﻟﻌﻼج واﻷدوﻳﺔ؛ ﳑﺎ دﻓﻌﻬﻢ إﱃ اﻻﺗﺼﺎل ﲜﻨﺪﻳﺴﺎﺑﻮر أوﱃ ﻣﺮاﻛﺰ اﻟﻄﺐ
واﻟﻌﻠﻮم اﻹﻏﺮﻳﻘﻴﺔآﻧﺬاك ،واﻟﺰاﺧﺮة ﻷﻃﺒﺎء ،ﻓﺎﺳﺘﻘﺪﻣﻬﻢ اﳌﻨﺼﻮر وﻣﻦ ﺑﻌﺪﻩ ﻣﻦ اﳋﻠﻔﺎء إﱃ ﺑﻐﺪاد. 2
 .3اﳌﺒﺎﻟﻐﺔ ﰲ ﺗﻘﺪﻳﺮ اﻟﻌﻠﻤﺎء :ﻋُﺮف ﻋﻦ اﳋﻠﻔﺎء اﻟﻌﺒﺎﺳﻴﲔ ﻣﺒﺎﻟﻐﺘﻬﻢ ﰲ ﺗﻘﺪﻳﺮ اﻟﻌﻠﻤﺎء واﺣﱰاﻣﻬﻢ ،وﻗﺪ اﺳﺘﺠﺎب ﺑﻌﺾ

اﻟﻌﻠﻤﺎء ﻟﺪﻋﻮات اﳋﻠﻔﺎء ،ﻓﺄﺗﻮﻫﻢ إﱃ ﺑﻐﺪاد ،وﻋﺮﺿﻮا ﻋﻠﻴﻬﻢ ﺑﻀﺎﻋﺘﻬﻢ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ وﲣﺮﳚﺎ ﻢ اﻟﻔﻘﻬﻴﺔ ،وأﺟﺎﺑﻮا ﺎ ﻋﻠﻰ
ﺗﺴﺎؤﻻ ﻢ ،ﺑﻞ وأُﺧﺬ ﺑﺒﻌﻀﻬﺎ ﰲ ﻧﻈﻢ اﻟﺪوﻟﺔ ،وﰲ اﻟﻮﻗﺖ ﻧﻔﺴﻪ اﻣﺘﻨﻊ ﺑﻌﻀﻬﻢ اﻵﺧﺮ ﻋﻦ إﺗﻴﺎ ﻢ ،ﻓﻤﺎ ﻛﺎن ﻣﻦ اﳋﻠﻔﺎء

إﻻ أن ﻃﺮﻗﻮا أﺑﻮا ﻢ ،ﺑﻌﺪ أن ﺗﻮاﺿﻌﻮا ﻟﻠﻌﻠﻢ اﻟﺬي ﳛﻤﻠﻪ ﻫﺆﻻء اﻟﻌﻠﻤﺎء. 3

ﻓﻘﺪ رﺣﻞ ﻫﺎرون اﻟﺮﺷﻴﺪ ﺑﻮﻟﺪﻳﻪ اﻷﻣﲔ واﳌﺄﻣﻮن ﻟﺴﻤﺎع اﳌﻮﻃﺄ ﻋﻠﻰ اﻹﻣﺎم ﻣﺎﻟﻚ ،وﻛﺎن ﰐ ﺑﻨﻔﺴﻪ إﱃ ﺑﻴﺖ اﻟﻔﻀﻴﻞ
ﺑﻦ ﻋﻴﺎض ،4ﻛﻤﺎ ﻛﺎن ﳛﺮص ﻋﻠﻰ ﳎﺎﻟﺴﺔ اﻟﻌﻠﻤﺎء ،ﻓﻘﺪ ﺧﺼﺺ ﻟﻴﻠﺔ ﰲ اﻷﺳﺒﻮع ﺎﻟﺴﺔ اﻟﻌﻠﻤﺎء واﻟﻔﻘﻬﺎء ﻳﺬاﻛﺮﻫﻢ
اﻟﻌﻠﻢ ،وﻳﺪارﺳﻬﻢ اﻟﻔﻘﻪ ،ﺑﻞ ﻗﻴﻞ ﻋﻨﻪ إﻧﻪ ﻛﺎن ﻛﺜﲑاً ﻣﺎ ﻳﺘﻠﺜﻢ؛ ﻓﻴﺤﻀﺮ ﳎﺎﻟﺲ اﻟﻌﻠﻤﺎء ﰲ اﻟﻌﺮاق ،وﻫﻮ ﻻ ﻳُﻌﺮف. 5
أﻣﺎ ﻣﻦ ﻗﺪﻣﻮا ﻋﻠﻴﻬﻢ ،ﻓﻘﺪ اﺣﺘﻔﻮا ﻢ ،و ﻟﻐﻮا ﰲ إﻛﺮاﻣﻬﻢ ،ﺑﻞ وﺣﻀﻮا ﻏﲑﻫﻢ ﻋﻠﻰ ﻟﺰوﻣﻬﻢ واﻷﺧﺬ ﻋﻨﻬﻢ ،ﻓﻌﻦ ﻳﻌﻘﻮب
ﺑﻦ داود اﻟﻮزﻳﺮ ﻗﺎل :ﻗﺎل ﱄ أﻣﲑ اﳌﺆﻣﻨﲔ ﳌﺎ ﻗﺪم اﻟﻠﻴﺚ اﻟﻌﺮاق :
" اﻟﺰم ﻫﺬا اﻟﺸﻴﺦ؛ ﻓﻘﺪ ﺛﺒﺖ ﻋﻨﺪأﻣﲑ اﳌﺆﻣﻨﲔ أﻧﻪ ﻣﺎ ﺑﻘﻰ أﺣﺪ أﻋﻠﻢ ﲟﺎ ﻛﺎن ﻣﻨﻪ". 6
 .4إﻏﺪاق اﻷﻣﻮال واﻟﻌﻄﺎ :ﻛﺎن ﻟﻠﺨﻠﻔﺎء اﻟﻌﺒﺎﺳﻴﲔ دورﻫﻢ ﰲ ازدﻫﺎر اﳊﺮﻛﺔ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ واﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﰲ ﺑﻐﺪاد ،وذﻟﻚ ﲟﺎ
ﺗﺸﺠﻴﻌﺎ ﳍﻢ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺰوح إﻟﻴﻬﺎ واﻹﻗﺎﻣﺔ ﻓﻴﻬﺎ ،ﺣﱴ ﺗﻀﺎءﻟﺖ إﱃ ﺟﺎﻧﺒﻬﺎ اﻟﻜﻮﻓﺔ واﻟﺒﺼﺮة
أﻏﺪﻗﻮﻩ ﻣﻦ أﻣﻮال ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻠﻤﺎء؛
ً

7
ﺗﻘﻠﻴﺪا ﻟﻠﺪوﻟﺔ
ودﻣﺸﻖ وﻏﲑﻫﺎ ﻣﻦ ﻣﺮاﻛﺰ اﻟﻌﻠﻢ اﻟﱵ ﻛﺎﻧﺖ ﻣﻮﺟﻮدة ﻗﺒﻞ ﺑﻨﺎء ﺑﻐﺪاد  ،وﻛﺎن أول ﻣﻦ ﺳ ﱠﻦ ذﻟﻚ ،وﺟﻌﻠﻪ ً
اﳋﻠﻴﻔﺔ اﳌﻬﺪي ،ﻓﺈﻧﻪ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻣﻜﺎﻓﺄﺗﻪ ﻟﻠﻌﻠﻤﺎء ﻛﺜﺮة ﺟﻌﻠﺘﻬﻢ ﻳﺸﺪون إﻟﻴﻪ اﻟﺮﺣﺎل ﻣﻦ ﻛﻞ ﺑﻠﺪ ،وﺳﺎر ﻋﻠﻰ ﺠﻪ ﰲ
ذﻟﻚ اﺑﻨﻪ اﻟﺮﺷﻴﺪ.8

 1ﻋﺑد اﻟﺣﻛﯾم ﻋﺑد اﻟﺣﻖ ﺳﯾف اﻟدﯾن ،اﻟﻌﻠﻣﺎء واﻟﺳﻠطﺔ ) ،اﻟﻘﺎھرة :اﻟﻣﻛﺗب اﻟﺟﺎﻣﻌﻲ اﻟﺣدﯾث2009 ،م (.160 ،
 2ﻧﺎدﯾﺔ ﺣﺳﻧﻲ ﺻﻘر ،اﻟﺳﻠم ﻓﻲ اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﻌﺑﺎﺳﯾﺔ اﻟﺑﯾزﻧطﯾﺔ.142 ،
 3ﻋﺑد اﻟﺣﻛﯾم ﻋﺑد اﻟﺣﻖ ﺳﯾف اﻟدﯾن ،اﻟﻌﻠﻣﺎء واﻟﺳﻠطﺔ.160 ،
 4اﻟﺳﯾوطﻲ ،ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﺧﻠﻔﺎء.233 ، 226 ،
 5اﺑن ﻗﺗﯾﺑﺔ ،اﻹﻣﺎﻣﺔ واﻟﺳﯾﺎﺳﺔ ،ﺗﺣﻘﯾﻖ .ﻋﻠﻲ ﺷﯾري ،اﻟطﺑﻌﺔ  ) ، 1ﺑﯾروت  :دار اﻷﺿواء ﻟﻠطﺑﺎﻋﺔ1990 ،م ( .210 : 2 ،
 6اﻟذھﺑﻲ ،ﺗذﻛرة اﻟﺣﻔﺎظ .225 : 1 ،اﺑن ﺣﺟر ،اﻟرﺣﻣﺔ اﻟﻐﯾﺛﯾﺔ. 7 ،
 7ﻋوض ﻋﺑد اﻟﻛرﯾم اﻟذﻧﯾﺑﺎت " ،إﺳﮭﺎﻣﺎت ﻋﻠﻣﺎء اﻟﺣدﯾث اﻟﺷﺎﻣﯾﯾن ".162 ،
 8ﺷوﻗﻲ ﺿﯾف ،اﻟﻌﺻر اﻟﻌﺑﺎﺳﻲ اﻷول.102 ،
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وﰲ ذﻟﻚ ﻳُﺬﻛﺮ أن اﳋﻠﻴﻔﺔ اﳌﻬﺪي أﻋﻄﯩﺄ ﻣﻌﺸﺮ اﻟﺴﻨﺪي – ﺑﻌﺪ أن اﺻﻄﺤﺒﻪ ﻣﻌﻪ إﱃ ﺑﻐﺪاد -أﻟﻒ دﻳﻨﺎر ،1وﻋﻨﺪﻣﺎ
ﻛﻴﻌﺎ ﺑﺜﻼﺛﺔ
اﺳﺘﻘﺪم ﻫﺎرون اﻟﺮﺷﻴﺪ ،أ ﺑﻜﺮ ﻣﻦ ﻋﻴﺎش ﻣﻦ اﻟﻜﻮﻓﺔ ،وﺟﺎء ﻣﻌﻪ وﻛﻴﻊ ،أﺟﺎزﻩ ﺑﺴﺘﺔ آﻻف دﻳﻨﺎر ،وأﺟﺎز و ً
آﻻف دﻳﻨﺎر. 2
أﻣﺎ اﻟﻠﻴﺚ ﺑﻦ ﺳﻌﺪ ﻓﻌﻨﺪﻣﺎ أﻓﺘﺎﻩ ﰲ أﻣﺮ ﻣﺎ ،أﻣﺮ ﻟﻪ ﳉﻮاﺋﺰ واﳋﻠﻊ ،3وأﻣﺮ ﻟﻪ ﻗﻄﺎع اﳉﻴﺰة ،وﻻ ﻳﺘﺼﺮف أﺣﺪ ﲟﺼﺮ إﻻ
ﻣﻜﺮﻣﺎ ،4وﻗﺪ ﻓﺼﻞ اﻷﺻﻔﻬﺎﱐ ﻫﺬﻩ اﳉﻮاﺋﺰ ،ﻓﻘﺎل ... ":ﰒ أﻣﺮ ]ﻳﻘﺼﺪ اﳋﻠﻴﻔﺔ[ ﳉﻮاﺋﺰ واﳋﻠﻊ ﻟﻠﻴﺜﱭ
ﻣﺮﻩ ،وﺻﺮﻓﻪ ً
ﺳﻌﺪ ،ﰒ ﻗﺎل ﻫﺎرون :ﺷﻴﺦ ،اﺧﱰ ﻣﺎ ﺷﺌﺖ ،وﺳﻞ ﻣﺎ ﺷﺌﺖ ُﲡَﺐ ﻓﻴﻪ ،ﻓﻘﺎل :أﻣﲑ اﳌﺆﻣﻨﲔ ،وﻫﺬا اﳋﺎدم اﻟﻮاﻗﻒ

ﻋﻠﻰ رأﺳﻚ ،ﻓﻘﺎل :وﻫﺬا اﳋﺎدم ،ﻓﻘﺎل :أﻣﲑ اﳌﺆﻣﻨﲔ ،واﻟﻀﻴﺎع اﻟﱵ ﻟﻚ ﰲ ﻣﺼﺮ وﻻﺑﻦ ﻋﻤﻚ أﻛﻮن ﻋﻠﻴﻬﺎ ،وﺗﺴﻠﻢ
إﻗﻄﺎﻋﺎ ،ﻓﻘﺎل  :أﻣﲑ اﳌﺆﻣﻨﲔ،ﺑﻞ ﺗﻜﻮن ﰲ ﻳﺪي ﻷﻣﲑ اﳌﺆﻣﻨﲔ ،ﻓﻼ ﳚﺮي
ﱠ
إﱄ ﻷﻧﻈﺮ ﰲ أﻣﻮرﻫﺎ ،ﻗﺎل  :ﺑﻞ ﻧﻘﻄﻌﻚ ً
ﻋﻠﻴﱠﺤﻴﻒ اﻟﻌﻤﺎل ،وأﻋﺰ ﺑﺬﻟﻚ ،ﻓﻘﺎل :ﻟﻚ ذﻟﻚ ،وأﻣﺮ أن ﻳُﻜﺘﺐ ﻟﻪ  ...وﺧﺮج ﻣﻦ ﺑﲔ ﻳﺪي أﻣﲑ اﳌﺆﻣﻨﲔ ﲜﻤﻴﻊ
اﳉﻮاﺋﺰ واﳋﻠﻊ واﳋﺎدم ،وأﻣﺮت زﺑﻴﺪة – زوﺟﺔ اﻟﺮﺷﻴﺪ – ﻟﻪ ﺑﻀﻌﻒ ﻣﺎ أﻣﺮ ﺑﻪ اﻟﺮﺷﻴﺪ ،ﻓﺤﻤﻞ ﻣﻌﻪ ،واﺳﺘﺄذن ﰲ اﻟﺮﺟﻮع
ﻣﻜﺮﻣﺎ. 5
ﻓﺤﻤﻞ ً
إﱃ ﻣﺼﺮُ ،
ﻛﻤﺎ أﻏﺪق اﳋﻠﻔﺎء اﻟﻜﺜﲑ ﻣﻦ اﻷﻣﻮال ﻋﻠﻰ اﻷﻃﺒﺎء اﻟﺬﻳﻦ اﺳﺘﻘﺪﻣﻮا ﻣﻦ ﺟﻨﺪﻳﺴﺎﺑﻮر واﳍﻨﺪ ،إذ ﺗُﺬﻛﺮ اﳌﺼﺎدر أ ﻢ
وﻓﲑا. 6
أﻛﺮﻣﻮﻫﻢ ،وﺧﻠﻌﻮا ﻋﻠﻴﻬﻢ ،وأﻋﻄﻮﻫﻢ ً
ﻣﺎﻻ ً
 .4اﻋﺘﺬار ﺑﻌﺾ اﻟﻌﻠﻤﺎء ﻋﻦ اﻟﻘﺪوم إﱃ ﺑﻐﺪاد
رﻏﻢ دﻋﻮة ﺑﻌﺾ اﳋﻠﻔﺎء اﻟﻌﺒﺎﺳﻴﲔ ﻟﻠﻌﻠﻤﺎء ﻟﻠﻘﺪوم إﱃ ﺑﻐﺪاد ،إﻻ أن ﻫﻨﺎك ﻣﻦ اﻋﺘﺬر واﻣﺘﻨﻊ ﻋﻦ ذﻟﻚ ،وﻣﻦ اﻷﻣﺜﻠﺔ
ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ :
 .1ﺳﻔﻴﺎن اﻟﺜﻮري:
ﺑﻌﺚ اﳋﻠﻴﻔﺔ اﳌﻬﺪي إﱃ ﺳﻔﻴﺎن اﻟﺜﻮري ،ﻓﺄ ﻩ ﺑﻐﺪاد ،وإن ﻛﺎن ﻗﺪ ﻃﻠﺐ ﻣﻨﻪ أﻻ ﻳﺒﻌﺚ إﻟﻴﻪ ﻣﺮة أﺧﺮى ﺣﱴ ﻳﻘﺪم ﻋﻠﻴﻪ
ﻫﻮ ،ﰒ ﻏﺎدر ﺑﻐﺪاد ،وﱂ ﻳﻌﺪ إﻟﻴﻬﺎ رﻏﻢ دﻋﻮات اﳋﻠﻴﻔﺔ ﻟﻪ ،وﺣﺜﻪ إ ﻩ ﻟﻠﻘﺪوم ﻋﻠﻴﻪ. 7

1اﻟﺧطﯾب اﻟﺑﻐدادي ،ﺗﺎرﯾﺦ ﻣدﯾﻧﺔ اﻟﺳﻼم .593 : 15 ،اﻟذھﺑﻲ ،ﺗذﻛرة اﻟﺣﻔﺎظ .235 : 1 ،ﯾوﺳف ھوروﻓﺗس ،اﻟﻣﻐﺎزي اﻷوﻟﻰ وﻣؤﻟﻔوھﺎ،
.99 ،98
 2اﻟذھﺑﻲ ،ﺳﯾر أﻋﻼم اﻟﻧﺑﻼء.498 : 8 ،
 3اﻟﺧﻠﻊ :ﺟﻣﻊ ﺧﻠﻌﺔ ،واﻟﺧﻠﻌﺔ ﻣن اﻟﺛﯾﺎب :ﻣﺎ ﺧﻠﻌﺗﮫ ﻓطرﺣﺗﮫ ﻋﻠﻰ آﺧر أو ﻟم ﺗطرﺣﮫ ،وﻛل ﺛوب ﺗﺧﻠﻌﮫ ﻋﻧك ﺧﻠﻌﺔ  .اﺑن ﻣﻧظور ،ﻟﺳﺎن اﻟﻌرب. 76 : 8 ،
4اﺑن ﺣﺟر اﻟﻌﺳﻘﻼﻧﻲ ،اﻟرﺣﻣﺔ اﻟﻐﯾﺛﯾﺔ. 7 ،
 5اﻷﺻﻔﮭﺎﻧﻲ ،ﺣﻠﯾﺔ اﻷوﻟﯾﺎء. 324 : 7 ،
6اﻧظر اﺑن اﻟﻘﻔطﻲ ،إﺧﺑﺎر اﻟﻌﻠﻣﺎء . 82 ،اﺑن أﺑﻲ أﺻﯾﺑﻌﺔ ،ﻋﯾون اﻷﻧﺑﺎء .437 ، 167 ،165 ،اﺑن اﻟﻌﺑري ،ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﺧﺗﺻر اﻟدول.226 ،
 7ﻋﺑد اﻟﺣﻛﯾم ﻋﺑد اﻟﺣﻖ ﺳﯾف اﻟدﯾن ،اﻟﻌﻠﻣﺎء واﻟﺳﻠطﺔ.161 ،
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ﻓﻘﺪ ذﻛﺮت اﳌﺼﺎدر أﻧﻪ ﳌﺎ اﺳﺘﺨﻠﻒ اﳌﻬﺪي ﺑﻌﺚ إﱃ ﺳﻔﻴﺎن اﻟﺜﻮري ،ﻓﻠﻤﺎ دﺧﻞ ﻋﻠﻴﻪ ﺧﻠﻊ ﺧﺎﲤﻪ ،ﻓﺮﻣﻲ ﺑﻪ إﻟﻴﻪ،
وﻗﺎل :أ ﻋﺒﺪ ﷲ ،ﻫﺬا ﺧﺎﲤﻲ ،ﻓﺎﻋﻤﻞ ﰲ ﻫﺬﻩ اﻷﻣﺔ ﻟﻜﺘﺎب واﻟﺴﻨﺔ ،ﻓﺄﺧﺬ اﳋﺎﰎ ﺑﻴﺪﻩ ،وﻃﻠﺐ اﻹذن ﰲ اﻟﻜﻼم
إﱄ ﺣﱴ آﺗﻴﻚ ،وﻻ ﺗﻌﻄﲏ ﺣﱴ أﺳﺄﻟﻚ ،ﻓﻐﻀﺐ ،وﻫ ﱠﻢ ﺑﻪ ،ﻓﻘﺎل ﻟﻪ
واﻷﻣﺎن ﻣﻦ اﳋﻠﻴﻔﺔ ،ﻓﻠﻤﺎ أ ﱠﻣﻨﻪ ﻗﺎل :ﻻ ﺗﺒﻌﺚ ﱠ

ﻛﺎﺗﺒﻪ :أﻟﻴﺲ ﻗﺪ أ ﱠﻣﻨﺘﻪ؟ ﻗﺎل :ﺑﻠﻰ ،ﻓﻠﻤﺎ ﺧﺮج ﺳﻔﻴﺎن ،ﻗﺎل ﻟﻪ أﺻﺤﺎﺑﻪ :ﻣﺎ ﻣﻨﻌﻚ ،وﻗﺪ أﻣﺮك أن ﺗﻌﻤﻞ ﰲ اﻷﻣﺔ
ﻟﻜﺘﺎب واﻟﺴﻨﺔ؟ ﻓﺎﺳﺘﺼﻐﺮ ﻋﻘﻮﳍﻢ ،وﺧﺮج ﻫﺎر ً إﱃ اﻟﺒﺼﺮة. 1
وﻋﻨﺪﻣﺎ ﻗﺪم ﺳﻔﻴﺎن اﻟﺒﺼﺮة – واﳋﻠﻴﻔﺔ ﻳﻄﻠﺒﻪ -ﻋﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺣﻔﻆ ﲦﺎر ﺑﺴﺘﺎن ،ﻓﻤﺮ ﻋﻠﻴﻪ رﺟﻞ ،ﻓﻘﺎل ﻟﻪ :ﻣﻦ أﻧﺖ

ﺷﻴﺦ؟ ﻗﺎل :ﻣﻦ أﻫﻞ اﻟﻜﻮﻓﺔ ،ﻗﺎل :أرﻃﺐ اﻟﺒﺼﺮة أﺣﻠﻰ أم رﻃﺐ اﻟﻜﻮﻓﺔ؟ ﻗﺎل :ﱂ أذق رﻃﺐ اﻟﺒﺼﺮة ،ﻗﺎل :ﻣﺎ
أﻛﺬﺑﻚ! اﻟﱪ واﻟﻔﺎﺟﺮ واﻟﻜﻼب ﻛﻠﻮن ﻣﻦ اﻟﺮﻃﺐ اﻟﺴﺎﻋﺔ ،ورﺟﻊ إﱃ اﻟﻌﺎﻣﻞ ،ﻓﺄﺧﱪﻩ ﲟﺎ ﺣﺪث ،ﻓﻘﺎل ﻟﻪ :ﺛﻜﻠﺘﻚ
أﻣﻚ ،أدرﻛﻪ ،ﻓﺈن ﻛﻨﺖ ﺻﺎدﻗًﺎ ﻓﺈﻧﻪ ﺳﻔﻴﺎن اﻟﺜﻮري ،ﻓﺨﺬﻩ؛ ﻟﻨﺘﻘﺮب ﺑﻪ إﱃ أﻣﲑ اﳌﺆﻣﻨﲔ ،ﻓﺮﺟﻊ ﻓﻠﻢ ﳚﺪﻩ. 2
ﻟﻴﻼ ،ﻓﻠﻤﺎ ﻣﺜﻞ ﺑﲔ ﻳﺪﻳﻪ أد ﻩ ﰒ ﻗﺎل :ﻷي
وﳌﺎ ﺣﺞ اﳌﻬﺪي ﻗﺎل :ﻻ ﺑﺪ ﱄ ﻣﻦ ﺳﻔﻴﺎن ،ﻓﻮﺿﻌﻮا إﻟﻴﻪ اﳌﺮﺻﺪ ،وأﺧﺬوﻩ ً
ﺷﻲء ﻻ ﺗﻴﻨﺎ ،ﻓﻨﺴﺘﺸﲑك ﰲ أﻣﻮر  ،ﻓﻤﺎ أﻣﺮﺗﻨﺎ ﻣﻦ ﺷﻲء ﺻﺮ إﻟﻴﻪ ،وﻣﺎ ﻴﺘﻨﺎ ﻋﻦ ﺷﻲء اﻧﺘﻬﻴﻨﺎ ﻋﻨﻪ؟ ﻓﻘﺎل ﻟﻪ :ﻛﻢ
ﻏﺪا إذا وﻗﻔﺖ ﺑﲔ ﻳﺪي ﷲ ﺗﻌﺎﱃ ،ﻓﺴﺄﻟﻚ
أﻧﻔﻘﺖ ﰲ ﺳﻔﺮك ﻫﺬا؟ ﻗﺎل :ﻻ أدري ،ﱄ أﺑﻨﺎء ووﻛﻼء ،ﻓﻘﺎل ﻟﻪ :ﻣﺎ ﻋﺬرك ً
ﻋﻤﺮ
ﻟﻜﻦ
ذﻟﻚ؟
ﻋﻦ

دﻳﻨﺎرا ،ﻗﺎل:
– رﺿﻲ ﷲ ﻋﻨﻪ – ﳌﺎ ﺣﺞ ﻗﺎل ﻟﻐﻼﻣﻪ :ﻛﻢ أﻧﻔﻘﻨﺎ ﻣﻦ ﺳﻔﺮﺗﻨﺎ ﻫﺬﻩ؟ ﻓﻘﺎل :أﻣﲑ اﳌﺆﻣﻨﲔ ﲦﺎﻧﻴﺔ ﻋﺸﺮ ً
ﺗﻄﻴﻘﻬﺎ
ﻻ
ﻫﻨﺎ
وأرى
اﳌﺴﻠﻤﲔ،3
ﻣﺎل
ﺑﻴﺖ
أﺟﺤﻔﻨﺎ
وﳛﻚ،
أﻣﻮراً
اﳉﺒﺎل . 4وﻫﻨﺎك رواﻳﺔ ﺟﺎء ﻓﻴﻬﺎ أن ﺳﻔﻴﺎن اﻟﺜﻮري ﻛﺎن ﰲ ﻣﺴﺠﺪ اﳊﻴﻒ ﲟﲎ ،ﻓﺴﻤﻊ اﳌﻨﺎدي ﻳﻨﺎدي :ﻣﻦ ﺟﺎء ﺑﺴﻔﻴﺎن
ﻓﻠﻪ ﻋﺸﺮة آﻻف ،ﻓﻬﺮب إﱃ اﻟﻴﻤﻦ ،وﻫﻨﺎك ُﺳﺮق ﺷﻲء ﻓﺎ ﻤﻮا ﺳﻔﻴﺎن ،ﻓﺄﺗﻮا ﺑﻪ ﻣﻌﻦ ﺑﻦ زاﺋﺪة ،وﻛﺎن ﻗﺪ ُﻛﺘﺐ إﻟﻴﻪ ﰲ

ﺗﻨﺤﻮا ﻷﺳﺄﻟﻪ ،ﰒ أﻗﺒﻞ
ﻃﻠﺒﻪ ،ﻓﻘﻴﻞ ﻟﻪ :ﻫﺬا ﻗﺪ ﺳﺮق ﻣﻨﺎ ،ﻓﻘﺎل ﻟﻪ :ﱂ ﺳﺮﻗﺖ ﻣﺘﺎﻋﻬﻢ؟ ﻗﺎل :ﻣﺎ ﺳﺮﻗﺖ ﺷﻴﺌﺎً ،ﻓﻘﺎل ﳍﻢّ :
ﻋﻠﻴﻪ ،ﻓﻘﺎل :ﻣﺎ اﲰﻚ؟ ﻗﺎل :ﻋﺒﺪﷲ ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﺮﲪﻦ ،ﻓﻘﺎل ﻟﻪ :ﻧﺸﺪﺗﻚ ﳌﺎ اﻧﺘﺴﺒﺖ؟ ﻗﺎل :أ ﺳﻔﻴﺎن ﺑﻦ ﺳﻌﻴﺪ ﺑﻦ
ﻣﺴﺮوق ،ﻗﺎل :اﻟﺜﻮري؟ ﻗﺎل :اﻟﺜﻮري ،ﻗﺎل :أﻧﺖ ﺑﻐﻴﺔ أﻣﲑ اﳌﺆﻣﻨﲔ ،ﻗﺎل :أﺟﻞ ،ﻓﺄﻃﺮق ﺳﺎﻋﺔ ،ﰒ ﻗﺎل :ﻣﺎ ﺷﺌﺖ ﻓﺄﻗﻢ،
وﻣﱴ ﺷﺌﺖ ﻓﺎرﺣﻞ ،ﻓﻮﷲ ﻟﻮ ﻛﻨﺖ ﲢﺖ ﻗﺪﻣﻲ ﻣﺎ رﻓﻌﺘﻬﺎ. 5
أﻳﻀﺎ – ذﻛﺮﻫﺎ اﳌﺴﻌﻮدي ،ﺟﺎء ﻓﻴﻬﺎ أن ﺳﻔﻴﺎن اﻟﺜﻮري ﻗﺪم ﻋﻠﻰ اﳋﻠﻴﻔﺔ اﳌﻬﺪي ،ﻓﻠﻤﺎ دﺧﻞ ﻋﻠﻴﻪ ﺳﻠﻢ
وﻫﻨﺎك رواﻳﺔ – ً
ﺗﺴﻠﻴﻢ اﻟﻌﺎﻣﺔ ،وﱂ ﻳﺴﻠﻢ ﺗﺴﻠﻴﻢ اﳋﻼﻓﺔ ،واﻟﺮﺑﻴﻊ ﻗﺎﺋﻢ ﻋﻠﻰ رأﺳﻪ ،ﻣﺘﻜﺊ ﻋﻠﻰ ﺳﻴﻔﻪ ،ﻳﺮﻗﺐ أﻣﺮﻩ ،ﻓﺄﻗﺒﻞ ﻋﻠﻴﻪ اﳌﻬﺪي ﺑﻮﺟﻪ
 1اﻟذھﺑﻲ ،ﺳﯾر أﻋﻼم اﻟﻧﺑﻼء.262 : 7 ،
 2اﻟذھﺑﻲ ،ﺳﯾر أﻋﻼم اﻟﻧﺑﻼء.259 ، 258 : 7 ،
 3أﺑو ﺑﻛر اﻟطرطوﺷﻲ ،ﺳراج اﻟﻣﻠوك.65 ، 64 ،
4اﻷﺻﻔﮭﺎﻧﻲ ،ﺣﻠﯾﺔ اﻷوﻟﯾﺎء .45 : 7 ،اﻟذھﺑﻲ ،ﺳﯾر أﻋﻼم اﻟﻧﺑﻼء.265 ، 264 : 7 ،
 5اﻷﺻﻔﮭﺎﻧﻲ ،ﺣﻠﯾﺔ اﻷوﻟﯾﺎء .4 : 7 ،اﻟذھﺑﻲ ،ﺳﯾر أﻋﻼم اﻟﻧﺑﻼء.258 ، 257 : 7 ،

231

HİCRİ İKİNCİ ASIRDA İSLÂMÎ İLİMLER- I

ﻃﻠﻖ ،وﻗﺎل ﻟﻪ :ﺳﻔﻴﺎن ،ﺗﻔﺮ ﻣﻨﺎ ﻫﻬﻨﺎ وﻫﻬﻨﺎ ،وﺗﻈﻦ أ ﻟﻮ أرد ك ﺑﺴﻮء ﱂ ﻧﻘﺪر ﻋﻠﻴﻚ ،ﻓﻘﺪ ﻗﺪر ﻋﻠﻴﻚ اﻵن ،أﻣﺎ
ﲣﺸﻰ أن ﳓﻜﻢ ﻓﻴﻚ ﻮا ؟ ﻓﻘﺎل ﻟﻪ ﺳﻔﻴﺎن :أن ﲢﻜﻢ ﻓﻴﱠﻴﺤﻜﻢ ﻓﻴﻚ ﻣﻠﻚ ﻗﺎدر ،ﻳﻔﺮق ﺑﲔ اﳊﻖ واﻟﺒﺎﻃﻞ ،ﻓﻘﺎل ﻟﻪ
اﻟﺮﺑﻴﻊ :أﻣﲑ اﳌﺆﻣﻨﲔ ،أﳍﺬا اﳉﺎﻫﻞ أن ﻳﺴﺘﻘﺒﻠﻚ ﲟﺜﻞ ﻫﺬا؟ إﺋﺬن ﱄ أن اﺿﺮب ﻋﻨﻘﻪ ،ﻓﻘﺎل ﻟﻪ :اﺳﻜﺖ وﻳﻠﻚ ،ﻣﺎ
ﻳﺮﻳﺪ ﻫﺬا وأﻣﺜﺎﻟﻪ إﻻ أن ﻧﻘﺘﻠﻬﻢ؛ ﻓﻨﺸﻘﻰ ﺑﺴﻌﺎد ﻢ ،اﻛﺘﺒﻮا ﺑﻌﻬﺪﻩ ﻋﻠﻰ ﻗﻀﺎء اﻟﻜﻮﻓﺔ ،ﻋﻠﻰ أﻻ ﻳُﻌﱰض ﻋﻠﻴﻪ ﰲ ﺣﻜﻢ،
ودﻓﻊ إﻟﻴﻪ ،ﻓﺄﺧﺬﻩ وﺧﺮج ،ورﻣﻰ ﺑﻪ ﰲ دﺟﻠﺔ وﻫﺮب ،ﻓﻄُﻠﺐ ﰲ ﻛﻞ ﺑﻠﺪ ﻓﻠﻢ ﻳﻮﺟﺪ. 1
ﻓﻜﺘﺐ ﻋﻬﺪﻩُ ،
وﺑﺬﻟﻚ ﻳﺘﻀﺢ أن ﺳﻔﻴﺎن اﻟﺜﻮري ﻛﺎن ﳝﺘﻨﻊ ﻋﻦ اﻟﻘﺪوم إﱃ اﳋﻠﻴﻔﺔ ﻋﻦ ٍ
رﻏﺒﺔ ﻣﻨﻪ ،وﻟﻌﻠﻪ ﳑﺎ ﻳﺆﻛﺪ ذﻟﻚ ﻣﺎ رواﻩ أﺑﻮﻋﺒﺪﷲ
ﳏﻤﺪ ﺑﻦ أﰊ ﺳ ﻌﻴﺪ ﻳﻌﻘﻮب ﺑﻦ ﺳﻮاك ،ﻗﺎل :ﻗﻠﺖ ﻟﺒﺸﺮ ﺑﻦ اﳊﺎرث :أﻟﻴﺲ ﻗﺪ دﺧﻠﻬﺎ ،أﻋﲏ ﺳﻔﻴﺎن اﻟﺜﻮرﻳﲑﻳﺪ ﺑﻐﺪاد؟
ﻓﻘﺎل :ﻧﻌﻢ ،ﺟﺎءوا ﺑﻪ ،ﻗﻠﺖ :إﱃ أﰊ ﺟﻌﻔﺮ؟ ﻗﺎل :ﻻ إﱃ اﻵﺧﺮ ،ﻳﻌﲏ اﳌﻬﺪي. 2
ﻫﺬا وﻗﺪ ذﻛﺮ ﺳﻔﻴﺎن اﻟﺜﻮري اﻟﺴﺒﺐ اﻟﺬي ﺟﻌﻠﻪ ﳝﺘﻨﻊ ﻋﻦ اﻟﻘﺪوم إﱃ اﳋﻠﻔﺎء ،واﳉﻠﻮس ﻣﻌﻬﻢ ﺑﻘﻮﻟﻪ " :وﷲ ﻣﺎ
ﳝﻨﻌﲏ ﻣﻦ إﺗﻴﺎ ﻢ أﱐ ﻻ أرى ﳍﻢ ﻃﺎﻋﺔ ،وﻟﻜﲏ رﺟﻞ أﺣﺐ اﻟﻄﻌﺎم اﻟﻄﻴﺐ ،ﻓﺄﺧﺎف أن ﻳﻔﺴﺪوﱐ". 3
 .2اﻹﻣﺎم ﻣﺎﻟﻚ ﺑﻦ أﻧﺲ :

أﻳﻀﺎ ،إذ ﻳُﺬﻛﺮ أﻧﻪ ﳌﺎ ﻗﺪم اﳌﻬﺪي 4ﻟﻠﺤﺞ ،ﺑﻌﺚ إﱃ ﻣﺎﻟﻚ ﻟﻒ دﻳﻨﺎر،
اﻣﺘﻨﻊ اﻹﻣﺎم ﻣﺎﻟﻚ ﻋﻦ اﻟﻘﺪوم إﱃ ﺑﻐﺪاد ً
وﻗﻴﻞ :ﺛﻼﺛﺔ آﻻف دﻳﻨﺎر ،ﰒ أ ﻩ اﻟﺮﺑﻴﻊ ،ﻓﻘﺎﻟﻪ :إن أﻣﲑ اﳌﺆﻣﻨﲔ ﳛﺐ أن ﺗﻨﺘﻘﻞ ﻣﻌﻪ إﱃ ﻣﺪﻳﻨﺔ اﻟﺴﻼم ،ﻳﻘﺼﺪ ﺑﻐﺪاد،
ﻓﻘﺎل ﻟﻪ ﻣﺎﻟﻚ :ﻗﺎل رﺳﻮل ﷲ ﺻﻠﻰ ﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ ... ":اﳌﺪﻳﻨﺔ ﺧﲑ ﳍﻢ ﻟﻮ ﻛﺎﻧﻮا ﻳﻌﻠﻤﻮن" ،5واﳌﺎل ﻋﻨﺪي ﻋﻠﻰ

ﺣﺎﻟﻪ. 6

وﲡﺪر اﻹﺷﺎرة إﱃ أن ﻫﻨﺎك ﻣﻦ اﻟﻌﻠﻤﺎء ﻣﻦ ﻗﺪم إﱃ اﳋﻠﻴﻔﺔ ﺑﻌﺪ أن ﻃﻠﺐ ﻣﻨﻪ ذﻟﻚ ،وﻟﻜﻨﻪ أﰉ أن ﳛﺼﻞ ﻋﻠﻰ ﺷﻲء
ﳑﺎ ﻋُﺮض ﻋﻠﻴﻪ ،وذﻟﻚ ﻣﺜﻞ ﺳﻔﻴﺎن اﻟﺜﻮري اﻟﺬي أﻣﺮ ﻟﻪ اﳋﻠﻴﻔﺔ ﻫﺎرون اﻟﺮﺷﻴﺪ ﺑﻌﺸﺮة آﻻف درﻫﻢ ،ﻓﺄﰉ أن ﻳﻘﺒﻠﻬﺎ. 7
وﻛﺬﻟﻚ اﻟﻔﻀﻴﻞ ﺑﻦ ﻋﻴﺎض اﻟﺬي دﻋﺎﻩ اﻟﺮﺷﻴﺪ ﻣﻊ ﻏﲑﻩ ﻣﻦ اﻟﻌﻠﻤﺎء ،وأﻋﻄﻰ ﻛﻞ واﺣﺪ ﻣﻨﻬﻢ ﺑﺪرة ،8ﻓﻜﻞ ﻗﺒﻠﻬﺎ إﻻ
اﻛﺲ ﺎ ﻋﺮ ً ،ﻓﺎﺳﺘﻌﻔﺎﻩ
اﻟﻔﻀﻴﻞ ،ﻓﻘﺎل ﻟﻪ اﻟﺮﺷﻴﺪ :أ ﻋﻠﻲ ،إن ﱂ ﺗﺴﺘﺤﻠﻬﺎ ﻓﺄﻋﻄﻬﺎ ذا َدﻳﻦ ،وأﺷﺒﻊ ﺎ ً
ﺟﺎﺋﻌﺎ ،و ُ

1ﻣروج اﻟذھب.267 ،266 : 3 ،
 2اﻟﺧطﯾب اﻟﺑﻐدادي ،ﺗﺎرﯾﺦ ﻣدﯾﻧﺔ اﻟﺳﻼم.221 ،220 : 10 ،
 3اﻷﺻﻔﮭﺎﻧﻲ ،ﺣﻠﯾﺔ اﻷوﻟﯾﺎء.45 : 7 ،
 4ذﻛر اﻟطرطوﺷﻲ أن ھﺎرون اﻟرﺷﯾد ھو ﻣن ﻗدم ﻟﻠﺣﺞ  .اﻧظر ﺳراج اﻟﻣﻠوك.78 ،
 5اﻧظر اﻟﺑﺧﺎري ،اﻟﺟﺎﻣﻊ اﻟﺻﺣﯾﺢ ، 23 : 2 ، ،رﻗم اﻟﺣدﯾث ) . ( 1875
 6اﻟذھﺑﻲ ،ﺗذﻛرة اﻟﺣﻔﺎظ.210 : 1 ،
 7اﻷﺻﻔﮭﺎﻧﻲ ،ﺣﻠﯾﺔ اﻷوﻟﯾﺎء.378 : 6 ،
 8اﻟﺑدرة  :ﻛﯾس ﻓﯾﮫ أﻟف أو ﻋﺷرة آﻻف  .اﺑن ﻣﻧظور ،ﻟﺳﺎن اﻟﻌرب. 50 ، 49 : 4 ،
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ﻣﻨﻬﺎ ،ﻓﻠﻤﺎ ﺧﺮج ﻗﻴﻞ ﻟﻪ :أ ﻋﻠﻲ أﺧﻄﺄت ،أﻻ أﺧﺬ ﺎ وﺻﺮﻓﺘﻬﺎ ﰲ أﺑﻮاب اﳋﲑ ،ﻓﺄﺧﺬ ﺑﻠﺤﻴﺘﻪ ،وﻗﺎل :أ ﳏﻤﺪ،
أﻧﺖ ﻓﻘﻴﻪ اﻟﺒﻠﺪ واﳌﻨﻈﻮر إﻟﻴﻪ ،وﲣﻄﺊ ﻣﺜﻞ ﻫﺬا اﳋﻄﺄ! ﻟﻮ ﻃﺎﺑﺖ ﻷوﻟﺌﻚ ﻟﻄﺎﻟﺐ ﱄ. 1
 .5اﻵ ر اﳌﱰﺗﺒﺔ ﻋﻠﻰ اﺳﺘﻘﺪام اﻟﻌﻠﻤﺎء إﱃ ﺑﻐﺪاد
ﻻﺷﻚ أن ﻫﻨﺎك اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻵ ر اﻟﱵ ﺗﺮﺗﺒﺖ ﻋﻠﻰ اﺳﺘﻘﺪام اﻟﻌﻠﻤﺎء إﱃ ﺑﻐﺪاد ،واﻟﱵ ﻛﺎن ﻣﻨﻬﺎ:
 .1ﻧﺸﺮ اﻟﻌﻠﻢ ﺑﲔ أﻫﻞ ﺑﻐﺪاد :وﺻﻞ اﻟﻌﻠﻤﺎء اﻟﺬﻳﻦ اﺳﺘﻘﺪﻣﻬﻢ اﳋﻠﻔﺎء إﱃ ﺑﻐﺪاد ،ﻓﻌﻤﻠﻮا ﻋﻠﻰ ﻧﺸﺮ اﻟﻌﻠﻢ ﺑﲔ أﻫﻞ
ﻫﺬﻩ اﻟﺒﻼد ،ﻓﻬﺬا ﺣﺠﺎج اﻷﻋﻮر ﻳﻘﻮل :ﻛﻨﺖ أﺟﺊ إﱃ اﺑﻦ أﰊ ذﺋﺐ ﺑﻐﺪاد ،ﻓﺄﻋﺮض ﻋﻠﻴﻪ ﻣﺎ ﲰﻌﺖ ﻣﻨﻪ؛ ﻷﺻﺤﺤﻪ،
ﻓﻤﺎ أﺟﱰئ أن أﺻﻠﺢ ﺑﲔ ﻳﺪﻳﻪ ،ﺣﱴ أﻗﻮم ﻓﺄﺗﻮارى ﺳﻄﻮاﻧﺔأو ﺑﺸﻲء ﻓﺄﺻﻠﺢ ﰒ أﻋﻮد. 2
وﻋﻨﺪﻣﺎ ﻗﺪم أﺑﻮ ﺑﻜﺮ ﺑﻦ ﻋﻴﺎش ﺑﻐﺪاد أﻗﺮأ ﺎ ،وأﻗﺮأ ﺑﻘﺮاءﺗﻪ اﳌﻘﺮئ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ اﳊﺴﻦ اﻟﻨﻘﺎش. 3
أﻣﺎ اﻟﻠﻴﺚ ﺑﻦ ﺳﻌﺪ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻗﺪم ﺑﻐﺪاد ،ﺣ ﱠﺪث ﺎ ،ﻓﺮوى ﻋﻨﻪ ﻣﻦ أﻫﻠﻬﺎ  :ﺣﺠﲔ ﺑﻦ اﳌﺜﲏ ،ﻣﻨﺼﻮر ﺑﻦ ﺳﻠﻤﺔ ،ﻳﻮﻧﺲ
ﺑﻦ ﳏﻤﺪ ،ﻫﺎﺷﻢ ﺑﻦ اﻟﻘﺎﺳﻢ،ﳛﻲ ﺑﻦ إﺳﺤﺎق ،ﺷﺒﺎﻧﺔ ﺑﻦ ﺳﻮار ،ﻣﻮﺳﻰ ﺑﻦ داود ،وﲨﺎﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﺒﺼﺮﻳﲔ ﲰﻌﻮا ﻣﻨﻪ
ﺑﺒﻐﺪاد. 4
 .2ﻧﻘﻞ ﻣﺮﻛﺰ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻄﱯ إﱃ ﺑﻐﺪاد :ﳌﺎ اﺿﻤﺤﻠﺖ ﻣﺪرﺳﺔ اﻟﺮﻫﺎ ﰲ أواﺧﺮ اﻟﻘﺮن اﳋﺎﻣﺲ اﳌﻴﻼدي؛ ﺑﺴﺒﺐ ﻗﻴﺎم
اﳋﻼﻓﺎت اﳌﺬﻫﺒﻴﺔ ،ﳉﺄ ﻋﻠﻤﺎؤﻫﺎ اﻟﺬﻳﻦ ﻃﺮدوا إﱃ ﺑﻼد اﻟﻔﺮس ،واﺣﺘﻤﻮا ﺑﺒﻼط ﻛﺴﺮى أﺑﻮ ﺷﺮوان )578 -531م( ،
دارا ﻟﻠﻌﻠﻢ ،ﻗﺎم ﻓﻴﻬﺎ ﻫﺆﻻء اﻟﻌﻠﻤﺎء ﺑﺘﺪرﻳﺲ اﻟﻄﺐ واﻟﻔﻠﺴﻔﺔ،وﺑﻘﻲ أﺛﺮﻫﺎ ﰲ ﺗﻠﻚ اﻟﺒﻼد ﺣﱴ
وأﺳﺲ ﰲ ﺟﻨﺪﻳﺴﺎﺑﻮر ً
ﻇﻬﺮت اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﻌﺒﺎﺳﻴﺔ. 5
وﻗﺪ اﲡﻬﺖ أﻧﻈﺎر اﻟﻌﺒﺎﺳﻴﲔ ﳉﻨﺪﻳﺴﺎﺑﻮر ﻣﻨﺬ ﻋﻬﺪ اﳋﻠﻴﻔﺔ أﰊ ﺟﻌﻔﺮ اﳌﻨﺼﻮر -ﻛﻤﺎ ذﻛﺮ – ﺧﺎﺻﺔ أ ﺎ ﻛﺎﻧﺖ أوﱃ
6
ﻛﺰا ﻟﻠﻄﺐ وﻟﻠﻌﻠﻢ ،واﻧﺘﻘﻞ ﻣﺮﻛﺰ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻄﱯ
ﻣﺮاﻛﺰ اﻟﻄﺐ واﻟﻌﻠﻮم اﻹﻏﺮﻳﻘﻴﺔ ،واﻟﺰاﺧﺮة ﻷﻃﺒﺎء  ،وﻫﻜﺬا أﺻﺒﺤﺘﺒﻐﺪاد ﻣﺮ ً
ﻣﻦ ﺟﻨﺪﻳﺴﺎﺑﻮر إﱃ ﺑﻐﺪاد اﻟﱵ أﺻﺒﺤﺖ ﻣﻦ أﻫﻢ ﻣﺮاﻛﺰ اﻹﺷﻌﺎع واﻟﻨﻮر واﻟﻌﻠﻢ واﻟﱰﲨﺔ ﰲ اﻟﻌﺎﱂ آﻧﺬاك. 7

 1اﻟﻣﺳﻌودي ،ﻣروج اﻟذھب.293 : 3 ،
 2اﻟﺧطﯾب اﻟﺑﻐدادي ،ﺗﺎرﯾﺦ ﺑﻐداد. 517 : 3 ،
 3اﻟذھﺑﻲ ،ﻣﻌرﻓﺔ اﻟﻘراء. 294 : 1 ،
4اﻟﺧطﯾب اﻟﺑﻐدادي ،ﺗﺎرﯾﺦ ﻣدﯾﻧﺔ اﻟﺳﻼم. 525 ، 524 : 14 ،
 5ﺣﺳن إﺑراھﯾم ﺣﺳن ،ﺗﺎرﯾﺦ اﻹﺳﻼم اﻟﺳﯾﺎﺳﯾواﻟدﯾﻧﻲ واﻟﺛﻘﺎﻓﻲ واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ.282 : 2 ،
6ﻧﺎدﯾﺔ ﺣﺳﻧﻲ ﺻﻘر ،اﻟﺳﻠم ﻓﻲ اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﻌﺑﺎﺳﯾﺔ اﻟﺑﯾزﻧطﯾﺔ.143 ،142 ،
 7ﻋﺎﻣر اﻟﻧﺟﺎر ،ﻓﻲ ﺗﺎرﯾﺦ اﻟطب ﻓﻲ اﻟدوﻟﺔ اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ.64 ،
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 .3اﻧﻄﻼق ﺣﺮﻛﺔ ﻧﻘﻞ اﻟﻜﺘﺐ واﻟﱰﲨﺔ:اﺳﺘﻘﺪم اﳋﻠﻴﻔﺔ أﺑﻮ ﺟﻌﻔﺮ اﳌﻨﺼﻮر ﺟﻮرﺟﻴﺲ ﺑﻨﺒﺨﺘﻴﺸﻮع ،إﻻ أن
اﺳﺘﻘﺪاﻣﻪ ﱂ ﻳﻘﺘﺼﺮ – ﻓﻘﻂ – ﻋﻠﻰ ﺗﻄﺒﻴﺒﻪ ،ﺑﻞ ﻛﺎن ﻫﺬا اﻻﺳﺘﻘﺪام ﻣﻨﻄﻠ ًﻘﺎ ﳊﺮﻛﺔ ﻧﻘﻞ ﻛﺘﺐ اﻟﻄﺐ وإﻧﺸﺎء اﳌﻜﺘﺒﺎت ﰲ
اﻟﺒﻴﻤﺎرﺳﺘﺎ ت. 1
وﻗﺪ

أﺷﺎر

اﺑﻦ

أﺑﻴﺄﺻﻴﺒﻌﺔأﺛﻨﺎء

ﺣﺪﻳﺜﻪ

ﻋﻦ

ﺟﻮرﺟﻴﺲ

ﻧﻪ

"أول

ﻣﻦ

اﺑﺘﺪأ

ﰲ

ﻧﻘﻞ

اﻟﻜﺘﺐ اﻟﻄﺒﻴﺔ إﱃ اﻟﻠﺴﺎن اﻟﻌﺮﰊ ،ﻋﻨﺪﻣﺎ اﺳﺘﺪﻋﺎﻩ اﳌﻨﺼﻮر" ،2وﻳﺒﺪو أﻧﻪ ﻧﻘﻞ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﻫﺬﻩ اﻟﻜﺘﺐ ،إذ ﻳﻘﻮل ﰲ
ﻣﻮﺿﻊ آﺧﺮ ﻋﻨﻪ ":وﻗﺪ ﻧﻘﻞ ﻟﻠﻤﻨﺼﻮر ﻛﺘﺒًﺎ ﻛﺜﲑة ﻣﻦ ﻛﺘﺐ اﻟﻴﻮ ﻧﻴﲔ إﱃ اﻟﻌﺮﰊ". 3
واﳊﻘﻴﻘﺔ أن اﳋﻠﻔﺎء اﻟﻌﺒﺎﺳﻴﲔ ﻣﻨﺬ ﺑﺪاﻳﺔ ﻋﺼﺮﻫﻢ ،ﻛﺎﻧﻮا ﻳﻌﻨﻮن ﻟﻨﻘﻞ واﻟﱰﲨﺔ ﻋﻨﺎﻳﺔ ﺷﺪﻳﺪة ،وﻳﻨﻔﻘﻮن ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻷﻣﻮال
اﻟﻄﺎﺋﻠﺔ ،وﻛﺄ ﻢ ﻻ ﻳﺮﻳﺪون أن ﻳﻘﻒ ﻋﻨﺪ ﺣﺪ أو ﻋﻨﺪ ﻏﺎﻳﺔ ،4ﺣﱴ إن ﺑﻌﺾ اﳋﻠﻔﺎء ﻛﺎﻧﻮا ﻳﺪﻓﻌﻮن ﻟﻠﻨﺎﻗﻞ ﺛﻘﻞ اﻟﻜﺘﺎب
اﳌﻨﻘﻮل ذﻫﺒًﺎ. 5
ﲤﺎﻣﺎ ﻃﺐ اﻟﻴﻮ ن،
واﳉﺪﻳﺮ ﻟﺬﻛﺮ أن ﻋﻠﻤﺎء اﻟﻌﺮب ﺗﻌﺮﻓﻮا ﻋﻠﻰ ﻃﺐ اﻟﻴﻮ ن وﻓﺎرس واﳍﻨﺪ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﱰﲨﺔ ،واﺳﺘﻮﻋﺒﻮا ً
وﳌﺎ اﺳﺘﻮﺛﻘﺎﻷﻃﺒﺎء اﻟﻌﺮب ﻣﻦ ﻋﻠﻤﻬﻢ ﻟﻄﺐ اﻟﻴﻮ ﱐ ،وأﺻﺒﺤﻮا ﻳﺘﺤﺪﺛﻮن ﺑﻄﻼﻗﺔ ﻋﻦ اﻟﻄﺐ ،وﻋﻠﻤﻮا أ ﻢ أدرﻛﻮا ﻛﻞ ﻣﺎ
ﰲ ﻫﺬا اﻟﻄﺐ ﻣﻦ أﺳﺮار ،رأوا أن ﻳﺆﻟﻔﻮا ﻛﺘﺒًﺎ ﻋﻠﻰ ﻏﺮار اﳌﺆﻟﻔﺎت اﻟﻴﻮ ﻧﻴﺔ ،ﻻ ﺗﻜﻮن ﻣﻨﻘﻮﻟﺔ ﻋﻨﻬﺎ. 6
 .4ز دة ﻧﻔﻮذاﻟﻨﺴﺎﻃﺮة ﰲ ﺑﻼد اﳋﻼﻓﺔ :ﻛﺎن آل ﲞﺘﻴﺸﻮع ﻣﻦ اﻟﻨﺼﺎرى اﻟﻨﺴﺎﻃﺮة ،وأﺻﻠﻬﻢ ﻣﻦ ﺟﻨﺪﻳﺴﺎﺑﻮر،
وﻗﺪ ﻧﺒﻎ ﻣﻨﻬﻢ ﰲ اﻟﻄﺐ ﻋﺪة أﻓﺮاد ﻛﺎﻧﻮا أﻣﻬﺮأﻃﺒﺎء زﻣﺎ ﻢ ،وﺧﺪﻣﻮا ﺑﲏ اﻟﻌﺒﺎس ﳓﻮ ﻗﺮون ﺛﻼﺛﺔ ،ﻛﺎﻧﻮا ﻓﻴﻬﺎ واﺳﻄﺔ ﻗﻼدة
اﻟﻌﻠﻤﺎء ﰲ اﻟﻄﺐ واﻟﻔﻠﺴﻔﺔ ،وﻗﺪ ﻟﻮا ﻋﻨﺪ اﳋﻠﻔﺎء اﻟﻌﺒﺎﺳﻴﲔ ﻣﻦ اﻟﺜﻘﺔ واﳊﻈﻮة واﻟﻜﺮاﻣﺔ واﳉﺎﻩ ﻣﺎﱂ ﻳﻨﻠﻪ ﻏﲑﻫﻢ. 7
وﻣﻊ وﺻﻮل ﺟﻮرﺟﻴﺲ ﺑﻐﺪاد ،ﺣﺼﻞ اﻟﻨﺴﺎﻃﺮة ﻋﻠﻰ ﻧﺼﲑ ﻋﻈﻴﻢ اﻟﻨﻔﻮذ ،ﻗﺎدر ﻋﻠﻰ ﺑﻠﻮغ أذن اﳋﻠﻴﻔﺔ ،اﻟﺬي ﻛﺎن
ﻳﻮﻣﺎ ﺑﻌﺪ ﻳﻮم. 8
إﻋﺠﺎﺑﻪ ﺑﻪ ﻳﺰداد ً
ﱄ ﺣﺎﺟﺔ ﻓﻠﻴﺨﺎﻃﺐ ﺎ
ﻛﻤﺎ ﻛﺎن ﳉﱪاﺋﻴﻞ ﻣﻜﺎﻧﺔ ﻋﻈﻴﻤﺔ ،ﺣﱴ إن اﻟﺮﺷﻴﺪ ﻗﺎل ﻷﺻﺤﺎﺑﻪ ":ﻛﻞ ﻣﻦ ﻛﺎﻧﺖ ﻟﻪ إ ﱠ
ﺟﱪاﺋﻴﻞ؛ ﻷﱐ أﻓﻌﻞ ﻛﻞ ﻣﺎ ﻳﺴﺄﻟﲏ ﻓﻴﻪ ،وﻳﻄﻠﺐ ﻣﻨﻪ" ،ﻓﻜﺎن اﻟﻘﻮاد ﻳﻘﺼﺪوﻧﻪ ﰲ ﻛﻞ أﻣﻮرﻫﻢ. 1
اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ.121 ،
 1ﻋﻠﻲ ﺑن إﺑراھﯾم اﻟﻧﻣﻠﺔ ،اﻟﻧﻘل واﻟﺗرﺟﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﺣﺿﺎرة ٍ
2ﻋﯾون اﻷﻧﺑﺎء ﻓﻲ طﺑﻘﺎت اﻷطﺑﺎء.256 ،
3ﻋﯾون اﻷﻧﺑﺎء ﻓﻲ طﺑﻘﺎت اﻷطﺑﺎء.163 ،
 4ﺷوﻗﻲ ﺿﯾف ،اﻟﻌﺻر اﻟﻌﺑﺎﺳﻲ اﻷول.110 ،
 5ﻋﺎﻣر اﻟﻧﺟﺎر ،ﻓﻲ ﺗﺎرﯾﺦ اﻟطب ﻓﻲ اﻟدوﻟﺔ اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ.65 ،
 6ﻋﺎﻣر اﻟﻧﺟﺎر ،ﻓﻲ ﺗﺎرﯾﺦ اﻟطب ﻓﻲ اﻟدوﻟﺔ اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ.84 ،
 7ﻣوﺳﻰ ﯾوﻧﺎن ﻣراد ﻏزال ،ﺣرﻛﺔ اﻟﺗرﺟﻣﺔ واﻟﻧﻘل ﻓﻲ اﻟﻌﺻر اﻟﻌﺑﺎﺳﻲ ) ،ﺑﯾروت 1973 :م. 87 ، 86 ، ( ،
 8ﺟﺎن ﻣورﯾس ﻓﯾﯾﮫ ،أﺣوال اﻟﻧﺻﺎرى ﻓﻲ ﺧﻼﻓﺔ ﺑﻧﻲ اﻟﻌﺑﺎس) ،ﺗرﺟﻣﺔ( .ﺣﺳﻧﻲ زﯾﻧﺔ ،اﻟطﺑﻌﺔ  ) ، 1ﺑﯾروت  :دار اﻟﻣﺷرق 1990 ،م (.54 ،
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وﻟﻌﻞ ﻓﻴﻤﺎ ذﻛﺮﻩ اﺑﻦ اﻟﻌﱪي ﻣﺎ ﻳﺆﻛﺪ ﺗﻠﻚ اﳌﻜﺎﻧﺔ اﻟﱵ ﺑﻠﻐﻬﺎ ﺟﱪاﺋﻴﻞ ،إذ ذﻛﺮ أن رﺟﻼً ﻧﺴﻄﻮرً زار ﻣﺼﺮ ،ﻗﺎل ﳉﱪاﺋﻴﻞ:
ﻛﺜﲑا ﻣﺎ ﻳﺴﺨﺮون ﺑﻨﺴﻄﻮر ﰲ ﻣﺼﺮ ،وﻳﺮﲨﻮن ﻗﱪﻩ ،وﻳﺪﻋﻮن أن اﳌﻄﺮ ﻻ ﻳﻨﺤﺪر ﻋﻠﻴﻪ ،ﻓﺎﺳﺘﺸﺎط ﺟﱪاﺋﻴﻞ
إن اﻟﻴﻌﺎﻗﺒﺔ ً
ﺳﺨﻄًﺎ ،واﺳﺘﻄﺎع أن ﳛﺼﻞ ﻣﻦ اﳋﻠﻴﻔﺔ ﻋﻠﻰ رﺳﺎﻟﺔ إﱃ ﺻﺎﺣﺐ ﻣﺼﺮ؛ ﻟﲑﺳﻞ إﻟﻴﻪ ﻋﻈﺎم ﻧﺴﻄﻮر ﰲ ﺻﻨﺪوق إﱃ

ﺑﻐﺪاد ،ﻳﺪﻓﻨﻬﺎ ﰲ ﻛﻨﻴﺴﺔ ﻛﻮﻛﻲ ) ﻣﻘﺮ ﺟﺜﺎﻟﻘﺔ اﻟﻨﺴﺎﻃﺮة(  ،ﻓﺎﺳﺘﺪرك اﻷﻣﺮ راﻫﺐ ﻧﺴﻄﻮري أرادأن ﻳﺰﻳﻞ اﻟﻌﺎر ﻋﻦ أﺑﻨﺎء
ﻟﻴﻼ،
ﻣﻠﺘﻪ ،وﻳﱪﻫﻦ ﳍﻢ أن اﻟﺬي ﻳﺴﺨﺮ ﺑﻪ اﻟﻴﻌﺎﻗﺒﺔ ﻟﻴﺲ ﻫﻮ ﻧﺴﻄﻮر ،ﻓﺎدﻋﻰ أ ﺣﺪ اﻟﺮﺳﻞ اﻟﻘﺪﻳﺴﲔ ﻇﻬﺮ ﻟﻪ ﰲ اﳊﻠﻢ ً
وﻗﺎل ﻟﻪ :إن ﻫﺬﻩ اﳊﻜﺎﻳﺔ ﻻ ﻧﺼﻴﺐ ﳍﺎ ﻣﻦ اﻟﺼﺤﺔ ،وأن ﻋﻈﺎم ﻧﺴﻄﻮر ﻟﻴﺴﺖ ﰲ ﻣﺼﺮ ،وﻻ ﻳﻌﺮف أﺣﺪ ﻣﻜﺎن ﻗﱪﻩ،
ﻓﻜﻒ ﺟﱪاﺋﻴﻞ اﻟﻄﺒﻴﺐ ﻋﻦ ﻧﻘﻞ اﻟﻌﻈﺎم ﻣﻦ ﻣﺼﺮ. 2
ﱠ

وﻻ ﺷﻚ أن ﻫﺬﻩ اﳊﺎدﺛﺔ ﺗﺒﲔ ﺗﻠﻚ اﳌﻜﺎﻧﺔ اﻟﱵ ﺣﻈﻲ ﺎ ﺟﱪاﺋﻴﻞ ﻟﺪى اﳋﻠﻴﻔﺔ اﻟﻌﺒﺎﺳﻲ ،واﻟﱵ وﺻﻠﺖ إﱃ اﳊﺪ اﻟﺬي
ﺟﻌﻠﻪ اﳋﻠﻴﻔﺔ ﻳﺴﺘﻤﻊ إﻟﻴﻪ ،وﻳﺮﺳﻞ إﱃ واﻟﻴﻪ ﻋﻠﻰ ﻣﺼﺮ ،ﻣﺮﻩ ﺑﻨﻘﻞ ﻋﻈﺎم ﻧﺴﻄﻮر؛ إرﺿﺎء ﳍﺬا اﻟﻄﺒﻴﺐ.
اﳋﺎﲤﺔ
ﺑﻌﺪ اﻻﻧﺘﻬﺎء – ﺑﻌﻮن ﷲ وﺗﻮﻓﻴﻘﻪ – ﻣﻦ ﻛﺘﺎﺑﺔ ﻫﺬا اﻟﺒﺤـﺚ اﻟـﺬي ﺗﻌﺮﺿـﺖ ﻓﻴـﻪ ﻟﺪراﺳـﺔ ﻣﻮﺿـﻮع ) اﺳـﺘﻘﺪام اﻟﻌﻠﻤـﺎء
وأﺛﺮﻩ ﻋﻠﻰ اﳊﻴﺎة اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﰲ ﺑﻐﺪاد ﰲ اﻟﻘﺮن اﻟﺜﺎﱐ اﳍﺠﺮي ( أﻣﻜﻦ اﻟﺘﻮﺻﻞ إﱃ ﻋﺪد ﻣﻦ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ  ،ﻣﻦ أﳘﻬﺎ :
 -1أن اﳋﻠﻔــﺎء اﻟﻌﺒﺎﺳــﻴﲔ اﺳــﺘﻘﺪﻣﻮا اﻟﻌﻠﻤــﺎء واﻟﻔﻘﻬــﺎء إﱃ ﺑﻐــﺪاد ،وأﺳــﻬﻤﻮا ﺑــﺬﻟﻚ ﰲ ﺑﻨــﺎء ﺻــﺮح ﻋﻈــﻴﻢ ،ﻣﻘــﺮﻩ ﺑﻐــﺪاد،
ﻋﺎﺻﻤﺔ اﳋﻼﻓﺔ ،وﺣﺎﺿﺮة اﻟﻌﺎﱂ اﻹﺳﻼﻣﻲ؛ ﳑﺎ ﺟﻌﻠﻬﺎ ﻗﺒﻠﺔ ﻳﻔﺪ إﻟﻴﻬﺎﻃﻼب اﻟﻌﻠﻢ ﻣﻦ ﻛﻞ ﻣﻜﺎن .
 – 2ﺗﻌﺪدت ﺗﻠﻚ اﻷﺳﺒﺎب اﻟﱵ ﻣﻦ أﺟﻠﻬﺎ اﺳﺘﻘﺪم اﳋﻠﻔﺎء اﻟﻌﺒﺎﺳﻴﻮن اﻟﻌﻠﻤﺎء إﱃ ﺑﻐـﺪاد ﰲ اﻟﻘﺮ ﻟﺜـﺎﱐ اﳍﺠـﺮي  ،ﻓﻤﻨﻬـﺎ
 :ﻧﺸــﺮ اﻟﻌﻠــﻢ وﺗﻔﻘﻴــﻪ اﻟﻨــﺎس ،ﻃﻠــﺐ اﻟﻔﺘــﻮى واﻻﺳــﺘﻌﺎﻧﺔ ﻟ ـﺮأي ،اﻟﻌﻈــﺔ واﻻﻋﺘﺒــﺎر ،دﻳــﺐ أﺑﻨــﺎء اﳋﻠﻔــﺎء وﺗ ـﺮﺑﻴﺘﻬﻢ ،ﺗﻮﻟﻴــﺔ
اﳌﻨﺎﺻﺐ ،واﻟﺴﺆال ﻋﻦ أﺣﻮال ﺑﲏ أﻣﻴﺔ ،وﻏﲑﻫﺎ ﻣﻦ اﻷﺳﺒﺎب اﻷﺧﺮى .
 -3ﱂ ﻳﻘﺘﺼﺮ اﺳﺘﻘﺪام اﳋﻠﻔﺎء اﻟﻌﺒﺎﺳﻴﲔ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻠﻤﺎء واﻟﻔﻘﻬﺎء  ،وإﳕﺎ ﻋﻤﻠـﻮا ﻋﻠـﻰ اﺳـﺘﻘﺪام اﻷﻃﺒـﺎء أﻳﻀـﺎً ،وﺧﺎﺻـﺔ ﻣـﻦ
ﺟﻨﺪﻳﺴﺎﺑﻮر ،وﻛﺬﻟﻚ اﳍﻨﺪ .
 -4ﻫﻨــﺎك اﻟﻌﺪﻳــﺪ ﻣــﻦ اﻟﻌﻮاﻣــﻞ اﻟــﱵ ﺷــﺠﻌﺖ اﻟﻌﻠﻤــﺎء ﻋﻠــﻰ اﻟﻘــﺪوم إﱃ ﺑﻐــﺪاد ،واﻟــﱵ ﻛــﺎن ﻣﻨﻬــﺎ  :ﻣﻜﺎﻧ ـﺔ ﺑﻐــﺪادﺑﲔ اﳌــﺪن
اﻷﺧﺮى ،اﳊﺎﺟﺔ اﳌﺎﺳﺔ إﱃ اﻟﻌﻠﻤﺎء ،اﳌﺒﺎﻟﻐﺔ ﰲ ﺗﻘﺪﻳﺮ اﻟﻌﻠﻤﺎء وإﻏﺪاﻗﺎﻷﻣﻮال واﻟﻌﻄﺎ ﻋﻠﻴﻬﻢ .
 1اﺑن أﺑﻲ أﺻﯾﺑﻌﺔ ،ﻋﯾون اﻷﻧﺑﺎء .168 ،
2ﺗﺎرﯾﺦ اﻟزﻣﺎن.19 ،18 ،
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 -5أﻧ ـ ـ ـ ـ ــﻪ ﻋﻠ ـ ـ ـ ـ ــﻰ اﻟ ـ ـ ـ ـ ــﺮﻏﻢ ﻣ ـ ـ ـ ـ ــﻦ دﻋ ـ ـ ـ ـ ــﻮة اﳋﻠﻔ ـ ـ ـ ـ ــﺎء اﻟﻌﺒﺎﺳ ـ ـ ـ ـ ــﻴﲔ ﻟﻠﻌﻠﻤ ـ ـ ـ ـ ــﺎء ﻟﻠﻘ ـ ـ ـ ـ ــﺪوم إﱃ ﺑﻐ ـ ـ ـ ـ ــﺪاد ،إﻻ أن ﻫﻨ ـ ـ ـ ـ ــﺎك ﻣ ـ ـ ـ ـ ــﻦ
اﻣﺘﻨﻊ ﻋﻦ اﻟﻘﺪوم ،ﻣﺜﻞ :ﺳﻔﻴﺎن اﻟﺜﻮري ،واﻹﻣﺎم ﻣﺎﻟﻚ ﺑﻦ أﻧﺲ .
 -6ﻫﻨ ـ ـ ـ ــﺎك اﻟﻌﺪﻳ ـ ـ ـ ــﺪ ﻣ ـ ـ ـ ــﻦ اﻵ ر اﻟ ـ ـ ـ ــﱵ ﺗﺮﺗﺒ ـ ـ ـ ــﺖ ﻋﻠ ـ ـ ـ ــﻰ اﺳ ـ ـ ـ ــﺘﻘﺪام اﻟﻌﻠﻤـ ـ ـ ــﺎء إﱃ ﺑﻐ ـ ـ ـ ــﺪاد ،وﻣﻨﻬ ـ ـ ـ ــﺎ  :ﻧﺸـ ـ ـ ــﺮ اﻟﻌﻠ ـ ـ ـ ــﻢ ﺑ ـ ـ ـ ــﲔ
أﻫـ ـ ـ ـ ـ ــﻞ ﺑﻐـ ـ ـ ـ ـ ــﺪاد ،ﻧﻘـ ـ ـ ـ ـ ــﻞ ﻣﺮﻛـ ـ ـ ـ ـ ــﺰ اﻟﺘﻌﻠـ ـ ـ ـ ـ ــﻴﻢ اﻟﻄـ ـ ـ ـ ـ ــﱯ إﱃ ﺑﻐـ ـ ـ ـ ـ ــﺪاد ،اﻧﻄـ ـ ـ ـ ـ ــﻼق ﺣﺮﻛـ ـ ـ ـ ـ ــﺔ ﻧﻘـ ـ ـ ـ ـ ــﻞ اﻟﻜﺘـ ـ ـ ـ ـ ــﺐ واﻟﱰﲨـ ـ ـ ـ ـ ــﺔ وز دة
ﻧﻔﻮذ اﻟﻨﺴﺎﻃﺮة ﰲ ﺑﻼط اﳋﻼﻓﺔ .
ﻗﺎﺋﻤﺔ اﳌﺼﺎدر واﳌﺮاﺟﻊ
أوﻻً  :اﳌﺼﺎدر اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ :

 اﻷزدي ،أﺑــﻮزﻛﺮ ﻳﺰﻳــﺪ ﺑــﻦ ﳏﻤــﺪ ﺑــﻦ إ ﺳــﱭ اﻟﻘﺎﺳــﻢ ت 334ﻫ ـ 945 /م ،رﻳــﺦ اﳌﻮﺻــﻞ ،ﲢﻘﻴــﻖ .د /ﻋﻠــﻲﺣﺒﻴﺒـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺔ ) ،اﻟﻘ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺎﻫﺮة  :ا ﻠ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺲ اﻷﻋﻠ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﻰ ﻟﻠﺸـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺌﻮن اﻹﺳ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﻼﻣﻴﺔ،
1967م( .

 اﺑــﻦ أﰊ أﺻــﻴﺒﻌﺔ ،ﻣﻮﻓــﻖ اﻟــﺪﻳﻦ أﺑﻮاﻟﻌﺒــﺎس أﲪــﺪ ﺑــﻦ اﻟﻘﺎﺳــﻢ ت 668ﻫ ـ 1269 /م،ﻋﻴــﻮن اﻷﻧﺒــﺎء ﰲ ﻃﺒﻘــﺎتاﻷﻃﺒﺎء ،ﲢﻘﻴﻖ .ﳏﻤﺪ ﺳﻞ ﻋﻴﻮن اﻟﺴﻮد ،اﻟﻄﺒﻌﺔ  ) ، 1ﺑﲑوت :دار اﻟﻜﺘﺐ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ 1998 ،م ( .
 اﻟﺒﺨ ــﺎري ،أﺑ ــﻮ ﻋﺒ ــﺪﷲ ﳏﻤ ــﺪ ﺑ ــﻦ إﲰﺎﻋﻴ ــﻞ ت  256ﻫ ـ ـ 870 /م ،اﳉ ــﺎﻣﻊ اﻟﺼ ــﺤﻴﺢ ،ﲢﻘﻴ ــﻖ .ﳏ ــﺐ اﻟ ــﺪﻳﻦاﳋﻄﻴﺐ وﻏﲑﻩ  ،اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻷوﱃ )،اﻟﻘﺎﻫﺮة :اﳌﻜﺘﺒﺔ اﻟﺴﻠﻔﻴﺔ1403 ،ﻫـ ( .
 أﺑــﻮ ﺑﻜــﺮ اﻟﻄﺮﻃﻮﺷــﻲ ،أﺑــﻮﺑﻜﺮ ﳏﻤــﺪ ﺑــﻦ اﻟﻮﻟﻴــﺪ ﺑــﻦ ﳏﻤــﺪ ﺑــﻦ ﺧﻠــﻒ اﻷﻧﺪﻟﺴــﻲ ت 520ﻫ ـ 1126 /م ،ﺳـﺮاجاﳌﻠﻮك ،اﻟﻄﺒﻌﺔ  ) ، 1ﺑﲑوت  :دار ﺻﺎدر1995 ،م ( .
 اﺑﻦ ﺣﺠﺮ اﻟﻌﺴﻘﻼﱐ ،أﺑﻮاﻟﻔﻀﻞ ﺷﻬﺎب اﻟﺪﻳﻦ أﲪﺪ ﺑﻦ ﻋﻠﻲ ت 852ﻫـ 1448 /م ،اﻟﺮﲪـﺔ اﻟﻐﻴﺜﻴـﺔ ﻟﱰﲨـﺔاﻟﻠﻴﺜﻴﺔ ) ،ﺑﻮﻻق ﻣﺼﺮ :اﳌﻄﺒﻌﺔ اﻷﻣﲑﻳﺔ1301 ،ﻫـ ( .
 اﺑــﻦ ﺣ ــﺰم اﻷﻧﺪﻟﺴ ــﻲ ،أﺑﻮﳏﻤ ــﺪ ﻋﻠ ــﻲ ﺑــﻦ أﲪ ــﺪ ﺑ ــﻦ ﺳ ــﻌﻴﺪ ت 456ﻫ ـ ـ 1064 /م ،ﲨﻬ ــﺮة أﻧﺴ ــﺎب اﻟﻌ ــﺮب،ﲢﻘﻴﻖ .ﻋﺒﺪ اﻟﺴﻼم ﳏﻤﺪ ﻫﺎرون ،اﻟﻄﺒﻌﺔ  ) ، 5اﻟﻘﺎﻫﺮة  :دار اﳌﻌﺎرف1962 ،م ( .
 اﳋﻄﻴﺐ اﻟﺒﻐـﺪادي ،أﺑـﻮﺑﻜﺮ أﲪـﺪ ﺑـﻦ ﻋﻠـﻲ ﺑـﻦ ﺑـﺖ ت  463ﻫ ـ 1071 /م ،رﻳـﺦ ﻣﺪﻳﻨـﺔ اﻟﺴـﻼم ،ﲢﻘﻴـﻖ.ﺑﺸﺎر ﻋﻮاد ﻣﻌﺮوف ،اﻟﻄﺒﻌﺔ  ) ، 1ﺑﲑوت ،دار اﻟﻐﺮب اﻹﺳﻼﻣﻲ2001 ،م ( .
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 اﺑـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﻦ ﺧﻠـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺪون ،ﻋﺒـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺪاﻟﺮﲪﻦ ت 808ﻫـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ 1405 /م ،اﳌﻘﺪﻣـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺔ ،ﲢﻘﻴـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﻖ .ﺧﻠﻴـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﻞ ﺷـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺤﺎدة،) ﺑﲑوت :دار اﻟﻔﻜﺮ ﻟﻠﻄﺒﺎﻋﺔ واﻟﻨﺸﺮ واﻟﺘﻮزﻳﻊ2001 ،م ( .
 اﻟ ـ ـ ـ ــﺬﻫﱯ ،أﺑ ـ ـ ـ ــﻮ ﻋﺒ ـ ـ ـ ــﺪﷲ ﴰ ـ ـ ـ ــﺲ اﻟ ـ ـ ـ ــﺪﻳﻦ ﳏﻤ ـ ـ ـ ــﺪ ﺑ ـ ـ ـ ــﻦ أﲪ ـ ـ ـ ــﺪ ت 748ﻫ ـ ـ ـ ـ ـ 1347 /م،ﺗ ـ ـ ـ ــﺬﻛﺮة اﳊﻔ ـ ـ ـ ــﺎظ،) ﻣﻜﺔ اﳌﻜﺮﻣﺔ  :دار إﺣﻴﺎء اﻟﱰاث اﻟﻌﺮﰊ 1956 ،م ( .
 ـ ـ ـ ــ ،ﺳﲑ أﻋﻼم اﻟﻨﺒﻼء ،ﲢﻘﻴﻖ .ﺷﻌﻴﺐ اﻷر ؤوط ) ،ﺑﲑوت :ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ 1982 ،م ( . اﻟ ـﺰﺑﲑ ﺑــﻦ ﺑﻜــﺎر ت 256ﻫ ــ ،اﻷﺧﺒــﺎر اﳌﻮﻓﻘﻴــﺎت ،ﲢﻘﻴــﻖ .ﺳــﺎﻣﻲ ﻣﻜــﻲ اﻟﻌــﺎﱐ ،اﻟﻄﺒﻌــﺔ  ) ، 2ﺑــﲑوت  :ﻋــﺎﱂاﻟﻜﺘﺐ1996 ،م ( .
 اﺑﻦ ﺳﻌﺪ ،أﺑﻮ ﻋﺒﺪﷲ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﺳﻌﺪﺑﻦ ﻣﻨﻴﻊ اﻟﺰﻫﺮي ت 230ﻫ ـ 844 /م ،ﻛﺘـﺎب اﻟﻄﺒﻘـﺎت اﻟﻜﺒـﲑ ،ﲢﻘﻴـﻖ.ﻋﻠﻲ ﳏﻤﺪ ﻋﻤﺮ  ،اﻟﻄﺒﻌﺔ  ) ، 1اﻟﻘﺎﻫﺮة  :ﻣﻜﺘﺒﺔ اﳋﺎﳒﻲ2001 ،م ( .
 اﻟﺴ ــﻴﻮﻃﻲ ،ﺟ ــﻼل اﻟ ــﺪﻳﻦ ﻋﺒ ــﺪاﻟﺮﲪﻦ ﺑ ــﻦ أﰊ ﺑﻜ ــﺮ ت 911ﻫ ـ ـ 1505 /م ،رﻳـ ــﺦ اﳋﻠﻔـ ــﺎء ،اﻟﻄﺒﻌ ــﺔ ) ، 1ﺑﲑوت :دار اﺑﻦ ﺣﺰم2003 ،م ( .
 ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ،اﳌﺰﻫــﺮ ﰲ ﻋﻠــﻮم اﻟﻠﻐــﺔ وأﻧﻮاﻋﻬــﺎ ،ﲢﻘﻴــﻖ .ﳏﻤــﺪ أﲪــﺪ ﺟــﺎد اﳌــﻮﱃ ﺑــﻚ وﻏــﲑﻩ ) ﺑــﲑوت :ﻣﻨﺸــﻮرات اﳌﻜﺘﺒــﺔاﻟﻌﺼﺮﻳﺔ1986 ،م ( .
 اﻟﺼــﻔﺪي ،ﺻــﻼح اﻟــﺪﻳﻦ ﺧﻠﻴــﻞ ﺑــﻦ أﻳﺒــﻚ ت764 .ﻫ ـ 1363 /م،اﻟــﻮاﰲ ﻟﻮﻓﻴــﺎت ،ﲢﻘﻴــﻖ .أﲪــﺪ اﻷر ؤوط– ﺗﺮﻛﻲ ﻣﺼﻄﻔﻰ ،اﻟﻄﺒﻌﺔ  ) ، 1ﺑﲑوت  :دار إﺣﻴﺎء اﻟﱰاث اﻟﻌﺮﰊ2000 ،م ( .
 اﻟﻄــﱪي ،أﺑــﻮ ﺟﻌﻔــﺮ ﳏﻤــﺪ ﺑــﻦ ﺟﺮﻳــﺮ ت 310ﻫ ـ 922 /م ،رﻳــﺦ اﻟﺮﺳــﻞ واﳌﻠــﻮك ،ﲢﻘﻴــﻖ .ﳏﻤــﺪ أﺑــﻮ اﻟﻔﻀــﻞإﺑﺮاﻫﻴﻢ ،اﻟﻄﺒﻌﺔ  ) ،2اﻟﻘﺎﻫﺮة ،دار اﳌﻌﺎرف (
 أﺑـﻮ ﻋﺒــﺪ ﷲ اﻟـﺰﺑﲑي ،أﺑﻮﻋﺒــﺪﷲ اﳌﺼــﻌﺐ ﺑــﻦ ﻋﺒــﺪﷲ ﺑــﻦ اﳌﺼـﻌﺐ اﻟـﺰﺑﲑي ت 236ﻫ ـ 850 /م،ﻛﺘــﺎب ﻧﺴــﺐﻗﺮﻳﺶ ،ﲢﻘﻴﻖ .إ .ﻟﻴﻔﻲ ﺑﺮوﻓﻨﺴﺎل ،اﻟﻄﺒﻌﺔ  ) ، 4اﻟﻘﺎﻫﺮة  :دار اﳌﻌﺎرف1953 ،م ( .
 اﺑــﻦ اﻟﻌــﱪي ،ﻏﺮﻳﻐﻮرﻳــﻮس أﺑـﻮاﻟﻔﺮج ﺑــﻦ أﻫــﺮون اﳌﻠﻄــﻲ ت685ﻫ ـ 1286 /م ،رﻳــﺦ اﻟﺰﻣــﺎن ) ،ﺗﺮﲨــﺔ ( .إﺳــﺤﻖأرﻣﻠﺔ ) ،ﺑﲑوت :دار اﳌﺸﺮق1991 ،م (.
 ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ،رﻳ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺦ ﳐﺘﺼ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺮ اﻟ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺪول ،ﲢﻘﻴ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﻖ .أﻧﻄ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـﻮان ﺻ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺎﳊﺎﱐ اﻟﻴﺴ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﻮﻋﻲ ،اﻟﻄﺒﻌ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺔ ، 2) ﺑﲑوت :دار اﻟﺮاﺋﺪ اﻟﻠﺒﻨﺎﱐ1994 ،م ( .
 اﺑــﻦ ﻓﻀــﻞ ﷲ اﻟﻌﻤــﺮي ،ﺷــﻬﺎب اﻟــﺪﻳﻦ أﲪــﺪ ﺑــﻦ ﳛــﻲ ت 749ﻫـ ـ 1348 /م ،ﻣﺴــﺎﻟﻚ اﻷﺑﺼــﺎر ﰲ ﳑﺎﻟــﻚاﻷﻣﺼﺎر ،ﲢﻘﻴﻖ .ﻛﺎﻣﻞ ﺳﻠﻤﺎن اﳉﺒﻮري ،اﻟﻄﺒﻌﺔ  ) ، 1ﺑﲑوت :دار اﻟﻜﺘﺐ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ2010 ،م ( .
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 اﺑــﻦ ﻗﺘﻴﺒــﺔ اﻟــﺪﻳﻨﻮري ،أﺑﻮﳏﻤــﺪ ﻋﺒــﺪﷲ ﺑــﻦ ﻣﺴــﻠﻢ ت 276ﻫ ـ 889 /م،اﻹﻣﺎﻣــﺔ واﻟﺴﻴﺎﺳــﺔاﳌﻌﺮوف ﺑـ ـ " رﻳــﺦاﳋﻠﻔﺎء " ،ﲢﻘﻴﻖ .ﻋﻠﻲ ﺷﲑي ،اﻟﻄﺒﻌﺔ  ) ، 1ﺑﲑوت  :دار اﻷﺿﻮاء ﻟﻠﻄﺒﺎﻋﺔ1990 ،م (
 ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ،ﻛﺘﺎب اﳌﻌﺎرف ،ﲢﻘﻴﻖ .ﺛﺮوت ﻋﻜﺎﺷﺔ ،اﻟﻄﺒﻌﺔ  ) ، 4اﻟﻘﺎﻫﺮة  :دار اﳌﻌﺎرف ( . اﺑﻦ اﻟﻘﻔﻄﻲ ،ﲨﺎل اﻟﺪﻳﻦ أﺑﻮاﳊﺴﻦ ﻋﻠﻲ ﺑﻦ ﻳﻮﺳﻒ ت 646ﻫـ 1248 /م،إﺧﺒﺎر اﻟﻌﻠﻤـﺎء ﺧﺒـﺎر اﳊﻜﻤـﺎء،ﲢﻘﻴﻖ .إﺑﺮاﻫﻴﻢ ﴰﺲ اﻟﺪﻳﻦ ،اﻟﻄﺒﻌﺔ  ) ، 1ﺑﲑوت :دار اﻟﻜﺘﺐ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ2005 ،م ( .
 اﳌﺴــﻌﻮدي ،أﺑﻮاﳊﺴــﻦ ﻋﻠــﻲ ﺑ ــﻦ اﳊﺴ ــﲔ ﺑــﻦ ﻋﻠــﻲ ت 346ﻫ ـ ـ 957 /م ،ﻣ ــﺮوج اﻟ ــﺬﻫﺐ وﻣﻌ ــﺎدن اﳉ ــﻮﻫﺮ،اﻟﻄﺒﻌﺔ  ) ، 1ﺑﲑوت :اﳌﻜﺘﺒﺔ اﻟﻌﺼﺮﻳﺔ 2005 ،م (.
 اﺑﻦ ﻣﻨﻈﻮر ،ﲨﺎل اﻟﺪﻳﻦ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﻣﻜﺮم ت 711ﻫـ1311 /م ،ﻟﺴﺎن اﻟﻌﺮب ) ،اﻟﻘﺎﻫﺮة :دار اﳌﻌﺎرف ( . أﺑــﻮ ﻧﻌــﻴﻢ اﻷﺻــﻔﻬﺎﱐ ،أﺑــﻮﻧﻌﻴﻢ أﲪــﺪ ﺑــﻦ ﻋﺒــﺪﷲ اﻷﺻــﻔﻬﺎﱐ ت430ﻫـ ـ 1038 /م ،ﺣﻠﻴــﺔ اﻷوﻟﻴــﺎء وﻃﺒﻘــﺎتاﻷﺻﻔﻴﺎء ،اﻟﻄﺒﻌﺔ  ) ، 1ﺑﲑوت :دار اﻟﻜﺘﺐ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ1988 ،م ( .
 وﻛﻴﻊ ،ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﺧﻠﻒ ﺑﻦ ﺣﻴﺎن ت 306ﻫـ 918 /م ،أﺧﺒﺎر اﻟﻘﻀﺎة ) ،ﺑﲑوت :ﻋﺎﱂ اﻟﻜﺘﺐ ( .-

ﻗﻮت اﳊﻤﻮي ،أﺑﻮﻋﺒﺪﷲ ﺷﻬﺎب اﻟﺪﻳﻦ ﻗﻮت ﺑﻦ ﻋﺒﺪﷲ ت 626ﻫـ1228 /م ،ﻣﻌﺠـﻢ اﻟﺒﻠـﺪان ) ﺑـﲑوت:
دار ﺻﺎدر ( .
ﻧﻴًﺎ :اﳌﺮاﺟﻊ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ واﳌﱰﲨﺔ :

 أﻣﲔ ،أﲪﺪ  ،ﺿﺤﻰ اﻹﺳﻼم  ) ،اﻟﻘﺎﻫﺮة :اﳍﻴﺌﺔ اﳌﺼﺮﻳﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻜﺘﺎب 2003 ،م ( . اﻷﻧﺒ ــﺎري ،ﻋﺒ ــﺪ اﻟ ـﺮازق ﻋﻠ ــﻲ ،ﻣﻨﺼ ــﺐ ﻗﺎﺿ ــﻲ اﻟﻘﻀ ــﺎة ﰲ اﻟﺪوﻟ ــﺔ اﻟﻌﺒﺎﺳ ــﻴﺔ ﻣﻨ ــﺬ ﻧﺸ ــﺄﺗﻪ ﺣ ــﱴ ﺎﻳ ــﺔ اﻟﻌﺼ ــﺮاﻟﺴﻠﺠﻮﻗﻲ ،اﻟﻄﺒﻌﺔ  ) ، 1ﺑﲑوت :اﻟﺪار اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻠﻤﻮﺳﻮﻋﺎت1987 ،م ( .
 ﺣﺴــﻦ ،ﺣﺴــﻦ إﺑ ـﺮاﻫﻴﻢ  ،رﻳــﺦ اﻹﺳــﻼم اﻟﺴﻴﺎﺳــﻲ واﻟــﺪﻳﲏ واﻟﺜﻘــﺎﰲ واﻻﺟﺘﻤــﺎﻋﻲ ،اﻟﻄﺒﻌــﺔ  ) ، 14ﺑــﲑوت :دار اﳉﻴﻞ1996 ،م ( .
 رﺿﺎ ،أﲪﺪ  ،ﻣﻌﺠﻢ ﻣﱳ اﻟﻠﻐﺔ ) ،ﺑﲑوت :دار ﻣﻜﺘﺒﺔ اﳊﻴﺎة ( . ﻋﻼم ،ﻧﻌﻤﺖ إﲰﺎﻋﻴﻞ  ،ﻓﻨﻮن اﻟﺸﺮق اﻷوﺳﻂ ﰲ اﻟﻌﺼﻮر اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ) ،اﻟﻘﺎﻫﺮة ،دار اﳌﻌﺎرف ( . -ﺳﻴﻒ اﻟﺪﻳﻦ ،ﻋﺒﺪ اﳊﻜﻴﻢ ﻋﺒﺪ اﳊﻖ ،اﻟﻌﻠﻤﺎء واﻟﺴﻠﻄﺔ ) ،اﻟﻘﺎﻫﺮة :اﳌﻜﺘﺐ اﳉﺎﻣﻌﻲ اﳊﺪﻳﺚ2009 ،م ( .
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 ﺻﻘﺮ ،دﻳﺔ ﺣﺴﲏ  ،اﻟﺴﻠﻢ ﰲ اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﻌﺒﺎﺳﻴﺔ اﻟﺒﻴﺰﻧﻄﻴﺔ ) ،ﻣﻜـﺔ اﳌﻜﺮﻣـﺔ  :اﳌﻜﺘﺒـﺔ اﻟﻔﻴﺼـﻠﻴﺔ1985 ،م (.
 ﺿ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﻴﻒ ،ﺷ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﻮﻗﻲ  ،اﻟﻌﺼ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺮ اﻟﻌﺒﺎﺳ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﻲ اﻷول ،اﻟﻄﺒﻌ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺔ  ) ، 9اﻟﻘ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺎﻫﺮة  :دار اﳌﻌ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺎرف،1966م ( .
 ﻓﻴﻴــﻪ ،ﺟــﺎن ﻣــﻮرﻳﺲ  ،أﺣــﻮال اﻟﻨﺼــﺎرى ﰲ ﺧﻼﻓــﺔ ﺑــﲏ اﻟﻌﺒــﺎس) ،ﺗﺮﲨــﺔ( .ﺣﺴــﲏ زﻳﻨــﺔ ،اﻟﻄﺒﻌــﺔ  ) ، 1ﺑــﲑوت:دار اﳌﺸﺮق 1990 ،م ( .
 اﻟﻨﺠﺎر،ﻋﺎﻣﺮ  ،ﰲ رﻳﺦ اﻟﻄﺐ ﰲ اﻟﺪوﻟﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ،اﻟﻄﺒﻌﺔ  ) ، 3اﻟﻘﺎﻫﺮة :دار اﳌﻌﺎرف1994 ،م( . اﻟﻨﻤﻠ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺔ ،ﻋﻠ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﻲ ﺑ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﻦ إﺑـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـﺮاﻫﻴﻢ  ،اﻟﻨﻘ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﻞ واﻟﱰﲨ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺔ ﰲ اﳊﻀ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺎرة اﻹﺳ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﻼﻣﻴﺔ ،اﻟﻄﺒﻌ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺔ ، 3) اﻟﺮ ض :ﻣﻜﺘﺒﺔ اﳌﻠﻚ ﻓﻬﺪ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ 2006 ،م ( .
 ﻫــﻮروﻓﺘﺲ ،ﻳﻮﺳــﻒ،اﳌﻐــﺎزي اﻷوﱃ وﻣﺆﻟﻔﻮﻫــﺎ ) ،ﺗﺮﲨــﺔ( .ﺣﺴــﲔ ﻧﺼــﺎر ) ،اﻟﻘــﺎﻫﺮة :اﳌﺮﻛــﺰ اﻟﻘــﻮﻣﻲ ﻟﻠﱰﲨــﺔ ،2010م ( .
ﻟﺜﺎً  :اﳌﻘﺎﻻت :
 ﻋﻮض ﻋﺒﺪ اﻟﻜﺮﱘ اﻟﺬﻧﻴﺒﺎت " ،إﺳـﻬﺎﻣﺎت ﻋﻠﻤـﺎء اﳊـﺪﻳﺚ اﻟﺸـﺎﻣﻴﲔ ﰲ اﳊﺮﻛـﺔ اﻟﻌﻠﻤﻴـﺔ واﻟﺜﻘﺎﻓﻴـﺔ ﰲ ﺑﻐـﺪاد ) 463 – 149ﻫـ ـ 1070 – 766 /م ( ﻣــﻦ ﺧ ــﻼل ﻛﺘــﺎب رﻳ ــﺦ ﺑﻐــﺪاد ﻟﻠﺨﻄﻴ ــﺐ اﻟﺒﻐــﺪادي " ،ﻣﺆﺗــﺔ
ﻟﻠﺒﺤﻮث واﻟﺪراﺳﺎت ،ﺳﻠﺴﻠﺔ اﻟﻌﻠﻮم اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ2008 ) 23 / 4 ،م (. 186 – 157 :
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huseyin.ersonmez@ikc.edu.tr, orcid.org/0000-0002-7875-9960
GİRİŞ
İslâmi fetihlerle sınırların genişlemesi, Arapların diğer milletlerle irtibata geçmesi ve Arap
olmayan milletlerin Müslüman olması sonucu Arapçayı öğrenmeye yönelmeleri ile birlikte
ortaya çıkan lahn (hatalı telaffuz) olayları dil kurallarının tedvin edilmesine zemin hazırlamıştır.
Dilin tedvininde ise güvenilir kaynaklara müracaat ihtiyacı ortaya çıkmıştır. Bu yeni durum
karşısında dilde meydana gelebilecek hatalardan korunmak için gramer kaidelerinin
belirlenmesinde ve kelimelerin lugavî anlamlarının tespitinde sağlam ve güvenilir örneklere
müracaat etme işlemi olan istişhâd metodu geliştirilmiştir.
Sözlükte şâhit getirmek, şâhit göstermek anlamlarına gelen istişhâd,1 terim olarak ise “bir
kelimenin veya bir ifadenin lafız, anlam ve kullanım doğruluğunu kanıtlamak amacıyla
doğruluğu kesin olan nazım ve nesirden örnek vermek” anlamındadır. Bunun için getirilen
misale şâhid denir. Bazı kaynaklarda ise istişhâd yerine istidlâl ve ihticâc ifadeleri de
kullanılmıştır.2
Dille ilgili çalışmalarda hangi şairlerin şiirleriyle istişhâd edileceği meselesi dil âlimleri
arasında ihtilaf konusu olmuştur. Fasih Arapçanın kurallarını tespit eden ve dil hazinesini
toplayan âlimler eski dilsel malzemeyi değerlendirip ondan yararlanırken şairleri birtakım
tabakalara ayırmışlar ve bu tabakaları ölçü olarak kullanmışlardır.3
Bu bağlamda Abdulkâdir el-Bağdâdî (ö. 1093/1682) Hizânetu’l-Edeb adlı eserinde birtakım
tasnifler yapmıştır. Bunlar arasında genel olarak kabul gören tasnif ise şu şekildedir:4
Câhiliyyûn: İmruülkays (ö. 540 civarı) ve el-Aʻşâ (ö. 7/629) gibi İslâmiyetten önce yaşamış
şâirler bu tabakaya aittir.
Muhadramûn: Lebîd (ö. 41/661), Hassân b. Sâbit (ö. 60/680) gibi hayatlarının bir bölümünü
Câhiliye döneminde bir bölümünü de İslâmiyet döneminde yaşamış olan şairlerden oluşan
tabakadır.
Mutekaddimûn veya İslâmiyyûn: İslâmi devrin ilk zamanlarında yaşamış şâirlerin
oluşturduğu tabakadır. Cerîr (ö.110/728) ve el-Ferazdak (ö.114/732) gibi şâirler bu tabakaya
aittir.
1

Ebü’l-Fazl Cemâlüddîn Muhammed b. Mükerrem b. Alî b. Ahmed el-Ensârî er-Rüveyfiî İbn Manzûr, Lisânü’lʿArab (Beyrut: Dâru Sadr, 1414), 3/238-240; Ebü’l-Feyz Muhammed el-Murtazâ b. Muhammed b.
Muhammed b. Abdirrezzâk el-Bilgrâmî el-Hüseynî ez-Zebîdî, Tâcü’l-ʿArûs min Cevâhiri’l-Kâmûs (Dâru’lHidâye, tsz.), 8/253.
2
İsmail Durmuş, “İstişhâd”, Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi (İstanbul: TDV Yayınları, 2001), 23/396.
3
Nihad M. Çetin, Eski Arap Şiiri (İstanbul: Kapı Yayınları, 2019), 4; Hüseyin Tural, “Arap Dilinde Şiir ve Hadisle
İstişhâd Mes’elesi”, Atatürk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi 9 (1990), 67.
4
Abdulkâdir b. Ömer el-Bağdâdî, Hizânetu’l-Edeb ve Lubbu Lubabi Lisâni’l-Arab, thk. Abdusselâm Muhammed
Hârun (Kâhire: Mektebetu’l-Hancî, 1997), 1/5-6.
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Muvelledûn veya Muhdesûn: Beşşâr b. Bürd (167/783) ve Ebû Nüvâs (ö. 198/813) gibi
üçüncü tabakadan sonra gelen şairlerdir.
el-Bağdadî’ye (ö. 1093/1682) göre ilk iki tabaka şairlerinin şiirleriyle istişhâdda bulunma
konusunda ittifak varken, üçüncü tabakada yer alan şâirlerin şiirleriyle istişhâdda bulunma
konusunda ihtilaf olmakla birlikte yaygın olan görüşe göre delil olarak kabul edilmiştir.
Dördüncü tabakaya ait şâirlerin şiirleriyle ise bazı hususi sebepler ve istisnalar dışında genel
olarak istişhâd uygun görülmemiştir.5
Bununla birlikte sarf, nahiv ve lugatte ilk üç tabakaya dâhil olan şairlerin şiirleriyle istişhâd
edilirken, belâgat ilimleri olan beyân, meânî ve bedî‘de ilk üç tabakaya ait şairlerin şiirlerinin
yanı sıra müvelledûn/muhdesûn dönemi şairlerinin, dahası Arap olmayan şairlerin de şiirleriyle
istişhâd câiz görülmüştür.6
Asmaî’ye (ö. 216/831) göre kendisiyle istişhâd edilen son şair İbrâhim b. Herme’dir (ö.
150/767).7 es-Suyûtî (ö. 911/1505) ise el-İktirâh adlı eserinde dil konusunda müveleddûndan
olan şairlerin şiirleriyle istişhâdın câiz olmadığı noktasında ittifak olduğunu söyler. Bununla
birlikte ez-Zemahşerî’nin (ö. 538/1144) müvelled şairlerden Ebû Temmâm’ın (ö. 231/846)
şiirleriyle istişhâd ettiğini ayrıca Sîbeveyhi’nin de (ö. 180/796) kendisini hicvetmemesi için ilk
müvelled şair sayılan Beşşâr b. Bürd’den (ö. 167/783-84) istişhâdda bulunduğunu nakleder.
Yine Ahfeş el-Ekber de (ö. 177/793) Beşşâr’dan şâhid getirmiştir.8
Aynı şekilde ulemadan bir grup da müvelledûn tabakası şairlerinin şiirleriyle istişhâdı
uygun görmüşlerdir. Bunlar arasında şu isimler zikredilmiştir: el-Vâhidî (ö. 468/1076),
Batalyevsî (ö. 521/1127), ez-Zemahşerî (ö. 538/1144), İbnu’ş-Şecerî (ö. 542/1148), İbnu’lHaşşâb (ö. 567/1172), İbn Yaîş (ö. 643/1245), İbn Mâlik (ö. 672/1274), İbn Hişâm (ö.
761/1360). Bu ulema Ebû Temmâm, Buhturî, Beşşâr, Mütenebbî ve Ebû Nüvâs gibi birçok
müvelled şairlerden istişhâdda bulunmuşlardır.9
Buradan hareketle şunu diyebiliriz ki, şair tabakaları üzerinde her ne kadar ittifak olsa da
hangi şairlerin şiirleriyle istişhâd edileceği meselesinde farklı görüşler ortaya çıkmıştır.
Tartışmanın olduğu tabaka ise dördüncü tabaka olup Beşşâr b. Bürd ile başladığı kabul
edilmektedir. Bu anlamda Beşşâr hem şiirleriyle istişhâd edilen şairler açısından önemli bir
konuma sahip olup hem de gelenekçi çizgiden yenilikçi çizgiye geçişte bir köprü vazifesi
görmesi bakımından önem arz etmektedir.
Döneminin önemli şairlerinden sayılan Beşşar b. Bürd’ü ve istişhâd edilmesi bakımından
şiirlerini ele alacağımız bu çalışmamızda onun edebi kişiliği üzerinde durarak onu bu alanda
güçlü kılan özelliklerine temas etmeye çalışacağız. Ayrıca Arap edebiyatı tarihi ve Beşşâr b.
Bürd üzerine yapılan çalışmalarda10 şiirlerinin istişhâd malzemesi olarak kullanılmasına işaret
edilmekle birlikte bunların hangi şiirler olduğu ve nerelerde kullanıldığı üzerinde
durulmamıştır. Buradan hareketle onun istişhâd olarak kullanılan beyitlerinin tespitini yapmaya
gayret edeceğiz. Bu tespitleri özellikle sözlük çalışmaları üzerinde yoğunlaştırmakla birlikte
gramer ve belâgat kitapları da taranarak istişhâd olarak kullanılan şiirlerini ortaya koyacağız.
5

el-Bağdâdî, Hizânetu’l-Edeb, 1/6-7.
el-Bağdâdî, Hizânetu’l-Edeb, 1/5.
7
Ebü’l-Fazl Celâlüddîn Abdurrahmân b. Ebî Bekr b. Muhammed el-Hudayrî es-Süyûtî, el-İktirâh fî Usûli’n-Nahv
(Dımeşk: Dâru’l-Beyrûtî, 2006), 59.
8
es-Süyûtî, el-İktirâh fî Usûli’n-Nahv, 58-59.
9
Ebû Sehl Muhammed b. Ali el-Herevî, İsfâru’l-Fasîh, thk. Ahmed b. Saîd b. Muhammed Kaşşâş (Medine, 1420),
1/241.
10
Ülkemizde Beşşâr b. Bürd üzerine sadece bir yüksek lisans çalışması yapılmıştır: Bkz. Asan Ruşid, Beşşâr b.
Burd ve Döneminin Şiirindeki Yeri (Bursa: Uludağ Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans
Tezi, 2011).
6
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1. BEŞŞÂR B. BÜRD
1.1.Hayatı
Beşşâr’ın dedesi Yercûh, İran’a bağlı Tohâristan’dan olup, Mühelleb b. Ebû Sufre
tarafından esir olarak alınmış, babası Bürd de ilk olarak Mühelleb’in karısı Hîre elKuşeyriyye’nin daha sonrasında ise Basra’da Benî Ukayl kabilesinden Ümmü’z-Zibâ isminde
bir kadının kölesi olmuştur. Beşşâr b. Bürd, babası köle iken gözleri kör olarak dünyaya gelmiş
ve sâhibesi tarafından âzat edilmiştir. Ebû Muâz künyesiyle de meşhur olan Beşşâr kulağına
küpe taktığından dolayı “küpeli” anlamında Ebû Mura‘‘as ve Ebû Ri‘âs lakaplarıyla da
anılmıştır.11 Basra’da yetişen ve Bağdat’a da gelen Beşşâr’ın doğum tarihiyle ilgili 77/69995/714 gibi farklı rivayetler vardır.12
Muhdesûn şairlerden olduğu konusunda ittifak olunan Beşşâr, bu dönemin önderlerinden
kabul edilir. Beşşâr hem Emevî hem de Abbâsî dönemini görmesi bakımından muhadramûn
olarak da anılmış, özellikle hiciv ve medih şiirleriyle ön plana çıkmıştır.13
Beşşâr b. Bürd mevâlîden olduğu için Emevîler döneminde kendisine itibar edilmemiş,
fakat Abbâsî halîfesi Mehdî-Billâh (ö. 169/785) ve veziri Hâlid b. Bermek (ö. 190/805)
zamanında kendisine önem verilmiştir. Bununla birlikte Halife Mehdî Beşşâr b. Bürd’ün
müstehcen şiirler yazmasını engellemişse de hiciv yazmasını önleyememiştir. Bu sebeple o
kasidesine ödül vermeyen vezir Ya‘kûb b. Dâvûd’u, hatta aynı nedenle Halife Mehdî’yi bile
hicvetmiş ve bunu nahiv âlimlerinden Yûnus b. Habîb’in (ö. 182/798) meclisinde okumuştur.
Bu durumu öğrenen Ya‘kûb b. Dâvûd, Beşşâr’ın zındık olduğuna ve öldürülmesi gerektiğine
Halîfe Mehdî’yi ikna etmiştir. Hadiseyi bizzat görmek için Basra’ya hareket eden halife,
Batîha’da vakitsiz bir ezan sesi duymuş ve bunu Beşşâr’ın sarhoş olarak yaptığını öğrenince
kendisine kırbaç cezası vermiş ve Beşşâr bu ceza esnasında ölmüştür. Beşşâr’ın cenazesi
Basra’ya getirilerek buraya defnedilmiştir.14
1.2.Edebi Kişiliği
Beşşâr b. Bürd büyük bir şâir olarak muhdesûn (müvelledûn) diye bilinen yeni bir akımın
öncüsü kabul edilmektedir. Nitekim Selm el-Hâsir (ö. 186/802) ve Müslim b. Velîd’i de (ö.
208/823) etkilemiştir. Câhiliye şairlerinden İmruülkays (ö. 540 civarı), İslâmî dönem
şairlerinden Kutâmî (ö. 101/719-20 [?]) kasidenin matla‘15 bölümünü en başarılı bir şekilde
ortaya koyan şairler olarak kabul edildiği gibi Beşşâr da bu alanda muhdesûn (müvelledûn)
şairlerinin en başarılısı olarak ortaya çıkmıştır.16
Beşşâr’ın şiirlerinin sanatsal yönünün bu denli fazla olması Asmaî’nin hoşuna gider. Şiir
inşâd etmenin Beşşâr için çok kolay olduğunu ifade eden Asmaî onu meşhur şairlerden el-A‘şâ
(ö. 7/629 [?]) ve Nâbiğa ez-Zubyânî’ye (ö. 604 [?]) benzetir.17 Bunun yanı sıra Beşşâr hazır
cevaplılığı, seci‘li konuşmaları ve hatîp kişiliği ile de bilinir.18
11

Ebû Muhammed Abdullâh b. Müslim İbn Kuteybe, eş-Şiʿr ve’ş-şuʿarâʾ (Kâhire: Dâru’l-Hadîs, 1423), 2/745;
Ebü’l-Ferec Alî b. el-Hüseyn b. Muhammed b. Ahmed el-Kureşî el-İsfahânî, el-Eğânî, thk. Semîr Câbir
(Beyrut: Dâru’l-Fikr, tsz.), 3/128; Ebû Gays Muhammed Hayrüddîn b. Mahmûd b. Muhammed b. Alî b. Fâris
ez-Ziriklî, el-Aʿlâm (Beyrut: Dâru’l-İlmi li’l-Melâyin, 2002), 2/52.
12
Bkz. Ömer Rıza Kehhâle, Muʿcemü’l-müʾellifîn (Beyrut: Dâru İhyâi’t-Turasi’l-Arabî, 1957), 3/44; ez-Ziriklî,
el-Aʿlâm, 2/52.
13
el-İsfahânî, el-Eğânî, tsz., 3/127.
14
el-İsfahânî, el-Eğânî, tsz., 3/241-245; ez-Ziriklî, el-Aʿlâm, 2/52; Cemal Muhtar, “Beşşâr b. Bürd”, Türkiye
Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi (İstanbul: TDV Yayınları, 1992), 6/8.
15
Kasidenin ilk beyti.
16
Muhtar, “Beşşâr b. Bürd”, 6/8.
17
el-İsfahânî, el-Eğânî, tsz., 3/141.
18
Ebû İshak el-Husrî, Zehrü’l-Âdâb ve Semerü’l-Elbâb (Beyrût: Dâru’l-Ciyl, ts.), 2/474.
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Beşşâr b. Bürd kör olmasının yanı sıra bir köle ailesinden gelmiş olmasının ezikliğini
gidermek ve değersiz görülmenin ortaya çıkardığı intikam duygularını tatmin etmek için kendi
kabilesini dahi hicvetmiştir. Bundan dolayı Basralılar onun hicvine maruz kalmaktan her zaman
çekinmişlerdir. Ukbe b. Selîm ile Hâlid b. Bermek dışında Ukayl kabilesinden övdüğü herkesi
hicvedecek kadar ileri gitmiş, Ukbe b. Selîm ile Hâlid b. Bermek de verdikleri hediyelerle
kendilerini onun hicvinden kurtarabilmişlerdir.19
el-Isfahânî el-Eğânî adlı eserinde Asmaî’den (ö. 216/831) naklen Beşşâr’ın kör olarak
dünyaya gelmesine rağmen şiirlerinde, gören kimselerin dahi yapamayacağı bir şekilde eşyaları
birbirlerine benzettiğini aktarmış ve buna aşağıdaki beyti örnek olarak vererek bundan daha
güzel bir teşbîhi kimsenin yapamadığını söylemiştir.20

ﻟﻴﻞ ََ َﺎوى ﻛﻮاﻛﺒُ ْﻪ
ٌ  وأﺳﻴﺎﻓَﻨﺎ... ﻛﺄ ّن ُﻣﺜَ َﺎر اﻟﻨﻘ ِﻊ ﻓﻮق ُرؤوﺳﻨﺎ
“Başlarımızın üzerinde tozun havalanması ve kılıçlarımız, yıldızları peş peşe kayan bir gece
gibidir.”21 Bu beyitte teşbihten maksat tozu geceye veya kılıçları yıldızlara benzetmek değil
aksine siyah tozlardan ve bu tozlar içinde inip kalkan parlak kılıçlardan ortaya çıkan görüntüyü
karanlık geceden ve onun etrafındaki parlak yıldızlardan ortaya çıkan görüntüye
benzetmektir.22
Beşşâr’ın gözleri görmemesine rağmen yapmış olduğu tasvirler onun özellikle Benî Ukayl
içerisinde yetişmesinden kaynaklı Arap diline olan hakimiyetine, eski edebiyata dair
müktesebâtının zenginliğine ve hayal dünyasının genişliğine işaret eder.23
el-Câhız da Beşşâr’ın şair ve hatîp kişiliğine değinir ve Arap şiirinin farklı türlerinde ürünler
ortaya koyduğuna işaret eder.24 Ayrıca müvelled şairlerden Beşşâr ve İbrâhim b. Herme’den (ö.
150/767) daha isabetli belâgatı kullanan şair olmadığını25 ve Beşşâr’ın döneminin en iyi
şairlerden olduğunu aktarır.26 İbn Kuteybe’de eş-Şiʿr ve’ş-Şuʿarâ’sında Beşşâr hakkında benzer
ifadeler kullanmıştır.27
İbnü’l-Mu‘tez ise (ö. 296/908) Beşşâr’ın şiiriyle alakalı şunları söyler: “Onun şiiri bütün
rahatlıktan daha güzel, camdan daha berrak, dili ise tatlı bir sudan daha akıcıdır.”28
Beşşâr’ın oğlu Muhammed babası ile Asmaî arasında geçen ve Beşşâr’ın dilinin neden bu
kadar güçlü olduğuna işaret eden şu olayı nakleder: “Bir gün Asmaî Beşşâr’a “nahivcilerin
hepsi senin şiirin dışındaki bütün şiirler hakkında konuşmuşlar fakat senin şiirin bunlardan
uzak kalmıştır. (Bu nasıl olabilir?) demiştir. Beşşâr ise buna cevap olarak şöyle demiştir:
“Çünkü ben, Benî Ukayl’dan seksen tane yaşlı adam ve kadının yanında yetiştim ki onlar (dilde)
hata ve lahn nedir bilmezlerdi. Daha sonra ise alimlerle karşılaştım ve onlardan birisi gibi
ِ “ ﻟِﺴﺎ ُن اﻟْﻌﺮArapların dili” lakabı da verilmiştir.29
oldum.” Bundan dolayı Beşşâr’a ب
ََ
19

Muhtar, “Beşşâr b. Bürd”, 6/8.
el-İsfahânî, el-Eğânî, tsz., 3/133-134.
21
Beşşâr b. Bürd, Dîvânu Beşşâr b. Bürd, thk. Muhammed et-Tâhir b. Âşûr (Cezâyir, 2007), 1/335.
22
Ebû Ya‘kûb Sirâcüddîn Yûsuf b. Ebî Bekr (b.) Muhammed b. Alî el-Hârizmî es-Sekkâkî, Miftâhu’l-ʿUlûm
(Beyrût: Dâru’l-Kutubi’l-İlmiyye, 1987), 337.
23
Hâşim Mennâ‘, Beşşâr b. Bürd Hayatuhu ve Şi‘ruhu (Beyrût: Dâru’l-Fikri’l-Arabî, 1994), 13.
24
Ebû Osmân Amr b. Bahr b. Mahbûb el-Câhiz, el-Beyân ve’t-Tebyîn (Beyrût: Mektebetu’l-Hilâl, 1423), 1/63.
25
el-Câhiz, el-Beyân ve’t-Tebyîn, 1/64.
26
Ebû Osmân Amr b. Bahr b. Mahbûb el-Câhiz, el-Hayevân (Beyrût: Dâru’l-Kutubi’l-İlmiyye, 1424), 4/484.
27
İbn Kuteybe, eş-Şiʿr ve’ş-şuʿarâʾ, 2/745.
28
Ebü’l-Abbâs Abdullâh b. Muhammed İbnü’l-Mu‘tez, Tabakâtu’ş-Şuarâ, thk. Abdussettâr Ahmed Ferrâc
(Kâhire: Dâru’l-Meârif, ts.), 28.
29
Sâmî Mekkî el-‘Ânî, Mu‘cemu’l-Elkâbi’ş-Şuarâ (Dubai: Mektebetu’l-Fellâh, 1982), 188. Ayrıca bkz. elİsfahânî, el-Eğânî, tsz., 3/142.
20

243

HİCRİ İKİNCİ ASIRDA İSLÂMÎ İLİMLER- I

Beşşâr on iki bin kaside söylediğini ifade etmişse30 de bunların birçoğu günümüze
ulaşmamıştır. Beşşâr kendi şairliği ile ilgili de şöyle der: “Ben insanların en iyi ve en çok şiir
söyleneyim çünkü benim on iki bin kasidem vardır. O kasideler içerisinde herhangi bir beyit
seçilse de o seçilen beyit ender bulunan bir beyittir. Zaten her kim ki zaten on iki bin tane ender
bulunan beyit ortaya koyarsa o kişi insanların en iyi şairidir.”31 Bu ifadelerden de anlaşıldığı
üzere Beşşâr şairlikteki güçlü yanının farkında ve bunu ifade etmekten de geri durmamaktadır.
Beşşâr’ın çok şiir söylemesi ve bunların kaliteli olması, kolayca ve hızlı bir şekilde şiir
nazmedebilmesi, şiirlerinin insanlar arasında yaygın olması, engin hayal gücü, gelenek ve
yenilik arasındaki uyumu, şiirlerinde çokça edebi sanatlara başvurması, şiirlerinde hikmetin
yaygın olması, özgünlüğü ve üslûbu onun şairliğinin ve şiirlerinin başlıca özelliklerindendir.32
Yukarıda da değindiğimiz gibi Beşşâr şiirde önemli bir geçiş noktasında bulunmaktadır. Bu
anlamda Beşşâr gelenek ve yenilik arasında gerçekleşen ahlak ve edebiyat konularındaki sert
mücadelelere tanıklık etmiştir. Yeni ahlâkî akımları takip eden Beşşar, gelenekçileri ve
yenilikçileri memnun edebilmek için edebî anlayışında bazı değişiklikler göstermiştir. Beşşar
şiirinin kaliteliliği ve sağlamlığı noktasında klasik (gelenekçi) üslûba göre ayrıca edebiyatın
bulunduğu ortama ait olduğunu ve zamanına ve milletine karşı sorumlulukları olduğunu
düşündüğü için asrın ruhuna ve sanatına uygun (yenilikçi) şiirler nazmetmiştir. Böylece
müvelledun edebiyatını ortaya çıkaran Beşşâr şairlerden ve edîblerden isteyen kimselerin
girebilmesi için geniş bir kapı açmıştır.33 Sonuç olarak Beşşâr her iki dönem arasında bir geçiş
olmuş ve bir bağ kurmuştur.
2. BEŞŞÂR B. BÜRD’ÜN ŞİİRİYLE İSTİŞHÂD
2.1. Sözlükler
Dille ilgili malzemelerin derlenmesi Kurân-ı Kerim’deki garip lafızları anlamak ve dili
birtakım hatalardan korumak amacıyla erken dönemlerden itibaren başlamıştır. Bu vesileyle
dillerinin güvenilir olduğu düşünülen ve diğer milletlerden uzaklarda bâdiyede yaşayan
kabilelere geziler yapılmış ve dilsel malzemeler toplanmıştır.
34
ِ
ِ اﻟﺸ ْﻌﺮ ِدﻳﻮا ُن اﻟْﻌﺮ
Geleneksel Arap düşüncesindeki ب
ََ
ُ ّ “Şiir Arabın divanıdır.” Yani “şiir
Arapların ilim hazinesi, bilgi arşividir” düşüncesi Arap şiirine verilen değerin bir ifadesidir.
Şiirlere ve şiir divanlarına verilen bu değer divanlardaki şiirlerin bir dil kaidesini doğrulayan
delil olarak sözlüklerde ve dil bilgisi kitaplarında örnek ve şâhid olarak kullanılması sonucunu
ortaya çıkarmıştır.35

Dilsel malzemeleri derleme faaliyeti ve özelde sözlükçülük için kullanılacak şiir, kelime ve
ifadelerin hangi kabileden alınmasının önemli olduğu gibi hangi zaman diliminden alınacağı da
tartışma konusu olmuştur. Bununla ilgili bilgilere giriş kısmında değinmeye çalıştık.

30

el-İsfahânî, el-Eğânî, tsz., 3/136; el-Husrî, Zehrü’l-Âdâb, 2/472.
el-Husrî, Zehrü’l-Âdâb, 2/472.
32
Bkz. Mennâ‘, Beşşâr b. Bürd Hayatuhu ve Şi‘ruhu, 95-110.
33
Hannâ el-Fâhûrî, Târîhu’l-Edebi’l-Arabî (Beyrût, 1987), 370.
34
Ebû Abdillâh Muhammed b. Sellâm b. Ubeydillâh b. Sâlim el-Cumahî, Tabakâtü Fuhûli’ş-Şuʿarâ, thk. Mahmûd
Muhammed Şâkir (Cidde: Dâru’l-Medenî, ts.), 1/24; Ebû Alî el-Hasen b. Reşîk el-Kayrevânî, el-ʿUmde fî
Mehâsini’ş-Şiʿr ve Âdâbih, thk. Muhammed Muhyiddîn Abdulhamîd (Dâru’l-Ciyl, 1981), 1/30.
35
Soner Gündüzöz, “Arap Sözlük Bilimi ve Sözlük Çalışmaları”, İslam Medeniyetinde Dil İlimleri Tarih ve
Problemler, ed. İsmail Güler (İstanbul: İSAM Yayınları, 2015), 26-27.
31
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Bununla birlikte sözlük bilimi açısından bakıldığı zaman gerek derleme işleminin genel
olarak erken dönemlerde yapıldığı gerekse de hicrî ikinci asırdan sonra yürütülen sözlükçülük
faaliyetlerinde muhdes dönemi edebî ürünlere temkinli yaklaşıldığı görülmektedir.36
Bu anlamda istişhâd dönemi için bir geçiş konumunda olan Beşşâr’ın Arap diline olan
hakimiyeti onun şiirlerinin dilsel malzemeleri derleme noktasında önemli bir yere sahip olan
sözlüklerde istişhâd olarak kullanılmasını sağlamıştır. Başta Arap sözlük biliminin öncüsü
sayabileceğimiz Halîl b. Ahmed (ö. 175/791) Kitabu’l-Ayn adlı meşhur eserinde Beşşâr’ın
şiirlerinden şâhid getirmiştir. Bunun yanı sıra tespit edebildiğimiz kadarıyla el-Ezherî (ö.
370/980) Tehzîbu’l-Luga’sında, İbn Fâris (ö. 395/1004) Mu‘cemu Mekâyisu’l-Luga’sında, elCevherî (ö. 400/1009’dan önce) es-Sıhâh’ında, İbn Manzûr (ö. 711/1311) Lisânu’l-Arab’ında,
ez-Zebîdî (ö. 1205/1791) Tâcu’l-Arûs adlı eserinde Beşşâr’ın şiirlerini kullanmışlardır. Bu
bağlamda Beşşâr’ın zikri geçen sözlüklerde kullanılan beyitlerine değinmek istiyoruz.

ِ  ﺗَـ ْﻘkelimesinin çoğulu olup “saçın kıvrılan parçası”
Halîl b. Ahmed ﱠﻘﺎﺻﻴﺐ
 اﻟﺘkelimesinin ﺼﻴَﺔ
ُ

anlamına geldiğine Beşşâr’ın şu beytini şâhid olarak getirmiştir:37

ِ ﻒ زا َن ﻣﺘْـﻨَـﻴ
ﱠﻘﺎﺻﻴﺐ
 وزاﻧَـْﺘﻪ اﻟﺘ... ﻚ
ْ َ ٌ َوَو ْﺣ
ُ
“(Belinden salınan) Simsiyah gür saçların sırtını süsledi. Saçının kıvrımları ise sırtını
güzelleştirdi.”38
Yine Halil b. Ahmed “ اﻟﻘﺎﻟَﺔinsanlar arasında yayılan söz, söylenti” kelimesinin اﻟﻘﺎﺋِﻞ

kelimesinin yerine kullanılabileceğine Beşşâr’ın beytinde geçtiğini söylediği  أ ﻗﺎ ُﳍﺎifadesini

şâhid olarak getirmiştir.39

Son olarak ise Halil b. Ahmed ﺟ ْﻌﺒﺎء
َ kelimesinin “ ُدﺑُﺮkıç” anlamına geldiğini ifade etmiş ve

bu durumu açıklarken Beşşâr’ın şu şiirini kullanmıştır:40

ِ َ  ﻛﻤﺎ... ﻮد ﺑِِ ِﱪِﻩ
ﺑﻦ ﺳﺎﱂ
ّ ُ ُﺑﻦ ﻋﻤﺎ ٍر َﳚ
ُ ﻬﻴﻞ
ُ ُﺳ َﻬْﻴ ُﻞ
ُ ﺟﺎد ْﳉَ ْﻌﺒﺎ ُﺳ
“Suheyl b. Ammar iyilikle cömertlik yapıyorken, Suheyl b. Sâlim ise kıçıyla cömertlik
yapıyor.”41
Beşşâr’ın  ﻻ َد ْﻫ َﻞifadesinin ﻒ
ْ َ“ ﻻ َﲣkorkma” anlamında  ﻗَ َﻤﻞkelimesinin de “ َﲨَﻞdeve”
anlamında Nabatîlerde bir kullanım olduğuna işaret eden ve et-Tırrımmâh’ı (ö. 100/718)
hicvettiği aşağıdaki beyti başta Kitâbu’l-‘Ayn olmak üzere birçok sözlükte bu anlamda şâhid
olarak getirilmiştir:42

ِ  ﻣﻼ ﻧَـﻴـ َﻔﻖ اﻟﺘﱡـﺒﱠﺎن ِﻣْﻨﻪ...  َﻻ دﻫﻞ ِﻣﻦ ﻗَﻤﻞ ﺑـﻌ َﺪ ﻣﺎ:ﻓَـ ُﻘ ْﻠﺖ ﻟَﻪ
ﺑﻌﺎذر
َْ ُ ُ
َْ ْ
ُ
َ ْ َ
“Ona dedim ki: Korkma deveden, elbiseni dışkıyla doldurduktan sonra…”

36

Gündüzöz, “Arap Sözlük Bilimi ve Sözlük Çalışmaları”, 30.
Ebû Abdirrahmân el-Halîl b. Ahmed b. Amr b. Temîm el-Ferâhîdî, Kitâbü’l-ʿAyn, thk. Mehdî Mahzûmî İbrâhim es-Sâmarrâî (Mektebetu’l-Hilâl, ts.), 5/68.
38
Bürd, Dîvânu Beşşâr b. Bürd, 1/231.
39
el-Ferâhîdî, Kitâbü’l-ʿAyn, 5/213.
40
el-Ferâhîdî, Kitâbü’l-ʿAyn, 1/236.
41
Beşşâr b. Bürd, Dîvanu Beşşâr, thk. Muhammed et-Tâhir b. Âşûr (Kâhire, 1966), 4/184.
42
el-Ferâhîdî, Kitâbü’l-ʿAyn, 4/25; el-Ezherî, Tehzîbü’l-luga, 6/113; İbn Manzûr, Lisânü’l-ʿArab, 11/251; ezZebîdî, Tâcü’l-ʿArûs min Cevâhiri’l-Kāmûs, 28/514.
37
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Halil b. Ahmed’den sonra el-Ezherî’ye baktığımız zaman Tehzîbu’l-Luga’sında Beşşâr’ın
şiirlerini görebiliyoruz. Bu bağlamda el-Ezherî ﱠﺪ
َ  َوﺗkelimesinin “ayağını yere sabitlemek”

anlamında kullanıldığına Beşşâr’dan aşağıdaki beyti şâhid olarak getirmiştir. Aynı anlamda İbn
Manzûr ve ez-Zebîdî’de bu beyti kullanmışlardır:43

ِ وﻟََﻘﺪ ﻗُـ ْﻠ
ِ َ ﺛَﺒِﲑ أَرﰊ ﻋﻠَﻰ ﺛ... :ض
ِ ﲔ َوﺗ َﱠﺪ ﰲ اﻷ َْر
ﻬﻼن
َ ْ ٌ
َ  ﺣ،ﺖ
ُ
“Yere ayağını sabitlediğinde dedim ki: Sebîr dağı Sehlân dağını geçti.”
el-Ezherî eserinin başka bir yerinde Beşşâr’ın hemzeli gelmesi gereken ﺠﺄ
َ  َﻫkelimesini
hemzesiz olarak  َﻫﺠﺎşeklinde kullandığı beyti şâhid olarak getirmiştir. Aynı şâhidi İbn

Manzûr’da kullanmıştır:44

ِ
ِ
ِ ﺖ ِﻣﻦ ورِق اﻟﺸ
ﺼﺒُ ْﻪ
َ َوﻗ
ْ  ﻣ ْﻦ ُﻛ ِّﻞ أ... ،ًﱠﺒﺎب َﻫﺠﺎ
َ ََﺣ َﻮَز راﺟ ٍﺢ ﻗ
َ َ ْ ُ ﻀْﻴ
“Taptaze gençliğin doyuma ulaştığım dönemini (geçirdim), dalların sert ve güçlü olduğu
zamanı tamamladım.”
Arap dilinde büyük bir otorite kabul edilen İbn Fâris Mu‘cemu Mekâyisu’l-Luga adlı meşhur
eserinde Beşşâr’ın şiirlerine yer vermesi Beşşâr’ın şiirlerinin istişhâd olarak kullanılması
açısından önem arz etmektedir. Bu anlamda İbn Fâris zikri geçen eserinde ﺿﺎع
َ kelimesinin

“kişiyi tahrik etmek, güzel kokunun yayılması” gibi anlamlarına değinmiş ve Beşşâr’dan şu şiiri
istişhâd olarak kullanmıştır:45

ِ ِ
ِ
ِِ
ٌ ﺾ ِ ﺎ ِﻣ ْﺴ
ُ َﻚ َﻣﻜﺎ َن ﺑَﻨﺎﻧﻪ … َوﻟﻜﻨﱠﻬﺎ ِرﻳْ ُﺢ اﻟ ّﺪﻣﺎء ﺗ
ُﻀﻮع
ٌ َوﺑِْﻴ
“Kılıçlar parmaklarının arasında misk (bulanmış) gibi (kokuyor), fakat kan kokusu (etrafa)
yayılıyor.”46

ِ  وkelimesinin “benzeri olmayan, tek” anlamına geldiğini Beşşâr’ın Ukbe
Yine İbn Fâris اﺣﺪ

b. Müslim’i methettiği şu şiirini şâhid olarak getirmiştir:47

ِِ ﱠ
ِ
ِ ِ
ِ
ُ َﻣﺎ ﰲ ْاﻷَ َ م ﻟَﻪُ ﻧَﻈﲑ... َ َواﺣ َﺪ اﻟْﻌُ ْﺮب اﻟﺬي
“İnsanlar arasında bir benzeri olmayan ey Arapların eşsizi!”48
Arap sözlük tarihinde Tâcu’l-Luga adlı eseriyle sadece fasih, sahih ve meşhur kelimeleri ele
alması bakımından bir çığır açtığı söylenen ve geliştirdiği sistemle49 sözlükçülük alanında
adından söz ettiren el-Cevherî’nin de Beşşâr’ın şiirlerinden istifade ettiğini görmekteyiz.

43

Ebû Mansûr Muhammed b. Ahmed b. Ezher el-Ezherî, Tehzîbü’l-luga, thk. Muhammed Ivaz (Beyrût: Dâru
İhyâi’t-Turasi’l-Arabî, 2001), 14/105; İbn Manzûr, Lisânü’l-ʿArab, 3/444; ez-Zebîdî, Tâcü’l-ʿArûs min
Cevâhiri’l-Kāmûs, 9/252.
44
el-Ezherî, Tehzîbü’l-luga, 6/185; İbn Manzûr, Lisânü’l-ʿArab, 1/180.
45
Ebü’l-Hüseyn Ahmed İbn Fâris, Muʿcemü mekâyîsi’l-luga, thk. Abdusselâm Muhammed Hârun (Dâru’l-Fikr,
1979), 3/377.
46
Bürd, Dîvanu Beşşâr, 4/105.
47
İbn Fâris, Muʿcemü mekâyîsi’l-luga, 6/90.
48
Bürd, Dîvanu Beşşâr, 4/70.
49
Ayrıntılı bilgi için bkz. Hulusi Kılıç, “Tâcü’l-luga”, Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi (İstanbul: TDV
Yayınları, 2010), 39/356.
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Müellif ﻒ
ْ  أkelimesinin “ısrarla istemek” anlamına geldiğine Beşşâr’ın aşağıdaki beytini şâhid
َ ََﳊ
getirmiştir. Aynı beyti İbn Manzûr ve ez-Zebîdî de kullanmıştır:50

ِ
ِ ِ  وﻟَﻴﺲ ﻟِْﻠﻤ ْﻠ ِﺤ... ، واﻟﻌﺼﺎ ﻟﻠﻌﺒ ِﺪ،اﳊﱡﺮ ﻳـ ْﻠﺤﻰ
اﻟﺮد
ّ ﻒ ﻣﺜْ ُﻞ
َْ
َ
ُ ُ
ُ َ َْ

“Hür kişi kınanır, sopa (dayak) ise köleyedir. Israrla isteyen veren gibi değildir.”51

Yine el-Cevherî  ﺗَـﻨَـﱠﺰىkelimesinin “fırlama, zıplama ve (kalp) çırpıntı” gibi anlamlara

geldiğine Beşşâr’ın şu beytini istişhad olarak getirmiş, İbn Manzûr da aynı beyti Lisânu’lArab’da kullanmıştır:52

ِ
ِ
ِ
ﺬار
ُ  ﻟَ ْﻮ ﻧَـ َﻔ َﻊ اﳊ،ﺬار اﻟﺒَ ْﲔ
َ  ﺣ... ﻛﺄَ ﱠن ﻓُﺆ َادﻩ ُﻛﺮةٌ ﺗَـﻨَـﱠﺰى
“Sanki kalbi yerinden fırlayan bir dünya gibi, uyanık olmak fayda verirse ayrılığa (karşı)
uyanık olun.”53
el-Cevherî son olarak Beşşâr’ın ﺧ ْﺮﺳﺎن
ُ kelimesinin kullanımıyla ilgili şu beytini şâhid olarak

kullanmıştır, bu beyit de İbn Manzûr tarafından eserinde istişhâd olarak getirilmiştir:54

ِ ِ
ﻌﺎب
ُ ُِﰲ اﻟْﺒَـْﻴﺖ ﻣ ْﻦ ُﺧ ْﺮﺳﺎن َﻻ ﺗ
“Ayıplanmayan Horasanlılar (yani kızları) evdedir.”
Yukarıda diğer sözlük müelliflerinden bahsederken İbn Manzûr’un Lisânu’l-Arab’ında
kullandığı ve diğer sözlük yazarları tarafından daha öncesinde kullanılan Beşşâr’ın beyitlerine
de işaret etmeye çalıştık. Bununla birlikte İbn Manzûr’un diğer müelliflerden bağımsız olarak
da Beşşâr’ın şiirlerini kullandığını görmekteyiz. Bununla birlikte ez-Zebîdî de İbn Manzûr’un
kullandığı Beşşâr’a ait bazı beyitleri kendi sözlüğünde istişhâd olarak kullanmıştır. Bu
doğrultuda İbn Manzûr’un kullandığı beyitler şu şekildedir:

ِ
ِ
ﺠﺎب
İbn Manzûr güneşin doğarken ki ortaya çıkan ışığı anlamına gelen اﻟﺸﻤﺲ
ُ  ﺣifadesine
Beşşâr’ın şu beytini istişhâd olarak getirmiştir.55
ِ
ِ إِذَا ﻣﺎ َﻏ
ِ
ت َدﻣﺎ
ﺠﺎب
ْ ﻀْﺒﻨﺎ َﻏ
ْ اﻟﺸﻤﺲ أَو َﻣﻄََﺮ
َ ﻀﺒﺔً ُﻣ
َ  َﻫﺘَﻜْﻨﺎ ﺣ... ًﻀ ِﺮﻳﱠﺔ
َ
“Mudari (kabilesinin) öfkesi gibi öfkelendiğimizde, ortaya çıkarırız güneşin örtüsünü
(ışığını) veya (onların üzerine kılıçlarımızla) kan serpilir.”56
Yine İbn Manzûr اب
َ  رve اب
َ “ أَرşüphelenmek” kelimelerinin aynı anlamda kullanıldığını
belirtmiştir. Bu duruma Beşşâr’ın şu beyitlerini şâhid olarak getirmiştir. Aynı beyti ezZebîdî’de Tâcu’l-Arûs’unda kullanmıştır.57

 ﻻ َن ﺟﺎﻧِﺒُ ْﻪ، وإِ ْن ﻻﻳَـﻨْـﺘَﻪ،ﺖ
َ َ ﻗ،ﻮك اﻟﱠ ِﺬي إِ ْن ِرﺑْـﺘَﻪ
َ َﺧ
ُ ْ أ ََرﺑ...  إِﱠﳕﺎ:ﺎل
ُأ
50

Ebû Nasr İsmâîl b. Hammâd el-Cevherî, Tâcü’l-luga ve sıhâhu’l-ʿArabiyye, thk. Ahmed Abdulgafûr Attâr
(Beyrût: Dâru’l-İlmi li’l-Melâyin, 1987), 4/1426; İbn Manzûr, Lisânü’l-ʿArab, 9/314; ez-Zebîdî, Tâcü’l-ʿArûs
min Cevâhiri’l-Kāmûs, 24/358.
51
Bürd, Dîvânu Beşşâr b. Bürd, 2/159.
52
el-Cevherî, es-Sıhâh, 6/2507; İbn Manzûr, Lisânü’l-ʿArab, 15/320.
53
Bürd, Dîvanu Beşşâr, 4/74.
54
el-Cevherî, es-Sıhâh, 3/922; İbn Manzûr, Lisânü’l-ʿArab, 6/64.
55
İbn Manzûr, Lisânü’l-ʿArab, 1/299.
56
Bürd, Dîvanu Beşşâr, 4/163.
57
İbn Manzûr, Lisânü’l-ʿArab, 1/443; ez-Zebîdî, Tâcü’l-ʿArûs min Cevâhiri’l-Kāmûs, 2/548.

247

HİCRİ İKİNCİ ASIRDA İSLÂMÎ İLİMLER- I

“Kardeşin ki onun hakkında şüphe duyarsan, “gerçekten ben de şüphe duydum” der. Fakat
ona karşı nazik olursan da gevşer.”58
İbn Manzûr  ﻟََﻘﻢkelimesinin “bir şeyin ortası” olduğu anlamına geldiğini ve bu kelimeyi
Beşşâr’ın bir aslanı vasfettiği şu şiiri üzerinden açıklamıştır:59

ِ ﻏﺎﺑ
 ﻓَـﻠَﻪُ َﻋﻠَﻰ ﻟََﻘ ِﻢ اﻟﻄﺮ ِﻳﻖ َزﺋِﲑ... ،ﺻْﻴﺪﻩ
َْ
ْ ﺖ َﺣﻠﻴﻠﺘُﻪ وأ
َ ََﺧﻄﺄ
“(Aslanın) Eşi kayboldu, avını da ıskaladı. Yolun ortasında (nasıl da) bir kükremesi vardı.”

ِ “ رﻓَﺾ اﻟﺸbir şeyin tarafı, parçası” anlamına geldiğine Beşşâr’ın şu beytini
İbn Manzûr ﻲء
ّ ُ َ
şâhid olarak getirmiştir. Aynı beyit ez-Zebîdî tarafından da kullanılmıştır:60
ِ
ِِ
ِ اﻟﺮ
ﺴﲔ َزْﻫﺮا
َ  ُﻛ،ض
َ ْوﻛﺄَ ﱠن َرﻓ
ّ  ﻗﻄَ ُﻊ... ﺾ َﺣﺪﻳﺜﻬﺎ
“Sanki onun sözlerinin her bir parçası, çiçeğe bürünmüş bahçenin parçaları gibidir.”61
İbn Manzûr kimi durumlarda Beşşâr’ın kelimeleri tercih edilmeyen şekilde kullandığına
işaret etmiş ve bu duruma Beşşâr’ın َ ﺑَـَﺮأşeklinde hemzeli gelen kelimeyi hemzesiz olarak
kullandığı şu şiiri örnek gösterilmiştir:62

ِ
ﻚ ْﺗﱪُو
َ َ َﻟﻌ ﱠﻞ َﻋﻴْـﻨ،ﺑﺼ ٍْﱪ
َ  ﻓُـ ْﺰ... : ﻓَـ َﻘﺎﻟُﻮا،ﻧَـ َﻔَﺮ اﳊَ ﱡﻲ ﻣ ْﻦ َﻣﻜﺎﱐ
“Kavmim benim yanımdan kaçtı ve dedi ki: Sabırlı ol, belki gözlerin iyileşir.”63
ez-Zebîdî yukarıda zikrettiğimiz beyitler dışında da Beşşâr’ın şiirlerinden istifade etmiştir.
Bu anlamda  ﻗَـْﺒﻞkelimesinin izahını yaparken Beşşâr’ın şu beytini şâhid olarak getirmiştir:64

ِ اﳊ ِﻲ
ِ ْ ﻋﺎﺷ َﻘﺔٌ … و ْاﻷُذُ ُن ﺗَـ ْﻌ َﺸ ُﻖ ﻗَـْﺒﻞ اﻟْ َﻌ
ِ ِ ِ ِ
ﲔ أَ ْﺣﻴﺎ
َ
َ
ّ َْ ﻗَـ ْﻮم أُذُﱐ ﻟﺒَـ ْﻌﺾ

“Ey kavmim, kulağım kabileden birisine aşıktır! Bazen kulaklar gözden önce aşık olur.”65
Son olarak ez-Zebîdî “ ﻧُﻮنbüyük balık, balina” kelimesinin çoğulunun  ﻧُﻮ نşeklinde geldiğini

ancak Beşşâr’ın bunu  ﻧِْﻴﻨﺎنşeklinde kullanmasının eleştirildiğini söylemiştir. Bu duruma ise
Beşşâr’ın gemiyi vasfettiği şu şiiri şâhid olarak getirmiştir:66

ِ ﺗُﻼَ ِﻋ
ﻔﻮس اﻟﻘﻮم ﻣﻦ َﺟ ْﺮﻳﻬﺎ َْﲡ ِﺮي
َ  ر... ورﲟﱠﺎ
ُ ﺐ ﻧﻴﻨَﺎ َن اﻟﺒُﺤﻮِر
ُ
َ ُأﻳﺖ ﻧ
“Sanki (gemi) denizlerin büyük balıklarıyla eğleniyor, (bu durumda) kavmindeki kişilerin
(ise) denizin akıntısından kaçtıklarını görürsün.”
2.2. Sarf-Nahiv Eserleri
Arap grameri özellikle Basra ve Kûfe merkezinde gelişmeye başlamış, zamanla
ekolleşmeler ortaya çıkmıştır. Bu ekoller dilsel malzemeleri derlerken iki metot
benimsemişlerdir: Semâ ve kıyas. Bunlardan semâ, “fesahatine güvenilen kimselerin
58

Bürd, Dîvânu Beşşâr b. Bürd, 1/326.
İbn Manzûr, Lisânü’l-ʿArab, 12/546.
60
İbn Manzûr, Lisânü’l-ʿArab, 7/157; ez-Zebîdî, Tâcü’l-ʿArûs min Cevâhiri’l-Kāmûs, 18/354.
61
Bürd, Dîvanu Beşşâr, 4/55.
62
İbn Manzûr, Lisânü’l-ʿArab, 1/31; ez-Zebîdî, Tâcü’l-ʿArûs min Cevâhiri’l-Kāmûs, 37/162.
63
Bürd, Dîvanu Beşşâr, 4/66.
64
ez-Zebîdî, Tâcü’l-ʿArûs min Cevâhiri’l-Kāmûs, 30/227.
65
Bürd, Dîvanu Beşşâr, 4/206.
66
ez-Zebîdî, Tâcü’l-ʿArûs min Cevâhiri’l-Kāmûs, 36/232.
59
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sözlerinden delil getirmek”,67 kıyas ise “bir illete binaen nakledilmemiş olanın nakledilene
hamledilmesi” olarak tanımlanabilir.68
Bu metot farklıları da -sözlük çalışmaları ortaya konulurken olduğu gibi- zaman ve mekân
bakımından tartışma konusu olmuştur. Mekân açısından fesahatine güvenilen Arap
kabilelerinden dilsel malzeme toplanırken, zaman açısından hicrî ikinci asır referans alınmıştır.
Bu bağlamda Beşşâr’ın şiirlerinin de gramer eserleri derlenirken referans alındığını
görmekteyiz.
Hiç şüphesiz nahiv ilmine dair günümüze ulaşan en kapsamlı ve en eski eser Sîbeveyhi’nin
(ö. 180/796) el-Kitâb’ıdır. Kaynaklarda Sîbeveyhi’nin kendisini hicvetmemesi için ilk
müvelled şair sayılan Beşşâr b. Bürd’den istişhâdda bulunduğunu nakledilir.69 Şöyle ki
Sîbeveyhi gramatik açıdan Beşşâr’ı eleştirince Beşşâr onu hicveden şu beyitleri söylemiştir:70

ِ ِ
ِ
ﻛﻨﺖ ﺗَﻨﺒِ ُﺬ
َ ﺖ ﻋﻦ َﺷْﺘﻤﻲ وﻣﺎ
َ ْ َﲢَ ﱠﺪﺛ... ﺑﻦ اﻟﻔﺎرﺳﻴﱠﺔ ﻣﺎ اﻟﺬي
َ أَﺳﺒْـ َﻮﻳْﻪ
ِ  وأُﱡﻣ... ﺎءﰐ
ِ ﻐﲏ
ِ ﺳﺎدراً ﰲ َﻣﺴ
ﺼَﺮﻳ ِﻦ ﺗُـ ْﻌ ِﻄﻲ و َْ ُﺧ ُﺬ
َ
ْﻚ ﳌ
َ أَﻇَْﻠ
ِّ َﺖ ﺗ
َ
“Ey Sîbeveyhi, ey Farslı kadının oğlu, ne öyle benim hakkımda sövüp ileri geri
konuşuyorsun.
Annen iki şehirde (Basra ve Kûfe) alıp verirken (ahlaksızlık yaparken) sen umursamazca
benim hakkımda mı konuşur mu oldun!”71
Bu beyitlerden sonra Sîbeveyhi Beşşâr’dan sakınmış ve şiirlerini istişhâd olarak kullanmaya
başlamıştır. Benzer bir durum el-Ahfeş ile ilgili de nakledilir. el-Ahfeş, Beşşâr’ın bir beytini
gramer yönünden eleştirince Beşşâr onu hicvetmiş, el-Ahfeş ise hicvedildiği için ağlarken
“Niçin ağlıyorsun” diye soranlara “Neden ağlamayayım kör Beşşâr’ın diline düştüm” diye
cevap vermiştir. Bundan sonra da Beşşâr’ın şiirlerini eserlerinde istişhâd olarak kullanmıştır.72
Sîbeveyhi’nin Beşşâr’ın şiirleriyle istişhâd ettiği rivayetleri doğru olsa bile bunu günümüze
ulaşan el-Kitab’da tespit edemedik. Bu durum Sîbeveyhi’nin el-Kitâb adlı eserinin günümüze
ulaşmayan nüshalarında ya da ders esnasında Beşşâr’ın şiirlerini istişhâd olarak kullanmış
olabileceğini göstermektedir.
Bunun yanı sıra Sîbeveyhi’nin Beşşâr’dan istişhâdda bulunduğu ve fakat bu beyitlere elKitab’da rastlayamadığımızı ifade etsek de Beşşâr’ın bazı dostları el-Kitâb’daki bir beyti ona
nisbet etmişlerdir: 73

ٍ
ِ ِﺼ َﺤﻪُ ﺑِﻠَﺒ
ٍ ِ
ﻴﺐ
َ ﺐ ِﲟُْﺆﺗِﻴ
ْ ُ َوﻣﺎ ُﻛ ﱡﻞ ُﻣ ْﺆت ﻧ... ،ُﺼ َﺤﻪ
ْ ُﻚ ﻧ
ّ َُوﻣﺎ ُﻛ ﱡﻞ ذي ﻟ
“Her akıllı kişi sana nasihat vermez; her nasihat veren de akıllı olmaz”74
Sîbeveyhi bu şiiri idgâm bahsinde ele almış ancak şairinin kim olduğunu belirtmemiştir. Bu
beyti aynı zamanda Ebu’l-Esved’e nispet edenler de olmuştur.75 Burada şunu ifade edebiliriz
67

es-Süyûtî, el-İktirâh fî Usûli’n-Nahv, 39.
es-Süyûtî, el-İktirâh fî Usûli’n-Nahv, 79.
69
es-Süyûtî, el-İktirâh fî Usûli’n-Nahv, 58-59.
70
el-İsfahânî, el-Eğânî, tsz., 3/207.
71
Bürd, Dîvanu Beşşâr, 4/47-48.
72
el-İsfahânî, el-Eğânî, tsz., 3/206.
73
Ebü’l-Alâ’ Ahmed b. Abdillâh b. Süleymân el-Maarrî, Risâletü’l-Gufrân, thk. Ali Hasan Fâûr (Beyrût: Dâru’lKutubi’l-İlmiyye, 2001), 201; el-Herevî, İsfâru’l-Fasîh, 1/242.
74
Ebû Bişr Amr b. Osmân b. Kanber Sîbeveyhi, el-Kitâb, thk. Abdusselâm Muhammed Hârun (Kâhire:
Mektebetu’l-Hancî, 1988), 4/441.
75
el-Maarrî, Risâletü’l-Gufrân, 201; el-Herevî, İsfâru’l-Fasîh, 1/242.
68
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ki, Sîbeveyhi’nin Beşşâr’dan istişhâdda bulunması uzak bir ihtimal olarak görünmemektedir.
Zira Sîbeveyhi Arap diline dair ilmini hocası Halîl b. Ahmed’den almıştır. Halîl b. Ahmed ise
bir önceki başlık altında değindiğimiz gibi Kitâbu’l-Ayn adlı eserinde Beşşâr’dan istişhâdda
bulunmuştur. Sîbeveyhi’nin el-Kitab adlı eserinin büyük çoğunluğunun Hâlil b. Ahmed’den
gelen rivayetler olduğunu düşünürsek, Beşşâr’ın şiirlerini sadece hicvedilmekten korktuğu için
değil diğer durumlarda da istişhâd olarak kullanabileceğini söyleyebiliriz.
Sîbeveyhi’den sonraki dönemlerde de gramer kitaplarında Beşşâr’ın şiirlerinin şâhid olarak
kullanıldığını görmekteyiz. Bunlardan birisi de meşhur dil alimlerinden İbn Cinnî’dir (ö.
392/1002). Nahiv ilminin metodunu ortaya koymak amacıyla kaleme aldığı el-Hasâis adlı
eserinde müellif Beşşâr’ın şu şiiriyle istişhâdde bulunmuştur:76

ِ وﺣﻮراء اﻟْﻤ
ِ ِاﳉ
ﻨﺎن
ْ  َﻛﺄَ ﱠن َﺣ ِﺪﻳﺜَﻬﺎ َﲦَُﺮ... ﺪاﻣ ِﻊ ِﻣ ْﻦ َﻣ َﻌ ٍّﺪ
َ ُ َْ
“Maad kabilesinden kara gözlü (güzel)! Sanki onun sözleri bahçelerin meyvesidir.”77
Yine Arap dili âlimi ve fakîh olan İbn Mekkî (501/1108?) kaleme aldığı ve elli bölümden
oluşan Teskîfü’l-Lisân adlı eserinde de Beşşâr’ın şiirlerinden istifade ettiğini görmekteyiz.
Müellif eserinde Arapça konuşanların yapmış oldukları hataları ayrıca kurrâ, fakihler ve
müfessirlerin kendi alanlarıyla ilgili yanlış kullanımlarının düzeltilmesini amaçlamıştır. Bunu
yaparken de görüşlerini ispat için âyetlerden, hadislerden ve divanlardan şâhid getirmiştir.
Şöyle ki  ﻓَـ ْﺮطkelimesinin doğru kullanımının fa harfinin fethalı, ra harfinin ise cezmli şekilde

olduğuna Beşşâr’ın şu şiirini şâhid getirmiştir:78

ِ ْ ﻓَـﻠَﻢ ﺗَـ ْﻠ َﻘﻪ إﻻ وأَﻧ... إِذا ِﺟﺌْـﺘَﻪ ﰲ اﻟْ َﻔﺮ ِط أَ ْﻏﻠَﻖ ﺑﻪ
ﲔ
ُ ﺖ َﻛﻤ
َ َ ُ ْ
َُ َ
ُ
ْ
“Zorluk (ihtiyaç) anında ona gelirsen kapıyı kapatır. Onu ancak pusuda beklersen
görebilirsin.”79
Ayrıca İbn Mekkî’nin bir diğer şâhid getirdiği beyit ise  ِﻣﺜْﻞve  كkelimelerinin aynı anlamda

kullanıldığına işaret ettiği şu beyittir:80

ِ اﳊ ِﻲ
ِ ْ  و ْاﻷُذُ ُن ﺗَـ ْﻌ َﺸ ُﻖ ِﻣﺜْﻞ اﻟْ َﻌ... ٌﻋﺎﺷ َﻘﺔ
ِ ِ ِ ِ
ﲔ أَ ْﺣﻴﺎ
َ
َ
ّ َْ ﻗَـ ْﻮم أُذُﱐ ﻟﺒَـ ْﻌﺾ

ِ
ِ
ِ ْ  اﻷُذُ ُن َﻛﺎﻟْ َﻌ... ﺖ َﳍُﻢ
ﺐ ﻣﺎ ﻛﺎ
ّ ُﲔ ﺗ
ْ ُ ﻗﺎﻟﻮا ﲟَ ْﻦ ﻻ ﺗَﺮى َْﺬي ﻓَـ ُﻘ ْﻠ
َ ﻮﰲ اﻟ َﻘ ْﻠ
“Ey kavmim, kulağım kabileden birisine aşıktır! Bazen kulaklar gözler gibi âşık olur.
Bana “görmüyorsun (ne) saçmalıyorsun” dediler, onlara dedim ki: Kulak da göz gibidir,
kalbe olanı gösterir.”81
Ona göre birinci beyitte geçen  ِﻣﺜْﻞkelimesinin anlamıyla ikinci beyitte geçen  كedatının
anlamı aynıdır.
er-Radî (ö. 688/1289’dan sonra), İbnü’l-Hâcib’in el-Kâfiye adlı eserine yazdığı meşhur
şerhinde hâl cümlesinin başına vâv harfinin gelip gelmeyeceği durumları izâh ederken

76

Ebü’l-Feth Osmân İbn Cinnî, el-Hasâis (el-Heyetü’l-Mısriyyeti’l-Amme, ts.), 1/32.
Bürd, Dîvanu Beşşâr, 4/198.
78
Ebû Hafs Ömer b. Halef İbn Mekkî, Teskîfü’l-lisân ve Telkihu’l-Cenân (Beyrût: Dâru’l-Kutubi’l-İlmiyye, 1990),
88.
79
Bürd, Dîvanu Beşşâr, 4/212.
80
İbn Mekkî, Teskîfü’l-lisân ve Telkihu’l-Cenân, 76.
81
Bürd, Dîvanu Beşşâr, 4/206-207.
77
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Beşşâr’ın beyitlerini istişhâd olarak kullanmıştır.82 er-Radî’nin bu şerhi ulema arasında çok
rağbet görmüştür. Öyle ki es-Süyûtî, içerik, tahkik ve hüsn-i ta‘lil bakımından bu eserin bir
benzerinin olmadığını ifade etmiştir.83 Bu açıdan bakıldığı zaman Beşşâr’ın şiirinin istişhâd
olarak bu şerhte kullanılması da kayda değerdir. Beşşâr’ın eserde kullanılan beyti ise şu
şekildedir:

ﺖ َﻣ َﻊ اﻟﺒﺎ ِزي َﻋﻠَ ﱠﻲ َﺳ َﻮ ُاد
ُ إذا أَﻧْ َﻜَﺮﺗِْﲏ ﺑَـ ْﻠ َﺪةٌ أ َْو ﻧَ َﻜ ْﺮُ ﺎ … َﺧَﺮ ْﺟ
“Bir belde benden hoşlanmadığında veya hoşlanmazsam ben onlardan, karanlık üzerime
çökmüşken (kuşların en erken kalkanı) doğanla çıkarım (oradan).”
Endülüslü dil âlimi ve müfessir Ebû Hayyân el-Endelüsî de (ö. 745/1344) et-Tezyîl ve’tTekmîl adlı Arap gramerine dair eserinde ismi mevsûl bahsinde Ebû Nüvâs’a ait bir beyti
Beşşâr’a nispet ederek aktarmıştır.84 Burada şunu söylebiliriz ki, Ebû Hayyân her ne kadar
istişhâd için Ebû Nüvâs’a ait bir beyti Beşşâr’a nispet etmişse de bu durum Ebû Hayyân
nezdinde Beşşâr’ın şiirlerinin istişhâd için kullanılabileceğini göstermektedir.
Yine önemli âlimlerden es-Süyûtî de (ö. 911/1505) harfi cerlerden olan “ كgibi” harfinin

zamire birleşebileceğine ve bu durumda da beyitte geçtiği gibi  ﻛِﻲşeklinde kesre ile

harekeleneceğine işaret etmiş ve buna Beşşâr’ın aşağıdaki beytini şâhid olarak getirmiştir. Aynı
beyti Nûreddin el-Üşmûnî (ö. 918/1513) ve es-Sabbân da (ö. 1206/1792) Arap gramerine dair
ortaya koydukları eserlerinde şâhid olarak kullanmışlardır:85

ِ
 ِﺣﲔ ﺗَ ْﺪﻋُﻮ اﻟ ُﻜ َﻤﺎةُ ﻓِ َﻴﻬﺎ ﻧـََﺰال... ت ﱂ ﺗﻜﻦ ﻛِﻲ
ْ ب َﴰَّﺮ
ُ اﳊﺮ
ْ َوإذا
“Savaş şiddetlendiğinde ve “Zırhlılar savaşa!” (diye) çağırdıkları zaman, benim gibi
(cesur) olamadın.”
es-Saydâvî, failin hazfi meselesine değinirken Beşşâr’ın beytini şâhid olarak getirmiştir.
Ona göre, hazfedilen şey bilinirse ve ona delalet eden bir şey de varsa bu durumlarda hazf
câizdir.

ِ
ِ إِذَا ﻣﺎ َﻏ
ِ
ت َدﻣﺎ
ﺠﺎب
ْ ﻀْﺒﻨﺎ َﻏ
ْ اﻟﺸﻤﺲ أَو َﻣﻄََﺮ
َ ﻀﺒﺔً ُﻣ
َ  َﻫﺘَﻜْﻨﺎ ﺣ... ًﻀ ِﺮﻳﱠﺔ
َ
“Mudari (kabilesinin) öfkesi gibi öfkelendiğimizde, ortaya çıkarırız güneşin örtüsünü
(ışığını) veya (onların üzerine kılıçlarımızla) kan serpilir.”86

82

Necmü’l-eimme Radıyyüddîn Muhammed b. el-Hasen el-Esterâbâdî, Şerhu’r-Radî ala’l-Kâfiye, thk. Yusûf
Hasan Ömer (Bingazi: Karyonus Üniversitesi, 1978), 2/42; Muhammed et-Tantâvî, Neş’etu’n-Nahv ve Târîhu
eşheri’n-Nuhât (Mektebetu İhyâi’t-Turasi’l-Arabî, 2005), 201.
83
Ebü’l-Fazl Celâlüddîn Abdurrahmân b. Ebî Bekr b. Muhammed el-Hudayrî es-Süyûtî, Buğyetü’l-Vuʿât fî
Tabakâti’l-Lugaviyyîn ve’n-Nuhât, thk. Muhammed Ebu’l-Fadl İbrâhîm (Lübnân: el-Mektebetü’l-Asriyye,
ts.), 1/567.
84
Ebû Hayyân Muhammed b. Yûsuf b. Alî b. Yûsuf b. Hayyân el-Endelüsî, et-Tezyîl ve’t-Tekmîl fî Şerhi’t-Teshîl,
thk. Hasan Hindâvî (Dâru’l-Kalem, ts.), 3/127.
85
Ebü’l-Fazl Celâlüddîn Abdurrahmân b. Ebî Bekr b. Muhammed el-Hudayrî es-Süyûtî, Hemʿu’l-Hevâmiʿ fî şerhi
Cemʿi’l-Cevâmiʿ, thk. Abdulhamîd Hindâvî (Mısır: el-Mektebetü’l-Tevfîkiyye, ts.), 2/448; Ebü’l-Hasan
Nureddîn el-Üşmûnî, Şerhu’l-Üşmûnî ʿalâ Elfiyyeti İbn Mâlik (Beyrût: Dâru’l-Kutubi’l-İlmiyye, 1998), 2/68;
Muhammed Ali es-Sabbân, Hâşiyetü’s-Sabbân ʿalâ Şerhi’l-Üşmûnî (Beyrût: Dâru’l-Kutubi’l-İlmiyye, 1997),
2/311.
86
Bürd, Dîvanu Beşşâr, 4/163.
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87
Beyitte ت َدﻣﺎ
ُ ت اﻟ ﱡﺴ
ْ  َﻣﻄََﺮifadesinin aslı ﻴﻮف َدﻣﺎ
ْ  َﻣﻄََﺮşeklinde olup, beytin öncesi buna işaret
etmektedir. Said el-Afgânî de eserinde aynı doğrultuda bu beyti kullanmıştır:88

el-Beyâtî, Edevâtu’l-İ‘râb adlı eserinde vav harfinin ب
“ ُر ﱠnice” manasına gelebileceğine

Beşşâr’ın şu şiirini şâhid olarak getirilmiştir:89

ٍ َو َﺟْﻴ
اﳋَ ِﻄّ ِّﻲ ُﲪٌْﺮ ﺛَﻌﺎﻟِﺒُ ْﻪ
ْ ﺼﻰ … َوِ ﻟﺸ ْﱠﻮ ِك َو
ُ ﺶ َﻛ ُﺠْﻨ ِﺢ اﻟﻠﱠْﻴ ِﻞ ﻳَـ ْﺰ َﺣ
َ َﻒ ِ ْﳊ
“Nice ordular var ki gecenin karanlığı gibidir. Birçok kişiyle, cesurca ve mızraklarının
uçları kanlanmış bir şekilde saldırır.”90
Muhammed Ali ed-Dürer, İmruulkays’ın muallakasındaki sevgiliye olan özlemden dolayı
gecelerin uzunluğuyla ilgili kısmı şerh ederken Beşşâr’ın şu beytini şâhid getirmiştir:91

ِ
ِ
ٌ  َوﻧـَ َﻔﻲ َﻋ ِّﲏ اﻟْ َﻜَﺮى ﻃَْﻴ... َﱎ
َْ  َوﻟﻜﻦ َﱂْ أ،َﱂْ ﻳَﻄُ ْﻞ ﻟَْﻴﻠﻲ
ْﻒ أََﱂ
“Gecem uzamadı fakat ben yine de uyuyamadım. Acı hayaller uykuyu benden
uzaklaştırdı.”92
Yine ed-Dürer, Antere’nin muallakasındaki bir beyitte geçen  ﺧﺎﻓِﻴَﺔkelimesini açıklarken
Beşşâr’ın şu beytini şâhid getirmiştir:93

اﳋََﻮ ِاﰲ ﻗُـ ﱠﻮةٌ ﻟِْﻠ َﻘ َﻮ ِادِم
ْ  ﻓَﺈ ﱠن... ًﻀﺎﺿﺔ
ُ َوﻻ َْﲡ َﻌ ْﻞ
َ اﻟﺸ َﻮرى َﻋﻠَْﻴ
َ ﻚ َﻏ
“Sakın! istişareyi kendinden eksik bırakma. Çünkü kanadın küçük tüyleri büyük tüyleri için
(uçmaya) bir destektir.”94
2.3. Belâgat Eserleri
İlim olarak “düzgün ve yerinde söz söyleme usul ve kaidelerini inceleyen” belâgat, Arap
diliyle ilgili ilimler içerisinde müstakil bir ilim haline gelmesi çok geç olmuştur. Zira Kur’ân-ı
Kerîm’in icâzını anlayabilmek için Müslüman milletlerin ve çeşitli nesillerin uzunca bir süre
bu konu üzerinde çalışıp bu ilmin esaslarını, metot ve ıstılahlarını ortaya koymalarını beklemek
gerekiyordu. Belâgat ancak bu tarihî süreçten sonra bağımsız bir ilim olabilmiştir.95
Belâgat ilmi Câhiliye döneminde bilinmesine ve o dönemde çok ileri düzeyde olmasına
rağmen Arap edebiyatında bu ilimle ilgili çalışmalar önceleri edebî tenkit ile birlikte ele
alınmaya başlanmış,96 İslâmî dönemde ise hem Kurân-ı Kerîm’in icâzı, hem de edebî tenkit
dolayısıyla bu faaliyetler daha hızlı bir şekilde ilerlemiştir.
Belâgat ilminin ortaya çıkışındaki temel etkenler Câhiliye dönemi ve İslam sonrası dönem
olmak üzere ikiye ayrılabilir. Câhiliye dönemine ait etkenler arasında şiir, hitâbet ve bunlarla
ele alınabilecek darb-ı meseller sayılabilir ki bunlar aynı zamanda sonraki dönemde belâgat
ُ  ﺗ َ ْﻘrivayetini vermiştir.
es-Saydâvi ط ُر دَﻣﺎ
Muhammed Saîd b. Muhammed Cân b. Ahmed el-Efgânî, el-Mûcez fî kavâʿidi’l-lugati’l-ʿArabiyye (Beyrût:
Dâru’l-Fikr, 2003), 106; Yusûf es-Saydâvî, Kavâidu’l-Lugati’l-Arabiyye (Dımeşk: Dâru’l-Fikr, 1999), 1/246.
89
Zâhir Şevket el-Beyâtî, Edevâtu’l-İ‘râb (Beyrût, 2005), 270.
90
Bürd, Dîvânu Beşşâr b. Bürd, 1/334.
91
Muhammed Ali Taha ed-Dürer, Fethu’l-Kebîru’l-Müteâl İrâbu’l-Muallâkatu’l-Aşri’t-Tivâl (Cidde:
Mektebetu’s-Suvâdî, 1989), 1/111.
92
Bürd, Dîvanu Beşşâr, 4/166.
93
ed-Dürer, Fethu’l-Kebîru’l-Müteâl İrâbu’l-Muallâkatu’l-Aşri’t-Tivâl, 2/155.
94
Bürd, Dîvanu Beşşâr, 4/173.
95
Hulusi Kılıç, “Belâgat”, Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi (İstanbul: TDV Yayınları, 1992), 5/381.
96
Mehmet Akif Özdoğan, “Klâsik Arap Edebiyatında Edebî Tenkidin Ortaya Çıkışı”, Nüsha: Şarkiyat
Araştırmaları Dergisi 2/7 (2002), 142.
87
88
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ilminin beslendiği kaynaklar arasındadır. İslamdan sonraki dönemde ise başta Kurân ve hadis
daha sonra ise özellikle Kurân ile ilişkili olmak üzere fıkıh, tefsir, kitâbet, şiir, kelâm ve felsefe
belâgat ilminin gelişmesine katkı sağlamıştır.97
Belâgatla ilgili eserlerin tedvininde istişhâd meselesine daha esnek davranılmıştır. Bu
anlamda sarf, nahiv ve lugatte girişte belirttiğimiz şekliyle ilk üç tabakada olan şairlerin
şiirleriyle istişhâd edilirken, belâgat ilimleri olan beyân, meânî ve bedî‘de ilk üç tabakaya ait
şairlerin şiirlerinin yanı sıra müvelledûn/muhdesûn dönemi şairlerinin, hatta Arap olmayan
şairlerin de şiirleriyle istişhâd câiz görülmüştür.98 Bu bağlamda Beşşâr’ın şiirlerine hemen
hemen bütün belâgat kitaplarında çok fazla rastlamaktayız. Dolayısıyla burada belâgat ilminin
en meşhur eserlerinden Beşşâr’ın istişhâd olarak kullanılan bazı şiirlerinden örnekler vermek
istiyoruz.
Belâgat ilminde önemli bir konuma sahip olan el-Câhız (ö. 255/869) Araplar’ın şiir ve
hitabetteki kabiliyetlerini ele aldığı el-Beyân ve’t-Tebyîn adlı eserinde Beşşâr’ın iyi bir şair ve
seci‘ ustası olduğunu söyler. Recez türü şiirlerinden örnekler verir.99 el-Câhız, bedî‘nin
Arapçaya mahsus bir sanat olduğunu bu sebeple de Arapçanın diğer dillere üstün geldiğini
söylemiştir. Bununla birlikte Beşşâr’ın da bedî‘ sanatını en güzel şekilde kullananlardan
olduğunu ve Attâbî’nin de (ö. 220/835) şiirlerinde Beşşâr’ın yolunu takip ettiğini ifade
etmiştir.100 Bu anlamda Beşşâr’ın şu beytini şâhid olarak getirmiştir:101

ِ َ ﺑِﺮأْ ِي ﻧ... ﱠﺼﻴﺤﺔَ ﻓَﺎﺳﺘَﻌِﻦ
ِ
ِ
ﺼﺎﺣ ِﺔ ﺣﺎ ِزِم
ٍﺼ
َ َﻴﺢ أ َْو ﻧ
ْ ْ َ ي اﻟﻨ
ُ ْإذا ﺑَـﻠَ َﻎ اﻟﱠﺮأ
َ

اﳋََﻮ ِاﰲ ﻓِ ٌﻊ ﻟِْﻠ َﻘﻮ ِادِم
ْ  َﻣﻜﺎ ُن... ًﻀﺎﺿﺔ
َ ﱡﻮرى َﻋﻠَْﻴ
َ ﻚ َﻏ
ْ َوﻻ َْﲢ َﺴ
َ ﺐ اﻟﺸ
ِ ِو َﺧ ﱠﻞ اﳍُﻮﻳِْﲎ ﻟِﻠﻀﱠﻌ
ﺲ ﺑِﻨﺎﺋِِﻢ
ْ  ﻧـَ ُﺆوﻣﺎ ﻓَِﺈ ﱠن... ﻴﻒ َوﻻ ﺗَ ُﻜ ْﻦ
َ
َ
َ اﳊَْﺰَم ﻟَْﻴ

“Düşünce nasihate ulaştığı zaman, nasihat edenin görüşlerinden veya kararlı kimselerin
nasihatlerinden yardım iste!
Sakın istişareyi kendin için bir eksiklik zannetme! Çünkü kanadın küçük tüyleri büyük tüyleri
için (uçmaya) yardımcıdır.
Zayıfların özelliği olan ihmalkârlığı bırak, uyuklama! Çünkü azim ve kararlılık uyumaz.”102
Belâgat ilminin temellerini atan dil âlimlerinden olan İbnu’l-Mu‘tez (ö. 296/908) aralarında
zıtlık bulunan kelimelerin bir ibarede birlikte kullanılması şeklinde tanımlanan mutâbakat
(tıbâk) konusunu işlerken Beşşâr’ın şu şiirini şâhid olarak getirmiştir:

ِ ط ﺑِﻨِ ْﺴ
ﻴﺎﱐ
ٌ َُﺣﺘّ َﺎم ﻗَـ ْﻠِﱯ َﻣ ْﺸﻐ
ٌ  ﻳَـ ْﻬ ِﺬي وﻗَـ ْﻠﺒُﻚ َﻣ ْﺮﺑﻮ... ﻮل ﺑِ ِﺬ ْﻛ ِﺮُﻛ ُﻢ
 ﻳَ ْﺪﻧُﻮ ﺗَ َﺬ ﱡﻛُﺮﻫﺎ ِﻣ ِّﲏ ِوﺗَـْﻨ ِﺂﱐ... َﳍِْﻔﻲ َﻋﻠَﻴﻬﺎ َوَﳍِْﻔﻲ ِﻣ ْﻦ ﺗَ َﺬ ﱡﻛ ِﺮﻫﺎ

“Ne zamana kadar kalbim sizi hatırlamakla meşgul olup saçmalayacak, senin kalbin beni
unutmaya bağlanmışken.

97

Hasan Taşdelen, “Belâgat İlmi ve Tarihi”, İslam Medeniyetinde Dil İlimleri Tarih ve Probmler, ed. İsmail Güler
(İstanbul: İSAM Yayınları, 2015), 219.
98
el-Bağdâdî, Hizânetu’l-Edeb, 1/5.
99
el-Câhiz, el-Beyân ve’t-Tebyîn, 1/63.
100
el-Câhiz, el-Beyân ve’t-Tebyîn, 3/281.
101
el-Câhiz, el-Beyân ve’t-Tebyîn, 3/276.
102
Bürd, Dîvanu Beşşâr, 4/173.
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Üzüntüm onadır ve onu hatırlamayadır. Hatıralar beni ona yaklaştırıyor ve de
uzaklaştırıyor.”103
Belâgat ilminde Delâilu’l-İ‘câz ve Esrâru’l-Belâga eserleriyle adından söz ettiren elCürcânî de (ö. 471/1078-79) Beşşâr’ın şiirlerinden istifade etmiştir:

ِ
ﻟﻴﻞ ََ َﺎوى ﻛﻮاﻛﺒُ ْﻪ
ٌ  وأﺳﻴﺎﻓَﻨﺎ... ﻛﺄ ّن ُﻣﺜَ َﺎر اﻟﻨﱠـ ْﻘ ِﻊ ﻓَـ ْﻮ َق ُرُؤوﺳﻨﺎ
“Başlarımızın üzerinde tozun havalanması ve kılıçlarımız, yıldızları peş peşe kayan bir gece
gibidir.”104
el-Cürcânî bu beyti teşbîh bahsinde şâhid olarak getirmiştir. Ayrıca müellif Beşşâr’ın bu
beyitte yapmış olduğu teşbîhin azımsanmayacak ve de inkâr edilemeyecek derecede iyi
olduğuna ve ruha da tesir ettiğine işaret etmiştir.105 Yine eserinin değişik yerlerinde de bu beyti
kullanmıştır.106
Yine el-Cürcânî teşbîh konusunda değindiği Beşşâr’ın diğer bir beyti ise şudur:

ِ أَو َﻛﺒ ْﺪ ِر اﻟ ﱠﺴ
ِ
ِِ ِ ِ
ٍ  َﻏ ْﲑ ﻗَ ِﺮ،ﻤﺎء
اب
َ ﻳﺐ … ﺣ
ُ  َواﻟﻀ ْﱠﻮءُ ﻓﻴﻪ اﻗْﱰ،ﲔ ﻳُ ِﻮﰲ
َ ْ
ُ
“Kendisine yaklaşmak istediğinde uzak, ışığı ise yakın olan semadaki dolunay gibidir.”107
Müellif bu beyitte Beşşâr’ın kadınları aynı anda hem yakın hem de uzak olma durumlarını
gökteki dolunaya benzettiğini ifade etmiştir.108
Son olarak el-Cürcânî’nin Esrâru’l-Belâga’sında istişhâd olarak kullandığı şu beyti vermek
istiyoruz:109

ِ ِ ْﺑـﻌﺜ
ﺖ ا ْﳍََﻮى َﺷَﺮﻛﺎ
ُ ﱠﻣ
ُ ََ
ْ ﺖ ﺑِﺬ ْﻛ ِﺮﻫﺎ ﺷ ْﻌ ِﺮي … َوﻗَﺪ
ﺎﺣﺘُﻨِﻜﺎ
ْ ﺐ
اﳊُ ﱡ
ﻓَـﻠَ ﱠﻤﺎ َﺷﺎﻗَﻬﺎ ﻗَـ ْﻮِﱄ … َو َﺷ ﱠ
ْ َﺐ ﻓ

ﻚ ﺗَْ َﱪ ُح اﻟْ َﻔﻠَﻜﺎ
ُ َﺲ َزاﺋَِﺮةً … َوَﱂْ ﺗ
ْ أَﺗَـْﺘ ِﲏ اﻟﺸ
ُ ﱠﻤ

ﺶ ﻗَ ْﺪ َﻫﻠَﻜﺎ
ُ َو َﺟ ْﺪ
ُ ﺶ ِﰲ ُﺳ ْﻌ َﺪى … َوﻛﺎ َن اﻟْ َﻌْﻴ
َ ت اﻟْ َﻌْﻴ
“Şiirimi onun adıyla gönderdim ve aşkımı bir tuzak olarak sundum.

Sözlerim onu hoşnut edince ve aşk ateşinde yanıp tutuşmayı tecrübe edinince, güneş
yörüngesinden ayrılmadan ziyaret için bana geldi.
Ben hayatı Su‘da’da buldum. (Ondan önce) Hayat yok olup gitmişti.”110
Miftâhu’l-‘Ulûm adlı eseriyle kendinden sonraki belâgat çalışmalarını büyük ölçüde
etkileyen es-Sekkâkî (ö. 626/1229) ’إِ ﱠنnin kullanımıyla alakalı Beşşâr’ın şu beytini istişhâd
olarak getirmiştir:
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Bürd, Dîvânu Beşşâr b. Bürd, 1/349.
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ِ
ِ
ﱠﺠﺎح ِﰲ اﻟﺘـْﱠﺒ ِﻜ ِﲑ
َ  إِ ﱠن... ﱯ ﻗَـْﺒ َﻞ ا ْﳍَ ِﺠ ِﲑ
ﺑَ ّﻜﺮا ﺻﺎﺣ َﱠ
َ ذاك اﻟﻨ
“Öğle sıcağı gelmeden önce erkenden yola koyulun ey arkadaşlarım! Muhakkak ki başarı
erken yola koyulmaktadır.”
es-Sekkâkî, bu beytiyle Beşşâr’ın belâgatta yetkin halis bedevî Araplara uymayı
arzuladığını söylemiş Ebu Amr b. A‘lâ’nın (ö. 154/771) huzurunda Halefu’l-Ahmar’ın (ö.
180/796 [?]) Beşşâr’ın gözlerinden öptüğü Asmaî’den şöyle bir rivayet nakletmiştir: “Beşşâr
ِ
kasidesini inşâd edince Halefu’l-Ahmar “Ey Ebû Muâz ﱠﺠﺎح
َ  إِ ﱠنyerine ﱠﺠﺎح ﰲ اﻟﺘـْﱠﺒ ِﻜ ِﲑ
َ ذاك اﻟﻨ
ُ ﺑَ ّﻜﺮا ﻓﺎﻟﻨ
desen daha güzel olurdu” demiş, buna karşılık Beşşâr ise “Ben bu kasideyi bedevî Arapların
ِ
ifadesine uygun olarak ﱠﺠﺎح
َ  إِ ﱠنşeklinde söyledim, eğer ﱠﺠﺎح ﰲ اﻟﺘـْﱠﺒ ِﻜ ِﲑ
َ ذاك اﻟﻨ
ُ  ﺑَ ّﻜﺮا ﻓﺎﻟﻨşeklinde

söyleseydim bu ifade müvelledûnun sözleri gibi olurdu ki bu da bedevi Arapların sözüne
benzemez ve söylediğim kasideye de uygun olmazdı” demiştir. Bunun üzerine Halefu’l-Ahmar
kalkıp Beşşâr’ın gözlerinden öpmüştür.” Ayrıca es-Sekkâkî, Beşşâr’ın belâgat ilminin önde
gelenlerinden olduğunu, bu ilimde yetkinleştiğini de ifade etmiştir.111
Belâgat eserlerinde Beşşâr’ın istişhâd olarak kullanılan şiirlere el-Kazvîni el-İzâh adlı
eserinden de örnek vermek istiyoruz. Müellif müsnedün ileyhi tarif ederken Beşşâr’ın şu şiirini
istişhâd olarak kullanmıştır:112

ٍ أَ اﳌﺮﻋﱠﺚ ﻻ أَﺧ َﻔﻰ ﻋﻠﻰ أ
ِ ت ِﰊ اﻟﺸﱠﻤﺲ ﻟِْﻠ
ِ ﻘﺎﺻﻲ وﻟِﻠﺪ
ﱠاﱐ
ْ ُ َُ
َ
َ
ُ ْ َ ْ  َذ ﱠر... َﺣﺪ

“Ben küpeliyim kimseden saklamıyorum. Güneş uzaklarda ve yakınlarda üzerime doğdu
(her tarafta meşhur oldum)”113
el-Kazvînî ayrıca fasl ve vasl başlığı altında da Beşşâr’ın şiirinden şâhid getirmiştir:114

ﺖ َﻣ َﻊ اﻟﺒﺎ ِزي َﻋﻠَ ﱠﻲ َﺳ َﻮ ُاد
ُ إذا أَﻧْ َﻜَﺮﺗِْﲏ ﺑَـ ْﻠ َﺪةٌ أ َْو ﻧَ َﻜ ْﺮُ ﺎ … َﺧَﺮ ْﺟ
“Bir belde benden hoşlanmadığında veya hoşlanmazsam ben onlardan, karanlık üzerime
çökmüşken (kuşların en erken kalkanı) doğanla çıkarım (oradan).”
Son olarak es-Subkî’den bazı şâhid beyitler vererek bu konuyu noktalamak istiyoruz. esSubkî tevcîh sanatını “sözü iki farklı anlama gelecek şekilde söylemek” olarak tarif ettikten
sonra Beşşâr’ın şaşı olan Amr el-A‘ver’e söylediği şu beyti şâhid olarak getirmiştir:115

ِ
َ ﺧﺎ َط ِﱄ َﻋ ْﻤٌﺮو ﻗَﺒﺎءً … ﻟَْﻴ
ُﺖ َﻋﻴْـﻨَـْﻴﻪ َﺳﻮاء
“Amr bana bir elbise dikti ki, keşke iki gözü de aynı olsa”116
Yine es-Subkî istiâre bahsinde Beşşâr’ın şu beytini şâhid olarak getirmiştir:117

ﻚ ﺗَْ َﱪ ُح اﻟْ َﻔﻠَﻜﺎ
ُ َﺲ َزاﺋَِﺮةً … َوَﱂْ ﺗ
ْ أَﺗَـْﺘ ِﲏ اﻟﺸ
ُ ﱠﻤ

“Güneş yörüngesinden ayrılmadan ziyaret için bana geldi”118
111
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SONUÇ
Şâirler şiirleriyle istişhâd edilme bakımından bazı tabakalara ayrılmıştır. Beşşâr
müvelledûn/muhdesûn olarak isimlendirilen dördüncü tabaka şâirlerinin ilki kabul
edilmektedir. Bu tabakadaki şâirlerin şiirlerini şâhid olarak getirme noktasında ihtiyatla
yaklaşılmıştır. Fakat dil ilimlerinin derlendiği eserleri incelediğimiz zaman Beşşâr’ın bu
konuda istisna tutulan şâirlerden olduğunu gördük. Bunda Beşşâr’ın öncelikle yetiştiği ortamın
sonrasında Arap diline olan hâkimiyetinin ayrıca gelenek ve yenilik arasında bir geçiş
konumunda bulunmasından dolayı da her iki üslûba olan yatkınlığının büyük bir etkisi
olduğunu düşünmekteyiz.
Bu bağlamda sözlüklerden tespit edebildiğimiz kadarıyla Halîl b. Ahmed Kitabu’l-Ayn adlı
eserinde, el-Ezherî Tehzîbu’l-Luga’sında, İbn Fâris Mu‘cemu Mekâyisu’l-Luga’sında, elCevherî es-Sıhâh’ında, İbn Manzûr Lisânu’l-Arab’ında, ez-Zebîdî Tâcu’l-Arûs’unda Beşşâr’ın
şiirlerinden şâhid olarak getirmişlerdir. Söz konusu sözlüklerde Beşşâr’a ait on yedi beyit tespit
edilmiş olup bunlardan birçoğu birden fazla sözlükte kullanılmıştır.
Gramere dair eserlerde ise başta Sîbeveyhi’nin Beşşâr’ın şiirlerinden şâhid getirdiği
kaynaklarda aktarılmıştır. Fakat el-Kitâb’da istişhâd edilen Beşşâr’ın beyitlerini eserin mevcut
baskılarında tespit edemedik. Bu durum Sîbeveyhi’nin Beşşâr’ın şiirlerini eserinin günümüze
ulaşmayan nüshalarında veya ders halkasında konuyu anlatırken kullanmış olabileceğini
göstermektedir. Ayrıca Beşşâr’a ait şiirler Sîbeveyhi’nin eserinde isim vermeksizin zikrettiği
beyitlerin arasında olma ihtimali de söz konusudur. Bu bağlamda Sîbeveyhi’nin şairinin ismini
vermediği bir beytin, Beşşâr’a nispet edildiğini gördük.
Burada şunu da söyleyebiliriz ki, Sîbeveyhi Hâlil b. Ahmed’in talebesi olup el-Kitâb’da
ondan çokça nakilde bulunmuştur. Halîl b. Ahmed ise Beşşâr’ın şiirlerini eserlerinde şâhid
olarak kullanması, Sîbeveyhi’nin şâhid olarak kullanabileceğine işaret etmektedir. Bu
bağlamda Sîbeveyhi ve Ahfeş gibi önemli dilcilerin Beşşâr’dan her ne gerekçelerle olursa olsun
istişhâdda bulunması, Beşşâr’ı şiirleriyle istişhâd edilen şair konumunda görmememiz için
yeterli olduğunu düşünmekteyiz.
Bunun yanı sıra diğer bazı gramer eserlerinde de önemli dil âlimlerinin Beşşâr’ın şiirlerini
şâhid olarak kullandıklarını gördük. Bunlar arasında İbn Cinnî, İbn Mekkî, er-Radî, Ebû
Hayyân el-Endelüsî, es-Süyûtî, Nûreddin el-Üşmûnî ve es-Sabbân gibi önemli dil âlimlerini
sayabiliriz.
Şâhid getirme noktasında sözlükler ve gramer eserlerine nispeten daha esnek davranılan
belâgat eserlerinde ise Beşşâr’a ait birçok beytin kullanıldığını görmekteyiz. Bu doğrultuda
Beşşâr’ın güçlü edebî yönüne değinen bazı belâgat alimlerinin onun şiirlerine hayranlık
duyduklarını ifade etmişler ve şiirlerini eserlerinde çokça kullanmışlardır.
Son olarak incelediğimiz eserlerde Beşşâr’a nispet edilen bazı şiirlerin mevcut divan
baskılarında yer almadığını tespit ettik. Dolayısıyla bu beyitlerin Beşşâr’ın divanının yeni
baskılarında eklenebileceğini söyleyebiliriz.
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