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Halep Selçuklu
Devleti Meliki Rıdvân
b. Tutuş es-Selcukî’nin
(ö. 507/1113)
Haçlılarla
Münasebeti
Mevlüt POYRAZ1

GİRİŞ
Suriye Selçuklu Devleti meliki Tâcü’d-Devle Tutuş b. Alparslan’ın oğlu olarak 475/1082 yılında Dımaşk’ta dünyaya gelen
Halep Emirliğine kadar hayatını burada sürdüren Rıdvan b. Tutuş, Atabey Cenâhüddevle Hüseyin tarafından eğitilmiştir. Babası Tutuş’un Sultan Melikşah’ın ölümünün ardından Büyük Selçuklu tahtını ele geçirmek için Sultan Berkyaruk ile ikinci defa
mücadeleye girdiği sırada Dımaşk’ta babasının atadığı vezirlerin
yardımıyla babasının naibi olarak bulunmaktaydı (488/1095).2
Tutuş, Sultan Berkyarukla savaşında kendisine destek vermesi
için Dımaşk’taki naibi olan oğlu Rıdvan’a haber salıp toplayacağı
kuvvetlerle kendisine yardıma gelmesini istedi. Bu talep üzerine
harekete geçen Rıdvan, Suriye’de kalan askerlerden oluşturduğu orduyla hemen yola koyuldu. Bu faaliyetiyle siyasi arenada
tarih sahnesine çıkan Rıdvan b. Tutuş, Fırat’ın kıyısındaki Ani’ye
vardığı zaman babasının Rey yakınlarında Sultan Berkyaruk ile

1 Dr. Öğr. Üyesi. Artvin Çoruh Üniversitesi/ İlahiyat Fakültesi
2 İbn Kesîr, Ebü›l-Fidâ İmâdüddîn İsmâîl b. Şihâbiddîn Ömer b. Kesîr
(ö. 774/1373); el-Bidâye ve’n-Nihâye (Çev.: Mehmet Keskin) I-XV,
Çağrı Yayınları, Ankara Ts., XII/294; Ebû’l-Fidâ; Kitâbu’l-Muhtasar
Fî Ahbâri’l-Beşer, El-Matbaatu’l-Hüseyniyyetü’l-Mısriyye, I. Baskı, Ts., II/206; Osman Çetin, Türk-İslam Devletleri Tarihi, İstanbul
2009, s.147; Ali Sevim, “Rıdvân b. Tutuş”, DİA, XXXV/49.
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yaptığı savaşta öldürüldüğü (488/1095)3 haberini alınca hemen
Halep’e döndü ve babasının atadığı vezir Ebû’l-Kâsım el-Bedii’den idareyi devralıp adına hutbe okutturarak melikliğini ilan
etti (488/1095).4 Böylece Rıdvan, Büyük Selçuklu Hükümdarı Berkyaruk’a bağlı kalmak suretiyle Suriye- Filistin Selçuklu
Devleti hükümdarı oldu. Akabinde atabeyi Cenahüddüvle Hüseyin’i devlet işlerini idare etmek üzere görevlendirdi.5 Kardeşi Dukak’ın Dımaşk’a giderek burada melikliğini ilan etmesi ve
bazı valilerin de Dukak’a destek vermesi üzerine bölünen Suriye Selçuklu Devleti’nden iki meliklik ortaya çıktı ve Rıdvan b.
Tutuş, Halep meliki olarak tarihteki yerini aldı.6 Daha sonra iki
kardeş arasında diğer emirlerinde desteklemeleri sonucu kıyasıya iktidar mücadelesi başladı.7 Melik Rıdvan kardeşi Dukak’ı
ve bölgedeki muhalif valileri itaat altına alıp hâkimiyet sahasını
genişletmek için mücadeleye koyuldu. Ancak bazı yerel yöneticilerin Dukak’ın yanında yer alması bu gayesini gerçekleştirmesini zorlaştırmış olsa da nihayet Dukak’ı kendisine tabi kılmayı
3

4
5

6

7

İbn Kesîr, XII/294; Çetin, s. 147; Ali Sevim, “Rıdvân b. Tutuş”, DİA,
XXXV/49; K. V. Zettersteen , “Rıdvan b. Tutuş”, İA (MEB), IX/734-735.
İstanbul 1988, s. 734; İbrahim Duman, Halep Selçuklu Meliki Rıdvân B. Tutuş Devrinde Halep Ve Çevresinin Sosyo-Ekonomik Durumu
Hakkında Bir Araştırma (1095-1113), The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science (JASSS),
Number: 37, s. 491-509, Autumn I 2015, s.492-493; Osman Turan,
Selçuklular Tarihi ve Türk-İslam Medeniyeti, İstanbul 2009, s. 255.
Kemâlüddîn İbnü’l-Adîm, Zübdetü’l-Halep min Târîhi Haleb’de Selçuklular 1055-1127 (Seçme Tercüme ve Değerlendirme: Ali Sevim),
TTK,Ankara 2014, s.74-75; Ebu’l-Fidâ, II/206.
İbnü’l-Adîm, 75; Sevim, “Rıdvân b. Tutuş”, DİA, XXXV/49; Zettersteen
, “Rıdvan b. Tutuş”, İA, IX/734; Duman, a.g.m., s.492-493.
İbrahim Kafesoğlu, Selçuklu Tarihi, (MEB I. Bsk.), İstanbul 1972, s.
88; Çetin, 148; Ali Sevim, Suriye-Filistin Selçuklu Devleti Tarihi,
TTK Basımevi, Ankara 1989, s.83-84; Altan, 51; J. Sauvaget., “Haleb”, İA (MEB), İstanbul 1988, V/117-122.
İbnü’l-Adim, 79-81; Ebû’l-Fidâ, II/206-207; Seyfullah Kara, Büyük
Selçuklular ve Mezhep Kavgaları, İstanbul, 2007, s.137.; Amin Maalouf, Arapların Gözüyle Haçlı Seferleri (Çev.: Mehmet Ali Kılıçbay),
İstanbul 1998, s. 43-45; Maalouf, bu kıyasıya iktidar mücadelesini her
iki lideri de etkileyen batıni içerikli Haşhaşiyyun tarikatının etkisine
bağlamaktadır. Ayrıca Antakya valisi Yağsiyan’ın yardım çağrısına
verilen tepkide de bu karşıtlığın etkisinden bahsetmektedir.; Maalouf’un iddiası için ayrıca bkz. Philip K. Hitti, İslam Tarihi ( Çev.:Salih Tuğ) Boğaziçi Yayınları, İstanbul 1989, s.691; Kara, 137.
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başarmıştı (1097).8 Bu durum karşısında Melik Rıdvan amacına
ulaşabilmek için Fatımilerden mali ve askeri yardım alma karşılığında hutbeyi Fatimi halifesi adına dahi okutmuş ancak istediği malî ve askerî yardımın gelmemesi ve kendisine destek veren
valilerin (Sökmen b. Artuk, Yağısıyan) baskısı üzerine bundan
vazgeçti.9 Bölgede mutlak hâkimiyetini kurmak için her türlü
alternatifi değerlendirmekten kaçınmayan Rıdvan, bu mücadelelere koyulduğu esnada Haçlılar, Anadolu topraklarına girmişti.
Bu haber üzerine Rıdvan ve diğer emirler Haçlılarla mücadele
hususunu görüşmek üzere Halep’e döndüler.10 Fakat Selçuklu
melik ve emîrleri kendi aralarındaki meseleleri bir kenara bırakarak Haçlılara karşı bir birlik sağlayamadılar.11 Diğer taraftan
dini, siyasi, sosyal ve iktisadi bir takım gerekçelerin perdesi altında Türkleri Anadolu’dan ve Suriye-Filistin (Kudüs) topraklarından atıp yakındoğu’yu hâkimiyetleri altına alma gayesiyle12
Avrupa’dan yola çıkıp Türkiye Selçuklularıyla mücadele ederek
Anadolu’yu geçmeyi başaran Haçlılar, stratejik açıdan önemli
olan ve alındığı zaman kendilerine yardım eden Bizans’a vermeyi vadettikleri -Halep Meliki Rıdvan’a bağlı Yağısıyan idaresindeki- Antakya önlerine gelmişlerdi.13 Haçlıların Anadolu’dan
geçmek için Anadolu Selçuklu Devletiyle gerçekleştirdikleri sa-

8 İbnü’l-Adîm, 81; Ebu’l-Fidâ,, II/209-210; Turan, 256.
9 İbnü’l-Adîm, 82-83; İbnü’l-Esîr, Ebü›l-Hasen Ali b. Muhammed b. Esir
(ö. 630/1232); el-Kâmil Fi’t-Tarih Tercümesi (Çev.: Abdullah Köşe),
Bahar Yayınları. İstanbul 1987, X/225; İbn Kesîr, XII/303; Azîmî
Tarihi-Selçuklular Dönemiyle İlgili Bölümler, ( Metin, Çeviri, Notlar
ve Açıklamalar =Ali Sevim), TTK. Ankara 2006, s. 36; Zettersteen
, “Rıdvan b. Tutuş”, İA, IX/734; Tâlib Yâzîcî, “Halep”, DİA, XV/239241; Sevim, “Rıdvân b. Tutuş”, DİA, XXXV/49; Zettersteen , “Rıdvan
b. Tutuş”, İA, s. 734; Altan, s. 51-52; Turan, s. 256.
10
Sevim, Suriye-Filistin Selçuklu Devleti Tarihi, s. 92; Altan, s. 51;
Zettersteen , “Rıdvan b. Tutuş”, İA, IX/734.
11 Altan, s. 52.
12 Hasan İbrahim Hasan, İslam Tarihi, (Çev.: İsmail Yiğit), İstanbul
1992, V/293-297; Birsel Küçüksipahioğlu, Haçlı Devletleri, Türkler
Ansiklopedisi, VI/687-694, Ankara 2002, s. 687; H.A. Nomiko, Haçlı Seferleri (Çev,:Kriton Dinçmen), İstanbul 1997, s. 15-25.
13 İbnü’l-Esir, X/225; Ebu’l-Fidâ, II/210; Işın Demirkent, Haçlı Seferleri, İstanbul 1997. s.38; Süheyl Zekkâr, El-Mevsûatu’ş-Şâmiyye
fî Tarîhi’l-Hurûbi ve’s-Sâlîbiyye-Medhalu ile Târîhi’l-Hurûbi ve’SSâlîbiyye, Dımaşk-1417/1995, III/1187; Altan, s. 51-52.
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vaşlar esnasında Antakya valisi Yağısıyan, Halep’ten Antakya’ya
döndü savunma önlemleri için faaliyetlere başladı. Şehrin surlarının güçlü olması, yiyecek sıkıntılarının da olmaması valiyi kısmen rahatlatmış olsa da asker sayısının azlığı onu endişeye sevk
etti. Bu durum onu Selçuklu Sultanı Berkyaruk’un yanı sıra; Halep meliki Rıdvan, Dımaşk meliki Dukak, Hıms emiri Cenahüddevle ve Musul valisi Kürboğa’dan yardım talep etmeye itti14

1- Halep Meliki Rıdvan b. Tutuş’un Antakya’nın
işgali esnasında Haçlılarla münasebeti:

20 Ekim 1097’de Antakya önüne gelen Haçlılar, surlara kadar
ilerleyip şehri kuşattılar ancak hemen saldırıya geçmediler. Zira
coğrafi konumu sebebiyle şehri her yönden kuşatmak mümkün
değildi; güney taraftaki uçurumlu araziye asker yerleştirmek
olanaksızdı. Bu sebeple bir süre dinlenmeyi ve aynı zamanda
şehri kontrol altında tutmayı hedeflediler. Bu süre zarfında;
Liman şehri olan Samandağ’ı buraya gelen Cenova filosunun
yardımıyla ele geçirerek deniz yoluyla bağlantı kurdukları gibi
Antakya ile Halep arasındaki bağlantıyı sağlayan Harim’i de zapt
ederek ihtiyaçlarını temin ediyorlardı. Diğer taraftan Antakya
valisi Yağısıyan ise; bir taraftan talep ettiği yardımı beklerken
bir taraftan da şehirden çıkardığı küçük birliklerle sürekli olarak
Haçlılara saldırılar düzenliyordu.15 Bir süre sonra saldırılardan
bunalan ve aynı zamanda erzak sıkıntısı çekmeye başlayan Haçlılar, hileye başvurarak Yağısıyan’a yardımı önlemek için Halep
ve Dımaşk emirlerine mektup yazıp “Biz sadece daha önce Rumların elindeki yerleri almak üzere geldik, başka yerlerde gözümüz
yoktur” diyerek onları yardımdan vazgeçirmeye çalışmışlardır.16
Ali Sevim, Haçlıların bu teklifle güvence verdiklerini ancak Haçlıların Antakya’yı işgal ettikten sonra sözlerinde durmadıklarını
ifade ederek,17 bu teklif çerçevesinde onların yardıma gelmediğini dolaylı olarak ima etmektedir.

14 İbnü’l-Adîm, s. 86-87; Demirkent, Haçlı Seferleri, s. 39; Steven Runciman, Haçlı Seferleri Tarihi ( Fikret Işıltan) TTK Basımevi, Ankara
1989, I/165; Sevim, “Rıdvan b. Tutuş”, DİA, XXXV/49; Altan, s. 52;
Duman, a. g. m., s.494-495.
15 Demirkent, Haçlı Seferleri, s. 39.
16 İbnü’l-Esir, X/230; Sevim, Suriye-Filistin Selçuklu Devleti Tarihi, s.
106; Altan, s. 52.
17 Sevim, Suriye-Filistin Selçuklu Devleti Tarihi, s. 106.
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Dımaşk Meliki Dukak, atabeyi Tuğtekin’le birlikte oluşturduğu güçlü bir orduyla Antakya yoluna koyuldu. Yağsıyan’ın yardım talebi için gönderdiği oğlu Şemsüddevle’nin de aralarında
bulunduğu bu ordu hareket halindeyken Hama emiri de birlikleriyle orduya dahil oldu. Bu sırada yiyecek aramak için güneye yönelen Bohemund komutasındaki Haçlı kuvvetleri, el-Bâre köyü
yakınlarında ani bir hücumla Dukak komutasındaki birliklere
saldırınca Dukak, kuvvetleriyle Hama’ya çekilmek zorunda kaldı
ve Dukak’ın bu yardım girişimi sonuçsuz kaldı.18 El-Bâre savaşından sonra Melik Dukak’ın yanından ayrılan Şemsüddevle, bu
kez hızlıca Halep’e Melik Rıdvan’ın yanına gidip Antakya savunması için askeri yardım talebinde bulunmuştu.19 Runciman’ın
kaydına göre Yağsıyan’ın bir yıl önceki ihanetine karşılık yardım teklifini reddedecek karakterdeydi. Ancak Yağısıyan’ın oğlu
Şemsüddevle’nin bizzat yardım talebine de kayıtsız kalamadı.
Talebe olumlu yanıt veren Rıdvan20 -aslında kendisine bağlı olan
bir şehri koruması zorunluyken- sefere bizzat katılmayıp Halep
kuvvetlerini ve Sökmen b. Artuk komutasındaki Türkmenlerden oluşan askeri birliği Şemsüddevle’nin emrine vererek Yağısıyan’ın yardımına gönderdi.21 Maalouf, Rıdvan’ın bu yardım
talebini kabul etmesini Rıdvan’ın Yağısıyan’a yardımından çok
yiyecek sıkıntısı yüzünden Halep civarını yağmalayıp altını
üstüne getiren Haçlı tehdidinden kendini korumak için yaptığı kanaatindedir.22 Rıdvan’ın bu tutumu, Ali Sevim’in yukarıda
zikrettiğimiz anlaşmayla ilgili imasını destekler mahiyet arz
etmektedir. Zira Rıdvan, Haçlılarla yüzleşme durumunda “ben
sizinle mücadele etmedim” diyebilecek pozisyonu korumuştur.

Emrine verilen kuvvetlerle Antakya yoluna koyulan Şemsüddevle, Asi ırmağı ile Antakya Gölü (Amik Gölü) arasında dar bir
geçide geldiklerinde kenti kontrol altında tuttukları anlaşılan
Bohemund, Robert de Flandre ve Etienne de Blois’nın komutasındaki 700 şövalyeden oluşan Haçlı atlı birliklerinin saldırısına
uğradı. Bozguna uğrayan Halepli askerler önce Harim’e çekildi-

18 İbn Kalânisî, Şam Tarihine Zeyl (Çev.: Onur Özatağ), İstanbul 2015,
s. 2; İbnü’l-Adîm, s. 88; Runciman, 169; Altan, s. 52.
19 İbnü’l-Adîm, s. 88.
20 Runciman, s. 165.
21 İbnü’l-Adîm, s. 88; Runciman, I/173; Sevim, Suriye-Filistin Selçuklu
Devleti Tarihi, s. 100-101.
22 Maalouf, s. 46-47.
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ler ancak kendilerini izleyen Haçlı kuvvetlerinden kurtulmak
için Halep’e dönmek zorunda kaldılar (Mart 1098).23 Rıdvan’ın
gönderdiği ordu hiçbir başarı gösteremediği gibi kendisinin
bu mücadeleye bizzat katılmaması Haçlılarla mücadeleye pek
önem vermediğini göstermektedir.24

Maalouf, Rıdvan’ın aralarında bulunduğunu belirttiği yardım ordusunun durumunu betimleyici bir tarzda anlatırken,
bu ordunun yola çıkarken başarılı olma hususunda çok iddialı
olduğuna dikkat çekmiş, ardından Rıdvan’ın Haçlılarla ilgili anlatılanlardan korkup dehşete düştüğü için sayısal üstünlüğüne
rağmen saldırıda bulunamadığını ifade etmiştir. Ayrıca Rıdvan’ın askerlerinin her tür kuşatılma tehlikesini önlemek için
bütün gece Asi nehriyle Antakya kalesi arasında dar bir toprak
şeridinde tuttuğunu, Haçlıların ise şafakla birlikte saldırıya geçip Haleplileri savunmasız bir halde yakalayarak çarpışma ya
da geri çekilme tercihiyle bıraktıklarını, mücadele edenlerin
kıyıma uğradığını akabinde Rıdvan’ın adamlarını geri çektiğini
kaydetmektedir. 25

Gerek Dımaşk meliki Dukak’ın bizzat katıldığı ordusunun
yardım faaliyeti gerekse Halep meliki Rıdvan’ın gönderdiği yardım ordusu Antakya’ya varamadan Haçlılarca bozguna uğratılmış, dolayısıyla amacına ulaşamamıştı. Vali Yağısıyan’ın oğlu
Şemsüddevle yakın bölgedeki melikleri ikna edip yardım ordusu temin etmesine rağmen başarısızlığa uğrayınca Yağısıyan
artık Sultan Berkyaruk ve diğer emirlerin göndereceği büyük
yardım ordusunu beklemeye koyuldu.

Diğer taraftan Sultan Berkyaruk’un emriyle Musul emiri
Kıvâmüddevle Kürboğa komutasında Antakya’ya yardım etmek
üzere büyük bir birleşik Müslüman ordusu hazırlandı. İbnü’l-Esir’in kaydına göre; Arâbıyla, Türküyle bütün Suriye askerleri
de toplanma merkezi olan Mercidabık’ta bu orduya katıldı. Tutuş’un oğlu Dukak, Atabeğ Tuğtekin Hıms hâkimi Cenâhüddevle, Sincar hâkimi Arslantaş, Süleyman b. Artuk ve diğer büyük
emirler de Kürboğa komutasındaki orduya iltihak ettiler. Ancak

23 İbnü’l-Adîm, s. 88-89; Runciman, I/173.
24 Sevim, Suriye-Filistin Selçuklu Devleti Tarihi, s. 100-101; Altan, s. 52.
25 Maalouf, s. 47-48; Ayrıca bkz. Harold Lamb, Tanrı’nın Krallığı (Çev:
Derya Öztürk), İstanbul 2014, s.183-186.
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Halep meliki Rıdvan bu orduya katılmadığı gibi asker de göndermemişti.26 Ebru Altan, Halep meliki Rıdvan’ın bu orduya
katılmamasını; kardeşi Dukak ile rekabeti ve üvey babası Cenahüddevle’ye olan husumetine bağlarken27 Ali Sevim, Halep meliki Rıdvan’ın önemsiz sayılacak kadar küçük bir birlikle katıldığını kaydetmiştir.28 İslam Ansiklopedisi’nde (MEB) Rıdvan b. Tutuş maddesinin yazarı K. V. Zettersteen ise, Rıdvan’ın müttefik
Müslüman ordusuna bizzat katıldığını kaydetmektedir.29

Kürboğa komutasındaki birleşik Müslüman ordusu, Antakya
önlerine varmadan 9 ay süren kuşatma sonrası Antakya ihanet
yoluyla Haçlıların eline geçmişti (3 Haziran 1098). Zamanında
yetişemeyen Kürboğa ise şehri kuşatma altına aldı.30 Fakat sonuç
Haçlıların korktuğu gibi olmadı.31 Zira Kürboğa bencil olmakla beraber yanındaki Müslümanlara ve emirlere baskı ve kötü
muamelede bulunduğu için32 emirler, Kürboğa’ya kızdılar ve
akıllarına koydukları ihanet planlarını en kritik anda onu yalnız
bırakarak gerçekleştirdiler.33 İbnü’l-Adîm, Melik Rıdvan’ın, Antakya kuşatmasını yöneten birleşik Müslüman ordusunun komutanı Kürboğa’ya kuşatma esnasında içeriği hakkında bilgi
sahibi olunamayan bir elçilik heyeti göndermesi sonucu emirler
arasında anlaşmazlığın çıktığını bu sebeple Türkmenlerin ordudan ayrıldığını ve Kürboğa’yı kuşatmada yalnız bıraktıklarını
ileri sürmüştür.34 Runciman ise; Kürboğa’nın ittifaka iştirak etmeyen Halep meliki Rıdvan’ın yardımını temin edebilmek için
görüşmeler yaptığını, bu durumdan şüphelenen başta Dımaşk
meliki Dukak ve diğer emirlerin huzursuz olduğunu, emir ve as26
27
28
29
30

31
32
33
34

İbnü’l-Esir, X/230-231; Ebu’l-Fidâ, II/210-211.
Altan, s. 52.
Sevim, “Rıdvan b. Tutuş”, DİA, XXXV/49.
Zettersteen, “Rıdvan B. Tutuş”, İA, IX/734.
Sahillioğlu, Halil; “Antakya”, DİA, İstanbul, 1991. III/228; Strf.ck.;
“Antakya”, İA (MEB), I/456.
Altan, s. 54.
Süheyl Zekkâr, III/1188.
İbnü’l-Esir, X/230-231; Ebû’l-Fidâ, II/210-211; Ayrıntılar için ayrıca bkz. Mevlüt Poyraz, “Antakya’nın Haçlılarca İşgali Üzerine bir
Değerlendirme” TÜRÜK Uluslararası Dil, Edebiyat ve Halkbilimi
Araştırmaları Dergisi 2018, Yıl 6, Sayı 13; s.189-202.
İbnü’l-Adîm, s. 92-93; Ayrıca bkz. Sevim, Suriye-Filistin Selçuklu
Devleti, s. 187-188.
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kerlerin ittifakı bozarak ayrılıp memleketlerine dönmeye başladıklarını kaydetmiştir.35 Harold Lamb, Rıdvan’ın Haçlıların teke
tek savaşta yenilmez oldukları hususunda Kürboğa’yı uyardığını
kaydetmiştir36 ki biz bu uyarıyı iki türlü değerlendirmek zorundayız. Birincisi çok dikkatli savaşması ikincisi korku hissetmesine neden olabilecek söylemiyle savaştan çekilmesini işaret
etmiş olması ihtimalidir.
Sonuç olarak, buyruğu altındaki melik ve emirlerin kendisini
düşman karşısında yalnız bıraktıklarını gören Kürboğa
savaşmadan geri çekildi ve Haleb’e gitti. Burada melik Rıdvan
tarafından karşılanan ve geri çekilirken bütün ağırlıklarını bırakan Kürboğa, Halep’ten askerleri için gerekli olan donanımı
temin ettikten sonra valisi bulunduğu Musul’a döndü.37 İbn-i Kesir, Kürboğa’nın Haçlılarla savaştığını, mağlup edilerek çok sayıda adamını kaybettiğini ve mallarının haçlılarca ganimet olarak
alındığını kaydetmiştir.38

Kürboğa’nın Antakya kuşatmasından sonra Rıdvan’ın yanına gitmiş olması ayrıca dikkat çekmektedir. Zira Rıdvan bizzat katılmadığı gibi ittifaka ciddi bir kuvvetle de katılmamıştı.
Kürboğa kendisine destek vermeyen bir melike neden sığınsın
ki? Bu durum, gerçekten Rıdvan’ın Antakya savaşının seyrinde
doğrudan ya da dolaylı etki ettiğine işaret etmektedir. Savaşta
-emirlerin ittifaktan ayrılmaları- başarısız olunmasında Rıdvan’ın görüşmelerinin etkisiyle birlikte orduya dâhil olmadığı
halde ordu komutanını uzaktan yönlendirmede rol oynadığı da
hissedilmektedir.

Yukarıdaki bilgiler ışığında meseleye baktığımızda melik
Rıdvan’ın Haçlılarla mücadelede ve birleşik Müslüman ordusuna göndermesi gereken askerler hususunda gerekli hassasiyeti
göstermediği gibi bu ordunun savaşmadan dağılmasına negatif
dahli söz konusudur. Bu durum da onun bölgede yalnız kalmasına
neden olmuştur. Antakya’nın Melik Rıdvan’ın siyasi tabiiyetinde
ve ticaret merkezi olması hasebiyle gelir getiren bir yer olması35
36
37

Runciman, s.189.
Lamb, s. 395.
İbnü’l-Adîm, s. 93; Sevim, Suriye-Filistin Selçuklu Devleti, s. 187188.
38 İbn Kesîr XII/304.
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na39 rağmen melik Rıdvan’ın burayı korumak için ciddi mücadele etmemesi, Haçlıların gönderdiği mektup bağlamında anlaşma
maddeleriyle de uyuşan tavrı ortaya koymaktadır. Zira bu teklifte
“biz sadece daha önce Rumların elindeki yerleri almak üzere geldik,
başka yerlerde gözümüz yoktur” diyerek evvela Antakya’yı kastetmekteydiler. Yani Halep’i rahat bırakacağız mesajı veriliyordu.
Melik Rıdvan da tavrıyla bunu onamış gözükmektedir.

Ne var ki Melik Rıdvan’ın başkenti olan Haleb, Antakya’nın
elden çıkması sonucu burada kurulan Bohemund idaresindeki
Haçlı Prensliğinin hedefi haline geldi. Bohemund, sınırlarını doğuya doğru genişletmek için Rıdvan’ın idaresinde bulunan Halep ve çevresine akınlar düzenlemeye başladı.40 Türk beyleriyle
de arası açılan Rıdvan, artık hem Türk beyleriyle hem de Haçlılarla savaşıyordu; bazen galip ve bazen de mağlûp oluyordu.41
Zîra Rıdvan’ın Haçlılarla mücadele hususunda gösterdiği gayrı
ciddi tutumu kendisine bağlılıkta sadakat göstermiş Sökmen
b. Artuk’un ondan ayrılıp Dukak’ın hizmetine girmesine neden
oldu. Ali Sevim haklı olarak Rıdvan’ın bu tutumunu şöyle değerlendirmiştir. “Rıdvan, Haleb hâkimiyetini adeta kendilerine
borçlu olduğu Yağısıyan, Sökmen ve Cenahüddevle gibi iş bilir
yetenekli emirlerden yoksun hale gelmiş artık Halep bölgesine
dayanan Haçlıların kaçınılmaz ciddi bir tehlike yaratması, onun
Haleb Melikliğini büsbütün zaafiyete uğratacak bir safhaya erişmişti.”42

2- Melik Rıdvan’ın Azaz’ı elinde tutabilmek için
haçlılarla mücadelesi:

Halep Meliki Rıdvan kendisine tabi konumda bulunan ve
korunması için gerekli mücadeleyi vermediği Antakya şehrini
kaybettikten sonra Antakya Haçlı Prensliği ile sınır komşusu
haline geldi. Zira Haçlılar, Antakya’ya yerleşmekle Halep Selçuklu meliki Rıdvan’ın topraklarına yerleşmişlerdi. Haçlılar,
muhtemelen anlaşma teklifinin43 gereği Antakya’nın muhafazası

39
40
41
42
43

Duman, a. g. m., s. 495.
Altan, s. 54; Zettersteen, “Rıdvan b. Tutuş”, İA, IX/734.
Turan, s. 256.
Sevim, Suriye-Filistin Selçuklu Devleti Tarihi, s. 100-101.
İbnü’l-Esir, X/230; Sevim, Suriye-Filistin Selçuklu Devleti Tarihi, s.
186; Altan, s. 52.
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için gerekli mücadeleyi göstermeyen Rıdvan’ı bir süre rahat bıraktıktan sonra Rıdvan’ın hâkim olduğu topraklar aleyhine hâkimiyet sahalarını genişletmeye başladılar. Bu durum, Ali Sevim’in
dikkatini çekmeye çalıştığı anlaşmanın Haçlılarca ihlalini gösteren bir durumdu.44 Zira Haçlıların Antakya’yı ele geçirmesinden
sonra Halep emirliğine bağlı Halep’in kuzeyinde ve bir günlük
mesafedeki Azaz valisi Ömer, Hristiyan eşinin kışkırtması sonucu Haçlılarla anlaşıp Halep melikliğine isyan ederek bağımsızlığı
ilan etti (Eylül 1098). Bu duruma müdahale etmesi gerektiğine
inanan Rıdvan, derhal Azaz’a gelip burayı kuşattı. Bunun üzerine
Azaz valisi Ömer, Antakya’daki Haçlı ortaklarından yardım talep
etti. Ne var ki Halep meliki Rıdvan, Godefroi ve Raymond St. Gilles
komutasında yardıma gelen haçlı ordusunun karşısına çıkamayıp kuşatmayı kaldırarak geri döndü. Rıdvan’ın geri çekilmesinden sonra Azaz valisi Ömer, şehri Raymond St. Gilles’e teslim etti.
Azaz’ı hâkimiyeti altına alan Raymond St. Gilles, Azaz’ın çevresini
yağmaladıktan sonra Antakya’ya döndü.45 Halep’in korunmasında
stratejik öneme sahip olan Azaz’ı kaybetmek Rıdvan’ı huzursuz
edince haçlı ordusunun çekilmesinin akabinde tekrar Azaz’a gelip şehri kuşattı. Yardım çağırmaya fırsat bulamayan Ömer, Rıdvan’a tabi olduğunu kabul ederek itaati altına girdi. 46
Bu kez Haçlı komutan Raymond st. Gilles, harekete geçip
Halep melikliğine bağlı Halep’in güneyindeki el-Bâre şehrini kuşattı. Kuşatma altındaki El-Bare şehri halkı, Halep melikliğinden
yardım alamayınca aman dileyerek teslim oldu. Ancak hiçbir
ahd ve aman tanımayan Haçlılar, birçok Müslümanı kılıçtan geçirip bir kısmını da esir ettikten yağmaladıkları mallarla birlikte
Antakya’ya döndüler (Kasım 1098). 47

3- Maarra’nın işgali esnasında Halep meliki
Rıdvan’ın tutumu:

Haçlılar, el-Bare şehrini ele geçirdikten sonra Halep Meliki
Rıdvan tarafından emrine giren Sökmen b Artuk’a ikta olarak

Sevim, Suriye-Filistin Selçuklu Devleti Tarihi, s. 106-107.
Runciman, I/197-198.
İbnü’l-Adîm, s. 96; Sevim, Suriye-Filistin Selçuklu Devleti Tarihi, s.
189-190.
47 İbnü’l-Adîm, s. 96; Sevim, Suriye-Filistin Selçuklu Devleti Tarihi, s.
187; Duman, a. g. m., s. 494.
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verilen Maarratu’n-Nûman şehrini kuşattılar.48 Şehir Haçlılarca kuşatılınca halk, önce Sökmen b. Artuk’tan ardından Halep
Meliki Rıdvan, Hums Emiri Cenahüddevle ve Dımaşk meliki Dukak’tan yardım istedi. Diğer emirlerin bu çağrıya sessiz kalmaları gibi hâkimiyeti altındaki halkın çağrısına Halep meliki Rıdvan
da sessiz kalmıştı.49 Yardımsız kalan şehir halkı bir süre sabırla mücadele ettikten sonra teslim olmak zorunda kalmışlardı
(Kasım 1098).50 Yardım çağrısı karşısındaki bu sessizlik, şehrin
işgaliyle birlikte yüz bine varan insanın kıyımı51 ve akla hayale
gelmeyen işkencelere maruz kalmalarıyla neticelenmişti.

4- Halep meliki Rıdvan’ın haçlılarla yaptığı ilk
savaş ve Kella bozgunu (1100):

Haçlılar, Maarratu’n-Nûman’dan sonra Halep melikliğine
bağlı El-Cezr, Zerdana ve Sermin kalelerini ele geçirdikten sonra
adeta Halep’i etrafından kuşatmışlardı. Artık Haçlılar, Halep’e
yapılabilecek yardımlara engel olacak konuma gelmişlerdi. Durumun nezaketini geç anlayan Rıdvan, Haçlıların son işgal ettikleri Kella’yı almak için kuvvetleriyle birlikte Kella’ya geldi (Temmuz 1100).52 Fakat Haçlı yayılmacılığına müdahale etmede geç
kalmıştı. Zira Haçlılar, ele geçirdikleri her bir kaleye kuvvetlerini
yerleştirmişlerdi. Rıdvan’ın gelişinden haberdar olan Antakya
Haçlı Prensi Bohemund, bu kalelerdeki kuvvetlerini toplayarak
Rıdvan’ın karşısına çıktı.53 Haçlıların karşısına kuvvetleriyle çıkıp yaptığı bu ilk savaşta yani Kella’da Halep meliki Rıdvan’ın
kuvvetleri ağır bir yenilgiye uğradı54 ve birçok askeri haçlılarca
şehit edilirken bir kısmı da esir düşünce Rıdvan, geri kalan askerleriyle Halep’e döndü. Haçlılar, bu galibiyetten sonra Kefer-

48 İbnü’l-Adîm, s. 78.
49 İbnü’l-Adîm, s. 97; Sevim, Suriye-Filistin Selçuklu Devleti Tarihi,
s.190-191.
50 Kalânisî, s. 4-5; İbn Kesîr, XII/304; Maalouf, s. 63; Maarra’nın işgali
hususunda ayrıca bkz. Mevlüt Poyraz, Maarratu’n-Nûman Şehrinin
Haçlılarca İşgali Üzerine Bir Değerlendirme”, Uluslararası Sosyal
Bilimler ve İnovasyon Kongresi Tam Metin Kitabı, (Erişim Tarihi,
11.05.2018), s. 218-232.
51 İbnü’l-Esîr, IX/16; Ebû’l-Fidâ, s. 211.
52 İbnü’l-Adîm, s. 98.
53 İbnü’l-Adim, s. 98-99; Sevim, Suriye-Filistin Selçuklu Devleti, s. 192;
Altan, s. 54.
54 Azîmî Tarihi, s.38.
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tab ve el-Hazır kalelerini ele geçirerek Kefertab’dan el-Hazır’a
kadar Halep topraklarına hâkim hale geldiler.55

5-Haçlıların Danişmend Gümüştekin Gazi tarafından
hezimete uğratılması ve durumdan istifade eden
melik Rıdvan’ın Halep bölgesinde faaliyetleri:

Melik Rıdvan, Haçlılar karşısında aldığı bu yenilgiden sonra
önce Halep’e ardından Humus’a Cenahüddevle’nin yanına gidip
Haçlılara karşı birlikte mücadele etmeyi teklif etti ve bunu kabul eden Cenahüdevle ile birlikte Halep’e döndü. Ancak Halep’te
birkaç gün kalan Cenahüddevle, Rıdvan’dan gerekli ilgiyi ve hareketi göremeyince Humus’a döndü. Halep meliki Rıdvan, haçlılarla mücadele için ittifak teklifinden başka bir şey yapmayıp
aynı zamanda müttefikinin geri dönmesine sebep olurken Haçlılar, Halep’i ele geçirmek için bütün hızlarıyla hazırlık yapmaktaydılar. Haçlı komutanlar, son hazırlıklarını yapmış Halep yakınlarındaki Kuvayk Çayı kıyısında kurdukları karargâhlarında
saldırı planlarını yapmaktaydılar. Bu sırada; Danişmend Gümüştekin Gazi’nin Frankların müstahkem kalesi olan Malatya’yı kuşatması haberi, adeta Halep meliki Rıdvan’ın imdadına yetişti.56
Zira zor duruma düşen Malatya hâkimi Ermeni Gabriel’in, “Kent
ve güzel kızı Morfia’yı verme karşılığında” yardım isteği57 Bohemund’un dikkatini çekti ve Halep kuşatmasını kaldırıp Malatya
yolunu tuttu. Yola koyulan Haçlılar, Halep kuşatması için hazırladıkları yiyeceklerin yanı sıra birçok araç gereçlerini de geride
bırakmışlardı. Kuşatmanın kalkması üzerine şehrin dışına çıkan
Halep meliki Rıdvan için geride kalan bu ganimetleri toplamak
zor olmadı.58
Halep meliki Rıdvan, daha önce Haçlılara karşı mücadele
etme hususunda ittifak yaptığı Humus Emiri Cenahüddevle ile

55 İbnü’l-Adim, s. 98-99; Altan, s. 54; Sevim, “Rıdvan b. Tutuş”, DİA,
XXXV/49-50.
56 İbnü’l-Adim, 100; Altan, s. 54; Sevim, “Rıdvan b. Tutuş”, DİA,
XXXV/49-50.
57 Gregory Abu’l-Farac, Abu’l-Farac Tarihi I-II ( Ömer Rıza Doğru),
TTK Basımevi, Ankara 1987, II/341-342; Sevim, Suriye-Filistin Selçuklu Devleti, s. 193; Demirkent, Haçlı Seferleri, s. 82.
58 İbnü’l-Adim, s. 100; Sevim, Suriye-Filistin Selçuklu Devleti, s. 194.
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bir süre anlamsız mücadeleye koyuldu.59 Malatya’yı kurtarmak
için yola çıkıp Antakya’da ciddi bir kuvvet bırakmayan Haçlıların elindeki Antakya şehrini ele geçirmek için ittifak ordusuyla
yürümek yerine emirler, birbirlerinin kanına girerek itibarlarını
düşürdükleri gibi kendilerini daha da güçsüz hale getirdiler.

Malatya’ya yardıma giden Bohemond komutasındaki Haçlılar, Danişmend Gümüştekin Gazi tarafından bozguna uğratıldı
ve başkomutan Bohemund birkaç önde gelen adamıyla birlikte esir edilip Niksar’da hapsedildi (1101).60 Antakya’dan giden
haçlı kuvvetlerinin geri dönmemesine rağmen Halep meliki
Rıdvan, Maalouf’un dediği gibi yedi ay boyunca ordusuz kalan
Antakya’yı ele geçirmek için bu durumu fırsata çevirmeyi denemedi.61

6- Halep Meliki Rıdvan’ın Haçlılara karşı Sultan
I. Kılıç Arslan komutasındaki Müslüman-Türk
ittifakına dâhil olması:

I. Haçlı Seferi’nin sonucu Urfa’da Kontluk (1098), Antakya’da
Prinkepslik (1098) ve Kudüs’te Krallığı’nın kurulması (15 Temmuz 1099), Avrupa’da heyecan uyandırınca Lombardlar, Fransızlar ve Almanların katılımıyla yeni bir Haçlı seferi düzenlendiler (1101). Haçlıların yeni bir sefer hazırladıklarının haberini
alan I. Kılıç Arslan, Anadolu ve güney bölgelerdeki Türk beylerini olaydan haberdar edip durdurulmalarının gerekliliğini hatırlatınca, dört yıldan beri Haçlıların tehdidine tanık olan Haleb
meliki Rıdvan (ö.1113), Harran emiri Karaca (ö.1113) ve Artuklu beyi Belek derhal yardıma koştular. Gümüştekin Gazinin
de katılımıyla I. Kılıçaslan’ın komutası altında toplanan 20.000
kişilik müttefik Türk kuvveti, yaklaşık 200.000 kişilik Haçlı
ordusunu Merzifon yakınlarında karşılayıp bozguna uğrattı.

59 İbnü’l-Adim, s. 100-103; Sevim, Suriye-Filistin Selçuklu Devleti, s.
193-194.
60 Kalânisî, s. 7; İbnü’l-Adîm, s. 100; Adı Bilinmeyen Bir Süryan;, 1. ve Il.
Haçlı Seferleri Vakayinamesi (Notlar: H. A. R. GIBB=TürkçeyeÇev.:Vedii İlmen), İstanbul 2005, s. 15; Abu’l-Farac, II/342; Runciman, I/249;
Sevim, Anadolu’nun Fethi, 116; Göğebakan, Göknur; “Malatya”, DİA,
Ankara 2003, XXVII/469; Özaydın, Abdülkerim; “Dânişmendliler”,
DİA, İstanbul 1993, VIII/471; Duman, a. g. m., s. 495.
61 Maalouf, s. 98.
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(Ağustos 1101).62 Bu büyük bir zayiattan63 sonra geride kalan
haçlılar düzenleri bozulmuş bir şekilde Antakya’ya vardılar. Bu
yıl içerisinde dalga dalga gelen Haçlı birlikleri, onlarla mücadele
etmek için ittifak kuran birleşik Türk kuvvetleri tarafından sürekli bozguna uğratılarak etkisizleştirildi.64 Bu başarılar Türklerin maneviyatını kuvvetlendirdiği gibi Haçlıların Anadolu yoluyla Suriye’ye geçme ümitlerini kırmış ve bu isteklerini uzun bir
müddet önlemişti.65

Bu arada Bohemund’un yokluğu Antakya prinkepsliği için
büyük kayıp olsa da yerine idareyi üstlenen yeğeni Tankred,
etrafa saldırılarda bulunarak onu aratmamaktaydı. Dolayısıyla
Haleb meliki Rıdvan için büyük bir tehlike oluşturmaktaydı.66
Zira Maalouf kaydına göre; Bohemund’un naibi olarak Antakya’nın başına geçen Tanred’in, Halep civarını yağmalaması
üzerine Rıdvan, Tankred’e uzaklaşmaları karşılığında bütün
isteklerini yerine getireceğini vadetmiş ve buna mukabil Tankred de Halep Ulu Camii minaresinin üstüne devasa bir haç konulmasını istemiş ve Rıdvan da bunu yerine getirmişti.67 1101
yılı Haçlı ordularına karşı sultanın yanında savaşmış olan melik Rıdvan, bu yardımını göz önünde bulundurarak Maalouf’a
göre bu aşağılanmış durumdan kurtulmak için68 Demirkent’e
göre de; bölgede zayıflamış olan Haçlılara büyük darbe vurmak
isteyen Anadolu Selçuklu Sultan’ı I. Kılıç Arslan’la Urfa ve An-

62 Özaydın, “Dânişmendliler”, DİA, VIII/471; Işın Demirkent, Türkiye
Selçuklu Hükümdarı Sultan I. Kılıç Arslan, (TTK Basımevi), Ankara-1996, s. 37-39; Mevlüt Poyraz, “I. Haçlı Seferi Ve Harran Emirlerinin Haçlılarla Mücadelesi,” İslâm Tarihi Ve Medeniyetinde Harran - I.
Uluslararası İslâm Tarihi Ve Medeniyetinde Harran Sempozyumu-,
s. 132-159; Şanlıurfa/Aralık 2017, s. 140.
63 Mateos, bu zayiatı 300.000 olarak vermektedir (Urfalı Mateos ve
Papaz Grigor, Vekâyi-Nâme (952-1136) ve Grigor’un Zeyli (11361166), (Çev.: Hrant D. Andreasyan), TTK Basımevi (3. Baskı.), Ankara 2000, s. 218-219); I. ve II. Haçlı Seferleri Vakayinamesi, 15; Demirkent, Haçlı Seferleri, s. 72-73.
64 Özaydın, “Dânişmendliler”, DİA, VIII/471.
65 Faruk Sümer, “Selçuklular”, DİA, XXXVI/381; Sevim, Anadolu’nun
Fethi, s. 116; Mevlüt Poyraz, İslâm Tarihi Ve Medeniyetinde Harran,
s. 141.
66 Demirkent, Haçlı seferleri, s. 82-83.
67 Maalouf, s. 98-99.
68 Maalouf, s. 99.
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takya’daki haçlılar üzerine saldırmak üzere ittifak yaptı. Ancak
Danişmend beyinin Bohemund’u serbest bırakması üzerine, bu
duruma kızan I. Kılıç Arslan Gümüştekin Gaziyle savaşmak için
geriye döndü.69 Burada Danişmend beyinin tavrı yanlış olsa da
Haçlılarla savaşmak üzere ittifak yapan bir Sultan’ın bu yoldan
dönüp Müslüman bir beylikle savaşması durumu da Müslümanlar açısından kabul edilebilir bir tutum olmasa gerektir. Ebru
Altan, Bohemund’un Danişmendlilerin elinde esir olmasından
dolayı bundan faydalanmak isteyen Sultan I. Kılıç Arslan’ın, Rıdvan’la anlaşarak Antakya’yı kurtarmak üzere harekete geçtiğini
(1103) fakat Danişmendli Beyi Gümüştekin’in onu 100.000 altın fidye karşılığında serbest bırakması üzerine bu girişimin sonuçsuz kaldığını 70 ifade etmiştir. Ancak yüz binlerle ifade edilen
haçlı ordularına büyük mağlubiyetler yaşatmış olan bir sultanın
bir haçlı komutanının serbest bırakılmasından endişe ederek
savaştan vazgeçtiğini düşünmek makul gözükmemektedir. Işın
Demirkent’in masalvari olarak değerlendirdiği I. Kılıç Arslan’ın
Bohemund’a yenilgisi de ittifakın bozulmasının nedeni olarak
zikredilmektedir.71 Burada yardım etmesi için ittifak çağrısında
bulunan Halep meliki Rıdvan’ın tavrı hususunda bir bilgiye ulaşılamadığımızı belirtmeliyiz.

100 bin altın karşılığında serbest bırakılmış olan Bohemund’un geri gelişiyle moralleri yerine gelen Antakya Haçlıları,
Halep’in güneyinde olup Halep’e bir günlük mesafede bulunan
Kinnesrîn ve civarına gelerek birçok baskında bulunup halktan
birçok kişiyi öldürmek, esir etmek ve mallarını ganimet olarak
ele geçirmek gibi faaliyetlerinden sonra geriye döndüler.72 Öte
yandan Halep civarındaki Müslüman halk güvenlikleri açısından Halep’e yerleşmelerinin daha doğru olacağı kanaatiyle yerleşim yerlerini terk ettiler. Bu durum karşısında Haçlılara karşı
harekete geçmenin gerekliliğine inanan melik Rıdvan, Antakya
Haçlılarının egemen oldukları bölgelere baskınlar düzenleyerek birçok yeri yağmaladı. Ancak melik Rıdvan’ın bu hareketini
de karşılıksız bırakmak istemeyen Urfa ve Antakya’daki Haçlı

69 Demirkent, Haçlı seferleri, s. 82-83.
70 Altan, s. 56; Ayrıca bkz. Maalouf, s. 98-99.
71 Demirkent, Türkiye Selçuklu Hükümdarı Sultan I. Kılıç Arslan, s. 5051.
72 Abu’l-Farac, II/343; Demirkent, Haçlı Seferleri, s. 83; Duman, a .g.
m., s. 496.
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kuvvetleri harekete geçtiler. Halep’e 11 km. mesafede bulunan
Müslimiye’de toplanan bu haçlı kuvvetleri, güzergâhlarındaki
halkların bir kısmını öldürüp bir kısmını esir ettiler. Haçlılara
karşı koyamayacağını anlayan melik Rıdvan, sulh teklif edip, vereceği 7000 dinar ve 10 baş at karşılığında Müslüman esirlerin
serbest bırakılması şartıyla anlaşma yaptı. Melik Rıdvan, haçlı
topraklarına yaptığı baskınların bedelini bu anlaşmayla ödemek
zorunda kaldı.73 Buna rağmen Bohemund, bir süre sonra Halep
melikliğine karşı saldırıya geçti ve Antakya –Halep yolu üzerindeki Beserfûs kalesini işgal etti.74

7- Müttefik Müslüman kuvvetlerinin Harran’da
Haçlıları bozguna uğratması ve Halep meliki Rıdvan’n
bu galibiyeti Halep bölgesinde lehine çevirmesi:

Urfa Haçlı Kontu Baudouin du Bourg, hem Haçlıların Müslümanlar tarafından sıkıştırılmasını engellemek hem de hâkimiyet sahasını genişletmek amacıyla Harran’ı ele geçirmek üzere
harekete geçti. Bu, esasında Halep-Musul bağlantısını keserek
Suriye Müslümanlarını Büyük Selçukludan tamamen ayırma işlemi olup Halep’in Haçlılara geçmesini kolaylaştıracaktı.75 Diğer
taraftan Bohemund idaresindeki Haçlılar, Halep melikliğinin
gerek anlaşma karşılığında sessizliği gerekse güçsüzlüğünden
dolayı tepkisizliğini fırsat bilerek Harran’ı ele geçirmeyi planlayan Urfa haçlılarına yardım etmek üzere Antakya’yı terk ettiler.
Ancak ittifak yapan haçlılar, Mardin hâkimi Artukoğlu Sökmen
ile Musul Valisi Çökürmüş tarafından Harran Savaşı’nda (7 Mayıs 1104) ağır bir yenilgiye uğratıldı ve Urfa Kontu II. Baudouin
ve Tell Bâşir hâkimi Joscelin bu savaşta esir edildi.76 Antakya
idarecisi Bohemund, canını kurtarıp Antakya’ya dönmüştü ancak Halep melikliğine karşı koyacak bir durumda değildi. Halep
meliki Rıdvan, Haçlıların bu yenilgisini fırsat bilerek Antakya
haçlılarının elindeki topraklara sahip olma gayesiyle akınlar
başlattı ve bu çerçevede; el-Cezr, el-Fûa, Sermin, Maarrat Masrîn
gibi stratejik noktaların yanı sıra Maarratü’n-Nûman, Kefertâb,
73

İbnü’l-Adîm, s. 103; Altan, s. 56-57; Demirkent, Haçlı Seferleri, s.
83; Duman, a. g. m., s. 496.
74 İbnü’l-Adîm, s. 103; Altan, s. 56-57.
75 Duman, a.g. m. s. 496.
76 İbnü’l-Adîm, s.103; Kalânisî, s. 14; Ebu’l-Fidâ, II/217; Maalouf, s.
100-102.
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Latmîn, el-Bâre’yi de tekrar Türk hâkimiyeti altına aldı. Keza
Antakya’nın savunması açısından çok önemli bir kale olup
adeta kalkan görevi gören Artah da geri alındı. Melik Rıdvan’ın
prinkepslik topraklarındaki akınları Demir Köprü’ye kadar
ulaşılmış ve Halep bölgesinde Hab dışındaki bütün önemli
mevkiler Haçlılardan geri alınmıştı.77 Ancak Rıdvan, kardeşi Dukak’ın ölümü (Haziran 1104’te) üzerine başlayan taht kavgalarına müdahil olmak ve Dımaşk’a hâkim olmak düşüncesiyle Halep
bölgesindeki harekâtı sona erdirince Antakya Haçlı kuvvetleri,
ertesi yıl Harran Savaşından sonra kaybedilen şehir ve kaleleri
geri aldılar.78

Rıdvan, Harran savaşı sonrası Haleb bölgesindeki haçlı baskı
ve işgalini kısmen de olsa kaldırmayı başarmış ve bu arada
kardeşi Dımaşk meliki Dukak’ın ölümü (Haziran 1104) üzerine
Dımaşk’a giderek adına hutbe okutturup hâkimiyetini kabul ettirdikten sonra Halep’e dönmüştü.79 Diğer taraftan Harran mağlubiyetinden sonra kendisini toparlayamayan Antakya Prinkepsi Bohemund hem Türklere hem de Bizans’a karşı savaşabilmek
için asker toplamak üzere Avrupa’ya dönmüş onun naibi olan
Tankred ise, stratejik öneminden dolayı ilk olarak Artah’ı geri
almak için harekete geçmiş ve bölgedeki haçlıların da yardımıyla şehri kuşatmıştı.80

8- Melik Rıdvan’ın Artah’ta haçlılar karşısında
yenilgiye uğraması:

Haçlıları sindirmek ve Dımaşk’ı kendine tabi kılmak gibi başarılarla itibar kazanmış olan Halep meliki Rıdvan, Trablusşam
Emîri Fahrülmülk İbn Ammâr’ın dikkatini çekmiş ve Haçlılara
karşı mücadelede yardım talebinde bulunulacak yer olarak görülmüştü. Kendisinden yardım talep edilen Halep meliki Rıdvan
çağrıya olumlu cevap verip topladığı büyük bir kuvvetle yola koyuldu.81 Bu arada Haçlıların baskı ve zulümleri nedeniyle Artah
kalesinde bulunan Ermeniler kaleyi Rıdvan’a teslim etmek iste77

78
79
80
81

İbnü’l-Adîm, s. 104; Demirkent, Haçlı Seferleri, s. 83; Altan, s. 5657; Duman, a.g.m., s.496.
İbnü’l-Adîm, s. 104; Altan, s. 56-57.
İbnü’l-Adîm, s. 104; Sevim, Suriye Selçuklu Devleti, s. 198.
Altan, s. 57.
Kalânisî, s. 20; Sevim, Suriye Selçuklu Devleti, s. 198; Altan, s. 57;
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diler. Rıdvan çağrı üzerine Artah’a gelerek kaleyi teslim aldı.82
Buradan Trablusşam’a yardım için yoluna devam eden Rıdvan,
Artah’ın Tankred tarafından kuşatıldığı haberi ve şehrin valisinin yardım talebi üzerine Artah’a yöneldi. Rıdvan, Halep ve civarından topladığı üç bini gönüllü olmak üzere, yedi bin yaya ve
birçok da atlı kuvvetlerden oluşan oldukça kalabalık bir orduyla
Artah’ta bulunan Haçlılar üzerine yürüdü.83 Rıdvan’ın Artah’a
yöneldiğini öğrenen Tankred, muhtemelen Haçlıların son zamanlardaki başarısızlıklarından ve Müslüman kuvvetlerinin
çokluğundan endişe ettiği için Rıdvan’a barış teklifinde bulundu.84 Ancak İbnü’l Esir’in kaydına göre Rıdvan, hizmetinde bulunan İspehbüd Sabâve’nin etkisiyle bu teklifi reddetti.85 Kalânisî,
herhangi bir anlaşma teklifinden bahsetmediği gibi, Rıdvan’ın
küffarla cihad için elinden geldiği kadar asker toplayıp savaşa
girdiğini ve 3 bin kadar askerini kaybettiği bu savaşta yenilgiye
uğradığını kaydetmektedir.86 Kanaatimizce Rıdvan’ın sulh teklifini reddetmesinde sadece bu etkili olmamıştır. Zira güçlü bir
orduyla gelmesi, haçlı komutanın zafiyetinden dolayı sulh teklifi
yaptığını zannetmesi ve mutlak galibiyetle sonuçlanacak zaferini düşünmesi gibi hususlar da teklifin reddinde etkili olmuştur.
Barış teklifinin reddinden sonra iki kuvvet Artah yakınında karşılaştı.87

Savaşın başlamasıyla haçlılar bozulup meydanı terk ettiler.
Onların kaçmasıyla meydanı boş gören Müslüman kuvvetler,
haçlıların çadırlarına girerek -Uhut savaşında bazı Müslüman
sahabilerin yaptığı gibi- ganimet toplamaya başladılar. Bu durumu fark eden haçlılar geriye döndüler ve savaşı unutup ganimetle meşgul olan Müslüman kuvvetleri kılıçtan geçirdiler.88
Azimi’nin kaydına göre 10 bin89, İbnü’l-Adîm’in kaydına göre
yaya ve atlılardan olmak üzere 3 bin Müslümanın öldürüldü82
83

84
85
86
87
88
89

İbnü’l-Adîm, s. 106.
İbnü’l-Adîm, s. 106; Kalânisî, s. 20-21; İbnü’l-Esir, X/318; Sevim,
Suriye Selçuklu Devleti, s. 198.
Sevim, Suriye Selçuklu Devleti, s. 198.
İbnü’l-Esir, X/318
Kalânisî, s. 20-21.
Sevim, “Rıdvan b. Tutuş”, DİA, XXXV/49-50; Duman, a. g. m., s. 497.
İbnü’l-Esir, X/318.
Azîmî Tarihi, s. 41
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ğü90 bu savaşta büyük bir yenilgi alan Halep meliki Rıdvan geri
çekilmek zorunda kaldı (20 Nisan 1105).91 Bu galibiyet sonrası Artah’ı işgal eden Tankred,92 savaş esnasında buradan kaçıp
kurtulanların dışında geride kalanların bir kısmını öldürüp bir
kısmını da esir etti.93 Bununla yetinmeyen Tankred Halep civarını istila edip yağmaladıktan sonra Antakya’ya döndü.94 İbnü’l-Adim, Artah savaşındaki yenilginin öncekilere benzemediğini ve
Halep bölgesinin sosyo-ekonomik dengesini bozduğunu ifade
etmiştir.95

9-Halep Meliki Rıdvan’ın Haçlılarla mücadele için
ittifak arayışları:

Artah savaşı sonrasında Tankred’in Halep bölgesini yağmalaması, Halep meliki Rıdvan’ı iyice endişelendirmiş ve Haçlılarla
mücadeleyi sürdürebilmek için müttefik aramak zorunda bırakmıştı. Bunun için Artuklu İlgazi, Fars emirlerinden İspehbed Sabâve ve Sincar emiri Arslantaş oğlu Alp’e giderek Haçlılara karşı
ittifak talebinde bulundu.96 Önce Musul emiri Çökürmüş üzerine
gitme şartıyla kabul edilen ittifak teklifi, emirlerin kendi aralarındaki anlaşmazlıklar ve birbirleriyle mücadele etmeleriyle
bozulmuş ve haçlılara karşı kurulan bu ittifak hiçbir başarı elde
edemeden dağılmıştır.97

Haçlılar, Halep topraklarını Rıdvan aleyhine iyice daraltıp
Halep’i her an kuşatabilecek konuma gelmişlerdi. Rıdvan, bu duruma çözüm bulabilmek için yeniden ittifak arayışlarına başladı. Bu sırada Selçuklu Sultanı Muhammed Tapar, I. Kılıçarslan’ın
hakimiyeti altındaki Çökürmüş’ü öldüren Çavlı Sakave’yi Haçlılarla mücadele etmesi için Musul ve bölgesine vali tayin etmiş-

90 İbnü’l-Adîm, s. 106.
91 İbnü’l-Adîm, s.106; Azîmî Tarihi, s. 41; Ebu’l-Fidâ, II/220; Altan, 57;
Sevim, Suriye Selçuklu Devleti, s. 199.
92 İbnü’l-Esir, X/318.
93 İbnü’l-Adîm, s. 106-107; Kalânisî, s. 21.
94 İbnü’l-Esir, X/318; Sevim. “Rıdvan b. Tutuş”, DİA, XXXV/49-50; Altan, s. 57.
95
İbnü’l-Adim, s. 106; Duman, a. G. m., s. 497.; Ali Sevim, Suriye
Selçuklu Devleti, s. 199.
96 Sevim, “Rıdvan b. Tutuş”, DİA, XXXV/49-50.
97 Altan, s. 57; İhtilaf ayrıntıları için bkz. İbnü’l-Esir, X/326-327; Sevim, Suriye Selçuklu Devleti, s. 199-200.
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ti.98 Muhammed Tapar’ın desteğini alarak yıldızı parlayan Çavlı,
Rıdvan’ın yardım talep edeceği bir emir konumuna yükselmişti.
İşte bu sırada Halep meliki Rıdvan, Çavlı’ya bir mektup gönderip “Suriyeliler, Haçlıları yurtlarından uzaklaştırmada aciz kaldılar” diyerek ona Suriye’ye gelmesi hususunda çağrıda bulundu.
Çavlı Sakave bu yardım çağrısı sırasında bölgedeki hâkimiyetini
sağlama almak için Rahbe’yi kuşatmıştı. Kendisine ulaşan yardım çağrısına karşı melik Rıdvan’a özel ulaklarla verdiği cevapta önce yeniden Musul’a hâkim olabilmesi için orduyla yardıma
gelmesini, bunu gerçekleştirdikten sonra Haçlılarla savaşıp onların bölgeden atılmasını bildirdi.99 Çavlının öne sürdüğü şartı
kabul eden Rıdvan, Antakya hakimi Tankred ile saldırmazlık
anlaşması yapıp ordusuyla harekete geçerek Rahbe kuşatmasındaki Çavlı’ya katıldı. Çavlı, İlgâzi ve Rıdvan’ın kuvvetlerinden
oluşan kalabalık ordu Rahbe’yi ele geçirdi (1107).100 Daha sonra müttefik kuvvetler, Musul’u Anadolu Selçuklu devletine bağlayan I. Kılıç Arslan’a karşı harekete geçti. Habur ırmağı kıyısında karşılaşan kuvvetlerin gerçekleştirdiği şiddetli savaş sonunda, I. Kılıçarslan’ın yanındaki emirlerin kuvvetleriyle meydanı
terk etmeleri üzerine Kılıç Arslan yenilgiden kurtulamayıp ok
yağmuru altında girdiği Habur ırmağında boğularak ölmüştür
(13 Temmuz 1107).101 Bu galibiyetiyle bölgede gücünü yeniden
tescilleyen Çavlı, Rıdvan’la yaptığı anlaşmayı yerine getirmediği
gibi yanındaki emirleri de tahakküm altına almaya çalışıyordu. Yardım alamadığı gibi Çavlı’nın olumsuz niyetini fark eden
Rıdvan, kuvvetleriyle bölgeden ayrılıp Halep’e döndü. Böylece
Rıdvan’ın Haçlılara karşı oluşturmak istediği bu ikinci ittifak çalışması da sonuçsuz kaldı.102 Kalânisî, Rıdvan’ın Çavlı’dan korktuğu için yardım talebine gerek duymaksızın oradan ayrıldığını
kaydetmektedir.103
98
99

100
101
102
103

İbnü’l-Esir, X/340-341; Abu’l-Farac, II/345.
İbnü’l-Esir, X/344-345; Altan, s. 58; Sevim, Suriye-Filistin Selçuklu
Devleti Tarihi, s. 205-206.
Kalânisî, s. 26.
M
 ateos, s. 232; İbnü’l-Esir, X/344-345; Kalânisî, s. 27; Abu’l-Farac,
II/346-347; Ebû’l-Fidâ, II/222; Sevim, Suriye-Filistin Selçuklu Devleti Tarihi, s. 206; Altan, s. 58.
Sevim, Suriye-Filistin Selçuklu Devleti Tarihi, s. 206; Altan, s. 58.
Kalânisî, s. 27.
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10- Melik Rıdvan’ın Antakya Haçlıları ile ittifakı ve
Balis’i ele geçirmesi:
Selçuklu Sultanı Muhammed Tapar, Çavlı’nın bazı hatalarının
yanı sıra hazineye vergi göndermemesi üzerine onu görevden
azledip yerine Mevdud b. Altuntekin’i tayin etmişti. Çavlı Sakavu
ise Belih çayı savaşından (1104) itibaren Musul’da tutuklu bulunan Urfa kontu Baudouin ve Josselin’i 70 000 dinar fidye ödemeleri, Müslüman esirleri salıvermeleri, hasımlarına karşı kendisine destek vermeleri şartıyla salıverdi.104 Salıverilen Baudouin
Urfa kontluğuna geri dönmek isteyince Urfa’yı da hâkimiyeti
altında bulunduran Tankred bu duruma karşı çıktı ve aralarında
düşmanlık baş gösterdi.105 Urfa’nın eski kontu Baudouin anlaşma gereği Çavlı’dan yardım istedi. Ancak bir süre sonra iki haçlı
reisi aralarında anlaştılar ve Urfa Baudouin’e iade edildi.106 Bu
sırada Rıdvan, Tankred’e mektup yazarak Çavlı’ya karşı tedbirli
davranmasını istedi. Zîra Bâlis şehrini ele geçirmiş olan Çavlı,
Halep’i de tehdit ediyordu ve bu sebeple o bölgedeki Hristiyan
hâkimiyeti için de tehlikeli olabilirdi (Eylül 1108).107 Rıdvan’ın
mektubunun içeriğine değinen İbnü’l-Esir, Çavlı’nın Halep Selçuklu Melikliğine ait toprakları istila ve işgale başlaması üzerine
Tankred’e siyasi içerikli bir mektup yazdığını ve bu mektupta
Rıdvan’ın dert ortağı Tankred’miş gibi ona Çavlı’nın ihanetinden yakındığını ve eğer kendisine yardımcı olmazsa Haçlıların
da Suriye’de barınma imkânı olmayacağını dile getirerek adeta yardım ya da ittifak etmesi için yalvarmaktaydı.108 Böyle bir
vakıanın Müslüman bir beldenin Müslüman bir emirine makul
görünmediği açıktır. Rıdvan’ın yardım teklifini makul karşılayan
Tankred ordusunu hazırlayıp yola çıktı.109 Bu durumdan haberdar olan Çavlı da gerektiğinde kendisine yardımcı olmaları
şartını ileri sürdüğü anlaşma gereği salıverdiği haçlı liderlerin-

104 Abu’l-Farac, II/3467-348; Zettersen, “Rıdvan b. Tutuş”, İA, IX/734735; Sevim, Suriye-Filistin Selçuklu Devleti Tarihi, s. 207.
105 H
 açlı liderlerin anlaşmazlığı hususunda ayrıntılar için bkz. İbnü’lEsir, X/369-370.
106 M
 aalouf, s. 105; Zettersen, “Rıdvan b. Tutuş”, İA, IX/734-735; Sevim, Suriye-Filistin Selçuklu Devleti Tarihi, s. 207.
107 İbnü’l-Esir, X/370-372; Sevim, “Rıdvan b. Tutuş”, XXXV/49-50.
108 İ bnü’l-Esir, X/372-373; Maalouf, s.105-106; Sevim, Suriye-Filistin
Selçuklu Devleti Tarihi, s. 208.
109 Abu’l-Farac, II/348.
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den Urfa kontu Baudouin ve Josselin’e haber salarak kendisine
yardıma gelmelerini istedi. Bir taraftan Çavlı bir taraftan Rıdvan
Haçlı liderlerle ittifak yapmaktaydı. Hâlbuki daha önce her ikisi
Haçlılara karşı mücadele etmek için başarısız da olsa ittifak yapmışlardı. Bu tür ittifakların izahı şudur ki, gerek haçlı liderlerinde gerekse bölgedeki Müslüman Türk emirlerinde dini gayeye
matuf hareket edilmiyor bilakis siyasi konumlarını muhafaza etmek için gerektiğinde dini söylemi kullanıyorlardı. Aksi takdirde böyle bir ittifakın din adına; Müslümanı muhafaza etmek ya
da haçlıları bölgede kuvvetlendirmek adına yapılması mümkün
gözükmemektedir.

Yanındaki bazı Türk emirlerin Mevdud b. Altuntegin’in Musul’u ele geçirmesini gerekçe göstererek ayrılmaları üzerine
Çavlı, bin atlıdan oluşan ordusuyla Baudouin ve Josselin komutasındaki haçlı müttefikleriyle birlikte Tellü Bâşir civarına
konuşlandı. Diğer taraftan ordusuyla harekete geçen Tankred
de Rıdvan’ın bizzat katılmayıp ancak gönderdiği 600 kişiden
oluşan yardım kuvvetini ordusuna dâhil etmiş ve tamamı 2100
kişiden oluşan orduyla Tellü Bâşir’e gelmişti.110 İbnü’l-Adîm,
Rıdvan’ın da bu savaşa bizzat katıldığını kaydetmiştir.111 Yardım talebinde bulunanın Rıdvan olmasına rağmen bu ittifakta
ordunun başında olmayışı dikkat çekici bir husustur. Bu tavrını
Müslüman-Türk emirleriyle yaptığı bazı ittifaklarda da göstermiştir. Netice itibariyle Müslüman-haçlı ittifaklarından oluşan
her iki tarafın ordusu Tellü Bâşir’de karşı karşıya geldi. Tankred’in, haçlı birliklerine saldırarak geri püskürttüğü sırada Çavlı
Tankred’in yaya birliklerine saldırıp gerek Tankred’in kuvvetlerine gerekse Rıdvan’ın gönderdiği kuvvetlere büyük zayiat vermişti. Ancak Çavlı, Tankred’in saldırısına dayanamayan müttefik
Haçlı kuvvetlerinin geri çekilmek zorunda kalması ve savaşın
seyrini dikkate alan yanındaki bazı emirlerin de geri çekilmesiyle ağırlıklarını bırakarak savaş meydanını terk edip Rahbe’ye
çekilmek zorunda kaldı (Kasım 1108).112 Neticede Haçlılarla
Rıdvan’ın ordusu, Haçlılarla Çavlı’nın ordusuna galip gelmiş110

111
112

İ bnü’l-Esir, X/372-373; Abû’l-Farac, II/348-349; Maalouf, s. 103;
Sevim, Suriye-Filistin Selçuklu Devleti Tarihi, s. 208. Altan, s. 58.
Sevim, “Rıdvan b. Tutuş”, DİA, XXXV/49-50.
İbnü’l-Adîm, s. 108-109.
İbnü’l-Esir, X/372-373; Sevim, Suriye-Filistin Selçuklu Devleti Tarihi, s.208; Altan, s. 58.
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ti.113 İbnü’l-Adîm, bu savaşta her iki tarafın genellikle Haçlı
askerlerini öldürdüğünü, bu sebeple haçlıların büyük kısmının
meydanı terk ederek kaçtıklarını ve iki taraf geriye çekilirken;
Rıdvan’ın ordusuyla Halep’e, Tankred’in ise Antakya’ya gittiğini kaydetmiştir.114 İbnü’l-Esir’in kaydına göre Müslümanlar
için büyük bir felaket olan bu savaşta pek çok Müslüman ölmüş, para ve ağırlıkları Tankred tarafından ele geçirilmişti.115
Çavlı ve müttefiklerinin savaşı kaybedip geri çekilmelerinden
sonra Tankred, meydandaki ganimetleri toplayarak Antakya’ya
dönmüş ve Rıdvan’ın gönderdiği askerlerden sağ kalanları ise
Halep’e göndermiştir. Bu savaşa az bir kuvvetin dışında bizzat
katılmayan Rıdvan ise; Balis’i geri almak,116 Çavlı tehdidinden
Halep bölgesini kurtarmak ve ittifak kurduğu Tankred’in bölgeye saldırmasından bir süreliğine de emin olmak gibi kazançlar
elde etmiştir.117 Ancak bir süre sonra Müslüman-Haçlı ittifakı
dağıldı ve Müslümanlar aleyhine bir araya gelen haçlı liderler
Trablus, Banyas, Cübeyl (1109), Beyrut (1110) gibi önemli Müslüman şehirlerini ele geçirdiler.118

11- Selçuklu ordusunun Suriye bölgesinde Haçlılara
karşı ilk harekatı (1110 Seferi):

Haçlıların Müslümanlar aleyhine kazandıkları bu başarılar,
başta Dımaşk emiri Tuğtekin’i ve Haleb Selçuklu meliki Rıdvan
olmak üzere Suriye’deki Büyük Selçuklu imparatorluğunu metbu tanıyan bütün öteki mahalli emirliklerin Haçlılar karşısındaki durumlarını ciddi bir şekilde tehlikeye düşürmüştü. Bunun
durum üzerine Büyük Selçuklu Sultanı Muhammed Tapar, bölgedeki yerel emirlerine mektuplar yazarak Musul valisi komutasında Mevdûd komutasında büyük bir ordu oluşturup Haçlılarla
mücadele etmeleri emrini verdi. 119
113
114
115
116
117

118
119

Abu’l-Farac, II/348-349.
İbnü’l-Adîm, s. 109.
İbnü’l-Adîm, s. 109; İbnü’l-Esir, X/372-373.
Sevim, “Rıdvan b. Tutuş”, DİA, XXXV/49-50.
S evim, Suriye-Filistin Selçuklu Devleti Tarihi, s. 209; Zettersen,
“Rıdvan b. Tutuş”, İA, IX/734-735; Altan, s. 59.
Altan, s. 59.
İbnü’l-Adîm, s. 109; Sevim, Suriye-Filistin Selçuklu Devleti Tarihi,
s. 210-211; Altan, s. 59.
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Selçuklu sultanı, Haçlılarla savaşılması hususunda emir verince; bölgedeki emirler harekete geçtiler ve büyük bir ordu
meydana getirdiler. Bunlar arasında, Musul hâkimi Emir Mevdûd,
Tebriz ile Diyarbekir’in bir kısmına hâkim olan Sökmen el-Kutbî, Hemedân ve civarına hâkim olan Porsuk’un iki oğlu Emir
İlbegi ve Zengî, Meraya Emiri Ahmedil vardı. Ayrıca Erbil hâkimi
Ebû’l-Heycâ Mardin hâkimi İlgazi ve Bekciyye emirlerine de mektuplar yazılıp Melik Mes’ûd ve Mevdûd’a iltihak etmeleri istenildi.
İlgazi ise bizzat katılmayıp oğlu Ayaz’ı gönderdi. Bu emirler, önce
Sincâr üzerine yürüdüler ve Haçlıların elindeki bir kaç kaleyi fethettikten sonra Urfa şehrine gelip bir süre muhasara ettiler.120
Bu arada Müslümanların bir araya gelip haçlılara karşı savaşacağı
haberini alan bölgedeki Haçlılar, süvari ve piyadeleriyle Urfa’yı
muhafaza etmek için yola çıktılar. Fırat’ın kıyısına geldiklerinde
Müslümanların çok sayıda askere sahip olduklarını gördüler ve
daha ileri gitmeyip orada beklediler.121 Bir süreden beri Müslümanların kuşatma altında tuttukları Urfa, yiyecek sıkıntısı nedeniyle neredeyse fethedilecekti ki, Antakya Haçlı kuvvetleri bölgeye geldi. İki ordu bir süre karşı tarafın saldırısını bekledi ancak
bu gerçekleşmedi. Müttefik Müslüman kuvvetleri, Haçlıların Fırat
ırmağını geçerek ovada karşılarına çıkmaları düşüncesiyle taktik
gereği Urfa’dan ayrılıp Harran’a gitmeyi uygun gördüler. Müslümanlar, Urfa önlerinden ayrılınca Haçlılar, Müslümanların taktiğine düşmeyip yani nehri geçmeyip sadece getirdikleri erzakları ve
savaş aletlerini Urfalılara vererek tekrar Fırat’ın kenarına döndüler ve ardından Suriye tarafına geçtiler.122

Bu arada müttefik Müslüman ordusuna katılmamış olan
-nedeni hakkında fikir edinemediğimiz- Halep meliki Rıdvan,
Urfa’ya yardım için toplanan Haçlıların Halep bölgesinden ayrılmasını fırsat bilip Tellü Bâşir savaşı sonrası Tankred ile anlaşma
yapmış olmasına rağmen Antakya bölgesine saldırılarda bulundu ve Haçlılar tarafından işgal edilen yerlerinin bir kısmını geri
aldı. Bölgede kalan Haçlıların birçoğunu öldürüp mallarını yağmaladı ve Tankred’in dönüşünü haber alınca da Halep’e döndü
(1111).123

120 İbnü’l-Esir, X/388-390.
121 İbnü’l-Adîm, s. 110.
122 İbnü’l-Esir, X/388-390; Sevim, Suriye-Filistin Selçuklu Devleti Tarihi, s. 211.
123 İ bnü’l-Adîm, s. 110; Azîmî Tarihi, s. 45; İbnü’l-Esir, X/388-390;
Kalânisî, s. 44; Sevim, Suriye-Filistin Selçuklu Devleti Tarihi, s. 212.
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Suriye bölgesine dönen Tankred, kendilerinin olmadığı dönemde Halep meliki Rıdvan’ın gerideki haçlılara yaptığına misliyle karşılık verip Halep’e bağlı şehir ve köylere saldırılarda
bulundu. Buralardaki halkın bir kısmını öldürüp bir kısmını
-çoğu kadın ve çocuk olmak üzere- esir aldıktan sonra halkın
ellerindeki bütün malları yağmalayıp Esârib kalesine yöneldi
ve burayı kuşattı.124 Çok önemli kalesinin kuşatılması sonrası
Rıdvan, Tankred’e elçi göndererek 20.000 altın, 10 at verip Antakya seferi sırasında aldığı esirleri serbest bırakmak şartıyla
sulh talebinde bulundu.125 Ancak Tankred bunu az bularak kabul
etmeyince sulh gerçekleşmedi. Bir süre daha zaman kazanmaya
çalışan Rıdvan, Esârib’e yardım gönderemeyeceğine kanaat getirince Tankred’in anlaşma teklifinde ki 20 bin altın yerine 30 bin
altın teklifini kabul etti ancak bunu taksitle ödeyeceğini belirterek kuşatmadan vazgeçmesini önerdi. Tankred bu ikinci teklifi de
kabul etmedi ve kuşatmayı daha sıkı tutmaya başladı. Hal böyle
olunca Esârib kalesindeki askerler kuşatmaya daha fazla dayanamayarak kaleyi teslim etmek zorunda kaldılar (1111).126 Kalânisî,
Tankred’in Esârib kalesindeki halka dokunmadığını, kalmak ve
gitmek arasında onları serbest bıraktığını kaydetmiştir.127 Esarib’in tesliminden sonra Halep bölgesinde birkaç önemli kaleyi
de ele geçiren Haçlılar, Halep’i tehdit edince; Rıdvan, üçüncü kez
anlaşma teklifinde bulunmak zorunda kaldı.128 Bu kez sulh teklifini kabule yanaşan Tankred; 20 bin altın, 10 at ve son Antakya
seferi sırasında aldığı Ermeni tutsakları geri vermesi, kuşatma
sırasında Esârib yörelerinden toplanıp Haleb’e götürülen ürünlerin ve esirlerin Haçlılara teslimi” şartlarıyla bir anlaşma yaptı.129
Abu’l-Farac, 32 bin dinar, 20 arap atı ve 40 balya kıymetli kumaş
karşılığında mahsüllerin toplanmasından sonra ödemek şartıyla
anlaşma yaptığını kaydetmektedir.130
124 İbnü’l-Adîm, s. 111; Azîmî Tarihi, s. 45; İbnü’l-Esir, X/388-390; Kalânisî, s. 44-45; Sevim, Suriye-Filistin Selçuklu Devleti Tarihi, s. 211.
125 İbnü’l-Adîm, s. 111; Sevim, “Rıdvân b. Tutuş”, DİA, XXXV/50.
126 İbnü’l-Adîm, s. 111; Sevim, Suriye-Filistin Selçuklu Devleti Tarihi, s. 213.
127 Kalânisî, s. 44-45
128 Ebu’l-Fidâ, II/224-225.
129 İbnü’l-Adîm, s. 111; Kalânisî, s. 45; Sevim, Suriye-Filistin Selçuklu
Devleti Tarihi, s. 214.
130 Abu’l-Farac, II/350; Ebû’l-Fidâ, Halep sahibi Rıdvan’ın Haçlılarla 32 bin
dinar, sayı ve miktar belirtmeksizin onların yükleri taşıyacak atlar ve elbiseler karşılığında sulh yaptığını kaydetmiştir. Ebû’l-Fidâ, II/224-225.
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Bir süre sonra Esârib’e tekrar gelen Tankred, yörelerdeki
ürünlerin toplanmasını durumunu göz önünde bulundurarak
Rıdvan’dan anlaşma gereği olan paranın ödenmesini, Ermeni
tutsakların salıverilmesini, istenilen atların teslim edilmesini
istedi. Rıdvan da bu talepleri yerine getirirken Tankred’in Esârib’den götürdüğü esirleri iade etmesini istedi. Tankred’de onları Halep’e Rıdvan’a gönderdi.131

Bu arada Mevdud komutasındaki müttefik Müslüman kuvvetler,
Haçlıların geri çekilmesinden sonra Urfa’yı tekrar kuşatmış
asker ve erzak açısından güçlenmiş olan şehri alamayacaklarına
hükmederek kuşatmadan vazgeçip Tell Bâşir’e yöneldiler ve burayı kuşattılar.132

12- Selçuklu ordusunun Suriye bölgesinde Haçlılara
karşı ikinci harekâtı (1111 Seferi):

Halep meliki Rıdvan’ın gerek Haçlılara ödediği vergilerden
ötürü ekonomik kriz yaşaması gerek Halep sınırına dayanmalarından dolayı kendisini emniyette hissetmemesi Büyük Selçuklu Sultanının yardımına başvurması zaruretini doğurmuştu.
Selçuklu Sultanı Muhammed Tapar’ın Bağdat’ta oluşunu fırsat
bilerek hemen Haleb’teki itibar sahibi Haşimi ailesinden birisinin başkanlığında sufi, fakih ve tacirlerden oluşan bir heyeti
Halife’ye ve Sultan’a yardım talebiyle gönderdi. Bir Cuma günü
Halife ve Sultan karşısında bazı taşkınlıklarda da bulunan bu
yardım talep heyeti dertlerini Sultan ve halifeye paylaşabilmişlerdi.133 Ancak Maalouf, Halep’teki meşhur kadı Abdülfadl b.
el-Haşab’ın Rıdvan’ın haçlılar karşısındaki zilletine dayanamayarak önde gelenlerden oluşturduğu bir heyetle Bağdat’a hilafet
merkezine gittiğini ve halifeye dertlerini anlatabilmek için taşkınlık yaptıklarını ve bu yolla seslerini duyurabildiklerini kaydetmektedir.134 Neticede Sultan Muhammed Tapar, Musul valisi
Mevdud b. Altuntekin’e yeniden oluşturacağı ordunun başında
Haçlılarla mücadele etmesi emrini verdi. Daha önceki ittifakta
yer alan emirlerin de iltihakıyla bu kez Harran’da toplanan ordu,

131 İbnü’l-Adîm, s. 112.
132 İbnü’l-Esir, X/388-390; Sevim, Suriye-Filistin Selçuklu Devleti Tarihi, s. 212.
133 Abu’l-Farac, II/350-351; Sevim, Suriye-Filistin Selçuklu Devleti Tarihi, s. 217-218.
134 Ayrıntılar için bkz. Maalouf, s. 115-121,
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bazı kaleleri ele geçirdikten sonra; Şeyzer Emiri İbn Munkiz’in
haçlıların Şeyzer üzerine geldiğini haber verdiği ve yardım talep ettiği mektubu aldılar. Bu çağrı üzerine yola çıkan müttefik
kuvvetler yol üzerindeki Joscelin yönetimindeki Tellü Bâşir’i
kuşattılar.135 Haberi alan Tankred, Tellü Bâşir’e yardım için Şeyzer kuşatmasını kaldırdı.136 Müttefik Müslüman kuvvetler, Tellü
Başir kuşatmasını sürdürürken Rıdvan’ın: “Gerçekten ben mahvolmuş durumdayım, bu yüzden artık Haleb’den ayrılmak istiyorum. Süratle buraya geliniz” ifadelerini içeren mektubu buradaki emirlere ulaştı. Bu sırada bazı emirler arasında da pürüzlerin
çıkması üzerine kuşatma kaldırıldı ve Mevdud b. Altuntekin
komutasındaki müttefik Selçuklu ordusu ayrılan bazı emirlerin
dışındaki kuvvetlerle Halep yoluna koyuldu.137

Halep önlerine gelen Müttefik Selçuklu ordusunun askerlerinin Halep civarında ahaliye kötü muamelesinden dolayı Rıdvan,
şehrin kapılarını kapattı ve savunma tedbirleri aldı.138 Kapıların kapatılması üzerine Haleplilerin dışarıyla ilişkisi kesildiği
için şehirde bir süre sonra yiyecek sıkıntısı beraberinde de
çapulculuk baş gösterdi. Bu durum üzerine halk, Melik Rıdvan’ı
tutumundan dolayı şiddetli bir şekilde kınamaya başladı.139
Maalouf, Rıdvan’ın bu yardım ordusunun gelişinden hoşlanmadığını hatta bu ordunun teşekkülünde büyük bir katkıya sahip
olan Kadı İbnü’l-Haşab’ın ve yanındaki etkin isimlerin tutuklanıp hapsedildiğini, akabinde Halep şehrinin kapılarını yardımcı
kuvvetlere kapatıp, fırsat buldukça yardım için gelen kuvvetleri hırsız ve soyguncu ekipleri aracılığıyla yağmalattığını, bu
durumu gören Mevdud komutasındaki birliklerin de herhangi
bir çatışmaya girmeden dağıldıklarını kaydetmiştir.140 Ali Sevim, askerlerin bölgedeki halka yönelik eylemlerinden dolayı
Rıdvan’ın bu davetten dolayı çokça pişmanlık yaşadığını, emir
ve komutanlara karşı güvensizlik hissettiğini bu sebeple ittifaklarda yer almaktan çekindiğini kaydetmiştir. Ancak Rıdvan’ın bu

135 Abu’l-Farac, II/350-351; Sevim, Suriye-Filistin Selçuklu Devleti Tarihi, s. 217-218.
136 İbnü’l-Adîm, s. 113; Abu’l-Farac, II/351.
137 İbnü’l-Adîm, s. 114; Sevim, Suriye-Filistin Selçuklu Devleti Tarihi,
s. 217-218.
138 İbnü’l-Adîm, s. 114; Abu’l-Farac, II/351; Ebu’l-Fidâ, II/225; Zekkâr,
III/1198; Altan, s. 60-61; Sevim, “Rıdvân b. Tutuş”, DİA, XXXV/50.
139 Sevim, Suriye-Filistin Selçuklu Devleti Tarihi, s. 218; Altan,60-61.
140 Maalouf, s. 121-122.
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tutumunun daha önceki ittifak çağrılarına gösterdiği tepkilerde
de aramak lazım geldiği kanaatindeyim. Zira Rıdvan, bir takım
hırsız ve soyguncu taifeyi Selçuklu ordusuna salarak faaliyetlerde
bulunmalarını isteyerek141 saldırgan konuma düşmüştür. Yardım
için gelen ordunun kuşatma yapmayıp kale kapısının kapanmasıyla geri dönmeyi tercih etmesine rağmen Halep’i ele geçirecekleri düşüncesi taşıması ve ittifaklardan sakınması Rıdvan’ın idari
ve siyasi zafiyetinin yanı sıra kişilik zafiyetinden de kaynaklanmaktadır. Ayrıca kent savunmasında Batıni anlayışa sahip genç
gönüllüleri kullanması durumu da batınilerin tesirinde kalan Rıdvan’ın kuruntu içerisinde olma ihtimalini düşündürmektedir.

Rıdvan’ın tepkisinden sonra Halep’i terk eden müttefik kuvvetler, Maarratû’n-Nûman’a vardılar.142 Mevdud ve Tuğtekin’in haricindeki diğer emirlerin oradan hâkimiyetleri altındaki topraklara
dağılmaları üzerine; Mevdud ve Tuğtekin kuvvetleriyle Asi nehri
kıyısında karargâh kurdular. Böylece haçlılarla mücadele için oluşturulan bu girişim de bir başarı elde edemeden sona erdi (Ağustos
1111).143 Abû’l- Farac, Mevdud’un Halep’ten ayrılıp Şam’a gittiğini
ve burada Tuğtekinle ittifak yaptığını kaydetmektedir.144

13- Halep Meliki Rıdvan’ın Dımaşk Emiri Tuğtekin
ile İttifakı:

Antakya hâkimi Tankred’in Azaz’ı işgale hazırlandığı haberini alan Rıdvan bu kez Dımaşk emiri Atabeg Tuğtekin’den yardım istedi ve onu Halep’e davet etti. Görüşmede taraflar; Atabeg
Tuğtekin’in Rıdvan’a tabi olduğunu, adına hutbe okutup para
bastırmayı kabul ettiğini, gerektiğinde birbirlerine para ve askeri yardımlarda bulunacaklarına dair söz verdiklerini içeren bir
anlaşma imzaladılar (506/1112).145 Dımaşk’a dönen Tuğtekin
anlaşma gereği verilen sözleri yerine getirdi. Bu sırada Kudüs
Kralı I. Baudouin, Dımaşk civarına saldırınca Tuğtekin anlaşmaya dayanarak Rıdvân’dan yardım istedi ancak Rıdvân yardıma

141 İbnü’l-Adîm, s. 114; Sevim, Suriye-Filistin Selçuklu Devleti Tarihi,
s. 218.
142 Ebu’l-Fidâ, II/225.
143 İbnü’l-Esir, X/388-390; Sevim, Suriye-Filistin Selçuklu Devleti Tarihi, s. 218-219.
144 Abu’l-Farac, II/351; Ayrıca bkz. Zekkâr, III/1198.
145 İbnü’l-Adîm, s. 118; Sevim, Suriye-Filistin Selçuklu Devleti Tarihi,
s.220.
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gitmedi.146 Taberiye’de Haçlılar’ın bozguna uğramasından sonra
100 süvari göndermekle yetinince Tuğtegin de buna öfkelenip
Dımaşk’ta onun adına okunmakta olan hutbeye son verdi (1 Rebîülevvel 507 / 16 Ağustos 1113).147 Melik Rıdvan’ın Haçlılara
karşı mücadele edebilmek için güçlü bir ittifak cephesi oluşturma çabaları, ya Müslüman emirlerin çıkar hesapları ya da
kendisinin şüpheci ve kararsız tutumu sebebiyle her defasında
başarısızlığa uğradı.148

14- Halep meliki Rıdvan’ın Ölümü:

Bu süreçten sonra haçlılarla mücadelede adından bahsedilmeyen Halep Meliki Rıdvan, 1113 yılında kendisini oldukça yıpratan ve takatten düşüren şiddetli hastalık nedeniyle Halep’te
hayata gözlerini yummuş (16 Aralık 1113)149 ve Meşhedü’l-Melik’e gömülmüştür. Halep melikliğine ise oğlu Alparslan geçmiştir.150 İbnü’l-Esir, Rıdvan’ın övgüye layık işler yapmadığını, iki
kardeşini öldürmekle birlikte döneminde Halep’te batınilerin
sayısının çoğaldığını ve onlardan yardım isteyecek kadar dini
zayıf birisi olduğunu kaydetmiştir.151

Sonuç:

Tutuş b. Alparslan’ın vefatının akabinde Suriye Filistin Selçuklu Devletinin başına geçen Rıdvan b. Tutuş, bu devletin biricik hükümdarı olarak idarede bazı tasarruflarında bulunmuş
ancak bu tutumu kısa sürede bölgede hâkimiyetini kaybetmesine neden olmuştu. Başlangıçta kardeşi Dukak’ın Dımaşk şehrine giderek bağımsızlığını ilan etmesi, ardından bazı iş bilir emir
ve komutanların Rıdvan’ın hâkimiyetinden ayrılıp Dukak’la ve
diğer emirlerle işbirliğine gitmesi, Fatımi devletinin bu devletin
sınırlarındaki bazı bölgeleri -Filistin bölgesi gibi- hâkimiyeti altına alması Rıdvan’ın hâkimiyet alanının küçülmesini beraberinde
getirmişti. Rıdvan, bu topraklar üzerinde hâkimiyetini kuvvet-

146 İbnü’l-Adîm, s. 118; Ali Sevim, “Rıdvân b. Tutuş”, DİA, XXXV/50.
147 İbnü’l-Adîm, s. 118; Kalânisî, s. 66; Azîmî, s. 46; Sevim, Suriye-Filistin Selçuklu Devleti Tarihi, s. 220.
148 Sevim, Suriye-Filistin Selçuklu Devleti Tarihi, s. 220; Altan, s. 61.
149 Kalânisî, s. 71; Azîmî Tarihi, s. 46; Ebu’l-Fidâ, II/227; Zekkâr,
III/1198; Çetin, 148.
150 İbnü’l-Adîm, s. 119; İbn Kesîr, XII/336; Sevim, “Rıdvân b. Tutuş”,
DİA, XXXV/50.
151 İbnü’l-Esir, X/397-398.
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lendirmek için bölgedeki Müslüman emirlerle samimi diyalog
yolunu seçip kuvvetli ilişkilerle güçlenmek yerine, koşulsuz itaat
etmeleri yaklaşımıyla baskıya yönelmesi ve onlarla mücadele yolunu tercih etmesi emirlerin muhalefetine akabinde ise bağımsız
emirler şeklinde davranmalarına yol açtı. Dolayısıyla düşmanları
çoğaldıkça hâkimiyeti altındaki topraklarda bir o kadar küçüldü.
İşte bu sırada başlayan Haçlı savaşlarının da bölgede yoğunlaşmasıyla Rıdvan’ın elinde kalan bazı şehir ve kaleler haçlı işgaliyle
yüzleşmiş ve Rıdvan’ın melikliği Halep şehri ve etrafındaki birkaç
küçük yerleşim yeriyle sınırlı hale gelmiştir.

Topraklarının haçlılar tarafından ele geçirilmesi sürecinde;
hâkimiyeti altındaki Antakya şehrinin muhafazası için valisi Yağısıyan’a gerekli desteği sağlamadığı gibi şehri haçlı saldırısından kurtarmak için oluşturulan müttefik Müslüman ordusuna
da katkıda bulunmamış hatta Haçlılarla anlaşma yapmış olma
ihtimaliyle itham edilmiştir. Hâkimiyeti altındaki önemli şehir
ve kalelerin –Maarra gibi- haçlılarca işgali esnasında da yardım
taleplerine cevap vermemiş/verememiş olması; ya güçsüzlüğü
ya beceriksizliği ya da işbirlikçiliği ile izah edilebilir.

Anadolu Selçuklu Sultanının Haçlılarla mücadele hususundaki ittifak çağrısına dâhil olması takdir edilecek bir tutum
iken aynı tavrı bölgedeki haçlılara karşı oluşturulmaya çalışılan
ittifaklarda gösterememiş olması büyük bir zafiyet olarak görülmektedir. Rıdvan b. Tutuş’un bölgede haçlılarla yaptığı mücadelelerin seyrine bakıldığında ciddi bir mücadele örneğine
rastlanılmamaktadır. Halep meliki Rıdvan’ın Haçlılara yönelik
etkin faaliyetlerinin birçoğu, haçlıların bölgeyi terk edip başka
yerlerde savaştıkları zamana ya da bu savaşlardaki aldıkları
mağlubiyetle zayıf düştükleri zamana denk gelmektedir. Haçlıları toprakların atmak için eline geçmiş olan iki önemli fırsatı
-Bohemund’un esareti ve Antakya’nın bir süre ordusuz kalması,
Harran savaşı sonrası haçlıların büyük zafiyeti- da gereği gibi
değerlendirememiş yani Antakya’yı haçlıların elinden almak
için gerekli adımı atmamıştır/atamamıştır. Haçlılarla yaptığı
iki savaşın ikisinde de –Artah, Kella- büyük yenilgi alması, haçlı ordularının bulunmadığı sırada da haçlı topraklarına akınlar yaparak bazı kaleleri alması ve ganimet toplaması, aslında
haçlılarla mücadele etmek isteyen Rıdvan’ın mücadele edecek
bir güce sahip olmadığına da işaret etmektedir. Ancak onun bu
durumu; ittifak arayışlarına girmesine rağmen oluşan müttefik
Müslüman ordularına katılmama, onların yardımını reddetme,

Mevlüt POYRAZ

gerektiğinde haçlılardan Müslüman emirlere karşı yardım talep
etme hakkını ona vermemektedir. Dolayısıyla Rıdvan’ın tutumunu vaziyeti kurtarma çabası olarak değerlendirilebiliriz.

Rıdvan’ın idaresinde, özellikle haçlılarla münasebetinde başarısız bir görüntü çizmesinin altındaki temel neden, siyasi ve
idari kabiliyetinin zayıf oluşu yatmaktadır. Bu zafiyeti, kendisine
yardımcı olabilecek devlet adamları ve komutanları hizmetinde
tutma becerisine sahip olamadığında gösterdiği gibi hâkimiyetini güçlendirmenin yolunun sulh yerine Müslüman emirlere
saldırarak gerçekleşeceğini düşünmesi ve tatbikinde açıkça görülmektedir. Rıdvan, izlediği bu siyasetle başarılı olamayacağını
anlayınca, ayakta kalabilmek için her türlü yolu denemekten
imtina etmemiş; müslim-gayrimüslim, sünni-şii-batıni veya ırk
ayrımı yapmaksızın herkesle her türlü işbirliğinin içerisine girmiştir. Ancak bu tavırlarıyla güvenilirliğini yitirmesinin yanı sıra
sürekli kendine yeni düşmanlar edinmiş, siyasi kişiliğini zaafa uğratmakla birlikte şahsiyetini de gözden düşürmüştür. Rıdvan’ın
siyasi ve idari tutarsızlığını ve başarısızlığını, Batinilerle ilişkisi
ve aşırı derecede onların etkisi altında kalışıyla izah edebiliriz.

1-Haçlıların yerleştiği ve yerleşmek için mücadele ettikleri Ortadoğu
yerleşim yerlerini gösteren harita:152

152 Sevim, Selçuklu Devleti Tarihi, Resim ve Haritalar bölümü, Harita no:1.
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تدريس علم الكالم كجزء من عملية التربية
والتعليم الديني في العهد العثماني

CHAPTER
2

Mustafa ÖZDEN
األستاذ المساعد الدكتور مصطفى أوزدن
جامعة بارطن  -تركيا
تدريس علم الكالم كجزء من عملية التربية والتعليم في العهد العثماني

كما هو واضح من العنوان فإننا سوف نتطرق الى مرحلة تأريخية معينة تخص علم
الكالم وهي تدريس هذا العلم في المدارس العثمانية .وسوف نبيّن من خالل بحثنا
مكانة هذا العلم في التربية والتعليم العثماني والمنهاج الذي تم اتباعه خالل تدريس هذه
المادة .هذا ونقصد بقولنا «المدارس العثمانية» مدارس تركيا أو بتعبير آخر «مدارس
األناضول» بل وبتعبير أدق «مدارس إسطنبول» التي كانت تدرس مادة علم الكالم.
وبهذا سوف نبقي تدريس هذه المادة في مدارس الدول العربية التي كانت ضمن حدود
اإلمبراطورية العثمانية.
كما سوف نتناول في بحثنا ـ وبشكل عام ـ الكتب الكالمية ومحتوياتها والتي كانت تدرس
في المدارس العثمانية ،وتحديدا الكتب التالية:
1العقائد النسفية.2حاشية التجريد.3العقائد العضودية.4طوالع األنوار.5المواقف.6-المقاصد وشروحه.

حيث سنقوم بتسليط الضوء على هذه الكتب ومؤلفيها وننقل عنهم معلومات مختصرة
وذلك للوقوف عن كثب على المنهاج المتبع في تدريس علم الكالم في المدارس العثمانية.
وعلى الرغم من كون العثمانيين ينتمون الى المدرسة الحنفية – الماتردية إال أنهم لم
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يعتمدوا على مؤلفات علمائهم في تدريس علم الكالم وإنما رجحوا تدريس كتب متكلمي
األشعرية .وفي البحث سوف نتطرق الى أسباب هذا الترجيج.
ومن جانب آخر سوف نتطرق الى أسباب فشل وتراجع تدريس مادة علم الكالم في
المدارس العثمانية .فضال عن سعينا الى إعطاء صورة عامة عن األخطاء المنهجية في
نظام التربية والتعليم في تلك المدارس.

كلمات مفتاحية:
علم الكالم ،المدارس العثمانية ،التربية والتعليم  ،إسطنبول

المدخل
تميّز العهد العثماني بتطورات مهمة تمثلت في المدارس الدينية ـ التي تعد دعامة نظام
التعليم اإلسالمي ـ بكل جوانبها المعمارية وظروفها البنيوية وبرامجها والمنهج الذي
اتبعته فضال عن الخلفية الذهنية التي تمثلها هذه المدارس .وبسبب هويتها اإلسالمية
فقد اقتصر التعليم فيها على ابناء المسلمين فقط مكتسبة بذلك صفة «مؤسسة تعليمية
خاصة» .ويعادل تعليم مدارس هذا العهد بعد المرحلة اإلبتدائية تعليم المدارس المعاصرة
بمراحلها المتوسطة والثانوية والمعهدية والجامعية .1وبعبارة أخرى فإن المدرسة الدينية
تعبر عن معنى خاص يطلق على االماكن المخصصة لعملية التربية والتعليم وتأمين
كافة العناصر الالزمة لها .حيث تم نقل مفهوم المدارس النظامية التي تأسست في العهد
السلجوقي الى المدارس الدينية في العهد العثماني .واستمرت أعرافها وأصولها ومناهجها
مثلما كانت دون أن تصاب بانتكاسات حقيقية .إال أن دوران البيئة العلمية العثمانية حول
المحيط الحنفي – الماتريدي دفعت بالمدارس الدينية المسيطر عليها من قبل «أصحاب
الرأي» الى تكثيف اإلهتمام بتدريس «علم الكالم» .وقد تجلت نتائج هذه النظرة في
مدرسة «صحن سمان» الدينية التي تأسست في عهد السلطان محمد الفاتح بشكل واضح
في تاريخ المدارس الدينية .حيث شهدت هذه المدرسة تدريس علم الكالم بشكل مكثف
جدا .أما العقائد فلكونها من العلوم الواجبة على الطالب تعلمها قبل دخول المدارس
الدينية فإنها كانت تدرس في هذه المدارس مع شروحها .في حين كانت أردئ المدارس
الدينية تدرس «علم الكالم» بدال من «رسائل العقائد» .وألول مرة في تاريخ التربية
والتعليم اإلسالمي قام السلطان محمد الفاتح بربط قراءة كتب علم الكالم في المدارس
الدينية بقانون ،ما جعل من علم الكالم مادة رئيسة من مواد المدارس الدينية العثمانية.
وبناءا عليه فقد تم اختيار كتب متكلمي االشعرية المتأخرين ذات الثقل الفلسفي لتدريسها

İslam Ansiklopedisi, c.28, s.327, Türkiye Diyanet Vakfı Yayını, Ankara, 2003.
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في المدارس .2وألننا سنتطرق فيما بعد وبالتفصيل الى الكتب التي كانت تدرس في هذه
المدارس لذلك سوف نستعرض هنا البنية الهرمية للمدارس الدينية:
I.البنية الهرمية للمدارس الدينية العثمانية
من المعروف أن المدارس الدينية تبدو ظاهريا أنها مختلفة بعضها عن بعض إال أنه في
الحقيقة هناك ثالثة أصول متنوعة تربط البينة الهرمية للمدارس الدينية الموجودة في
نظام التربية والتعليم العثماني .وهي أصول قائمة على تصنيف هذه المدارس الى ثالث
درجات هي :تصنيفها على أساس اسم الكتب ومنها مدرسة حاشية التجريد ،وحاشية
المفتاح ،وحاشية التلويح؛ وتصنيفها على أساس األجور اليومية المدفوعة للمدرسين
ومنها العشريني والثالثيني واألربعيني والخمسيني والستيني؛ وتصنيفها بدار السلمانية
للحديث .3تم تجديد البنية الهرمية للمدارس الدينية مع قيام السلطان محمد الفاتح بتأسيس
«صحن سمان» .وفيما عدا مدرسة «أندرون» فإن المدارس الدينية تمتاز بشكل عام
باألرتقاء مع مرور األيام .وعلى هذا االساس كانت هناك مدارس التجريد التي كانت
يدرس فيها كتاب حاشية التجريد كأبسط كتاب في علم الكالم .تأتي بعدها في المرتبة
الثانية مدارس المفتاح المستوحاة اسمها من اعتماد كتاب المفتاح في علوم البالغة كمادة
رئيسة في التدريس .أما في المرتبة الثالثة فتأتي المدارس االربعينية تعتليها المدارس
الخمسينية الخارجية .والمدارس الخارجية هي مدارس وجدت قبل العهد العثماني أنشأها
الحكام المسلمون أو ابناؤهم أو بناتهم أو أصحاب السلطة في الدولة .وقد تم إلحاق
المدارس التي أنشأها رجال الدولة في العهد العثماني بصنف المدارس الخارجية .وتأتي
فوق المدارس الخارجية مباشرة المدارس الخمسينية الداخلية .وهي مدارس حرص
السالطين العثمانيين وأمهاتم وزوجاتهم وبناتهم وأبنائهم على تأسيسها بأنفسهم .وبعد
القرن السادس عشر الميالدي تم رفع المدارس التي أنشأها رجال الدولة الى درجة
المدارس الداخلية .والفرق بين المدرستين هو فرق اعتباري .فالتدريس في مدارس
أنشأها السالطين كان له تميز واعتبار خاص لدى العلماء .كما كانت هذه المدارس
تبيّن نهاية طريق التعليم ضمن الجدول الزمني للمراحل التعليمية .وكانت تخرّ ج القضاة
والمنخرطين في الوظائف البيروقراطية .4وقد احتلت مدرسة «صحن سمان» أعلى
مكانة من بين المدارس الموجود ضمن «مجمّع السلطان محمد الفاتح” .ومع إنشاء
مدارس السليمانية في النصف الثاني من القرن السادس عشر فقد طرأ تغيير كبير في
البنية الهرمية لمدرسة «صحن سمان» وشهدت توسعا عظيما .إذ أنشأ السلطان سليمان
القانوني ( )6651 - 0251مدرسة طبية لقضاء احتياجات الجيش من االطباء والجراحين
والمهندسين ،وأنشأ أربع مدارس مختصة في الرياضيات ،وأنشأ دار الحديث المختصة
بتدريس علم الحديث على أعلى مستوى .وعقب النظام الذي جاء به السلطان سليمان
) Gelibolulu Mustafa Ali, Künhül-Ahbar (haz. Hüdayi Şentürkانظروا
Ankara, TTK. 2003, c. II, s. 72-73; Atay, Hüseyin, Osmanlılarda Yüksek Din Eğitimi, İ�stanbul, 1983, s. 80, İ�. Hakkı Uzunçarşılı, Osmanlı
Devletinde İ�lmiye Teşkilatı, s. 39-40.
 Ahmet Cevdet Paşa, Tarih, I, İ�stanbul 1309, s. 108-117.انظروا
Unan, Fahri, ‘Osmanlılarda Medrese Eğitimi’, Yeni Türkiye, c. 5, s.
150-151, Yeni Türkiye yayınları, Ankara, 1999.
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القانوني فقد تم تقسيم وضعية المدارس بما فيها مناهج التعليم الى قسمين رئيسين :األول
مدارس «صحن سمان» القائمة على التدريس في فروع القانون والشريعة واآلداب.
والثاني مدارس السليمانية القائمة على التدريس في فروع الرياضيات والطب .وتأتي
«دار الحديث» فوق هذه المدارس من ناحية المكانة والتقسيم.5
بعد الحديث عن مستويات بنية المدارس الدينية سوف يتم تقديم معلومات عن الكتب
الكالمية التي كانت تدرس في هذه المدارس وعن مؤلفيها.
II.تدريس علم الكالم في العهد العثماني
سوف نتطرق في هذا القسم الى موضوع تدريس علم الكالم في المدارس الدينية العثمانية.
وكما هو واضح من عنوان الموضوع فإننا سوف نتطرق الى مرحلة تاريخية معينة من
تدريس علم الكالم وهي مرحلة تدريسه في المدارس الدينية العثمانية .وسوف نقوم ببيان
وتقييم ثقل علم الكالم في عملية التعليم بشكل عام وبيان مكانته ومناهجه .ولكي نحصر
عبارة «المدارس الدينية العثمانية» في إطار خاص فإننا نعني بها مدارس إسطنبول التي
كانت تدرس علم الكالم .وعلى هذا األساس فإننا نستبعد من هذا البحث المدارس الدينية
التي كانت منتشرة في أرجاء اإلمبراطورية العثمانية.
يعتبر اعتالء السلطان محمد الفاتح عرش الخالفة ( )1841 - 1541بداية عهد جديد
للمدارس الدينية العثمانية .حيث أجري تحديث في المناهج وبعض التعديالت في هذه
المدارس التي اتحدت تحت اسم «صحن سمان» .فقد أولى السلطان محمد الفاتح اهتماما
كبيرا وبنفسه على مناهج المدرسة المفتتحة حديثا .وتم تحديد الدروس والكتب التي
ستدرس في وقفيته .وعلى الرغم من التحديثات والتعديالت الجديدة التي أدخلت على
المدارس في عهد السلطان محمد الفاتح فإنه من الصعوبة بمكان تحديد الكتب والمراحل
التي درست فيها .وليس باإلمكان الحصول على معلومات كافية بهذا الخصوص من
الوثائق الخاصة بأنظمة هذه المدارس وال وثائق الوقفيات التابعة لها .وذلك بسبب عدم
انحصار الكتب والدروس الملقاة في المدارس الدينية في العهد العثماني في القرنين
الخامس عشر والسادس عشر على الكتب والدورس المذكورة في قانوني «قانون طلبة
العلوم» و» قانون العرف العثماني» الصادرين ـ حسب ما يقال ـ في عهد السلطان محمد
الفاتح .كما كانت هناك مؤلفات مختلفة يقوم المدرسون بتدريسها.
.............................في النص األصلي المؤشر باألحمر................................
تكشف بوضوح أن الكتب التي تم تدريسها في المدارس الدينية لم تكن ترتكز على أساس
قطعي وأن للمدرسين دور كبير في اختيار الكتب الثانوية والمساعدة على فهم الكتب
األساسية .وحين اإلنتهاء من منهاج الكتاب وفق الجدول المخصص له واإلنتهاء من
مواضيع الكتب الثانوية لم يكونوا ينتقلون الى دروس جديدة حتى ولو كان هناك متسعا
من الوقت .إذ كان نظام العبور من مرحلة الى أخرى في هذه المدارس كان مبنيا على
اإلنتهاء من قراءة الكتب وليس اجتياز الصف .حيث كان للدرس الواحد مدة محددة يتم
Ahmed Cevdet Paşa, Tarih, I, İstanbul, 1309, s. 111.
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خاللها قراءة كتاب أو أكثر بطريقة الشرح .وكل يدرس يسمى باسم الكتاب الخاص به.6
وقد بيّن القانون الصادر في عهد السلطان محمد الفاتح أن الكتب الدراسية كانت توزع
على المدارس الدينية وفق درجاتها .وقام الباحث جاهد بالطجي بإعداد قائمة أورد فيها
الدورس والكتب التي كانت تدرس في مدارس مختلفة خالل القرنين الخامس والسادس
عشر.7
وحسب ما حصلنا عليه من معلومات فإنه يمكننا القول بأن الكتب المذكورة أدناه كانت
تدرس أكثر من غيرها في موضوع علم الكالم بالمدارس العثمانية:
1العقائد النسفية ( :وشرح العقائد النسفية التفتازاني مع حاشيةالخيالي أحمد أفندي)
2حاشية التجريد3العقائد العضدية4طوالع األنوار5المواقف6المقاصد وشروحهونرى أنه من الضروري القيام بإعطاء فكرة ولو موجزة عن هذه الكتب التي كانت تدرس
في مادة علم الكالم بالمدارس:
 أالعقائد النسفية :ومؤلفه هو أبو حفص عمر نجم الدينالنسفي .ولد عام  8601م في مدينة نسف الواقعة في منطقة ما
وراء النهر .وعلى الرغم من قلة المعلومات عن حياته وعن آثاره
إال أنه مشهور بكتابه العقائد النسفية .ومع اختالف عدد صفحاتها
ما بين خمس وست صفحات حسب الطبعة ومكان الطبع فإن
هذه الرسالة القصيرة وشروحها قد درست في المدارس الدينية
على مدى قرون .ولم يقتصر تدريسها على المدارس العثمانية
– التركية وإنما كانت تدرس حتى في األزهر الى عهد قريب.
إن وجود ما يقارب من عشرين شرحا قام به مؤلفون مختلفون
ما بين القرنين التاسع والثالث عشر يعطينا فكرة حول أهمية
Unat, F, Reşit, Türkiye Eğitim Sisteminin Gelişmesine Tarihi Bir Bakış, Ankara, 1964, s. 35.
Cahit Baltacı, xv-xvı. Asırlar Osmanlı Medreseleri, İstanbul, 1976, s.
43; İ. Hakkı Uzunçarşılı, Osmanlı Devletinde İlmiye Teşkilatı, Ankara, 1965, s.25.
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هذه الرسالة .وإن ترجمتها الى اللغة التركية الحديثة دليل على
دوام تأثيرز ها لغاية وقتنا الراهن .ومع قصر الرسالة وشهرتها
الواسعة فإنه باإلمكان أيضا اإلشارة الى أن مؤلفها ينتمي الى
المدرسة الماتردية.8
•عند اإلطالع على فحوى هذه الرسالة ،فإننا نجد أوال أن مقدمتها
قد صيغت وفق طريقة « نظرية المعلومات» إن جاز التعبير .وتوضح كيفية
وطرق معرفتنا لألشياء .ويمكننا القول بأن البدء بالرسائل وبالكتب بمثل هذه
المعلومات كانت من مميزات هذا العصر .حيث نرى نفس المنهج /األسلوب
عند فخرالدين الرازي (ت  9021م) .فأول مبحثين من كتاب «المحصول»
للرازي يتعلق بمواضيع تخص نظرية المعلومات.9
•ولإلطالع على مضمون هذه الرسالة القصيرة فإنه من المفيد إلقاء
نظرة على محتوياتها التي ستعطينها فكرة ولو بسيطة .حيث نجد أن النسفي قد
تطرق في هذه الرسالة الى جميع المسائل الكالمية ،ومنها:
•صفات هللا:
•كالم هللا
•الخلق (التكوين)
•كون القرآن مخلوقا
العالقة بين هللا واإلنسان:
•رؤية هللا
•أفعال العباد
•اإلستطاعة
•معضلة الرزق
المواضيع التي تخص اآلخرة (الحشر):
•مسألة األجل
•عذاب القبر
 Ahmed Emin, Zuhru’l-İ�slam, Beyrut, 1969, c. IV, s. 95.انظروا
Montogomery Watt, Islamic Surveys I, çev. S. Ateş, Ankara, 1968,
s. 116; Ayrıca bkz. Fahreddin Razi, el-Muhassal, çev. Hüseyin Atay,
Kelama giriş, Ankara, 1978.

8
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•مصطلحات السؤال والميزان والحوض والصراط والجنة وجهنم
•الذنوب الكبيرة والصغيرة
•الشفاعة

مشكلة اإليمان:
•عالمات اإليمان والكفر
موضوع النبوة:
•المالئكة
•كتب هللا
•معراج األنبياء
•كرامة األولياء
•أخير الناس
مشكلة اإلمامة:
•شروط اإلمامة
•واجبات اإلمام
•عزل اإلمام
لقد تطرق النسفي الى كل هذه المسائل في رسالته المؤلفة من خمس أو ست ورقات.
وهناك من يربط كثرة شروحها الى صغر حجمها.
 بحاشية التجريد :كتبت هذه الحاشية من قبل العالمالشيعي نصرالدين الطوسي (ت  3721م) وكان قد أسماها بـ «
تجريد اإلعتقاد» أو « تجريد الكالم» .واشتهر هذا الكتاب باسم
«حاشية التجريد» عقب قيام السيد الشريف الجرجاني (ت 3141
م) بشرحه الذي أسماه «حاشية التجريد» .ترك الكتاب أثرا كبيرا
في المدارس الدينية العثمانية بحيث سميت بعض المدارس بحاشية
التجريد مثلما ذكرناه آنفا عند الحديث عن البنية الهرمية للمدارس.
وفي الحقيقة كان الكتاب يدرّ س في المدارس التي تحمل اسمه.
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قد يستغرب تدريس كتاب ألفه عالم شيعي في المدارس العثمانية السنية .لكنه في
الحقيقة لم يكن يدرس متن الكتاب الذي ألفه الطوسي وإنما كان يدرس شروح وحواشي
األصفهاني ( 5431م) والسيد الشريف الجرجاني .حيث قام هذان العالمان السنيان بالرد
على الطوسي في المواضع التي خالف فيها رأي أهل السنة .ومع هذا يبقى تدريس كتاب
شيعي ـ وإن تمت تنقيته بالشروح والحواشي ـ في مدارس دينية عثمانية تتبع آراء أهل
السنة والجماعة وتحديدا تتبع الخط الحنفي – الماتريدي عنصرا ملفتا لألنظار.
نحن نعرف أن للتجريد شروح كثيرة .وأول من شرحه هو الحلي (ت  5231م) وهو أحد
طلبة الطوسي .ثم عقبه األصفهاني السني (ت  5431م) .لفت األصفهاني األنظار الى
اآلراء الشيعية ثم قام بالرد عليها .واشتهر شرح األصفهاني بين الطالب وفي المدارس
بـ «شرح القديم».10
ذكر المؤرخ العثماني «كاتب جلبي» أن للتجريد أكثر من ثالثين شرحا غالبيته تم على
يد علماء أتراك .وأبرز هذه الشروح هو حاشية حافظ الدين محمد بن أحمد (ت 0551
م) .فقد جمع محمد بن أحمد في حاشيته كل النقاشات التي جرت حول التجريد .11يتكون
تجريد الطوسي من ستة مقاصد ،يمكن الحديث عنها كالتالي:
1المشاكل العامة.2الجواهر واألعراض.3إثبات وجود الخالق وصفاته.4النبوة.5اإلمامة.6-الحشر والمعاد.12

هالعقائد العضدية :وهو كتاب مختصر ألفه عضد الدين
اإليجي (ت  5331م) يضم معلومات موجزة عن نظام اإليمان
اإلسالمي .13ويعد اإليجي من أشهر وأكبر علماء القرن الرابع
Katip Çelebi, Keşf ez-Zunû, İstanbul, 1972, c. I, s. 347-348.
Katip Çelebi, Age. , I, 351.
Katip Çelebi, Age. , I, 346.
 Muhammed Abduh, Risaletu’t-Tevhid, Paris, 1965, s.25.انظروا

10
11
12
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عشر الميالدي .قام جالل الدين الديواني (ت  2051م) بـ»شرح
العقائد العضدية» .وهو شرح انتشر تدريسه في المدارس العثمانية
وذاع صيته فيها .وقد عرف مؤلفه باسم المال جالل أو باسم جالل
فقط .كما صار شرح المال جالل من كتب الكالم المعتبرة خالل
فترة اإلصالح الذي شهدته المدارس الدينية .كما دخل هذا الشرح
مع شرح التفتازاني المعروف بـ»شرح العقائد» الى المناهج
الدراسية سواء في المدارس الدينية أو المدارس العادية وأعطيت
العديد من اإلجازات بمقتضى إنهاء قراءة هذين الكتابين.14
يتضمن كتاب العقائد العضدية المسائل التالية:
 1هللا جل جالله وصفاته 2المسائل المتعلقة بالمعاد 3مسألة النبوة 4مسألة اإلمامة 5-عالمات الكفر

حطوالع األنوار :مؤلف هذا الكتاب هو عبدهللا بن عمر
البيضاوي (ت  6821م) .ويعد هذا الكتاب من أهم كتب أهل
السنة في علم الكالم .قام اإلصفهاني بشرحه وضمت المدارس
الدينية هذا الشرح الى مناهجها فدرس طوال سنوات عدة .ويعتبر
شرح األصفهاني من أحسن الشروح على كتاب طوالع األنوار.15
بينما فاق شرح الجرجاني على نفس الكتاب شرح األصفهاني في
الشهرة .16كما قام بشرح الطوالع أكثر من عالم تركي .17وفي
سبيل الوقوف على محتوى كتاب طوالع األنوار فسوف ندرج
أدناه عناوين محتوياته .إذ هو يتكون من مدخل وثالثة أبواب:
 Tasköprülüzade, İ�samüddin Ahmed, eş-şakaik-i Numaniyeانظروا
fi Ulemai’d-Devleti’l-Osmaniye, (nşr .A .Subhi Fuat), İ�. Ü� . Edebiyat
Fakültesi Yay. ,İ�stanbul, 1985, s.472; Hüseyin Atay, Osmanlılar da
Yüksek Din Eğitimi, İ�stanbul, 1983, 118.
15 Taşköprüzade, Miftah es-Saade, II, 178.
16 Katip Çelebi, Keşf el-Zunun, c. II, s. 1116.
17
 Mehmet Tahir, Osmanlı Müellifleri, İ�stanbul, 1971, ss.انظروا
340,352,358,374,387,455,464.
14
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•المدخل :ويتطرق فيه الى أحكام النظر
•الباب األول :وهو في الممكنات:
1في األمور الكلية2في األعراض3في الجواهرالباب الثاني :وهو في اإللهيات:
1في ذات هللا2في صفات هللا3في أفعال هللاالباب الثالث :وهو النبوات:
 1في النبوة2في الحشر والجزاء3-في اإلمامة

ض كتاب المواقف :ألفه عضد الدين اإليجي .ويعتبر
الكتاب ذروة ما بلغه علم الكالم وكان يددرس في المدارس
الدينية العثمانية .يتكون الكتاب من ستة مواقف ،ولهذا السبب
أطلق عليه اسم «كتاب المواقف» .وحاله كحال بقية كتب علم
الكالم له شروح عدة .وقد ذكر المؤرخ «كاتب جلبي» أن له
حوالي أربعون شرحا ،18أفضلها شرح السيد الشريف الجرجاني
(ت  3141م) .وهذا الشرح هو المقصود به عند ذكر تدريس
«المواقف» في المدارس الدينية .حيث كان «المواقف وشرحه»
يدرسان في الصفوف المتقدمة من هذه المدارس .وتذكر المصادر
أن السلطان محمد الفاتح هو الذي أمر بتدريس هذا الكتاب في
المدارس الدينية.19
غكتاب المقاصد :هو كتاب درس في الصفوف المتقدمة
أيضا مثل «كتاب المواقف» ،ألفه سعد الدين التفتازاني (ت
 0931م) .له عدة شروح أبرزها ما شرحه التفتازاني بنفسه
Katip Çelebi, Keşf ez-Zunun, II, ss. 1890-1894.
Hüseyin Atay, Osmanlılarda Yüksek Din Eğitimi, s.85; Uzunçarşılı,
Osmanlılarda İlmiye Teşkilatı, s.25.
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وسماه «شرح المقاصد» وقد اعتمد عليه في المدارس الدينية.20
ولكون كتابي المواقف والمقاصد يشتركان في المضمون وفي األبواب لذلك سنقوم
بتقييمها معا .فهما يتكونان من  6أبواب تندرج تحتها المواضيع التالية:
الباب األول :يشتمل على مقدمات بمثابة المدخل .تتضمن هذه المقدمات معلومات عن
تعريف العلم ومواضيعه وفوائده ومراتبه ومسائله وأنواعه وما الى ذلك .فضال عن
إحتواء الباب على معلومات تفصيلية عن التصور والتصديق والنظر.
الباب الثاني :في األمور العامة .وتشمل الحديث عن الماهية ،والوجود والعدم ،ووجوب
اإلمكان ،والوحدة والكثرة ،والعلة والمعلول.
الباب الثالث :في األعراض .وفيه تعريف األعراض وكيفيتها ومسائل أخرى متعلقة بها.
الباب الرابع :في الجواهر :وفيه تعريف الجواهر وأقسامها ،واألجسام واالنفس ـ النفس
الفلكية والنفس اإلنسانية ـ ،وتقييمات تخص العقل.
الباب الخامس :في الذات اإللهية ويشتمل على المواضيع التالية:
 أالذات بتنزيه هللا تعالى من الصفات السلبية وأنه تعالى ليس بجسم• ج -التوحيد
• د – الصفات الوجودية
• هـ  -ما يجوز في حق هللا تعالى
• و -أفعال هللا تعالى
• ز -أسماء هللا تعالى
الباب السادس :في السمعيات ،ويشتمل على المواضيع التالية:
-

أالنبوة

-

بمواضيع متعلقة بالمعاد

• ج -األسماء (اإليمان وما يتعلق به من المواضيع)
• د -اإلمامة وما يتعلق بها من مواضيع
وكما هو واضح من محتويات الكتابين فإنهما أوليا إهتماما ملحوظا بالمباحث الفلسفية .أما
Katip çelebi, Keşf es-Zunun, II, ss. 1780, 1781.
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المسائل الكالمية فقد تم التطرق إليها في البابين الخامس والسادس كما هو واضح أيضا.
وينبغي عدم اإلستغراب من هذا كون الكتابين ألفا في فترة تداخلت فيها الفسلفة مع علم
الكالم .ولهذا السبب طغت الفلسفة على مؤلفات ذلك العصر.
اعتمدت المدارس الدينية العثمانية – التركية في تدريس علم الكالم على المؤلفات التي
تطرقنا إليها أعاله .ومن المعروف أن العثمانيين بصورة عامة ينتمون الى الخط الحنفي
– الماتريدي .إال أنه ال يمكننا القول بأن الكتب اآلنفة الذكر تعكس اآلراء الماتريدية.
وعند تدقيق اإلجازات الممنوحة في المدارس الدينية نرى أن األسانيد المتعلقة بعلم الكالم
تصل الى اإلمام األشعري بدال من وصولها الى الماتريدي وأبي حنيفة .21ويجدر البحث
عن أسباب إستبعاد الماتريدي عن سلسلة علم الكالم وعن أسباب أهماله .كما ينبغي
البحث عن سر إستبعاد كتب كبار العلماء أمثال ابن حزم وابن تيمية والغزالي من مناهج
التدريس في المدارس الدينية ،مثلما تم استبعاد مؤلفات علماء الماتريدية.22
مثلما لم يفسح المجال لتدريس كتب علماء الماتريدية في المدارس الدينية ،فإنه لم يتم
إدراج كتب علماء كبار أمثال ابن حزم وابن تيمية والغزالي ضمن مناهج هذه المدارس.
III.األسباب اإلحتمالية الكامنة وراء تدريس الكتب األشعرية في علم
الكالم بالمدارس الدينية العثمانية
عند تقييم المذهبين األشعري والماتريدي نجد أن المذهب االشعري منتشر في رقعة
جغرافية واسعة أكثر من المذهب الماتريدي وبالتالي يمتلك المذهب األشعري أتباعا أكثر
من المذهب الماتريدي .حتى األتراك العثمانيين كانوا ينتمون الى المذهب الماتريدي في
المسائل العقائدية باإلسم فقط .وكذلك نرى أن المدارس الدينية العثمانية كانت قد خلت
منهاهجها من الكتب الماتريدية أثناء تدرس مادة علم الكالم .وبالمقابل تم إفساح المجال
لتدريس كتب األشاعرة .وهذه حقيقة ال يمكن إخفاؤها .23وقد تعددت اآلراء حول أسباب
هذا األمر.
نحن نعتقد أن نظرة السالجقة الى عملية التربية والتعليم من خالل المدارس النظامية قد
انتقلت كإرث سلجوقي الى المدارس الدينية العثمانية واستمر المنهج السلجوقي كما هو
عليه في العهد العثماني دون أن يتعرض الى ادنى انتكاسة .وكان الفكر األشعري سائدا
بصورة عامة في المدارس السلجوقية .وبسبب بقاء المدارس الدينية العثمانية تحت تأثير
اإلرث السلجوقي لذلك غلب الفكر األشعري في تدريس علم الكالم.24
ومن األسباب المهمة التي كانت وراء تدريس كتب األشاعرة في المدارس الدينية
. , s.118.المصدر السابق Atay,
Osman Ergin “Medreselerde Öğrenim Tarzına Bir Bakış”,Süheyl
Ünver’in Fatih Külliyesi ve Zamanı İlim Hayatı, İstanbul, 1949, s.36.
23 Süleyman Uludağ, Kelam İlmi ve İslam Akaid (Taftazani2nin Şerhu-l-Akaid) tercümesine yazdığı önsöz, s. 76-77
 Uzunçarşılı, Osmanlıda İ�lmiye Teşkilatı. S. 76-77.انظروا 24
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العثمانية هو استخدام المنهج اإلستداللي في الكتب الماتريدية .كما أن األشعري نشأ تحت
تأثير بيئة تأثر فيها علماء عصره فكر المعتزلة واليونان .بينما كان علماء الماتريدية
بعيدين كل البعد عن هذه االجواء لذلك كانوا متحررين من كل التاثيرات .ونظرا لسيطرة
تيار الفلسفة المشائية على العالم اإلسالمي في ذلك الوقت ولذلك وجد المذهب األشعري
في الكالم رواجا فائقا وانتشر في رقعة جغرافية كبيرة .في حين تسبب بعض المفكرين
أيضا في إهمال المذهب الماتريدي مصورا أن اهل السنة يميلون الى إخفاء قوة تاثيره
على علم الكالم ،ومبرزا دور أبي الحسن األشعري كعالم إسالمي كبير ،مضفيا عليه
صفة الدفاع عن عقائد أهل السنة والرد على مخالفيهم ،ظانا أنه بعلمه هذا يكسب ثوابا.25
وبالمحصلة فإن التغاضي عن كتب الماتريدية ،وعدم استنساخه وتدريسه يعتبر مصيبة
بالنسبة للمذهب ،وسوء حظ بالنسبة للعلم ،وموقف يؤسى عليه بالنسبة لتاريخ الفكر.26
IV.مكانة علم الكالم داخل التعليم العام
•إن سقوط العلوم الفلسفية من أعين الناس اعتبارا من منتصف القرن
السادس عشر الميالدي وتحديدا في القرنين السابع والثامن عشر الميالدي
أحدث وضعا سلبيا داخل تعليم علم الكالم .وحسب المؤرخ «كاتب جلبي»
فإن هذا يعتبر أحد أهم األسباب التي أدت الى توقف العلوم لدى العثمانيين.27
إذ تم في عهد السلطان محمد الفاتح إخراج كتابي «التجريد» و»شرح
المواقف» من التعليم .وفي بيان سبب هذا اإلخراج ذكر أن هذين الكتابين
يستندان الى الفلسفة وأن الفلسفة تشكل خطرا لتعلم بقية العلوم الدينية.28
•وبسبب رد الفعل الذي تكوّ ن تجاه الفلسفة في القرن السابع عشر
الميالدي ،نرى أن هذا الرد تصاعد وصوال الى أبعاد متقدمة .بحيث تم
إنتقاد تفسير القاضي البيضاوي بحجة إستدالله بآراء الفالسفة.29
•من الواضح جدا أنه كان من الصعب أن يدرس علم الكالم بشكل سليم
في أجواء تسودها هكذا تفكير .إذ تراجع علم الكالم الى المركز الثاني وفقد
أهميته في المدارس الدينية التي استمرت بالتعليم تحت طائلة هذه الشروط
أو الظروف .ال سيما وأن المدارس الدينية لم تعط إال مكانة قليلة ـ فيما عدا
عهد السلطان محمد الفاتح ـ للعلوم الفلسفية والكالمية .بينما ظل اإلهتمام
بعلوم التفسير والحديث والفقه محافظا على أعلى مستوياته على إمتداد
العصور .وال شك أن التراجع الى المركز الثاني أصبح عامال سلبيا بالنسبة
 Muhammed b. Tavit et-Tunci, İ�slam Düşünce Ü� zerine Makaانظرواleler, (Editör:Sönmez Kutlu) Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları, Ankara, 2011, 355-356.
, s. 33.المصدر السابق Süleyman Uludağ,
Katip Çelebi, Keşf ez-Zünün, c. 1, s. 670.
, S.243المصدر السابق  Uzunçarşılı,انظروا
Katip Çelebi, Mizanü’l Hakk fi İhtiyari’l-Ehakk, Haz. Şaik Gökyay,
İstanbul, 1972, s. 111
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لعلم الكالم .كما وأصبح مانعا أمام بروز علماء كبار في علم الكالم .وقد
استمر هذا الموقف السلبي تجاه هذا العلم حتى في العصور الالحقة وبالتالي
فقد لحق ضرر كبير بسبب هذا الموقف بالحياة الفكرية التركية.
V.أسباب إنهيار المدارس الدينية
يوصل بعض أهل العلم جذور تراجع التربية والتعليم للمدارس الدينية حتى عهد السلطان
محمد الفاتح .فمع افتتاح مدارس «صحن سمان» تم إعادة تنظيم شؤون التربية والتعليم
إال أنه وبسبب عدم إجراء أي تحسين أو تعديل الزم مع الزمن في المدارس الدينية فلم
يكن من بد لمنع تراجعها نحو األسوء .ومع اإلقتراب من اواخر القرن السادس عشر
الميالدي بدأ الخلل يدب في التعليم بالمدارس الدينية وبدأ بالتراجع .وتراجع مستوى
التربية والتعليم في هذه المدارس مع احداث الطلبة التي بدأ تظهر شيئا فشيئا .هذا
وباإلمكان تلخيص األسباب المحتملة التي كانت وراء تراجع المدارس نحو األسوء في
النقاط التالية:
1كانوا يعينون األطفال البالغين من العمر ست سنوات بمنصب«مدرس» ـ وهو يعادل عنوان الدكتور ،البروفيسور في يومنا
هذا ـ ويخصصون لهم راتبا شهريا .وبعدما تم إخراج مواد العلوم
والفلسفة وعلم الكالم من مناهج المدارس الدينية أفتتحت في عام
 4771الميالدي مدرسة «الهندسة البحرية» .بينما كان المفروض
إفتتاح هذا القسم داخل بنية المدارس الدينية .ألنها كانت المؤسسة
التعليمية الوحيدة .وفي القرن التاسع عشر انتشرت المدارس
التعليمية ذات المناهج الجديدة خارج إطار المدارس الدينية .ما
أدى الى تراجع كبير في مستوى المدارس الدينية .حتى وإن سعت
هذه المدارس في عام  4191الى إعادة إصالح نفسها إال أنها
كانت متأخرة جدا .فلم تستطع الوصول الى الركب فأغلقت.30

2كانت المركزية مسيطرة على نظام المدارس العثمانية الدينية .ولمتتمكن اإلدارة المركزية من حل المشاكل دوما كما لم تتخذ التدابير
الالزمة تجاه القصور في النظام التعليمي.

3عصيان الطالب :أدى تصاعد أحداث الطالب في أواخر القرنالسادس عشر الى إحداث خلل في نظام وتعليم المدارس الدينية.
لقد نزل الطالب الى الشوارع على شكل مجاميع وشاركوا في
أعمال النهب فشكلوا تهديدا للنظام القائم .31والبد من بيان أنه لم
تكن هناك أية أسباب فكرية أو آيديولوجية في عصيان وأحداث
الطالب.32
30 Hüseyin Atay, Kur’an’a Göre Araştırmalar: V, Ankara, 1995, s. 31-32.
31 Mustafa Akdağ, Türk Halkının Dirlik ve Düzenlik Kavgası, Ankara,
1975, s. 156.
32 Hüseyin Atay, Osmanlıda Yüksek Din Eğitimi, s. 141.
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4يعتبر بعض التصرفات والمواقف كالمحسوبية والمحاباة وتعيينمدرسين غير كفوئين من العوامل المؤثرة في إنهيار نظام التعليم
في المدارس الدينية .ويرى المؤرخون أن المحاباة ـ بشكل عام
ـ بدأت في عهد السلطان بايزيد الثاني (1841م – 2151م).33

5ال شك أن تعليم اللغة يعتبر واحدا من أهم األسباب المؤدية الىتراجع التربية والتعليم في المدارس .إذ كانت اللغة العربية هي
لغة التعليم .وكما هو عليه الحال اليوم فإنه ال يمكن القول بأن تعليم
اللغة العربية كان بمستوى كاف .ومهما كان هناك من أجاد الكتابة
والقراءة وقام بالتعليم بها في المدارس فإنه يعتبر حالة إستثنائية،
حيث لم يتم الوصول الى المستوى المطلوب .ألن التفكير بشكل
سهل وبطالقة دون معاناة ال يتم إال بلغة األم .ولذلك لم يصل تعليم
اللغة العربية في يوم ما الى المستوى المرجو أبدا .وعليه لم يبلغ
تعليم العلوم اإلسالمية المستندة الى اللغة العربية الى المستوى
المطلوب.
6ال شك أن إخراج العلوم العقلية من المناهج الدراسية كان لهأثر مهم في انهيار المدارس الدينية .ولكن لماذا هذا السبب فقط؟
فقد كان هناك من المدرسين من يتحين الفرص لنيل وظائف
بيروقراطية في أسرع وقت ولذلك كان المدرسون يصرون على
البقاء في المدارس بأي ثمن كان .فنراهم أهملوا التدريس سنوات
طويلة وانتقلوا من مدرسة الى أخرى وبهذا صاروا عائقا أمام
تخصص وتطور المدارس الدينية .لدرجة أن مدرسي مدرسة
«صحن سمان» التي تعتبر أشهر المدارس الدينية العثمانية لم
يتمكنوا من مواصلة التربية والتعليم ألسباب اقتصادية إال لبضع
سنوات .فحرصهم على الحصول على ظائف إدارية وجعلها
غايتهم دفعهم الى اإلنخراط باألحداث السياسية بسرعة .وبالتالي
فتح الطريق أمام التكتل والتحزب والتسبب في وقوع مشاكل عديدة
بالتعاون من المجددين .وباختصار كل هذه االمور كان مانعا
أمام قيام المدرسين بنشاطات علمية .وإضافة الى هذه األمور فإن
المشاكل اإلجتماعية والسياسية والثقافية والمالية وحتى العسكرية
التي عانت منها الدولة العثمانية كانت سببا تراجع االنشطة العلمية
بسرعة كبيرة أو بقيت العلوم الفكرية في إطار ضيق ،بينما أولي
اهتمام كبير للعلوم العملية مثل الفقه وبقية العلوم ذات المجال
العملي.34
الخاتمة

 Uzunçarşılı, İ�lmiye Teşkilatı, s. 68; Atay, A.g.e., s. 154.انظروا
 Fahri Unan, Medrese-Yönetim İ�lişkileri ve Osmanlı Medreانظرواselerinin İ�lim Performansı Meselesi, s.21-22;H. Atay, Medreselerin
Gerilemesi, A. Ü� . İ�lahiyat Fakültesi Dergisi, c.xxıv, s.15-56.
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تعتبر المدارس العثمانية الدينية من ناحية منهجية التربية والتعليم والدروس والكتب
إمتدادا للمدارس النظامية السلجوقية .وعلى الرغم من عدم تمكن هذه المدارس من إجراء
تغيير جذري من ناحية فلسفة المعلومات فإن قد وصلت في تعليم علم الكالم القمة في عهد
السلطان محمد الفاتح .وقد شهدت المدارس العثمانية الدينية ما بعد عهد السلطان سليمان
القانوني انتكاسات مهمة .ففي الوقت الذي وصل فيه تدريس علم الكالم الى مستوا عال
في القرنين الخامس والسادس عشر الميالديين إال أنه بمرور الوقت ـ ولبعض األسباب ـ
ضعف تعليم علم الكالم بل وتم إخراج العديد من كتب علم الكالم من المناهج ما أدى الى
إحداث خلل في البنية الهرمية للمدارس الدينية .إن الحديث عن التراجع وحدوث خلل في
المدارس الدينية ال يعزى سببه الى تدريس علم الكالم فقط وإنما كان لبقية العلوم العقلية
والنقلية نصيب من هذا التراجع .ولو أردنا أن نضرب مثاال عن الفترة األخيرة التي
نتحدث عنها فهو إخراج كتابي التجريد وشرح المواقف من التدريس بحجة استنادهما الى
الفلسفة .35بل تم شجب وتنقيد البيضاوي بسبب نقله آراء الفالسفة في تفسيره .36فهكذا
رؤية مدرسية أو فلسفة مدرسية سائدة أدت الى تراجع التعليم في المدارس الدينية.37
وبالمحصلة لم تصل التربية والتعليم الى المستوى المطلوب بسبب التكرار الذي حصل
في الدروس والكتب .وبدوران التدريس حول شروح تلك الكتب بدأ العمق العلمي الفكري
باإلضمحالل.
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CHAPTER
3

DİN DOGMA İLİŞKİSİ
Mustafa ÖZDEN1

GİRİŞ
Günümüzde felsefi düşüncenin ve sosyal bilimlerin en temel
problemlerinden biriside dinin birey, toplum varlık, var oluş
ve bilimle olan ilişkisidir. İlkçağdan bu yana insanlığın entelektüel birikimi, felsefi çabası ve düşüncesi, dünyanın genelinde
ve Müslüman dünya da olduğu gibi Türkiye’de de din, dogma,
dogmatizm, dogmatik tutum, din-dogmatizm ilişkisi vb. konularda yaygın bir belirsizliğin var olduğu görülmektedir. Bu belirsizliğin her konuda kendini gösteren bir kavram ve tanım
kargaşasından, yani bu tür felsefi arka planı bulunan kavramları
kullanan kişilerin sübjektif arzularına göre anlam yüklemesinden kaynaklandığını söylemek mümkündür. Zihinsel faaliyetleri
müşevveş durumda olan insanların, şeylerin gerçek anlamlarını, yapılarını, kullanılan kavramların tarihsel kullanımlarını
yapılarını ve konumlarını birbirine karıştıran tutumları, sosyal
hayatta da derin ve rahatsızlık verici bir kargaşanın yaşanmasına neden olmaktadır.
İnsanlığın engin tarihsel tecrübesinden de anlıyoruz ki eğer
birbiri ile anlaşmazlık halinde olan insanlar kendilerine muhalif
konumda bulunan düşünce biçimlerini/tarzlarını anlama, doğru
tanıma konusunda yeterli çaba ve gayret harcamıyorlarsa, dogmatik bir şekilde tutumlarında ısrar ediyorlarsa, bunun sonucu
genellikle şiddet olgusunu çağırmakta, yani terörizmi ve sıcak
çatışmaları doğurmaktadır. Nitekim sosyal kutuplaşmalara yol
açan derin nefret ve düşmanlıkların, büyük ölçüde bilme, tanıma eksikliğinden, dogmatik tutum ve düşüncelerden beslendiğini Kur’an şöyle ifade etmektedir: “Bilmediğin şeyin arkasına
düşme...”2Yine bu konuya işaretle Hz. Peygamber’de “Kişi bilmediğinin düşmanıdır”3buyurmaktadır. Bu açıdan şeylerin mahiye-

1
2 17/İsra, 36
3 Acluni, İsmail b. Muhammed, Keşfu’l-Hafa, Beyrut 1351,c.1, s. 56
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tini, insan davranışlarını yönlendiren niyet ve saiklerin gerçek
sebeplerini anlamak çok önemli olsa gerektir. Bu konu ilgili konuşan en yetkin aydınından, bilim adamından, sıradan insana
kadar şu veya bu düzeyde, din, dogma, dogmatizm, dogmatik tutum, din ve dogmatizm ilişkisini, konuşan tartışan insanlar, gündelik yaşamlarında kullandıkları dilin yerleşik ve yaygın kelime
ve kavramlarını kullanmaktadırlar. Sosyal ve siyasal hayatın temel dinamiklerinde yaşadığımız alt üst oluşların çok daha derin,
feci şeklini zihinsel, düşünsel hayatımızda yaşıyoruz. Sağlıklı bir
diyaloğun geliştirilmesi noktasında bütün kesimler/taraflar sorumlu olmasına rağmen, bu çevreler mukayese edildiklerinde,
aydınlanmacı kesimlerin, Din, İslam tarihi ve düşüncesi ile Hristiyanlık, kilisenin fikirsel ve siyasal tecrübesi ve bunun ürünü
olan dogmatik inancı, akide ve tutum konularında son derece
yüzeysel, sığ ve yetersiz bilgilere sahip oldukları görülmektedir. Aydınlanmacı kesimlerde gözlenen en belirgin eksiklerden
biriside, Din (İslam) İslam tarihi ve Müslüman dünya ve kültürü hakkında ön yargılara dayalı bir tutuma sahip olmalarıdır.
Hâlbuki bir şeyin değerini, önemi anlamak için, onun hakkında
bilgi sahibi olmak ve aynı zamanda tarihi, tarihsel kültürümüzü ve dinimizi iyi anlamak ve değerlendirmek gerekir. Çünkü
güçlü bir kurum olarak din, sahip olduğu normlar, değerler ve
inançlar sayesinde insan ve toplumsal eylemleri etkilemektedir.
İnsan davranışlarının ve etkileşiminin dışında düşünülmemesi
gereken siyasi ve idari sistemler ve bu sistemin aktörleri, önemli
işlevlere sahip olan din kurumundan farklı derecelerde olmakla
birlikte etkilenmektedir.4
İnsanlık tarihine baktığımızda yerkürede dinsiz bir toplumun yaşamadığını görürüz. Günümüz dünyasında da dinsiz bir
toplum mevcut değildir. Filozoflar ve sosyologlara göre hiçbir
toplumun dinsiz olması mümkün değildir.5 İnsan için dinin fıtri bir olgu olduğu Kur’an-ı Kerim’de açıkça ifade edilmektedir.6
Kur’an’ın bu ayetinden “ Gerçek Dinin” dış dünyadaki yabancılaşmış, kurumlaşmış, dogmalaşmış din değil fakat insanın yaratılış gereği, fıtratında/doğasında, özünde taşımış olduğu değer-

4

Ahmet Davutoğlu, Osmanlı devletinde Siyaset ve Din, İst. 1992, s.3233.
5 Arnold Toynbee – DoisokuIkedo , Yaşamı Seçin (Çev.U.Arık), Ankara
1992, s.334.
6 Bkz. 30/Rum,30;7/Araf172.
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ler anlaşılmaktadır.7 Dolayısıyla din, insanın fıtratına, doğasına,
yaratılışına, özüne dayanan tabii bir olgu olduğundan, dini ortadan kaldırmak mümkün değildir. Tarihi insanlık tarihi kadar
kadim olan din, en pratik anlamıyla kutsala duyulan saygı olarak
tanımlanabilir. En genel anlamıyla ise din; Yüce Allah tarafından
insanlara gönderilen ilahi bir mesajdır.8Bundan dolayı, dinden
uzaklaşan insan fıtratına, doğasına, yaratılışına aykırı hareket
ettiği için kendisine yabancılaşmaktadır. Kur’an bu yabancılaşmayı “büyük bir zulüm “ olarak nitelendirmektedir.9

Kur’an’ın getirdiği mesajın (dinin) temel amacı, insan üzerinde baskı kuran ve insanın insanlığını gerçekleştirmesine mani
olan, özgürlüğünü elinden alan bütün “diğer batıl dinlere, ideolojilere ve düşüncelere “ karşı insanı uyarmaktır. O’na onurunu
iade etmek ve insana hür olmanın bilgisini, bilincini vermektir.
10
Ana Britannica’da da dinin temel amacı şöyle ifade edilmektedir; “ Dünyayı açıklamak değil, somut yaşantılardan esinlenerek
dünyaya anlam kazandırmak, insanın çevre ile baş edebilmesini,
kendi varoluşunu omuzlayabilmesini, başkaları ile birlikte yaşayabilmesini sağlamaktır.11
Yukarıda ki ifadelerden de anlaşılacağı üzere din, her toplumda aydınların ve geniş halk kitlelerinin ortak bir payda da
buluşmalarını sağlayan12 değerler manzumesi olmasına rağmen
kimi aydınlanmacı (pozitivist) aydınlar tarafından geriliğin, gericiliğin, cehaletin, şiddetin, terörizmin, karanlığın , bağnazlığın
ve dogmatizmin bir simgesi olarak algılanmaktadır. Yani bütün
kötülüklerin faturası dine kesilmektedir. Bu yüzden olacak ki
dogma, dogmatizm, dogmatik tutum vb. kavramlar gündelik hayatta bağnazlık anlamında, dini ve dindarları, muhafazakârları
töhmet altına sokmak isteyen “aydınlanmacı” düşünce geleneğine mensubiyeti olan kişilerce karşıtlarını, muhaliflerini itibar-

7 Salih Akdemir, Kur’an ve Laiklik, Form Yayınları, Ankara 2000, s. 152
vd.
8 Bkz.2/Bakara,132; 3/Al-iİmran,83; 24/Nur,2; 110/Nasr,2:krş; 2/
Bakara,256; 3/Al-i İmran,19,85; 7/Araf,29; 9/Tevbe,33; 29/Ankebut,65; 39/Zumer,3.
9 Bkz. 31/Lokman, 13
10 Mustafa Özden, Kur’an-a Göre İnanma Hürriyeti, Araştırma yayınları, Ankara 2011, s.102.
11 Ana Britonnıca, İstanbul 1994, “Din” maddesi, c.7,s.281.
12 Toynbee ve Ikedo, Yaşamı Seçin, s,91.
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sızlaştırmak, aşağılamak, suçlamak, utandırmak ve mahkûm
etmek için felsefi içerikleri dikkate alınmadan basit/naif bir
şekilde kullanılmaktadır. Dogma, dogmatizm, dogmatik tutum
vb. terimler rastgele bu kadar basit olarak kullanılmamalıdır.
Zira söz konusu olan bu kavramlar kullanımları, sonuç ve yansımaları her ne olursa olsun, sonuç olarak felsefi bir içeriğe sahip
kavramlardır.13

Bir tutum ve zihniyet olarak dogma/dogmatizm, sosyal ilişkilerde, dinin felsefe, eğitim, etik, estetik ve değerler dünyamızda onlarla ilintili bir tarzda, hayatın hemen her aşamasında
karşılaşılan bir olgudur. Dogmatizm mutlak gerçeklik olarak
doğruluğun, çağa ve sosyal şartlara bağlı olmaksızın kendi başına var olduğunu benimseme zihniyeti, tutumu, anlayış ve davranış tarzı ve formu olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu bağlamda
dogmatizm belli bir düşünce formunu benimsemeyi ve hiçbir
eleştiriden geçirmeksizin belirli bir düşünme sistematiğini kabul etmeyi dile getirmektedir. Özetle dünya ölçeğinde toplumsal ilişkilerde ve değerler dünyasında bir kavramlar kargaşası,
kavgası (Kaotizm) hüküm sürmekte ve birçok kavramda olduğu
gibi dogma kavramı ve türevlerinin felsefi içeriği boşaltılarak
bir çeşit kavram entegrizmi yapılmakta veya bu tür felsefi arka
planı bulunan kavramları kullananın sübjektif insiyatif ve arzusuna göre bir anlam yüklenebilmektedir.14
Yukarda ifade edildiği gibi, dogma, dogmatizm, dogmatik tutum, din ve dogmatizm ilişkisi vb. konularda ileri seviyede bir
kavram kargaşası yaşandığı görülmektedir/anlaşılmaktadır.
Söz konusu kavramlarla ilgili tartışmalar, konuşmalar, kolaylıkla
mantıksal düzlemden ideolojik ortama kaydırılmakta ve çoğu
zaman tartışma yerine kavga edilmektedir.
İşte bu sebeple, bu günümüz ve yarınlarımızın fikri yapısını sağlam kurabilmemiz ve sağlıklı sonuçlara ulaşabilmek için,
herhangi bir problemi ele almadan önce zihnimizin, o konu ile
ilgili bilgi ve ekipmanlar ile donatılması önemli olsa gerektir.
Araştırmamızın ana başlığı olan dogma, dogmatizm, dogma-

13

Bkz. Mehmet Münir Dedeoğlu, Bir Zihniyet Tutumu ve Düşünme
Formu Olarak Dogmatizm ve Dogmatik Tutum, Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi, Sayı/13 Aralık 2017, S.800
14 Dedeoğlu Agm., S.801.
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tik tutum vb. kavramların kullanımından ve dinle ilişkisinden
doğan kavram kargaşası (kaosu), birçok yanlış anlaşılmalara,
değerlendirmelere, yönlendirmelere, anlatımlara, iletişim ve
etkileşimlere sebep olmaktadır. Bu kargaşanın iki şeyden kaynaklandığını düşünüyoruz.

Birincisi bu kavramların asıl sözlük (kök) anlamlarının iyi
tespit edilip tarihsel süreçte aldıkları manaların şartları ve kullanışları dikkate almadan, üzerinde durulmadan rastgele kullanılmış olmalarıdır. İkincisi ise Antik Yunan ve Batı kültür ikliminde
doğan, gelişen, şekillenen bu kavramlar, Müslümanların din, felsefe ve kültürlerinde karşılıkları bulunmamasına rağmen, İslam
dini, Müslüman düşüncesi ve kültürüne uygulamalarına dikkat
edilmeksizin, felsefi içerikleri boşaltılarak kullananın arzusuna
göre sübjektif, sığ, basit pejoratif anlamda kullanılmalarıdır.
Bu düşünceden hareketle bu kavramların kök (sözlük), terim anlamları, tarihsel serüveni, din ile dogma arasında nasıl
bir ilişki olduğu, dinin (İslam’ın) dogmatik olup olmadığı vb.
konuların doğru bir şekilde anlaşılıp tanımlanmasına bağlı olduğundan, konuya söz konusu kavramların asıl sözlük ve terim
anlamlarını tespit ederek girmemiz isabetli olacaktır.

DOGMA KAVRAMININ ETİMOLİJİSİ VE TERİMSEL
ANLAMLARI

Etimolojik olarak dogma kavramı, Grekçe, fikir, düşünce anlamına gelen “dogmata” sözcüğünden türetilmiştir. Aslı kökü itibariyle Yunanca olan bu kelimenin, temel kök manası İngilizce
sözlüklerde; karar, fikir, gerçek15, kesin ilke, bir fikri olma, fikir
sahibi olma16,ilke17, öğreti18, mebde, talim, mezhep19 gibi anlamlara gelmektedir. Türkçeye tercüme edilen Redhouse sözlüğünde ise doğma ve türevlerine bu manalar verilmektedir.
15

16

17
18
19

Dogma i. Dogma, inak, doktrin, akide; dini inanç, kaide, kesin

Webster’s New York Dictionory, U.S.A 1964, s.431; Funkandwagnalls, standard, Dictionary, U.S.A 1980, s.228.
W. Walter - A. Skeat, Concise Etymological Dictionary Of The English Language, U.S.A. 1963, s.148.
The Concise Oxford Dictionary, England 1960, s.355.
Webster’s, s.429, 431.
Münir Bal’abaki, al-Mavrid, A. Modern English – Arabic Dictionary,
Beyrut 1985, s. 287.
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söz veya fikirdir.

Dog.mat.ic s. Dogmatik, kesin, iman ve itikada ait, kesin kurallarla ilgili; kestirip atan, tartışma kabul etmeyen; kesin.

Dogmatics i.; Dini dogmaların sistematik olarak incelenmesi.

Dogmatically z. ; Kesinlikle katiyetle, tartışma kabul etmez
surette.

Dog.ma.tism i. Dogmatizm; inakçılık fikir beyan etmede kesinlik.
Dogmatist i. ; dogmatik kimse, kesin fikir beyan eden kimse.

Dog.ma.tize f.: Kesin olarak fikrini söylemek veya yazmak;
kestirip atmak, tartışmaya meydan vermemek20.

Türkçe ve felsefi terimler sözlüklerinde de dogma ve türevleri şöyle tanımlanmaktadır:
Dogma: Doğruluğu sınanmadan benimsenen bir öğretinin
veya ideolojinin temeli, sav, inak, nass.

Dogmacılık: Öne sürülen öğreti ve ilkeleri eleştirmeden doğru olarak benimseyen ve benimsediği varsayımlardan katı bir
yöntemle önermeler türeten anlayıştır.

Dogmatik: Deney bilgisini deneye dayanan kanıtları kabul
ederek, inançlarını itikadi öğretilerden çıkaran düşünce biçimidir.21 Büyük Türkçe sözlükte dogma vb. kavramları şu şekilde
tanımlamaktadır:
Dogma: (Yun. İ. Fel.) Mutlak, tartışmasız, doğru; ilahi bir vahiyden, mukaddes bir kitaptan gelen tartışma kabul etmeyen
bilgi ve inanç, akide,nas.

Dogmacılık: (Yun. T. İ.) Dogmaya dayanan düşünce tarzı, dogmatizm.

Dogmatik: (Yun. İ. Fel.) 1. Dogmatizmi benimseyen nascı. 2.
Dogmatizmle ilgili ahkam ve akideye ait, iknaı, nassı.
Dogmatizm: (Yun. İ.) Dogmaya bağlı düşünce şekli, tenkitsiz
ve deliksiz tasdik etme görüşü, dogmacılık, nasçılık, nassiye, ik20

İngilizce-Türkçe Redhouse sözlüğü, Redhouse Yayınevi, İstanbul
1985,s.280.
21 T.D.K. Sözlüğü, Ankara 1983, s. 316

naiye22, inakçılık23.
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Felsefi terimler sözlüklerinde de söz konusu kavramlara şu
manalar/anlamlar verilmektedir. Dogma (Alm:dogma, Fr:dogme, İng:dogma, Osm: Nassiyye, Türkçe: katılaştırılmış,inak).
Sözlük anlamı olarak, bir felsefe sisteminde veya okulunda veya
bir toplumda doğru diye öğretilen öğretidir.24

Dogma: 1. Belli bir konuda ileri sürülen bir görüşün sorgulanamaz, tartışılamaz hakikat olarak kabul edilmesi. 2. İtiraz kabul etmeyen, tüm sorgulama süreçlerinin dışında tutulan önermelerden her biri.

Dogmatizm: (Dogmatısm) olumsuz bir sıfat olarak, düşünce ekollerinin muarızlarını nitelemek için kullandıkları ve öne
sürülen tezin tartışılmasına taraftar olmamak yahut mantıksal
açıdan savunulabilir olmamasına rağmen bir iddiayı hararetle
savunarak her türlü eleştiriye şiddetle karşı çıkmak şeklinde
kendini gösteren tavır. Bir doktrinin doğruluğunun araştırma,
irdeleme ve sorgulamaya tabi tutulmaksızın koyu bir tarafgirlikle savunulması25 Ayrıca dogma sıkı sıkıya büyük bir güçle inanılan otoriteye dayandıktan başka, olgulardan ve diğer desteksiz
deneylerden bağımsız olarak kabul edilen şeyler için kullanılan
bir terimdir.26
Dogma, resmi taklitler, kesin sonuçlu tefsirler olan Hıristiyan kilisesinin inancı, doğru olmamakla birlikte dinin canlılığını
korumak için kilise tarafından ortaya konulan bir bölüme inanmaktır, bu inanma resmi talepler olup kabul etmeyi gerektirir.
Romalı Katolikler dogmayı kutsal kitaplardaki vahiyden, gelenekten ve kilise tarafından meşru olarak kabul edilen kitaplardan çıkarmışlardır.27

22
23
24

25

26

27

Mehmet Doğan, Büyük Türkçe sözlük, iz yayıncılık
Ferit Develioğlu, Osmanlıca- Türkçe Ansiklopedik Ankara 1984,
s.968
Süleyman Hayri Bolay, Felsefi Doktrinler ve Terimler Sözlüğü, Akçağ Yay. Ankara 1996, S.102.
Ömer Demir- Mustafa Acar, Sosyal Bilimler Sözlüğü, Akçağ Yay.
İstanbul 1993, S.98-99.
Ahmet Cevizci, Felsefe Sözlüğü, Paradigma Yay. İstanbul, 1999,
S.249
Bkz. Games Mark Boldwin, Dictionary of PhilosophyandPsychology, New Yersey 1960, c.3. S.291-292
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Gündelik yaşam da ise dogmatizm, kutsal veya seküler her
hangi bir otorite tarafından ileri sürülen dini, bilimsel veya
ideolojik bir düşünceyi mutlaklaştırarak hiçbir eleştiriye yer
vermeksizin, benimsemeyi ve asla bu inancını aklın ışığında
yeniden gözden geçirme gereksinimi duymaksızın doğru sayan
anlayışı dile getirmektedir.28

Dolayısıyla dogmatizm hayatın her safhasında olduğu gibi
her alanında hatta psikoloji, kozmoloji, estetik alanda ve sanat
felsefesinde de söz konusu olabilir. Şöyle ki; rölativist anlayışına
göre, estetik beğeni alanında ne septiklerin iddia ettikleri gibi
bir kaos, bir düzensizlik ne de dogmatiklerin iddia ettikleri gibi
bir zorunluluk vardır. Aksine bu sahada yani insanın özgürce
yapma/gerçekleştirme yetisinin geçerli olduğu beğeni ülkesinden bir rölativ geçerlilik vardır.29

Bir tavır olarak dogmatik tutum ise, belirli bir takım ilkeleri, tezleri, düşünce, teori ve ideolojileri kayıtsız şartsız olarak
doğru ve evrensel bir yasa gibi her zaman için geçerli ve doğru
olarak kabul eden, görüşlerini kesin ve sorgulamaya yer vermez
bir biçimde ileri süren ve ona bağlanan, inanarak ona göre davranmayı doğru gören kişilerin tutmunu dile getiren bir sıfattır.30
Dini anlamda Tanrı’nın bildirdikleri, bunları temel alan bir çerçeveye oturtma iddiasında olan ve bir otorite tarafından desteklenen doktrinler dogma olarak adlandırılır.
Bu anlamda olmak üzere mezhepler, skolastik dönem filozofların öğretileri birer dogma durumundadırlar. Bunun yanında her çeşit mutlaklık iddiası taşıyan önermeler, bir kişinin yanılmazlığına dair inançtan ötürü o kişiye ait olan önermelerde
dogma adını alırlar. Bu tür önermelere sadece dinlerde değil,
bilimde, ideolojilerde ve çeşitli felsefi okullarda da rastlanır.
Dogmalar kutsal bir varlık gibi dokunulamayan, eleştirile-

28

T.Aegleton, İdeoloji, (Çev. Muttalip Özcan), Ayrıntı Yay. İstanbul
1996, S.22-23.
29 İsmail Tunalı, Estetik, Remzi Kitabevi, İstanbul 1989, S.263.
30 Cevizci, Felsefe Sözlüğü, S.248-249.
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meyen, sorgulanamayan, kayıtsız, şartsız doğrulardır.31 Diğer taraftan toplumsal yaşamda dogmatizm en genel anlamda belirli
bir öğretide mübalağalı bir vurguyla sabitlemeyi dile getiren bir
düşünce akımı olarak da tanımlanmaktadır.32

Dolayısıyla kavramsal olarak dogma terimi, en genel anlamda sarsılmaz ve kendinden kuşku duyulmaz bir biçimde inanılan dinsel, bilimsel herhangi bir otoritenin sunduğu, dayattığı,
temsil ettiği ve doğru bilgiyi içerdiğine inanılan bir inanç, kanaat, düşünce veya açıklamayı dile getiren ilkeler veya önermeler
olarak tanımlanmaktadır.
Bu “doğrular” artık doğruluk normunu kazanmış ve başlangıçtaki gerekçelerinin çoğundan da uzaklaşmış durumdadır.33

Diğer taraftan dogma kavramı olgusal içerikten ve her türlü
deneysel destekten yoksun olan şeyler içinde kullanılabilmektedir. 34 Bu tanımlara paralel olarak diyebiliriz ki bilim alanında
dogmatik olmak son derece mümkündür. Örneğin, Leibniz’in,
bilimsel temeli olan fikirleri sebeplilik ve determinizmi mutlak
ve sarsılmaz prensipler olarak gösterebiliriz.35

Kısaca Tanrı, din, inanç adına veya gelenek, ideoloji adına
nasıl dogmatik bir tutum geliştirmek mümkün olmuşsa, insana ait bir düşünce formu olduğu için aynı şeyin bilim adına da
yapılması mümkündür. Çünkü bilim bazılarının sandığı gibi her
zaman objektif, ön yargılardan uzak ve her an kendini eleştirmeye açık bir faaliyet olmadığını tarihsel örnekler göstermekte-

31

32
33

34
35

Bkz. F.Eren, Sorumluluk Hukuku Açısından Uygun İlliyet Bağı Teorisi, A.Ü.H.F.Y. Ankara 1975, S.10-11; Imanuel Kant, Gelecekte Bilim
Olarak Ortaya Çıkabilecek Her Metafiziğe Prolegomena (Çev. IonnaKuçunadi- Yusuf Örnek) TFK Yay. Ankara 2002, S.69; C. Taslaman,
Evrim Teorisi ve Tanrı, İst. Yay. İstanbul, 2007; S.161; A.Giddens,
Sosyoloji, (Yayıma Haz. Cemal Güzel, Kırmızı Yay. İst. 2012, S.46;
R.Roty, Retorik Hermeneutik ve Sosyal Bilimler (Çev. H.Arslan), Paradigma Yay. İst. 2002, S.40-43
Kant, age. S.91
E.Rothocker, Tarihselcilik sorunu(Çev. Doğan Özlem), Ara Yay.
İst.1990, S.27.
A. Cevizci, Felsefe Sözlüğü, Paradigma Yay. İst. 1999, s.249-250
Hilmi Ziya Ülken, Genel Felsefe Dersleri, A.Ü.İ.F. Yay. Ankara 1972,
S.72-73.
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dir.36Örneğin; bilindiği üzere Comte, inanç ile dogmayı terk ederek yerine bilimsel bir temeli geçirecek “insanlık dininin” (akıl
mabedlerinin) kurulmasını önermekteydi.37

Burada kimi zaman birbirine karıştırılan incelikleri ifade
etmemiz (dile getirmemiz) gerekmektedir. Bunlardan birincisi
dogmatizmin yalnızca skolastik tutum içinde olma, dindarlık
veya muhafazakârlık anlamına gelmediğidir. Bilakis bunların
yanı sıra birçok çeşidi daha bulunduğunu ifade etmeliyiz.38
Dogmatizm: Bir düşünceyi aklın tam kontrolünden, bir başka deyimle tenkit süzgecinden geçirmeden aynen kabul eden ve
bunu savunan bir görüş demektir. 39
Epistemolojik anlamda dogmatizm ise, bilgi teorisinin temel
konularından olan, bilginin imkânı, değeri ve bilginin varlığa
olan uygunluğu probleminden doğan bir doktrin olup rasyonalizmin ekstrem halidir.40

Kant’a göre bir de dogmatik inançsızlık vardır ki, o da tıpkı
dogmatik inanç gibi teorik bir temelden mahrumdur. Çünkü hiç
kimse saf akla dayanarak ve zaruri olarak tanrının ve öte dünyanın (metafiziğin) olmadığını kanıtlayabileceğini ileri süremez.41

Bu tür anlayıştaki bir süje (kişi), mutlak doğru olarak kabullendiği bir dizi bilgi manzumesine körü körüne bağlanmayı
ve bunları başkalarına da dayatma hakkını kendinde görmeyi
son derece doğal gören bir psikolojik yapıya sahiptir. Bu şekliyle
dogmatizm bir norm ve form sentezi olarak toplumsal yaşamda
ve tarihsel süreçte yer almıştır.

Bu düşünce formunun tam karşısında yer alan (aksül amel)
olan dogmatik inanca sahip bireylerin dogmatik dayatmalarının
altında “kurtarıcı doğrulara” sahip olduğu inancı ve bu doğrula-

36 Caner Taslaman, Evrim Teorisi, S.161
37 Bkz. Giddens, Sosyoloji, S.46.
38 Hilmi Ziya Ülken, Felsefeye Giriş, T.İ.B. Yay. İst. 2008, S.47.
39 Hasan Küçükle, Mukayeseli İslam ve Batı Felsefesinde Sistematik
problemleri, İstanbul1974, s,207.
40 F. Pessea, Felsefi Denemeler, (Çev. Ümit Şenesen), Aks Yay. İst. 2013,
S.76.
41 Mehmet Aydın, Kant ve Çağdaş İngiliz Felsefesinde Tanrı-Ahlâk ilişkisi, Ank. 1981, S.33-34.
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rı herkese bildirip, ulaştırma anlatma (tebliğ etme) gibi bir misyon ve ideal bir gaye mevcuttur.

Felsefe dogmatizm ise; bilginin imkânını kabul eden epistemolojik doktrinin adıdır. Bu yaklaşım içinde ki dogmatikler
bilginin neden veya nasıl mümkün olduğuna dair bir açıklama
yapmak ihtiyacı duymamaktadırlar.42Bu düşüncenin tam karşı
cephesinde bilginin imkânı konusunda dogmatik septik filozoflar bulunmaktadır. Bu filozoflar Yunan düşünce dünyasında
bir devrim yaratmışlardır. Bu grubun en önemli temsilcisi olan
Protagorasa göre insanın bilgi yetileri, yani duyguları, deneyleri
ve aklı doğruyu, doğru bilgiyi elde etmede kesin olarak yetersiz
olduğundan, sadece sanılarımız (doxa) vardır. Bir sanı ise bir
başka sanı ile aynı değere sahiptir. Protagos’ın ünlü deyimi ile
“İnsan her şeyin ölçüsüdür.” Tezini ortaya atmıştır.43 O halde her
insan doğrunun ölçüsüdür ve ortada ne kadar insan varsa o kadar doru ve sanı vardır. Yine bir sofist olan Gorgias’ın şüpheciliğinin ne kadar ileri boyutlarda olduğu ona atfedilen (mal edilen)
birbirini takip eden şu üç görüşten (önermeden) çıkarılabilir:
1-Hiç bir şey yoktur; 2: Olsaydı da bilemezdik. 3: Bilseydik de
başkalarına iletemezdik.44

Bu tür septik düşüncelerden hareketle Yunan düşüncesinde,
insanın dışında bir gerçek ve gerçekliğin olmadığı fikri yayılmaya / kök salmaya başladı. İşte temel fikri düşüncesini ifade etmeye çalıştığımız bu septik (kuşkuculuk) akımı, Yunan düşünce
hayatına etki ettiği gibi, ilimlere ve ahlaka da sirayet ettiği için,
bu akımın (düşüncenin) karşısına Sokrat ve Eflatun gibi filozoflar insanların üzerinde birleştikleri, ilke ve esasların olduğunu
ileri sürerek ilmin temeli bulunduğunu savundular. Çünkü ilim
objektiftir. İnsanın dışında bir objeye dayanmak ister. Yani “ insan zihninin varlığın kendisinin ve varlığın ilk nedenlerinin nesnel bilgisine sahip olabileceği ideasını her türlü eleştirel düşünceden önce kabul ettiği ilkelerin bir gereği olarak benimseyenlere”, kuşkuculuk (scepticim) akımına karşı çıkmaları sebebiyle
dogmatikler ismi verilmiştir.45Dogma kelimesi bundan sonra

42 Ahmet Arslan, İlk Çağ Felsefe Tarihi, İ.B.Ü. Yayınları, İstanbul,2008,S.29.
43 Adnan Güriz, Hukuk Felsefesi, Ankara 1992,s.157.
44 Ahmet Arslan, Felsefeye Giriş, Vadi yayınları, Ankara 1994, s.41-42.
45 .Emrullah Yüksel, Amidi’de Bilgi Teorisi, İstanbul, 1991, s. 34
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felsefeye, sonra ilme ve dine (teolojiye) mal olmuştur.46

Dogma kavramının etimolojik ve terim anlamlarının tahlilinden sonra şimdi de tarihsel süreçte sonradan kazandığı anlamları/manaları maddeler halinde değerlendirmek istiyoruz.

DOGMA
KAVRAMININ
TARİHSEL
SONRADAN KAZANDIĞI ANLAMLAR

SÜREÇDE

1-Bir felsefe ekolünde (okulunda) doğru diye ileri sürülen
öğreti47 şeklinde anlaşılması,

Dogma kavramının sonradan kazandığı anlamlar bilimle ve
bilinebilirlikle ilgili olduğu için, öğretilen bir esas ve ilke olur.
Burada ilk ortaya atılışının sebebi ve sonucu anlatılmıştır. Objektifliğinden dolayı öğretiliyor, eğer sübjektif olsaydı , O sırf
içinde duyanda bulunurdu. Bu, körü körüne bir şeyi kabullenme, anlamadan, tartışmadan benimseme olarak sonraları, dogmanın bir ilke ve fikir, sabit bir öğreti olmasından da yararlanılarak Hıristiyanlık bu kavramı kendi dini inançlarında değişmez,
sorgulamaz, inanç esaslarını ifade etmede kullanmıştır. Skolastik Felsefenin kullandığı yöntem “Anlayayım diye inanıyorum”
şeklinde formüle edilmiştir.48 Dolayısıyla aklı imana feda eden
yolun fideizme çıktığını ve bu yöntemin bireyi dogmatizme götürdüğünü kabul etmek gerekir. Kant’a göre de eleştiriyi kabul
etmeyen fikir inanç demektir. Kant’ın bu açıklaması, Hristiyanlığın kabulüne uygundur. Oysa bu anlamı kelimenin kök ve sözlük
anlamında bulmak zordur.49
2-Doğruluğu sınanmadan benimsenen 50 delil gösterilmeden, kaynağı ve sebebi bildirilmeden, söylendiği gibi kabul edilen bir fikir ve inanç51 anlamında vulgarize edilerek kullanımı
devam etmektedir.
3-Hıristiyanlıkta, en yüksek kilise otoritesinin koyduğu ve

46 Hüseyin atay, Kur’an-a Göre Araştırmalar IV, Ankara 1995, s. 35.
47 Bedia Akarsu, Felsefe Terimleri Sözlüğü, Ankara 1979, s.54; Bolay,
Felsefi Doktrinler ve Terimler Sözlüğü, s. 102
48 Macit Gökberg, Felsefe Tarihi, İstanbul 1990, s. 158; Küçük, Mukayeseli İslam ve Batı Felsefesinde Sistematik Problemler, S. 231
49 Atay, Kur’an-a Göre Araştırmalar IV. S. 34
50 Akarsu, Felsefe terimler sözlüğü, S. 54
51 Bala’baki, el-Mavrit, S.287
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herkes tarafından kabul edilmesi gereken inanç esaslarına dogma denir.52
4-Özellikle kilise inancı anlamında kullanılmaktadır.53

5-Yeterli delili olmayan, keyfi bir şekilde tespit edilip aslını
sorgulamamak ve hiçbir akli açıklamasını yapmamak şartıyla
kabul edilen inanca dogmatizm denir.54 Sözlüklerden maddeler
halinde tarihsel gelişimi, değişimi ve serüvenini özetlediğimiz
dogma ve dogmatizm vb. kavramların başlangıçta ve asıl sözlük
anlamı bir ilmi ilkeyi ve felsefi fikrin temelini ifade etmekte kullanıldığı ve bununda delile ve tartışmaya dayandığı görülmektedir. Sonradan Hıristiyanlık bu kavramı kendi dini inançlarının
şaşmazlığına, tartışılmazlığına ve akıl yürütülemezliğine almıştır. Böylece Hıristiyan inançlarına karşı akıl yönünden ileri sürülebilecek itirazların önüne geçilmesi amaçlanmıştır.

Bu amacı gerçekleştirmek için bu gün Hıristiyan dünyada birçok profesyonel ilahiyatçı, inancın özünü “Tamamen esrarengiz”
görmek veya inanma fiilini “ Gözü kapalı bir bağlanış veya sıçrayış” şeklinde tarif etmekte irrasyonalizme (dogmatizme)yardım
etmektedir. Hassas bir çok Hıristiyan düşünür, sezginin esrarengiz gücünden medet ummak yahut iman adına aklın güç ve
fonksiyonunu sınırlandırmak suretiyle dini inancı maddeciliğin,
tabiatçılığın ve katı pozitivizmin hücumlarından koruyacağına
inanmıştır. Aslında böyle bir kaçış Hıristiyan ilahiyatının bariz
(temel) bir çizgisi olarak hep devam ede gelmiştir. Batı “ İnanıyorum, çünkü saçmadır” teolojisine aşinadır. Bu tutumun ortaya
çıkmasında ve tutunmasında bazı temel dini akidelerin (inançların) oynadığı rol inkâr edilemez. Hz. İsa’nın ulûhiyeti, dolayısıyla teslis, enkarnasyon, asli günah v.s., Hıristiyanlığın akli bir
yorumunu zaten, başından beri güçleştirmiştir.55 Dolayısıyla Hıristiyan ilahiyatçıların çoğuna göre inanmanın konusu rasyonel
olmak zorunda değildir. Bundan dolayı iman akıl ve bilgi temeline dayanma ihtiyacı duymaz. Örneğin bu düşünceden hareket
eden G. Marcel, Tanrıyı rasyonel olarak kanıtlama çabasının gereksizliğine işaret ederek ve Tanrının bir denklem olmadığını,
O’nu ispatlama (kanıtlama) çabasının Tanrıyı şeyleştireceğini
52
53
54
55

Dagobert D. Runes, Dictinaryof Philosop, New Jorsey 1961, s. 84.
Vergilius Ferm, Encyelopedia of Religion, NeW Jersey 1959, s.232
Webster, s. 431
Mehmet Aydın, İslamın Evrenselliği, İstanbul 2000, s. 103.
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söyler. Yine hareket felsefesinin kurucusu Maurice Blondel ise
akıl ile iman arasında bir zıtlık olduğunu ve birini diğerine feda
etmek gerektiğini düşünmektedir. Bu düşünceler çerçevesinde
kilise bünyesinde inşaedilen, somutlaşan ve bir öğreti niteliğine
bürünen skolastik dönem dini düşüncesi, kurumlaşan bu öğretiye uymayan her şeyi sapkın olarak nitelendirmiştir. Örneğin;
Kopernikus’un ve Galileo’nun görüşleri kutsal kitaba uymuyor
diye kilise tarafından reddedilmiştir. Çünkü oluşturulan ve dogma haline getirilen teorik çerçeveye göre bilim ile iman(inanç)
arasında temel bir karşıtlığın(zıtlığın) olduğu iddia edilmişti.
Oysa Galileo 1613’de yazdığı bir mektupta, Kitabı Mukaddes
yanılmaz ama onun yorumcuları(tefsircileri) yanılabilir diyordu.56 İşte bütün problem kutsal kitapların kendilerinden ziyade
O’nun yorumcularının yanılmaz oldukları sanısı ve olmuş, olacak ve olması muhtemel her sorunu çözmüş olduklarına inanılmasıdır. Bu yorumların(tefsirlerin) mutlaklaştırılması yani
dogmalaştırılması anlamına gelir. Böyle bir dogmatik düzlemde
(çerçevede) yorum yapma yetkisi de kurumsal kimliğe, kişiliğe
sahip olanlara aittir. Bu aşamadan sonra yorumlar asıl metnin
yerine ikame edilip, bütün uygulamalarda başvurulan temel
prensipler, ilkeler haline gelmektedir. Artık burada söz konusu
olan dinin (kitabın) kendisi değil, beşerin dinden anladıklarının
evrensel olarak kabul edilmesi ve bu kabullerin bir ideolojik
yapıya dönüştürülmesidir. Bu anlamda mesala dominikan bir
rahip olan Tommasa Caccini, Galileo’yu ve onun takipçilerini
“şeytan’ın sanatını icra eden gerçek dinin düşmanları” olarak
suçlamıştır.57 Yine Protestanlığa karşı Katolik kilesinin, Katolikliğe inanan bütün insanların üzerine yemin ettiği şu ifadeler
oldukça dikkat çekicidir; “Havarilerin ve kilisenin geleneklerini
ve kilisenin diğer örflerini ve nizamnamelerini katiyetle (kesinlikle) kabul eder, benimserim. Aynı zamanda kutsal yazıları(metinleri) yorumlamak ve gerçek anlamına karar vermek ona düşer. Ayrıca kilise babalarının oy birliği ile üzerinde anlaştıkları
yorumların dışında bir yorumda bulunmayacağım ve böyle bir
yorumu kabul etmeyeceğim.”58
Bu verilen örnekler, dinlerin zamanla yorumcu ve inananları

56 Dava Sobel, Galileo’nun Kızı, (çev. Bahadır Sinem Şener) İş Bankası
Yayınları, İstanbul 2000, s. 64.
57 Sobel, Galileo’nun kızı S. 67
58 Sobel, Galileo’nun kızı, S.72
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elleriyle statik hale geldiğini ve dogmatik bir ideolojiye dönüşebileceğini göstermektedir. Dinsel tefsir ve anlayışların katılaşıp
dogma haline dönüştürülmesi, yorum ve anlayışların evrenselleştirilmesi anlamına gelir. Bu tutum ve anlayışlar asıl kutsal
metinlerin evrenselliğini zedeler, kısırlaştırır, hatta yok eder ve
statik hale getirir.
Günümüzde genellikle bu anlamda kullanılmaktadır. Dogma
deyince, tartışılmaz, sorgulanmaz, nedeni sorulmaz, delil istenmez, çoğunlukla dini inanç ve hükümler kastedilerek kullanılmaktadır.

Toplumumuzda da dogma ve onun türevleri olan kavramları bu anlamda kullanan iki grup insan mevcuttur. Birincisi dine
karşı olanlar (pozitivistler)veya en azından dine ve dinsel değerlere mesafeli olanlar. Bu gruba dahil olan insanlar, dine, dini
ilkelere, hükümlere ve değerlere dogma demektedirler. Böyle
düşünmeleri hasebiyle(nedeniyle) dini, dini inançları, ilkeleri
ve prensipleri akıl dışı, mantık dışı, körü körüne inanılan, akli
ve ilmi dayanaktan yoksun olan fikirler, düşünceler olarak iddia
edip, dinin, dinsel değerlerin geçersizliğini ortaya koymaya çalışırlar. Diğer gurup ise muhafazakâr ve dindar insanlardan oluşmaktadır. Aynı, din karşıtı gurup gibi bunlarda dinin bir dogma
olduğunu kabul edip savunurlar. Güya bunlar akıllarınca İslam’ı
(dini) savunduklarını zannederler. Böylece bu yolla (düşüneyle)
İslam’ın tartışılmaz olduğunu ileri sürerek islam’a (dine) karşı
ileri sürülecek itirazların anlamsız olduğunu, dinin tartışılmazlığını iddia ederler. Bunlara göre din, tartışılmadan, düşünülmeden nasıl söylenmiş ise öylece kabul edilir veya edilmez. Dinde
akıl yürütülmez iddiası ile islamı saldırılardan korundukları
sanısına (zannına) sahipler. Şüphesiz, bu söz konusu edilen iki
gurup birbirlerine karşıt gibi gözükse de, aynı mantıkla İslam
dinini anlayıp reddetmekte veya savunmakta Hıristiyanlık’ın
din anlayışı etkisinde kaldıkları aşikârdır. Her iki gurupta İslam’ı bilmekte, dinin (İslam’ın) makasıdını, gayesini, hedefini ve
felsefesini anlamaktan fersah fersah uzaktırlar. İslam’a sığ bir
mantıkla bakmakta ve değerlendirmekteler. Bu anlayış ve tutumları ile dogma kelimesine verdikleri anlamın etkisinde kaldıkları anlaşılmaktadır.59
59

Atay, Kur’an-a Göre Araştırmaları IV, s. 36
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Hıristiyan kültüründen örneklerini zikrettiğimiz kutsal metinlerin (Dinlerin) dogma halini alma durumu hemen hemen
bütün kutsal metinler içinde tehlike olarak görülebilir. Acaba
Kur’an ve İslam kültürünün yorum ve tefsirlerinde dogmalaşmaya zemin hazırlayan bu tür örneklere rastlamak mümkün
müdür? Kur’an’ın asıl metni bu çeşit dogmatik eğilimlere imkân
verir mi? Şimdi bunun üzerinde durmak istiyoruz.

KUR’AN-IN
BAKIŞI

DOGMATİZME

DODMATİK TUTUMA

Kur’an penceresinden bu probleme baktığımızda, şu dikkat
çekici tespitle karşılaşırız: Kur’an’a göre irrasyonel (dogmatik)
olan iman değil küfürdür. Bakara süresinde şöyle buyrulur:’’ İnsanlarda kimi vardır ki Allah ve ahiret gününe inandık derler;
oysa inanmazlar’’.(60) “Onların kalplerinde hastalık vardır.” (61)
Burada sözü edilen ‘Kalbi hastalık’ın manalarından biride insanın bilme, idrak etme, anlama, yorumlama ve öylece karar verme kabiliyetinde ortaya çıkan bir sakatlıktır; Yani aklı, yerinde
ve gerektiği gibi kullanamamaktır ki, buda bir çeşit irrasyonelliktir.62Bu anlamda Kur’an;’’hakkında kesin bilgi sahibi olmadığın şeyin peşine düşme. Çünkü kulak, göz ve kalp bunların hepsi
ondan sorumludur.”63 Deki “Hiç bilenlerle bilmeyenler bir olur
mu? Ancak akıl sahibi olanlar ögüt alır.”64 Uyarısında bulunmaktadır. Kur’an dini anlayışlarını, taklide (dogmatizme), babalarının dinine, geleneğine, örfüne dayanan muhataplarıyla giriştiği
mücadelede, onları, kör sağır, dilsiz ve akletmeyenler (düşünmeyenler)65 olarak nitelemektedir. Hatta Kur’an İslam’ın en temel ilkesi, prensibi olan Tevhid inancını, Allah’ın birliği meselesini bile tartışmaya açmaktan çekinmemiştir66 ve Allah’ın varlığının delillerini soyut şeylerde değil hep kâinattan ve insanların
kendilerinden misaller getirmiştir. 67 Kuran ve Hz. Peygamberin
peygamberliğini temellendirirken müşriklerin mucize istekle60
61
62
63
64
65
66
67

2/Bakara, 8
2/Bakara, 10
Aydın, İslam’ın Evrenselliği, s. 109
17/ İsra, 36
39/ zümer,9
2/ Bakara,18,171; 8/Enfal, 22
Bkz. 21/Enbiya, 22; 17/İsra, 42
Bkz. 41/Fussilet,53; 12/Yusuf, 105; 30/Rum,30.
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rini reddederek68 Hz. Peygamberin kendi içlerindeki kırk yıllık
temiz-dürüst ahlaki yaşamını delil olarak ileri sürmüştür.69 Yine
Kuran kendisini tartışmaya açmış, bütün muarızlarına, muhaliflerine meydan okumuş ve herkesi tartışmaya, cedele, münazaraya çağırmıştır. Hala bu çağrısını sürdürmektedir.70 Her halde
böyle bir çağrıyı, meydan okumayı her an yenileyen bir kitaba,
vahye ve onun getirdiği dine dogmatik demek, en hafifinden sığlık olsa gerektir. Çünkü dogma demek tartışılmaz demektir. Hâlbuki Kuran en temel prensip olan Tevhid ilkesini tartışmaktadır.
Bu meydan okumanın söylem düzeyinde kalmadığını ortaya
koymak için Kuran da, 275 yerde ”düşünmüyor musunuz?”, “akıl
erdiremiyor musunuz?” diye sorulmakta; 20 yerde bizzat “düşünme ve tefekkür” emredilmekte; 12 yerde “dolaşarak, araştırıp, ibret alma” önerilmekte ve 670 yerde de ilime teşvik edilmektedir.71 Demek ki Kuran, insanlardan akıllarını kullanmalarını Allah’ın nimetleri üzerinde düşünmelerini, Allah’ın ayetlerini
ve eşyanın (varlığın) hakikatini anlamaya teşvik ederek, gözlerini, gönüllerini(akıllarını) öğrenmeye, bilmeye açmalarını istemiştir. Kuranın bu yaklaşımı ve özelliği, her şeyden önce, Onun
körü körüne inanan insanlar değil, bilgili, araştırıcı, muhakkik
düşünen ve akıllarını kullanan aydınlanmış bireylerden oluşan
bir toplum inşa etmek istediğinin açık delilidir. Ayrıca Kuranın
bu emir ve tavsiyeleri, yönlendirmesi, insanların inanma ve
inanmama da tam bir fikir, düşünce ve hareket serbestliği ve özgürlüğü içinde bulunduklarının açık ifadeleridir. Çünkü Kur’anın takip ettiği yöntem, ikna ve telkin metodudur. Telkin ve ikna
ancak akıl sahibi, aklını kullanan insanlarda karşılık (makes)
bulur. Bu nedenlerden ötürü, Kur’an’ın yegâne vazgeçemediği şey “düşünmek; tefekkür etmek, ibret almak” şeklinde ifade
edilen akıldır. Kur’an’a göre akıl hakemdir ve doğruyu yanlıştan
ayırmak için başvurulan temel bir prensiptir. Hristiyanlıkta olduğu gibi önce inanmayı değil anlamayı, yani tefekkürü, taakkulü, tedebbürü ve tezekkürü önerir. Diğer bir deyimle inanma
68
69
70
71

Bkz. 17/İsra,59.
Bkz. 10/Yunus, 16; 68/Kalem,4.
Bkz. 17/İsra,88; 52/Tur,34; 4/Nisa, 82; 10 Yunus, 100.
Ethem Ruhi Fığlalı, Günümüzde İtikadi İslam Mezhepleri, İzmir
İlahiyat Vakfı Yayını, İzmir 2014, s.65.
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aktını anlama aktına bağlar.72 İşte bu açıklamalar ışığında, ister
inanmış olsun, ister inanmamış (İnançsız) olsun aklını kullanan,
çalıştıran bir insanın düz bir mantıkla Kur’an’ın ortaya koyduğu
dine (İslam’a) dogma deme ayıbını işlemeyeceği kanaatindeyiz.
Şu da akılda tutulmalıdır ki herkes ve her bilgin her ilahiyatçı
Kur’an’ın vaz ettiği her konuyu tahlil ederek akli delillerini ve
akla uygunluğunu açıklamayabilir. Ama onu açıklayan başka birisi bulunabilir.

Bundan dolayı tekraren ifade ediyoruz ki, insan açıklayamadığı veya açıklayanını bulamadığı ilke ve hükümler hakkında, o
dogmadır demeden kaçınmalıdır.73 Musa Corullahın deyimiyle “
Akıl her hakikatin mizanıdır. Hakikatin haklılığı vezn-i akıl ile
sabit olur. Menkulun sıhhati için sarih akla mutabakatı zaruridir; Sarih menkul, daima sarih makula mutabık olur. Sarih makule ters düşen menkul hiçbir şekilde sahih olmaz.’’74 Dolayısıyla
Kur’an’da akla aykırı (ters düşen) bir şey olamamasına rağmen
aklı aşan şeylerin varlığından söz edilebilir. Ancak akla aykırı
olmak ile aklı aşmak farklı şeylerdir. Aklı aşan şeylerin akla aykırılığından bahsetmek mümkün değildir. Çünkü bu gün için aklı
aşan hususların, gelecekte izah edilmesi mümkündür. İnsanın
bilgisi arttıkça, Kur’an’ı (vahyi) anlama seviyesi de yükselecektir.75Netice itibariyle demek istediğimiz, Kur’an, Hıristiyan ilahiyatında olduğu gibi, aklı, ilmi imana (Fiedizme) feda eden, rafa
kaldıran, dini, inancı dogmalaştıran, Kant’ın deyimiyle “İnanca
(İmana) yer bulmak için bilgiyi inkâr eden”,76 bir başka ifade
ile; “Saçma olduğu için iman ediyorum”77 saçmalığını reddeder.
Yani Kur’an’ın vaz ettiği dinsel söylemle, sözü edilen tutum ve
anlayışları bağdaştırmak mümkün değildir.78
72
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Kur’an’ın kendi içyapısı ve muhtevasıyla ilgili değerlendirme-

İlhami Güler, Sabit Din Dinamik Şeriat, Ankara Okulu Yayınları,
Ankara 1999, S. 69-70
Atay Kur’an-a göre Araştırmalar IV s. 37
Musa Carullah Bigiyef, Kitabu’s-Sünne ( Çev.Mehmet Görmez),Ankara Okulu Yayınları, Ankara 2009, S. 119.
Ahmet Akbulut, Müslüman Kültüründe Kur’an’a Yabancılaşma süreci, Otto Yayını, Ankara 2017, S. 27
Aydın, İslamın Evrenselliği, s. 105
Mehmet Aydın, Din Felsefesi, P.E.Ü. Matbaası, İzmir 1990, S. 16
Bkz. 17/İsra,36;39/Zümer, 9; 10/Yunus, 100;3/Bakara, 171; 8/Enfal,22; 4/Nisa, 82; 29/Ankebut, 43 vb.
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mizde, Onun vaz ettiği dini anlayışın dogmatik olmadığı kanaatine varmıştık. Acaba İslam’ın kuruluş asrı veya vahyin yönettiği
Hz. Peygamberin öncülüğünde Mekke-Medine tecrübesiyle inşa
edilen dini anlayış ve tutum nasıldı? Sözü edilen dönemde Hz.
Peygamber, Kur’an’ın belirlediği esaslar çerçevesinde şekillendirmeye çalışmıştır. Yaşadığı toplum içinde halktan birisi olarak
sosyal bir yaşam biçimi sergilemiş, vahye dayalı misyonunu ilahi
bir kimlik içinde asla savunmamış, tam aksine görevlerini bir
insan olarak çok doğal ve açık bir şekilde ortaya koymuştur. Örneğin sevinmiş, üzülmüş, öfkelenmiş, danışmış, zaman zaman
aldığı kararlardan vazgeçmiş ve kısaca mahrem olamayan hiçbir
beşeri özelliğini gizlememişidir. Onun hayatında ve verdiği karalarda gizemlilik (dogmatiklik) söz konusu değildir. Şimdi Hz.
Peygamberin rahleyi tedrisatından geçen Sahabenin ve onların
takipçileri olan Tabii’n-den sonra gelen Müslümanların dinsel
anlayış ve tutumlarına bakmak istiyoruz.

SAHABE – TABİİN VE ONLARDAN SONRA GELEN
MÜSLÜMANLARIN DİNİ TUTUM VE ANLAYIŞLARI

Hz. Peygamberin vefatı sahabe arasında büyük bir üzüntü ve
zihinsel çöküntüye yol açmıştır. Bu travmatik durumun neden
olduğu şaşkınlıkla ilgili olarak bir takım dogmatik addedilebilecek ilginç rivayetlerin de ortaya çıkmış olduğu anlaşılmaktadır.
Şöyle ki, sahabenin ileri gelenlerinden bazıları Hz. Peygamber
vefat edince, nassın makasıdını, ruhunu gözeten, okuyan anlayışın doğal lideri konumundaki Hz. Ömer b. Hattabı’ın ayağa kalkarak, bazı münafıkların Allah’ın elçisinin öldüğünü söylediklerini, ancak Allah’ın resulünün ölmediğini, Onun Musa b. İmran
gibi Rabbinin yanına gittiğini, bu sebeple de kavmi arasından
ayrıldığını ileri sürerek, Hz. Peygamberin öldüğünü söyleyenlerin ellerini ve ayaklarını keseceğini söylemesi,79 dogmatik bir tutumu çağrıştırmaktadır. Hz. Ömer’in söyleminden haberdar olan
Hz. Ebu Bekir, Zümer, 30 ve Al-i İmran 144. Ayetleri okuduktan
sonra, “Kim Muhammed’e tapıyorsa bilsin ki, O Muhammed öl-

79 Ebu Muhammed Abdülmelik b. Hişam b. Eyüp el-Himyeri, es- siret’un Nebeviyye, (Nşr: M. Seka, İ. Ebyari, A. Slebi, Mısır 1936,
c.4.s.305; Ebu Abdillah Muhammed b. Sa’d Tabakat’ul-Kübra, Beyrut Tarihsiz, c.2, S. 266; Ebu’l- Feth Muhammed b. Abdilkerim Şehristani, Kİtabu’l –Milel ve’n-Nihal, (Tahkik: Muhammed b. Feth Esederon) Mısır 1947, C. 1, S. 19
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müştür. Kimde Allah’a tapıyorsa Allah diridir, ölmez”80 dedi. Bunun üzerine Hz. Ömer, Hz. Ebubekir’e okuduğu ayetlerin Allah’ın
kitabın da mı diye sordu. Allah’a yemin ederim ki, bu günden
önce, bu ayetlerin indiğini bilmiyordum.81Hz. Peygamberle ilgili
ayetleri Hz. Ömer gibi bir şahsiyetin bilmemesi mümkün mü?
Hz. Ömer’in böyle bir şaşkınlık yapabileceğini kabul edersek,
Kur’an da geçen kesin nasları bilmeyen bir Müslümanın, ileri
gelen bir sahabe olmasını nasıl izah edebiliriz? Hz. Ömer’in bu
tutumunun izahıda zor olsa gerek. Bu travmatik durumun dışında Sahabenin dogmatik olarak değerlendirilebilecek tutumlarından birkaç örnek vermek istiyoruz.
Hz. Peygamber bir keresinde çadırında abdest almıştı. Abdest suyu çadırdan dışarı atılınca dışarda bulunan sahabelerden
bir gurup koşarak bu suyu ellerine yüzlerine sürerler, yetişemeyenler de diğerlerinin ellerine kollarına sürünür.82

Yine Hz. Ömer’in oğlu Abdullah, Hz. Peygamber’in hutbe
okurken oturduğu kütüğe elini sürerek daha sonra yüzüne sürerdi. Arafat’tan dönerken Abdullah b. Ömer devesini durdurarak yere iner devenin yularını tutmakta olan hizmetçisi onun
hedefini şöyle anlatıyor: İbn Ömer namaz kılacak değildi, ama
hatırlamıştı ki Hz. Peygamber bu yere geldiğinde def-i hacette
bulunmuştu, oda aynı şeyi yapmak istiyordu.83

Hz. Ömer, hac vazifesini yaptıktan sonra arkadaşları ile beraber Medine’ye dönerken yol üzerinde Hz. Peygamber’in bir kere
namaz kıldığı bir mescide herkesin koştuğunu görünce onları
şöyle uyarmıştı:

İsrail oğullarının helak olmasının sebebi, onların peygamberlerine ait hatıraları mabetlere çevirmeleridir. Hz. Ömer, Hz.
Peygamber’in ölümüyle bir şaşkınlık eseri olarak söylediği nakledilen sözlerine rağmen oğlu İbn Ömer ve örnek verdiğimiz diğer sahabelerden dini anlama ve yorumlama biçimi çok farklı

80 İbn Sa’d, Tabakat, C.2, S.266; İbn Hişam, Siret, C. 4, S.3063, Ebu Abdullah b. Muhammed Ebi’l Hasan İsamail b. İbrahim b. El-Müğire el
Buhari, Camiu’s-Sahih, (Nşr: Ş. Kurt) İsatnbul 1981, C.4, S. 194
81 İb’n Saad Tabakat, C.2, S.266, Şehristani, El-Milel, C.1, S.20
82 Şeybani, Siyerul Kebir, Kahire 1977, C.1, S. 14
83 İbn Hibban, Kitabu’s-Sikat, Haydarabat 1978, C.4, S.9; M.Sait Hatipoğlu, Ehli Sünnet Tetkikleri, İst. 1988, S.30
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idi. Hz. Ömer, altında “Ridvan biatı” nın yapıldığı ağacın Hz. Peygamberin ölümünden sonra bazı sahabilerce kutsallaştırılmasına (dogmalaştırılmasına) kızarak ağacı kestirmişti. Yine cahiliyye döneminde olduğu gibi kabul edilen ‘’Hacer’ü-l Esved’’e karşı
saygı gösterme (istilam) geleneğinden son derece rahatsız olmuştur. Tavaf başlangıcı olarak konulan ve muhtemelen bir çeşit
“gök taşı” olan84 bu taş hakkında şöyle dediği nakledilir:

Senin basit bir taş olduğunu biliyorum, eğer Hz. Peygamber’in seni öptüğünü ve selamladığını görmeseydim bunu yapmazdım.85

Şam tarafına ziyaretine giden Halife Ömer, Şam’da veba salgını olduğu haberini alınca şehre girmekten vazgeçmiş, buradan
uzaklaşılması gerektiğini bildirmiştir. Bunun üzerine Şam tarafında bulunan ordunun komutanı Ebu Ubeyde b. Cerrah, kaderi
gerekçe göstererek Hz. Ömer’in uzaklaşma önerisini eleştirmiştir.86Hatta Hz.Ömer’e “Allah’ın kaderinden mi kaçıyorsun?” diye
sorunca halife, “Evet Allah’ın kaderinden Allah’ın kaderine kaçıyorum”87 karşılığını vermiştir. Hz. Ömer’in yaklaşımını destekleyen bir hadis Tirmizi de nakledilmiştir: “Adamın biri Hz. Peygamber’e gelerek, ey Allah’ın elçisi temiz bir ilaçla tedavi olma
ve korunma hakkında bize haber ver. Bu, Allah’ın kaderinden
bir şeyi geri çevirir mi? Diye sordu. Hz. Peygamber buna tedavi olmada Allah’ın kaderindendir cevabını verdi”88 Hz. Ömer’in
Kur’an-ı (Din, Vahiy, Nass) anlayışını ortaya koyan bir içtihadını
burada vermek istiyoruz:

Hz. Ömer Müslüman orduları tarafından fethedilen Irak topraklarının hukuki durumunu belirlemek için topladığı kurulda
Lafzi-harfi-literal yorumu önceleyen, benimseyen sahabiler, Hz.
Talha, Hz. Züber ve Hz. Sa’d b. As, Enfal süresinin 41. Ayetini delil
getirerek bu fethedilen toprakların cihada iştirak edenlere dağı-

84 Mevlana Şibli, Asr-ı Saadet (Çev. Ö. Rıza Doğrul), İstanbul 1974, C.4,
S.461.
85 Ahmet b. Hambel, Müsned, Kahire 1944, C.2, S.11; Buhari, Camiu’s-Sahih, C.2, S.161 (Kitabu’l-Hac 57)
86 Ebu’l-Fida İsmail b. Ömer el-Kureyşi İbnu’l-Kesir, El-Bidaye ve’n-Nihaye, Mısır 1932, C. VII, S. 78
87 İbn Sa’d, Tabakat, C.3, S. 453
88 Ebu İsa Muhammed b. İsa et-Tirmizi, Sünen, İstanbul 1981 (afset),
C.4,S.453
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tılmasını istediler. Hz. Ömer ise söz konusu ayetin indiği şartlar
ile yeni durum ve şartları karşılaştırarak, şu an içinde bulundukları durum ve şartların değiştiğine hükmederek, Haşr süresinin 7. Ayetine atıfta bulunarak fethedilen toprakları savaşa
katılanlara dağıtmamıştır.89 Hz. Ömer’in bu kararını ünlü Fransız filozof Garaudy şöyle değerlendirmektedir: Bu demektir ki
Kur’an’ın okunması, daima harfiyen olamaz. Eylem prensibinin
kendine özgü bir dilde ve vahyin indiği çağdaki özel şartlarda
ifade edildiği her seferinde, önemli olan ölü belgenin yaşayan
prensibini çıkarmaktır.90

Hz. Ömer’in nass anlayışını Tabiin dönemi alimlerinden birisi olan Ata b. Ebi Rebah’ın (ö.115/733) devam ettirdiğini görmekteyiz. Ata b. Ebi Rebah Maide süresinin 5. Ayeti ile Müslüman erkeklere tanınmış Ehli Kitap hanımlarıyla evlenme iznini,
İmkanını şu şekilde değerlendirmektedir: Allah’ın ehli kitap
hanımlarıyla evlenmeyi meşru kılmasının sebebi, ayetin nazil
olduğu dönemde Müslüman hanımların sayısının az olmasıdır.
Hâlbuki bu gün bu durum ortadan kalkmıştır. Dolayısıyla bu
meşruiyetin, izinin ortadan kaldırılması ve sadece Müslüman
kadınlarla evlenilmesi gerekir.91 Tabiinden sonra bu anlayışı
sürdüren Ebu Hanife : “Ganimette ata iki sehim, piyadeye bir
sehim verilir” hadisine karşı bir görüşle; Müminin sehminden
daha fazlasını hayvana veremem demiştir.92 Örnekte görüldüğü
gibi Ebu Hanife, İctihadi, Zanni olan ahad haberden üstün tutmanın yanında, kendisinin geliştirdiği ‘’istihsan’’93 kıyasın olumsuz sonuç vermesinden dolayı terkedilmesidir.

Yukarıda Sahabeden, Ebu Hanife’ye kadar örneklerini verdiğimiz yorumların, değerlendirmelerin yanlış veya doğru olduğu

89 Ebu Cafer Muhammed b. Cerir Et- Taberi, Camiu’l-Beyan an Te’vil’lKur’an, Mısır 1954, C.10,S.163
90 Roger Garaudy, İslam ve İnsanlığın geleceği, ….. S.64
91 Ebu Abdullah Muhammed b. Ömer b. Hüseyin Fahruddin Er Razi,
Mefatitu’l- Gayb, İstanbul, c.3, S. 535
92 Esat Kılıçer, İslam Hukukunda Rey Taraftarları Ankara 1975, S.69.;
Bkz. Ahmet İbn Hanbel, Kitabu’l-İlel ve Marifeti’r Rical,( Thk. Talat Koçyiğit-İsmail Cerrahoğlu) İstanbul 1987, C.2, S.224; Malik b.
Enes, Muvatta, Çağrı Yayınları İst. 1981, C.2, S. 980; Ebu Ömer Yusuf
b. Abdillah İbn Abdilberr, Camiu Beyanni’l-İlm ve Fadlih ve ma Yenbaği Fi Rivayetihi ve Hmlih, Beyrut, Trs. , C.2, S. 157
93 Abdülkadir Şener, Kıyas, İstihsan ve Istılah, Ank. 1974 S.117.
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iddia edilebilir. Sorun söz konusu misallerin doğru veya yanlışlığı
konusu değil, nassın maksadını göz önünde bulunduran anlayışın
Sahabe döneminde ve İslam’ın ilk asırlarında etkin olduğu meselesidir. Nassın amacını gözeten bu anlayış daha sonra Ebu Hanife
tarafından: “Bir ayetin tenzilini inkâr etmedikçe te’vilinde (yorumunda) yapılan hatadan dolayı kimsenin kimseyi tekfir etmemesi gerektiği94 şeklinde temel bir prensip haline getirilmiştir.
Verilen örneklerden anlaşılmaktadır ki, Sahabe arasında çok
genel olmamak üzere lafzi-harfi- literal okuyuşu benimseyenler
ile nassların makasıdını(amaçlarını), hedeflerini gözeten bir ayrışmanın olduğu görülmektedir.95

Her şeye rağmen İslam düşüncesinin ilk üç asrının genel
anlamda dogmatik tutumdan uzak olduğu, nassları anlamda çoğulcu, müsamahalı, entelektüel bir karaktere sahip olduğu anlaşılmaktadır. Bu tarihsel sürece yakından bakıldığı zaman, nassa
alabildiğine bağlı kalan rivayet eğilimi ile nassla birlikte nassın
makasıdını önceleyen rey eğilimi ile iki damar(blok) halinde ve
birbirleriyle mücadele ve muhalefet ederek varlıklarını idame
ettiklerini görüyoruz. Bununla birlikte her iki eğilimde bir bütünlük arz etmediğini, kendi içinde farklı gruplara ayrıldığını
belirtmek gerekir.

İslam düşünce tarihinde bir bütünlük içinde nassları ilk defa
harfi(lafzi-literal) bir şekilde okuyan, yorumlayan, her çeşit olayı birebir çözecek şekilde “la hükme illa lillah” sloganı üzerinde
birleşen hariciler yapmıştır.96 Bu sözünü ettiğimiz grup, muhaliflerin hiçbir delilini kabul etmezler, ne kadar açık seçik, gerçeğe
yakın olursa olsun onların görüşleriyle ikna olmazlardır. Bilakis
muarızlarının delilleri güçlü olduğu nispette inançlarına daha
fazla sarılırlar ve kendi inançlarını destekleyen delileri daha
fazla araştırırlardı. Bunun sebebi körü körüne düşüncelerine

94 Ebu Hanife Numan b. Sabit, İmam-ı Azam’ın Beş Eseri (Çev. Mustafa
Öz), İstanbul, 19814, (El-Fıkhu’l-Ebsat), Arapça Metin, S.38
95 Ebu Bekir Muhammed b. Ahmed es-Serahsi, Ululu’s-Serahsi, Beyrut
1973, C.1, s.133.
96 Adem Apak,İslam Tarihi Boyunca Selef veSelefilik Kavramlarının
Anlam Serüveni,Tarihde veGünümüzde Selefilik Milletlerarası Tartışmalı Toplantı,08-10 Kasım 2013, İstanbul 2014,s.39-50; Ebu
Zeyd Nasr Hamid, el-İmam Şafi, Kahire 1992, s.21; Ebu Cafer Muhammed b. Cerir et Taberi, Tarihul Umem vel Mülk, C.1, 3360.
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bağlanmaları ve mezheplerinin kalplerine yerleşmesi, bütün
düşünce ve idrak yollarını tıkamasıydı.97 Bu çizgi daha sonları
genel olarak Ehlu’l- Hadis, Ehlu’l- Hak, Sıfatiyye, İspatiyye, Ehlu’l- Eser nitelemesiyle zihinsel bir tutum oluşturan ve zamanla
Şafii, Hanbeli ve Zahiri mezhepleri şeklinde teorik yapılara dönüşen, dini kaynakların anlam ve yorumunda aklı, tevili kabul
etmyen, ve ilerleyen süreçte selefiyye olarak isimlendirilen, ilk
dönem geleneği esas alan bir düşüncedir. Bu anlayışın nassları(ayet-hadis) yorumlama usulünü (metodolojisini) geliştiren
teorisyeni İmam Şafii’dir. İmam Şafii’ye kadar usulü olmayan bu
çizginin hadis rivayetine ve onun bilgisel (epistemolojik) değerine ilişkin kanaati şu şekildedir: “La ilme illa eser” yani haberden başka ilim yoktur.98 Bu çizgiye göre gerçeklik ontolojik olarak(bir kere ve bütün zamanlar için) tamamen kitap ve sünnetin
altındadır. Kitap ve sünnette sarih olmayan bir kısmı sahabenin
icmaında sahabenin icmaında olmayanlar ise nasslar talil ederek istinbat edilir. Böylece nassların dışında “her yenilik bid’attır, her bid’at dalalettir, her dalalet sahibi ise cehennemdedir.”99
Bu anlayış toplumun fikri yapısına egemen olunca, Sahabeden
Hz. Ömer , İbn Abbas ve İbn Mesud kanalıyla Ebu Hanife’ye uzanan, Şatibi’de makasıd olarak devam eden, dinin genel maksatlarını, maslahatı, şartları gözeten ve hikmeti halideyi temel alan,
aklı vakıa ile direk ilişkiye sokan damar alt edilmiş oldu. Aslında
sözünü ettiğimiz bu çizgini alt edilmesi ta Emeviler döneminde başlayıp Abbasiler de de devam eden mihne, Kuran’ın mahlûk olup olmadığı tartışması, Kuran’ın mahlûk olmadığını iddia
eden, savunan Ehl-i Hadis’in siyasi zaferiyle sonuçlanması itiba-

97 Muhammed Ebu Zehra, İslam’da Siyasi İtikadi Mezhepleri Tarihi,
(çev. Hasan Karakaya-Kerim Aytekin), Hisar Yayın evi, İstanbul
1983, s.85.
98 Ebu Bekr Ahmed b. Ali b. Sabit el- Hatibu’l Bağdadi, Şerefu Ashabil-Hadis( Tenkidli Basım ve Yayınlayan: Mehmed Said Hatipoğlu)
Ankara 1991, s.51vd.
99 Ahmed b. Hanbel, Müsned Çağrı Yayınları,İstanbul 1992, c.4,s.126;Müslim,el-Camiu’s- Sahih,Çağrı Yayınları,İstanbul 1992,Cuma,13,c.1,s.592; Abdurrahman Abdulhadi, Sultatu’n- Nass, Beyrut 1993,
s.126. Ebu Bekr b. Ayyaş’ın (ö.193): “Her devirde Ehl-i Hadisin
diğer âlimlere nispeti, Ehl-i İslam’ın diğer din müntesiplerine nispeti gibidir. Şarani, burada ki Ehl-i Hadis’in Ehl-i Sünnet fukahasını
kapsadığını ifade etmektedir.Abdulvehhab Şarani ,el-Mizan,Mısır
1321,c.1,s.47.
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riyle başlamıştır.100 Kuran’ın mahlûk olduğu iddia edilip, Kuran
ezelileştirilince, kutsallaştırılınca, Kur’an, ayetleri “imal edilmek
için inzal olunan, topluma, bireye dokunan, yönlendiren, harekete geçiren bir kitap değil de, sanki sadece tapınmak kastıyla,
sevap kazanmak amacıyla okunan, toplum ve insanla bağı koparılan bir kitaba dönüştürülmüştür. Bu söz konusu durum Müslümanlığa, İslam kültürüne çok pahalıya mal olmuştur. Yani İslam
dünyası 861 yılından beri akıldan yoksun olarak yaşamaktadır.
İşler rivayetle yürütülmektedir.101 Üzerinde durduğumuz nassı
lafzi-literal değerlendiren bu çizgiyi teolojik anlamda tamamlayan ise İmam Eş’aridir.
Mutezile ekolünden ayrılarak Ahmet b. Hanbel’in grubuna
katılan Eş’ari kelam ilminin temel prensipleri olan, Tevhid, tenzih, kader, ecel, rızık, husun-kubuh, hidayet, dalalet, adalet vb.
konularda Ehl-i Hadis’in102 çözümlerini teorik ve felsefi boyutlarına taşımıştır.

Daha sonra bu çizgi üzerinde yürüyen Gazzali ise İmam Şafii ve İmam Eş’ari’nin bir sentezini yapmıştır. Cabiri’nin ifade
ettiği gibi İmam Eş’ari’den önce çoğulcu bir yapıya sahip olan
İslam düşüncesi Eş’ari ile(Ehl-i Hadis’ten) Ehl-i Sünnet olarak
tek bir yapıya dönüşmüştür. Bu çizginin Gazzali’nin Nizamiye
Medreselerine yönetici olarak atanmasıyla devletin resmi ideolojisi haline geldiği bir gerçektir.103 Önce Mutezili düşüncenin
yasaklanması104 daha sonrada Hanefilik ve Maturidiliğin lokalize olmasıyla dini düşünce Ehl-i Sünnet adı altında Gazzali’nin
sentezine indirgendi.105 Aynı damarın, geleneğin Osmanlılar döneminde de kırılmadan, değişime uğramadan devam ettiği gö100 Bkz. Akbulut, Müslüman Kültüründe Kur’an-a Yabancılaşma Süreci, S. 134-135.
101 Hüseyin Atay, Tarih de ve Günümüzde Selefilik, İstanbul 2014, s.71.
102 Ebu’l Hasan Ali b. İsmail el-Eş’ari, el-İbane an-Usuli’d-Diyane,
(Thk. Abbas Sabbağ), Beyrut 1994, s.12 vd.
103 Güler, a.g.e., s.81.
104 Bkz. Cemalettin Erdemci, “Mihne Sürecinin Kelam İlmine Etkileri”,
Mihne Süreci ve İslami İlimlere Etkileri, (Editör: Mahfuz Söylemez),
Ankara 2012, s.105; Muhammed Alaid el-Sabiri, Arap Akımın Oluşumu, (çev. İbrahim Akbaba),İstanbul 1997, 2.186.
105 Güler, a.g.e., s.81.
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rülmektedir.106

Ne yazık ki Sünni geleneğe hakim olan tarih boyunca baskın
olan metodoloji Ehlü’l-Hadis’in anlayışıdır. Bu anlayışın uzantısı
Osmanlı devletinin son döneminde (1876) yazılan Mecelle’de
şöyle ifade edilmiştir: “Mevrid’i nass da ictiha da mesağ yoktur.”107 Bu ifade Hz. Ömer, Hz. İbn Abbas, Ata b. Ebi Rabbah, İbn
Mesut ve İmam Ebu Hanife’nin nass yorumunun tam karşıtı ve
dogmatik bir tezahürü olsa gerekir.

Nasslara dogmatik bakanlar nassın doğruluğunu illet, maksat, makasıd ve hikmetinin açığa çıkarılmasından değil, salt
Allah’a ve Hz. Peygamber’e atfedilmesinden alıyor. Hâlbuki
Hz. Ömer ve Onun usulünü takip edenlerin anlayışı, Mecellenin bir başka maddesinde geçen; “Ezmanın tağayyürü ile ahkâmın tağayyürü inkâr olunamaz”108 kaidesiyle örtüşmektedir.
Gerçeklik, reel durum böyle olmasına rağmen, tarihsel süreçte
Müslümanlar, Kur’ani ilkelerin tespitini ve yorumunu belli bir
dönemin ve zümrenin tekelinde görerek bir çeşit ruhban sınıfı
oluşturmuşlardır. İlk dönemde yapılan her çeşit yorum, çözüm,
anlayış, mumyalanarak, sabitleştirilerek, bütün zamanları ve
ihtiyaçları karşılayabilecek konuma yükseltilerek düşüncelerin
donuklaşması ve dondurulması neticesinde içtihad kapısı sessiz sedasız kapatılmıştır. Bu durumu somutlaştıran bir örnek
vermek istiyoruz. Anadolu Federe Hilafet Devletini kurduğu
iddiasında bulunan Cemalettin Kaplan yayın organı olan tebliğ
adlı dergisinde şunu söylüyor: “İslam müçtehitleri her meseleyi halletmişler her problemi çözmüşler ve olmuş olacak, olması
muhtemel her hadiseyi hükme bağlamışlar.”109 Bu anlayışa göre
her mesele çözüme kavuşmuş ve cevapsız soruda kalmamıştır.
Bu bütüncül açıklama tarzına göre keşfedilecek hakikat yoktur.
Yapılması gereken şey, ortaya konulmuş hakikatin anlaşılması
ve kabul ettirilmesidir.
İşte din, bu noktadan itibaren zarar görmekte ve onu dogmatikleştirenler tarafından dayatmacı, muhasamasız ve totoliter hale getirilmektedir. Bizim insan ürünü olan hiçbir anlamayı

106 Bkz. İsmail Hakkı Uzunçarşılı, Osmanlı Devletinde İlmiye Teşkilatı,
Ankara 1965, s.76-77.
107 Ali Himmet Berki, Mecelle, İstanbul 1979, s.20.
108 Berki, Mecelle, s.22.
109 Taha Akyol, Bilim ve Yanılgı, Milliyet Yayınları, İstanbul 1997, s.10.
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ve yorumlamayı, ölçü olarak benimsemeye veya kutsamaya(dogmalaştırmaya) hakkımız yoktur. Aslında dogmatikleşme
bir insan zaafi110 olarak Müslüman toplumda ta başından beri
var ola gelmiştir. Hz. Peygamber hayatta iken başlayan mistifikasyon süreci, Siret ve Şemail kitablarında görüldüğü gibi, Hz.
Peygamber’in vefatından hemen sonra daha yoğun bir şekilde
İslam düşüncesine tesir etmiştir.111 Allah’ın mesajını taşıyanın
bizatihi varlığı, asıl mesajın önüne geçirilmiş ve Hz. Peygamber
varlığın yaratılışının gai sebebi olarak görülmüştür. (Levlake
levlak lema halaktü’l- eflak)112. Aynı düşüncenin devamı niteliğinde olan tasavvufta ki ifadeyle: “ Nur-u Muhammediye”113 veya
“Hakikati Muhammediye”114 varlığın ontolojik varoluş kaynağı
haline dönüştürülen peygamber algısı, Hz. Peygamberin kabrinin ziyaret edilmesi, hac ve umre ibadetinin zorunlu bir parçası
olarak görülmesi, Sakalı Şeriflerin ve Hırka-i Şerif’in Ramazan
ayında görüşe açılarak bir ibadet veçhiyle ziyaret ,edilmesi ve
etrafında Hz. Peygamber’e salavat getirerek gözyaşları içinde
tavaf edercesine kutsanması, Hz. Ömer’in eleştirdiği hatta men
ettiği dogmatik anlayışın yüzyıllardan beri süregelen ( taklidi
düşüncenin kapısını aralayan) açık örnekleri olduğunu söylemek mümkündür.

SONUÇ

Sonuç olarak dogmatizm bir tutum ve düşence formu olarak
insan zihninin ayrılmaz bir özelliğidir. İnsanlığın tarih içinde
seyrü-sülük ederken zamanla bu zihinsel özelliğin güçlenerek
farklı algı ve zihinsel, düşünsel formlar oluşturması mümkündür. Buradan hareketle dogmatiklik gerek basit, gerek felsefi,
gerekse geniş anlamıyla bilimsel ve dinsel dogmatizm, bir takım bilgileri ve öğretileri salt güç temeline dayandıran, doğru
olduğu inancıyla bağlanmayı ve hiç bir akli eleştirel yaklaşıma

110 Bkz. Necati Öner, İnsan Öz ve Varoluş, Felsefe Dünyası, Sayı 1, Temmuz 1991, s.2. vd.
111 Bkz. İbn. Hibban, a.g.e. s.44, s.9; Hatipoğlu, a.g.e, s.30; Şibli, a.g.e.
C.4, s.461; Derveze, a.g.e, C.1, s.185.
112 İsmail b. Muhammed el-Acluni, Keşful-Hafa, Beyrut 1988 C.2,
s.164; Müslim, Camius-Sahih, Cuma, 13, Hadis No:867.
113 Acluni, Keşful- Hafa, C.1, s.265; Ethem Cebecioğlu, Tasavvuf Terimleri Sözlüğü, Rehber Yayınları, Ankara 1997, s.563.
114 Cebecioğlu, a.g.e., s. 312.
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başvurmaksızın, temsil ettiği ve doğru bilgiyi içerdiğine inanılan, inanç, kanaat, düşünce vb. konularda körü körüne inanmayı
ifade eden imancı(Fideist) bir yaklaşımdır.

Epistemolojik anlamda ise dogmatizm, bilgi teorisinin temel
konularından olan bilginin imkânı, değeri ve bilginin varlığa
olan uygunluğu probleminden, tartışmasından doğan bir kavram olsa da, zamanla insanın bütün yapıp-etmelerini içeren /
kapsayan, ister dinsel, ister bilimsel, ister sanatsal, isterse de
fikirsel düşüncelerini kapsayan bir kavram haline dönüşmüştür.

İslam’ın temel kaynağı, olan Kuran açısından dogmatizm değerlendirildiğinde, Hıristiyan ilahiyatında olduğu gibi aklı, ilmi,
imana feda eden, rafa kaldıran, inanç ve imanı dogmalaştıran,
Kant’ın deyimiyle “İnanca(imana) yer bulmak için bilgiyi inkâr
ettim.”, bir başka ifadeyle “Saçma olduğu için iman ediyorum.”
gibi çıkarımı, anlayışı reddeder. Çünkü Kur’an’ın vaz ettiği dinin
en temel prensiplerinden birisi “Bilmediğin şeyin arkasına düşme.”(17/İsra,36) prensibi açık bir öneridir, uyarıdır.

Kur’an, Hıristiyanlıkta olduğu gibi esrarengizliği, dogmatikliği, bilinmezciliği değil, anlamayı, tefekkürü, taakkulü, tedebbürü, tezekkürü, tafakkuhu emreder. Diğer bir deyimle inanma
aktını anlama, bilme aktına bağlar.

Şüphesiz ki Hristiyanlıkta dogmatik bir tutumun oluşmasında bazı temel dini akidelerin(asli günah, teslis vb.) rol oynadığı
inkâr edilemez. Bu anlamda İslam dininde dogmatikliğe neden/
sebep olabilecek temel inanç ilkelerine rastlamak mümkün değildir. Yani Hıristiyanlık vari bir dogmatik tutum ve anlayışın
Kur’an’ın va’z ettiği mutevada ve Hz. Peygamber’in Mekke-Medine döneminde inşa ettiği, kurduğu dinsel düşünce ve yapıda
olduğunu söylemek mümkün değildir. Her ne kadar Hz. Peygamber’in ölümünden sonra, temel inanç ilkeleriyle ilgili olmayan,
dini metinleri anlama ve Hz. Peygamber’in şahsiyeti/zatıyla
ilgili dogmatik olarak addedebileceğimiz bir takım sapmalar,
yönelişler, anlayışlar mevcut olsa da, İslam’ı, dogma, dogmatik
ve benzeri konularda, Hıristiyanlıkla eşitlemek, aynı kefeye koymak, en hafif ifadeyle cahillik olsa gerektir.
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4

ABDULLATİF
HARPUTÎ’NİN
PERSPEKTİFİNDEN
HARİCİLER’E BAKIŞ
Fatma PINAR1

Giriş
Hâricîler, İslam tarihinde anarşi ve terör faaliyetlerini başlatan ilk topluluk olarak bilinmektedir. Tarihçilerin büyük çoğunluğu Hâriciliğin ortaya çıkışını Sıffın Savaşı’nda yaşanan hakem tayini meselesine bağlamaktadır. Bu fırkanın, hakem tayinini kabul etmesinden dolayı Hz. Ali’den ayrılarak onu tekfir ettiği
ve zaman zaman isyan çıkarmak suretiyle Müslümanlar arasında büyük bir sıkıntı ve kaos ortamının oluşmasına sebep olduğu
kaynaklarda ifade edilmektedir. Hâricîler, yetiştirilme şekilleri
ve sosyo-kültürel yapıları bakımından genellikle kültür seviyesi
düşük ve sert mizaçlı insanlar olarak bilinmektedir. Olaylara dar
bir açıdan yaklaştıkları, esnek olmadıkları ve karşıt düşüncelere
tahammülsüzlükleri nedeni ile zaman zaman “katıksız bedevi
Araplar” olarak da nitelendirilmektedir (Ma’rûf, 1981: 27).

Hâricîler, Allah’ın hükümlerinin hâkim olmadığı bir toplumda, hüküm yalnızca Allah’ın oluncaya kadar mücadele etmenin,
hatta sözlü mücadelenin yetersiz kaldığı durumlarda gerekirse
hedeflerine ulaşmak adına kan dökmenin bile gerekli olduğu
kanaatindedir. Onlar doğrudan Allah’ın vahyine tabi olan ideal
bir ümmet anlayışını benimsemektedir (Bağdâdî, 1988: 72).
Hâriciler’in Müslümanlar arasında ilk anarşi ve terör ortamını
başlatmasının yanı sıra, onların hilafet meselesi ile ilgili olarak
ilk defa net bir tavır sergileyerek, hilafetin Kureyş dışından da
olabileceğini ve hilafetin hür ve adil her Müslüman’ın hakkı olduğunu beyan etmesi (Şehristânî, 1993: 131), onları İslam düşünce tarihinde önemli bir yere oturtturmaktadır. İslam düşünce tarihinde bu nedenlerden dolayı önemli bir yer edinen Hâricîler, son dönem Osmanlı ulemalarından olan ve dini ilimlerin
temel disiplini olan kelam ilminin Batıda gelişen ilmi ve felsefi
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akımlar karşısında zamanın gerisinde kaldığını iddia ederek,
kelam ilminin yeniden düzenlenmesi gerektiğini ısrarla vurgulayıp, bu konuda ciddi eserler telif eden Abdullatif Harputî’de
de araştırma konusu olmuştur. O,“Tarih-i İlm-i Kelâm” kitabında
Hâricîlere temas etmekte ve bu fırkayla ilgili bilgi vermektedir
(Harputî, 2005: 67). Biz de bu çalışmada kelam ilminde yenilikçi
bir bakış açısına sahip olan Harputi’nin Hâricîler hakkındaki görüşlerini tespit etmeye çalışacağız. Bu amaçla birinci bölümde
Harputî’nin kelam ilmi açısından önemine, ikinci bölümde ise
onun “Tarih-i İlm-i Kelam” isimli eserinden hareketle Hâricîler
hakkındaki değerlendirmelerine yer verilecektir.

1. Harputî’nin Kelam İlmi Açısından Önemi

On dokuzuncu yüzyıl sonlarında pek çok Osmanlı âlimi Batı
dünyasında elde edilen yeni değişim ve gelişimler karşında özellikle kelam ilminin metot ve muhteva bakımından yenilenmesi
gerektiği kanaatini taşımaktaydı. Bu dönemin ünlü felsefe ve kelamcıları Batı’da Aristo felsefesinin, dolayısıyla klasik kelamla iç
içe bulunan eski Yunan düşüncesinin geçerliliğini kaybettiğini
ve artık Batı dünyasında ilimlere deney ve tecrübenin hâkim olduğunu ileri sürmüştür. Onlar artık klasik kaynaklarda Dehriyye
ve Sufestaiyye ismi ile anılan ve kendileri ile mücadele edilen
kişi ve grupların yerini materyalist ve pozitivist inkârcı akımlar
aldığı için bu gelişim ve değişimlere paralele olarak Batı felsefesi ile ciddi bir şekilde ilgilenilmesi ve kelam ilminin kendini
yenilemesi gerektiği düşüncesine yönelmiştir (Yurdagür, 1997:
235). Bu kanaati taşıyan şahısların öncüleri Cemaleddin-i Efganî
(ö. 1838-1897), Muhammed Abduh (ö. 1849-1905), Abdullatif
Harputî (ö. 1842-1916), Filibeli Ahmed Hilmi (ö. 1865-1914) ve
İzmirli İsmail Hakkı (ö. 1868-1946) gibi isimler olmuştur (Topaloğlu, 1981: 45).

Osmanlı Darü’l Fünun’da ve Medrestü’l Vaizin’de İlm-i Kelâm
Muallimi olarak görev yapan son dönem Osmanlı ulemalarından Harputî de (Harputî, 1330: 1), batı âlemindeki eğitim, felsefe, teknik, ekonomik, sosyal ve kültürel olayları yakından takip
etmiş ve bu noktada Batı ile İslâm âlemini sahip olduğu imkânlar açısından mukayese etmiştir. Harputî batılı müsteşrik, bilim
adamları ve kilisenin konumunu dikkate alarak Müslümanların
kaliteli ve kapsamlı araştırmalar ve yayanlar yapması gerektiği
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sonucuna varmıştır. Kendisi de bu konuda örnek eserler telif
etmiştir.

Nitekim “Tenkihu’l-Kelam” isimli eserini İslam inanç esaslarını ve sahih kelam kitaplarını derleyerek çağdaş inkârcılara cevap teşkil edebilecek şekilde, aklın ve naklin desteğinde
modern örnekler ortaya koymak suretiyle hazırlamıştır. Yine
yaşadığı dönemdeki bid’at, hurafe ve sapık inanç akımlarının
iddialarını çürüterek onları net ve kesin delillerle reddetmiştir.
Harputî hem kendisinin hem de çağdaşı olan diğer âlimlerin, değişen felsefeyi elemeye tabi tutup, İslam’a uyan görüşleri hemen
tesbit edip almak, böylece onlardan yararlanma imkânı bulmak,
uymayan görüşleri ise eğer te’vil ve uzlaştırmaya müsait değillerse reddetmek ve bu suretle yeni bir kelam ilmi tedvin etmek
gibi bir zorunluluğu olduğunun altını çizmiştir. Çünkü Harputî’ye göre ilk dönem kelam âlimleri de o zamanın felsefesine
karşı aynı tavrı sergilemişlerdir. Dolayısıyla kendisi de aynı tavrı
sergilemek suretiyle, mütekaddimin ve müteahhirinden sonra
üçüncü bir ilm-i kelam devrinin bizzat kendisi tarafından Tenkihu’l-Kelam’ı yazmak suretiyle başladığını açık bir şekilde dile
getirmiştir. O, kendinden sonra gelenlerden de bu kelam devrinin sürdürülmesini, ayrıca yeni felsefeye karşı, kelam âlimlerinin özellikle madde ve kuvvetin hudûsu, maddenin eşyayı icat
etmediği, âlemin madde ve maddiyata münhasır kalmadığı, görünenin dışında mana ve ruh âlemlerinin de mevcudiyeti ile ilgili konuları ele alıp, bu konuları ispatlamalarını istemiştir. Harputî, bu felsefi çalışmaları yaparken de dinin esas çerçevesinin
muhafaza edilmesi gerektiğini vurgulamış, aksi takdirde İslam
ile alakası olmayan bir felsefe çalışmasının ortaya çıkacağının
uyarısını da yapmıştır. Nitekim kendisi de aşırı tevillerden kaçınmış ve mucize, vahiy gibi gaybî hakikatleri aklîleştirme çabası içinde olmamıştır (Özervarlı, 1998: 45).

Ayrıca Harputî, Tevrat ve İncil’in anlaşılmasında Yahudi ve
Hıristiyanların ihmallerinin olduğunu ve bu duyarsızlığın artmasıyla her iki kitabın tahrif edildiğini dile getirmiş, Müslümanlarınsa Kur’an-ı Kerime sahip çıktıklarını hatırlatmakla birlikte,
Kur’ân’ın meali, tefsiri ve yorumu konusunda çok da başarılı
olamadıklarına da dikkat çekmiştir. O, Kur’ân’da geçen evrenin
yaratılışı, ay, güneş, yıldız ve diğer gök cisimlerinin hareketleri ve dünya ile ilişkisi, yağmurun yağması ve bulutların hareket
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etmesi gibi “kevnî” ayetlerin genellikle zahiri anlamları üzerine
bırakıldığına dikkat çekmiştir. Ona göre Müslümanlar Kur’ân ve
sünnet üzerinde derinlemesine düşünmeli, tefekkür etmeli, onları çok iyi anlamalı ve yorumlamalı, böylece iç ve dış güçler tarafından ortaya atılan “her asırda İslâm dininin terakkiye mani
olduğu” şeklindeki iddiaların yersiz birer iftiradan ibaret olduğu ortaya koymalıdır (Karaman, 2015: 417).

Görüldüğü gibi Harputî, yeni, çağdaş bir kelam ilmi ortaya
koyarken aslında kelam ilminin geleneğinden kopmamış, kendisinden önce gelip geçen kelam bilginlerinin birikimlerini
dikkate almakla birlikte çağın gelişmelerine ve yeniliklerine de
açık bir duruş sergilemiştir. Bu çalışmanın bundan sonraki bölümünde Harputî’nin Hâricîler ile ilgili görüş ve tespitlerine yer
verilecektir.

2. Harputî’nin Hâricîleri Tasnifi

“Hâricî” ismi “hurûc” kökünden gelmekte, “hurûc” ise girmenin zıddı olup “çıkmak, itaatten ayrılıp isyan etmek” anlamına
gelmektedir (İbn Manzur, 1992: 52). Hâricîler’in, Sıffın savaşı
öncesinde Hz. Ali’yi destekleyip onun safında yer aldıkları ancak, Sıffin Savaşı sonrasında ortaya çıkan Hakem olayı ile birlikte, “hüküm ancak Allah’a aittir” sloganı etrafında birleşip, Hz.
Ali’ye karşı çıkarak ondan ayrıldıkları kaynaklarda belirtilmektedir. Hâricîler denildiği zaman ilk akla gelen şey, onların büyük
günah işleyen Müslümanların tekfir edilmesi hususunda ittifak
ettiği bilgisidir. Ancak Bağdadi haricilerin Hz. Ali, Hz. Osman, Cemel ashabı, iki hakem ve tahkime razı olanları, iki hakemi veya
birini doğru bulanları tekfir etme ve zalim imama karşı ayaklanma hususlarında birleştiklerini söylemekle birlikte, Hâricîler’in
tamamının büyük günah işleyenlerin tekfir edileceği konusunda
hem fikir olduğunu söylemenin de yanlış olacağı kanaatindedir.
Ona göre bu iddiada olan el-Ka’bi (ö. 319/931) yanılmıştır. Çünkü Bağdadî’ye göre Havâric’den Necedât kendi görüşlerinden
olup da suç işleyenleri tekfir etmez. Zira Necedât kendi görüşlerinden olup da büyük günah işleyen kimselerin küfürlerinin
“kâfir-i nimet” olduğunu ve onun hakkında “küfr-ü din” e hükmedilemeyeceğini iddia etmiştir. Bağdadi’ye göre bu da Hâricîler’in büyük günah sahiplerini tekfir hususunda birleşmediklerinin bir delilidir (Bağdâdî, 1988: 72).
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Harputî ise İslam’da ana fırkalardan üçüncüsü olarak gördüğü Hâricîler’in Mutezile ve Şia fırkaları gibi son dönemde ortaya çıkan yani tabiin döneminde teşekkül etmiş eski fırkalardan
olduğunu söylemektedir. Harputî’ye göre bu fırka önceleri Hz.
Ali’ye tabi olmuş ancak daha sonra bazı şüphelere kapılmak suretiyle Hz. Ali’ye itaatten çıkmıştır. O, Hâricîler ile ilgili bu kısa
bilginin hemen ardından Hâricîler’in tasnifine yer vermektedir.
Harputî’nin Hârici fırkaları Bağdadi’de olduğu gibi kendi içinde
yedi ana fırkaya ayırmak suretiyle incelerken (Harputî, 2005:
67; Bağdâdî, 1988: 72) Ebûl-Hasen el-Eş’arî’nin ise Hâricîler’i
on iki ana fırkaya ayırdığı bilinmektedir (Eş’ari, 2009: 84). Bundan sonraki bölümde Harputî’nin bu Hâricî fırkalar ile ilgili tespitlerine yer verilecektir.

2.1. Muhakkime

Harputî, Hâricî fırkaların ilki olarak ifade ettiği Muhakkime’den2 fazla teferruata inmeden bahsetmekte, bu fırkanın Sıffin olayından sonra Hz. Ali ve Muaviye tarafından tayin edilen
hakemler arasında karara varılan hükmü kabul etmeyip, taraflarını tekfir ettiğini bildirmektedir. Müslümanların halifesi olan
Hz. Ali’den ayrılan bu topluluğun on iki bin civarında mensubu
vardır. Bu fırka önceleri Hz. Ali’yi barış yapmaya zorladığı ve
onu hakemlere razı olmaya mecbur bıraktıkları halde, sonra hakemlerin verdiği hükmü kabul etmediklerinden Hz. Ali’ye karşı çıkmış ve onun ordusundan ayrılmıştır (Harputî, 2005: 68).
Harputî Muhakkime’nin sadece bunları yapmakla kalmadığını
Ehl-i Sünnet akaidine muhalif birçok görüş ileri sürdüklerini de
belirttikten sonra Peygamberimiz (s.a.v.) in bunlar hakkındaki
şu hadisine yer vermektedir:
“Bunlar öyle insanlardır ki, sizden biriniz onların namazının yanında kendi namazını, oruçları yanında kendi orucunu
önemsiz görür. Ancak bu kişilerin sahip oldukları iman boyunları ile omuzları arasındaki çukuru geçmemiştir. Yani imanları
kalplerine ulaşmamış ve sadece sözde kalmıştır” (Buhârî, Fedâilü’l-Kur’an, 36). Harputî bu hadisi delil getirmek suretiyle söz
konusu bu fırkanın ibadette çok sağlam olmasına rağmen itikatta bozuk olduğu görüşünü delillendirmektedir.

2

(Ayrıntılı bilgi için bkz.: Bağdadî, el-Fark Beyne’l-Fırak, TDV Yay.,
2008, Ankara, 55 vd.)

95

96

İlahiyat Alanında Yenilikçi Yaklaşımlar

Muhakkime’nin imametle ilgili görüşlerine de değinen Harputî, burada bu fırkanın Kureyş’ten ve başkalarından beyat alarak imam olan kişinin ancak adaletle hükmetmesi halinde Müslümanlara imam olabileceği düşüncesini zikretmektedir. Adaleti
bırakıp zulüm etmeye başladığında görevden alınmalıdır, hatta
bu durumda imamın katli de vaciptir. Bunlar seçimle iş başına
gelen imama beyat etmeyi bir zorunluluk ya da vacip olarak
görmezler. Hatta bunlara göre imamın bulunmadığı durumlarda halka dayalı cumhûri bir sistem ile yönetim sağlanabilir
(Harputî, 2005: 69). Buradan hareketle Şia’da olduğu gibi imam
belirlemenin Muhakkime fırkası için bir zorunluluk olmadığı
anlaşılmaktadır.
Harputi ardından bu fırkanın sahabe hakkındaki görüşleri
nakletmekte ve onların Hz. Osman da dâhil olmak üzere sahabenin çoğunu tekfir ettiklerini, ayrıca büyük günah işleyenleri
ve kendi mezheplerine muhalif olanları kâfir kabul ettiklerini,
bunla da kalmayıp bu kişileri öldürüp ortadan kaldırmayı büyük
bir iştahla yaptıklarını da nakletmektedir (Harputî, 2005: 67).

2.2. Beyhesiyye

Beyhesiyye Hâricîler’in Ebû Beyhes Heysam b. Câbir’e (ö.
94/713) nisbetle anılan koludur (Öz, 1992: 65). Eş’ari bu şahsın Allah’ı ve Resûlü’nü bilmeyi, Allah’ın dostlarını dost edinmeyi, Allah’ın düşmanlarından hakkında vaid bulunan şeylerden,
Allah’ın haram kıldıklarından uzaklaşmayı ikrar etmedikçe hiç
kimsenin Müslüman kabul edilmeyeceği gibi iddiaları olduğunu
söylemektedir (Eş’ari, 2009: 102). Harputî de bu fırkanın kurucusunun Ebû Beyhes olduğunu ve bu şahsın Haccac tarafından
Mervaniler’den Velid’in hilafeti zamanında Medine’de yakalanıp
hapsedildiğini, yine Velid’in emriyle de öldürüldüğünü söylemektedir (Harputî, 2005: 69). Akabinde bu fırkanın itikadi görüşlerine değinmekte ve şunları dile getirmektedir:

“Bu fırka bağlılarına göre iman Allah’ı ve Peygamberimizin
getirdiği dini hükümleri ilim ve marifetle ikrar etmekten, ibarettir. Buna göre her mümine hakikati bilmek için helal ve haramı
araştırıp öğrenmek vaciptir. Helal ve haram olduğunu bilmeden
bir işi irtikâp eden kâfirdir. Bunlardan bazılarına göre imam kâfir olunca raiyye olarak halk da kâfir olur” (Harputî, 2005: 69).
Burada bu fırkanın kâfir imamın cemaatini de kâfir olarak nite-
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lendirmeleri bu fırkanın tekfirdeki aşırı tutumlarının bir göstergesidir. Burada Harputî’nin verdiği bu kısa bilgiden yola çıkarak
Beyhesiyye’nin imanı marifet ve ikrardan ibaret gördüğü, ayrıca
kalbin tasdiğini hiç dillendirmediği ve haram işleyenleri kâfir
kabul etmesine rağmen, uzuvların amellerin imandan olduğuna
dair herhangi bir görüş beyan etmediği de ortadadır.

2.3. Ezârika

Ezrakıyye’nin çoğulu olan Ezârika, Hz. Ali’nin Muâviye ile
anlaşmasını protesto ederek ondan ayrıldıkları ve isyancı bir
hareket başlattıkları için Havâric (Haricîler) diye anılan fırkanın liderlerinden Ebû Râşid Nâfi’ b. Ezrak’a (ö. 65/685) uyanları
ifade etmek üzere kullanılır (Öz, 1995: 45). Bağdadî, Ezârika’nın
Hâricî fırkalarının en büyüğü olduğunu söylemektedir (Bağdâdî, 1988: 78). Harputî de bu fırkanın Nâfi bin Ezrak’a nispet
edildiğini ve bu şahsın tahkimde ortaya çıkan hükmü kabul ettiği için Hz. Ali’yi tekfir ettiğini beyan etmektedir. Ezârika , “İnsanlardan öyleleri vardır ki dünya hayatına dair sözleri hoşuna
gider. Kalbinde olana Allah’ı şahit tutar. Hâlbuki o hasımların en
yamanıdır” (Bakara, 2/204) ayetinin Hz. Ali hakkında indiğini,
Hz. Ali’nin katili İbn Mülcem’in ise katlinde haklı olduğunu, bununla da yetinmeyerek, “İnsanlardan öylesi de vardır ki canını
Allah’ın rızası için satar” (Bakara 2/207) ayetinin de İbn Mülcem için nazil olduğunu iddia etmektedir. Harputî, Hâricîler’in
en zahidi ve müftüsü olarak bilinen İmrân bin Hıtan’ın, Allah’ın
rızasını kazanmak maksadıyla Hz. Ali’yi öldürdüğünü söylemekte (Harputî, 2005: 70) ve bu bilgilerin akabinde fırkanın diğer
sahabeler hakkındaki görüşlerine yer vermektedir.

Ezrâkiler, Hz. Osman, Talha, Zübeyr, Hz. Aişe, Abdullah bin
Abbas ve çatışma ve olaylara karışan diğer Müslümanları da
tekfir etmekte ve bu şahısların hiç çıkmamak kaydıyla ebedi
cehennemde kalacağına hükmetmektedir. Bu fırka kendi gruplarından olanları bile sırf muhalif görüşlerle savaşmaktan kaçındıkları için tekfir etmektedir. Daha da ileri giderek, muhaliflerin kadın ve çocuklarının katlini bile caiz görmektedir. Bunlar
Kur’an’da geçmediğinden dolayı zina yapan evli bayanın recm
edilmemesi gerektiğine hükmetmektedir. Ayrıca kadına zina iftirası atanlara uygulanan had cezasını da kabul etmemektedir
(Harputî, 2005: 70). Bağdadî de bunların namuslu bir erkeğe
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zina iftirasını atanlara had uygulamasını yerini getirmelerine
rağmen, söz konusu iffetli bir kadına atılan zina iftirası olduğunda bu cezayı uygulamadığına dikkat çekmektedir. Bağdadî
bu fırkanın küçük büyük ayırt etmeksizin hırsızlık yapanın elini kesmede aceleci davranmasına rağmen, recm ve had cezası
uygulamalarında bidat çıkardığı için ümmetin bu fırkayı tekfir
ettiğinin de altını çizmektedir (Bağdâdî, 1988: 79). Burada bu
fırkanın tekfirdeki aşırılığı, mahzun kadın ve çocukların katledilmelerine hükmetmesi ve bunun yanı sıra bizzat Hz. Peygamber zamanında yapılan recm uygulamasını inkâr etmesi dikkat
çekicidir.

2.4. Necedât

Necedât da yedinci yüzyılın sonlarına doğru özellikle Bahreyn ve Yemame bölgelerinde yayılmış Hâricî bir fırkadır (Öz,
2006: 485). Adını kurucusu Necde b. Âmir el-Hanefî’den almaktadır. Daha önceleri Ezârika fırkasının kurucu olan Nafi bin Erzak’ın zamanla düşüncelerini değiştirmesi, kendilerinin bulunduğu yere hicret etmeyenlerin kâfir olduğunu iddia etmesi ve
muhalif kadın ve çocukların katlini helal sayması üzerine Hâricîler’in bazı ileri gelenleri Nafi’den ayrılarak Yemama’ye gitmişler.
Ardından Necde komutasındaki Hâricî topluluğa Nafi’nin yeni
düşüncelerini anlatmışlar ve bu düşünceleri benimsemediklerini beyan ederek Necde’ye biat etmişlerdir (Bağdâdî, 1988: 81).

Necde’nin, fırkanın başına geçer geçmez ilgilendiği ilk mesele dinde temel esaslarla fer‘î meseleler arasında ayrım yapmak olmuş, dinin temel esaslarını Allah’ı ve peygamberleri tanımak, semavî kitapları benimsemek, her Müslüman’ın can ve
mal dokunulmazlığını kabul etmek olarak belirlemiştir. İşte bu
esas meseleleri bilip de tasdik etmeyen kimse kesinlikle mâzur
görülemez, affedilemez. Fakat bunun dışında helâl veya haram
olduğu konusunda kati hüküm bulunmayan meselelerdeki bilgisizlikler mâzur görülebilir. Necde Kur’an hükümlerinin özel
durumlara uygulanmasında içtihadın kaçınılmazlığını gündeme getirmiş ve ahkâm konusunda hata ihtimalinin olabileceği
kanaatini taşımıştır (Eş’ari, 2009, 86). Burada Necedât fırkası,
Kur’anın bütün ameli ihtiyaçları karşılayacağını iddia ederek,
karşılaşılan farklı meselelerin çözümünde içtihada hiç yer vermeyen Ezârika’dan ayrılmaktadır.

Fatma PINAR

Necde’nin ilgilendiği diğer bir mesele ise hayâsızlık, içki ve
zina gibi meseleler olmuştur. Necde’ye göre bu gibi günahları
işleyen günah sahibi toplumdan dışlanmamalıdır. Bunun sebebi ise bu günahların sahibini dinden çıkarmaması, onu kâfir
yapmamasıdır. Bu günahlar sebebiyle kişi cehennemlik olmaz.
Ancak küçük bir günah dahi olsa, işlediği o günahta ısrar etmek
kişinin müşrik olmasına sebebiyet verir. Günahta ısrar etmeksizin günah işleyen kimse bu günahının derecesine göre cezasını
çeker (Eş’ari, 2009: 86; Bağdâdî, 1988: 81).

Burada Necedât fırkasının tekfir hususunda Hâricîler’in diğer fırkaları gibi katı bir tutum sergilemediği, tekfir konusunda
daha mutedil olduğu dikkat çekmektedir. Harputî ise bu fırka
hakkında teferruata inmeksizin çok kısaca bilgi vermektedir. O,
bu fırkanın Necde bin Âmir Necefi’ye nispet edildiğini, bunların
haramları bilgi eksikliği nedeniyle işleyenleri mazur gördüklerini, insanlar için aslında emir ve imama ihtiyaç olmadığını,
insanlara vacip olan tek şeyin adalete riayet etmek olduğunu
aktarmaktadır (Harputî, 2005: 70).

Buradan hareketle Hâricîler’in bütün fırkalarının tekfir konusunda hem fikir olduğunu söylemek yanlış olacaktır. Nitekim
Eş’ari ve Bağdadî, Hâricî gruplarının tamamının sadece Hz. Ali,
Hz. Osman, Cemel ashabı, iki hakem ve onlardan herhangi birini
doğrulayan ya da tahkime rıza gösterenleri tekfir etme konusunda hem fikir olduğu kanaatindedirler. Eş’ari ve Bağdadî’nin
bu konudaki açıklamalarının tutarlı olduğu görülmektedir.

2.5. Asfarîyye

Bu fırka Hâricîler’den Ziyad bin el-Asfar’a tabi olanların
fırkasıdır. Harputî’nin Asfarîyye olarak isimlendirdiği bu fırka,
Eş’ari’nin ve Bağdadî’nin eserlerinde “Sufriyye” ismi ile anılmaktadır. Bu fırkanın çocuklara azap konusunda Ezârika ile uyuşmadığı görülmektedir. Zira bu fırkaya göre çocuklara azap edilmesi
doğru değildir. Yine bu fırkaya göre kendilerine muhalefet eden
tüm Hâricî fırkalar müşriktir ve onlara yapılan muamele, Hz.
Peygamber’in harp ehline davranışı gibi olmalıdır (Eş’ari, 2009,
94). Bu beyanları Hâricî fırkalarının kendi grubundan olmayan
bir diğer Hâricî grubu tekfir ettiğinin bir göstergesidir.
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Harput’i de Ziyad bin Asfar’a nispet edilen bu fırkanın tekfirci tutumuna değinmekte ve bunların harpten kaçmanın ve
had cezası gerektirmeyen namazı ve orucu terk gibi günahları
işlemenin küfür olduğunu beyan ettiklerini dile getirmektedir.
Bağdadî ise had cezası gerektirmeyen günahların küfür olduğunu iddia edenlerin, bu fırkanın sadece bir bölümü olduğunu
belirtmektedir. Nitekim Bağdadî’ye göre Asfarîyye diğer adıyla
Sufriyye kendi içinde üç kısma ayrılmaktadır. Bunlardan bir fırka günah işleyen herkesin kâfir olduğuna hükmeder, tıpkı Ezârika’da olduğu gibi. Bunlardan ikinci bir fırka küfür sıfatının hakkında ceza bulunmayan suçları işleyene verilmesi gerektiğini ve
günahından dolayı cezalandırılmış olanın küfre girmekle birlikte imandan çıkmış olduğunu ileri sürer ki, bu da Harputî’nin de
bahsettiği görüştür. Diğer üçüncü bir görüş ise küfür sıfatının
günah işleyen kimseye günahlarından dolayı hâkim tarafından
cezalandırılması halinde verileceği yönündedir (Bağdâdî, 1988:
84). Harputî’nin burada Sufriyye içerisindeki grupların sadece
birine ait olan görüşü, fırkanın tamamını kapsayacak şekilde genelleştirdiği anlaşılmaktadır.

Harputî Asfâriyye fırkası ile ilgili açıklamalarının devamında,
bu fırkanın takıyye ile ilgili görüşlerine yer vermektedir. Bunlara
göre amelde takiyye yapmak caiz olmasa da söz olarak takıyye
yapmak caizdir. Takıyye yapılmaya gereksinim duyulmayan yerlerde yani dâr-ı alâniyye’de bir Müslüman kadının kâfir bir adama nikâhlanmasını caiz değilken, takıyye yapmaya gereksinim
duyulan yerlerde yani dâr-ı takıyye’de Müslüman kadının kâfir
bir erkekle nikâhlanmasını caizdir. Harputî’ye göre ayrıca bu fırka recmin uygulanmaması gerektiği iddiasında bulunan Ezârika
fırkasına da bu konuda muhalefet etmektedir (Harputî, 2005:
71). Nitekim daha önce de zikrettiğimiz gibi Ezârika Kur’an’da
hükmü açık olmadığı gerekçesiyle zina etmiş evli bir kadına uygulana gelen recm cezasını kabul etmemiştir.

2.6. İbâdiyye

Bazı kaynaklarda Abdullah bin İbaz’a dayandırılan bu fırka
İbaziyye olarak isimlendirilirken (Fığlalı, 1999: 256), Harputî de
dâhil olmak üzere Eş’ari ve Bağdadî gibi âlimlerin eserlerinde
İbadiyye olarak isimlendirilerek, Abdullah bin İbad’a dayandırılmaktadır. Harputî bu fırkanın, ehli kıbleden olup da muhalif
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olanları ehl-i şirkin dışındaki kâfirlerden gördüğünü söylemektedir. Yine Harputî, bu fırkanın muhaliflerin kadınlarını nikâhlamak ve savaş esnasında mallarını ganimet olarak almanın helal
olduğu yönünde görüş sahibi olduklarını da ifade etmektedir.
(Harputî, 2005: 71). Ancak kaynaklarda bu fırkanın, muhalifi
olan ehl-i kıblenin müşrik değil sadece nimeti inkâr eden anlamında kâfir olduğu için muhaliflerine isti’râz uygulanamayacağı gibi erkekleri, ele geçirilen silah, at ve mühimmat gibi ganimetlerin dışında kalan kadınları, çocukları ve mallarının haram
olduğu yönünde görüşlerinin olduğunu belirtmektedir (Fığlalı,
1999: 259; Eş’ari, 2009: 95; Bağdâdî, 1988: 95). Yani burada
ganimetten kast edilen savaş sırasında sadece muhaliflerin at,
silah ve mühimmat gibi mallarıdır. Bunlar ganimet olarak alınabilir ancak bunun dışındakilere el sürmek kendilerine helal
değildir.

Bunlara göre kendi mezheplerine muhalif olanların kendi
aleyhlerine şahadetleri kabul olmaz. Büyük günah sahibi muvahhit gayrı mümindir. Bu kişi küfran-ı nimet dolayısıyla kâfirdir. Ancak dinin inkârıyla kâfir olan gibi de değildir. Bu fırka münafıklığın küfür olup olmadığı konusunda görüş beyan etmemiş,
mucizesi olmadan da peygamber gönderilmesini caiz görmüştür (Harputî, 2005: 71). Harputî, İbadiyye fırkasını kendi içinde
dört gruba ayırmakta ve bunları kısa bir şekilde, birkaç cümle
ile özetlemektedir. O, bu fırkayı Hafsiyye, Yezîdiyye, Hârîsiyye,
Ashâbu Taât olmak üzere dörde ayırmaktadır. Onun bu tasnifi
Bağdadî ve Eş’ari’nin tasnifleriyle aynıdır (Eş’ari, 2009: 95-96;
Bağdâdî, 1988: 95). Harputî’nin bu gruplar hakkındaki görüşleri şöyledir:

2.6.1. Hafsiyye

Harputî bu fırkanın Ebû Hafs bin Ebî Mikdam’a nispet edildiğini, bunların imanla şirk arasında marifet kategorisi kabul
ettiklerini, Allah’a ilim ve marifetle Resul ve kitap vb. gibi inanılması gereken hususları inkâr eden ve büyük günah işleyenlerin kâfir olup, müşrik olmadıklarını ifade etmektedir (Harputî,
2005: 71).
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2.6.2. Yezîdiyye

Yezid bin Üneyse’ye nispet edilen bu fırka Harputî’ye göre
çirkin görüşleriyle bilinen bir fırkadır. Bunlar semada yazılan ve
bir defada nazil olan kitapla Acem bir peygamberin gönderileceğini ve Muhammed’in şeriatı Kur’an’da zikredilen Sâbîî dinine
terk edip, dönüştüreceğini iddia etmiştir. Bununla da yetinmemiş büyük küçük her türlü günahın şirk olduğu iddiasında da
bulunmuştur (Harputî, 2005: 72). Şayet burada küfür anlamındaki şirkten bahsediliyorsa, o zaman bu fırkanın küçük günah
işleyenleri de tekfir ettiği bilgisi ortaya çıkar. Buradan hareketle
de Hâriciler’in -bir kısmı olmak kaydıyla- küçük günah sahiplerini de tekfir ettiği sonucu ortaya çıkmaktadır.

2.6.3. Hârisîyye

Harputî, bu fırkanın Ebû Hâris İbadi’ye nispet edilen bir fırka
olduğunu, bu fırkanın İbâdiler başta olmak üzere aynı görüşte
olan diğer fırkalara da, insan fiillerini Allah’ın yarattığı yönündeki görüşleriyle muhalefet ettiklerini söylemektedir (Harputî,
2005: 72).

2.6.4. Ashâbu Tâat

Bu fırka Harputi’ye göre Allah’ın rızasını düşünmeden de
itaatin olacağını söyleyenlerdir. Bunlara göre kulun Allah’ın
emri olduğunu hatırlamaksızın emir olunanı yapması da itaattir
(Harputî, 2005: 72).

2.7. Acâride

Acâride, “Acrediyye” olarak da bilinen ve daha çok Horasan’da yayılmış olan Hâricî bir fırkadır. Bu fırka kendi içindeki
tali fırkalar arasında bazı görüş ayrılıkları bulunmakla birlikte, fikir ve aksiyon bakımından şiddet ve aşırılık taraftarı diye
bilinen ve en güçlü Hâricî fırkası olan Ezarika ile Hâricîler’in
en mutedil ve Ehl-i sünnet’e en yakın kollarından kabul edilen
İbazıyye arasında yer alır. Nitekim bu fırka mensupları Ezarika’nın sadece kendi yerleşim bölgelerinde bulunan insanların
Müslüman sayılacağı, başka yerlerde oturup da kendi bölgelerine hicret etmeyen Hâricîler’in öteki Müslümanlar gibi dinden
çıkmış olacağı şeklindeki görüşlerine katılmadılar. Çünkü Acâride prensip olarak hicretin farz değil, fazilet olduğunu beyan
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etmiş, dolayısıyla hicret etmeyerek bulundukları yerde kalanların büyük günah işlemediklerine ve bu şahısların mümin olup
hem kendilerinin hem de aile fertlerinin kanlarının korunmuş
olduğuna hükmetmiştir. Bununla birlikte Acaride, İbazıyye’nin,
kebire işleyenlerin Allah’ı inkâr etmiş kabul edilmeyip nimete
karşı nankörlük etmiş sayılmaları gerektiği şeklindeki görüşlerine de katılmamıştır. Yine onlara göre, Ezarika’nın görüşünün
aksine, muhaliflerin malları savaş durumu dışında ganimet (fey)
sayılmaz (Öz, 1988: 318).

Harputî ise bu fırkanın Abdurrahman bin Acred’e bağlı olduğunu, bunların Necdetîler’in beyat konusundaki görüşlerine
ilave bidat eklediklerini söyleyerek bu bidati kısaca şöyle özetlemektedir: Buluğuna kadar çocuklar İslam’a davet edilmez.
Çocukları buluğundan sonra İslam’a davet etmek ise vaciptir
(Harputî, 2005: 72).

Harputî, bu kısa bilgini ardından bu fırkayı Meymûniyye,
Hamziyye, Şu’aybiyye, Hâzimiyye, Halefiyye, Etrâfiyye, Malûmiyye, Mechûliyye, Saltiyye, Seâlibiyye olmak üzere on gruba
ayırmaktadır. Eş’ari’nin “Makâlât” ına baktığımızda bu fırka
ile ilgili herhangi bir bilgi görememekteyiz. Ancak Bağdadî’nin
-Harputî’nin tasnifindeki Etrâfiyye ve Meymûniyye fırkaları
dışındaki- sekiz grupta ele aldığı tasnifi Harputî’ninki ile uyuşmaktadır. Harputî’nin bu guruplar hakkındaki görüşleri özetle
şöyledir:

2.7.1. Meymûniyye

Harputî, Meymûn bin Mihran’a nispet edilen bu fırkanın, insan fiillerini insanın kendi kudretine dayandırmak suretiyle Mutezile’ye benzediğini söylemektedir. Bu fırka mensuplarına göre
Allah hayrı murat eder ancak şerri irade etmez. Bunlar oğullarının ve kızlarının yani torunlarının ve kardeşlerinin kızlarının
yani yeğenlerinin evlenmesini caiz görmüşler. Kur’an’daki Yusuf
suresini inkâr etmişler. Aynı şekilde “fısk” kıssasının Kur’an’da
olmasını caiz görmemişler (Harputî, 2005, 72).

2.7.2. Hamziyye

Hamza b. Edrek’e nispet edilen bu fırka Harputî’ye göre bidat olan görüşlerinde Meymûniyye’ye paralel görüşler ileri sür-
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müştür. Meymûniyye’den farklı olan görüşleri müşrik çocuklarının cehennemlik olduğu yönündeki görüşleridir (Harputî, 2005,
73-74).

2.7.3. Şu’aybiyye

Harputî bu fırkanın Şuayb bin Muhammed’e nispet edildiğini,
bunlarında bidatlerini Meymûniyye’ye benzediğini, ancak bunların insanın fiillerini insanın kudretine dayandırmadıklarını
ifade etmektedir (Harputî, 2005, 73). O halde Meymûniyye’nin
insan fiillerini insan kudretine dayandırmakla Mutezile’ye bezediği, Şu’aybiyye’nin de aksini iddia ederek Mutezile’den uzaklaştığı söylenilebilir.

2.7.4. Hâzimiyye

Hâzım bin Asım’a nispet edilen bu fırka, Harputî’ye göre Hz.
Ali’den uzak olduklarını söylememiş, aksine bu konuda tevakkuf edip, hüküm vermemiştir (Harputî, 2005, 73). Aslında tüm
Hâricî fırkaların Hz. Ali’yi tekfir ettikleri ve ondan uzak durulması gerektiği görüşünde hem fikir olduğu bilinmektedir. Ancak
Hâzimiyye’nin Hz. Ali’den uzak durulması gerektiğini dile getirmemeleri son derece dikkat çekicidir.

2.7.5. Halefiyye

Bu fırka Harputî’ye göre Hâlef Hârici adında bir zata nispet
edilmektedir ve bunlar Kirman ve Mekran Hâricîler’idir. Onlar
hayrı da şerri de bir kader olarak Allah’a nispet etmişler. Bu
fırka mensuplarına göre şirk koşmayan ve ameli bulunmayan
müşrik çocukları cehennemliktir (Harputî, 2005, 73).

2.7.6. Etrâfiyye

Harputî bu fırkanın Hamziyye mezhebine mensup olduklarını, fırkanın liderinin Sicistanlı Gâlip adında bir şahıs olduğunu, bu fırkanın Hamziler’den farklı olarak dünyanın uç bölgelerinde yaşayan ahaliyi akıllarıyla gerekli ameli işledikten sonra,
şeriatın getirdiği yükümlülüklerden habersiz oldukları için söz
konusu yükümlülüklerini yerine getirmeme konusunda mazur
gördüklerini söylemektedir. Bu fırka temel iman esaslarının çoğunda ve insan fiillerinin insan kudretiyle olmadığı konusunda
Ehl-i Sünnet’in görüşlerini paylaşmıştır (Harputî, 2005, 73). O
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halde bu fırkanın inanç esasları konusunda Ehl-i Sünnet’e yakın
olduğunu söylemek yanlış olmasa gerekir.

2.7.7. Malûmiyye

Harputî bu fırkanın da Hâzimiler gibi olduğunu ancak bazı
konularda onlardan farklı düşündüklerini, onların “mümin
olanlar Allah’ı tüm sıfat ve isimleriyle bilmeli, bilmeyen kişi mümin değil cahildir ve kulun fiilini Allah yaratır” şeklindeki görüşleriyle Hâzimiler’den ayrıldıklarını belirtmektedir (Harputî,
2005: 73).

2.7.8. Mechûliyye

Harputî’ye göre bu fırka Allah’ın bazı isimlerini bilmenin Allah’ı bilmede yeterli olduğu kanaatindedir. Bu fırkaya göre belli bazı isimleri ile Allah’ı bilenler mümindir. Yine bunlara göre
kulun fiili, kulun bizzat kendi mahlûkudur (Harputî, 2005: 73).

2.7.9. Saltiyye

Osman bin Ebû Salt’a nispet edilen bu fırka için Harputî, Acâride fırkasına benzediklerini ancak bazı bidatlerde onlardan ayrıldığını beyan etmektedir (Harputî, 2005, 74). Fakat Harputî,
bu bidatlerin neler olduğu hakkında herhangi bir bilgi vermemektedir.

2.7.10. Seâlibiyye

Harputî bu fırkanın Sa’len bin Âmir’e nispet edildiğini ve
kendi içinde Ahnesiyye, Ma’bediyye, Şeybâniyye, Mükrimiyye
olmak üzere dört farklı gruba ayrıldığını ifade etmektedir (Harputî, 2005, 74).

Sonuç

Müslümanlar arasında ilk anarşi ve terör ortamını başlatmasının yanı sıra, hilafet meselesi ile ilgili olarak da, hür ve adil her
Müslüman’ın halife olabileceği yönündeki görüşleriyle İslam
düşünce tarihinde ilk defa net bir tavır sergileyen Hâriciler’in,
büyük günah sahiplerinin kâfir olduğu yönündeki düşünceleri
ile dikkat çektiği bilinmektedir. Ancak bu çalışma esnasında Hâricîler’in tamamının büyük günah işleyenlerin kâfir olduğunda
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ittifak ettiği yönündeki iddiaların kısmen doğru olmadığı sonucuna ulaştık.

Nitekim Harputî’nin, Hâricîler’in tekfir konusunda aşırı gidenleri olduğu gibi daha mutedil olanlarının da olduğuna işaret
ettiği ifadelerinden bu bilgiye varmaktayız. Örneğin Harputî,
Hâricî fırkalardan Ezârika’nın Hz. Osman, Talha, Zübeyr, Aişe,
Abdullah ibn Abbas ve olaylara karışan tüm şahısların kâfir olup
ebedi cehennemde kalacaklarını iddia ettiğini, hatta bu fırkanın
kendi gruplarından olanları bile sırf muhalif görüşlerle savaşmaktan kaçındıkları gerekçesiyle dinden çıkıp, kâfir olmakla
suçladığını söylemektedir. O, buna mukabil yine Hâricî fırkalarından bir diğeri olan Necedât’ın ise haramları bilgi eksikliği
nedeniyle işleyenleri mazur karşıladıklarını yani onları tekfir
etmediklerini ve bu fırkanın tekfir konusunda diğer Hâricî fırkalar gibi katı tutum sergilemediğini beyan etmektedir. Bu bilgi
de bizi, Hâricîler’in tamamının tekfir konusunda katı tutumlu
olmadığı sonucuna ulaştırmaktadır.
Hâricîler’in tamamının tekfir konusu dışındaki diğer itikadî
konulara yaklaşımlarında da katı oldukları yönünde genel bir
kanaat söz konusudur. Ancak yine Harputî’nin Hâricîler hakkındaki tespitlerinden yola çıkarak, onların tamamının itikadi konularda katı tutumlu olduklarını iddia etmenin doğru olmayacağını söylemek mümkündür. Örneğin Harputî, Necâdat fırkasının
Kur’an’ın özel durumlara uygulanmasında içtihadın kaçınılmaz
olduğu düşüncesini benimsediğini, buna karşı Ezârika’nın ise
Kur’an’ın bütün ameli ihtiyaçları karşılayacağını iddia ederek,
içtihada başvurmama konusunda net ve katı bir tutum sergilediğini beyan etmektedir.

Harputî’nin Hâricîler’le ilgili görüşleri incelenirken, onun
bu fırka hakkındaki görüşlerinin ve fırkayı tasnif ederken teknik olarak kullandığı yöntemin, Bağdadî’nin yöntemi ile benzer
olduğu da dikkatimizi çekmektedir. Örneğin Harputî, Hârici fırkaları yedi ana fırkaya ayırmakta ve Muhakkime, Beyhesiyye,
Ezârika, Necedât, Asfariyye, İbâdiyye, Acâride şeklinde yedili bir
tasnif yapmaktadır. Bağdadî de bu fırkayı, Muhakkime, Ezârika,
Necedât, Sufriyye, Acaride, İbadiyye, Şebibiyye olmak üzere yedi
ana gruba ayırmaktadır.
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CHAPTER
5

MÜRCİE’NİN İMAN
TANIMLARI HAKKINDA
EHLİ SÜNNET YORUMU
Fatma PINAR1

Giriş
Mürcie, siyasî ve itikadî bir fırka olarak Hz. Osman ve Hz. Ali
başta olmak üzere, büyük günah işleyenlerin durumunu Allah’a
bırakıp, mânevî sorumlulukları hakkında fikir beyan etmeyen
topluluklara verilen ismin genel adıdır. Ancak Mürcie hakkında
“amelleri niyet ve inançtan sonraya bırakanlar”, “büyük günah
işleyenlere ümit verenler” veya “imanı sırf dille ikrardan ibaret
görenler” şeklinde olumsuz tarifler de yapılmaktadır. Bu mezhebin ortaya çıkmasında özellikle Hâricî zihniyeti, Emevî-Hâşimî
çekişmesi, Emevîler’in politik ve ekonomik siyaseti ve bunların
dışında bir takım siyasal, ekonomik ve toplumsal problemler rol
oynamaktadır. Hz. Osman’ın öldürülmesinden sonra Cemel ve
Sıffîn savaşları patlak vermiş ve akabinde Sıffin Savaşı sırasında
hakeme başvurduğu için Hz. Ali ve hakemin hükmüne rıza gösteren herkesi tekfir eden Hâricîler ortaya çıkmıştır. Hâricîler’in
tekfirde daha da ileri giderek çok katı bir tutumla kendi gibi
düşünmeyen Müslümanları bile tekfir etmeleri, ılımlı ve uzlaşmacı bir duruş sergileyen Mürcie’nin ortaya çıkış sebebi olarak
gösterilmiştir. Netice itibariyle karşıt bir grup niteliğinde Arap
olmayan Müslümanların temsil ettiği zihniyet “Mürcie” olarak
isimlendirilmiştir (Kutlu, 2006: 41; Kutlu, 2002: 177).

Mürcie, Hz. Osman döneminden itibaren meydana gelen karışıklıklardan uzak durmuş, Cemel ve Sıffîn savaşlarında Hz. Ali,
Talha, Zübeyr ve Muaviye’nin yanında yer almamıştır. Bu fırka
Hz. Osman ve Hz. Ali’nin durumunu Allah’a bırakmış, cennetlik
ya da cehennemlik olduğuna dair bir hükümde bulunmaktan
kaçınmış ve İslâm ümmetinin birliğinin bozulmaması, fitnenin
çoğalmaması için taraf tutmamaktan yana bir tutum sergilememiştir (İbn Sa’d, 1958: 308). Öyle anlaşılıyor ki ilk dönem
Mürcie mensupları uzlaştırmacı bir tutum sergilemek ve fitne-
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nin önüne geçebilmek gayesinde olmuşlardır. Bu güzel niyetlerle hareket eden bir fırkanın sonradan Ehli Sünnet tarafından
hangi amillerden dolayı ehli bidat kabul edildiğinin tespiti bu
çalışmada ulaşılmak istenen amaçlardandır. Bu tespiti yapabilmek adına, bu çalışmada Ehl-i Sünnet âlimlerinden, Ebü’l Hasan
el-Eş’ari (ö. 324/935), Abdülkâhir el-Bağdadî (ö. 429/1037) ve
Ebü’l-Feth Abdülkerim eş-Şehristânî’nin (ö. 548/1153) bu fırka
hakkındaki görüşlerine yer verilecek, buradan hareketle bu fırkanın hangi sebeplerle ehli bidat olarak isimlendirildiği tespit
edilmeye çalışılacaktır.

1. Mürcie’nin Siyasi Görüşleri

Mürcie kelimesinin “ertelemek, sonraya bırakmak” anlamına
gelen ircâ’ veya “beklenti içinde olmak, ümit etmek” mânasına
gelen recâ’ kökünden geldiği konusunda çeşitli görüşler ileri
sürülmektedir (Lisânü’l-Arab, “rc’e”, “rcv” md.leri). Siyâsî ve
itikadî bir fırka olan Mürcie, Hz. Osman ve Hz. Ali başta olmak
üzere bütün büyük günah işleyenlerin durumlarını Allah’a bırakarak, onların cennetlik veya cehennemlik oldukları konusunda
herhangi bir fikir beyan etmeyen ve yaşanan ihtilaflarda taraf
tutmaktan özellikle sakınan kimselerden oluşan bir topluluktur.
Ancak Mürcie’nin tarafsız diyebileceğimiz geniş tabanlı bir grubun içinden çıkmış olması, siyasi olaylara müdahil olup olmama
konusunda farklı eğilimlerin de ortaya çıkmasına sebep olmuştur. Yani Mürcie mensupları arasında o dönemde çıkan Emevi
isyanları ve diğer siyasi olaylara katılma konusunda ortak bir
tutumdan söz edilemez. Mürcie’nin siyasi olaylardan uzak durmaya çalışan kesmi arasında başlıca üç temayül söz konusudur.
Bunlardan ilkine göre siyasi olaylardan uzak durmakla birlikte haksız olan tarafla mücadele etmek şarttır. İkinci gruba göre
devlet başkanına itaat edilmeli, üçüncü gruba göre ise uzletten
yana bir tutum sergilenmelidir. Ancak tarihi süreç içerisinde bu
fırkanın tavrının haksız olan tarafla mücadele etmekten yana
daha ağır bastığı görülmüştür. Nitekim Mürcie yöneticinin zulme ve baskıya başvurduğu dönemlerde uzlaşmacı, itaatkâr bir
tutum sergilememiş ve tepki göstermiştir. Ancak Şiî kaynaklardan gelen bazı haberlerden dolayı Mürcie Emevîler’in destekçileri gibi görülmüştür. Ancak Mürcie’nin Emevî halifelerini
meşrû saymakla beraber onların haksız uygulamaları ve zulmüne karşı susmadığı da gelen haberler arasındadır (İbn Zekvân,
2002: 162).
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Bu nedenle Mürcie’nin Emevîler’le ilişkilerinde tek bir siyasî
tavır belirlemek mümkün görünmemektedir. Bununla birlikte
bütün Mürciîler’i, Emevîler’e biat ettikleri için onların sadık destekçileri olarak görmek de doğru olmaz. Mürcie’nin çoğunluğu
tarafından benimsenen düşünceye göre halifenin Kureyş’ten olması şartı yoktur. Mürcie’nin Haris bin Süreyc’in isyanı sırasında
Emevi valilerinden istediği şeylerden biri de halifenin meşruiyetini halktan alması ve Müslümanlar tarafından seçilmesiydi.
Bu nedenle Mürcie’nin İslam düşünce tarihinde meşruiyetini
halktan alan bir yönetim biçimini savunan ilk mezhep olduğunu
ifade edenler olmuştur (Kutlu, 2006: 43). Bu şekilde çok genel
olarak özetlemeye çalıştığımız siyasi görüşlerinin yanı sıra Mürcie’nin daha ziyade imanla ilgili görüşleriyle ismini duyurduğu
bilinmektedir. Bundan sonraki bölümde bu fırkanın imanla ilgili
tanımlarına değinilecektir.

2. Mürcie’nin İman Tanımları

Yaygın olan kanaate göre Mürcie imanın tanımında üç farklı görüş etrafında birleşmiştir. Bunlardan ilkine göre iman
kalbin marifeti ya da tasdikidir. Onların bu tanımı Cehm bin
Safvân’dan (ö. 128/745) etkilenmek suretiyle yaptıkları bilinmektedir. Nitekim Cehm’e göre iman sadece bilmekten ibarettir
ve bilmek dışında kalan şeyler iman değildir. Zıttı olan küfür ise
Allah’ı bilmemek anlamındadır. (Malâti, 1991: 46). Mürcie’nin
ikinci grubu ise imanı tasdik olarak değerlendirmiş, kalp ve
dilin tasdiki olmazsa iman olmayacağı görüşünü beyan etmiştir. Bu görüş ise Ebu Hanife’nin iman hakkındaki görüşüdür ve
Mürcie fırkasının büyük çoğunluğu tarafından benimsenmiştir
(Ebu Hanife, 2012: 121). Üçüncü bir gruba göre ise iman sadece
dil ile ikrardan ibarettir. Bu görüş ise Kerramiyye mensuplarınca benimsenmişti. Nitekim Kerramiyye mensuplarına göre iman
sadece dilin ikrarından ibaret olup, kalbi bir eylem değildi (İbn
Mende, 1987: 331; Kutlu, 2006: 43). Bu tanımlar genel olarak
Mürcie’nin iman hakkındaki tanımlarıdır ve burada dikkat çeken bir husus vardır ki, o da bu üç tanım içerisinde kalbin tasdiki, kalbin marifeti ve dilin ikrarına yer verilmesine rağmen, bu
tanımlarda amele hiç yer verilmemiş olmasıdır. Bu fırka ameli
imanın bir parçası olarak kabul etmediği için de imanın amellerle artmayacağı ya da eksilmeyeceği yani imanda artma ya da
azalmanın söz konusu olmayacağı neticesine varmıştır. Onlara
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göre iman ancak küfürle ortadan kalkar ve iman ile birlikte günah zarar vermediği gibi küfürle beraber iyi ameller de fayda
vermez (Ebu Hanife; 2012: 37-38; Harputî, 2005: 75). Bu kısa
açıklamanın ardından, Ehli Sünnet âlimlerinden Eş’ari, Bağdadî
ve Şehristanî’nin perspektifinden bu fırkanın iman tanımlarını
ayrıntılı olarak incelemeye çalışacağız.

2.1. Eş’âri’nin Perspektifinden Mürcie’nin İman
Tanımı

Ehli Sünnet kelam ekolünün kurucusu ve Eş’ariler’in öncüsü
olarak bilinen Eş’ari, Mürcie fırkasının imanın mahiyeti hakkında on iki farklı fırkaya ayrıldığını belirtmiştir. Ona göre bu fırkalardan ilki Cehmiyye’dir. Bu fırkaya göre iman Allah’ı, Resulleri
ve Allah katından gelen her şeyi bilmektir. Dil ile ikrar kalp ile
tasdik iman değildir. Bu fırka küfrü ise Allah’ı bilmemek olarak
tanımlamıştır. İnsan bildikten sonra, bunu dili ile inkâr ederse
kâfir olmaz. İman ve küfür diğer organlarda değil sadece kalpte bulunur (Eş’ari, 2009: 114-115). Burada Eş’ari’nin bağımsız
itikadî bir mezhep olarak bilinen Cehmiyye’yi iman tanımıyla Mürcie’nin bir alt grubu olarak telakki ettiğini görmekteyiz.
Ayrıca burada Cehmiyye’nin imanı bilmek, küfrü ise bilmemek
yönündeki telakkisi, Ebû Mansur Matürüdi’nin (ö. 333/944) bu
düşünce sahiplerini eleştirisini de akla getirmektedir. Nitekim o,
imanın kalpteki soyut bilgiden ibaret olmadığını, imanın marifet
olması halinde bilgisizliğin ise küfür olması gerekeceğini, bunun
da her âlimin mümin, her cahilin kâfir olacağı anlamına geleceğini beyan ederek, bu düşüncenin yanlışlığına dikkat çekmiştir
(Matüridi, 1970: 370). Yine burada akla gelen bir diğer isim ise
İbn Hazm’dır (ö. 456/1064). O da imanın marifetten ibaret olması halinde Şeytan’ın Allah’ı bildiği için, Yahudi ve Hristiyanlar’ın ise Hz. Peygamber’i bildikleri için mümin olmaları gerekeceklerini, oysaki bu durumun Kur’an ayetlerine aykırı olduğunu
belirtmiştir (İbn Hazm, 1975: 198).

Eş’âri, ikinci gruba göre -öncüsü Ebu Hüseyin es-Salihi’dirimanın sadece Allah’ı bilmek, küfrün ise O’nu bilmemek olduğunu belirtmiştir. Bunlara göre Allah’ı bilmek O’nu sevmek,
O’nu sevmek ise O’na boyun eğmektir. Allah’a iman peygambere
imanı gerektirmez. Peygamber geldiği zaman peygambere iman
ederse Allah’a iman etmiş olur. Namaz kılmak Allah’a ibadet et-
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mek anlamına gelmez. Çünkü iman dışında Allah’a ibadet yoktur. İman artmaz ve eksilmez (Eş’ari, 2009: 115). Bu fırkanın
iman konusundaki bu görüşleriyle Sünni düşünceden ayrıldığı
görülmektedir.

Eş’ari üçüncü bir fırkanın –öncüsü Yunus es-Semerî’dirimanı Allah’ı bilmek ve O’na boyun eğmek, O’na boyun eğmenin ise O’na kibirlenmemek ve O’nu sevmek olarak tarif ettiğini
nakletmiştir. Bunlar İblis’in Allah’ı bildiğini ancak kibirlendiği
için kâfir olduğunu söylemiştir. Yine Ebu Şimr ve Yunus’un taraftarları olan dördüncü fırkaya göre iman, Allah’ı bilmek, O’na
boyun eğmek, O’nu kalben sevmek ve O’nun bir olduğunu, hiçbir şeye benzemediğini peygamberlerin delili olmadan bilmek,
şayet peygamberlerin buna dair delili bulunursa onlara iman ve
tasdik etmektir. Allah katından gelen şeyleri bilmek imana dâhil değildir. Bunlar sadece bu hasletlerin birine ya da bir kaçına
iman ismini vermezler. İman bu hasletlerin tümünün bir arada
bulunmasıdır (Eş’ari, 2009: 115). Burada peygamberlerin delili
olmadan Allah’ı bilmenin iman olduğu vurgusu, vahiy gelmeden
de insanları iman etmekle mükellef tuttuklarını göstermektedir.
Onların bu görüşleri akla İmam Matüridi’nin görüşlerini getirmektedir. Nitekim İmam Matüridi’ye göre peygamber gönderilmezse bile Allah’ı aklen bilmek gereklidir. Allah’ı bilmenin
gerekliliğini idrak eden akıldır. Akıl tek başına Allah’ın varlığını
ve bunun vacip oluşunu bilebilir ancak peygamber gönderilmeden, Allah tarafından yapılması teklif edilen hükümleri tek başına bilemez (el-Beyazî, 1949: 78).

Eş’ari Mürcie’nin beşinci grubunun Ebu Sevban taraftarları
olduğunu, bu fırkanın imanı Allah’ı, peygamberlerini ve yapılması aklen caiz olan şeyleri ikrar olarak kabul ettiğini söylemiştir. Yapılmaması aklen caiz olan şeyler imandan değildir. (Eş’ari,
2009: 116-117). Ebu Sevban’ın bu tarifiyle Mürcie için imanda
dilin ikrarının devreye girdiğini görmekteyiz. Nitekim şimdiye
kadar yapılan iman tanımlarında Allah’ı bilmeye, O’nu sevmeye
ve O’na boyun eğmeye değinilmişti. Eş’ari’nin ilk Mürcie grubu
olarak gördüğü Cehmiyye dilin ikrarını iman olarak görmemişti.
Bu durum Mürcie fırkası içerisinde Ebu Sevban ve Cehm bin Safvan arasında iman konusunda açık bir tezadın olduğuna delalet
etmektedir.
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Eş’ari, altıncı fırkanın Neccariyye olduğunu, bu fırkanın imanın Allah’ı ve resullerini, üzerinde fikir birliği edilen farzları
bilmek, bunlara boyun eğmek ve dil ile ikrar olduğunu iddia ettiklerini söylemiştir (Eş’ari, 2009: 117). Burada Neccariyye’nin
de Ebu Sevban gibi iman tanımında bilmenin yanı sıra dil ile ikrar etmeye yer verdiğini görmekteyiz. Ayrıca burada Eş’ari’nin
Neccariyye’yi, Mürcie içerisinde yer alan fırkalardan biri olarak değerlendirdiği açıkça görülmektedir. Fakat burada Eş’ari,
Neccariyye’nin iman tanımda bilmek, boyun eğmek ve ikrardan
bahsetmiş, kalbin tasdikini imana dâhil etmemiştir. Ancak bazı
kaynaklarda Neccariyye’nin imanla ilgili tanımlarında özellikle
kalbin tasdikine dikkat çekilmektedir. Örneğin Bağdadî, bu fırkanın imanla ilgili görüşlerine temasında, “İman Allah’ı, resullerini, Müslümanların üzerinde birleştikleri farzları bilmek, Allah’a boyun eğmek ve dil ile ikrar etmektir. Bunlarla ilgili deliller
kendisine ulaştıktan sonra bu hususlardan birini bilemeyen ya
da bildiği halde tasdik etmeyen kişi küfre girmiştir” (Bağdad’i,
1988: 183) demek suretiyle Neccariyye fırkası için imanda tasdikin şart olduğuna dikkat çekmiştir.

Eş’ari Mürcie’den yedinci fırkanın ise Gâylan’ın taraftarlarından Gâylaniyye olduğunu beyan etmiştir. O, bu fırkanın imanı, Allah’ı ikinci bir bilgi ile bilmek, O’nu sevmek, O’na boyun
eğmek, Resûl’un getirdiği ve Allah katından gelen şeyleri ikrar
ermek iddiasında olduğunu ifade etmiştir. Çünkü onlara göre
ilki zorunlu bilgidir. Dolayısıyla bu bilgiyi imandan saymamıştır.
Yine onlara göre imanda artma ya da eksilme söz konusu olamaz. Eşyanın yaratılmış olduğunu bilmenin zorunlu olduğunu
ancak eşyayı yaratanın iki ya da daha fazla olmadığını bilmenin
sonradan kazanılmış (iktisâbi) olduğunu yani Allah ve peygamber katından gelen şeyleri bilmenin iktisâbi olduğunu iddia etmiştir. Bunlar Allah katında nas yoluyla gelen şeylerin imandan
olduğunu, dini konularda aklen yapılan çıkarımların iman sayılmayacağını ifade etmiştir (Eş’ari, 2009: 117-118).
O, Mürcie fırkalarının sekizincisi olarak isimlendirdiği Şebibiyye fırkasının ise Muhammed bin Şebib taraftarları olduğunu
vurguladıktan sonra onların imanla ilgili görüşlerine yer vermiştir. Onlara göre iman Allah’ı ikrar etmek, O’nun bir ve benzersiz olduğunu, Allah’ın nebilerinin ve resullerinin hak olduğunu, Allah’tan geldiğine dair haklarında nas bulunan şeylerin

Fatma PINAR

ve namaz ve oruç gibi Hz. Peygamber’den nakledilen hükümleri
ikrar etmek ve bilmektir (Eş’ari, 2009: 118). Görüldüğü gibi bu
fırka da kalbin tasdikine yer vermeksizin imanda bilgi ve ikrara
dikkat çekmektedir.

Eş’ari Mürcie’nin dokuzuncu fırkası olarak Ebû Hanife ve
onun taraftarlarını zikretmiştir. Ona göre bu fırka imanı Allah’ı
ve Resûlü’nü bilmek ve ikrar etmek, Allah katından gelen şeyleri ayrıntılı olarak değil, genel hatlarıyla bir defada ikrar etmek
olarak tanımlamıştır. Ardından Eş’ari Ebû Hanife’nin imanın bölünmediği, artmadığı ya da eksilmediği, iman konusunda insanların birbirlerinden üstün olmadıkları yönündeki görüşlerine
yer vermiştir (Eş’ari, 2009: 119). Burada Eş’ari’nin Ebû Hanife
hakkındaki iman tanımında bilgi ve ikrardan bahsederken, tasdike değinmediği dikkat çekmektedir. Bunun yanı sıra Ebû Hanife’nin, imanı marifet yani Allah’ı bilmek, tasdik ve ikrar olarak
ifade ettiği de bilinmektedir (Ebû Hanife, 2012: 57).

Akabinde Eş’ari, Mürcie’nin onuncu fırkasına geçerek, bu fırkanın Ebû Muaz et-Tûmeni’nin taraftarlarından meydana geldiğini belirtmiştir. Bu fırkaya göre iman, insanı küfürden koruyan
bir takım hasletlerin adıdır. Bunları ya da bunlardan birini bile
terk eden kâfir olur. Birinin ya da bir kaçının terki halinde kişiyi
küfre götüren bu hasletler imandır. Bunlardan birinin veya bir
kısmının iman olduğu söylenemez. Bütün taatleri terk edenin
kâfir olduğunda Müslümanlar fikir birliği etmemiştir. İmanın
rükünlerinden bir rükün olan bu taat, şayet bir fariza ise bunu
terk eden fısk ile vasıflanır. Büyük günah işlemek küfür olmadıkça kişiyi imandan çıkarmaz. Namaz, oruç ve hac gibi farz olanları
inkâr etmek, küçümsemek gibi nedenlerle terk eden kâfir olur.
Bir işi helal görmeksizin, o işi sırf geciktirme ya da meşguliyetten dolayı terk ederse, o kimse fâsıktır, ancak kâfir değildir. Ebû
Muaz bir peygamberi öldüren ya da ona tokat atan birinin kâfir
olduğunu, ancak onun küfrünün tokat atma ya da öldürme ile
değil, peygamberi küçümsemesi, ona nefret ve düşmanlık beslemesi sebebiyle olduğu örneğini vermiştir (Eş’ari, 2009: 119120).
Onun on birinci fırka olarak Bişr el-Merisi’nin taraftarlarını zikrettiği görülmektedir. Eş’ari’ye göre bunlar imanın tasdik
olduğunu beyan etmiştir. Bunun sebebi imanın lügatte tasdik
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anlamına gelmiş olmasıdır. Tasdikin olmadığı şey iman değildir.
Ancak tasdik hem dil ile hem de kalp ile olmalıdır (Eş’ari, 2009:
120).

Eş’ari, Kerrâmiyye’yi de Mürcie’nin on ikinci fırkası olarak
zikretmiştir. Bunlara göre iman kalp ile değil, dil ile tasdik ve
ikrardan ibarettir. Bunlara göre kalp ile bilmek ya da dil ile tasdik etmek dışında kalan bir şey iman değildir. Bu grubun Hz.
Peygamber zamanındaki münafıkların gerçek anlamda mümin
oldukları yönünde çarpıcı iddiaları da vardır. Bunlar küfrün Allah’ı dille itiraf etmemek, dil ile Allah’ı inkâr etmek olduğunu
iddia etmiştir (Eş’ari, 2009: 120-121). Bu fırkanın münafıkların
mümin oldukları yönündeki bu iddiaları naslara ters düşmektedir.

Eş’ari’nin, Mürcie fırkasını imanın tanımı açısından on iki fırkaya ayırdığı, Cehmiyye, Neccariyye, Kerramiyye fırkaları ve Ebû
Hanife’yi Mürcie içinde müteala ettiği görülmektedir. Yine Eş’ari’nin bu fırka hakkında görüş beyan ederken, sadece bunlara ait
iddiaları beyan etmekle yetindiği, bunlar hakkında müspet ya
da menfi herhangi bir yorum yapmadığı da dikkat çekmektedir.
Ancak örneğin yukarıda da zikrettiğimiz gibi Eş’ari’nin Mürcie
fırkalarından biri olarak gördüğü Kerramiyye’nin, küfrün sadece Allah’ı dil ile inkâr etmek olduğu iddiasından dolayı, münafıkları gerçek anlamda mümin olarak kabul etmeleri ayetlere ters
düşmektedir. Bu da Mürcie içindeki fırkalarda Sünni düşünceden ciddi anlamda kopmalar olduğuna işaret etmektedir.

2.2. Bağdadî’nin Perspektifinden Mürcie’nin İman
Tanımı.

Mütekaddimun dönemi Eş’ari kelamcılarından biri olan Bağdadî, Mürcie’yi genel olarak üç ana gruba ayırmıştır. O, Mürcie
gruplarından ilkinin iman konusunda ircâyı yani geciktirmeyi
kabul ettiğini, kader meselesinde ise Ğaylan, Ebû Şimr ve Muhammed bin Şebib el-Basri gibi Kaderiyye-Mutezile mezhebinin görüşlerini benimsediğini ifade etmiştir. Bağdadî’ye göre
bu grup Kaderiyye ve Mürcie’nin lanetlenmesi hakkındaki haberin muhataplarıdır. Yine Bağdadî’ye göre onlardan ikinci bir
grup ise Cehm bin Saffan’ın izinden gidenler olup, imanda ircâyı,
amellerde ise cebri yani zorlamayı kabul etmiştir. Bundan dolayı onlar Cehmiyye mensuplarıdır. Onlardan üçüncü bir grup
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ise Cebriyye ve Kaderiyye’nin dışında kalan gruptur ki, bunlarda kendi aralarında beş fırkaya ayrılmıştır. Bunlar Yûnusiyye,
Sevbâniyye, Ğassâniyye, Tûmeniyye, Merîsiyye’dir. Bunlara da
Mürcie denmiştir. Çünkü Bağdadî’ye göre bunlar ameli imandan
sonraya bırakmışlar, ircâ da burada geciktirmek anlamındadır.
Bağdadî burada Hz. Peygamber’in şu hadisine yer vermiştir:
“Mürcie’ye yetmiş peygamberin diliyle lanet olsun! ‘Mürcie kimdir ey Allah’ın Resûlü?’ diye soruldu. Buyurdu ki: ‘Onlar iman
sözdür diyenlerdir” Bağdadî bu hadisin ardından yaptığı açıklamada hadiste geçen Mürcie’nin, imanın yalnızca ikrardan ibarettir olup, başka bir şey olmadığı iddiasında bulunanlar olduğunu vurgulamıştır (Bağdadî, 1988: 177).

Bağdadî, Ebû Şimr, İbn Şebib ve Ğaylan gibi Kaderci Mürcie’nin iman konusundaki tanımlarının bir birinden farklı olduğunu beyan etmiştir. O, Ebû Şimr’in imanı Allah’ı ve namaz,
zekât, oruç, hac gibi ümmetin üzerinde birleştiği, O’ndan gelen
şeyleri, adaleti ve Allah’ın birliği hakkında aklen bilinen şeyleri
tanımak ve ikrar etmek ve O’ndan her türlü benzetmeyi uzak
tutmak şeklinde tanımladığını ifade etmiştir. Şimr’e göre bunların hepsi imandır ve bunlarda şüphe eden kâfirdir. O, bu bilginin
yani marifetin, ikrar ile bir arada bulunmadıkça iman olmayacağını iddia etmiştir. Bağdadî bu görüşü bidat olarak değerlendirmiş ve Ehli Sünnete göre bu fırkanın Mürcie fırkaları arasında
en çok küfre giren fırka olduğunu beyan etmiştir. Bunun nedeni
ise bu grubun kader ve irca gibi iki sapıklıkta birleşmeleridir.
Ebû Şimr’in işaret ettiği adalet hakiki bir şirktir. Çünkü o bununla Allah’tan başka iki büyük yaratıcıyı var kılmak istemiştir. Ayrıca onun kastettiği Allah’ın birliği de sıfatların inkârıdır. Çünkü
o bu sözüyle de Allah’ın ilmini, kudretini ve öteki ezeli sıfatlarını
kaldırmak istemiştir. Ehli Sünnet onun hakkında “o bir kâfirdir
ve onun küfründen şüphe eden de kâfirdir” demiştir (Bağdadî,
1988: 177). Bu ifadelerden anlaşılmaktadır ki, Mürcie Ehli Sünnet tarafından sadece bidat ve sapıklıkla itham edilmekle kalmamış, aynı zamanda küfürle de suçlanmıştır.
Bağdadî yine kaderci olan Ğaylan’ın kader ve ircayı bir araya topladığını, imanın Allah’ın ikinci bilgisi ve muhabbet, boyun
eğme, Resûl’ün O’ndan getirdiklerini ikrar etmek şeklinde bir
görüşü olduğunu belirtmiştir. Onun iddiasına göre ilk bilgi ıztırâridir, iman değildir. Yine onun iddiasına göre iman artmaz
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ve eksilmez. Muhammed bin Şebib ise imanın Allah’ı ikrar, resullerini, namaz, oruç gibi Müslümanların üzerinde birleştikleri
ve Allah katından gelen şeylerin tamamı ile hakkında ayrılığa
düşmedikleri her şeyi bilmek olarak tanımlamıştır. Ona göre
iman kısımlara ayrılabilir, insanlar imanda bir kısmı diğer bir
kısımdan üstün tutulabilir. İmandan bir tek haslet imanın bir
parçası olur ve bunu terk eden imanın bir cüzünü terk etmekle
küfre girmiş olur. Bu hasletlerin hepsine birden tutunmadıkça
da mümin olmaz (Bağdadî, 1988: 178). Bağdadî’nin Kaderi Mürcie’ye yönelik bu açıklamalarının ardından, Kaderiyye ve Cebriyye dışındaki üçüncü fırka ile ilgili görüşlerini bundan sonraki
kısımda başlıklar halinde vermeye çalışacağız. Bu üçüncü grup
Yûnusiyye, Ğassâniyye, Tümeniyye, Sevbâniyye ve Merisîyye fırkalarından oluşmaktadır.

2.2.1. Yûnusiyye

Bağdadî bu fırkanın Yunus bin Avn’a tabi olanlardan oluştuğunu beyan etmiş ve akabinde bu şahısın iddialarına yer vermiştir. O, imanın kalpte ve dilde olduğunu, imanın kalben Allah’ı
bilmek, O’nu sevmek, O’na boyun eğmek ve Onun bir olduğunu
hiçbir şeyin O’na benzemediğini dil ile ikrardan ibaret olduğunu
ve bunların resûllerin delillerine dayanmadığını; şayet bunlar
onların delillerine dayanırsa onları tasdik etmenin lazım geldiğini ve onlardan gelen bilginin imanın tamamını teşkil ettiğini;
ama onlardan gelen tafsilatlı bilginin ne iman ne de imanın bir
kısmı olduğunu iddia etmiştir. Bunlar imanın bölümlerinden
her birinin ne iman ne de imanın bir kısmı olduğunu ancak bunların tamamının iman olduğunu ileri sürmüşlerdir (Bağdadî,
1988: 177-178).

2.2.2. Ğassâniyye

Bu grup Ğassan el-Murciî’ye tabi olanlardır. Bağdadî bu şahsın imanı ikrar ya da Allah’a muhabbet beslemek, O’nu yüceltmek ve O’na karşı kibirlenmeyi terk etmek şeklinde tanımladığını beyan etmiştir. Bu şahsa göre iman artar ancak eksilmez. Bağdadî, bu grubun imanın her bir bölümünün imanın bir kısmını
teşkil ettiğini söylemekle Yûnusiyye’den ayrıldığını söylemiştir.
O, Ğassan’ın, kendi kitabında iman hakkındaki görüşünün Ebû
Hanife’nin görüşüyle aynı olduğunu ileri sürmesini eleştirmiş,
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bu iddianın kesinlikle yanlış olduğunu vurgulamış ve Ebû Hanife’nin şu sözlerine yer vermiştir: “Muhakkak ki iman Yüce Allah’ı, resullerini, Yüce Allah’tan ve arasında ayırım yapmaksızın
resullerin tamamından gelen şeyleri bilmek ve ikrar etmektir.
İman ne artar ne eksilir ve ne de insanlar imanda bir şeyi diğerine üstün tutabilirler” (Bağdadî, 1988: 179). Bağdadî Ebû Hanife’nin burada imanın artıp eksilmeyeceğini ifade ettiğini ancak
Ğassan’ın imanın artacağını ancak eksilmeyeceğini iddia ettiğini, dolayısıyla Ebû Hanife ile görüşlerinin Ğassan’ın dediği gibi
aynı doğrultuda olmadığını ispatlamaya çalışmıştır.

2.2.3. Tûmeniyye

Bağdadî bu fırkanın öncüsü olan Ebû Muâz et-Tümenî’nin
imanın insanı küfürden koruyan şey ve haslet olduğunu, bunlardan birini ya da tamamını terk edenin küfre düştüğünü, bu
hasletlerin ne birinin ne de birkaçının değil tamamının iman olduğunu beyan ettiğini söylemiştir. Bu şahsa göre farzlardan herhangi birinin terki halinde ümmet bunun küfründe birleşmemiş
ise bu iman esaslarından biridir fakat iman değildir. İman olmayan farzlardan birini terk eden kişiye dinin emirlerini çiğnediği
söylenilir fakat bu farzı inat olsun diye terk etmediği takdirde
kayıtsız şartsız fâsık olduğu söylenilemez. Bir peygambere tokat
atan veya onu öldüren kâfir olur ancak onun küfre girişi ona tokat atışı ya da öldürüşünden değil, ona olan düşmanlık ve kininden dolayıdır (Bağdadî, 1988: 179-180).

2.2.4. Sevbâniyye

Bu fırka Ebû Sevbân el-Mürciî’ye uyanlardır ve Bağdadî’ye
göre bu şahıs, imanı Allah’ı, resullerini ve yerine getirmenin aklen vacip olduğu her şeyi bilmek ve ikrar etmek şeklinde tanımlamıştır. O, işlenmesi aklen caiz olan bir şeyi bilmenin imandan
olmadığı görüşünü zikretmiştir. Bağdadî Sevbâniyye’nin bir şeyi
şeriatın vacip kılışından önce aklen vacip kılmakla Yûnusiyye
ve Ğassâniyye’den ayrıldıklarına da dikkat çekmiştir (Bağdadî,
1988: 180).

2.2.5. Merîsiyye

Bağdadî, bu fırkanın Bişr el-Merîsi’nin görüşlerini benimseyenlerden oluştuğunu, Bişr’in fıkıhta Ebû Yusuf’un görüşlerini
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benimsediğini ancak Kur’an’ın yaratılmış olduğu iddiası dolayısıyla Ebû Yusuf’un ondan uzaklaştığı ve Sıfatiyye’nin onu sapıklıkla suçladığını, ardından Allah’ın kulların fiillerinin yaratıcısı
olduğu ve istitaatin fiille beraber olduğu görüşünden dolayı da
Mutezile tarafından küfre düşmekle itham edildiğini belirtmiştir (Bağdadî, 1988: 180). Bu fırkanın Kur’an’ın yaratılmış olduğu
yönündeki iddiası, Mürcie’nin bu konuda da Sünni düşünceden
koptuğuna delalet etmektedir.

2.3. Şehristânî’nin Perspektifinden Mürcie’nin
İman Tanımı

Müteahhirün dönemi Eş’ari kelamcılarından olan Abdulkerim eş-Şehristânî “mürcie” kelimesinin kökü olan “irca” nın iki
anlama geldiğini, ilkinin erteleme yani tehîr etme anlamında
olduğunu dile getirmiştir. Şehristânî buna “Dediler ki: Onu ve
kardeşini irca et!” (A’râf, 7/111) anlamındaki ayeti örnek vermektedir. Yani bu ayette geçen “irca” kelimesi tehir et, mühlet
ver anlamındadır. Şehristânî’ye göre bu kelimenin ikinci bir anlamı ise ümit (recâ) vermedir. O, bu fırka mensuplarına ilk anlama dayanarak Mürcie demenin isabetli olacağı görüşündedir.
Bunun nedeni ise ona göre Mürcie’nin ameli mertebe bakımından inanç ve niyetin gerisine atmasıdır. Bununla birlikte ona
göre ikinci anlama dayanarak Mürcie demek de yerindedir. Çünkü küfür ile ibadet fayda etmediği gibi iman ile günah da zarar
vermez demişlerdir. Şehristânî ardından bu isimle ilgili farklı bir
görüşe daha değinmiş, bu görüşe göre ircanın büyük günah sahibinin hükmünü kıyamet gününe erteleyip dünyadaki durumu
ile cennet veya cehennem ehli olduğuna hükmetmemek olduğunu beyan etmiştir. Şehristânî bu anlamı dikkate alarak Mürcie ve
Va’îdiyye fırkalarını birbirlerine zıt iki fırka olarak değerlendirmiştir. O, yine bir başka görüşe göre ise icranın Hz. Alî’yi birinci
dereceden dördüncü dereceye ertelemek anlamında olduğunu
ve bu anlama göre de Mürcie ve Şîa’nın birbirlerine zıt iki fırka
olduğunu ifade etmiştir (Şehristânî, 1993: 161).

Burada Şehristâni’nin irca kelimesi ve bunun Mürcie fırkası
ile ilişkilendirilmesi hususunda dört farklı tanım üzerinde durduğunu ve bu tanımlardan ilk ve ikincisinin bu fırkanın görüşleriyle uyumlu olması açısından isabetli olduğunu beyan ettiğini
görmekteyiz. Bu durumda Şehristânî’nin Mürcie’yi hakkında
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ameli mertebe bakımından inanç ve niyetin gerisine atanlar ve
ikinci anlamdan yola çıkarak da küfür ile ibadetin fayda etmediği gibi iman ile günahın zarar vermediği görüşünü benimseyen
fırka olarak değerlendirdiği anlaşılmaktadır. Ardından bu fırka
hakkındaki farklı iki yoruma yer vermişse de, bunların doğruya
isabet edip etmediği hakkında görüş beyan etmemiştir.

Ardından Şehristânî, Mürcie’nin, Haricî Mürciesi, Kaderiyye
Mürciesi, Cebriyye Mürciesi, ve Hâlis Mürcie olmak üzere dört
fırkaya ayrıldığına dikkat çekmiştir (Şehristânî, 1993: 161). Yani
o, hem Hâricîyye, hem Kaderiyye hem de Cebriyye’nin içinde
Mürcie düşüncesine rastlanıldığına işaret etmiş, ancak bunlara
değinmeksizin Hâlis Mürcie’yi altı gruba ayırarak, bu gruplar
üzerinden Mürcie’yi açıklamayı tercih etmiştir.

2.3.1. Yûnusiyye

Şehristâni, bu fırkanın Yûnus b. Avn en-Numeyrî adında bir
şahsın taraftarlarından oluştuğundan ve bu şahsa göre imanın,
Allah Teâlâ’yı bilmek, O’na boyun eğip bağlanmak anlamına geldiğinden bahsetmiştir. Devamında ise Numeyri’nin iman konusundaki görüşlerinin teferruatına temas etmiştir. Numeyri’ye
göre iman O’na karşı kibirlenmemek, O’na kalp ile sevgi beslemek anlamına gelmektedir. Dolayısıyla bu hasletleri taşıyan
kimse mümindir. Bunlar dışında kalan ve taat cinsinden olan
şeyler ise iman değildir, iman hâlis ve sadık olduğu müddetçe
bunların terkinden dolayı kişi azap da görmeyecektir. Yine ona
göre İblis, Allah Teâlâ’yı tevhid ederek bilirdi. Ama O’na karşı
kibirlenmesi ve boyun eğmeyi reddetmesi sebebiyle kâfir oldu.
Kimin kalbinde Allah’a boyun eğiş ve muhabbet, hulûs ve yakîn
ile yerleşirse, hiçbir masiyetle O’na muhalif olmaz. Ondan sâdır
olabilecek masiyetler de, yakîni ve ihlâsı sebebiyle kendisine zarar vermez. Mümin cennete amel ve ibadetler sebebiyle değil,
ihlâsı ve Allah’a hissettiği muhabbeti sayesinde girecektir (Şehristânî, 1993: 162-163).

2.3.2. Ubeydiyye
Şehristânî bu fırkanın Ubeyd el-Mükteib taraftarları olduğunu, bu fırkanın şirk dışında her türlü günahın bağışlanacağı,
tevhid üzere ölen bir kişinin işlemiş olduğu günah ve kötülükle-
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rin kendisine zarar vermeyeceği görüşünü benimsediğini söylemiştir. Şehristâni, el-Mükteib’ten gelen bir takım rivayetlere de
değinmiş ve bu rivayetlere göre bu şahsın Allah’ın ilminin, tıpkı
kelamı gibi O’nun zatından ayrı olduğu, Allah’ın insan suretinde
olduğu, Adem’i Allah’ın kendi suretinde yarattığı gibi iddiaları
olduğuna yer vermiştir (Şehristânî, 1993: 163). Burada Ubeydiyye fırkasının teşbihte çok uç noktalarda olduğunu idrak etmekteyiz.

2.3.3. Gassâniyye

Gassân el-Kûfî adında bir şahsın taraftarlarından oluşan fırkanın iman hakkındaki görüşlerine yer veren Şehristânî, bunlara göre imanın Allah’ı, Peygamberini, Allah tarafından indirilen
şeriatı ve Hz. Peygamber’in getirdiklerini tafsilen değil, genel
olarak yani icmâlen bilmek olduğunu söylemiştir. Bunlara göre
iman ne artar, ne de eksilir. Şehristânî, Gassân’ın Ebû Hanifey’i
kendi görüşlerinden sayıp, Mürcie’den kabul ettiğini söylemiştir. Ancak o, bu iddianın çok tuhaf ve açık bir yalandan ibaret
olduğuna dikkat çekmiş ve Ebû Hanife ile ilgili olarak şunları
söylemiştir: “Ebu Hanîfe ve taraftarlarına Ehli Sünnet’in Mürciesi denilmiştir. Fırka tarihçilerinden birçoğu da Ebu Hanîfe’yi
Mürcie arasında zikretmiştir. Bunun sebebi olarak da iki husus
zikredilir: İlkine göre İmam A’zam Ebu Hanîfe, ilk nesillerde ortaya çıkan Kaderiyye ve Mu’tezile’ye muhalefet ederdi. Mu’tezile
mensupları ise, kader hususunda kendilerine muhalefet eden
herkese Mürcie derlerdi. Diğerine göre İmam-ı A’zam, imanın
kalp ile tasdik olduğunu söyler imanda artma ve eksilmeyi de
kabul etmezdi. İşte bundan hareket edilerek İmam-ı A’zam’ın
ameli imanın ardına attığı zannedildi. Hâlbuki bu zan, yersiz ve
fasittir. Çünkü İmam-ı A’zam’ın bedenle yapılan ameller noktasında nasıl hassas ve titiz olduğu bilinen bir gerçektir. İbadetleri
îfa noktasındaki gayreti de bütün kitaplarda yazılıdır. O halde
bu tür söylentilerin Mu’tezile ve Havâric’den çıkma ihtimali çok
yüksektir” (Şehristânî, 1993: 163-164). Bu ifadelerden de açıkça anlaşılacağı üzere Şehristânî, mezhep tarihçilerinin birçoğunun Ebû Hanife’yi Mürcie fırkası içerisinde telakki etmesinin
yanlışlığını ortaya koymaya ve bu iddiayı çürütmeye çalışmıştır.
Nitekim Eş’ari de daha önce de zikrettiğimiz gibi Ebû Hanife ve
taraftarlarını Mürcie’nin dokuzuncu fırkası olarak zikretmişti.
Şehristânî ise burada Ebû Hanife’nin Mürcie fırkası içinde değerlendirilmesinin isabetli olmadığına dikkat çekmiştir.

2.3.4. Sevbânîyye
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Şehristânî, bu fırkanın Ebu Sevbân el-Mürciî adında bir şahsın taraftarlarından oluştuğundan bahsetmiş ve ardından onların iman ile ilgili görüşlerine yer vermiştir. Bunlara göre iman,
Allah Teâlâ’yı, peygamberlerini ve işlenmesi aklen caiz olmayan
şeyleri bilmek ve ikrar etmektir. Onlara göre terk edilmesi aklen caiz olan fiilleri bilmek ve ikrar etmek imana dâhil değildir.
Bunlar her türlü ameli, imanın ardına atmıştır. Şehristânî, bu
görüşlerinde Ebu Sevbân’ın takipçilerinin Ebu Mervan Gaylân b.
Mervâned-Dımeşkî, Ebu Şemr, Muveys b. Imrân, el-Fadl er-Rakkâşî, Muhammed b. Şebîb, el-Attâbî ve Salih Kubbe olduğunu da
ifade etmiştir (Şehristânî, 1993: 164-165).

2.3.5. Tûmeniyye

Şehristânî’ye göre Ebu Muâz et-Tûmenî adında bir şahsın taraftarlarından oluşan bu fırka imanı, marifet, tasdik, muhabbet,
ihlâs ve Hz. Peygamber’in getirdiklerini ikrar olarak tarif etmiştir. Onlara göre bunların tamamını ya da bir kısmını terk etmek
küfürdür. Bunların yalnız birisinin veya bazısının iman olduğu
söylenemez. Küfür olduğu hakkında icma edilmemiş küçük veya
büyük bir masiyeti işleyen kimse hakkında “fısk ve isyanda bulundu” denilir ama “fâsık” denmez. Terk etmeyi helâl sayarak
namaz kılmayı terk eden kimse kâfir olur. Kaza etme niyetiyle
terk eden kimse ise kâfir olmaz. Bir peygamberi öldüren veya
ona vuran kimse küfre düşer fakat küfre düşmesinin sebebi, onu
öldürmesi veya vurması değil, peygambere düşmanlık ve kin
beslemesi nedeniyledir (Şehristânî, 1993: 166-167). Bu fırkanın
burada iman tanımını daha geniş tutarak, imanı marifet, tasdik
ve ikrardan ibaret gördüğü anlaşılmaktadır.

2.3.6. Sâlihiyye

Şehristânî, bu grubun Salih b. Ömer es-Sâlihî’nin taraftarlarından oluştuğunu belirtmiştir. Ona göre es-Sâlihî, Muhammed
b.Şebîb, Ebu Şemr ve Gaylân kader ile irca fikrini birleştirmiştir.
Bu fırkanın mensupları bazı meselelerde Mürcie’den ayrılmıştır. Onların birbirlerinden ayrıldığı konulardan biri iman meselesidir. Nitekim es-Sâlihî’ye göre iman, mutlak anlamda Allah
Teâlâ’yı bilmektir. Buna göre yaşadığımız âlemin bir yaratıcısı
olmalıdır. Küfür ise mutlak anlamda O’nu bilmemektir. Allah
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Teâlâ hakkında “Üçün üçüncüsü” diyen kimsenin bu sözü bizatihi küfür olmaz fakat bu söz sadece kâfirden sâdır olabilir. Yine
es-Sâlihî’ye göre Allah Teâlâ’yı bilip tanımak, O’na muhabbet ve
boyun eğişten ibarettir. Bu hususta Hz. Peygamber’den gelen
hüccet geçerlidir. Aklen Allah’a inanıp, Resulü’ne inanmamak
sahihtir. Onun bir başka iddiası ise namazın, Allah’a kulluk anlamına gelmemesidir. Çünkü O’na kulluk etmek ancak O’na iman
etmekle olur ve Allah’a iman etmek de Allah’ı bilmek anlamındadır. İman, bu hasletten ibaret olup ne artar, ne de eksilir. Küfür de aynı şekilde tek bir haslet olup artma veya eksilme kabul
etmez (Şehristânî, 1993: 167).
Şehristânî es-Sâlihî’nin iman hakkındaki görüşlerinin ardından yine bu fırka içinde zikrettiği Ebu Şemr’in iman hakkındaki
görüşlerine yer vermiştir. Şehristânî, Ebu Şemr’in, Peygamberlerden bu hususta bir hüccet gelmedikçe imanın Allah’ı bilmek,
O’nu kalpten sevmek ve boyun eğmek, O’nun gibi bir varlık olmadığını ikrar etmek olduğunu söylemiştir. O, peygamberlerin
hüccetleri geldiğinde onları ikrar ve tasdik etmeyi de iman ve
marifet kapsamında görmüştür. Peygamberlerin Allah katından
getirdikleri hükümleri ikrar etmekse imanın özüne dâhil değildir. İmanın hasletlerinden herhangi biri tek başına iman olmadığı gibi, bir kısmı da iman değildir. Bunlar ancak bir bütün halinde imanı ifade edebilirler. O, imanın hasletleri arasında adaleti
bilmeyi de şart koşmuştur. Şehristâni Ebu Şimr’in bu görüşüyle
kaderin, hayır ve şerrinin kuldan kaynaklanıp, Allah’a izafe edilemeyeceğini ortaya koyma niyetinde olduğunu da ifade etmiştir (Şehristânî, 1993: 168).

Ardında Şehristânî, bu fırka içinde telakki ettiği Gaylân b.
Mervân’ın iman tanımına yer vermiştir. Ona göre Gaylân b. Mervân hem Kaderiyye, hem de Mürcie’dendir. O, imanın Allah’ı
ikinci derecede bilmek, O’nu sevip boyun eğmek, Allah katından
geleni ve Peygamberin hak olduğunu ikrar etmek olduğunu söylemiştir. Ona göre birincil bilgi (marifet) fıtrî ve zarurîdir. Bilgi, aslı itibarıyla iki kısma ayrılır. Biri fıtrîdir ki bu, âlemin ve
kendisinin bir yaratıcısı olduğunu bilmektir ve bilgi tek başına
iman olarak adlandırılamaz. İman, ikinci dereceden kazanılmış
bilgiye denir (Şehristânî, 1993: 168).
Şehristâni görüşlerini sunduğu bu şahısların dışında Mürcie
arasında sayılan diğer şahıslara da sadece ismen temas etmiş
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ve Hasan b. Muhammed b. Ali b. Ebû Tâlib, Saîd b. Cübeyr, Talk
b. Habîb, Amr b. Murra, Muhârib b. Ziyâd, Mukâtil b. Süleyman,
Zerr, Amr b. Zerr, Hammâd b. Ebû Süleyman, EbûHanîfe, Ebû Yusuf, Muhammed b. Hasan, Kadîd b. Ca’fer gibi isimleri de Mürcie
arasında zikretmiştir. Şehristânî bu şahısların hemen hepsinin
hadis imamı olduğunu ve bunların Haricî ve Kaderîlerin aksine,
büyük günah sahiplerini günahları sebebiyle tekfir etmedikleri
gibi cehennemde ebedî kalacakları görüşünü de reddettiklerine
dikkat çekmiştir (Şehristânî, 1993: 168-169). Burada Şehristânî,
Ebû Hanife hakkında herhangi bir yorum yapmasa da biz onun
Ebû Hanife’nin Mürcie fırkasına dâhil edilmesinin yanlışlığını
dile getirdiğini daha önce bizzat kendi cümleleriyle aktarmıştık.

Sonuç

Mürcie fırkası, Hz. Osman zamanından beri yaşanan iç karışıklıklar neticesinde ortaya çıkan Cemel ve Sıffîn savaşlarında
taraf tutmamak adına Hz. Ali, Talha, Zübeyr ve Muaviye’nin yanında yer almamıştır. Onlar bu yöndeki tutumlarıyla İslâm ümmetinin birliğinin bozulmaması ve fitnenin çoğalmamasını hedeflemiştir. Siyasi anlamda fitnenin önüne geçebilmek gayesiyle
uzlaştırmacı bir tavır sergilemesine rağmen itikâdî görüşleriyle
Ehli Sünnet tarafından bidat ehli olarak görülmüştür. Çünkü bu
fırka özellikle imanın tanımı konusunda Sünni düşünceye muhalif birçok görüş beyan etmiştir.

Ehli Sünnet âlimlerinden olan Eş’ari, Mürcie fırkasını imanın
tanımı açısından on iki fırkaya ayırmış, Cehmiyye, Neccariyye,
Kerramiyye fırkaları ve Ebû Hanife’yi Mürcie içinde mütalaa etmiştir. Eş’ari sadece Mürcie’nin imanla ilgili iddialarını beyan etmekle yetinmiş, bunlar hakkında müspet ya da menfi herhangi
bir yorum yapmamıştır. Bağdadî ise Mürcie’yi iman tanımlarına
göre üç gruba ayırmış, bu gruplardan ilkinin iman konusunda
ircâyı yani geciktirmeyi kabul ettiğinden, ayrıca kader meselesinde ise Kaderiyye-Mutezile mezhebinin görüşlerini benimsediğinden, Kaderiyye ve Mürcie’nin lanetlenmesi hakkındaki
haberin muhatapları olduğunu iddia etmiştir. Bağdadî, ikinci
Mürcie grubu olarak Cehmiyye’yi zikretmiştir ki, ona göre bu
grup imanda ircâyı, amellerde ise cebri yani zorlamayı kabul etmiştir. Bağdadî’ye göre üçüncü grup ise ameli imandan sonraya
bırakan ve imanın sözden ibaret olduğu iddialarından dolayı Hz.
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Peygamber’in yetmiş peygamberin diliyle lanet okuduğu gruptur.

Şehristâni ise genel olarak Mürcie’yi, ameli mertebe bakımından inanç ve niyetin gerisine atanlar ve küfür ile ibadetin
fayda etmediği gibi iman ile günahın zarar vermediği görüşünü
benimseyenlerin oluşturduğu fırka olarak değerlendirmiştir.
Onun Mürcie’yi ameli mertebe bakımından inanç ve niyetin gerisine atanlar şeklindeki tanımı, genel olarak Mürcie hakkında
Sünni âlimlerce yapılan olumsuz tanımlardan biridir. Eş’ari,
Bağdadî ve Şehristânî’nin Mürcie’nin iman tanımı hakkındaki
görüşlerinden yola çıkarak, bu fırkanın iman hakkında birbirinden farklı birçok tanıma yer verdiği, dolayısıyla tek bir iman tanımı üzerinde birleşmenin mümkün olmadığını ancak genel olarak imanı marifet ve ikrar olarak tanımladıklarını söyleyebiliriz.
Öyle ki, bu fırka mensuplarından bazıları için imanda ikrar şartı
o kadar önemlidir ki, bu şahıslar münafıkların dilleri ile iman
ettiklerini söylemelerinden dolayı, münafıkların mümin olduklarını bile iddia etmiş ve bu iddiaları nedeniyle Kur’an ayetlerine
açıkça ters düşmüştür.
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اﻟﻮداﺋﻊ اﻟﻤﺼﺮﻓﯿﺔ اﻟﻨﻘﺪﯾﺔ أﻧﻮاﻋﮭﺎ
وﺗﻜﯿﯿﻔﮭﺎ ﻓﻲ اﻟﻔﻘﮫ اﻹﺳﻼﻣﻲ
•

∗

Adnan ALGÜL , Ahmad SARHIL

CHAPTER
6

اﻟﻤﻘﺪﻣﺔ:
اﻟﺤﻤﺪ � رب اﻟﻌﺎﻟﻤﯿﻦ ،واﻟﺼﻼة واﻟﺴﻼم ﻋﻠﻰ ﺳﯿﺪﻧﺎ ﻣﺤﻤﺪ ،وﻋﻠﻰ آﻟﮫ
وﺻﺤﺒﮫ أﺟﻤﻌﯿﻦ.
وﺑﻌﺪ ،ﻓﻘﺪ ﺟﺎء اﻟﺸﺮع اﻟﺤﻨﯿﻒ ﺑﺘﺒﯿﺎن ﻷﺣﻜﺎم ﺗﺸﻤﻞ ﻛ ّﻞ ﻣﻨﺎﺣﻲ اﻟﺤﯿﺎة
ّ
وإن ﻣﻦ أھ ّﻢ ﻣﺎ ﺗﻤﯿّﺰت ﺑﮫ اﻟﺤﯿﺎة
اﻟﺪﯾﻨﯿﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ واﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ،
اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ اﻟﻤﻌﺎﺻﺮة وﺟﻮد اﻟﻤﺼﺎرف ،اﻟﺘﻲ ﻗﺎﻣﺖ ﻟﺘﺴﮭﯿﻞ اﻟﻤﻌﺎﻣﻼت
اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ واﻟﺘﺠﺎرﯾﺔ ﺑﯿﻦ اﻟﻨﺎس ،وﻣﻦ ﻣﻨﻄﻠﻖ ﺣﺎﺟﺔ اﻟﻤﺴﻠﻤﯿﻦ إﻟﻰ اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ
ﺑﮭﺬه اﻟﻤﺼﺎرف ،ﻣﻊ ﺣﺮﺻﮭﻢ ﻋﻠﻰ ﻛﻮن اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﺑﻌﯿﺪا ً ﻋﻦ اﻟﺤﺮام ،ﻓﻘﺪ
ﻗﺎﻣﻮا ﺑﺈﻧﺸﺎء ﻣﺼﺎرف إﺳﻼﻣﯿﺔ أﺟﺮﯾﺖ ﻓﯿﮭﺎ ﻋﻘﻮد ٌ ﺗﺆدي وظﯿﻔﺔ اﻟﻤﺼﺮف
ﺑﺪون ﻓﻮاﺋﺪ ،وﺣﺎول اﻟﻤﺴﻠﻤﻮن أن ﯾُﺨﺮﺟﻮا ﻣﺎ ﺗﻘﻮم ﺑﮫ اﻟﻤﺼﺎرف اﻟﺘﻘﻠﯿﺪﯾﺔ
ﻣﻦ ﻣﻌﺎﻣﻼت ﻋﻠﻰ أﺳﺎس إﺳﻼﻣﻲ ،وﻣﻦ ﺗﻠﻚ اﻟﻤﻌﺎﻣﻼت إﯾﺪاع اﻷﻣﻮال،
ﺣﯿﺚ ﯾﻘﻮم اﻟﻌﻤﯿﻞ ﺑﺈرﺳﺎل أﻣﻮاﻟﮫ إﻟﻰ اﻟﻤﺼﺮف ﻋﻠﻰ أن ﯾﺮدھﺎ ﻟﮫ ﺑﻌﺪ ﻓﺘﺮة
ﻣﻦ اﻟﺰﻣﻦ ،وﯾﻘﻮم اﻟﻤﺼﺮف ﺧﻼل ھﺬه اﻟﻔﺘﺮة ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام اﻷﻣﻮال ﻓﻲ
ﻣﺸﺮوﻋﺎﺗﮫ  ،وﻧﻈﺮا ً ﻟﻜﻮن ھﺬه اﻟﻌﻤﻠﯿﺔ ﻣﻦ أھﻢ اﻟﻌﻤﻠﯿﺎت اﻟﻤﺼﺮﻓﯿﺔ
وأﻛﺜﺮھﺎ ﺷﯿﻮﻋﺎً ،ﻓﺄردﻧﺎ أن ﻧﺒﺤﺚ ﻓﻲ اﻟﻮدﯾﻌﺔ اﻟﻤﺼﺮﻓﯿﺔ اﻟﻨﻘﺪﯾﺔ وأﻧﻮاﻋﮭﺎ،
ﻣﻊ ﺑﯿﺎن اﻟﺘﻜﯿﯿﻒ اﻟﻔﻘﮭﻲ ﻟﻜﻞ ﻧﻮع ﻣﻨﮭﺎ.
اﻟﺪراﺳﺎت اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ:
ﻟﻢ ﻧﺠﺪ ﻓﯿﻤﺎ اطﻠﻌﻨﺎ ﻋﻠﯿﮫ ﺑﺤﺜﺎ ً ﻣﻨﻔﺮدا ً ﯾﺘﻜﻠﻢ ﻋﻦ اﻟﻮداﺋﻊ اﻟﻤﺼﺮﻓﯿﺔ،
ب واﺣ ٍﺪ ﺑﻌﻨﻮان "اﻟﻮداﺋﻊ اﻟﻤﺼﺮﻓﯿﺔ اﻟﻨﻘﺪﯾﺔ" ،ﺗﺄﻟﯿﻒ ﺣﺴﻦ ﻋﺒﺪ
ﺳﻮى ﻛﺘﺎ ٍ
ﷲ اﻷﻣﯿﻦ ،ﻟﻢ ﻧﺴﺘﻄﻊ اﻟﻮﺻﻮل إﻟﯿﮫ ،وھﻮ ﻏﯿﺮ ﻣﻮﺟﻮد ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺒﻜﺔ
اﻟﻌﻨﻜﺒﻮﺗﯿّﺔ.
ﻣﻨﮭﺞ اﻟﺒﺤﺚ:

∗ أﺳﺘﺎذ ﻓﻲ ﻛﻠﯿﺔ اﻻﻟﮭﯿﺎت ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻏﺎزي ﻋﻨﺘﺎبDr. Öğr. Üyesi .

• طﺎﻟﺐ دﻛﺘﻮراه ﻓﻲ ﻛﻠﯿﺔ اﻻﻟﮭﯿﺎت ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻏﺎزي ﻋﻨﺘﺎب.
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اﻋﺘﻤﺪﻧﺎ ﻓﻲ ﺑﺤﺜﻨﺎ ھﺬا ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻨﮭﺞ اﻻﺳﺘﻨﺒﺎطﻲ واﻟﻤﻨﮭﺞ اﻟﺘﺤﻠﯿﻠﻲ
اﻟﻮﺻﻔﻲ ،ﺣﯿﺚ ﻗﻤﻨﺎ ﺑﺒﯿﺎن أﻧﻮاع اﻟﻮدﯾﻌﺔ اﻟﻤﺼﺮﻓﯿﺔ ،ﺛﻢ ذﻛﺮﻧﺎ ﺻﻮرة اﻟﻌﻘﺪ
اﻟﺬي ﯾﻨﺒﻐﻲ أن ﺗﺴﯿﺮ ﻋﻠﯿﮫ ﻣﻌﺎﻣﻼت اﻟﻮداﺋﻊ ﻓﻲ اﻟﻤﺼﺎرف اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ وﻓﻖ
ﻗﻮاﻋﺪ اﻟﺸﺮﯾﻌﺔ ،وﻗﻤﻨﺎ ﺑﻌﺰو اﻷﺣﺎدﯾﺚ واﻵﺛﺎر إﻟﻰ ﻣﺼﺎدرھﺎ ﻣﻦ ﻛﺘﺐ
اﻟﺤﺪﯾﺚ ،وﻋﻨﺪ اﻟﻌﺰو ﻓﻲ اﻟﮭﺎﻣﺶ ﻧﺬﻛﺮ ﻷول ﻣﺮة ﻛﻞ ﺑﯿﺎﻧﺎت اﻟﻜﺘﺎب ،ﺛﻢ
ﺑﻌﺪ ذﻟﻚ ﻧﻜﺘﻔﻲ ﺑﺬﻛﺮ اﺳﻢ اﻟﻜﺘﺎب ﺛﻢ اﻟﺠﺰء واﻟﺼﻔﺤﺔ.
وﺑﻌﺪ ذﻟﻚ ،ﻓﺈن أﺻﺒﻨﺎ ﻓﻲ ﺑﺤﺜﻨﺎ ﻓﮭﻮ ﻣﻦ ﺗﻮﻓﯿﻖ ﷲ ،وإن أﺧﻄﺄﻧﺎ ﻓﻤﻦ
أﻧﻔﺴﻨﺎ وﻣﻦ اﻟﺸﯿﻄﺎن ،واﻟﺤﻤﺪ � رب اﻟﻌﺎﻟﻤﯿﻦ.
ﺧﻄﺔ اﻟﺒﺤﺚ:
ﻗﺴّﻤﻨﺎ اﻟﺒﺤﺚ إﻟﻰ ﺗﻤﮭﯿﺪ وﺛﻼﺛﺔ ﻣﺒﺎﺣﺚ.
•

اﻟﺘﻤﮭﯿﺪ :وﻓﯿﮫ ﺛﻼﺛﺔ ﻣﻄﺎﻟﺐ:
اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻷول :ﺣﻘﯿﻘﺔ اﻟﻮداﺋﻊ اﻟﻤﺼﺮﻓﯿﺔ.
اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻟﺜﺎﻧﻲ :أھﻤﯿﺔ اﻟﻮداﺋﻊ اﻟﻤﺼﺮﻓﯿﺔ اﻟﻨّﻘﺪﯾّﺔ.
اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻟﺜﺎﻟﺚ :أﻧﻮاع اﻟﻮداﺋﻊ اﻟﻤﺼﺮﻓﯿﺔ اﻟﻨّﻘﺪﯾّﺔ.

•

اﻟﻤﺒﺤﺚ اﻷول :اﻟﻮداﺋﻊ اﻟﺠﺎرﯾﺔ ،وﻓﯿﮫ أرﺑﻌﺔ ﻣﻄﺎﻟﺐ:
اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻷول :ﺣﻘﯿﻘﺔ اﻟﻮداﺋﻊ اﻟﺠﺎرﯾﺔ.
اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻟﺜﺎﻧﻲ :اﻟﺘﻜﯿﯿﻒ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ ﻟﻠﻮداﺋﻊ اﻟﺠﺎرﯾﺔ.
اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻟﺜﺎﻟﺚ :اﻟﺘﻜﯿﯿﻒ اﻟﻔﻘﮭﻲ ﻟﻠﻮداﺋﻊ اﻟﺠﺎرﯾﺔ.
اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻟﺮاﺑﻊ :ﺣﻜﻢ ﻋﻤﻮﻟﺔ اﻟﻤﺼﺮف ﻓﻲ اﻟﻮداﺋﻊ اﻟﻤﺼﺮﻓﯿﺔ.

•

اﻟﻤﺒﺤﺚ اﻟﺜﺎﻧﻲ :اﻟﻮداﺋﻊ اﻟﺜﺎﺑﺘﺔ ،وﻓﯿﮫ ﺛﻼﺛﺔ ﻣﻄﺎﻟﺐ:
اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻷول :ﺣﻘﯿﻘﺔ اﻟﻮداﺋﻊ اﻟﺜﺎﺑﺘﺔ.
اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻟﺜﺎﻧﻲ :اﻟﺘﻜﯿﯿﻒ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ ﻟﻠﻮداﺋﻊ اﻟﺜﺎﺑﺘﺔ.
اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻟﺜﺎﻟﺚ :اﻟﺘﻜﯿﯿﻒ اﻟﻔﻘﮭﻲ ﻟﻠﻮداﺋﻊ اﻟﺜﺎﺑﺘﺔ.

•

اﻟﻤﺒﺤﺚ اﻟﺜﺎﻟﺚ :اﻟﻮداﺋﻊ اﻻدﺧﺎرﯾﺔ ،وﻓﯿﮫ ﺛﻼﺛﺔ ﻣﻄﺎﻟﺐ:
اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻷول :ﺣﻘﯿﻘﺔ اﻟﻮداﺋﻊ اﻻدﺧﺎرﯾﺔ.
اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻟﺜﺎﻧﻲ :اﻟﺘﻜﯿﯿﻒ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ ﻟﻠﻮداﺋﻊ اﻻدﺧﺎرﯾﺔ.
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اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻟﺜﺎﻟﺚ :اﻟﺘﻜﯿﯿﻒ اﻟﻔﻘﮭﻲ ﻟﻠﻮداﺋﻊ اﻻدﺧﺎرﯾﺔ.
اﻟﻤﺒﺤﺚ اﻟﺘﻤﮭﯿﺪي
اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻷول :ﺣﻘﯿﻘﺔ اﻟﻮداﺋﻊ اﻟﻤﺼﺮﻓﯿﺔ.
اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻟﺜﺎﻧﻲ :أھﻤﯿﺔ اﻟﻮداﺋﻊ اﻟﻤﺼﺮﻓﯿﺔ اﻟﻨّﻘﺪﯾّﺔ.
اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻟﺜﺎﻟﺚ :أﻧﻮاع اﻟﻮداﺋﻊ اﻟﻤﺼﺮﻓﯿﺔ اﻟﻨّﻘﺪﯾّﺔ.
اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻷول :ﺣﻘﯿﻘﺔ اﻟﻮداﺋﻊ اﻟﻤﺼﺮﻓﯿﺔ.
ع اﻟﺸﻲء أي ﺗﺮﻛﮫ  ،وﻣﻨﮫ ﺳُ ّﻤﯿﺖ اﻟﻮدﯾﻌﺔ ُ
ﺗﻌﺮﯾﻒ اﻟﻮدﯾﻌﺔ ﻟﻐﺔًَ :ودَ َ
ﻷﻧﮭﺎ ﺗﺘﺮك ﺑﯿﺪ اﻟﻐﯿﺮ.
وأودَ ْﻋﺘُﮫ ﻣﺎ ً
ﻻ ،أي دَﻓَ ْﻌﺘُﮫ إﻟﯿﮫ ﻟﯿﻜﻮنَ ودﯾﻌَﺔً ،وا ْﺳﺘ َْﻮدَ ْﻋﺘُﮫ ودﯾﻌَﺔً ،أي
ْ
ا ْﺳﺘ َﺤْ ﻔ ْ
َﻈﺘُﮫ إﯾﺎھﺎ ،واﻟﻮدﯾﻌﺔ واﺣﺪة اﻟﻮداﺋﻊ) .(2
) (1

ﺗﻌﺮﯾﻒ اﻟﻮدﯾﻌﺔ ﻓﻲ اﻻﺻﻄﻼح اﻟﻔﻘﮭﻲ :ﺗﻄﻠﻖ اﻟﻮدﯾﻌﺔ ﻋﻠﻰ أﻣﺮﯾﻦ:
اﻷول :اﻟﻌﯿﻦ اﻟﻤﺴﺘﺤﻔﻈﺔ ،واﻟﺜﺎﻧﻲ :اﻟﻌﻘﺪ اﻟﻤﻘﺘﻀﻲ ﻟﻼﺳﺘﺤﻔﺎظ.
وﻓﻲ إطﻼﻗﮭﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﯿﻦ ،ﺟﺎء أن اﻟﻮدﯾﻌﺔ ھﻲ :أﻣﺎﻧﺔ ٌ ﺗﺮﻛﺖ ﻋﻨﺪ اﻟﻐﯿﺮ
ﻟﻠﺤﻔﻆ ﻗﺼﺪا ً) .(3
وإطﻼﻗﮭﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻘﺪ ھﻮ اﻟﻐﺎﻟﺐ ﻋﻨﺪ اﻟﻔﻘﮭﺎء ،ﻓﮭﻲ ﻋﻨﺪ اﻟﺤﻔﯿﺔ :ﺗﺴﻠﯿﻂ
اﻟﻐﯿﺮ ﻋﻠﻰ ﺣﻔﻆ اﻟﻤﺎل ،وﻋﺮﻓﮭﺎ اﻟﺸﺎﻓﻌﯿﺔ واﻟﻤﺎﻟﻜﯿﺔ ﺑﻘﻮﻟﮭﻢ :ﺗﻮﻛﯿﻞ ﻓﻲ ﺣﻔﻆ
ﻣﻤﻠﻮك ،أو ﻣﺤﺘﺮم ﻣﺨﺘﺺ ،ﻋﻠﻰ وﺟﮫ ﻣﺨﺼﻮص) .(4
ﻓﻲ اﻻﺻﻄﻼح اﻟﻤﺼﺮﻓﻲ :اﻟﻮدﯾﻌﺔ اﻟﻤﺼﺮﻓﯿﺔ :ﯾُﺮاد ﺑﮭﺎ اﻟﻮداﺋﻊ اﻟﺘﻲ
ﺗﻮﺿﻊ ﻓﻲ اﻟﻤﺼﺎرف أو اﻟﺒﻨﻮك ،وھﻲ ﻧﻮﻋﺎن) :(5
 -1وداﺋﻊ ﻋﯿﻨﯿﺔ :ﻛﺈﯾﺪاع أﺷﯿﺎء ﻣﻌﯿّﻨﺔ ﻣﻦ ذھﺐ وﻣﺴﺘﻨﺪات ،وﺗﺤﻔﻆ ﻓﻲ
ﺧﺰاﺋﻦ ﺣﺪﯾﺪﯾّﺔ ،ﻣﻘﺎﺑﻞ أﺟﺮة ﻣﺤﺪدة ،وﺗﺴﻤﻰ ﺑﺎﻟﻮداﺋﻊ اﻟ ُﻤﺴﺘﻨﺪﯾّﺔ.
 -2وداﺋﻊ ﻧﻘﺪﯾﺔ :وھﻲ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﺤﺜﻨﺎ.
) (1ﻟﺳﺎن اﻟﻌرب ،ﻣﺣﻣد ﺑن ﻣﻛرم ﺑن ﻋﻠﻲ ،اﺑن ﻣﻧظور ،ﻣﺎدة )ودع( .384/8 ،
) (2اﻟﻘﺎﻣوس اﻟﻣﺣﯾط ،ﻣﺟد اﻟدﯾن اﻟﻔﯾروزآﺑﺎدي  ،ﻣﺎدة )ودع( .770/1 ،
) (3ﻛﺗﺎب اﻟﺗﻌرﯾﻔﺎت ،ﻋﻠﻲ ﺑن ﻣﺣﻣد ﺑن ﻋﻠﻲ اﻟزﯾن اﻟﺷرﯾف اﻟﺟرﺟﺎﻧﻲ.251/1 ،
ﻲ وأدﻟﱠﺗُﮫُ ،وھﺑﺔ ﺑن ﻣﺻطﻔﻰ ﱡ
ﻲ  ،دار اﻟﻔﻛر  -دﻣﺷﻖ،
اﻟز َﺣ ْﯾ ِﻠ ّ
) (4اﻟﻔﻘﮫ اﻹﺳﻼﻣ ﱡ
.4017/5
) (5اﻟﻣﻌﺎﻣﻼت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣﻌﺎﺻرة ﻓﻲ اﻟﻔﻘﮫ اﻹﺳﻼﻣﻲ ،ﻣﺣﻣد ﻋﺛﻣﺎن ﺷﺑﯾر ،ص
.264

İlahiyat Alanında Yenilikçi Yaklaşımlar

اﻟﻮداﺋﻊ اﻟﻤﺼﺮﻓﯿﺔ اﻟﻨﻘﺪﯾﺔ :ھﻲ اﻟﻨﻘﻮد اﻟﺘﻲ ﯾﻌﮭﺪ ﺑﮭﺎ اﻷﻓﺮاد أو اﻟﮭﯿﺌﺎت
إﻟﻰ اﻟﺒﻨﻚ ،ﻋﻠﻰ أن ﯾﺘﻌﮭﺪ اﻷﺧﯿﺮ ﺑﺮدّھﺎ أو ردّ
ﻣﺒﻠﻎ ﻣﺴﺎ ٍو إﻟﯿﮭﻢ ﻟﺪى اﻟﻄﻠﺐ
ٍ
أو ﺑﺎﻟﺸﺮوط اﻟﻤﺘﻔﻖ ﻋﻠﯿﮭﺎ) .(6
ﯾﺨﻮل اﻟﺒﻨﻚ ﻣﻠﻜﯿﺔ اﻟﻨﻘﻮد اﻟﻤﻮدﻋﺔ
أﻣﺎ ﻋﻨﺪ أھﻞ اﻟﻘﺎﻧﻮن :ﻓﮭﻲ ﻋﻘﺪ
ّ
واﻟﺘﺼﺮف ﻓﯿﮭﺎ ﺑﻤﺎ ﯾﺘّﻔﻖ وﻧﺸﺎطﮫ ﻣﻊ اﻟﺘﺰاﻣﮫ ﺑﺮد ﻣﺜﻠﮭﺎ ﻟﻠﻤﻮدع طﺒﻘﺎ ً
ﻟﺸﺮوط اﻟﻌﻘﺪ) .(7
وﯾﻈﮭﺮ أن اﻟﺘﻌﺮﯾﻒ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ أدق ﻣﻦ اﻟﺘﻌﺮﯾﻒ اﻷول ،ﻷن ﻟﻔﻆ " ﯾﻌﮭﺪ
ﺑﮭﺎ " ،ﻻ ﯾﺪل ﻋﻠﻰ أن اﻟﻤﺼﺮف ﯾﺘﻤﻠﻚ اﻷﻣﻮال ،ﺑﺨﻼف اﻟﺘﻌﺮﯾﻒ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ
ﯾﺨﻮل اﻟﺒﻨﻚ ﻣﻠﻜﯿﺔ اﻟﻨﻘﻮد".
واﻟﺬي ﯾﺼﺮح ﺑﺬﻟﻚ ﺑﻘﻮﻟﮫ "ﻋﻘﺪ ّ
وﻣﻤﺎ ﺳﺒﻖ ﯾﺘﺒﯿﻦ أن ﻣﻔﮭﻮم اﻟﻮدﯾﻌﺔ ﻓﻲ اﻻﺻﻄﻼح اﻟﻔﻘﮭﻲ ﯾﺨﺘﻠﻒ ﻋﻨﮫ
ﻓﻲ اﻻﺻﻄﻼح اﻟﻤﺼﺮﻓﻲ ،ﺣﯿﺚ ﻓﻲ اﻷول ﻣﺠﺮد ﺣﻔﻆٍ ﻟﻠﻤﺎل دون ﺗﻤﻠﻚ،
أﻣﺎ ﻓﻲ اﻻﺻﻄﻼح اﻟﻤﺼﺮﻓﻲ ،ﻓﺈن اﻟﺒﻨﻚ ﯾﺘﻤﻠّﻚ اﻟﻤﺎل وﯾﺘﺼﺮف ﻓﯿﮫ ،ﺛﻢ
ﯾﺮده إﻟﻰ ﺻﺎﺣﺒﮫ وﻻ ﯾﻘﻮم ﺑﺤﻔﻆ ﻋﯿﻨﮫ.
وﺳﻨﺬﻛﺮ ﻣﺪى أھﻤﯿﺔ ھﺬا اﻟﻔﺮق ﻋﻨﺪ ﺑﯿﺎن اﻟﺘﻜﯿﯿﻒ اﻟﻔﻘﮭﻲ ﻟﻠﻮداﺋﻊ.
اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻟﺜﺎﻧﻲ :أھﻤﯿﺔ اﻟﻮداﺋﻊ اﻟﻤﺼﺮﻓﯿﺔ اﻟﻨّﻘﺪﯾّﺔ.
ﺗﻜﻤﻦ أھﻤﯿﺔ اﻟﻮداﺋﻊ اﻟﻤﺼﺮﻓﯿﺔ ﻓﻲ ﻋﺪة أﻣﻮر ،وھﻲ:
•

•
•

ﻲ ﻟﻠﺒﻨﻮك :ﺗﻌﺘﺒﺮ اﻟﻮداﺋﻊ اﻟﺘﻲ ﯾﺘﻠﻘّﺎھﺎ اﻟﺒﻨﻚ اﻟﻘﻮة
أوﻻً :ﻣﻮرد رﺋﯿﺴ ّ
اﻟﺮﺋﯿﺴﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﯾﺴﺘﻄﯿﻊ اﻟﺒﻨﻚ أن ﯾﻘﻮم ﺑﻮاﺳﻄﺘﮭﺎ ﺑﺴﺎﺋﺮ ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﮫ وﯾﺒﺎﺷﺮ
ﻛﺎﻓﺔ أﻧﻮاع ﻧﺸﺎطﺎﺗﮫ اﻟﻤﺼﺮﻓﯿﺔ ،وھﻲ ﺗُﻤﺜِّﻞ اﻟﻌﻤﻮد اﻟﻔﻘﺮي ﻟﻤﻮارد
اﻟﺒﻨﻮك) .(8
ﺛﺎﻧﯿﺎً :ﺗﺆﻣﻦ اﻟﻮداﺋﻊ ﻟﻠﺒﻨﻚ اﻟﻤﺒﺎﻟﻎ اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﻠﻘﯿﺎم ﺑﻌﻤﻠﯿﺎت اﻻﺋﺘﻤﺎن اﻟﺘﻲ
ﺗﻀﻤﻦ ﻟﮫ ﻋﺎﺋﺪات ھﺎﻣﺔ ﻣﻦ ﻓﻮاﺋﺪ أو ﻋﻤﻮﻻت) .(9
ﺛﺎﻟﺜﺎً :ﺗﻌﺘﺒﺮ اﻟﻮداﺋﻊ ﻟﻠﺒﻨﻚ ﻣﺼﺪر ﺛﻘﺔ ﻓﻲ ﻧﻔﻮس اﻟﻤﻮدﻋﯿﻦ ورؤوس
اﻷﻣﻮال ،ﺗﻌﻄﯿﮭﻢ اﻻطﻤﺌﻨﺎن ﻋﻠﻰ ﺳﻼﻣﺔ وداﺋﻌﮭﻢ وﻗﺪرﺗﮭﻢ ﻋﻠﻰ
ﺳﺤﺒﮭﺎ أو ﺳﺤﺐ ﻣﺎ ﯾﺮﯾﺪون ﻣﻨﮭﺎ ﻣﺘﻰ أرادوا) .(10

) (6ﻋﻣﻠﯾﺎت اﻟﺑﻧوك ﻣن اﻟوﺟﮭﺔ اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ ،ﻋﻠﻲ ﺟﻣﺎل اﻟدﯾن ﻋوض ،ص ،25
اﻟﻣﻌﺎﻣﻼت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣﻌﺎﺻرة ،ﻣﺣﻣد ﻋﺛﻣﺎن ﺷﺑﯾر ،ص .264
) (7اﻟﻌﻘود وﻋﻣﻠﯾﺎت اﻟﺑﻧوك اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ ،ﻋﻠﻲ اﻟﺑﺎرودي ،ص .298
) (8اﻟﻌﻘود وﻋﻣﻠﯾﺎت اﻟﺑﻧوك اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ ،ﻋﻠﻲ اﻟﺑﺎرودي ،ص .298
) (9أﺑﺣﺎث ھﯾﺋﺔ ﻛﺑﺎر اﻟﻌﻠﻣﺎء ﻓﻲ اﻟﺳﻌودﯾﺔ.168/5 ،
) (10أﺑﺣﺎث ھﯾﺋﺔ ﻛﺑﺎر اﻟﻌﻠﻣﺎء ﻓﻲ اﻟﺳﻌودﯾﺔ.168/5 ،
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راﺑﻌﺎً :إﻧﻌﺎش اﻗﺘﺼﺎد اﻟﺒﻼد وﻧﻤﻮه :ﺗﺴﺎﻋﺪ اﻟﻮداﺋﻊ ﻋﻠﻰ دﺧﻮل
اﻷﻣﻮال اﻟﻤﻜﺘﻨﺰة ﻓﻲ اﻹﻧﺘﺎج واﻻﺳﺘﺜﻤﺎر اﻟﺬي ﯾﺸﻜﻞ ﺣﺠﺮ اﻷﺳﺎس
ﻓﻲ ﺗﻄﻮر اﻟﺒﻠﺪ وﻧﻤﻮه اﻻﻗﺘﺼﺎدي) .(11
ﺧﺎﻣﺴﺎً :ﺗﺸﻜﻞ ﻋﻤﻠﯿﺔ إﯾﺪاع اﻟﻨﻘﻮد ﻟﻠﻤﻮدع ﻧﻮﻋﺎ ً ﻣﻦ اﻻدﺧﺎر ،ورﺑّﻤﺎ
ﺗﺪر ﻋﻠﯿﮫ ﻓﺎﺋﺪة ﯾﺨﺘﻠﻒ ﻣﻌﺪّﻟﮭﺎ ﺑﺎﺧﺘﻼف اﻟﻤﺪة اﻟﺘﻲ ﺗﺒﻘﻰ ﻓﯿﮭﺎ اﻷﻣﻮال
ﱡ
) (12
ﺑﯿﺪ اﻟﻤﺼﺮف .
ﺳﺎدﺳﺎً :ﺣﻔﻆ اﻷﻣﻮال ﻣﻦ اﻟﻀﯿﺎع :ﻋﻨﺪ اﻟﻌﻮدة ﻟﻠﻤﻘﺼﺪ اﻷول ﻣﻦ
إﻧﺸﺎء اﻟﺒﻨﻮك ،وھﻮ رﻏﺒﺔ أﺻﺤﺎب اﻷﻣﻮال ﻓﻲ ﺣﻔﻆ أﻣﻮاﻟﮭﻢ ﺑﻌﯿﺪا ً
ﻋﻦ أﯾﺪي اﻟﻠﺼﻮص وﻗﻄﺎع اﻟﻄﺮق ،ﯾﺘﺒﯿﻦ ﻣﺎ ﻹﯾﺪاع اﻷﻣﻮال ﻓﻲ
اﻟﺒﻨﻮك ﻣﻦ ﺗﻔﺎدي ﻟﻮﻗﻮع اﻟﺴﺮﻗﺎت وﺿﯿﺎع اﻷﻣﻮال.
اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻟﺜﺎﻟﺚ :أﻧﻮاع اﻟﻮداﺋﻊ اﻟﻤﺼﺮﻓﯿّﺔ اﻟﻨّﻘﺪﯾّﺔ.

ﺗﻘﺴﻢ اﻟﻮداﺋﻊ ﻓﻲ اﻟﻤﺼﺮف اﻹﺳﻼﻣﻲ ﺣﺴﺐ ﻣﻮﻋﺪ اﺳﺘﺮدادھﺎ إﻟﻰ
ﺛﻼﺛﺔ أﻧﻮاع) :(13
 .1وداﺋﻊ ﺟﺎرﯾﺔ أو ﺗﺤﺖ اﻟﻄﻠﺐ :ھﻲ اﻟﻤﺒﺎﻟﻎ اﻟﺘﻲ ﯾﻮدﻋﮭﺎ ﺻﺎﺣﺒﮭﺎ ﻓﻲ
اﻟﺒﻨﻚ ،وﯾﺤﻖ ﻟﮫ ﺳﺤﺒﮭﺎ ﻛﺎﻣﻠﺔً ﻓﻲ أي وﻗﺖ دون أن ﯾﺤﺼﻞ ﻋﻠﻰ أي
ﻓﺎﺋﺪة ،وﯾﻠﺘﺰم اﻟﻤﺼﺮف ﺑﺮدّھﺎ ﺑﻤﺠﺮد طﻠﺐ اﻟﻤﻮدع.
 .2وداﺋﻊ ﺛﺎﺑﺘﺔ أو ﻷﺟﻞ :وھﻲ اﻟﻤﺒﺎﻟﻎ اﻟﺘﻲ ﯾﻮدﻋﮭﺎ أﺻﺤﺎﺑﮭﺎ ﻓﻲ اﻟﺒﻨﻚ
ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ اﺗﻔﺎق ﺑﯿﻨﮭﻤﺎ ﺑﻌﺪم ﺳﺤﺒﮭﺎ أو ﺷﻲء ﻣﻨﮭﺎ إﻻ ﺑﻌﺪ إﺧﻄﺎر اﻟﺒﻨﻚ
ﺑﻤﺪة ﻣﻌﯿّﻨﺔ ،وﯾﺪﻓﻊ اﻟﺒﻨﻚ ﻟﻠﻤﻮدع ﻓﺎﺋﺪة إذا ﺑﻘﯿﺖ ﻣﺪة ﻣﻌﯿﻨﺔ دون أن
ﺗﺴﺤﺐ.
 .3وداﺋﻊ اﻟﺘﻮﻓﯿﺮ أو اﻻدﺧﺎرﯾﺔ :وھﻲ اﻟﻤﺒﺎﻟﻎ اﻟﺘﻲ ﯾﻮدﻋﮭﺎ أﺻﺤﺎﺑﮭﺎ ﻓﻲ
اﻟﺒﻨﻚ ،وﯾﺤﻖ ﻟﮭﻢ ﺳﺤﺒﮭﺎ ﻛﺎﻣﻠﺔ ﻣﺘﻰ أرادوا ،وﯾﻌﻄﻰ أﺻﺤﺎﺑﮭﺎ ﻓﺎﺋﺪة
ﺗﻜﻮن ﻓﻲ اﻟﻐﺎﻟﺐ أﻗﻞ ﻣﻦ ﻓﺎﺋﺪة اﻟﻮداﺋﻊ اﻟﺜﺎﺑﺘﺔ) .(14
وﺳﯿﺄﺗﻲ ﺑﯿﺎن ﺣﻘﯿﻘﺔ ﻛﻞ ﻧﻮع ﻣﻨﮭﺎ.
) (11اﻟﺑﻧك اﻟﻼرﺑوي ﻓﻲ اﻹﺳﻼم ،ﻣﺣﻣد ﺑﺎﻗر اﻟﺻدر ،ص .98
) (12أﺑﺣﺎث ھﯾﺋﺔ ﻛﺑﺎر اﻟﻌﻠﻣﺎء ﻓﻲ اﻟﺳﻌودﯾﺔ.168/5 ،
) (13وأﺿﯾف ﻟﮭذه اﻷﻧواع ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧون "اﻟوداﺋﻊ اﻟﻣﺧﺻﺻﺔ ﻟﻐرض ﻣﻌﯾن" :وھﻲ
اﻟﺗﻲ ﺗُﺳﻠم ﻟﻠﺑﻧك ﻣﻊ ﺗﺧﺻﯾﺻﮭﺎ ﻟﻠﻘﯾﺎم ﺑﻌﻣﻠﯾﺔ ﻣﻌﯾﻧﺔ ﻛﺗﻘدﯾم ودﯾﻌﺔ ﻟﺿﻣﺎن ﻗرض أو
اﻋﺗﻣﺎد ﻟﻠﻣودع ،وﻟن أﺗﻌرض ﻟﮭذا اﻟﻧوع ،ﻷن اﻟﻣﻘﺻود ﻓﻲ اﻟﺑﺣث ھو اﻟوداﺋﻊ اﻟﺗﻲ
ﺗودع ﻓﻲ اﻟﺑﻧك ﻟﺣﻔظﮭﺎ أو ادﺧﺎرھﺎ ﺑﺎﺳﺗﺛﻣﺎر أو ﺑدوﻧﮫ ،وأﯾﺿﺎ ً "اﻟوداﺋﻊ ﺑﺷرط
اﻹﺧطﺎر" ،وھﻲ ﺗدﺧل ﻓﻲ اﻟوداﺋﻊ ﻷﺟل ،ﻷن ﻛﻼھﻣﺎ ﺳﺗﺳﺗﻌﻣل ﻓﻲ اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر ،اﻧظر
أﺑﺣﺎث ھﯾﺋﺔ ﻛﺑﺎر اﻟﻌﻠﻣﺎء ﻓﻲ اﻟﺳﻌودﯾﺔ.169/5 ،
) (14اﻟﻣﻌﺎﻣﻼت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣﻌﺎﺻرة ،ﻣﺣﻣد ﻋﺛﻣﺎن ﺷﺑﯾر ،ص .265
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اﻟﻤﺒﺤﺚ اﻷول :اﻟﻮداﺋﻊ اﻟﺠﺎرﯾﺔ

اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻷول :ﺣﻘﯿﻘﺔ اﻟﻮداﺋﻊ اﻟﺠﺎرﯾﺔ.
اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻟﺜﺎﻧﻲ :اﻟﺘﻜﯿﯿﻒ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ ﻟﻠﻮداﺋﻊ اﻟﺠﺎرﯾﺔ.
اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻟﺜﺎﻟﺚ :اﻟﺘﻜﯿﯿﻒ اﻟﻔﻘﮭﻲ ﻟﻠﻮداﺋﻊ اﻟﺠﺎرﯾﺔ.
اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻟﺮاﺑﻊ :ﺣﻜﻢ ﻋﻤﻮﻟﺔ اﻟﻤﺼﺮف ﻓﻲ اﻟﻮداﺋﻊ اﻟﻤﺼﺮﻓﯿﺔ.
اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻷول :ﺣﻘﯿﻘﺔ اﻟﻮداﺋﻊ اﻟﺠﺎرﯾﺔ
•

اﻟﻮداﺋﻊ اﻟﺠﺎرﯾﺔ :ھﻲ اﻟﻤﺒﺎﻟﻎ اﻟﺘﻲ ﯾﻮدﻋﮭﺎ أﺻﺤﺎﺑﮭﺎ ﻓﻲ اﻟﺒﻨﻮك،
وﯾﺤﻖ ﻟﮭﻢ ﺳﺤﺒﮭﺎ ﻛﺎﻣﻠﺔ ﻓﻲ أي وﻗﺖ ﺷﺎؤوا ،دون اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ أي
ﻋﺎﺋﺪ أو ﻓﺎﺋﺪة ) .(15
وﯾﺘﻤﯿﺰ ھﺬا اﻟﻨﻮع ﻣﻦ اﻟﻮداﺋﻊ ﺑـ ) :(16

.1
.2
.3
.4
.5

ﯾﺘﻢ اﻟﺴﺤﺐ ﻣﻨﮭﺎ ﻧﻘﺪاً ،أو ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺸﯿﻜﺎت أو أواﻣﺮ اﻟﻨﻘﻞ
اﻟﻤﺼﺮﻓﻲ ،ﺣﯿﺚ ﯾﺴﺘﺨﺪﻣﮭﺎ اﻟﻌﻤﻼء ﻏﺎﻟﺒﺎ ً ﻓﻲ ﺗﺴﻮﯾﺔ اﻟﺘﺰاﻣﺎﺗﮭﻢ.
ﻓﯿﮭﺎ ﯾﺘﻤﻠﻚ اﻟﻤﺼﺮف اﻟﻤﺒﺎﻟﻎ اﻟﻤﻮدﻋﺔ وﻟﮫ اﻟﺤﺮﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺘﺼﺮف ﻓﯿﮭﺎ،
ﺑﺤﯿﺚ ﯾﻜﻮن ﻟﮫ اﻟﻐﻨﻢ وﻋﻠﯿﮫ اﻟﻐﺮم.
ً
ﺑﻤﺒﻠﻎ ﻛﺎفٍ ﻟﻤﻮاﺟﮭﺔ أي
ﺎ
داﺋﻤ
ﺧﺰاﺋﻨﮫ
ﺗﻘﺘﻀﻲ أن ﯾﺤﺘﻔﻆ اﻟﻤﺼﺮف ﻓﻲ
ٍ
طﻠﺐ ،وھﻲ ﺑﺬﻟﻚ ﻻ ﺗﻮﻓﺮ ﻟﮫ اﻻطﻤﺌﻨﺎن ﻓﻲ اﺳﺘﺨﺪاﻣﮭﺎ ﺑﺎﻟﻜﺎﻣﻞ.
ﻻ ﯾﺴﺘﻔﯿﺪ اﻟﻤﺼﺮف ﺑﮭﺬا اﻟﻨﻮع ﻓﻲ اﺳﺘﺜﻤﺎراﺗﮫ اﻟﻄﻮﯾﻠﺔ اﻷﺟﻞ أو
اﻟﻤﺘﻮﺳﻄﺔ اﻷﺟﻞ ،ﻟﺬا ﻻ ﯾﺪﻓﻊ ﻋﻨﮭﺎ أرﺑﺎح إﻟﻰ أﺻﺤﺎﺑﮭﺎ.
ﺗﻮﻓﺮ ﻟﻠﻤﺼﺮف اﻟﺴﯿﻮﻟﺔ اﻟﻨﻘﺪﯾﺔ ،واﻟﻮﻓﺎء ﺑﺎﺣﺘﯿﺎﺟﺎت ﻋﻤﻼﺋﮫ.
اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻟﺜﺎﻧﻲ :اﻟﺘﻜﯿﯿﻒ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ ﻟﻠﻮداﺋﻊ اﻟﺠﺎرﯾﺔ.

اﻟﻤﺸﮭﻮر ﻋﻨﺪ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﯿﯿﻦ ،ھﻮ اﻋﺘﺒﺎر اﻟﻮدﯾﻌﺔ اﻟﺠﺎرﯾﺔ ﻗﺮﺿﺎ ً) ،(17
وﯾﺴﻤﻮﻧﮭﺎ ودﯾﻌﺔ ﻧﺎﻗﺼﺔ ،وإﻧﻤﺎ اﻋﺘﺒﺮوھﺎ ﻗﺮﺿﺎ ً ﻷن اﺳﺘﻌﻤﺎل اﻟﺒﻨﻚ
ﻟﻸﻣﻮال ﯾﻌﻨﻲ اﺳﺘﮭﻼﻛﮭﺎ ،ﻓﻼ ﯾﻤﻜﻦ ردّھﺎ ﺑﻌﯿﻨﮭﺎ ﻛﻤﺎ ھﻮ ﺷﺮط اﻟﻮدﯾﻌﺔ ،ﺑﻞ

) (15اﻟﻣﻌﺎﻣﻼت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣﻌﺎﺻرة ،ﻣﺣﻣد ﻋﺛﻣﺎن ﺷﺑﯾر ،ص .265
) (16اﻟﺑﻧك اﻟﻼرﺑوي ﻓﻲ اﻹﺳﻼم ،ﻣﺣﻣد ﺑﺎﻗر اﻟﺻدر ،ص  ،23أﺑﺣﺎث ھﯾﺋﺔ ﻛﺑﺎر
اﻟﻌﻠﻣﺎء ﻓﻲ اﻟﺳﻌودﯾﺔ ،ص .168
) (17اﻟﺑﻧك اﻟﻼرﺑوي ﻓﻲ اﻹﺳﻼم ،ص  ،85اﻻﻗﺗﺻﺎد اﻹﺳﻼﻣﻲ واﻟﻘﺿﺎﯾﺎ اﻟﻔﻘﮭﯾﺔ
اﻟﻣﻌﺎﺻرة ،ﻋﻠﻲ أﺣﻣد اﻟﺳﺎﻟوس.166/1 ،
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ﯾﺮد اﻟﻤﺜﻞ ،وھﻮ ﻛﺬﻟﻚ اﻷﻣﺮ ﻓﻲ اﻟﻘﺮض ،وﻣﻦ ﺛﻢ ﻓﺈن اﻟﺸﺮط ﻓﻲ اﻟﻮدﯾﻌﺔ
ﺣﻔﻆ اﻟﻤﺎل ،واﻟﺒﻨﻚ ﻻ ﯾﺤﻔﻆ اﻟﻤﺎل ﺑﻞ ﯾﺴﺘﻌﻤﻠﮫ ) .(18
ﯾﻘﻮل اﻟﺴﻨﮭﻮري" :ﻻ ﻣﺤﻞ ﻟﻠﺘﻤﯿﯿﺰ ﺑﯿﻦ اﻟﻮدﯾﻌﺔ اﻟﻨﺎﻗﺼﺔ واﻟﻘﺮض ،ﻓﻤﺎ
دام اﻟﻤﻮدع ﻓﻲ اﻟﻮدﯾﻌﺔ اﻟﻨﺎﻗﺼﺔ ﯾﻨﻘﻞ ﻣﻠﻜﯿﺔ اﻟﺸﻲء اﻟﻤﻮدَع إﻟﻰ اﻟﻤﻮدع
ﻋﻨﺪه ،وﯾﺼﺒﺢ ھﺬا ﻣﺪﯾﻨﺎ ً ﺑﺮد ﻣﺜﻠﮫ ،ﻓﻘﺪ ﻓﻘﺪت اﻟﻮدﯾﻌﺔ اﻟﻨﺎﻗﺼﺔ أھﻢ ﻣﯿ ٍّﺰ
ﻟﻠﻮدﯾﻌﺔ ،وھﻮ رد اﻟﺸﻲء ﺑﻌﯿﻨﮫ ،واﺧﺘﻠﻄﺖ اﺧﺘﻼطﺎ ً ﺗﺎﻣﺎ ً ﺑﺎﻟﻘﺮض") .(19
اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻟﺜﺎﻟﺚ :اﻟﺘﻜﯿﯿﻒ اﻟﻔﻘﮭﻲ ﻟﻠﻮداﺋﻊ اﻟﺠﺎرﯾﺔ.
ﻗﺒﻞ أن ﻧﺸﺮع ﻓﻲ ﺑﯿﺎن ﺣﻘﯿﻘﺔ ﻋﻘﺪ اﻟﻮداﺋﻊ اﻟﺠﺎرﯾﺔ ،ﻻ ﺑﺪ ّ ﻟﻨﺎ ﻣﻦ ذﻛﺮ
اﻷﺻﻞ اﻟﺬي ﯾﺒﻨﻲ ﻋﻠﯿﮫ اﻟﻔﻘﮭﺎء ﻣﺴﺎﺋﻞ اﻟﻌﻘﻮد اﻟﻤﻌﺎﺻﺮة ﻟﺘﻜﯿﯿﻔﮭﺎ ،وھﻮ
ﻗﺎﻋﺪة "اﻟﻌﺒﺮة ﻓﻲ اﻟﻌﻘﻮد ﻟﻠﻤﻘﺎﺻﺪ واﻟﻤﻌﺎﻧﻲ ﻻ ﻟﻸﻟﻔﺎظ واﻟﻤﺒﺎﻧﻲ".
واﻟﻤﺮاد ﺑﺎﻟﻤﻘﺎﺻﺪ واﻟﻤﻌﺎﻧﻲ" ،ﻣﺎ ﯾﺸﻤﻞ اﻟﻤﻘﺎﺻﺪ اﻟﺘﻲ ﺗﻌﯿﻨﮭﺎ اﻟﻘﺮاﺋﻦ
اﻟﻠﻔﻈﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻮﺟﺪ ﻓﻲ ﻋﻘﺪ ﻓﺘﻜﺴﺒﮫ ﺣﻜﻢ ﻋﻘﺪ آﺧﺮ  ..وﻣﺎ ﯾﺸﻤﻞ اﻟﻤﻘﺎﺻﺪ
اﻟﻌﺮﻓﯿﺔ اﻟﻤﺮادة ﻟﻠﻨﺎس ﻓﻲ اﺻﻄﻼح ﺗﺨﺎطﺒﮭﻢ ،ﻓﺈﻧﮭﺎ ﻣﻌﺘﺒﺮة ﻓﻲ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺟﮭﺔ
اﻟﻌﻘﻮد") .(20
اﺧﺘﻠﻒ اﻟﻔﻘﮭﺎء اﻟﻤﻌﺎﺻﺮون ﻓﻲ ﺗﻜﯿﯿﻒ اﻟﻮدﯾﻌﺔ اﻟﺠﺎرﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺬھﺒﯿﻦ:
•
•

اﻟﻤﺬھﺐ اﻷول :اﻋﺘﺒﺮ ﺑﻌﺾ اﻟﻤﻌﺎﺻﺮﯾﻦ اﻟﻮداﺋﻊ اﻟﺠﺎرﯾﺔ ﻋﻘﺪ ودﯾﻌﺔ
ﺑﺎﻟﻤﻔﮭﻮم اﻟﺸﺮﻋﻲ ﻟﮭﺎ) .(21
اﻟﻤﺬھﺐ اﻟﺜﺎﻧﻲ :اﻋﺘﺒﺮ أﺻﺤﺎب ھﺬا اﻟﻤﺬھﺐ اﻟﻮدﯾﻌﺔ اﻟﺠﺎرﯾﺔ ﻋﻘﺪ
ﻗﺮض ،واﻟﻤﻮدع ھﻮ اﻟﻤﻘﺮض ،واﻟﻤﺼﺮف ھﻮ اﻟﻤﻘﺘﺮض ،وھﻮ رأي
أﻏﻠﺐ اﻟﻔﻘﮭﺎء اﻟﻤﻌﺎﺻﺮﯾﻦ)  ،(22ﺣﯿﺚ ﯾُﻌﺘﺒﺮ اﻟﺒﻨﻚ ﻣﻘﺘﺮﺿﺎً ،وﯾﺠﻮز ﻟﮫ
اﻟﺘﺼﺮف ﺑﺎﻷﻣﻮال اﻟﺘﻲ اﻗﺘﺮﺿﮭﺎ ،ﺑﺎﻋﺘﺒﺎره ﻣﺎﻟﻜﺎ ً ﻟﮭﺎ ،ﺿﺎﻣﻨﺎ ً ﻟﺮد
اﻟﻤﺜﻞ ،وھﻮ رأي ﻣﺠﻤﻊ اﻟﻔﻘﮫ اﻹﺳﻼﻣﻲ اﻟﻤﻨﺒﺜﻖ ﻋﻦ ﻣﻨﻈﻤﺔ اﻟﻤﺆﺗﻤﺮ
اﻹﺳﻼﻣﻲ ﺑﺠﺪة.

) (18اﻟوﺳﯾط ﻓﻲ ﺷرح اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻣدﻧﻲ ،اﻟﻌﻘود اﻟواردة ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻣل ،ﻋﺑد اﻟرزاق
أﺣﻣد اﻟﺳﻧﮭوري.753/7 ،
) (19اﻟوﺳﯾط ﻓﻲ ﺷرح اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻣدﻧﻲ ،اﻟﻌﻘود اﻟواردة ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻣل ،ﻋﺑد اﻟرزاق
أﺣﻣد اﻟﺳﻧﮭوري.757/7 ،
) (20ﺷرح اﻟﻘواﻋد اﻟﻔﻘﮭﯾﺔ ،أﺣﻣد ﺑن اﻟﺷﯾﺦ ﻣﺣﻣد اﻟزرﻗﺎ ،ص .55
) (21اﻟﻌﻘود اﻟﺷرﻋﯾﺔ اﻟﺣﺎﻛﻣﺔ ﻟﻠﻣﻌﺎﻣﻼت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣﻌﺎﺻرة ،ﻋﯾﺳﻰ ﻋﺑده ،ص
.113
) (22اﻟﺑﻧك اﻟﻼرﺑوي ﻓﻲ اﻹﺳﻼم ,ص  ،87اﻟﻔﺗﺎوى اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ،ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن
اﻟﻣؤﻟﻔﯾن ،ص  ،1170اﻻﻗﺗﺻﺎد اﻹﺳﻼﻣﻲ واﻟﻘﺿﺎﯾﺎ اﻟﻔﻘﮭﯾﺔ اﻟﻣﻌﺎﺻرة ،ﻋﻠﻲ أﺣﻣد
اﻟﺳﺎﻟوس.166/1 ،
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"إن ﻣﺠﻠﺲ ﻣﺠﻤﻊ اﻟﻔﻘﮫ اﻹﺳﻼﻣﻲ  ..ﺑﻌﺪ اطﻼﻋﮫ ﻋﻠﻰ اﻟﺒﺤﻮث اﻟﻮاردة
إﻟﻰ اﻟﻤﺠﻤﻊ ﺑﺨﺼﻮص ﻣﻮﺿﻮع :اﻟﻮداﺋﻊ اﻟﻤﺼﺮﻓﯿﺔ )ﺣﺴﺎﺑﺎت
اﻟﻤﺼﺎرف( ،وﺑﻌﺪ اﺳﺘﻤﺎﻋﮫ إﻟﻰ اﻟﻤﻨﺎﻗﺸﺎت اﻟﺘﻲ دارت ﺣﻮﻟﮫ ،ﻗﺮر ﻣﺎ ﯾﻠﻲ:
اﻟﻮداﺋﻊ ﺗﺤﺖ اﻟﻄﻠﺐ )اﻟﺤﺴﺎﺑﺎت اﻟﺠﺎرﯾﺔ( ﺳﻮاء أﻛﺎﻧﺖ ﻟﺪى اﻟﺒﻨﻮك
اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ أو اﻟﺒﻨﻮك اﻟﺮﺑﻮﯾﺔ ھﻲ ﻗﺮوض ﺑﺎﻟﻤﻨﻈﻮر اﻟﻔﻘﮭﻲ ،ﺣﯿﺚ إن
اﻟﻤﺼﺮف اﻟﻤﺘﺴﻠﻢ ﻟﮭﺬه اﻟﻮداﺋﻊ ﯾﺪه ﯾﺪ ﺿﻤﺎن ﻟﮭﺎ ھﻮ ﻣﻠﺰم ﺷﺮﻋﺎ ً ﺑﺎﻟﺮد ﻋﻨﺪ
اﻟﻄﻠﺐ") .(23
وﻗﺎل اﻟﺪﻛﺘﻮر ﻣﺤﻤﻮد ﻋﺒﺪ اﻟﻜﺮﯾﻢ أﺣﻤﺪ إرﺷﯿﺪ" :اﻟﻮدﯾﻌﺔ اﻟﻤﺼﺮﻓﯿّﺔ
ﻋﺒﺎرة ﻋﻦ ﻗﺮض ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺻﺎﺣﺐ اﻟﻤﺎل ﻟﻠﻤﺼﺮف ﻋﻠﻰ ﻓﺎﺋﺪة رﺑﻮﯾﺔ
ﻣﺸﺮوطﺔ ﺻﺮاﺣﺔ أو ﺿﻤﻨﺎ ً ﻣﻘﺎﺑﻞ اﻷﺟﻞ ،ﻓﻼ ﺗﻌﺘﺒﺮ ودﯾﻌﺔ ﺷﺮﻋﺎً ،وإﻧﻤﺎ
ھﻲ ﻣﻦ ﻗﺒﯿﻞ اﻟﻘﺮض ،ﻻﻧﻄﺒﺎق ﺷﺮوطﮫ ﻋﻠﯿﮭﺎ رﻏﻢ اﺳﻤﮭﺎ ،ﻓﺠﻤﯿﻊ ﻗﻮاﻋﺪ
اﻟﻘﺮض وﺷﺮوطﮫ اﻟﻤﻌﺮوﻓﺔ ﺷﺮﻋﺎ ً ﺗﻄﺒﯿﻖ ﻋﻠﯿﮭﺎ ،ﻓﺈذا ارﺗﺒﻄﺖ ﺑﻔﺎﺋﺪة
أﺻﺒﺢ ﻗﺮﺿﺎ ً رﺑﻮﯾﺎ ً ﻛﻤﺎ اﻟﺤﺎل ﻓﻲ اﻟﻤﺼﺎرف اﻟﺘﺠﺎرﯾﺔ اﻟﺮﺑﻮﯾﺔ ،ﻓﺎﻟﻤﻮدع
ﯾﺴﺘﺮدّ اﻟﺒﺪل واﻟﻔﺎﺋﺪة اﻟﻤﻘﺮرة ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺎل ،أﻣﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﺼﺎرف اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ،
ﻓﺘﻜﯿﯿﻒ اﻟﻮدﯾﻌﺔ ﻏﯿﺮ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرﯾﺔ ﺑﺄﻧﮭﺎ ﻗﺮض ﺣﺴﻦ ،إذ إن اﻟﻤﺼﺎرف
اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ ﻻ ﺗﺪﻓﻊ ﻓﻮاﺋﺪ ﻋﻠﻰ اﻟﻮداﺋﻊ اﻵﺟﻠﺔ وﻻ اﻟﺠﺎرﯾﺔ .. ،وإﻧﻤﺎ ھﻲ
ﻗﺮوض ﺣﺴﻨﺔ ﯾﻘﺪﻣﮭﺎ اﻟﻌﻤﯿﻞ ﻟﻠﻤﺼﺮف اﻹﺳﻼﻣﻲ وھﻮ ﻣﺄذون ﻓﻲ
اﻟﺘﺼﺮف ﻣﻠﺘﺰﻣﺎ ً ﺑﻘﻮاﻋﺪ اﻟﻘﺮض اﻟﺤﺴﻦ ﻓﻲ اﻹﺳﻼم") .(24
وﻋﻠﻰ ﺻﻮرﺗﮫ ھﺬه ،ﯾﻘﻮل اﻟﺪﻛﺘﻮر ﻋﻠﻲ اﻟﺴﺎﻟﻮس" ،وﻣﺎ دام اﻟﺒﻨﻚ ﻻ
ﯾﻌﻄﻲ ﻓﺎﺋﺪة ﻋﻠﻰ ھﺬا اﻟﻨﻮع ﻣﻦ اﻟﻘﺮوض ،ﻓﺎﻟﻘﺮوض إذن ھﻨﺎ ﻗﺮض
ﺣﺴﻦ ،وھﻮ ﯾﺨﻠﻮ ﻣﻦ اﻟﺮﺑﺎ") .(25
واﻟﺮاﺟﺢ وﷲ أﻋﻠﻢ ،ھﻮ ﺗﻜﯿﯿﻒ اﻟﻮدﯾﻌﺔ اﻟﺠﺎرﯾﺔ ﻋﻠﻰ أﻧﮭﺎ ﻗﺮض ،ﻷن
أھﻢ ﻣﺎ ﯾﻤﯿﺰ اﻟﻮدﯾﻌﺔ ﺑﺎﺻﻄﻼﺣﮭﺎ اﻟﻔﻘﮭﻲ ﻛﻮن ﺣﻜﻤﮭﺎ ﻟﺰوم اﻟﺤﻔﻆ ،وﺣﺎﻟﮭﺎ
ﻓﻲ ﯾﺪ اﻟﻤﻮدَع أﻣﺎﻧﺔ ﻻ ﯾﻀﻤﻦ إﻻ ﺑﺘﻌ ٍﺪ أو ﺗﻘﺼﯿﺮ ،وھﺬان اﻷﻣﺮان ﻣﻨﺘﻔﯿﺎن
ﻓﻲ ﺗﻌﺎﻣﻞ اﻟﺒﻨﻚ ﻣﻊ اﻟﻮداﺋﻊ اﻟﺠﺎرﯾﺔ ،ﻓﺎﻟﺒﻨﻚ ﻻ ﯾﺤﻔﻈﮭﺎ ﺑﻞ ﯾﺴﺘﮭﻠﻜﮭﺎ ﻓﻲ
ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﮫ اﻟﻤﺼﺮﻓﯿﺔ ،واﻟﻌﻤﻞ ﻓﻲ ﻛﻞ اﻟﺒﻨﻮك ﻋﻠﻰ أن اﻟﻮدﯾﻌﺔ ﻣﻀﻤﻮﻧﺔ
ﻣﻄﻠﻘﺎً.

) (23ﻣﺟﻠﺔ ﻣﺟﻣﻊ اﻟﻔﻘﮫ اﻹﺳﻼﻣﻲ اﻟﺗﺎﺑﻊ ﻟﻣﻧظﻣﺔ اﻟﻣؤﺗﻣر اﻹﺳﻼﻣﻲ ﺑﺟدة.701/9 ،
) (24اﻟﺷﺎﻣل ﻓﻲ ﻣﻌﺎﻣﻼت وﻋﻣﻠﯾﺎت اﻟﻣﺻﺎرف اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ ،ﻣﺣﻣود ﻋﺑد اﻟﻛرﯾم
أﺣﻣد إرﺷﯾد ،ص .159
) (25ﻣوﺳوﻋﺔ اﻟﻘﺿﺎﯾﺎ اﻟﻔﻘﮭﯾﺔ اﻟﻣﻌﺻرة واﻻﻗﺗﺻﺎد اﻹﺳﻼﻣﻲ ,ﻋﻠﻲ اﻟﺳﺎﻟوس ،ص
.180
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وﻗﺪ ورد ﻓﻲ اﻷﺛﺮ ﻣﺎ ﯾﺪل ﻋﻠﻰ ﺻﺤﺔ ھﺬا اﻟﺘﻜﯿﯿﻒ ،ﺣﯿﺚ ﻗﺎل ﻋﺒﺪ ﷲ
اﻟﺮﺟُﻞَ َﻛﺎنَ َﯾﺄْﺗِﯿ ِﮫ
ﻋﻠَ ْﯿﮫِ ،أ َ ﱠن ﱠ
ﺑﻦ اﻟﺰﺑﯿﺮ ﻋﻦ دﯾﻦ أﺑﯿﮫَ » :و ِإﻧﱠ َﻤﺎ َﻛﺎنَ دَ ْﯾﻨُﮫُ اﻟﱠﺬِي َ
َ
َ
َ
ﺑِ ْﺎﻟ َﻤﺎ ِل ،ﻓَﯿَ ْﺴﺘ َْﻮ ِدﻋُﮫُ إِﯾﱠﺎهُ ،ﻓَﯿَﻘُﻮ ُل ﱡ
ﻋﻠ ْﯿ ِﮫ
ﺳﻠ ٌ
ﻒ ،ﻓَﺈِﻧِّﻲ أ ْﺧﺸَﻰ َ
اﻟﺰﺑَﯿ ُْﺮ :ﻻَ َوﻟَ ِﻜﻨﱠﮫُ َ
ﻀ ْﯿ َﻌ َﺔ«) .(26
اﻟ ﱠ
)إﻧﻤﺎ ﯾﻔﻌﻞ ذﻟﻚ ﺧﺸﯿﺔ أن ﯾﻀﯿﻊ اﻟﻤﺎل ﻓﯿ ّ
ُﻈﻦ ﺑﮫ ظﻦ ﺳﻮء ﻓﯿﮫ أو
ﺗﻘﺼﯿﺮ ﻓﻰ ﺣﻔﻈﮫ ،ﻓﯿﺮى أن ھﺬا أﺑﻘﻰ ﻟﻤﺮوءﺗﮫ ،وأوﺛﻖ ﻷﺻﺤﺎب اﻷﻣﻮال
 ..ﻓﺮأى أن ﯾﺠﻌﻞ أﻣﻮال اﻟﻨﺎس ﻣﻀﻤﻮﻧﺔ ﻋﻠﯿﮫ ،وﻻ ﯾﺒﻘﯿﮭﺎ ﺗﺤﺖ ﺷﻲء ﻣﻦ
ﺟﻮاز اﻟﺘﻠﻒ ،وﻟﺘﻄﯿﺐ ﻧﻔﺲ ﺻﺎﺣﺐ اﻟﻮدﯾﻌﺔ ﻋﻠﻰ ذﻣﺘﮫ ،وﺗﻄﯿﺐ ﻧﻔﺴﮫ ھﻮ
ﻋﻠﻰ رﺑﺢ ھﺬا اﻟﻤﺎل() .(27
ﻓﻠﻮ ﻛﺎن ﻋﻘﺪ اﻟﻮدﯾﻌﺔ ﯾﺴﻤﺢ ﺑﺎﺳﺘﻌﻤﺎل اﻟﻌﯿﻦ ،ﻟﻤﺎ طﻠﺐ اﻟﺰﺑﯿﺮ أن ﯾﻜﻮن
ﻗﺮﺿﺎً ،وﻟﻮ ﻛﺎﻧﺖ اﻟﻮدﯾﻌﺔ ﻣﻀﻤﻮﻧﺔً ﻟﻤﺎ ﺧﺸﻲ ﻋﻠﯿﮭﺎ ﻣﻦ ﺳﻮء اﻟﺤﻔﻆ ،وﷲ
أﻋﻠﻢ.
ﻛﻤﺎ أن ﺗﻌﺮﯾﻒ اﻟﻘﺮض وأﺣﻜﺎﻣﮫ ﻣﻨﻄﺒﻘﺔ ﻣﻊ ھﺬه اﻟﻤﺴﺄﻟﺔ ،ﻓﻘﺪ ﻋﺮف
اﻟﻘﺮض ﺑﺄﻧﮫ ﻋﺒﺎرة ﻋﻦ دﻓﻊ ﻣﺎل إﻟﻰ اﻟﻐﯿﺮ ،ﻟﯿﻨﺘﻔﻊ ﺑﮫ وﯾﺮد ﺑﺪﻟﮫ ،وﻣﺎل
اﻟﺤﺴﺎب اﻟﺠﺎري ﯾﺪﻓﻌﮫ ﺻﺎﺣﺒﮫ إﻟﻰ اﻟﻤﺼﺮف ،ﻟﯿﻨﺘﻔﻊ ﺑﮫ وﯾﺮد ﺑﺪﻟﮫ،
ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ أن ﺻﺎﺣﺐ اﻟﺤﺴﺎب اﻟﺠﺎري ﯾﻌﻠﻢ أن اﻟﻤﺼﺮف اﻟﺬي ﯾﺘﻠﻘﻰ
ﻣﺎﻟﮫ ﻟﻦ ﯾﺤﺘﻔﻆ ﻟﮫ ﺑﮭﺬا اﻟﻤﺎل ﺳﺎﻛﻨﺎ ً ﻣﺴﺘﻘﺮا ً ﻓﻲ ﺻﻨﺎدﯾﻘﮫ ﻟﯿﻌﯿﺪه ﺑﻌﯿﻨﮫ ﻋﻨﺪ
اﻟﻄﻠﺐ ،ﺑﻞ إﻧﮫ ﺳﻮف ﯾﺨﺘﻠﻂ ﺑﻐﯿﺮه ﻣﻦ اﻷﻣﻮال وﺑﺄﻣﻮال اﻟﻤﺼﺮف ،ﻛﻤﺎ أن
اﻟﻤﺼﺮف ﺳﻮف ﯾﺴﺘﻌﻤﻞ ھﺬه اﻷﻣﻮال ﻓﻲ أﻋﻤﺎﻟﮫ واﺳﺘﺜﻤﺎراﺗﮫ ،وھﺬا ﯾﻌﻨﻲ
أن اﻟﻤﺼﺮف ﻟﻦ ﯾﻌﯿﺪ ﻋﯿﻦ اﻟﻤﺎل ،ﺑﻞ ﯾﻌﯿﺪ ﻣﺜﻠﮫ ﻋﻨﺪ اﻟﻄﻠﺐ ،وھﺬه اﻷﻣﻮال
ﻓﻲ ﺣﻘﯿﻘﺘﮭﺎ ﻗﺮوض ﻻ وداﺋﻊ.
اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻟﺮاﺑﻊ :ﺣﻜﻢ ﻋﻤﻮﻟﺔ اﻟﻤﺼﺮف ﻓﻲ اﻟﻮداﺋﻊ اﻟﻤﺼﺮﻓﯿﺔ.
أﺑﺎح اﻟﺸﺮع اﻹﺳﻼﻣﻲ ﻟﻠﻤﺴﻠﻢ أن ﯾﺄﺧﺬ أﺟﺮة ﻣﻘﺎﺑﻞ أي ﺧﺪﻣﺔ ﯾﺆدﯾﮭﺎ
ﻟﻶﺧﺮﯾﻦ ،وإن اﻟﻤﺼﺎرف اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ ﺗﻘﺪم ﻟﻌﻤﻼﺋﮭﺎ ﺧﺪﻣﺎت ،ﻛﺎﻟﺘﺰوﯾﺪ
ﺑﺪﻓﺘﺮ اﻟﺸﯿﻜﺎت ﻷﺻﺤﺎب اﻟﻮداﺋﻊ اﻟﺜﺎﺑﺘﺔ واﻻدﺧﺎرﯾﺔ ،ورﺻﺪ ﺣﺮﻛﺔ
اﻟﺤﺴﺎب ،ﻓﮭﺬه اﻟﺨﺪﻣﺎت ﯾﺠﻮز ﻟﻠﺒﻨﻚ أن ﯾﺄﺧﺬ أﺟﺮة ﻋﻠﻰ أﺗﻌﺎﺑﮫ ﻓﻲ
ﺗﻘﺪﯾﻤﮭﺎ ،وﻟﻜﻦ ﯾﻨﺒﻐﻲ أن ﺗﺤﺴﺐ ﺑﺪﻗﺔ وﺗﻜﻮن ﻣﻘﺎﺑﻞ اﻟﻨﻔﻘﺎت اﻟﻔﻌﻠﯿﺔ اﻟﺘﻲ
ﯾﻘﺪﻣﮭﺎ اﻟﻤﺼﺮف ،ﻛﻲ ﻻ ﺗﺆدي إﻟﻰ زﯾﺎدة ﻓﺘﻜﻮن ﻛﺎﻟﻔﺎﺋﺪة) .(28
) (26ﺻﺣﯾﺢ اﻟﺑﺧﺎري ،ﺑﺎب ﺑرﻛﺔ اﻟﻐﺎزي ﻓﻲ ﺣﯾﺎﺗﮫ ﺣﯾﺎ ً وﻣﯾﺗﺎً ،رﻗم اﻟﺣدﯾث:
.87/4 ،3129
) (27ﺷرح ﺻﺣﯾﺢ اﻟﺑﺧﺎري ﻻﺑن ﺑطﺎل.291/5 ،
) (28اﻧﻈﺮ :اﻟﻛﺗﺎب :اﻟﻔﺗﺎوى اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ،ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟﻣؤﻟﻔﯾن ،ص .1090
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ﯾﻘﻮل اﻟﺪﻛﺘﻮر أﺣﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﻌﺰﯾﺰ اﻟﺤﺪاد ،ﻣﺪﯾﺮ إدارة اﻹﻓﺘﺎء ﺑﺪاﺋﺮة
اﻟﺸﺆون اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ واﻟﻌﻤﻞ اﻟﺨﯿﺮي ﺑﺪﺑﻲ" ،وأﻣﺎ ﻟﻮ ﻛﺎﻧﺖ ھﻨﺎﻟﻚ رﺳﻮم
ﻓﻌﻠﯿﺔ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻣﺎ ﯾﻘﺪﻣﮫ اﻟﻤﺼﺮف ﻣﻦ ﺧﺪﻣﺎت وﺗﺴﮭﯿﻼت ﻟﻠﻤﻮدِع ،ﻣﻦ ﺗﻤﻜﯿﻨﮫ
ﻣﻦ ﺳﺤﺐ اﻟﻮدﯾﻌﺔ ﻣﻦ ﻓﺮوع ﺑﻌﺾ اﻟﺒﻨﻮك أو اﻷﺟﮭﺰة اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻠﻤﺼﺮف،
وﻧﺤﻮ ذﻟﻚ ﻣﻤﺎ ﯾﺘﻄﻠﺐ رﺳﻮﻣﺎً ،ﻓﻼ ﺑﺄس ﺑﮫ ،ﻟﻜﻦ ﻟﯿﺲ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻣﺠﺮد ﺣﻔﻆ
اﻟﻤﺎل") .(29
اﻟﻤﺒﺤﺚ اﻟﺜﺎﻧﻲ :اﻟﻮداﺋﻊ اﻟﺜﺎﺑﺘﺔ
اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻷول :ﺣﻘﯿﻘﺔ اﻟﻮداﺋﻊ اﻟﺜﺎﺑﺘﺔ.
اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻟﺜﺎﻧﻲ :اﻟﺘﻜﯿﯿﻒ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ ﻟﻠﻮداﺋﻊ اﻟﺜﺎﺑﺘﺔ.
اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻟﺜﺎﻟﺚ :اﻟﺘﻜﯿﯿﻒ اﻟﻔﻘﮭﻲ ﻟﻠﻮداﺋﻊ اﻟﺜﺎﺑﺘﺔ.
اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻷول :ﺣﻘﯿﻘﺔ اﻟﻮداﺋﻊ اﻟﺜﺎﺑﺘﺔ
ﻷﺟﻞ ﺑﺄﻧﮭﺎ :ھﻲ اﻟﻤﺒﺎﻟﻎ اﻟﺘﻲ ﯾﻮدﻋﮭﺎ
وﺗﻌﺮف اﻟﻮداﺋﻊ اﻟﺜﺎﺑﺘﺔ أو
ّ
ٍ
أﺻﺤﺎﺑﮭﺎ ﻓﻲ اﻟﺒﻨﻚ ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ اﺗﻔﺎق ﺑﯿﻨﮭﻤﺎ ﺑﻌﺪم ﺳﺤﺒﮭﺎ أو ﺷﻲء ﻣﻨﮭﺎ إﻻ ﺑﻌﺪ
إﺧﻄﺎر اﻟﺒﻨﻚ ﺑﻤﺪة ﻣﻌﯿّﻨﺔ ،وﯾﺪﻓﻊ اﻟﺒﻨﻚ ﻟﻠﻤﻮدع ﻓﺎﺋﺪة إذا ﺑﻘﯿﺖ ﻣﺪة ﻣﻌﯿﻨﺔ
دون أن ﺗﺴﺤﺐ) .(30
وﺗﺘﻤﯿّﺰ ھﺬه اﻟﻮداﺋﻊ ﺑﺄﻧﮭﺎ) :(31
 .1ھﻲ أھﻢ اﻟﻤﻮارد اﻟﺘﻲ ﺗﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﯿﮭﺎ اﻟﻤﺼﺎرف.
 .2ﻻ ﯾﺤﻖ ﻟﻠﻤﻮدع ﺳﺤﺒﮭﺎ أو ﺟﺰء ﻣﻨﮭﺎ إﻻ ﺑﻌﺪ اﻧﺘﮭﺎء اﻟﻤﺪة اﻟﻤﺘﻔﻖ
ﻋﻠﯿﮭﺎ ،ﻟﺬﻟﻚ ﻻ ﯾﺼﺪر اﻟﺒﻨﻚ دﻓﺘﺮ ﺷﯿﻜﺎت ﻟﮭﺬه اﻟﻮداﺋﻊ.
 .3ﺗﻌﻄﻲ اﻟﻤﺼﺮف ﺣﺮﯾّﺔ اﺳﺘﺜﻤﺎرھﺎ ﻓﻲ ﻣﺸﺎرﯾﻊ إﻧﺘﺎﺟﯿﺔ ﻗﺼﯿﺮة أو
طﻮﯾﻠﺔ اﻷﻣﺪ.
 .4ﯾﺤﺼﻞ ﻓﯿﮭﺎ ﻛﻞ ﻣﻦ اﻟﺒﻨﻚ واﻟﻤﻮدع ﻋﻠﻰ أرﺑﺎح ﯾﺘﻢ اﻻﺗﻔﺎق ﻋﻠﻰ
ﻧﺴﺒﺘﮭﺎ ﻋﻨﺪ اﻟﻌﻘﺪ.
اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻟﺜﺎﻧﻲ :اﻟﺘﻜﯿﯿﻒ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ ﻟﻠﻮداﺋﻊ اﻟﺜﺎﺑﺘﺔ.
) (29ﻣوﻗﻊ إﺳﻼم وﯾب. https://goo.gl/URkLqa ،
) (30اﻟﻣﻌﺎﻣﻼت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣﻌﺎﺻرة ،ﻣﺣﻣد ﻋﺛﻣﺎن ﺷﺑﯾر ،ص  ،265واﻧظر :اﻟﺑﻧك
اﻟﻼرﺑوي ﻓﻲ اﻹﺳﻼم :ﻣﺣﻣد ﺑﺎﻗر اﻟﺻدر ،ص .96
) (31اﻧﻈﺮ :اﻻﻗﺗﺻﺎد اﻹﺳﻼﻣﻲ واﻟﻘﺿﺎﯾﺎ اﻟﻔﻘﮭﯾﺔ اﻟﻣﻌﺎﺻرة ،182/1 ،اﻟﻣﻌﺎﻣﻼت
اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣﻌﺎﺻرة ،ﻣﺣﻣد ﻋﺛﻣﺎن ﺷﺑﯾر ،ص  ،265اﻟﺑﻧك اﻟﻼرﺑوي ﻓﻲ اﻹﺳﻼم ص .96
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ﻻ ﯾﺨﺘﻠﻒ ﺗﻜﯿﯿﻒ اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻟﻠﻮداﺋﻊ اﻟﺜﺎﺑﺘﺔ ﻋﻦ ﺗﻜﯿﯿﻔﮫ ﻟﻠﻮداﺋﻊ اﻟﻤﺘﺤﺮك،
ﻓﺎﻟﺮاﺟﺢ اﻋﺘﺒﺎر اﻟﻮداﺋﻊ اﻟﻨﻘﺪﯾﺔ ﻛﻠﮭﺎ ﻋﺒﺎرة ﻋﻦ ﻗﺮض ،وﻣﺎ ﯾﻌﻄﯿﮫ اﻟﺒﻨﻚ
ﻟﻠﻤﻮدع ﯾﻌﺘﺒﺮ ﻓﺎﺋﺪة وﯾﺨﺘﻠﻒ ﺑﺎﺧﺘﻼف ﻣﻘﺪار اﻟﻮدﯾﻌﺔ ،وﻣﺪة اﻹﯾﺪاع) .(32
اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻟﺜﺎﻟﺚ :اﻟﺘﻜﯿﯿﻒ اﻟﻔﻘﮭﻲ ﻟﻠﻮداﺋﻊ اﻟﺜﺎﺑﺘﺔ.
ﺗﻜﯿّﻒ اﻟﻮدﯾﻌﺔ اﻟﺜﺎﺑﺘﺔ ﻓﻲ اﻟﻔﻘﮫ اﻹﺳﻼﻣﻲ ،ﻋﻠﻰ أﻧﮭﺎ ﺷﺮﻛﺔ ﻣﻀﺎرﺑﺔ
"ﻗﺮاض" ،ﻷن اﻟﻮدﯾﻌﺔ اﻟﺜﺎﺑﺘﺔ ﺗﻘﻮم ﻋﻠﻰ أن ﯾﺪﻓﻊ اﻟﻤﻮدع ﻟﻠﺒﻨﻚ اﻟﻤﺎل،
وﯾﻘﻮم اﻟﺒﻨﻚ ﺑﺎﻟﻌﻤﻞ ﺑﻤﺒﺎﺷﺮﺗﮫ ،أو ﯾﺪﻓﻌﮭﺎ إﻟﻰ ﻣﻦ ﯾﻌﻤﻞ ﺑﮭﺎ.
وﺗﻌﺮف اﻟﻤﻀﺎرﺑﺔ ﻓﻲ اﻟﻔﻘﮫ ﺑﺄﻧﮭﺎ :ﻋﻘﺪ ﺷﺮﻛﺔ ﻓﻲ اﻟﺮﺑﺢ ﺑﻤﺎل ﻣﻦ
ّ
ﺟﺎﻧﺐ رب اﻟﻤﺎل ،وﻋﻤﻞ ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺐ اﻟﻤﻀﺎرب)  ،(33ﻓﯿﻜﻮن اﻟﺮﺑﺢ ﺑﯿﻨﮭﺎ
ﺣﺴﺐ اﻻﺗﻔﺎق ،واﻟﺨﺴﺎرة ﻋﻠﻰ رب اﻟﻤﺎل.
وإذا أذن رب اﻟﻤﺎل ﻟﻠﺒﻨﻚ )اﻟﻤﻀﺎرب( ﻓﻲ ﻣﻀﺎرﺑﺔ ﻋﺎﻣﻞ اﻵﺧﺮ ،أو
ﻗﺎل ﻟﮫ اﻋﻤﻞ ﺑﺮأﯾﻚ ،ﺟﺎز ﻟﮫ أن ﯾﻀﺎرب)  ،(34وﺗﺴﻤﻰ ﺑﺎﻟﻤﻀﺎرﺑﺔ
اﻟﻤﺸﺘﺮﻛﺔ.
ﯾﻘﻮل ﻣﺠﻤﻊ اﻟﻔﻘﮫ اﻹﺳﻼﻣﻲ ،ﻓﻲ دورﺗﮫ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﻋﺸﺮ ،اﻟﻤﻨﻌﻘﺪ ﻓﻲ دوﻟﺔ
اﻟﻜﻮﯾﺖ ﻋﺎم " :2001اﻟﻤﻀﺎرﺑﺔ اﻟﻤﺸﺘﺮﻛﺔ :ھﻲ اﻟﻤﻀﺎرﺑﺔ اﻟﺘﻲ ﯾﻌﮭﺪ ﻓﯿﮭﺎ
ﻣﺴﺘﺜﻤﺮون ﻋﺪﯾﺪون -ﻣﻌﺎ ً أو ﺑﺎﻟﺘﻌﺎﻗﺐ -إﻟﻰ ﺷﺨﺺ طﺒﯿﻌﻲ أو ﻣﻌﻨﻮي،
ﺑﺎﺳﺘﺜﻤﺎر أﻣﻮاﻟﮭﻢ ،وﯾﻄﻠﻖ ﻟﮫ ﻏﺎﻟﺒﺎ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﺑﻤﺎ ﯾﺮاه ﻣﺤﻘﻘﺎ ﻟﻠﻤﺼﻠﺤﺔ ،وﻗﺪ
ﯾﻘﯿﺪ ﺑﻨﻮع ﺧﺎص ﻣﻦ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ،ﻣﻊ اﻹذن ﻟﮫ ﺻﺮاﺣﺔ أو ﺿﻤﻨﺎ ﺑﺨﻠﻂ
أﻣﻮاﻟﮭﻢ ﺑﻌﻀﮭﺎ ﺑﺒﻌﺾ ،أو ﺑﻤﺎﻟﮫ ،أو ﻣﻮاﻓﻘﺘﮫ أﺣﯿﺎﻧﺎ ﻋﻠﻰ ﺳﺤﺐ أﻣﻮاﻟﮭﻢ
ﻛﻠﯿّﺎ أو ﺟﺰﺋﯿّﺎ ً ﻋﻨﺪ اﻟﺤﺎﺟﺔ ﺑﺸﺮوط ﻣﻌﯿﻨﺔ) .(35
وﺗﺎﺑﻊ اﻟﻤﺠﻤﻊ ﻓﻲ ﻗﺮاره" ،ھﺬه اﻟﻤﻀﺎرﺑﺔ اﻟﻤﺸﺘﺮﻛﺔ ﻣﺒﻨﯿّﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ
ﻗﺮره اﻟﻔﻘﮭﺎء ﻣﻦ ﺟﻮاز ﺗﻌﺪد أرﺑﺎب اﻷﻣﻮال ،وﺟﻮاز اﺷﺘﺮاك اﻟﻤﻀﺎرب
ﻣﻌﮭﻢ ﻓﻲ رأس اﻟﻤﺎل ،وإﻧﮭﺎ ﻻ ﺗﺨﺮج ﻋﻦ ﺻﻮر اﻟﻤﻀﺎرﺑﺔ اﻟﻤﺸﺮوﻋﺔ ﻓﻲ
ﺣﺎل اﻻﻟﺘﺰام ﻓﯿﮭﺎ ﺑﺎﻟﻀﻮاﺑﻂ اﻟﺸﺮﻋﯿﺔ اﻟﻤﻘﺮرة ﻟﻠﻤﻀﺎرﺑﺔ ،ﻣﻊ ﻣﺮاﻋﺎة ﻣﺎ
ﺗﺘﻄﻠﺒّﮫ طﺒﯿﻌﺔ اﻻﺷﺘﺮاك ﻓﯿﮭﺎ ﺑﻤﺎ ﻻ ﯾﺨﺮﺟﮭﺎ ﻋﻦ اﻟﻤﻘﺘﻀﻰ اﻟﺸﺮﻋﻲ) .(36
اﻟﻔﺮق ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻀﺎرﺑﺔ ﻓﻲ اﻟﺘﻜﯿﯿﻒ اﻟﻔﻘﮭﻲ واﻟﻘﺮض ﻓﻲ اﻟﺘﻜﯿﯿﻒ
اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ:
) (32اﻟوﺳﯾط ﻓﻲ ﺷرح اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻣدﻧﻲ ﻟﻠﺳﻧﮭوري.755/7 ،
) (33ﺣﺎﺷﯾﺔ اﺑن ﻋﺎﺑدﯾن.645/5 ،
) (34ﺣﺎﺷﯾﺔ اﺑن ﻋﺎﺑدﯾن.649/5 ،
) (35ﻣﺟﻠﺔ ﻣﺟﻣﻊ اﻟﻔﻘﮫ اﻹﺳﻼﻣﻲ.1298/13 ،
) (36ﻣﺟﻠﺔ ﻣﺟﻣﻊ اﻟﻔﻘﮫ اﻹﺳﻼﻣﻲ.1298/13 ،
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 -1اﻟﻘﺮض ﯾُﺤﺪّد ُ ﻟﮫ ﻓﺎﺋﺪة رﺑﻮﯾﺔ ،ﺣﺴﺐ ﻣﺪة اﻹﯾﺪاع ،ﺑﻨﺴﺒﺔ ﺛﺎﺑﺘﺔ ﺳﻨﻮﯾﺔ،
دون أن ﯾُﻨﻈﺮ إﻟﻰ ﻧﺎﺗﺞ ھﺬا اﻟﻘﺮض ﺑﺮﺑﺢ أو ﺧﺴﺎرة ،أﻣﺎ ﻓﻲ
اﻟﻤﻀﺎرﺑﺔ :ﻓﺎﻟﺮﺑﺢ ﯾﻘﺴﻢ ﺑﯿﻦ ﺻﺎﺣﺐ رأس اﻟﻤﺎل واﻟﻤﻀﺎرب ﺑﻨﺴﺒﺔ
ﻣﺘﻔﻖ ﻋﻠﯿﮭﺎ ،واﻟﺨﺴﺎرة ﻣﻦ رأس اﻟﻤﺎل وﺣﺪه ،وﻻ َﯾﺄﺧﺬ ُ اﻟﻌﺎﻣﻞ ﺷﯿﺌﺎ ً
ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺨﺴﺎرة ،وﻻ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻋﺪم وﺟﻮد رﺑﺢ.
 -2اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻮدع واﻟﺒﻨﻚ اﻟﺮﺑﻮي ﻟﯿﺴﺖ ﻣﻦ ﺑﺎب اﻟﺸﺮﻛﺔ ،ﻓﺎﻟﻤﻮدع
ﻟﮫ ﻣﺒﻠﻎ ﻣﻌﯿﻦ ﻣﻀﻤﻮن  -اﻟﻔﺎﺋﺪة  ،-ﻓﻼ ﺷﺄن ﻟﮫ ﺑﻌﻤﻞ اﻟﺒﻨﻚ ،واﻟﺒﻨﻚ
ﯾﻤﻠﻚ اﻟﻘﺮض وﯾﺴﺘﺜﻤﺮه ﻟﻨﻔﺴﮫ ،ﻓﺈن ﻛﺴﺐ ﻛﺜﯿﺮا ً ﻓﻠﻨﻔﺴﮫ ،وإن ﺧﺴﺮ
ﺗﺤﻤﻞ اﻟﺨﺴﺎرة وﺣﺪه ،أﻣﺎ اﻟﻤﻀﺎرﺑﺔ :ﻓﮭﻲ ﺷﺮﻛﺔ ﻓﯿﮭﺎ اﻟﻤﻐﻨﻢ واﻟﻤﻐﺮم
ﻟﻜﻼ اﻟﺸﺮﯾﻜﯿﻦ  -اﻟﺒﻨﻚ واﻟﻤﻮدع  -ﻓﺎﻟﻤﻀﺎرب ،ﻻ ﯾﻤﻠﻚ اﻟﻤﺎل وإﻧﻤﺎ
ﯾﺘﺼﺮف ﻓﯿﮫ ﻛﻮﻛﯿﻞ ﻋﻦ رب اﻟﻤﺎل ،واﻟﺮﺑﺢ ﻣﮭﻤﺎ ﺑﻠﻎ ﯾﻘﺴﻢ ﺑﯿﻦ اﻟﺒﻨﻚ
واﻟﻤﻮدع ﺣﺴﺐ اﻻﺗﻔﺎق ،واﻟﺨﺴﺎرة ﯾﺘﺤ ّﻤﻠﮭﺎ رب اﻟﻤﺎل وﺣﺪه ،إذ إن
اﻟﻤﻀﺎرب ﺧﺴﺮ ﺟﮭﺪه ،وﻻ ﺿﻤﺎن ﻋﻠﻰ ﻣﻀﺎرب.
اﻟﻤﺒﺤﺚ اﻟﺜﺎﻟﺚ :اﻟﻮداﺋﻊ اﻻدﺧﺎرﯾﺔ.
اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻷول :ﺣﻘﯿﻘﺔ اﻟﻮداﺋﻊ اﻻدﺧﺎرﯾﺔ.
اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻟﺜﺎﻧﻲ :اﻟﺘﻜﯿﯿﻒ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ ﻟﻠﻮداﺋﻊ اﻻدﺧﺎرﯾﺔ.
اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻟﺜﺎﻟﺚ :اﻟﺘﻜﯿﯿﻒ اﻟﻔﻘﮭﻲ ﻟﻠﻮداﺋﻊ اﻻدﺧﺎرﯾﺔ.
اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻷول :ﺣﻘﯿﻘﺔ اﻟﻮداﺋﻊ اﻻدﺧﺎرﯾﺔ
ھﻲ اﻟﻤﺒﺎﻟﻎ اﻟﺘﻲ ﯾﻀﻌﮭﺎ اﻟﻤﻮدع ﻓﻲ اﻟﻤﺼﺮف ،وﯾﺤﻖ ﻟﮫ ﺳﺤﺒﮭﺎ ﻛﺎﻣﻠﺔ
ﻣﺘﻰ ﺷﺎء ،أو ﺿﻤﻦ ﺷﺮوط ﺧﺎﺻﺔ ،وﯾﻌﻄﻰ أﺻﺤﺎﺑﮭﺎ ﻓﺎﺋﺪة ﺗﻜﻮن أﻗﻞ ﻣﻦ
اﻟﻮداﺋﻊ اﻟﺜﺎﺑﺘﺔ ،وﻓﻲ اﻟﻤﺼﺎرف اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ ﺗﺸﺎرك وداﺋﻊ اﻟﺘﻮﻓﯿﺮ ﻓﻲ
اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر وﺗﻮزع ﻋﻠﯿﮭﺎ اﻷرﺑﺎح واﻟﺨﺴﺎﺋﺮ ﻛﺎﻟﻮداﺋﻊ اﻟﺜﺎﺑﺘﺔ ،إﻻ أﻧﮫ ﻻ ﯾﻠﺰم
اﻟﻌﻤﯿﻞ إﺧﻄﺎر اﻟﻤﺼﺮف ﺑﺎﻟﺴﺤﺐ اﻟﻤﺴﺒﻖ ،وإﻧﻤﺎ إذا ﻗﺎم ﺑﺎﻟﺴﺤﺐ اﻟﺠﺰﺋﻲ
ﻓﺈن اﻟﺠﺰء اﻟﻤﺴﺤﻮب ﻻ ﯾﺸﺎرك واﻟﺠﺰء اﻟﻤﺘﺒﻘﻲ ﯾﺤﺼﻞ ﻋﻠﻰ ﻧﺼﯿﺒﮫ ﻣﻦ
اﻷرﺑﺎح واﻟﺨﺴﺎﺋﺮ) .(37
ﯾﺘﺒﯿﻦ ﻣﻤﺎ ﺳﺒﻖ ،أن ھﺬا اﻟﻨﻮع ﯾﺘﺪاﺧﻞ ﻣﻊ اﻟﻨﻮﻋﯿﻦ اﻟﺴﺎﺑﻘﯿﻦ ﻋﻠﻰ اﻟﺸﻜﻞ
اﻟﺘﺎﻟﻲ:
 .1ﺗﻠﺘﻘﻲ اﻟﻮداﺋﻊ اﻻدﺧﺎرﯾﺔ ﻣﻊ اﻟﻮداﺋﻊ اﻟﺠﺎرﯾﺔ ﻓﻲ إﻣﻜﺎن اﻟﺴﺤﺐ ﻣﻨﮭﺎ
ﻣﺘﻰ ﺷﺎء اﻟﻤﻮدع ،ﺑﺨﻼف اﻟﻮدﯾﻌﺔ اﻟﺜﺎﺑﺘﺔ.
) (37اﻟﺷﺎﻣل ﻓﻲ ﻣﻌﺎﻣﻼت وﻋﻣﻠﯾﺎت اﻟﻣﺻﺎرف اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ ،ص  ،161واﻧظر:
اﻟﻣﻌﺎﻣﻼت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣﻌﺎﺻرة ﻟـ ﺷﺑﯾر ،ص  ،265اﻟﺑﻧك اﻟﻼرﺑوي ﻓﻲ اﻹﺳﻼم ،ص .97
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 .2ﺗﻠﺘﻘﻲ اﻟﻮداﺋﻊ اﻻدﺧﺎرﯾﺔ ﻣﻊ اﻟﻮداﺋﻊ اﻟﺜﺎﺑﺘﺔ ﺑﺈﻣﻜﺎن دﺧﻮﻟﮭﺎ ﻓﻲ
اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ،واﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ أرﺑﺎح ﻣﻨﮭﺎ.
وﺗﺘﻤﯿﺰ اﻟﻮداﺋﻊ اﻻدﺧﺎرﯾﺔ ﺑـ
 .1أن اﻟﻤﺼﺮف اﻹﺳﻼﻣﻲ ﯾﻔﻮض ﻓﻲ اﺳﺘﺜﻤﺎرھﺎ ،وﯾﻀﻊ ﺣﺪا ً أدﻧﻰ
ﻟﻠﺮﺻﯿﺪ ﻟﻠﻤﺸﺎرﻛﺔ ﻓﻲ اﻷرﺑﺎح.
 .2أن اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﯾﺘﻢ ﻓﯿﮭﺎ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻟﻤﻀﺎرﺑﺔ اﻟﻤﻄﻠﻘﺔ ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺐ
اﻟﻤﺼﺮف.
اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻟﺜﺎﻧﻲ :اﻟﺘﻜﯿﯿﻒ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ ﻟﻠﻮداﺋﻊ اﻻدﺧﺎرﯾﺔ.
ﻣﺮ ﻓﯿﻤﺎ ﺳﺒﻖ أن اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻻ ﯾﻔﺮق ﺑﯿﻦ أﻧﻮاع اﻟﻮداﺋﻊ ،ﻓﻜﻠﮭﺎ ﺗُﻜﯿّﻒ ﻋﻠﻰ
ّ
أﻧﮭﺎ ﻗﺮض ،وﯾﻌﻄﻲ اﻟﺒﻨﻚ ﻓﺎﺋﺪة ﻋﻠﯿﮫ ﺣﺴﺐ ﻧﻮع اﻟﻮدﯾﻌﺔ ،واﻟﻮداﺋﻊ
اﻻدﺧﺎرﯾﺔ ﺗﻌﺘﺒﺮ ﻣﻦ اﻟﻮداﺋﻊ اﻟﺘﻲ ﯾﻌﻄﻲ ﻋﻠﯿﮭﺎ اﻟﺒﻨﻚ ﻓﺎﺋﺪة) .(38
اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻟﺜﺎﻟﺚ :اﻟﺘﻜﯿﯿﻒ اﻟﻔﻘﮭﻲ ﻟﻠﻮداﺋﻊ اﻻدﺧﺎرﯾﺔ) .(39
ﻓﻲ اﻟﻤﺼﺮف اﻹﺳﻼﻣﻲ ﯾُﺨﯿّﺮ ﺻﺎﺣﺐ اﻟﻮدﯾﻌﺔ اﻻدﺧﺎرﯾﺔ ﺑﺄﺣﺪ أﻣﻮر
ﺛﻼﺛﺔ:
 .1أن ﯾﻮدﻋﮭﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﺼﺮف ﻻﺳﺘﺜﻤﺎرھﺎ واﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ ﺑﺄرﺑﺎﺣﮭﺎ.
 .2أن ﯾﺠﻌﻞ ﺟﺰءا ً ﻣﻨﮭﺎ ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎر ،وﺟﺰءا ً آﺧﺮ ﯾﺠﻌﻠﮫ ﻛﻮدﯾﻌﺔ ﺟﺎرﯾﺔ.
 .3أن ﯾﺠﻌﻞ ﻛﺎﻣﻞ اﻟﻤﺒﻠﻎ ودﯾﻌﺔ ﺟﺎرﯾﺔ.
ﻓﺈذا اﺧﺘﺎر اﻷول ،ﻓﺈن اﻟﻮدﯾﻌﺔ اﻻدﺧﺎرﯾﺔ ﺗﺄﺧﺬ ﺣﯿﻨﮭﺎ ﺣﻜﻢ اﻟﻮدﯾﻌﺔ
اﻟﺜﺎﺑﺘﺔ.
وإذا اﺧﺘﺎر اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻓﺈن اﻟﺠﺰء اﻟﺬي ﯾﻜﻮن ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎر ﯾﻜﻮن ﻛﺎﻟﻮدﯾﻌﺔ
اﻟﺜﺎﺑﺘﺔ ،واﻟﺠﺰء اﻵﺧﺮ ﯾﻜﻮن ﻛﺎﻟﻮدﯾﻌﺔ اﻟﺠﺎرﯾﺔ ﻓﻼ ﯾﻌﻄﻰ أرﺑﺎﺣﺎً ،وﯾﺤﻖ
ﻟﻠﺒﻨﻚ ﻓﻲ ھﺬه اﻟﺤﺎﻟﺔ أن ﯾﺤﺪد ﻣﺴﺘﻮى أدﻧﻰ ﻟﺪﺧﻮل اﻟﻮداﺋﻊ اﻻدﺧﺎرﯾﺔ ﻓﻲ
اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر.
وإذا اﺧﺘﺎر اﻟﺜﺎﻟﺚ ﻛﺎن ﻛﺎﻣﻞ اﻟﻤﺒﻠﻎ ﻛﺎﻟﻮدﯾﻌﺔ اﻟﺠﺎرﯾﺔ ﻓﻲ ﻛﻞ أﺣﻜﺎﻣﮭﺎ.
اﻟﺨﺎﺗﻤﺔ:

) (38اﻧظر :اﻟوﺳﯾط ﻓﻲ ﺷرح اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻣدﻧﻲ ،ص  753و ﻣﺎ ﺑﻌدھﺎ.
) (39اﻧظر :اﻟﻣﻌﺎﻣﻼت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣﻌﺎﺻرة ،ﻣﺣﻣد ﻋﺛﻣﺎن ﺷﺑﯾر ،ص  267وﻣﺎ
ﺑﻌدھﺎ ،اﻟﺷﺎﻣل ﻓﻲ ﻣﻌﺎﻣﻼت وﻋﻣﻠﯾﺎت اﻟﻣﺻﺎرف اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ ،ص  161وﻣﺎ ﺑﻌدھﺎ.
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ﯾﻈﮭﺮ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺒﺤﺚ ،أن اﻟﺘﺸﺮﯾﻊ اﻹﺳﻼﻣﻲ ﺻﺎﻟﺢ ﻟﻜﻞ زﻣﺎن وﻛﻞ
ﻣﻜﺎن ،وﻟﻜﻨﮫ ﺑﺤﺎﺟﺔ إﻟﻰ ﻣﻦ ﯾﻘﻮم ﺑﺒﯿﺎن ﺟﻮاﻧﺐ ھﺬه اﻟﺼﻼﺣﯿﺔ ،وإظﮭﺎرھﺎ
وﺗﻄﺒﯿﻘﮭﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻮاﻗﻊ.
وﻧﺴﺘﺨﻠﺺ ﻣﻦ اﻟﺒﺤﺚ أن:





اﻷﻣﻮال اﻟﺘﻲ ﺗﻮدع ﻓﻲ اﻟﻤﺼﺮف اﻹﺳﻼﻣﻲ ،ﻟﺘﻜﻮن ﺗﺤﺖ اﻟﻄﻠﺐ ھﻲ
ﻗﺮض ﺷﺮﻋﺎً.
اﻷﻣﻮال اﻟﺘﻲ ﺗﻮدع ﻓﻲ اﻟﻤﺼﺮف اﻹﺳﻼﻣﻲ ﻻﺳﺘﺜﻤﺎرھﺎ ﯾﺠﺮي ﻋﻠﯿﮭﺎ
أﺣﻜﺎم اﻟﻤﻀﺎرﺑﺔ اﻟﺸﺮﻋﯿﺔ.
اﻷﻣﻮال اﻟﺘﻲ ﺗﻮدع ﻓﻲ اﻟﻤﺼﺮف اﻹﺳﻼﻣﻲ ﻟﻼدﺧﺎر ،ﻓﺎﻟﺨﯿﺎر ﻟﻠﻤﺎﻟﻚ
ﻓﻲ ﺟﻌﻠﮭﺎ ﻗﺮﺿﺎ ً أو أن ﯾﻀﺎرب ﺑﮭﺎ.
ﯾﺠﻮز ﻟﻠﻤﺼﺮف أن ﯾﺄﺧﺬ أﺟﺮة اﻟﺘﻜﺎﻟﯿﻒ اﻟﻔﻌﻠﯿّﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﺘﻲ
ﯾﺨﺪم ﺑﮭﺎ ﻋﻤﻼﺋﮫ أﺻﺤﺎب اﻟﻮداﺋﻊ ،وﻟﯿﺲ ﻋﻠﻰ ﺣﻔﻆ اﻟﻤﺎل ،ﻓﯿﻌﺘﺒﺮ
ذﻟﻚ رﺑًﺎ.
ﻓﮭﺮس اﻟﻤﺼﺎدر واﻟﻤﺮاﺟﻊ:

•
•
•
•
•
•
•
•

أﺑﺤﺎث ھﯿﺌﺔ ﻛﺒﺎر اﻟﻌﻠﻤﺎء ﻓﻲ اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ اﻟﺴﻌﻮدﯾﺔ ،اﻷﻣﺎﻧﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ
ﻟﮭﯿﺌﺔ ﻛﺒﺎر اﻟﻌﻠﻤﺎء ،ﻧﺸﺮ اﻟﺮﺋﺎﺳﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺒﺤﻮث اﻟﻌﻠﻤﯿﺔ واﻹﻓﺘﺎء،
ط.2013 ،4
اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻹﺳﻼﻣﻲ واﻟﻘﻀﺎﯾﺎ اﻟﻔﻘﮭﯿﺔ اﻟﻤﻌﺎﺻﺮة ،ﻋﻠﻲ أﺣﻤﺪ
اﻟﺴﺎﻟﻮس ،دار اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ  -اﻟﺪوﺣﺔ.1998 ،
اﻟﺒﻨﻚ اﻟﻼرﺑﻮي ﻓﻲ اﻹﺳﻼم ،ﻣﺤﻤﺪ ﺑﺎﻗﺮ اﻟﺼﺪر ،اﻟﻤﻄﺒﻌﺔ اﻟﻌﺼﺮﯾﺔ -
اﻟﻜﻮﯾﺖ.
اﻟﺒﻨﻚ اﻟﻼرﺑﻮي ﻓﻲ اﻹﺳﻼم ،ﻣﺤﻤﺪ ﺑﺎﻗﺮ اﻟﺼﺪر ،ﻣﻜﺘﺒﺔ ﺟﺎﻣﻊ اﻟﻨﻘﻲ
اﻟﻌﺎﻣﺔ  -اﻟﻜﻮﯾﺖ.
رد اﻟﻤﺤﺘﺎر ﻋﻠﻰ اﻟﺪر اﻟﻤﺨﺘﺎر ،اﺑﻦ ﻋﺎﺑﺪﯾﻦ ،ﻣﺤﻤﺪ أﻣﯿﻦ ﺑﻦ ﻋﻤﺮ ﺑﻦ
ﻋﺒﺪ اﻟﻌﺰﯾﺰ ﻋﺎﺑﺪﯾﻦ اﻟﺪﻣﺸﻘﻲ اﻟﺤﻨﻔﻲ )اﻟﻤﺘﻮﻓﻰ1252 :ھـ( ،دار
اﻟﻔﻜﺮ -ﺑﯿﺮوت ،ط1992 /2م.
اﻟﺸﺎﻣﻞ ﻓﻲ ﻣﻌﺎﻣﻼت وﻋﻤﻠﯿﺎت اﻟﻤﺼﺎرف اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ ،ﻣﺤﻤﻮد ﻋﺒﺪ
اﻟﻜﺮﯾﻢ أﺣﻤﺪ إرﺷﯿﺪ ،دار اﻟﻨﻔﺎﺋﺲ  -اﻷردن.2007 ،
ﺷﺮح اﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻟﻔﻘﮭﯿﺔ ،أﺣﻤﺪ ﺑﻦ اﻟﺸﯿﺦ ﻣﺤﻤﺪ اﻟﺰرﻗﺎ ،دار اﻟﻘﻠﻢ -
دﻣﺸﻖ ،ط 1989 /2م.
ﺷﺮح ﺻﺤﯿﺢ اﻟﺒﺨﺎري ﻻﺑﻦ ﺑﻄﺎل ،اﺑﻦ ﺑﻄﺎل أﺑﻮ اﻟﺤﺴﻦ ﻋﻠﻲ ﺑﻦ
ﺧﻠﻒ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﻤﻠﻚ )اﻟﻤﺘﻮﻓﻰ449 :ھـ( ،ﺗﺤﻘﯿﻖ :أﺑﻮ ﺗﻤﯿﻢ ﯾﺎﺳﺮ ﺑﻦ
إﺑﺮاھﯿﻢ ،دار اﻟﻨﺸﺮ :ﻣﻜﺘﺒﺔ اﻟﺮﺷﺪ  -اﻟﺮﯾﺎض ،ط2003/2م.
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ﺻﺤﯿﺢ اﻟﺒﺨﺎري ،اﻟﺠﺎﻣﻊ اﻟﻤﺴﻨﺪ اﻟﺼﺤﯿﺢ اﻟﻤﺨﺘﺼﺮ ﻣﻦ أﻣﻮر رﺳﻮل
ﷲ ﺻﻠﻰ ﷲ ﻋﻠﯿﮫ وﺳﻠﻢ وﺳﻨﻨﮫ وأﯾﺎﻣﮫ ،ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ إﺳﻤﺎﻋﯿﻞ أﺑﻮ ﻋﺒﺪ
ﷲ اﻟﺒﺨﺎري اﻟﺠﻌﻔﻲ ،ﺗﺤﻘﯿﻖ :ﻣﺤﻤﺪ زھﯿﺮ ﺑﻦ ﻧﺎﺻﺮ اﻟﻨﺎﺻﺮ ،دار
طﻮق اﻟﻨﺠﺎة ،ط 1422/1ھـ.
اﻟﻌﻘﻮد اﻟﺸﺮﻋﯿﺔ اﻟﺤﺎﻛﻤﺔ ﻟﻠﻤﻌﺎﻣﻼت اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﻤﻌﺎﺻﺮة ،ﻋﯿﺴﻰ ﻋﺒﺪه،
دار اﻻﻋﺘﺼﺎم  -اﻟﻘﺎھﺮة ،ط .1977/1
اﻟﻌﻘﻮد وﻋﻤﻠﯿﺎت اﻟﺒﻨﻮك اﻟﺘﺠﺎرﯾﺔ ،ﻋﻠﻲ اﻟﺒﺎرودي ،دار اﻟﻤﻄﺒﻮﻋﺎت
اﻟﺠﺎﻣﻌﯿﺔ  -اﻻﺳﻜﻨﺪرﯾّﺔ.
ﻋﻤﻠﯿﺎت اﻟﺒﻨﻮك ﻣﻦ اﻟﻮﺟﮭﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﯿﺔ ،ﻋﻠﻲ ﺟﻤﺎل اﻟﺪﯾﻦ ﻋﻮض ،دار
اﻟﻨﮭﻀﺔ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ  -اﻟﻘﺎھﺮة.1988 ،
اﻟﻔﺘﺎوى اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ ،ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﺆﻟﻔﯿﻦ.
ﱡ
ﻲ ،دار اﻟﻔﻜﺮ -
ﻠ
ﯿ
ْ
ﺣ
اﻟﺰ
ﻣﺼﻄﻔﻰ
ﻲ وأدﻟﱠﺘُﮫُ ،وھﺒﺔ ﺑﻦ
ِ
َ ّ
اﻟﻔﻘﮫ اﻹﺳﻼﻣ ﱡ
دﻣﺸﻖ.
اﻟﻘﺎﻣﻮس اﻟﻤﺤﯿﻂ ،ﻣﺠﺪ اﻟﺪﯾﻦ أﺑﻮ طﺎھﺮ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﯾﻌﻘﻮب
اﻟﻔﯿﺮوزآﺑﺎدي )اﻟﻤﺘﻮﻓﻰ817 :ھـ( ،ﺗﺤﻘﯿﻖ :ﻣﻜﺘﺐ ﺗﺤﻘﯿﻖ اﻟﺘﺮاث ﻓﻲ
ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ ﺑﺈﺷﺮاف :ﻣﺤﻤﺪ ﻧﻌﯿﻢ اﻟﻌﺮﻗﺴُﻮﺳﻲ ،ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ
ﻟﻠﻄﺒﺎﻋﺔ واﻟﻨﺸﺮ واﻟﺘﻮزﯾﻊ ،ﺑﯿﺮوت  -ﻟﺒﻨﺎن ،ط  2005 / 8م.
ﻛﺘﺎب اﻟﺘﻌﺮﯾﻔﺎت ،ﻋﻠﻲ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﻠﻲ اﻟﺰﯾﻦ اﻟﺸﺮﯾﻒ اﻟﺠﺮﺟﺎﻧﻲ
)اﻟﻤﺘﻮﻓﻰ816 :ھـ( ،ﺿﺒﻄﮫ وﺻﺤﺤﮫ ﺟﻤﺎﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﻌﻠﻤﺎء ﺑﺈﺷﺮاف
اﻟﻨﺎﺷﺮ دار اﻟﻜﺘﺐ اﻟﻌﻠﻤﯿﺔ ﺑﯿﺮوت -ﻟﺒﻨﺎن ،ط 1983/1م.
ﻟﺴﺎن اﻟﻌﺮب ،ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻣﻜﺮم ﺑﻦ ﻋﻠﻲ ،اﺑﻦ ﻣﻨﻈﻮر) ،اﻟﻤﺘﻮﻓﻰ:
711ھـ( ،دار ﺻﺎدر  -ﺑﯿﺮوت ،ط 1414 / 3ھـ.
ﻣﺠﻠﺔ ﻣﺠﻤﻊ اﻟﻔﻘﮫ اﻹﺳﻼﻣﻲ اﻟﺘﺎﺑﻊ ﻟﻤﻨﻈﻤﺔ اﻟﻤﺆﺗﻤﺮ اﻹﺳﻼﻣﻲ ﺑﺠﺪة،
ﺗﺼﺪر ﻋﻦ ﻣﻨﻈﻤﺔ اﻟﻤﺆﺗﻤﺮ اﻻﺳﻼﻣﻲ ﺑﺠﺪة.
اﻟﻤﻌﺎﻣﻼت اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﻤﻌﺎﺻﺮة ﻓﻲ اﻟﻔﻘﮫ اﻹﺳﻼﻣﻲ ،ﻣﺤﻤﺪ ﻋﺜﻤﺎن ﺷﺒﯿﺮ،
دار اﻟﻨﻔﺎﺋﺲ  -اﻷردن2007 ،م.
اﻟﻮﺳﯿﻂ ﻓﻲ ﺷﺮح اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻤﺪﻧﻲ ،اﻟﻌﻘﻮد اﻟﻮاردة ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻤﻞ ،ﻋﺒﺪ
اﻟﺮزاق أﺣﻤﺪ اﻟﺴﻨﮭﻮري ،دار إﺣﯿﺎء اﻟﺘﺮاث اﻟﻌﺮﺑﻲ  -ﺑﯿﺮوت،
.1964
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CHAPTER
7

اﻟﻤﻘﺪﻣﺔ :

اﻟﺤﻤﺪ � رب اﻟﻌﺎﻟﻤﯿﻦ واﻟﺼﻼة واﻟﺴﻼم ﻋﻠﻰ ﺳﯿﺪ اﻟﻤﺮﺳﻠﯿﻦ وﻋﻠﻰ آﻟﮫ وﺻﺤﺒﮫ وﺳﻠﻢ
أﺟﻤﻌﯿﻦ .ﻓﻘﺪ ﺷﺎءت ﺣﻜﻤﺔ ﷲ أن ﯾﺨﻠﻖ اﻟﺒﺸﺮ ﻣﺘﻔﺎوﺗﯿﻦ ﻓﻲ ﻛﻞ ﺷﻲء ﻓﻲ ظﺎھﺮھﻢ
وﺑﺎطﻨﮭﻢ وأﻟﻮاﻧﮭﻢ وأﺷﻜﺎﻟﮭﻢ وأﻟﺴﻨﺘﮭﻢ ،وﻛﺬﻟﻚ ﻓﻲ ﻋﻘﻮﻟﮭﻢ وﻣﯿﻮﻟﮭﻢ واھﺘﻤﺎﻣﺎﺗﮭﻢ وﻗﻨﺎﻋﺎﺗﮭﻢ
وﻣﺒﺎدﺋﮭﻢ وﻟﺬﻟﻚ ﻛﺎﻧﺖ درﺟﺎت اﻟﺒﺸﺮ ﻣﺘﻔﺎوﺗﺔ ﻓﻲ اﻟﺨﻠﻖ واﻟﺘﻔﻜﯿﺮ واﻟﻘﻮة واﻟﻐﻨﻰ وﻏﯿﺮھﺎ،
وإذا اﺧﺘﻠﻔﺖ اﻟﻤﻘﺪﻣﺎت اﺧﺘﻠﻔﺖ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ،ﻓﻤﺎ دام اﻟﻨﺎس ﯾﺨﺘﻠﻔﻮن ﻓﻲ اﻷﻟﻮان ،واﻷﻟﺴﻨﺔ،
واﻟﻄﺒﺎﺋﻊ ،وطﺮق ﻣﻌﺎﯾﺸﮭﻢ ،وﻓﻲ اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ اﻟﺘﻲ ﯾﻨﮭﻠﻮن ﻣﻨﮭﺎ ...ﻓﺈﻧﮭﻢ ﻻ ﺷﻚ ﯾﺨﺘﻠﻔﻮن ﻓﻲ
ﻓﮭﻤﮭﻢ واﺟﺘﮭﺎداﺗﮭﻢ ،ﻻﺧﺘﻼف اﻟﻤﺪارك واﻟﻌﻘﻮل.

ﻀ ُﻜ ْﻢ ﻓَ ْﻮقَ
ِﻒ ْاﻷَرْ ِ
ض َو َرﻓَ َﻊ ﺑَﻌْ َ
وﻗﺪ أﻛﺪ ھﺬا ﻗﻮﻟﮫ ﺗﻌﺎﻟﻰَ } :وھ َُﻮ ا ﱠﻟﺬِي َﺟ َﻌﻠَ ُﻜ ْﻢ ﺧ ََﻼﺋ َ
1
ﺳ ِﺮﯾ ُﻊ ْاﻟ ِﻌﻘَﺎبِ َوإِﻧﱠﮫ ُ ﻟَﻐَﻔُﻮ ٌر ﱠرﺣِ ﯿ ٌﻢ{.
ﺾ د ََر َﺟﺎ ٍ
ﺑَ ْﻌ ٍ
ت ِﻟّﯿَ ْﺒﻠُ َﻮﻛُ ْﻢ ﻓِﻲ َﻣﺎ آﺗ َﺎﻛُ ْﻢ ۗ◌ إِ ﱠن َرﺑﱠﻚَ َ

اﺧﺘﻼف اﻟﻔﻘﮭﺎء ﺛﺮوة ﻓﻜﺮﯾﺔ وﻋﻠﻤﯿﺔ ﻏﺎﻟﯿﺔ ،ورﺻﯿﺪ ﺛﻤﯿﻦ ﯾﻐﻄﻲ ﺑﻨﻚ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت
اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﻜﺘﺒﺔ اﻟﻔﻘﮭﯿﺔ اﻷﺻﻮﻟﯿﺔ ،وھﺬا اﻻﺧﺘﻼف ﻟﻢ ﯾﻜﻦ ﻋﻦ ھﻮى أو ﺷﮭﻮة أو
ﻣﺼﺪرا ﻏﻨﯿًﺎ ﻟﻌﻤﻼت ﻣﺘﻨﻮﻋﺔ
ﻟﮭﻮ وإﻧﻤﺎ ھﻮ ﻟﺤﻞ اﻟﻤﺸﻜﻼت اﻟﻮاﻗﻌﺔ ،وﻟﺘﻜﻮن ھﺬه اﻵراء
ً
ﺗﺴﺎھﻢ ﻓﻲ ﺗﺒﺎدل اﻟﺤﻠﻮل ﻟﺠﻤﯿﻊ اﻟﻨﺎس ﻓﻲ ھﺬه اﻟﻤﻌﻤﻮرة.

إن اﺧﺘﻼف اﻟﻔﻘﮭﺎء ﻣﺼﺪر رزق ﻛﺒﯿﺮ ﻟﻸﻣﺔ ،ﻓﮭﻮ ﺑﺎب ﻣﻦ أﺑﻮاب اﻟﺮﺣﻤﺔ واﻟﺘﯿﺴﯿﺮ
ورﻓﻊ اﻟﺤﺮج؛ إذ ﺑﺈﻟﺰام اﻟﻨﺎس ﺑﺮأي واﺣﺪ ﻓﯿﮫ ﺗﺤﺠﯿﺮ وﺗﻌﺴﯿﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺎس .وذﻟﻚ ﻟﺘﻐﯿﺮ
اﻷﻋﺮاف وﻻﺧﺘﻼف ﻧﺼﻮص اﻟﺸﺮﯾﻌﺔ ﺑﯿﻦ إﺟﻤﺎل وﻋﻤﻮم واﺷﺘﺮاك .واﻟﺪﻟﯿﻞ ﻋﻠﯿﮫ ﻣﺎ
أراده اﻟﻤﻨﺼﻮر ﻣﻦ ﺣﻤﻞ اﻟﻨﺎس ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻮطﺄ .
.۱

أﺳﺒﺎب اﺧﺘﯿﺎر اﻟﺒﺤﺚ وأھﻤﯿﺘﮫ:

ﻟﻘﺪ ﻛﺜﺮ اﻟﻘﯿﻞ واﻟﻘﺎل ﻓﻲ ھﺬه اﻟﻤﺴﺎﻟﺔ اﻟﻌﻈﯿﻤﺔ ،وﺗﻔﺮق اﻟﻤﻌﺎﺻﺮون ﺗﺒﻌﺎ ً ﻟﻤﺸﺎرﺑﮭﻢ
ﺣﻮل ﻣﻮﻗﻔﮭﻢ ﻣﻦ ھﺬا اﻻﺧﺘﻼف رﺣﻤﺔ ﻓﯿﻜﻮن اﻻﺗﻔﺎق ﺳﺨﻂ ،وﻣﻨﮭﻢ ﻣﻦ رد اﻻﺧﺘﻼف إﻟﻰ
ﻋﺪم وﺻﻮل اﻟﺤﺪﯾﺚ ﻟﻠﻤﺠﺘﮭﺪ ،ﻓﺄﻓﺘﻰ ﺑﺮأﯾﮫ ،وﻏﯿﺮه وﺻﻠﮫ اﻟﺤﺪﯾﺚ ﻓﻌﻤﻞ ﺑﮫ ،وﻣﻨﮭﻢ ﻣﻦ
زﻋﻢ أن ﺳﺒﺐ اﻻﺧﺘﻼف ھﻮ اﻟﺘﻌﺼﺐ ﻟﺸﺨﺺ أو إﻗﻠﯿﻢ وﻣﻨﮭﻢ ﻣﻦ ﺑﮭﺮﺗﮫ ﺣﻀﺎرة اﻟﻐﺮب
اﻟﻤﺎدﯾﺔ ،ﻓﻘﺎل :اﻟﺤ ﱡﻞ ﻋﻨﺪي ھﻮ اﺳﺘﯿﺮاد ﻗﻮاﻧﯿﻦ اﻟﻐﺮب ،وﻧﺒﺬ ﻛﻼم ھﺆﻻء اﻟﻔﻘﮭﺎء
اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﯿﻦ ،ﻷن ﻗﻮاﻧﯿﻦ اﻟﻐﺮب ﻣﻘﻨﻨﺔ وﻻ اﺧﺘﻼف ﻓﯿﮭﺎ ﻋﻠﻰ ﺣ ِﺪّ زﻋﻤﮫ!!!.

وھﺬا اﻟﻤﻮﺿﻮع – ﺑﻼ ﺷﻚ – زﻟﺖ ﻓﯿﮫ أﻗﻼم ﻛﺜﯿﺮة ،ﻟﻜﺜﺮة ﺗﻔﺮﻋﺎﺗﮫ ،وﻋﺪم ﺟﺪھﻢ ﻓﻲ
اﻟﻐﻮص إﻟﻰ أﻋﻤﺎﻗﮫ ودﻗﺎﺋﻘﮫ ﻟﻠﻮﺻﻮل إﻟﻰ ﺣﻘﺎﺋﻘﮫ .وﻓﻲ ھﺬا اﻟﻤﺒﺤﺚ ﺑﯿﺎ ٌن ﻷﺳﺒﺎب اﺧﺘﻼف
∗ أﺳﺘﺎذ ﻓﻲ ﻛﻠﯿﺔ اﻻﻟﮭﯿﺎت ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻏﺎزي ﻋﻨﺘﺎبDr. Öğr. Üyesi .
• طﺎﻟﺐ دﻛﺘﻮراه ﻓﻲ ﻛﻠﯿﺔ اﻻﻟﮭﯿﺎت ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻏﺎزي ﻋﻨﺘﺎب.
 1ﺳﻮرة اﻷﻧﻌﺎم ،اﻵﯾﺔ .۱٦٥
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اﻟﻔﻘﮭﺎء ﺑﺸﻜﻞ ﻋﺎم وﻣﺨﺘﺼﺮ ﻣﻊ أﻣﺜﻠﺔ ﺗﻄﺒﯿﻘﯿﺔ ﻋﻠﯿﮭﺎ ،ﺛﻢ ﻣﻨﺎﻗﺸﺔ اﻟﺸﺒﮭﺎت اﻟﺘﻲ ذﻛﺮﻧﺎ
ﺑﻌﻀﺎ ً ﻣﻨﮭﺎ ،وﻏﯿﺮھﺎ.
وﯾﻤﻜﻦ اﻟﻘﻮل ﺑﺄن أﺳﺒﺎب اﺧﺘﯿﺎري ھﺬا اﻟﻤﻮﺿﻮع ﺗﻈﮭﺮ ﻓﻲ اﻟﻨﻘﺎط اﻵﺗﯿﺔ:

•

ﺗﺨﻔﯿﻒ ﺣﺠﻢ اﻟﻔﺠﻮة ﺑﯿﻦ طﻼب اﻟﻌﻠﻢ اﻟﺸﺮﻋﻲ اﻟﻨﺎﺷﺌﺔ ﻋﻦ ﺳﻮء اﻟﺘﻄﺒﯿﻖ
ﻻﺧﺘﻼف اﻟﻌﻠﻤﺎء.

•

ﺑﯿﺎن اﻟﻤﻨﮭﺞ اﻟﻘﻮﯾﻢ ﻓﻲ اﺧﺘﻼف اﻟﻌﻠﻤﺎء وﺗﻌﺎﻣﻠﮭﻢ ﻣﻌﮫ.

•

وﺿﻊ ﺿﻮاﺑﻂ دﻗﯿﻘﺔ وﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻷﺳﺒﺎب اﻻﺧﺘﻼف ﺑﯿﻦ اﻟﻔﻘﮭﺎء.

•

رد اﻟﺸﺒﮭﺎت ﺣﻮل اﺧﺘﻼف اﻟﻔﻘﮭﺎء.

•

ﺟﻤﻊ ﻣﺎدة ﻋﻠﻤﯿﺔ ﻣﺨﺘﺼﺮة ﺑﮭﺬا اﻟﻤﻮﺿﻮع.

•

ﻧﻈﺮا ﻟﻼﺧﺘﻼف اﻟﺤﺎﺻﻞ
اﻟﺬب ﻋﻦ اﻟﻔﻘﮫ اﻹﺳﻼﻣﻲ ﺑﺪﻋﻮة اﻟﺘﻔﺮق واﻟﺘﺸﺘﺖ ﻓﯿﮫً .
ﻓﯿﮫ.

•

ﺗﻮﺿﯿﺢ اﻷﺳﺒﺎب اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻼﺧﺘﻼف ﺑﯿﻦ اﻟﻔﻘﮭﺎء.
.۲

ﻣﻨﮭﺞ اﻟﺒﺤﺚ:

ﺳﺎر اﻟﺒﺎﺣﺚ ﻓﻲ إﻋﺪاد ھﺬا اﻟﺒﺤﺚ ﺑﺎﻟﻤﻨﮭﺞ اﻻﺳﺘﻘﺮاﺋﻲ اﻟﺘﺤﻠﯿﻠﻲ ،وﻓﻖ ﻣﺎ ﯾﺄﺗﻲ:
أوﻻً :ﺗﺼﻮﯾﺮ اﻟﻤﺴﺄﻟﺔ اﻟﻤﺮاد ﺑﺤﺜﮭﺎ ﺗﺼﻮﯾﺮاً دﻗﯿﻘﺎ ً ﻗﺒﻞ ﺑﯿﺎن ﺣﻜﻤﮭﺎ.

ﺛﺎﻧﯿًﺎ :اﺗﺒﻊ اﻟﺒﺎﺣﺚ ﻓﻲ ﺑﯿﺎن اﻟﻤﺴﺎﺋﻞ اﻟﺨﻼﻓﯿﺔ اﻟﺨﻄﻮات اﻵﺗﯿﺔ:

•

ﺗﺤﺮﯾﺮ ﻣﺤﻞ اﻟﺨﻼف ،إذا ﻛﺎﻧﺖ ﺑﻌﺾ ﺻﻮر اﻟﻤﺴﺄﻟﺔ ﻣﺤﻞ ﺧﻼف ،وﺑﻌﻀﮭﺎ
ﻣﺤﻞ اﺗﻔﺎق.

•

اﻻﻗﺘﺼﺎر ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺬاھﺐ اﻟﻔﻘﮭﯿﺔ اﻟﻤﻌﺘﺒﺮة.

•

اﺳﺘﻘﺼﺎء أدﻟﺔ اﻷﻗﻮال ،ﻣﻊ ﺑﯿﺎن وﺟﮫ اﻻﺳﺘﺪﻻل ﻣﻦ اﻷدﻟﺔ اﻟﻨﻘﻠﯿﺔ ،وذﻛﺮ ﻣﺎ ﯾﺮد
ﻋﻠﻰ اﻷدﻟﺔ ﻣﻦ ﻣﻨﺎﻗﺸﺎت ،وﻣﺎ ﯾﺠﺎب ﺑﮫ ﻋﻨﮭﺎ إن ﻛﺎﻧﺖ.

•

ذﻛﺮ اﻷﻗﻮال ﻓﻲ اﻟﻤﺴﺄﻟﺔ ،وﺑﯿﺎن ﻣﻦ ﻗﺎل ﺑﮭﺎ ﻣﻦ أھﻞ اﻟﻌﻠﻢ ،وذﻟﻚ ﺣﺴﺐ
اﻻﺗﺠﺎھﺎت اﻟﻔﻘﮭﯿﺔ .

•

ﺗﻮﺛﯿﻖ اﻷﻗﻮال ﻣﻦ اﻟﻤﻮﺳﻮﻋﺎت اﻟﻔﻘﮭﯿﺔ اﻟﻤﻌﺎﺻﺮة وﻣﻦ ﻛﺘﺐ أھﻞ اﻟﻤﺬھﺐ ﻧﻔﺴﮫ.
ﺛﺎﻟﺜًﺎ :اﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ أﻣﮭﺎت اﻟﻤﺼﺎدر واﻟﻤﺮاﺟﻊ اﻷﺻﯿﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﺘﺨﺮﯾﺞ.
راﺑﻌًﺎ :اﻟﺘﺮﻛﯿﺰ ﻋﻠﻰ ﻣﻮﺿﻮع اﻟﺒﺤﺚ وﺗﺠﻨﺐ اﻻﺳﺘﻄﺮاد.

ﺧﺎﻣﺲ :ﺗﺮﻗﯿﻢ اﻵﯾﺎت ،وﺑﯿﺎن ﺳﻮرھﺎ.
ً
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ﺳﺎ :ﺗﺨﺮﯾﺞ اﻷﺣﺎدﯾﺚ وﺑﯿﺎن درﺟﺘﮭﺎ  -إن ﻟﻢ ﺗﻜﻦ ﻓﻲ اﻟﺼﺤﯿﺤﯿﻦ أو أﺣﺪھﻤﺎ –
ﺳﺎد ً
ﻓﺈن ﻛﺎﻧﺖ ﻛﺬﻟﻚ ﻓﯿﻜﺘﻔﻰ ﺣﯿﻨﺌ ٍﺬ ﺑﺘﺨﺮﯾﺠﮭﺎ.
ﺳﺎﺑﻌًﺎ :اﻟﻌﻨﺎﯾﺔ ﺑﻘﻮاﻋﺪ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ ،واﻹﻣﻼء ،وﻋﻼﻣﺎت اﻟﺘﺮﻗﯿﻢ.

ﺛﺎﻣﻨًﺎ :اﻟﺘﺮﺟﻤﺔ ﻟﺒﻌﺾ اﻷﻋﻼم ﻏﯿﺮ اﻟﻤﺸﮭﻮرﯾﻦ ﻋﻨﺪ أول ورو ٍد ﻟﮭﺎ.
ﺗﺎﺳﻌًﺎ :ﺧﺎﺗﻤﺔ اﻟﺒﺤﺚ ﻋﺒﺎرة ﻋﻦ ﻣﻠﺨﺺ اﻟﺒﺤﺚ وﻧﺘﺎﺋﺠﮫ.

ﻋﺎﺷﺮا :أﺗﺒﻊ اﻟﺒﺤﺚ ﺑﺎﻟﻔﮭﺎرس اﻟﻔﻨﯿﺔ اﻟﻤﺘﻌﺎرف ﻋﻠﯿﮭﺎ ،وﺗﺸﻤﻞ :ﻓـﮭﺮس اﻵﯾﺎت،
ً
ﻓـﮭﺮس اﻷﺣﺎدﯾﺚ ،ﻓـﮭﺮس اﻷﻋﻼم ،ﻓـﮭﺮس اﻟﻤﺼﺎدر واﻟﻤﺮاﺟﻊ ،ﻓﮭﺮس اﻟﻤﻮﺿﻮﻋﺎت.
 .۳ﺧﻄﺔ اﻟﺒﺤﺚ:
اﻟﻤﻘﺪﻣﺔ:

ﻣﺒﺤﺚ ﺗﻤﮭﯿﺪي:

اﻟﻤﺒﺤﺚ اﻷول :أﺳﺒﺎب اﺧﺘﻼف اﻟﻔﻘﮭﺎء
اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻷول :اﻻﺧﺘﻼف ﻓﻲ ﻣﺼﺎدر اﻟﻔﻘﮫ
اﻟﻔﺮع اﻷول :اﻟﻤﺼﺪر اﻷول اﻟﻘﺮآن

 اﻻﺧﺘﻼف ﺑﺴﺒﺐ اﻟﻘﺮاءات اﻟﻤﺘﻮاﺗﺮة: اﻻﺧﺘﻼف ﺑﺴﺒﺐ اﻟﻘﺮاءات اﻟﺸﺎذة:اﻟﻔﺮع اﻟﺜﺎﻧﻲ :اﻟﻤﺼﺪر اﻟﺜﺎﻧﻲ اﻟﺴﻨﺔ

 اﻟﺴﻨﺔ اﻟﻤﺸﮭﻮرة: -اﻵﺣﺎد:

 -اﻟﺰﯾﺎدة ﻋﻠﻰ اﻟﻜﺘﺎب ﺑﺨﺒﺮ اﻟﻮاﺣﺪ

 ﻣﺨﺎﻟﻔﺔ اﻟﻌﻤﻞ ﻓﻲ اﻟﺼﺪر اﻷول ﻟﺨﺒﺮ اﻟﻮاﺣﺪ -اﻻﺧﺘﻼف ﻓﻲ اﻟﺤﻜﻢ ﻋﻠﻰ اﻟﺤﺪﯾﺚ

 وﺻﻮل اﻟﺤﺪﯾﺚ ﻟﺒﻌﺾ اﻟﻔﻘﮭﺎء دون اﻵﺧﺮﯾﻦ اﻟﻌﻤﻞ ﺑﺎﻟﺤﺪﯾﺚ اﻟﻤﺮﺳﻞاﻟﻔﺮع اﻟﺜﺎﻟﺚ :اﻹﺟﻤﺎع
اﻟﻔﺮع اﻟﺮاﺑﻊ :اﻟﻘﯿﺎس

اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻟﺜﺎﻧﻲ :اﻻﺧﺘﻼف ﻓﻲ دﻻﻟﺔ اﻟﻨﺼﻮص
 اﻟﻔﺮع اﻷول :اﻻﺷﺘﺮاك: -اﻟﻔﺮع اﻟﺜﺎﻧﻲ :اﻟﻌﺎم:

İlahiyat Alanında Yenilikçi Yaklaşımlar

 -اﻟﻔﺮع اﻟﺜﺎﻟﺚ :اﻟﻤﻄﻠﻖ واﻟﻤﻘﯿﺪ:

 -اﻟﻔﺮع اﻟﺮاﺑﻊ :اﻟﺤﻘﯿﻘﺔ واﻟﻤﺠﺎز:

اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻟﺜﺎﻟﺚ :اﻟﺘﻌﺎرض واﻟﺘﺮﺟﯿﺢ ﺑﯿﻦ اﻷدﻟﺔ

اﻟﻤﺒﺤﺚ اﻟﺜﺎﻧﻲ :آداب اﻻﺧﺘﻼف وﺷﺒﮭﺎت ﺣﻮل أﺳﺒﺎب اﻻﺧﺘﻼف:
اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻷول :ﺷﺒﮭﺎت ﺣﻮل أﺳﺒﺎب اﻻﺧﺘﻼف:

اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻟﺜﺎﻧﻲ :آداب اﻻﺧﺘﻼف:

اﻟﺨﺎﺗﻤﺔ :

اﻟﻤﺼﺎدر واﻟﻤﺮاﺟﻊ:

ﻣﺒﺤﺚ ﺗﻤﮭﯿﺪي :ﺗﻌﺮﯾﻔﺎت:
 .۱أﺳﺒﺎب :ﺟﻤﻊ ﺳﺒﺐ ،واﻟﺴﺒﺐ ﻓﻲ اﻟﻠﻐﺔ ﻣﻌﻨﺎه اﻟﻮﺳﯿﻠﺔ وﻛﻞ ﻣﺎ ﯾﺘﻮﺻﻞ ﺑﮫ إﻟﻰ ﺷﻲء
آﺧﺮ  ،2واﻟﺴﺒﺐ ﻓﻲ اﻷﺻﻞ ﻣﻌﻨﺎه :اﻟﺤﺒﻞ ،وﻣﻦ ذﻟﻚ ﻗﻮﻟﮫ ﺗﻌﺎﻟﻰَ } :ﻣﻦ ﻛَﺎنَ ﯾَﻈُ ﱡﻦ أَن ﻟﱠﻦ
ﺴ َﻤﺎ ِء ﺛ ُ ﱠﻢ ْﻟﯿَ ْﻘ َ
ﺴﺒَﺐٍ إِﻟَﻰ اﻟ ﱠ
ﻄ ْﻊ ﻓَ ْﻠﯿَﻨﻈُﺮْ َھ ْﻞ ﯾُﺬْ ِھﺒَﻦﱠ َﻛ ْﯿﺪُه ُ
ﯾَﻨ ُ
ﺼ َﺮه ُ �ﱠ ُ ﻓِﻲ اﻟﺪﱡ ْﻧﯿَﺎ َو ْاﻵﺧِ َﺮةِ ﻓَ ْﻠﯿَ ْﻤﺪُدْ ﺑِ َ
َﻣﺎ ﯾَﻐِﯿﻆ{  ،3ﺛﻢ أطﻠﻖ اﻟﺴﺒﺐ ﺑﻌﺪ ذﻟﻚ ﻋﻠﻰ ﻛﻞ ﺷﻲء ﯾﺘﻮﺻﻞ ﺑﮫ إﻟﻰ أﻣﺮ ﻣﻦ اﻷﻣﻮر ،وﻣﻦ
ﺳﺒَﺒًﺎ{ ،4
ذﻟﻚ :ﻗﻮﻟﮫ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻋﻦ ذي اﻟﻘﺮﻧﯿﻦ} :إِﻧﱠﺎ َﻣ ﱠﻜﻨﱠﺎ ﻟَﮫُ ﻓِﻲ ْاﻷَرْ ِ
ض َوآﺗَ ْﯿﻨَﺎه ُ ﻣِﻦ ﻛُ ِّﻞ ﺷَ ْﻲءٍ َ
أي وﺳﯿﻠﺔ ﺗﻮﺻﻠﮫ إﻟﯿﮫ ﻣﻦ اﻟﻌﻠﻢ واﻟﻘﺪرة وﻧﺤﻮ ذﻟﻚ.
واﻟﺴﱠﺒﺐ ﻓﻲ اﺻﻄﻼح ﺟﻤﮭﻮر اﻷﺻﻮﻟﯿﯿﻦ واﻟﻔﻘﮭﺎء :ھﻮ اﻟﻮﺻﻒ اﻟﻈﺎھﺮ اﻟﻤﻨﻀﺒﻂ
5
اﻟﺬي ﺟﻌﻠﮫ اﻟﺸﺎرع ﻣﻨﺎ ً
طﺎ ﻟﻮﺟﻮد اﻟﺤﻜﻢ ،أي ﯾﺴﺘﻠﺰم وﺟﻮده وﺟﻮد اﻟﺤﻜﻢ .

وﻋﻠﻰ ھﺬا ،ﻓﺄﺳﺒﺎب اﺧﺘﻼف اﻟﻔﻘﮭﺎء ھﻲ اﻷﻣﻮر اﻟﺘﻲ أدت إﻟﻰ وﺟﻮد اﻻﺧﺘﻼف ﺑﯿﻦ
اﻟﻔﻘﮭﺎء ،أي اﻟﺘﻲ ﯾﺴﺘﻠﺰم وﺟﻮدھﺎ وﺟﻮد اﻻﺧﺘﻼف.

 .۲اﺧﺘﻼف :ﻓﮭﻲ ﻣﺼﺪر ﻟﻠﻔﻌﻞ)اﺧﺘﻠﻒ( وﻣﻌﻨﺎه :أن ﯾﺬھﺐ ﻛﻞ ﺷﺨﺺ أو أﺷﺨﺎص
إﻟﻰ ﺧﻼف ﻣﺎ ذھﺐ إﻟﯿﮫ اﻵﺧﺮ أو اﻵﺧﺮون .ﻓﻔﻲ اﻟﻤﺼﺒﺎح اﻟﻤﻨﯿﺮ :ﺗﺨﺎﻟﻒ اﻟﻘﻮم
واﺧﺘﻠﻔﻮا :إذا ذھﺐ إﻟﯿﮫ اﻵﺧﺮ وھﻮ ﺿﺪ اﻻﺗﻔﺎق ،واﻻﺳﻢ :اﻟﺨُﻠْﻒ6.

وﻣﻦ اﻷھﻤﯿﺔ ﺑﻤﻜﺎن ﺑﯿﺎن اﻟﻔﺮق ﺑﯿﻦ اﻟﺨﻼف واﻻﺧﺘﻼف :ﻓﻘﺪ ذﻛﺮ اﻟﻜﺜﯿﺮ ﻣﻦ اﻟﻔﻘﮭﺎء
أن ھﻨﺎك ﻓﺮﻗًﺎ ﺑﯿﻦ اﻻﺧﺘﻼف واﻟﺨﻼف ﻛﻤﺎ ﺟﺎء ﻓﻲ ﻓﺘﺢ اﻟﻘﺪﯾﺮ ﻟﻠﻜﻤﺎل ﺑﻦ اﻟﮭﻤﺎم ،وﻧﻘﻠﮫ
اﻟﺘﮭﺎﻧﻮي ﻋﻦ ﺑﻌﺾ أﺻﺤﺎب اﻟﺤﻮاﺷﻲ ﺑﺄن اﻻﺧﺘﻼف ﯾﺴﺘﻌﻤﻞ ﻓﻲ ﻗﻮل ﺑﻨﻲ ﻋﻠﻰ دﻟﯿﻞ،
واﻟﺨﻼف ﻓﯿﻤﺎ ﻻ دﻟﯿﻞ ﻓﯿﮫ .وﻗﺪ ﺑﯿﻦ اﻟﺘﮭﺎﻧﻮي أن اﻟﻘﻮل اﻟﻤﺮﺟﻮح ﻓﻲ ﻣﻘﺎﺑﻠﺔ اﻟﺮاﺟﺢ ﯾﻘﺎل
ﺎﺻﻞ ﻣِﻨﮫُ ﺛُﺒُﻮ ُ
ﺐ اﻟْ ُﻤ َﺨﺎﻟِﻒِ ﻓِﻲ
ت اﻟ ﱠ
ﻀ ْﻌﻒِ ﻓِﻲ َﺟﺎﻧِ ِ
ﻟﮫ :ﺧﻼ ف ﻻ اﺧﺘﻼف ،ﺣﯿﺚ ﻗَﺎلَ " :و ْاﻟ َﺤ ِ

 2اﺑﻦ ﻣﻨﻈﻮر ،ﻣﺤﻤﺪ ،ﻟﺴﺎن اﻟﻌﺮب ،455/1 :دار ﺻﺎدر-ﺑﯿﺮوت ،ط.1
 3ﺳﻮرة اﻟﺤﺞ ،اﻵﯾﺔ.15 :
 4ﺳﻮرة اﻟﻜﮭﻒ ،اﻵﯾﺔ.84:
 5اﻟﺰرﻛﺸﻲ ،ﺑﺪر اﻟﺪﯾﻦ ،اﻟﺒﺤﺮ اﻟﻤﺤﯿﻂ ،246/1 ،دار اﻟﻜﺘﺐ اﻟﻌﻠﻤﯿﺔ-ﺑﯿﺮوت ،ط1421/1ھـ-
2000م ،ت :ﻣﺤﻤﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﺗﺎﻣﺮ.
 6اﻟﻔﯿﻮﻣﻲ ،أﺣﻤﺪ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ ،اﻟﻤﺼﺒﺎح اﻟﻤﻨﯿﺮ ﻓﻲ ﻏﺮﯾﺐ ﺷﺮح اﻟﺮاﻓﻌﻲ اﻟﻜﺒﯿﺮ،179/1 :
اﻟﻤﻜﺘﺒﺔ اﻟﻌﻠﻤﯿﺔ-ﺑﯿﺮوت ،ط.1
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ﺿﻌْﻒِ َﺟﺎ ِﻧ ِﺒ ِﮫ ﻓِﻲ ا ِﻻ ْﺧ ِﺘ َ
ْاﻟﺨِ َ
ﻼفِ " 7 .إﻻ أﻧﮫ ﻗﺪ ﺟﺎء ﻋﻨﺪ
ﻋﺪ َِم َ
ﺎعَ ،و َ
ﻼفِ َ ،ﻛ ُﻤﺨَﺎ َﻟ َﻔ ِﺔ اﻹ ْﺟ َﻤ ِ
8
ﺑﻌﺾ اﻷﺻﻮﻟﯿﯿﻦ واﻟﻔﻘﮭﺎء أﻧﮫ ﻻ ﻓﺮق ﺑﯿﻨﮭﻤﺎ ،ﺑﻞ ﯾﺴﺘﻌﻤﻠﻮن اﻟﻠﻔﻈﯿﻦ ﻓﻲ ﻣﻌﻨﻰ واﺣﺪ .
 .۳اﻟﻔﻘﮭﺎء :ﺟﻤﻊ ﻓﻘﯿﮫ ،وھﻮ ﻣﻦ ﺻﺎر ﻟﮫ اﻟﻔﻘﮫ ﺳﺠﯿﺔ وﻣﻠﻜﺔ 9 .واﻟﻔﻘﮫ ﻓﻲ اﻟﻠﻐﺔ :ھﻮ
اﻟﻔﮭﻢ واﻟﻔﻄﻨﺔ ،وورد ﻓﻲ اﻟﻘﺮاَن ﺑﻤﻌﻨﻰ اﻟﻔﮭﻢ اﻟﺪﻗﯿﻖ ،ﻛﻤﺎ ﻓﻲ ﻗﻮﻟﮫ ﺗﻌﺎﻟﻰَ } :و َﻣﺎ ﻛَﺎ َن
ِﯾﻦ َو ِﻟﯿُﻨﺬ ُِروا
ْاﻟ ُﻤﺆْ ﻣِ ﻨُﻮنَ ِﻟ َﯿﻨﻔ ُِﺮوا ﻛَﺎﻓﱠﺔً ۚ◌ ﻓَﻠَ ْﻮ َﻻ ﻧَﻔ ََﺮ ﻣِﻦ ﻛُ ِّﻞ ﻓِﺮْ ﻗَ ٍﺔ ِ ّﻣ ْﻨ ُﮭ ْﻢ طَﺎ ِﺋﻔَﺔٌ ِﻟّ َﯿﺘَﻔَﻘﱠ ُﮭﻮا ﻓِﻲ اﻟﺪّ ِ
ﻗَ ْﻮ َﻣ ُﮭ ْﻢ ِإذَا َر َﺟﻌُﻮا ِإﻟَﯿْ ِﮭ ْﻢ ﻟَﻌَﻠﱠ ُﮭ ْﻢ َﯾﺤْ ﺬَ ُرونَ { 10 .وﻗﺪ ﯾﺮد اﻟﻔﻘﮫ ﻓﻲ اﻟﻠﻐﺔ ﺑﻤﻌﻨﻰ:ﻓﮭﻢ ﻏﺮض
اﻟﻤﺘﻜﻠﻢ ﻣﻦ ﻛﻼﻣﮫ ،ﺗﻘﻮل :ﻓﻘﮭﺖ ﻛﻼﻣﻚ ،أي :ﻓﮭﻤﺖ اﻟﻐﺮض ﻣﻨﮫ .ﯾﻘﻮل اﺑﻦ اﻟﻘﯿﻢ) :واﻟﻔﻘﮫ
أﺧﺺ ﻣﻦ اﻟﻔﮭﻢ؛ ﻷن اﻟﻔﻘﮫ ھﻮ ﻓﮭﻢ ﻣﺮاد اﻟﻤﺘﻜﻠﻢ ﻣﻦ ﻛﻼﻣﮫ ،وھﺬا ﻗﺪر زاﺋﺪ ﻋﻠﻰ ﻣﺠﺮد
ﻓﮭﻢ وﺿﻊ اﻟﻠﻔﻆ ﻓﻲ اﻟﻠﻐﺔ ،وﺑﺤﺴﺐ ﺗﻔﺎوت ﻣﺮاﺗﺐ اﻟﻨﺎس ﻓﻲ ھﺬا ﺗﺘﻔﺎوت ﻣﺮاﺗﺒﮭﻢ ﻓﻲ اﻟﻔﻘﮫ
واﻟﻌﻠﻢ 11 .واﻟﻔﻘﮫ ﻓﻲ اﺻﻄﻼح اﻟﻔﻘﮭﺎء وﻋﻠﻤﺎء اﻷﺻﻮل :ھﻮ اﻟﻌﻠﻢ ﺑﺎﻷﺣﻜﺎم اﻟﺸﺮﻋﯿﺔ
12
اﻟﻌﻤﻠﯿﺔ اﻟﻤﻜﺘﺴﺒﺔ ﻣﻦ أدﻟﺘﮭﺎ اﻟﺘﻔﺼﯿﻠﯿﺔ.
اﻟﻤﺒﺤﺚ اﻷول :أﺳﺒﺎب اﺧﺘﻼف اﻟﻔﻘﮭﺎء:
ﯾﺠﺪر ﺑﻨﺎ -ﺑﯿﻦ ﯾﺪي ھﺬا اﻟﻤﺒﺤﺚ -ذﻛﺮ ﻓﻮاﺋﺪ اﻹطﻼع ﻋﻠﻰ أﺳﺒﺎب اﺧﺘﻼف اﻟﻔﻘﮭﺎء.

ﻓﻮاﺋﺪ اﻻطﻼع ﻋﻠﻰ اﺧﺘﻼف اﻟﻌﻠﻤﺎء:

•

ﯾﺘﯿﺢ اﻟﺘﻌﺮف ﻋﻠﻰ ﺟﻤﯿﻊ اﻻﺣﺘﻤﺎﻻت اﻟﺘﻲ ﯾﻤﻜﻦ أن ﯾﻜﻮن اﻟﺪﻟﯿﻞ رﻣﻰ إﻟﯿﮭﺎ ﺑﻮﺟﮫ
ﻣﻦ وﺟﻮه اﻟﺪﻻﻟﺔ.

•

ﺗﻌﺪد اﻟﺤﻠﻮل أﻣﺎم اﻟﻔﻘﯿﮫ ﻓﻲ اﻟﻮﻗﺎﺋﻊ اﻟﻨﺎزﻟﺔ ﻟﯿﮭﺘﺪي ﺑﺬﻟﻚ اﻟﻔﻘﮫ إﻟﻰ اﻟﺤ ِّﻞ اﻟﻤﻨﺎﺳﺐ
ﻟﮭﺎ.

•

ﻣﺆﺛﺮا ﻋﻤﻠﯿًﺎ أم ﻻ.
اﻟﻮﻗﻮف ﻋﻠﻰ ﺣﻘﯿﻘﺔ اﻻﺧﺘﻼف ﺑﻜﻮﻧﮫ ﺣﻘﯿﻘﯿًﺎ أم ﻟﻔﻈﯿًﺎ
ً

•

أن ھﺬا اﻻﺧﺘﻼف اﻟﻤﻨﻀﺒﻂ ﺑﻀﻮاﺑﻂ اﻟﺸﺮﯾﻌﺔ ﻓﯿﮫ ﺗﻨﻤﯿﺔ ﻟﻠﻤﻠﻜﺔ اﻟﻔﻘﮭﯿﺔ ،ورﯾﺎﺿﺔ
ﻟﻸذھﺎن ،وﺗﻼﻗﺢ ﻟﻶراء ،وﻓﺘﺢ ﻣﺠﺎﻻت اﻟﺘﻔﻜﯿﺮ ﻟﻠﻮﺻﻮل إﻟﻰ ﺳﺎﺋﺮ اﻻﻓﺘﺮاﺿﺎت
اﻟﺘﻲ ﺗﺴﺘﻄﯿﻊ اﻟﻌﻘﻮل اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ اﻟﻮﺻﻮل إﻟﯿﮭﺎ.

•

اﻻطﻼع ﻋﻠﻰ أﺻﻮل ﻛﻞ ﻣﺬھﺐ ،وﻣﻌﺮﻓﺔ ﻣﻨﺎھﺞ ﻋﻠﻤﺎﺋﮫ ﻓﻲ اﻻﺳﺘﻨﺒﺎط .

 7اﻟﻜﻤﺎل ﺑﻦ اﻟﮭﻤﺎم ،ﻓﺘﺢ اﻟﻘﺪﯾﺮ ،394 / 6 :ط ﺑﻮﻻق.
 8وزارة اﻷوﻗﺎف واﻟﺸﺆون اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ
اﻟﻜﻮﯾﺘﯿﺔ291/2:و ،262ط ،2دار اﻟﺴﻼﺳﻞ – اﻟﻜﻮﯾﺖ.
 9اﻟﺴﺒﻜﻲ ،ﺗﻘﻲ اﻟﺪﯾﻦ ،اﻹﺑﮭﺎج ﻓﻲ ﺳﺮح اﻟﻤﻨﮭﺎج ،33/1:دار اﻟﻜﺘﺐ اﻟﻌﻠﻤﯿﺔ –ﺑﯿﺮوت،
1416ھـ 1995-م.
 10ﺳﻮرة اﻟﺘﻮﺑﺔ ،اﻵﯾﺔ.122:
 11اﺑﻦ اﻟﻘﯿﻢ ،ﻣﺤﻤﺪ ،إﻋﻼم اﻟﻤﻮﻗﻌﯿﻦ ﻋﻦ رب اﻟﻌﺎﻟﻤﯿﻦ ،167/1 ،دار اﻟﻜﺘﺐ اﻟﻌﻠﻤﯿﺔ-ﺑﯿﺮوت،
ط1441/1ھـ.
 12اﻟﺨﻄﯿﺐ اﻟﺸﺮﺑﯿﻨﻲ ،ﻣﺤﻤﺪ ،ﻣﻐﻨﻲ اﻟﻤﺤﺘﺎج ،93/1 ،دار اﻟﻜﺘﺐ اﻟﻌﻠﻤﯿﺔ-ﺑﯿﺮوت،
ط1415/1ھـ ،واﻟﺒﺮﻛﺘﻲ ،ﻣﺤﻤﺪ ،ﻗﻮاﻋﺪ اﻟﻔﻘﮫ :ص ،414اﻟﺼﺪف ﺑﺒﻠﺸﺮز – ﻛﺮاﺗﺸﻲ ،ط/1
1407ھـ.
ﻓﻲ

اﻟﻜﻮﯾﺖ،

اﻟﻤﻮﺳﻮﻋﺔ

اﻟﻔﻘﮭﯿﺔ

•
•
•
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ﻓﻲ اﻻطﻼع ﻋﻠﻰ أﺳﺒﺎب اﻻﺧﺘﻼف اطﻼع وﺗﻌﻤﻖ ﻓﻲ ﻣﺂﺧﺬ اﻟﻔﻘﮫ وﻣﺪاﺧﻠﮫ،
ﻓﯿﻤﺘﻠﻚ اﻟﻤﻄﻠﻊ ﻋﻠﯿﮭﺎ وﻋﯿﺎ ﻋﻤﯿﻘﺎ وإدراﻛﺎ دﻗﯿﻘﺎ ﺑﺎﻟﻔﻘﮫ.

اﻋﺘﺒﺮ اﻟﻌﻠﻤﺎء أن اﻟﻌﻠﻢ ھﻮ ﻣﻌﺮﻓﺔ اﻻﺧﺘﻼف ،ﻓﻘﺪ ﻧﻘﻞ ﻋﻦ ﻋﻄﺎء ﻗﻮﻟﮫ" :ﻻ ﯾﻨﺒﻐﻲ
ﻷﺣﺪ أن ﯾﻔﺘﻲ اﻟﻨﺎس ﺣﺘﻰ ﯾﻜﻮن ﻋﺎﻟ ًﻤﺎ ﺑﺎﺧﺘﻼف اﻟﻨﺎس ".

اﻻﻋﺘﯿﺎد ﻋﻠﻰ اﻻﺳﺘﺪﻻل ﻟﻤﺬھﺐ واﺣﺪ ﯾﺆدي إﻟﻰ اﻟﻨﻔﻮر ﻣﻦ اﻟﻤﺬاھﺐ اﻷﺧﺮى ﻣﻦ
ﺻﺎ ﺑﺎﻷﺋﻤﺔ اﻟﺬﯾﻦ أﺟﻤﻊ اﻟﻨﺎس ﻋﻠﻰ
ﻏﯿﺮ اطﻼع ﻋﻠﻰ ﻣﺄﺧﺬھﺎ؛ ﻓﯿﻮرث ذﻟﻚ اﻧﺘﻘﺎ ً
ﻓﻀﻠﮭﻢ وﻣﻜﺎﻧﺘﮭﻢ وﻗﯿﻤﺘﮭﻢ اﻟﻌﻠﻤﯿﺔ اﻟﻜﺒﯿﺮة.

إن اﻷدﻟﺔ اﻟﺘﻲ ﯾﺴﺘﻨﺪ إﻟﯿﮭﺎ اﻟﻔﻘﮭﺎء ﻓﻲ اﺳﺘﻨﺒﺎط اﻷﺣﻜﺎم اﻟﺸﺮﻋﯿﺔ ،إن ﻛﺎﻧﺖ ﻗﻄﻌﯿﺔ
ﺼﺎ ﻣﻦ ﻗﺮاَن أو ﺳﻨﺔ ﻣﺘﻮاﺗﺮة وﻟﻢ ﯾﺤﺘﻤﻞ إﻻ ﻣﻌﻨﻰ
اﻟﺜﺒﻮت واﻟﺪﻻﻟﺔ – ﺑﺄن ﻛﺎن ﻛﻞ اﻟﺪﻟﯿﻞ ﻧ ً
واﺣﺪًا ،أو ﻛﺎن اﻟﺪﻟﯿﻞ إﺟﻤﺎﻋًﺎ ﺗﺤﻘﻘﺖ أرﻛﺎﻧﮫ وﺷﺮوطﮫ – ﻓﺈن اﻟﺤﻜﻢ اﻟﻤﺴﺘﻨﺒﻂ ﻣﻨﮭﺎ ﻻ
ﯾﻜﻮن ﻓﯿﮫ ﻣﺠﺎل ﻟﻼﺧﺘﻼف ﺑﯿﻦ اﻟﻔﻘﮭﺎء .
وأﻣﺎ إن ﻛﺎن اﻟﺪﻟﯿﻞ ﻟﯿﺲ ﻛﺬﻟﻚ ﺑﺄن ﻛﺎن ظﻨﯿًﺎ ﻓﻲ ﺛﺒﻮﺗﮫ أو ﻓﻲ دﻻﻟﺘﮫ أو ﻓﯿﮭﻤﺎ ﻣ ًﻌﺎ
ﻣﻌﻨﻰ
ﺼﺎ ﻗﺮآﻧﯿًﺎ ،أو ﺳﻨﺔً ﻣﺘﻮاﺗﺮة واﺣﺘﻤﻞ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ
ﻛﺄن ﯾﻜﻮن ﺳﻨﺔً ﻏﯿﺮ ﻣﺘﻮاﺗﺮة ،أو ﻧ ً
ً
ﻓﺈن اﻟﺤﻜﻢ اﻟﻤﺴﺘﻨﺒﻂ ﻣﻨﮫ ﯾﺼﺢ أن ﯾﻜﻮن ً
ﻣﺤﻼ ﻻﺧﺘﻼف اﻟﻔﻘﮭﺎء.

-

وﻣﻤﺎ ﯾﻨﺒﻐﻲ ﻣﻼﺣﻈﺘﮫ واﻟﺘﻨﺒﯿﮫ إﻟﯿﮫ :أن ﻣﻨﮭﺞ اﻟﻔﻘﮭﺎء ﻓﻲ ﺗﺮﺗﯿﺐ اﻷدﻟﺔ ﻋﻨﺪ اﺳﺘﻨﺒﺎط
اﻷﺣﻜﺎم ھﻮ اﻟﻨﻈﺮ ً
أوﻻ ﻓﻲ ﻛﺘﺎب ﷲ ﺗﻌﺎﻟﻰ ،ﺛﻢ ﻣﻦ ﺑﻌﺪه اﻟﺴﻨﺔ اﻟﻨﺒﻮﯾﺔ اﻟﺼﺤﯿﺤﺔ ،ﺛﻢ
وأﺧﯿﺮا اﻟﺮأي اﻟﺬي ﯾﺸﻤﻞ اﻟﻘﯿﺎس ،واﻟﻤﺼﻠﺤﺔ
وﺷﺮوطﮫ،
أرﻛﺎﻧﮫ
اﻹﺟﻤﺎع ﻣﺘﻲ ﺗﻮﻓﺮت
ً
واﻻﺳﺘﺤﺴﺎن ،وﺳﺪ اﻟﺬراﺋﻊ ،وﻏﯿﺮ ذﻟﻚ ،ﻋﻠﻰ ﺧﻼف ﺑﯿﻨﮭﻢ ﻓﻲ اﻷﺧﺬ ﺑﺄدﻟﺔ اﻟﺮأي ﻣﺎ ﺑﯿﻦ
ﻣﻮﺳﻊ وﻣﻀﯿﻖ ،وھﻮ ﻣﺎ ﺳﻨﺸﯿﺮ ﻟﮫ ﻓﯿﻤﺎ ﯾﺄﺗﻲ ﻣﻦ اﻟﺒﺤﺚ.
اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻷول :اﻻﺧﺘﻼف ﻓﻲ ﻣﺼﺎدر اﻟﻔﻘﮫ:

اﻟﻔﺮع اﻷول :اﻟﻤﺼﺪر اﻷول اﻟﻘﺮآن:

اﻟﻘﺮآن :ھﻮ اﻟﻤﺼﺪر اﻟﺘﺸﺮﯾﻌﻲ اﻷﺳﺎس ،واﻟﺪﻟﯿﻞ اﻷول ﻣﻦ أدﻟﺔ اﻹﺳﻼم ،وﻟﻢ ﯾﺤﺪث
ﻓﯿﮫ ﻣﺎﺣﺪث ﻟﻠﺴﻨﺔ ﻣﻦ اﺧﺘﻼف ﻓﻲ رواﯾﺘﮭﺎ وﺛﺒﻮﺗﮭﺎ؛ ﻟﺬﻟﻚ أﺟﻤﻊ اﻟﻤﺴﻠﻤﻮن ﻋﻠﻰ وﺟﻮب
اﻟﻌﻤﻞ ﺑﺎﻟﻘﺮآن ،ﻓﮭﻮ ﻗﻄﻌﻲ اﻟﺜﺒﻮت ،ودﻻﻟﺘﮫ إﻣﺎ ﻗﻄﻌﯿﺔ أو ظﻨﯿﺔ -وھﻲ اﻟﺘﻲ ﺣﺼﻞ
اﻻﺧﺘﻼف ﻓﯿﮭﺎ ﻋﻨﺪ اﻻﺳﺘﻨﺒﺎط -وﺳﯿﺄﺗﻲ اﻟﺤﺪﯾﺚ ﻋﻨﮭﺎ .

 اﻻﺧﺘﻼف ﺑﺴﺒﺐ اﻟﻘﺮاءات اﻟﻤﺘﻮاﺗﺮة :وﻣﺜﺎﻟﮫ :اﺧﺘﻼﻓﮭﻢ ﻓﻲ ﻗﺮاءة اﻟﻨﺼﺐ واﻟﺠﺮﺼ َﻼةِ ﻓَﺎ ْﻏ ِﺴﻠُﻮا
ﻓﻲ ﻛﻠﻤﺔ" :وأرﺟﻠﻜﻢ" ﻣﻦ ﻗﻮﻟﮫ ﺗﻌﺎﻟﻰ} :أَﯾﱡ َﮭﺎ اﻟﱠﺬِﯾﻦَ آ َﻣﻨُﻮا ِإذَا ﻗُ ْﻤﺘ ُ ْﻢ ِإﻟَﻰ اﻟ ﱠ
13
ﺴ ُﺤﻮا ﺑِ ُﺮ ُءو ِﺳﻜُ ْﻢ َوأَرْ ُﺟﻠَﻜُ ْﻢ إِﻟَﻰ ْاﻟﻜَ ْﻌﺒَﯿ ِْﻦ{.
ﻖ َوا ْﻣ َ
ُو ُﺟﻮ َھﻜُ ْﻢ َوأَ ْﯾ ِﺪﯾَﻜُ ْﻢ إِﻟَﻰ ْاﻟ َﻤ َﺮاﻓِ ِ
F

ﻓﻘﺮأ ﻧﺎﻓﻊ ،واﻟﻜﺴﺎﺋﻲ ،واﺑﻦ ﻋﺎﻣﺮ "وأرﺟﻠَﻜﻢ" ﺑﺎﻟﻨﺼﺐ .وﻗﺮأ اﺑﻦ ﻛﺜﯿﺮ ،وﺣﻤﺰة،
وأﺑﻮ ﻋﻤﺮو "وأرﺟﻠﻜﻢ" ﺑﺎﻟﻜﺴﺮ .وﺑﻨﺎ ًء ﻋﻠﻰ اﺧﺘﻼف اﻟﻘﺮاءﺗﯿﻦ اﺧﺘﻠﻒ اﻟﻌﻠﻤﺎء ﻓﻲ ﺣﻜﻢ
اﻟﻐﺴﻞ ﻟﻠﺮﺟﻠﯿﻦ ﻋﻠﻰ ﻗﻮﻟﯿﻦ:

اﻷول :وھﻮ ﻗﻮل اﻟﺠﻤﮭﻮر اﻷﻋﻈﻢ ﻣﻦ اﻟﻔﻘﮭﺎء اﻟﺬﯾﻦ ﻗﺎﻟﻮا ﺑﻔﺮﺿﯿﺔ اﻟﻐﺴﻞ ﻟﻠﺮﺟﻠﯿﻦ
وﻟﯿﺲ اﻟﻤﺴﺢ؛ وذﻟﻚ ﻟﻌﺪة أدﻟﺔ ﻣﻨﮭﺎ:
 13ﺳﻮرة اﻟﻤﺎﺋﺪة ،اﻵﯾﺔ.6 :
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أ ﻗﺮاءة اﻟﻨﺼﺐ ﻋﻄﻔًﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻐﺴﻮﻻت ،وﺑﯿﻨﻮا وﺟﮫ اﻟﺠﺮ ﻓﻲ اﻟﻘﺮاءة اﻟﺜﺎﻧﯿﺔ ﺑﺄﻧﮭﺎ
ﺟﺮت ﻟﻤﺠﺎورﺗﮭﺎ ﻟﻠﺮؤوس "ﺑﺮؤوﺳﻜﻢ" .

بأﺣﺪاﯾﺚ ﻛﺜﯿﺮة ﺻﺤﯿﺤﺔ ﺗﻮﺟﺐ اﻟﻐﺴﻞ ﻟﻠﺮﺟﻠﯿﻦ وﻣﻨﮭﺎ " :وﯾﻞ ﻟﻸﻋﻘﺎب ﻣﻦ
14
اﻟﻨﺎر".

اﻟﺜﺎﻧﻲ :ﻗﻮل اﻹﻣﺎﻣﯿﺔ اﻟﺬﯾﻦ ﻗﺎﻟﻮا ﺑﻔﺮﺿﯿﺔ اﻟﻤﺴﺢ ﻟﻠﺮﺟﻠﯿﻦ ﻻ اﻟﻐﺴﻞ ،وذﻟﻚ ﺑﺪﻟﯿﻞ
ﻗﺮاءة اﻟﺠﺮ" وأرﺟﻠﻜﻢ ".ﺣﯿﺚ ﺟﺎءت ﻣﻌﻄﻮﻓﺔ ﻋﻠﻰ "رؤوﺳﻜﻢ" ﻓﺘﺄﺧﺬ ﺣﻜﻤﮭﺎ ﺑﺎﻟﻤﺴﺢ ﻻ
اﻟﻐﺴﻞ.
وﻻ ﺷﻚ أن اﻟﺠﻤﮭﻮر ﻋﻨﺪھﻢ ردود ﻛﺜﯿﺮة ﻋﻠﻰ اﺳﺘﺪﻻل اﻹﻣﺎﻣﯿﺔ ﻻﻣﺠﺎل ﻟﺒﺤﺜﮭﺎ

ھﻨﺎ15.

 اﻻﺧﺘﻼف ﺑﺴﺒﺐ اﻟﻘﺮاءات اﻟﺸﺎذة :اﻟﻘﺮاءة اﻟﺸﺎذة وھﻲ اﻟﺜﺎﺑﺘﺔ ﺑﻄﺮﯾﻖ اﻵﺣﺎد ،وﻗﺪاﺧﺘﻠﻒ اﻟﻌﻠﻤﺎء ﻓﻲ اﻟﻌﻤﻞ ﺑﮭﺎ ﻋﻠﻰ ﻗﻮﻟﯿﻦ :

اﻷول :اﻟﺤﻨﻔﯿﺔ واﻟﺤﻨﺎﺑﻠﺔ وﻗﺎﻟﻮا :ﯾﻌﻤﻞ ﺑﮭﺎ؛ ﻷﻧﮭﺎ وﻟﻮ ﻟﻢ ﺗﻜﻦ ﻗﺮآﻧًﺎ ﻓﻼ أﻗﻞ ﻣﻦ أن
ﺗﻜﻮن ﻓﻲ ﺣﻜﻢ اﻟﺨﺒﺮ اﻟﻤﺸﮭﻮر ،واﻟﺨﺒﺮ اﻟﻤﺸﮭﻮر ﯾﺠﺐ اﻟﻌﻤﻞ ﺑﮫ ﻓﺘﺄﺧﺬ ﺣﻜﻤﮫ.

اﻟﺜﺎﻧﻲ :اﻟﻤﺎﻟﻜﯿﺔ واﻟﺸﺎﻓﻌﯿﺔ وﻗﺎﻟﻮا :إﻧﮫ ﻻ ﯾﺠﺐ اﻟﻌﻤﻞ ﺑﮭﺎ؛ ﻷﻧﮭﺎ ﻟﻢ ﺗﻨﻘﻞ ﺑﺎﻟﺘﻮاﺗﺮ ﻓﻼ
ﺗﻜﻮن ﻗﺮآﻧًﺎ ،وﻻ ﺗﺼﻞ إﻟﻰ اﻟﺨﺒﺮ اﻟﻮاﺣﺪ ﻓﻼ ﯾﺼﺢ ﺗﻘﯿﯿﺪ ﻣﻄﻠﻖ اﻟﻜﺘﺎب ﺑﮭﺎ.

وﻛﺎن ردھﻢ ﻋﻠﻰ اﻟﻔﺮﯾﻖ اﻷول :أن اﻟﺮواي ﻟﻢ ﯾﻨﻘﻠﮭﺎ ﻛﺨﺒﺮ ،وإﻧﻤﺎ ﻧﻘﻠﮭﺎ ﻛﻘﺮآن ،وﻟﻢ
ﺧﺒﺮا.
ﺗﺜﺒﺖ ﻛﻮﻧﮭﺎ ﻣﻦ اﻟﻘﺮآن ﻓﻼ ﺗﻜﻮن ً
وﻣﺜﺎﻟﮭﺎ :ﻗﺮاءة اﺑﻦ ﻣﺴﻌﻮد ﻓﻲ ﻛﻔﺎرة اﻟﯿﻤﯿﻦ} :ﻓﻤﻦ ﻟﻢ ﯾﺠﺪ ﻓﻜﻔﺎرﺗﮫ ﺻﯿﺎم ﺛﻼﺛﺔ
17
أﯾﺎم{  " 16ﻣﺘﺘﺎﺑﻌﺎت".
F

ﻗﺪ اﺧﺘﻠﻒ ﻓﻲ وﺟﻮب اﻟﺘﺘﺎﺑﻊ ﻓﻲ ﻛﻔﺎرة اﻟﯿﻤﯿﻦ ،ﻓﻤﻦ أوﺟﺐ اﻟﻌﻤﻞ ﺑﺎﻟﻘﺮاءة اﻟﺸﺎذة ﻗﺎل
18
ﺑﻮﺟﻮب اﻟﺘﺘﺎﺑﻊ ،وﻣﻦ ﻟﻢ ﯾﻘﻞ ﺑﻮﺟﻮب اﻟﻌﻤﻞ ﺑﺎﻟﻘﺮاءة اﻟﺸﺎة ﻟﻢ ﯾﻮﺟﺐ اﻟﺘﺘﺎﺑﻊ.
اﻟﻔﺮع اﻟﺜﺎﻧﻲ :اﻟﻤﺼﺪر اﻟﺜﺎﻧﻲ اﻟﺴﻨﺔ:

 14اﻟﺒﺨﺎري ،اﻟﺠﺎﻣﻊ اﻟﺼﺤﯿﺢ اﻟﻤﺨﺘﺼﺮ ،ﻛﺘﺎب اﻟﻮﺿﻮء ،ﺑﺎب ﻏﺴﻞ اﻟﺮﺟﻠﯿﻦ وﻻ ﯾﻤﺴﺢ ﻋﻠﻰ
اﻟﻘﺪﻣﯿﻦ ،44/1،دار اﺑﻦ ﻛﺜﯿﺮ  ،اﻟﯿﻤﺎﻣﺔ – ﺑﯿﺮوت ،ط1407 /3ه ،ﺗـ :د .ﻣﺼﻄﻔﻰ دﯾﺐ اﻟﺒﻐﺎ،
وﻣﺴﻠﻢ ،اﻟﻤﺴﻨﺪ اﻟﺼﺤﯿﺢ اﻟﻤﺨﺘﺼﺮ ،ﻛﺘﺎب اﻟﻄﮭﺎرة ،ﺑﺎب وﺟﻮب ﻏﺴﻞ اﻟﺮﺟﻠﯿﻦ ﺑﻜﻤﺎﻟﮭﻤﺎ،213/1 ،
دار إﺣﯿﺎء اﻟﺘﺮاث اﻟﻌﺮﺑﻲ -ﺑﯿﺮوت ،ﺗــ :ﻣﺤﻤﺪ ﻓﺆاد ﻋﺒﺪ اﻟﺒﺎﻗﻲ.
 15اﻟﺨﻦ ،ﺳﻌﯿﺪ ،أﺛﺮ اﻻﺧﺘﻼف ﻓﻲ اﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻷﺻﻮﻟﯿﺔ ،ص 38وﻣﺎ ﺑﻌﺪھﺎ ،ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ-
ﺑﯿﺮوت،ط1418/7ھـ ،و اﻵﻟﻮﺳﻲ ،ﻣﺤﻤﻮد ،روح اﻟﻤﻌﺎﻧﻲ :ج/7ص52وﻣﺎ ﺑﻌﺪھﺎ ،ﻣﺆﺳﺴﺔ
اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ-ﺑﯿﺮوت ،ط1431/1ھـ.
 16ﺳﻮرة اﻟﻤﺎﺋﺪة ،اﻵﯾﺔ.89 :
 17اﻟﻨﻮوي ،ﯾﺤﯿﻰ ،ﺷﺮح ﺻﺤﯿﺢ ﻣﺴﻠﻢ ،131/5 ،دار إﺣﯿﺎء اﻟﺘﺮاث اﻟﻌﺮﺑﻲ -ﺑﯿﺮوت،
ط ،1392/2واﻟﺰرﻛﺸﻲ ،ﻣﺤﻤﺪ ،اﻟﺒﺤﺮ اﻟﻤﺤﯿﻂ 384/1:وﻣﺎ ﺑﻌﺪھﺎ.
 18اﻵﻟﻮﺳﻲ ،روح اﻟﻤﻌﺎﻧﻲ:ج ،388/7واﻟﺨﻔﯿﻒ ،ﻋﻠﻲ ،أﺳﺒﺎب اﺧﺘﻼف اﻟﻔﻘﮭﺎء ،ص ،50دار
اﻟﻔﻜﺮ اﻟﻌﺮﺑﻲ ،واﻟﺘﺮﻛﻲ ،ﻋﺒﺪﷲ ،أﺳﺒﺎب اﻻﺧﺘﻼف اﻟﻔﻘﮭﺎء105 ،و ،106ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ –
ﺑﯿﺮوت ،ط ،2010/3واﻟﻤﻮﺳﻮﻋﺔ اﻟﻔﻘﮭﯿﺔ اﻟﻜﻮﯾﺘﯿﺔ.92/13 :
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اﻟﺴﻨﺔ ھﻲ ﻣﺎﺻﺪر ﻋﻦ رﺳﻮل ﷲﷺ ﻣﻦ ﻓﻌﻞ ،أو ﻗﻮل ،أو ﺗﻘﺮﯾﺮ 19 .و ھﻲ
اﻟﻤﺼﺪر اﻟﺘﺸﺮﯾﻌﻲ اﻟﺜﺎﻧﻲ ﺑﻌﺪ اﻟﻘﺮآن اﻟﻜﺮﯾﻢ؛ ﻷن ﻧﺒﻮﺗﮫ ﺛﺒﺘﺖ ﺑﺪﻟﯿﻞ ﻗﺎطﻊ ،وأﻧﮫ ﻣﺆﯾﺪ
ﻋ ِﻦ ْاﻟ َﮭ َﻮ ٰى{ 20 .واﻟﺴﻨﺔ ﺑﯿﺎن
ﺑﺎﻟﻮﺣﻲ وﻻ ﯾﻨﻄﻖ ﻋﻦ اﻟﮭﻮى ،ﺣﯿﺚ ﻗﺎل ﺗﻌﺎﻟﻰَ } :و َﻣﺎ ﯾَﻨﻄِ ُﻖ َ
ﺎس َﻣﺎ ﻧ ِ ُّﺰ َل إِﻟَﯿْ ِﮭ ْﻢ
ﻟﻠﻘﺮآن ،ودﻟﯿﻞ ﻟﻸﺣﻜﺎم ،ﺣﯿﺚ ﻗﺎل ﺗﻌﺎﻟﻰَ } :وأَﻧﺰَ ْﻟﻨَﺎ إِﻟَﯿْﻚَ اﻟ ِﺬ ّ ْﻛ َﺮ ِﻟﺘُﺒَﯿِّ َﻦ ﻟِﻠﻨﱠ ِ
21
َوﻟَ َﻌﻠﱠ ُﮭ ْﻢ َﯾﺘَﻔَ ﱠﻜ ُﺮونَ {.
وﻣﺴﺎﺣﺔ اﻻﺧﺘﻼف ﻓﻲ اﻟﺴﻨﺔ أﻛﺒﺮ ﻣﻨﮭﺎ ﻓﻲ اﻟﻘﺮآن؛ ﻻﺧﺘﻼف اﻟﻌﻠﻤﺎء ﻓﻲ ﺛﺒﻮت ﻛﺜﯿﺮ
ﻣﻦ اﻷﺣﺎدﯾﺚ؛ ﻟﻌﺪم ﺗﺪوﯾﻨﮭﺎ ﻓﻲ زﻣﺎن رﺳﻮل ﷲﷺ ﻛﺎﻟﻘﺮآن ،وﻷﻧﮭﺎ ﻟﻢ ﺗﻨﻘﻞ ﺟﻤﯿﻌﮭﺎ
ً
ﻣﺘﻮاﺗﺮا؛ وﻷﻧﮭﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﻓﻲ أوﻗﺎت وأﻣﺎﻛﻦ ﻣﺘﻐﺎﯾﺮة وﻟﻢ ﯾﺤﻀﺮھﺎ ﺟﻤﯿﻊ اﻟﺼﺤﺎﺑﺔ،
ﻧﻘﻼ
ً
ﻓﻜﺎن ﻋﻨﺪ أﺣﺪھﻢ ﻣﺎ ﻟﻢ ﯾﻜﻦ ﻋﻨﺪ اﻵﺧﺮ؛ ﻟﺬﻟﻚ ﺣﺼﻞ اﻟﺨﻼف ﺑﯿﻦ اﻟﻌﻠﻤﺎء ﻓﻲ ﺛﺒﻮت ﺑﻌﻀﮭﺎ
وﺻﺤﺘﮫ ﺗﺒﻌﺎ ﻻﺧﺘﻼف اﻟﺼﺤﺎﺑﺔ ﻓﻲ اﻟﺮواﯾﺔ وﻋﺪﻣﮭﺎ ؛ وﺑﻨﺎء ﻋﻠﯿﮫ ﺣﺼﻞ اﻻﺧﺘﻼف ﻓﻲ
اﻟﻌﻤﻞ ﻓﯿﻤﺎ ﺑﯿﻨﮭﻢ .

وﻣﻤﺎ ﻻﺑﺪ ﻣﻦ اﻹﺷﺎرة إﻟﯿﮫ أن اﻟﻌﻠﻤﺎء ﺑﻌﺪ ﺗﺪوﯾﻦ اﻟﺴﻨﺔ ﻗﺴﻤﻮھﺎ ﻋﺪة ﺗﻘﺴﯿﻤﺎت
ﺑﺎﻋﺘﺒﺎرات ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ ﺑﺤﺴﺐ اﻟﺮواﯾﺔ واﻟﻘﺒﻮل ،وﺳﯿﻘﺘﺼﺮ اﻟﻜﻼم ﻓﻲ ھﺬا اﻟﺒﺤﺚ ﻋﻠﻰ ﺑﻌﻀﮭﺎ .

 اﻟﺴﻨﺔ اﻟﻤﺘﻮاﺗﺮة :ووھﻲ اﻟﺘﻲ رواھﺎ ﻋﻦ اﻟﻨﺒﻲﷺ ﺟﻤﻊ ﻏﻔﯿﺮ ﻣﻦ أول اﻟﺴﻨﺪ إﻟﻰﻣﻨﺘﮭﺎه ﺑﺤﯿﺚ ﯾﺴﺘﺤﯿﻞ ﺗﻮاطﺆھﻢ ﻋﻠﻰ اﻟﻜﺬب .وﺣﻜﻢ اﻟﻌﻤﻞ ﺑﺎﻟﻨﺴﺔ اﻟﻤﺘﻮاﺗﺮة واﺟﺐ ،وﻟﻢ
ﯾﺨﺎﻟﻒ ﻓﯿﮫ أﺣﺪ .ﻛﺎﻟﺴﻨﻦ اﻟﻌﻤﻠﯿﺔ ﻓﻲ أداء اﻟﺼﻠﻮات واﻟﺤﺞ وﻏﯿﺮھﺎ.

 اﻟﺴﻨﺔ اﻟﻤﺸﮭﻮرة :وھﻲ اﻟﺘﻲ رواھﺎ ﻋﻦ رﺳﻮل ﷲﷺ را ِو أو اﺛﻨﺎن أو ﺟﻤ ٌﻊ ﻟﻢﯾﺒﻠﻎ ﺣﺪ اﻟﺘﻮاﺗﺮ ،ﺛﻢ رواه ﻋﻨﮭﻢ ﺟﻤﻊ ﻣﻦ ﺟﻤﻮع اﻟﺘﻮاﺗﺮ إﻟﻰ أن وﺻﻠﺖ إﻟﯿﻨﺎ ،ﺣﯿﺚ ﻟﻢ ﺗﺒﻠﻎ
ﺣﺪ اﻟﺘﻮاﺗﺮ ﻓﻲ طﺒﻘﺔ اﻟﺼﺤﺎﺑﺔ وﺑﻠﻐﺘﮫ ﻓﻲ اﻟﻄﺒﻘﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻠﯿﮭﺎ واﺷﺘﮭﺮت .وﻣﺜﺎﻟﮭﺎ:

ﺣﺪﯾﺚ ﻋﺒﺎدة ﺑﻦ اﻟﺼﺎﻣﺖ رﺿﻲ ﷲ ﻋﻨﮫ ﻓﯿﻤﺎ رواه ﻋﻦ رﺳﻮل ﷲﷺ ﺣﯿﺚ ﻗﺎل:
"ﺧﺬوا ﻋﻨﻲ .ﻓﻘﺪ ﺟﻌﻞ ﷲ ﻟﮭﻦ ﺳﺒﯿﻼً ،اﻟﺜﯿﺐ ﺑﺎﻟﺜﯿﺐ واﻟﺒﻜﺮ ﺑﺎﻟﺒﻜﺮ ،اﻟﺜﯿﺐ ﺟﻠﺪ ﻣﺎﺋﺔ ﺛﻢ رﺟﻢ
22
ﺑﺎﻟﺤﺠﺎرة ،واﻟﺒﻜﺮ ﺟﻠﺪ ﻣﺎﺋﺔ ﺛﻢ ﻧﻔﻲ ﺳﻨﺔ ".
F

ﻓﺤﺪﯾﺚ ﻋﺒﺎدة ﺣﺪﯾﺚ ﻣﺸﮭﻮر اﺧﺘﻠﻒ اﻟﻔﻘﮭﺎء ﻓﻲ وﺟﻮب اﻟﻌﻤﻞ ﺑﮫ ﻋﻠﻰ ﻗﻮﻟﯿﻦ:

ﺼﺎ ﻟﻌﻤﻮم
اﻷول :ﻗﻮل اﻟﺠﻤﮭﻮر ﯾﻌﻤﻞ ﺑﮫ ﻓﯿﺮﺟﻢ اﻟﻤﺤﺼﻦ اﻟﺰاﻧﻲ ،واﻋﺘﺒﺮوه ﻣﺨﺼ ً
اﻟﺰاﻧِﯿَﺔُ َو ﱠ
ﻗﻮﻟﮫ ﺗﻌﺎﻟﻰ } :ﱠ
اﻟﺰاﻧِﻲ ﻓَﺎ ْﺟ ِﻠﺪ ُوا ﻛُ ﱠﻞ َواﺣِ ٍﺪ ِ ّﻣ ْﻨﮭُ َﻤﺎ ﻣِ ﺎﺋَﺔَ َﺟ ْﻠﺪَةٍ{ 23 .وﺣﺘﻰ اﻟﺤﻨﻔﯿﺔ
ﻋﻤﻠﻮا ﺑﮫ؛ ﻷﻧﮭﻢ ﯾﻠﺤﻘﻮن اﻟﺤﺪﯾﺚ اﻟﻤﺸﮭﻮر ﺑﺎﻟﻤﺘﻮاﺗﺮ ،ﻛﻤﺎ أن أﺣﺎدﯾﺚ اﻟﺮﺟﻢ ﺟﺎءت ﻛﺜﯿﺮة
ﺑﻄﺮق ﺻﺤﯿﺤﺔ ﻣﺘﻌﺪدة ﻣﺸﮭﻮرة.

 19ﺧﻼف ،ﻋﺒﺪ اﻟﻮھﺎب ،ﻋﻠﻢ أﺻﻮل اﻟﻔﻘﮫ ،ص ،36ﻣﻜﺘﺒﺔ اﻟﺪﻋﻮة  -ﺷﺒﺎب اﻷزھﺮ )ﻋﻦ
اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻟﺜﺎﻣﻨﺔ ﻟﺪار اﻟﻘﻠﻢ(.
 20ﺳﻮرة اﻟﻨﺠﻢ ،اﻵﯾﺔ.3 :
 21ﺳﻮرة اﻟﻨﺤﻞ ،اﻵﯾﺔ.44 :
 22ﻣﺴﻠﻢ ،ﺻﺤﯿﺢ ﻣﺴﻠﻢ ،ﻛﺘﺎب اﻟﺤﺪود ،ﺑﺎب ﺣﺪ اﻟﺰﻧﻰ.1316/3،
 23ﺳﻮرة اﻟﻨﻮر ،اﻵﯾﺔ.2 :
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اﻟﻘﻮل اﻟﺜﺎﻧﻲ :وھﻮ اﻟﺨﻮارج وﺑﻌﺾ اﻟﻤﻌﺘﺰﻟﺔ وﻗﺎﻟﻮا  :ﺑﻌﺪم رﺟﻢ اﻟﺰاﻧﻲ اﻟﻤﺤﺼﻦ
واﻻﻛﺘﻔﺎء ﺑﺠﻠﺪة؛ ﻷن ﺣﺪﯾﺚ ﻋﺒﺎدة ﺣﺪﯾﺚ آﺣﺎد ،وھﻮ ﻻ ﯾﻔﯿﺪ إﻻ اﻟﻈﻦ ،ﻓﻼ ﯾﺨﺼﺺ ﻋﻤﻮم
24
اﻟﻘﺮآن ،وﯾﺒﻘﻰ اﻟﺤﻜﻢ ﺑﺎﻟﺠﻠﺪ ﻓﻘﻂ.
اﻵﺣﺎد :وھﻮ ﻣﺎرواه ﻋﻦ اﻟﻨﺒﻲﷺ واﺣﺪ أو اﺛﻨﺎن أو ﺟﻤﻊ ﻟﻢ ﯾﺒﻠﻎ ﺣﺪ اﻟﺘﻮاﺗﺮ
وھﻜﺬا إﻟﻰ أن وﺻﻞ إﻟﯿﻨﺎ ،ﯾﻌﻨﻲ ﻓﻲ ﻛﻞ اﻟﻄﺒﻘﺎت ﻟﻢ ﯾﺒﻠﻎ ﺣﺪ اﻟﺘﻮاﺗﺮ.
ﺑﻌﺾ ﻣﻨﮭﺎ:
وﻗﺪ اﺧﺘﻠﻒ اﻟﻔﻘﮭﺎء ﻓﻲ ﺑﻌﺾ ﻣﺴﺎﺋﻠﮫ ﺳﯿﺬﻛﺮ اﻟﺒﺎﺣﺚ
ً

أاﻟﺰﯾﺎدة ﻋﻠﻰ اﻟﻜﺘﺎب ﺑﺨﺒﺮ اﻟﻮاﺣﺪ :ذھﺐ اﻟﺤﻨﻔﯿﺔ إﻟﻰ ﻋﺪم اﻟﻌﻤﻞ ﺑﺨﺒﺮ اﻟﻮاﺣﺪ اﻟﺰاﺋﺪ
ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻓﻲ اﻟﻜﺘﺎب ،ودﻟﯿﻠﮭﻢ أن ﺧﺒﺮ اﻟﻮاﺣﺪ ﯾﻔﯿﺪ اﻟﻈﻦ ،واﻟﺰﯾﺎدة ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻓﻲ اﻟﻜﺘﺎب ﻧﺴﺦ،
واﻟﻜﺘﺎب ﻗﻄﻌﻲ ،وﻻ ﯾﺼﺢ أن ﯾﻨﺴﺦ اﻟﻘﻄﻌﻲ ﺑﺎﻟﻈﻨﻲ.

ﺑﯿﻨﻤﺎ ذھﺐ ﺟﻤﮭﻮر اﻟﻔﻘﮭﺎء إﻟﻰ وﺟﻮب اﻟﻌﻤﻞ ﺑﮫ إذا ﺻﺢ اﻟﺤﺪﯾﺚ ،وﻗﺎﻟﻮا :إن زﯾﺎدﺗﮫ
ﻋﻠﻰ اﻟﻜﺘﺎب ﻟﯿﺴﺖ ﻧﺴﺨًﺎ ﺑﻞ ﺑﯿﺎﻧًﺎ ،واﻟﺰﯾﺎدة ﻣﻦ أﻧﻮاع اﻟﺒﯿﺎن ،وﻣﺜﺎﻟﮫ :ﻗﻮﻟﮫ ﺗﻌﺎﻟﻰ:
ﺿ ْﻮنَ ﻣِ َﻦ
َﺎن ﻣِ ﱠﻤﻦ ﺗَﺮْ َ
} َوا ْﺳﺘَ ْﺸ ِﮭﺪ ُوا ﺷَ ِﮭﯿﺪَﯾ ِْﻦ ﻣِ ﻦ ِ ّر َﺟﺎ ِﻟﻜُ ْﻢ ﻓَﺈِن ﻟﱠ ْﻢ ﯾَﻜُﻮﻧَﺎ َر ُﺟﻠَﯿ ِْﻦ ﻓَ َﺮ ُﺟ ٌﻞ َوا ْﻣ َﺮأَﺗ ِ
25
اﻟ ﱡ
ﺸ َﮭﺪ َاءِ {.
ﻓﻔﻲ اﻵﯾﺔ اﻻﻋﺘﺪاد ﺑﺸﮭﺎدة رﺟﻠﯿﻦ أو رﺟﻞ واﻣﺮأﺗﯿﻦ ﻓﻲ اﻟﺸﮭﺎدة ﻓﻘﻂ ،وﺟﺎء ﻓﻲ
اﻟﺴﻨﺔ اﻻﻋﺘﺪاد ﺑﺸﮭﺎدة رﺟﻞ واﺣﺪ وﯾﻤﯿﻦ اﻟﻤﺪﻋﻲ ﺻﺎﺣﺐ اﻟﺤﻖ ،ﻓﻌﻦ اﺑﻦ ﻋﺒﺎس رﺿﻲ
26
ﷲ ﻋﻨﮭﻤﺎ" :أن اﻟﻨﺒﻲﷺ ﻗﻀﻰ ﺑﯿﻤﯿﻦ وﺷﺎھﺪ".
وﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﻣﺎﺗﻘﺪم ﻓﻘﺪ اﺧﺘﻠﻒ اﻟﻔﻘﮭﺎء ﻓﻲ اﻟﻘﻀﺎء ﺑﯿﻤﯿﻦ اﻟﻤﺪﻋﻲ وﺷﺎھﺪ ﻋﻠﻰ ﻗﻮﻟﯿﻦ :

اﻷول :ﺟﻮاز اﻟﻘﻀﺎء ﺑﯿﻤﯿﻦ اﻟﻤﺪﻋﻲ وﺷﺎھﺪ ،وھﻮ ﻗﻮل اﻟﺠﻤﮭﻮر ﻣﻦ اﻟﻤﺎﻟﻜﯿﺔ
واﻟﺸﺎﻓﻌﯿﺔ واﻟﺤﻨﺎﺑﻠﺔ واﺳﺘﺪﻟﻮا ﺑﺤﺪﯾﺚ اﺑﻦ ﻋﺒﺎس ،وﻗﺎﻟﻮا :إن اﻻﻗﺘﺼﺎر ﻓﻲ اﻵﯾﺔ ﻋﻠﻰ
اﻟﺮﺟﻠﯿﻦ أو اﻟﺮﺟﻞ واﻟﻤﺮأﺗﯿﻦ ﻻ ﯾﺪل ﻋﻠﻰ ﻧﻔﻲ ﻣﺎﻋﺪاھﻤﺎ.

اﻟﺜﺎﻧﻲ :وھﻢ اﻟﺤﻨﻔﯿﺔ وذھﺒﻮا إﻟﻰ ﻋﺪم ﺟﻮاز اﻟﻘﻀﺎء ﺑﯿﻤﯿﻦ اﻟﻤﺪﻋﻲ وﺷﺎھﺪ ،وﻟﻢ
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ﯾﺴﺘﺪﻟﻮا ﺑﺤﺪﯾﺚ اﺑﻦ ﻋﺒﺎس؛ ﻷﻧﮫ ﺣﺪﯾﺚ آﺣﺎد وھﻮ زاﺋﺪ ﻋﻠﻰ اﻵﯾﺔ ﻓﻼ ﯾﻌﻤﻞ ﺑﮫ.
بﻣﺨﺎﻟﻔﺔ اﻟﻌﻤﻞ ﻓﻲ اﻟﺼﺪر اﻷول ﻟﺨﺒﺮ اﻟﻮاﺣﺪ :وذﻟﻚ ﺑﺄن ﯾﺄﺗﻲ ﺧﺒﺮ اﻟﻮاﺣﺪ ﺑﺤﻜﻢ
وﻟﻢ ﯾﻌﻤﻞ اﻟﺼﺤﺎﺑﺔ رﺿﻲ ﷲ ﻋﻨﮭﻢ ﺑﮫ ،ﻓﮭﻞ ﯾﻌﻤﻞ ﺑﮫ أم ﻻ ؟

 24اﻟﻌﯿﻨﻲ ،ﻣﺤﻤﻮد ،اﻟﺒﺪاﯾﺔ ﺷﺮح اﻟﮭﺪاﯾﺔ 268/6 ،وﻣﺎﺑﻌﺪھﺎ ،دار اﻟﻜﺘﺐ اﻟﻌﻠﻤﯿﺔ -ﺑﯿﺮوت،
ط1420/1ھـ ،واﺑﻦ ﻋﻠﯿﺶ ،ﻣﺤﻤﺪ ،ﻣﻨﺢ اﻟﺠﻠﯿﻞ ﺷﺮح ﻣﺨﺘﺼﺮ ﺧﻠﯿﻞ ،268/9 ،دار اﻟﻔﻜﺮ-
ﺑﯿﺮوت1409 ،ھـ ،واﻟﻨﻮوي ،روﺿﺔ اﻟﻄﺎﻟﺒﯿﻦ ،306/7 ،دار اﻟﻜﺘﺐ اﻟﻌﻠﻤﯿﺔ -ﺑﯿﺮوت ،ﺗـ :ﻋﺎدل
أﺣﻤﺪ ﻋﺒﺪ اﻟﻤﻮﺟﻮد  -ﻋﻠﻰ ﻣﺤﻤﺪ ﻣﻌﻮض ،واﻟﺒﮭﻮﺗﻲ ،ﻣﻨﺼﻮر ،ﺷﺮح ﻣﻨﺘﮭﻰ اﻹرادات،343/3 ،
ﻋﺎﻟﻢ اﻟﻜﺘﺐ ،ط1414/1ھـ ،واﻟﺘﺮﻛﻲ ،ﻋﺒﺪ ﷲ  ،أﺳﺒﺎب اﺧﺘﻼف اﻟﻔﻘﮭﺎء ،ص114و.115
 25ﺳﻮرة اﻟﺒﻘﺮة ،اﻵﯾﺔ.282 :
 26ﻣﺴﻠﻢ ،ﺻﺤﯿﺢ ﻣﺴﻠﻢ ،ﻛﺘﺎب اﻷﻗﻀﯿﺔ ،ﺑﺎب اﻟﻘﻀﺎء ﺑﺎﻟﯿﻤﯿﻦ واﻟﺸﺎھﺪ.1337/3 ،
 27اﻟﻌﯿﻨﻲ ،اﻟﺒﻨﺎﯾﺔ ﺷﺮح اﻟﮭﺪاﯾﺔ ،326/9 :واﺑﻦ ﻋﺮﻓﺔ ،ﻣﺤﻤﺪ ،اﻟﻤﺨﺘﺼﺮ اﻟﻔﻘﮭﻲ،383/9 :
ﻣﺆﺳﺴﺔ ﺧﻠﻒ أﺣﻤﺪ اﻟﺨﺒﺘﻮر ﻟﻸﻋﻤﺎل اﻟﺨﯿﺮﯾﺔ ،ط1435/1ھـ ،ﺗـ :د .ﺣﺎﻓﻆ ﻋﺒﺪ اﻟﺮﺣﻤﻦ ﻣﺤﻤﺪ
ﺧﯿﺮ ،واﻟﺸﯿﺮازي ،إﺑﺮاھﯿﻢ ،اﻟﻤﮭﺬب ،454/3 :دار اﻟﻜﺘﺐ اﻟﻌﻠﻤﯿﺔ-ﺑﯿﺮوت ،واﺑﻦ ﻣﻔﻠﺢ ،إﺑﺮاھﯿﻢ،
اﻟﻤﺒﺪع ﺷﺮح اﻟﻤﻘﻨﻊ ،197/10 :دار ﻋﺎﻟﻢ اﻟﻜﺘﺐ ،اﻟﺮﯾﺎض1423،ھـ ،واﻟﺨﻔﯿﻒ ،أﺳﺒﺎب اﺧﺘﻼف
اﻟﻔﻘﮭﺎء ،69-68:واﻟﻤﻮﺳﻮﻋﺔ اﻟﻜﻮﯾﺘﯿﺔ.236/1 :
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ﻟﻠﻔﻘﮭﺎء ﻓﻲ ذﻟﻚ ﺛﻼﺛﺔ أﻗﻮال:

اﻷول :أﻧﮫ ﻻ ﯾﻌﻤﻞ ﺑﮫ؛ ﻷن ﺗﺮك اﻟﺼﺤﺎﺑﻲ اﻟﻌﻤﻞ ﻓﯿﮫ دﻟﯿﻞ ﻋﻠﻰ ﻧﺴﺨﮫ أو أن ﻓﯿﮫ ﻋﻠﺔ
ﻗﺎدﺣﺔ.
واﻟﺜﺎﻧﻲ :ﯾﻌﻤﻞ ﺑﮫ ﻣﺘﻰ ﺛﺒﺖ ﺻﺤﯿ ًﺤﺎ وﻻ ﯾﺘﺮك اﻟﻌﻤﻞ ﺑﮫ ﻟﺘﺮك أﺣﺪ اﻟﺼﺤﺎﺑﺔ اﻟﻌﻤﻞ
ﺑﮫ؛ ﻷن اﻟﺴﻨﺔ ﻟﻢ ﺗﺠﺘﻤﻊ ﻋﻨﺪ أﺣﺪ ،ﻓﻘﺪ ﻻ ﯾﻌﻤﻞ أﺣﺪ اﻟﺼﺤﺎﺑﺔ ﺑﺎﻟﺤﺪﯾﺚ ،أو ﯾﻌﻠﻤﮫ ﺛﻢ ﯾﻨﺴﺎه
ﻓﯿﻌﻤﻞ ﺑﺨﻼﻓﮫ.

و اﻟﺜﺎﻟﺚ :اﻟﺘﻔﺼﯿﻞ؛ ﻓﯿﻤﺎ إذا ورد ﻓﯿﻤﺎ ﯾﻨﺪر وﻗﻮﻋﮫ ،وﯾﺤﺘﻤﻞ اﻟﺨﻔﺎء ﻓﺈﻧﮫ ﯾﻌﻤﻞ ﺑﮫ وإن
ﻟﻢ ﯾﻌﻤﻞ ﺑﮫ أﺣﺪ ﻣﻦ اﻟﺼﺤﺎﺑﺔ ،وإن ﻛﺎن ﻻ ﯾﺤﺘﻤﻞ اﻟﺨﻔﺎء ﻓﻼ ﯾﻌﻤﻞ ﺑﮫ إذا ﻟﻢ ﯾﻌﻤﻞ ﺑﮫ أﺣﺪ
ﻣﻦ اﻟﺼﺤﺎﺑﺔ ،وﻣﺜﺎل اﻻول :ﻣﺎرواه أﺑﻮ اﻟﻌﺎﻟﯿﺔ "أن رﺳﻮل ﷲ ﷺﻛﺎن ﯾﺼﻠﻲ
ﺑﺄﺻﺤﺎﺑﮫ ،ﻓﺠﺎء ﺿﺮﯾﺮ ﻓﺘﺮدى ﻓﻲ ﺑﺌﺮ ﻓﻀﺤﻚ اﻟﻘﻮم ،ﻓﺄﻣﺮ رﺳﻮل ﷲ ﷺاﻟﺬﯾﻦ
ﺿﺤﻜﻮا أن ﯾﻌﯿﺪوا اﻟﻮﺿﻮء واﻟﺼﻼة" 28 .وروي أن أﺑﺎ ﻣﻮﺳﻰ اﻷﺷﻌﺮي ﻟﻢ ﯾﻌﻤﻞ ﺑﮫ.
ﻓﺎﺧﺘﻠﻒ اﻟﻔﻘﮭﺎء ﻓﻲ اﻟﻌﻤﻞ ﺑﮭﺬا اﻟﺤﺪﯾﺚ ﻋﻠﻰ ﻗﻮﻟﯿﻦ:

اﻷول :ﻣﻦ أوﺟﺐ اﻟﻌﻤﻞ ﺑﺎﻟﺤﺪﯾﺚ وھﻢ اﻟﺤﻨﻔﯿﺔ؛ ﻷن اﻟﻀﺤﻚ ﻣﻦ اﻻﻣﻮر اﻟﻨﺎدرة اﻟﺘﻲ
ﻗﻠﻤﺎ ﺗﻘﻊ ﻓﻲ اﻟﺼﻼة ،وﻻ ﺳﯿﻤﺎ ﻣﻦ اﻟﺼﺤﺎﺑﺔ اﻟﺬﯾﻦ ھﻢ أﻛﺜﺮ اﻟﻨﺎس ﺧﺸﻮﻋًﺎ ،ﻓﺎﺣﺘﻤﻞ اﻟﺨﻔﺎء
ﻋﻠﻰ أﺑﻲ ﻣﻮﺳﻰ اﻷﺷﻌﺮي رﺿﻲ ﷲ ﻋﻨﮫ.

اﻟﺜﺎﻧﻲ :ﻻ ﯾﻌﻤﻞ ﺑﮭﺬا اﻟﺤﺪﯾﺚ ،وھﻮ ﻗﻮل اﻟﺠﻤﮭﻮر ﻣﻦ اﻟﻔﻘﮭﺎء؛ ﻷن اﻟﺤﺪﯾﺚ ﻣﻦ
ﻣﺮاﺳﯿﻞ أﺑﻲ اﻟﻌﺎﻟﯿﺔ وﻻ ﯾﺤﺘﺞ ﺑﮭﺎ ،وﻷن اﻟﻀﺤﻚ ﺧﺎرج اﻟﺼﻼة ﻻ ﯾﻨﻘﺾ اﻟﻮﺿﻮء ﻓﻼ
29
ﯾﺒﻄﻞ ﺑﮭﺎ داﺧﻠﮭﺎ.

وﻣﺜﺎل اﻟﺜﺎﻧﻲ )اﻟﺬي ﻻ ﯾﺤﺘﻤﻞ اﻟﺨﻔﺎء( :ﺣﺪﯾﺚ اﻟﺘﻐﺮﯾﺐ اﻟﺬي رواه ﻋﺒﺎدة ﺑﻦ اﻟﺼﺎﻣﺖ
اﻟﻤﺘﻘﺪم ذﻛﺮه ﻓﯿﻤﺎ رواه ﻋﻦ رﺳﻮل ﷲﷺ ﺣﯿﺚ ﻗﺎل " :اﻟﺜﯿﺐ ﺟﻠﺪ ﻣﺌﺔ ﺛﻢ رﺟﻢ
ﺑﺎﻟﺤﺠﺎرة ،واﻟﺒﻜﺮ ﺟﻠﺪ ﻣﺌﺔ ﺛﻢ ﻧﻔﻲ ﺳﻨﺔ".

ﻓﺎﺧﺘﻠﻒ اﻟﻔﻘﮭﺎء ﻓﻲ اﻟﻌﻤﻞ ﺑﮫ ﻋﻠﻰ ﻗﻮﻟﯿﻦ :اﻷول :وھﻢ اﻟﺤﻨﻔﯿﺔ وﻗﺎﻟﻮا :ﻻ ﯾﺠﺐ
اﻟﺘﻐﺮﯾﺐ ،واﺳﺘﺪﻟﻮا ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ ﺑﺤﻠﻒ ﻋﻤﺮ ﺑﻦ اﻟﺨﻄﺎب أن ﻻ ﯾﻨﻔﻲ أﺑﺪًا ﺑﻌﺪ أن ﻧﻔﻰ رﺑﯿﻌﺔ
ﺑﻦ أﻣﯿﺔ ﺑﻦ ﺧﻠﻒ ،ﻓﻠﺤﻖ ﺑﺎﻟﺮوم ﻣﺮﺗﺪ ًا ،وﺑﻘﻮل ﻋﻠﻲ ﺑﻦ أﺑﻲ طﺎﻟﺐ " :ﻛﻔﻰ ﺑﺎﻟﻨﻔﻲ ﻓﺘﻨﺔ"،
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وأن ھﺬا اﻟﺤﺪﯾﺚ ﻻ ﯾﺨﻔﻰ ﻋﻠﯿﮭﻤﺎ ﻓﯿﻜﻮن ﻣﺨﺎﻟﻔﺘﮭﻤﺎ ﻟﮫ دﻟﯿﻞ ﻋﻠﻰ أن ﻓﯿﮫ ﻋﻠﺔ ﻗﺎدﺣﺔ.

 28اﻟﺪارﻗﻄﻨﻲ ،ﻋﻠﻰ ،ﺳﻨﻦ اﻟﺪار ﻗﻄﻨﻲ :ﻛﺘﺎب اﻟﻄﮭﺎرة ،ﺑﺎب أﺣﺎدﯾﺚ اﻟﻘﮭﻘﮭﺔ ﻓﻲ اﻟﺼﻼة
وﻋﻠﻠﮭﺎ ،163/1،ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ ،ﺑﯿﺮوت  -ﻟﺒﻨﺎن ،ط1424 /1ھـ ،ﻗﺎل اﻟﺤﺎﻓﻆ اﺑﻦ ﺣﺠﺮ" :ﻗﺎل
اﺑﻦ اﻟﺠﻮزي :ﻗﺎل أﺣﻤﺪ :ﻟﯿﺲ ﻓﻲ اﻟﻀﺤﻚ ﺣﺪﯾﺚ ﺻﺤﯿﺢ .وﻛﺬا ﻗﺎل اﻟﺬھﻠﻲ :ﻟﻢ ﯾﺜﺒﺖ ﻋﻦ
اﻟﻨﺒﻲﷺ ﻓﻲ اﻟﻀﺤﻚ ﻓﻲ اﻟﺼﻼة ﺧﺒﺮ" .اﺑﻦ ﺣﺠﺮ اﻟﻌﺴﻘﻼﻧﻲ ،أﺣﻤﺪ ،اﻟﺘﻠﺨﯿﺺ اﻟﺤﺒﯿﺮ ﻓﻲ
ﺗﺨﺮﯾﺞ أﺣﺎدﯾﺚ اﻟﺮاﻓﻌﻲ اﻟﻜﺒﯿﺮ ،327/1:دار اﻟﻜﺘﺐ اﻟﻌﻠﻤﯿﺔ-ﺑﯿﺮوت،ط1419 /1ھـ.
 29اﻟﻜﺎﺳﺎﻧﻲ ،ﻋﻼء ،ﺑﺪاﺋﻊ اﻟﺼﻨﺎﺋﻊ225/2 :وﻣﺎ ﺑﻌﺪھﺎ ،دار اﻟﻜﺘﺐ اﻟﻌﻠﻤﯿﺔ  -ﺑﯿﺮوت – ﻟﺒﻨﺎن،
ط1406/2ھـ ،واﻟﺘﺮﻛﻲ :أﺳﺒﺎب اﺧﺘﻼف اﻟﻔﻘﮭﺎء :ص ،127واﻟﺰﺣﯿﻠﻲ ،وھﺒﺔ ،اﻟﻔﻘﮫ اﻹﺳﻼﻣﻲ
وأدﻟﺘﮫ 380/1 :وﻣﺎﺑﻌﺪھﺎ ،دار اﻟﻔﻜﺮ -ﺳﻮرﯾﱠﺔ – دﻣﺸﻖ ،ط ،4واﻟﻤﺎوردي ،اﻟﺤﺎوي ،203/1 :دار
اﻟﻜﺘﺐ اﻟﻌﻠﻤﯿﺔ ،ط1414/1ھـ.
 30اﻟﺨﻔﯿﻒ ،أﺳﺒﺎب اﺧﺘﻼف اﻟﻔﻘﮭﺎء :ص ،80-79واﻟﺘﺮﻛﻲ ،أﺳﺒﺎب اﺧﺘﻼف اﻟﻔﻘﮭﺎء:
ص.128
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اﻟﻘﻮل اﻟﺜﺎﻧﻲ :وﺟﻮب اﻟﺘﻐﺮﯾﺐ ﻋﺎ ًﻣﺎ وأﻧﮫ ﻣﻦ ﺗﻤﺎم اﻟﺤﺪ ،وھﻮ ﻗﻮل اﻟﺠﻤﮭﻮر ﻣﻦ
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اﻟﻤﺎﻟﻜﯿﺔ ،واﻟﺸﺎﻓﻌﯿﺔ ،واﻟﺤﻨﺎﺑﻠﺔ.
ﻧﻈﺮا إﻟﻰ أن ﻋﻠﻢ اﻟﺠﺮح واﻟﺘﻌﺪﯾﻞ ﻋﻠﻢ واﺳﻊ،
 اﻻﺧﺘﻼف ﻓﻲ اﻟﺤﻜﻢ ﻋﻠﻰ اﻟﺤﺪﯾﺚً :ﻓﺘﺨﺘﻠﻒ أراء اﻟﻔﻘﮭﺎء ﻓﻲ اﻟﺤﻜﻢ ﻋﻠﻰ اﻷﺣﺎدﯾﺚ؛ ﺣﯿﺚ إن اﻟﻜﺜﯿﺮ ﻣﻦ أﺣﺎدﯾﺚ اﻟﺴﻨﱠﺔ اﻟﻨﺒﻮﯾﺔ
ﻗﺎﺋﻢ ﻋﻠﻰ رﺟﺎل ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻓﯿﮭﻢ ،ﻓﻤﻨﮭﻢ ﻣﻦ وﺛﻘﮫ ﻗﻮم ،وﻣﻨﮭﻢ ﻣﻦ ﺿﻌﻔﮫ ﻗﻮم ،واﻟﻌﻠﻤﺎء ﻓﻲ
اﻟﺠﺮح واﻟﺘﻌﺪﯾﻞ ﺛﻼﺛﺔ أﺻﻨﺎفٍ :
اﻟﻨﻮع اﻷول :ﻣﺘﺸﺪدون ﻓﻲ اﻟﺠﺮح  ،ﯾﺠﺮﺣﻮن اﻟﺮاوي ﻷدﻧﻰ ﺷﺒﮭﺔ وﯾﺮدون ﺣﺪﯾﺜﮫ.

واﻟﻨﻮع اﻟﺜﺎﻧﻲ :ﻣﺘﺴﺎھﻠﻮن ﻓﻲ اﻟﺠﺮح واﻟﺘﻌﺪﯾﻞ.
واﻟﻨﻮع اﻟﺜﺎﻟﺚ :ﻣﻌﺘﺪﻟﻮن ﻓﻲ اﻟﺠﺮح واﻟﺘﻌﺪﯾﻞ.

وﻋﻠﻰ ﺿﻮء ذﻟﻚ ﯾﺨﺘﻠﻒ اﻟﺤﻜﻢ ﻋﻠﻰ اﻟﺤﺪﯾﺚ ،ﻓﻤﻦ أﺧﺬ ﺑﻘﻮل اﻟﻤﺘﺸﺪدﯾﻦ ﻓﻲ اﻟﺤﺪﯾﺚ
ﻛﺜﯿﺮا ﻣﻦ اﻷﺣﺎدﯾﺚ ﻟﻌﺪم ﺻﺤﺘﮭﺎ ﻋﻨﺪه ،وﻣﻦ أﺧﺬ ﺑﻘﻮل اﻟﻤﺘﺴﺎھﻠﯿﻦ ﻓﻘﺪ ﺻﺤﺢ أو
ﺗﺮك
ً
ﱡ
ﺗﺴﺘﺤﻖ ذﻟﻚ ﻋﻠﻰ اﻟﺼﺤﯿﺢ.
ﺣﺴﱠﻦ أﺣﺎدﯾﺚ ،واﺣﺘ ﱠﺞ ﺑﮭﺎ وھﻲ ﻻ

وﻣﻦ أﺧﺬ ﺑﻘﻮل اﻟﻤﻌﺘﺪﻟﯿﻦ ﻛﺎن وﺳﻄﺎ ً ﺑﯿﻦ اﻟﻄﺮﻓﯿﻦ ،وھﻢ اﻟﻐﺎﻟﺒﯿﺔ اﻟﻌﻈﻤﻰ ﻣﻦ ﻋﻠﻤﺎء
اﻟﺠﺮح واﻟﺘﻌﺪﯾﻞ ،أﻣﺜﺎل :اﻟﺒﺨﺎري ،وأﺣﻤﺪ ،واﻟﺘﺮﻣﺬي ،وأﺑﻮ داود ،واﻟﻨﺴﺎﺋﻲ ،واﺑﻦ
ﺧﺰﯾﻤﺔ ،واﺑﻦ ﺣﺒﺎن ،واﻟﺪارﻗﻄﻨﻲ ،واﺑﻦ ﺣﺠﺮ ،وﻏﯿﺮھﻢ .

وﯾﻤﻜﻦ اﻹﺷﺎرة إﻟﻰ ﺑﻌﺾ اﻟﺤﺎﻻت ﻓﯿﻤﺎ ﯾﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﺤﻜﻢ ﻋﻠﻰ اﻟﺤﺪﯾﺚ واﻟﺘﻲ ﻛﺎﻧﺖ ﺳﺒﺒًﺎ
ﻻﺧﺘﻼف اﻟﻔﻘﮭﺎء:

أأن ﯾﺮى اﻟﻔﻘﯿﮫ أن رواي اﻟﺤﺪﯾﺚ ﺛﻘﺔ ،ﺑﯿﻨﻤﺎ ﯾﺮاه آﺧﺮ ﻏﯿﺮ ﺛﻘﺔ ﻻطﻼﻋﮫ ﻋﻠﻰ ﺳﺒﺐ
ﺟﺎرح ﻓﯿﮫ.
بﯾﺮى ﻓﻘﯿﮫ أن رواي اﻟﺤﺪﯾﺚ ﻗﺪ ﺳﻤﻌﮫ ﻣﻤﻦ ﺣﺪﱠث ﻋﻨﮫ ،وﯾﺮى آﺧﺮ ﺧﻼﻓﮫ.

تﻗﺪ ﯾﻜﻮن ﻟﻠﺮاوي ﺣﺎﻟﺘﺎن :ﺣﺎل اﺳﺘﻘﺎﻣﺔ ،وﺣﺎل اﺿﻄﺮاب ﻛﺎﺧﺘﻼط ﻋﻘﻠﮫ أو اﺣﺘﺮاق
ﻋﺪ ﱠ
ﻋﺪﱠ ﺻﺤﯿ ًﺤﺎ ،وﻣﺎ ﺣﺪ ﱠث ﺑﮫ ﻓﻲ ﺣﺎل اﻻﺿﻄﺮاب ُ
ﻛﺘﺒﮫ ،ﻓﻤﺎ ﺣﺪث ﺑﮫ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻻﺳﺘﻘﺎﻣﺔ ُ
ﺿﻌﯿﻔًﺎ ،ﺛﻢ ﻻﯾﺪري ﻣﺘﻰ ﺣﺪﱠث ﺑﻤﺎ ﺣﺪﱠث ﻓﻲ ﺣﺎل اﻻﺳﺘﻘﺎﻣﺔ أم ﻓﻲ ﺣﺎل اﻻﺿﻄﺮاب؟
ثﻧﺴﯿﺎن اﻟﻤﺤﺪث ﻣﺎﺣﺪﱠث ﺑﮫ ،وﻻ ﯾﺮاھﺎ اﻟﻤﺼﺤﺢ ﻋﻠﺔ ﻗﺎدﺣﺔ ﺑﺨﻼف ﻏﯿﺮه.

جأن ﯾﺸﺘﺮط ﻓﻲ ﺧﺒﺮ اﻟﻮاﺣﺪ ﺷﺮوطًﺎ ﻻﯾﺮاھﺎ اﻵﺧﺮون ،ﻓﯿﺼﺤﺢ أﺣﺪھﻤﺎ ﻣﺎﻟﻢ ﺗﺘﻮاﻓﺮ
ﻓﯿﮫ ﺗﻠﻚ اﻟﺸﺮوط.
وﻣﻦ أﻣﺜﻠﺔ اﻷﺣﻜﺎم اﻟﺘﻲ اﺧﺘﻠﻒ ﻓﯿﮭﺎ ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ اﺧﺘﻼﻓﮭﻢ ﻓﻲ اﻟﺤﻜﻢ ﻋﻠﻰ اﻟﺤﺪﯾﺚ:
إﻓﻄﺎر اﻟﺼﺎﺋﻢ ﺑﺎﻷﻛﻞ ﻧﺎﺳﯿًﺎ :ﻓﻘﺪ اﺧﺘﻠﻒ اﻟﻔﻘﮭﺎء ﻓﻲ ذﻟﻚ ﻋﻠﻰ ﻗﻮﻟﯿﻦ:

 31اﻟﻤﺎرودي ،اﻟﺤﺎوي 203/13:وﻣﺎﺑﻌﺪھﺎ ،واﻟﺠﺼﺎص ،أﺣﻤﺪ ،ﺷﺮح ﻣﺨﺘﺼﺮ
اﻟﻄﺤﺎوي ،159/6:دار اﻟﺒﺸﺎﺋﺮ اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ  -ودار اﻟﺴﺮاج ،ط 1431/1ھـ ،واﻟﺼﻨﻌﺎﻧﻲ ،ﻣﺤﻤﺪ،
ﺳﺒﻞ اﻟﺴﻼم 4/5:وﻣﺎﺑﻌﺪھﺎ ،ﻣﻜﺘﺒﺔ ﻣﺼﻄﻔﻰ اﻟﺒﺎﺑﻰ اﻟﺤﻠﺒﻲ وأوﻻده -اﻟﻘﺎھﺮة ،ط1379/4ھـ،
واﻟﻤﻮﺳﻮﻋﺔ اﻟﻜﻮﯾﺘﯿﺔ. 23/24 :
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اﻷول :ﯾﺘﺎﺑﻊ ﺻﯿﺎﻣﮫ وﻻ ﯾﻔﻄﺮ وﻻ ﯾﻘﻀﻲ ،وھﻮ ﻗﻮل اﻟﺠﻤﮭﻮر  32ﻣﻦ اﻟﺤﻨﻔﯿﺔ،
واﻟﺸﺎﻓﻌﯿﺔ ،واﻟﺤﻨﺎﺑﻠﺔ ،ودﻟﯿﻠﮭﻢ ﻓﻲ ذﻟﻚ :ﻗﻮﻟﮫﷺ" :إذا أﻛﻞ اﻟﺼﺎﺋﻢ ﻧﺎﺳﯿًﺎ أو ﺷﺮب
33
ﻧﺎﺳﯿًﺎ ،ﻓﺈﻧﻤﺎ ھﻮ رزق ﺳﺎﻗﮫ ﷲ إﻟﯿﮫ ،وﻻ ﻗﻀﺎء ﻋﻠﯿﮫ".
اﻟﺜﺎﻧﻲ :ﺑﻄﻞ ﺻﻮﻣﮫ وﻋﻠﯿﮫ اﻟﻘﻀﺎء ،وھﻮ ﻗﻮل اﻟﻤﺎﻟﻜﯿﺔ،
35
ﺻﺤﺔ اﻵﺛﺎر ﻓﻲ ذﻟﻚ.
 -وﺻﻮل اﻟﺤﺪﯾﺚ ﻟﺒﻌﺾ اﻟﻔﻘﮭﺎء دون اﻵﺧﺮﯾﻦ:

34

وﻣﺜﺎﻟﮫ :اﺧﺘﻼﻓﮭﻢ ﻓﻲ ﺗﻮﻗﯿﺖ اﻟﻤﺴﺢ ﻋﻠﻰ اﻟﺨﻔﯿﻦ ﻋﻠﻰ ﻗﻮﻟﯿﻦ:

وﺣﺠﯿﺘﮭﻢ ﻓﻲ ذﻟﻚ ﻋﺪم

36

اﻷول :ﻗﻮل اﻟﺠﻤﮭﻮر وھﻮ أن اﻟﻤﺴﺢ ﻣﺆﻗﺖ ﺑﻮﻗﺖ وھﻮ ﯾﻮم وﻟﯿﻠﺔ ﻟﻠﻤﻘﯿﻢ ،وﺛﻼﺛﺔ أﯾﺎم
ﺑﻠﯿﺎﻟﯿﮭﺎ ﻟﻠﻤﺴﺎﻓﺮ ،ودﻟﯿﻠﮭﻢ ﻓﻲ ھﺬا ﻗﻮل ﻋﻠﻲ ﺑﻦ أﺑﻲ طﺎﻟﺐ رﺿﻲ ﷲ ﻋﻨﮫَ " :ﺟﻌَ َﻞ
37
ﺴﺎﻓ ِِﺮَ ،وﯾَ ْﻮ ًﻣﺎ َوﻟَ ْﯿﻠَﺔً ﻟِﻠْ ُﻤﻘ ِِﯿﻢ".
َرﺳُﻮ ُلﷺﺛَ َﻼﺛَﺔَ أَﯾ ٍﱠﺎم َوﻟَﯿَﺎ ِﻟﯿَ ُﮭ ﱠﻦ ﻟ ِْﻠ ُﻤ َ
وروي أن ﻋﻤﺮ رﺿﻲ ﷲ ﻋﻨﮫ ﻗﺪ رﺟﻊ ﻋﻦ ﻗﻮﻟﮫ ﺣﯿﻦ ﺑﻠﻐﺘﮫ أﺣﺎدﯾﺚ اﻟﺘﻮﻗﯿﺖ.

38

اﻟﺜﺎﻧﻲ :ﻗﻮل اﻟﻤﺎﻟﻜﯿﺔ :وھﻮ ﻋﺪم اﻟﺘﻮﻗﯿﺖ ﺑﻮﻗﺖ ،ﻓﯿﺒﻘﻰ ﯾﻤﺴﺢ إﻟﻰ أن ﯾﺨﻠﻊ ﺧﻔﯿﮫ .وھﻮ
ﻗﻮل ﻋﻤﺮ ﺑﻦ اﻟﺨﻄﺎب رﺿﻲ ﷲ ﻋﻨﮫ ،وﺗﺒﻌﮫ ﺑﻌﺾ أھﻞ اﻟﻌﻠﻢ ﻓﻲ ذﻟﻚ؛ ﻷن أﺣﺎدﯾﺚ
اﻟﺘﻮﻗﯿﺖ ﻟﻢ ﺗﺒﻠﻐﮭﻢ.
وروﯾﺖ ﻋﻦ اﻹﻣﺎم ﻣﺎﻟﻚ رواﯾﺘﺎن ﻓﻲ اﻟﻤﻘﯿﻢ.

واﺳﺘﺪﻟﻮا ﺑﺤﺪﯾﺚ أﺑﻲ ﻋﻤﺎرة ﻗﺎل :ﯾﺎرﺳﻮل ﷲ ،أﻣﺴﺢ ﻋﻠﻰ اﻟﺨﻔﯿﻦ؟ ﻗﺎل :ﻧﻌﻢ .ﻗﺎل:
39
ﯾﻮ ًﻣﺎ؟ ﻗﺎل :ﯾﻮ ًﻣﺎ .ﻗﺎل :وﯾﻮﻣﯿﻦ؟ ﻗﺎل :وﯾﻮﻣﯿﻦ .ﻗﺎل :وﺛﻼﺛﺔ؟ ﻗﺎل :ﻧﻌﻢ ,وﻣﺎ ﺷﺌﺖ.
وﯾﺠﺪر اﻟﺬﻛﺮ أن ﻣﻦ أﺳﺒﺎب اﺧﺘﻼف اﻟﻔﻘﮭﺎء -ﻓﯿﻤﺎ ﯾﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﺴﻨﺔ -اﺧﺘﻼﻓﮭﻢ ﻓﻲ
اﻻﺣﺘﺠﺎج ﺑﺎﻟﺤﺪﯾﺚ اﻟﻀﻌﯿﻒ ،واﻟﺤﺪﯾﺚ اﻟﻤﺮﺳﻞ )وھﻮ ﻣﺎ رﻓﻌﮫ اﻟﺘﺎﺑﻌﻲ ،ﺑﺄن ﯾﻘﻮل :ﻗﺎل
 32اﻟﮭﯿﺘﻤﻲ ،اﺑﻦ ﺣﺠﺮ ،ﺗﺤﻔﺔ اﻟﻤﺤﺘﺎج ،408/3:اﻟﻤﻜﺘﺒﺔ اﻟﺘﺠﺎرﯾﺔ اﻟﻜﺒﺮى  -ﻣﺼﺮ 1357 ،ھـ
  1983م ،واﻟﺸﺮﻧﺒﻼﻟﻲ ،ﺣﺴﻦ ،ﻣﺮاﻗﻲ اﻟﻔﻼح ،244/1:اﻟﻤﻜﺘﺒﺔ اﻟﻌﺼﺮﯾﺔ ،ط1425 /1ھـ،واﻟﻤﻘﺪﺳﻲ ،اﺑﻦ ﻗﺪاﻣﺔ ،اﻟﻤﻐﻨﻲ ،131/3:ﻣﻜﺘﺒﺔ اﻟﻘﺎھﺮة1388 ،ھـ.

 33اﻟﺪار ﻗﻄﻨﻲ ،ﻋﻠﻲ ،ﻛﺘﺎب اﻟﺼﯿﺎم ،ﺑﺎب ﺗﺒﯿﯿﺖ اﻟﻨﯿﺔ ﻣﻦ اﻟﻠﯿﻞ وﻏﯿﺮه ،178/2،دار اﻟﻤﻌﺮﻓﺔ
ﺻﺤِ ﯿﺢَ ،وﻛﻠﮭ ْﻢ ﺛِﻘَﺎت".
 ﺑﯿﺮوت1386 ،ھـ ،ﺗــ :اﻟﺴﯿﺪ ﻋﺒﺪ ﷲ ھﺎﺷﻢ ﯾﻤﺎﻧﻲَ ،وﻗَﺎ َل ﻓﯿﮫِ ":إ ْﺳﻨَﺎده َوﻟﮭﺬا اﻟﺤﺪﯾﺚ طﺮق ورواﯾﺎت ﻋﺪﯾﺪة.
 34اﻟﺤﻄﺎب اﻟﺮﻋﯿﻨﻲ ،ﻣﺤﻤﺪ ،ﻣﻮاھﺐ اﻟﺠﻠﯿﻞ ،428/2:دار اﻟﻔﻜﺮ -ﺑﯿﺮوت ،ط1412/3ھـ.
 35اﻟﺨﻔﯿﻒ ،أﺳﺒﺎب اﺧﺘﻼف اﻟﻔﻘﮭﺎء :ص ،57واﻟﺘﺮﻛﻲ ،أﺳﺒﺎب اﺧﺘﻼف اﻟﻔﻘﮭﺎء 130 :وﻣﺎ
ﺑﻌﺪھﺎ.
 36اﻟﻌﯿﻨﻲ ،اﻟﺒﻨﺎﯾﺔ ،585/1 :واﻟﻤﺎوردي ،اﻟﺤﺎوي ،354/1 :واﺑﻦ ﻗﺪاﻣﺔ ،اﻟﻤﻐﻨﻲ، 322/1 :
واﻟﺰﺣﯿﻠﻲ ،وھﺒﺔ ،اﻟﻔﻘﮫ اﻹﺳﻼﻣﻲ وأدﻟﺘﮫ 415/1 :وﻣﺎ ﺑﻌﺪھﺎ ،واﻟﻤﻮﺳﻮﻋﺔ اﻟﻜﻮﯾﺘﯿﺔ 18/2 :وﻣﺎ
ﺑﻌﺪھﺎ.
 37ﻣﺴﻠﻢ ،ﺻﺤﯿﺢ ﻣﺴﻠﻢ :ﻛﺘﺎب اﻟﻄﮭﺎرة ،ﺑﺎب ﺗﻮﻗﯿﺖ اﻟﻤﺴﺢ ﻋﻠﻰ اﻟﺨﻔﯿﻦ.232/1 ،
 38اﻟﺨﻔﯿﻒ ،أﺳﺒﺎب اﺧﺘﻼف اﻟﻔﻘﮭﺎء ، 31 -30 :وﻓﯿﮫ أﻣﺜﻠﺔ ﻛﺜﯿﺮة ﻏﯿﺮ ھﺬا اﻟﻤﺜﺎل ،وﻛﺬﻟﻚ
ذﻛﺮ اﻟﺘﺮﻛﻲ ﻓﻲ أﺳﺒﺎب اﻻﺧﺘﻼف أﻣﺜﻠﺔ أﺧﺮى.135 -134 :
 39أﺑﻮ داود ،ﺳﻨﻨﮫ ،ﻛﺘﺎب اﻟﻄﮭﺎرة ،ﺑﺎب اﻟﺘﻮﻗﯿﺖ ﻓﻲ اﻟﻤﺴﺢ ،113/1،وﺿﻌﻒ إﺳﻨﺎدة اﻟﺸﯿﺦ
ﺷﻌﯿﺐ اﻷرﻧﺎؤوط ﻓﻘﺎل" :إﺳﻨﺎده ﺿﻌﯿﻒ ﺟﺪاً ،...،وﻗﺪ اﺧﺘﻠﻒ ﻓﻲ إﺳﻨﺎده ﻛﻤﺎ أﺷﺎر إﻟﯿﮫ اﻟﻤﺼﻨﻒ،
وﻗﺎل اﻟﺪارﻗﻄﻨﻲ :ھﺬا اﻹﺳﻨﺎد ﻻ ﯾﺜﺒﺖ".
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ﺻﻐﯿﺮا( ،وﯾﻄﻮل اﻟﻜﻼم ﺣﻮﻟﮫ ﻟﯿﺲ ﻣﺠﺎل
ﻛﺒﯿﺮا أو
رﺳﻮل ﷲﷺ ﺳﻮاء ﻛﺎن اﻟﺘﺎﺑﻌﻲ
ً
ً
40
ﺗﻔﺼﯿﻠﮫ ھﻨﺎ ﻓﻠﯿﺮاﺟﻊ ﻣﻦ ﻣﺼﺎدره.
اﻟﻔﺮع اﻟﺜﺎﻟﺚ :اﻹﺟﻤﺎع:
اﻻﺟﻤﺎع :ھﻮ اﺗﻔﺎق ﺟﻤﯿﻊ اﻟﻤﺠﺘﮭﺪﯾﻦ ﻣﻦ أﻣﺔ اﻟﻨﺒﻲﷺ ﺑﻌﺪ وﻓﺎﺗﮫ ﻓﻲ ﻋﺼﺮ ﻣﻦ
اﻟﻌﺼﻮر ﻋﻠﻰ ﺣﻜﻢ ﺷﺮﻋﻲ .وﻗﺪ اﺧﺘﻠﻒ اﻟﻔﻘﮭﺎء ﻓﻲ إﻣﻜﺎﻧﯿﺔ اﻧﻌﻘﺎده ﻋﻞ ﻗﻮﻟﯿﻦ ،وﻛﺬﻟﻚ ﻣﻦ
ﻣﺴﺎﺋﻞ اﻹﺟﻤﺎع اﻟﻤﺨﺘﻠﻒ ﻓﯿﮭﺎ ﻣﺎ اﻋﺘﺒﺮوه ﻓﻲ ذﻛﺮ ﻧﻮﻋﯿﮫ:
اﻟﺼﺮﯾﺢ :ﺑﺄن ﯾﺒﺪي ﺟﻤﯿﻊ اﻟﻤﺠﺘﮭﺪﯾﻦ آراؤھﻢ وﯾﺘﻢ ﺗﻮاﻓﻖ اﻟﺠﻤﯿﻊ ﻋﻠﻰ رأي واﺣﺪ.
وھﺬا ﺣﺠﺔ ﻋﻨﺪ ﺟﻤﮭﻮر اﻟﻔﻘﮭﺎء.

واﻟﺴﻜﻮﺗﻲ :ﺑﺄن ﯾﺒﺪي ﺑﻌﺾ اﻟﻤﺠﺘﮭﺪﯾﻦ رأﯾﮫ ﻓﻲ ﻣﺴﺄﻟﺔ ﻣﺎ وﯾﺴﻜﺖ اﻟﺒﻌﺾ اﻵﺧﺮ.
وھﺬا ﻗﺪ اﺧﺘﻠﻒ اﻟﻔﻘﮭﺎء ﻓﻲ ﺣﺠﯿﺘﮫ ﻋﻠﻰ ﺛﻼﺛﺔ أﻗﻮال :ﺣﺠﺔ ،ﻟﯿﺲ ﺑﺤﺠﺔ ،ﺣﺠﺔ إذا اﻧﻘﻀﻰ
ﻋﺼﺮ اﻟﺴﺎﻛﺘﯿﻦ ،ﻓﻠﯿﺮاﺟﻊ ﺗﻔﺼﯿﻞ ھﺬا اﻻﺧﺘﻼف ﻓﻲ ﻛﺘﺐ اﻷﺻﻮل ﻣﻊ أدﻟﺘﮭﻢ واﻟﻤﻨﺎﻗﺸﺔ
ﻋﻠﯿﮭﺎ ھﻨﺎك ،وﻣﻦ أﺣﺪ اﻟﺜﻤﺎر اﻟﻔﻘﮭﯿﺔ اﻟﻤﺘﺮﺗﺒﺔ ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ اﻻﺧﺘﻼف ﻣﺎ ﻟﻮ ﻗﺎم ﻓﺎﺳﻖ ﻓﻲ
ﻣﻸ ﻣﻦ اﻟﻨﺎس ،ﻓﻘﺎل اﻟﻘﺎﺿﻲ :ھﺬا ﺷﺎھﺪ ﻋﺪل ،وﻟﻢ ﯾﻨﻜﺮ ﻋﻠﯿﮫ أﺣﺪ ،ﻓﮭﻞ ﺗﺜﺒﺖ ﻋﺪاﻟﺘﮫ؟
ﯾﻤﻜﻦ اﻟﺮﺟﻮع إﻟﻰ اﻟﻤﺼﺎدر اﻟﻔﻘﮭﯿﺔ واﻷﺻﻮﻟﯿﺔ ﻟﻠﺘﻮﺳﻊ ﻓﻲ ﻣﻌﺮﻓﺔ اﻷﻗﻮال وﺣﺠﺠﮭﺎ41 .
اﻟﻔﺮع اﻟﺮاﺑﻊ :اﻟﻘﯿﺎس:

اﻟﻘﯿﺎس :ھﻮ إﻟﺤﺎق واﻗﻌﺔ ﻻ ﻧﺺ ﻓﯿﮭﺎ ﺑﻮاﻗﻌﺔ ورد ﻧﺺ ﺑﺤﻜﻤﮭﺎ ،ﻓﻲ اﻟﺤﻜﻢ اﻟﺬي ورد
ﺑﮫ اﻟﻨﺺ ﻻ ﺗﻔﺎﻗﮭﻤﺎ ﻓﻲ اﻟﻌﻠﺔ .وﻗﺪ اﺧﺘﻠﻒ اﻟﻔﻘﮭﺎء ﻓﻲ ﺣﺠﯿﺔ اﻟﻘﯿﺎس ﻋﻠﻰ ﻗﻮﻟﯿﻦ ﻓﻲ
اﻻﺣﺘﺠﺎج ﺑﮫ ،وھﻮ ﻗﻮل ﺟﻤﮭﻮر أھﻞ اﻟﻌﻠﻢ ،وﻋﺪم اﻻﺣﺘﺠﺎج ﺑﮫ ،وھﻮ ﻗﻮل اﻟﻈﺎھﺮﯾﺔ
وﺑﻌﺾ ﻣﻦ واﻓﻘﮭﻢ ﻓﻲ ذﻟﻚ.

ﻛﻤﺎ أن اﻟﺠﻤﮭﻮر اﻵﺧﺬﯾﻦ ﺑﺤﺠﯿﺔ اﻟﻘﯿﺎس ﺗﻔﺎوﺗﺖ درﺟﺎت أﺧﺬھﻢ ﻟﻠﻘﯿﺎس ﻣﺎﺑﯿﻦ ﻣﺘﻮﺳﻊ
ﻓﻲ اﻷﺧﺬ ﺑﮫ ﺑﺘﻘﺪﯾﻤﮫ ﻋﻠﻰ ﺧﺒﺮ اﻟﻮاﺣﺪ ﻓﻲ ﺑﻌﺾ ﺻﻮره ،وھﻢ اﻟﺤﻨﻔﯿﺔ ،وﻣﺎﺑﯿﻦ ﻣﻀﯿﻖ
ﻟﻸﺧﺬ ﺑﮫ ﻓﻼ ﯾﻠﺠﺄ إﻟﯿﮫ إﻻ ﻟﻠﻀﺮورة ﺑﺄن ﻻ ﯾﻮﺟﺪ دﻟﯿﻞ ﻣﻦ اﻟﻘﺮآن أو اﻟﺴﻨﺔ ،وھﻢ اﻟﺤﻨﺎﺑﻠﺔ،
42
وﻣﺎﺑﯿﻦ ﻣﻌﺘﺪل ﺑﯿﻨﮭﻤﺎ وھﻢ اﻟﻤﺎﻟﻜﯿﺔ واﻟﺸﺎﻓﻌﯿﺔ.

 40اﻟﺴﺨﺎوي ،ﻣﺤﻤﺪ ،ﻓﺘﺢ اﻟﻤﻐﯿﺚ ﺷﺮح أﻟﻔﯿﺔ اﻟﺤﺪﯾﺚ 171/1:وﻣﺎ ﺑﻌﺪھﺎ ،ﻣﻜﺘﺒﺔ اﻟﺴﻨﺔ –
ﻣﺼﺮ ،ط1424/1ھـ ،ﺗـ :ﻋﻠﻲ ﺣﺴﯿﻦ ﻋﻠﻲ ،واﻟﺨﻔﯿﻒ ،أﺳﺒﺎب اﺧﺘﻼف اﻟﻔﻘﮭﺎء90 :وﻣﺎ ﺑﻌﺪھﺎ،
واﻟﺘﺮﻛﻲ ،أﺳﺒﺎب اﺧﺘﻼف اﻟﻔﻘﮭﺎء 141:وﻣﺎ ﺑﻌﺪھﺎ ،واﻟﻌﺘﺮ ،ﻧﻮر اﻟﺪﯾﻦ ،ﻣﻨﮭﺞ اﻟﻨﻘﺪ ﻓﻲ ﻋﻠﻮم
اﻟﺤﺪﯾﺚ 370/1 ،وﻣﺎ ﺑﻌﺪھﺎ ،دار اﻟﻔﻜﺮ دﻣﺸﻖ-ﺳﻮرﯾﺔ ،ط1418 /3ھـ ،واﻟﻤﻮﺳﻮﻋﺔ اﻟﻜﻮﯾﺘﯿﺔ:
 93/3وﻣﺎ ﺑﻌﺪھﺎ.
 41اﻟﺘﺮﻛﻲ ،أﺳﺒﺎب اﻻﺧﺘﻼف 144 :وﻣﺎ ﺑﻌﺪھﺎ،
 42اﻹﺳﻨﻮي ،ﻋﺒﺪ اﻟﺮﺣﻤﻦ ،ﻧﮭﺎﯾﺔ اﻟﺴﻮل ﺷﺮح ﻣﻨﮭﺎج اﻟﻮﺻﻮل 304/1:وﻣﺎ ﺑﻌﺪھﺎ ،دار
اﻟﻜﺘﺐ اﻟﻌﻠﻤﯿﺔ –ﺑﯿﺮوت ،ط1420/1ھـ ،وﺧﻼف ،ﻋﺒﺪ اﻟﻮھﺎب ،ﻋﻠﻢ أﺻﻮل اﻟﻔﻘﮫ وﺧﻼﺻﺔ ﺗﺎرﯾﺦ
اﻟﺘﺸﺮﯾﻊ52 :وﻣﺎ ﺑﻌﺪھﺎ ،واﻟﻤﻮﺳﻮﻋﺔ اﻟﻜﻮﯾﺘﯿﺔ 91/34 :وﻣﺎ ﺑﻌﺪھﺎ ،واﻟﺰﺣﯿﻠﻲ ،ﻣﺤﻤﺪ ،اﻟﻮﺟﯿﺰ ﻓﻲ
أﺻﻮل اﻟﻔﻘﮫ 237/1 :وﻣﺎ ﺑﻌﺪھﺎ ،دار اﻟﺨﯿﺮ ،دﻣﺸﻖ ،ط1427/2ھـ.
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وﻛﺬﻟﻚ ﻗﺪ اﺧﺘﻠﻒ اﻟﻔﻘﮭﺎء ﻓﻲ ﺣﺠﯿﺔ اﻟﻤﺼﺎدر اﻷﺻﻮﻟﯿﺔ اﻷﺧﺮى ،ﻛﺎﻟﻌﺮف ،وﻗﻮل
اﻟﺼﺤﺎﺑﻲ ،وﺳﺪ اﻟﺬراﺋﻊ ،واﻻﺳﺘﺤﺴﺎن ،واﻟﻤﺼﻠﺤﺔ اﻟﻤﺮﺳﻠﺔ ،وﺷﺮع ﻣﻦ ﻗﺒﻠﻨﺎ،
43
واﻻﺳﺘﺼﺤﺎب ،وﻟﮭﺎ ﺗﻄﺒﯿﻘﺎت ﻓﻘﮭﯿﺔ ﻛﺜﯿﺮة ﻻ ﻣﺠﺎل ﻟﺘﻔﺼﯿﻠﮭﺎ ھﻨﺎ.
اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻟﺜﺎﻧﻲ :اﻻﺧﺘﻼف ﻓﻲ دﻻﻟﺔ اﻟﻨﺼﻮص:
إن اﻷﺣﻜﺎم اﻟﺸﺮﻋﯿﺔ ﺗﺆﺧﺬ ﻣﻦ اﻟﻨﺼﻮص اﻟﺸﺮﻋﯿﺔ ﻣﻦ اﻟﻘﺮآن واﻟﺴﻨﺔ ،وھﺬه
اﻟﻨﺼﻮص ﺗﻨﻘﺴﻢ ﻣﻦ ﺣﯿﺚ دﻻﻟﺘﮭﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺤﻜﻢ إﻟﻰ ﻗﻄﻌﯿﺔ ،وھﺬا ﻟﻢ ﯾﺨﺘﻠﻒ اﻟﻔﻘﮭﺎ ﻓﻲ
ﺣﻜﻤﮭﺎ ،وظﻨﯿﺔ ،وھﻨﺎ ﯾﺴﻌﻰ اﻟﻔﻘﮭﺎء ﻟﻠﻮﺻﻮل إﻟﻰ ﻣﺎ ﺗﺪل ﻋﻠﯿﮫ ،واﺳﺘﻌﺎﻧﻮا ﻓﻲ ذﻟﻚ ﺑﻤﺎ
ﯾﻌﺮﻓﻮﻧﮫ ﻣﻦ ﻗﻮاﻋﺪ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ وأﺳﺎﻟﯿﺒﮭﺎ ،واﺧﺘﻼف ﺗﻠﻚ اﻷﺳﺎﻟﯿﺐ دﻻﻟﺔً
ً
واﺳﺘﻌﻤﺎﻻ
ﺑﺤﺴﺐ ﻣﺎ ﺗﻌﺮﻓﮫ اﻟﻌﺮب؛ وأدى ذﻟﻚ إﻟﻰ اﺧﺘﻼﻓﮭﻢ ﻓﻲ اﻷﺣﻜﺎم اﻟﺸﺮﻋﯿﺔ وﺳﯿﺘﻢ ذﻛﺮ ﺑﻌﺾ
اﻷﻣﺜﻠﺔ ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ ﺑﻤﺎ ﯾﺠﻠﻲ اﻟﻤﻌﻨﻰ وﯾﺒﯿﻦ ﺳﺒﺐ اﻻﺧﺘﻼف .
اﻟﻔﺮع اﻷول :اﻻﺷﺘﺮاك:

اﻟﻠﻔﻆ اﻟﻤﺸﺘﺮك  :44وھﻮ ﻣﺎ وﺿﻊ ﻟﻤﻌﻨﯿﯿﻦ أو أﻛﺜﺮ ﺑﺄوﺿﺎع ﻣﺘﻌﺪدة ،ﻓﯿﺪل ﻋﻠﻰ ھﺬا
اﻟﻤﻌﻨﻰ أو ذاك .أي :أن ﯾﺘﺤﺪ اﻟﻠﻔﻆ وﯾﺘﻌﺪد اﻟﻤﻌﻨﻰ ،أو ﻣﺎ اﺗﺤﺪت ﺻﻮرﺗﮫ واﺧﺘﻠﻒ ﻣﻌﻨﺎه،
ﻛﺎﻟﻌﯿﻦ ﺗﻄﻠﻖ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﯿﻦ اﻟﺒﺎﺻﺮة ،وﻋﻠﻰ ﻋﯿﻦ اﻟﻤﺎء ،وﻋﻠﻰ اﻟﺠﺎﺳﻮس ،وﻏﯿﺮھﺎ.
وﻟﻼﺷﺘﺮاك ﻧﻮﻋﺎن :ﻣﺸﺘﺮك ﯾﺠﻤﻊ ﻣﻌﺎﻧﻲ ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ ﻣﺘﻀﺎدة ،ﻛﺎﻟﻘُﺮء ﻟﻠﺤﯿﺾ واﻟﻄﮭﺮ،
واﻟﺠﻮن ﻟﻸﺑﯿﺾ واﻷﺳﻮد ،وﻏﯿﺮھﺎ .وﻣﺸﺘﺮك ﯾﺠﻤﻊ ﻣﻌﺎﻧﻲ ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ ﻏﯿﺮ ﻣﺘﻀﺎدة،
ﻛﺎﻟﺸﻤﺲ ﻟﻠﻜﻮﻛﺐ اﻟﻤﻌﺮوف ،وﻟﻠﻀﻮء.

وﺳﯿﻘﺘﺼﺮ ھﻨﺎ ﺑﯿﺎن اﺧﺘﻼف اﻟﻔﻘﮭﺎء ﻓﻲ اﻟﻤﻌﻨﻰ اﻷول ،وھﻮ اﺧﺘﻼﻓﮭﻢ ﻓﻲ ﻣﺸﺘﺮك
ﯾﺠﻤﻊ ﺑﯿﻦ ﻣﻌﺎن ﻣﺘﻀﺎدة.

وﺣﻜﻢ اﻟﻤﺸﺘﺮك :أﻧﮫ إن د ﱠل دﻟﯿﻞ أو ﻗﺮﯾﻨﺔ ﻋﻠﻰ أﺣﺪ اﻟﻤﻌﺎﻧﻲ ﺣﻤﻞ ﻋﻠﯿﮫ ،وإن ﻟﻢ ﺗﺪل
ﻗﺮﯾﻨﺔ أو دﻟﯿﻞ ﻋﻠﻰ أﺣﺪ اﻟﻤﻌﺎﻧﻲ ﻓﻘﺪ وﻗﻊ اﻟﺨﻼف ﻋﻠﻰ ﻗﻮﻟﯿﻦ :ھﻞ ﯾﺤﻤﻞ اﻟﻤﺸﺘﺮك ﻋﻠﻰ
ﺟﻤﯿﻊ ﻣﻌﺎﻧﯿﮫ؟
اﻟﻘﻮل اﻷول :إن ﻟﻢ ﯾﻤﻨﻊ ﻣﺎﻧﻊ ﻣﻦ ﺣﻤﻠﮫ ﻋﻠﻰ ﺟﻤﯿﻊ اﻟﻤﻌﺎﻧﻲ ﻓﯿﻌﻤﻞ ﺑﮫ ،وإﻻ ﻻﺑﺪ ﻣﻦ
ﻗﺮﯾﻨﺔ ﺗﺮﺟﺢ أﺣﺪ ﻣﻌﺎﻧﯿﮫ.
واﻟﻘﻮل اﻟﺜﺎﻧﻲ :ﻻﯾﺮاد ﻣﻦ اﻟﻤﺸﺘﺮك إﻻ ﻣﻌﻨﻰ واﺣﺪ ﯾﺘﻌﯿﻦ ﺑﺎﻟﻘﺮﯾﻨﺔ ،وأدﻟﺘﮭﻢ ﻣﺒﺴﻮطﺔ
ﻓﻲ ﻛﺘﺐ أﺻﻮل اﻟﻔﻘﮫ ﻓﻠﺘﺮاﺟﻊ ﺛﻤﺖ.

وﻣﻦ اﻻﻣﺜﻠﺔ اﻟﺘﻲ اﺧﺘﻠﻒ اﻟﻔﻘﮭﺎء ﻓﯿﮭﺎ ﺑﺎﻟﻨﻈﺮ إﻟﻰ ﻣﻌﺎﻧﻲ اﻟﻤﺸﺘﺮك اﺧﺘﻼﻓﮭﻢ ﻓﻲ ﻣﻌﻨﻰ
اﻟﻘﺮء ﻓﻲ ﻗﻮﻟﮫ ﺗﻌﺎﻟﻰَ } :واﻟْ ُﻤ َ
ﺼ َﻦ ﺑِﺄ َ ْﻧﻔُ ِﺴ ِﮭﻦﱠ ﺛَﻼﺛَﺔَ ﻗ ُ ُﺮوءٍ { 45؛ ﻷﻧﮫ ﻟﻔﻆ ﻣﺸﺘﺮك
ﻄﻠﱠﻘَﺎتُ ﯾَﺘ ََﺮﺑﱠ ْ
ﺑﯿﻦ اﻟﻄﮭﺮ واﻟﺤﯿﺾ :46

 43اﻟﺨﻔﯿﻒ ،أﺳﺒﺎب اﺧﺘﻼف اﻟﻔﻘﮭﺎء 224 :وﻣﺎ ﺑﻌﺪھﺎ ،واﻟﺘﺮﻛﻲ ،أﺳﺒﺎب اﺧﺘﻼف اﻟﻔﻘﮭﺎء66 :
وﻣﺎ ﺑﻌﺪھﺎ.
 44اﻷرﻣﻮي ،ﻣﺤﻤﻮد ،اﻟﺘﺤﺼﯿﻞ ﻣﻦ اﻟﻤﺤﺼﻮل 212/1 :وﻣﺎ ﺑﻌﺪھﺎ ،ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ،
ﺑﯿﺮوت ،ط1408 /1ھـ ،ﺗـ :ﻋﺒﺪ اﻟﺤﻤﯿﺪ ﻋﻠﻲ أﺑﻮ زﻧﯿﺪ ،واﻟﺰﺣﯿﻠﻲ ،ﻣﺤﻤﺪ ،اﻟﻮﺟﯿﺰ ﻓﻲ أﺻﻮل اﻟﻔﻘﮫ:
 77/2وﻣﺎ ﺑﻌﺪھﺎ.
 45ﺳﻮرة اﻟﺒﻘﺮة ،اﻵﯾﺔ.228 :
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اﻟﻘﻮل اﻷول :اﻟﻤﺎﻟﻜﯿﺔ واﻟﺸﺎﻓﻌﯿﺔ :أﻧﮫ اﻟﻄﮭﺮ .واﺳﺘﺪﻟﻮا ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ ﺑﻤﺎ ﯾﻠﻲ:

أﻗﻮﻟﮫ ﺗﻌﺎﻟﻰَ } :ﻓ َ
ﻄ ِّﻠﻘُﻮھُﻦﱠ ﻟِ ِﻌﺪﱠﺗِ ِﮭﻦﱠ {" وﻗﺎﻟﻮا  :إﻧﮫ ﻻ ﺧﻼف ﺑﯿﻦ اﻟﻔﻘﮭﺎء أن اﻟﻨﺒﻲﷺ
ﻗﺪ أﻣﺮ أن ﯾﻜﻮن اﻟﻄﻼق وﻗﺖ اﻟﻄﮭﺮ ،ﻓﺘﻮﺟﺐ ان ﯾﻜﻮن ھﻮ وﻗﺖ اﻟﻌﺪة.

ﻣﺬﻛﺮا ،وﻻ ﯾﻜﻮن ﻛﺬﻟﻚ إﻻ إذا
باﻟﻌﺪد ﺟﺎء ﻣﺆﻧﺜًﺎ "ﺛﻼﺛﺔ" ﻓﻮﺟﺐ أن ﯾﻜﻮن اﻟﻤﻌﺪود
ً
أرﯾﺪ ﺑﮫ اﻟﻄﮭﺮ ﻓﺘﻌﯿﻦ ﺣﻤﻠﮫ ﻋﻠﯿﮫ .

اﺟ ْﻌ َﮭﺎ ،ﺛ ُ ﱠﻢ ِﻟﯿ ُ ْﻤ ِﺴ ْﻜ َﮭﺎ َﺣﺘﱠﻰ
ﻛﻤﺎ اﺳﺘﺪﻟﻮا ﺑﻘﻮﻟﮫﷺ ﻟﻌﻤﺮ رﺿﻲ ﷲ ﻋﻨﮫُ " :ﻣﺮْ ه ُ ﻓَ ْﻠﯿ َُﺮ ِ
ﺗ ْ
َ
ﱠ
ﺴﻚَ َﺑ ْﻌﺪ َُ ،و ِإ ْن ﺷَﺎ َء َ
ْ
َ
ﻤ
ﯾ
ن
أ
ﻞ
ﺒ
ْ
ﻗ
ﻖَ
ﻠ
ط
ﺲ ،ﻓَﺘ ِْﻠﻚَ
َ
ََ ﱠ
ﯿﺾ ﺛ ُ ﱠﻢ ﺗ َْﻄ ُﮭ َﺮ ،ﺛ ُ ﱠﻢ ِإ ْن ﺷَﺎ َء أ َ ْﻣ َ
َﻄ ُﮭ َﺮ ،ﺛ ُ ﱠﻢ ﺗَﺤِ َ
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�ُ أَ ْن ﺗ ُ َ
اﻟ ِﻌﺪﱠة ُ اﻟﱠﺘِﻲ أ َ َﻣ َﺮ ﱠ
ﺴﺎ ُء"
ﻄﻠﱠﻖَ ﻟَ َﮭﺎ اﻟﻨِّ َ
وﺟﮫ اﻟﺪﻻﻟﺔ :أﻧﮫ ﯾﺪل ﻋﻠﻰ زﻣﻦ اﻟﻄﮭﺮ وھﻮ اﻟﺬي ﺗﻄﻠﻖ ﻓﯿﮫ اﻟﻨﺴﺎء ،و اﻟﺬي ﯾﺴﻤﻰ
وﻗﺖ اﻟﻌﺪة.

واﻟﻘﻮل اﻟﺜﺎﻧﻲ :وھﻢ اﻟﺤﻨﻔﯿﺔ واﻟﺤﻨﺎﺑﻠﺔ اﻟﺬﯾﻦ اﻋﺘﺒﺮوا أن اﻟﻘﺮء ھﻮ اﻟﺤﯿﺾ ﻻ اﻟﻄﮭﺮ،
واﺳﺘﺪﻟﻮا ﺑﻤﺎﯾﻠﻲ:

أأﻧﮫ أﻧﺴﺐ ﻟﻤﻌﻨﻰ اﻟﻌﺪة؛ إذ ﻓﯿﮫ ﯾﺘﺤﻘﻖ ﺑﺮاءة اﻟﺮﺣﻢ ،ﻟﻘﻮﻟﮫ ﺗﻌﺎﻟﻰَ } :ﻻ ﯾَﺤِ ﱡﻞ ﻟَ ُﮭ ﱠﻦ أَن
48
ﯾَ ْﻜﺘ ُ ْﻤ َﻦ َﻣﺎ َﺧﻠَ َﻖ ﱠ
�ُ ﻓِﻲ أَرْ َﺣﺎ ِﻣ ِﮭﻦﱠ {

بﻣﺎ ﻗﺎﻟﮫ اﻟﻨﺒﻲﷺ ﻟﻠﻤﺴﺘﺤﺎﺿﺔ" :دﻋﻲ اﻟﺼﻼة أﯾﺎم أﻗﺮاﺋﻚ"  .49ووﺟﮫ اﻟﺪﻻﻟﺔ ﻣﻨﮫ
أن اﻟﻨﺒﻲﷺ أطﻠﻖ اﻟﻘﺮء وأراد ﺑﮫ اﻟﺤﯿﺾ.
اﻟﻔﺮع اﻟﺜﺎﻧﻲ :اﻟﻌﺎم:

ﻣﻦ أﺳﺒﺎب اﺧﺘﻼف اﻟﻔﻘﮭﺎء أن ﯾﺮد ﻧﺺ ﻋﺎم ﻋﻦ اﻟﺸﺎرع ،وﯾﺄﺗﻲ ﻧﺺ آﺧﺮ ظﺎھﺮه
ﺼﺎ
ﻣﻌﺎرض ﻟﻠﻨﺺ اﻷول ﻓﻲ ﺑﻌﺾ ﻣﺎ ﯾﺘﻨﺎوﻟﮫ ﻣﻦ أﻓﺮاده ،ﻓﮭﻞ ﯾﻜﻮن اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻣﺨﺼ ً
ﻟﻸول؟ وھﻞ دﻻﻟﺔ اﻟﻌﺎم اﻟﺬي ﻟﻢ ﯾﺪﺧﻠﮫ اﻟﺘﺨﺼﯿﺺ ﻋﻠﻰ ﺟﻤﯿﻊ أﻓﺮاده ﻗﻄﻌﯿﺔ أم ظﻨﯿﺔ؟
ﻓﺠﻤﮭﻮر اﻟﻔﻘﮭﺎء ﯾﺮون أن دﻻﻟﺘﮫ ظﻨﯿﺔ؛ ﺣﯿﺚ أن ﻛﻞ ﻋﺎم ﯾﺤﺘﻤﻞ اﻟﺘﺨﺼﯿﺺ ،ﺣﺘﻰ
ﻗﯿﻞ :ﻣﺎ ﻣﻦ ﻋﺎم إﻻ وﺧﺼﺺ ،إﻻ ﻣﺎ اﺳﺘﺜﻨﻲ ،ﻓﻌﻤﻮﻣﺎت اﻟﻘﺮآن ظﻨﯿﺔ اﻟﺪﻻﻟﺔ ﻗﻄﻌﯿﺔ
اﻟﻮرود؛ ﻟﺬﻟﻚ ﺗﺨﺼﺺ ﻋﻨﺪھﻢ ﺑﺨﺒﺮ اﻵﺣﺎد؛ ﻷﻧﮫ وإن ﻛﺎن ظﻨﻲ اﻟﻮرود إﻻ أﻧﮫ ﻗﻄﻌﻲ
اﻟﺪﻻﻟﺔ ﻓﺘﻌﺎدﻻ.

 46اﯾﻦ ﻗﺪاﻣﺔ ،اﻟﻤﻐﻨﻲ 81/9:وﻣﺎ ﺑﻌﺪھﺎ ،واﺑﻦ رﺷﺪ ،ﻣﺤﻤﺪ أﺑﻮ اﻟﻮﻟﯿﺪ ،ﺑﺪاﯾﺔ اﻟﻤﺠﺘﮭﺪ وﻧﮭﺎﯾﺔ
اﻟﻤﻘﺘﺼﺪ 89/2:وﻣﺎ ﺑﻌﺪھﺎ ،ﻣﻄﺒﻌﺔ ﻣﺼﻄﻔﻰ اﻟﺒﺎﺑﻲ اﻟﺤﻠﺒﻲ -ﻣﺼﺮ ،ط1395/4ھـ ،واﻟﺰﺣﯿﻠﻲ،
وھﺒﺔ ،اﻟﻔﻘﮫ اﻹﺳﻼﻣﻲ وأدﻟﺘﮫ ،604/9 :واﻟﻤﻮﺳﻮﻋﺔ اﻟﻜﻮﯾﺘﯿﺔ 27/33 :وﻣﺎ ﺑﻌﺪھﺎ.
 47اﻟﺒﺨﺎري ،ﺻﺤﯿﺤﮫ :ﻛﺘﺎب اﻟﻄﻼق ،41/7 ،وﻣﺴﻠﻢ ،ﺻﺤﯿﺤﮫ :ﻛﺘﺎب اﻟﻄﻼق ،ﺑﺎب ﺗﺤﺮﯾﻢ
طﻼق اﻟﺤﺎﺋﺾ ﺑﻐﯿﺮ رﺿﺎھﺎ ،وأﻧﮫ ﻟﻮ ﺧﺎﻟﻒ وﻗﻊ اﻟﻄﻼق ،وﯾﺆﻣﺮ ﺑﺮﺟﻌﺘﮭﺎ.1093/2 ،
 48ﺳﻮرة اﻟﺒﻘﺮة ،اﻵﯾﺔ.228 :
 49اﺑﻦ ﺣﺠﺮ ،اﻟﺘﻠﺨﯿﺺ اﻟﺤﺒﯿﺮ ،437/1 :وﻗﺎل ﻓﯿﮫ ":أﺑﻮ داود واﻟﻨﺴﺎﺋﻲ ﻣﻦ ﺣﺪﯾﺚ ﻓﺎطﻤﺔ
ﺑﻨﺖ أﺑﻲ ﺣﺒﯿﺶ أﻧﮭﺎ ﺷﻜﺖ إﻟﻰ رﺳﻮل ﷲ ﷺ اﻟﺪم ﻓﻘﺎل":إذا أﺗﺎك ﻗﺮؤك ﻓﻼ ﺗﺼﻠﻲ وإذا ﻣﺮ
ﻗﺮؤك ﻓﺘﻄﮭﺮي ﺛﻢ ﺻﻠﻲ ﻣﺎ ﺑﯿﻦ اﻟﻘﺮوء إﻟﻰ اﻟﻘﺮوء".

İlahiyat Alanında Yenilikçi Yaklaşımlar

واﻟﺤﻨﻔﯿﺔ ﯾﺮون أن دﻻﻟﺔ اﻟﻌﺎم ﻋﻠﻰ ﻛﻞ ﻓﺮد ﺑﺨﺼﻮﺻﮫ ﻗﻄﻌﯿﺔ ﻻ ظﻨﯿﺔ ،واﺳﺘﺪﻟﻮا ﺑﺄن
اﻟﻌﺎم ﻟﮫ أﻟﻔﺎظ ﻣﻌﯿﻨﺔ وﺿﻌﺖ ﻟﮫ ،واﻟﻠﻔﻆ إذا وﺿﻊ ﻟﻤﻌﻨﻰ دل ﻋﻠﯿﮫ ﻗﻄﻌًﺎ ،ﺣﺘﻰ ﯾﺄﺗﻲ اﻟﺪﻟﯿﻞ
ﻋﻠﻰ ﺧﻼﻓﮫ.
وأدﻟﺔ اﻟﻔﺮﯾﻘﯿﻦ وﻣﻨﺎﻗﺸﺎﺗﮭﻢ ﻣﺒﺴﻮطﺔ ﻓﻲ ﻛﺘﺐ اﻷﺻﻮل.
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واﻟﻠﻔﻆ اﻟﻌﺎم :ھﻮ اﻟﺬي وﺿﻊ ﻟﯿﺪل ﻋﻠﻰ ﺷﻤﻮل واﺳﺘﻐﺮاق ﺟﻤﯿﻊ اﻷﻓﺮاد اﻟﺬﯾﻦ ﯾﺼﺪق
ﻋﻠﯿﮭﺎ ﻣﻌﻨﺎه .وأﻟﻔﺎظﮫ ﻛﺜﯿﺮة ﻣﻨﮭﺎ :ﺟﻤﯿﻊ ،ﻛﻞ ،اﻟﻨﻜﺮة ﻓﻲ ﺳﯿﺎق اﻟﻨﻔﻲ أو اﻟﻨﮭﻲ ،اﻟﺠﻤﻊ
اﻟﻤﺤﻠﻰ ﺑﺄل ،أﺳﻤﺎء اﻟﻤﻮﺻﻮل ،واﻟﺸﺮط ،واﻻﺳﺘﻔﮭﺎم.....،اﻟﺦ.
واﻟﻠﻔﻆ اﻟﺨﺎص :ھﻮ ﻣﺎ وﺿﻊ ﻟﻠﺪﻻﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﻓﺮد واﺣﺪ ،أو أﻓﺮاد ﻣﺘﻌﺪدة ﻣﺤﺼﻮرة.

وﺗﺮﺗﺐ ﻋﻠﻰ اﺧﺘﻼﻓﮭﻢ ﻓﯿﻤﺎ ﺳﺒﻖ اﺧﺘﻼﻓﮭﻢ ﻓﻲ ﺟﻮاز ﺗﺨﺼﯿﺺ اﻟﻌﺎم ﻣﻦ اﻟﻜﺘﺎب
واﻟﺴﻨﺔ اﻟﻤﺘﻮاﺗﺮة ﺑﺎﻟﺪﻟﯿﻞ اﻟﻈﻨﻲ ﻛﺤﺪﯾﺚ اﻵﺣﺎد :ﻓﺎﻟﺤﻨﻔﯿﺔ ﻻ ﯾﺠﯿﺰون ھﺬا اﻟﺘﺨﺼﯿﺺ؛ ﻷن
اﻟﻌﺎم ﻓﻲ اﻟﻘﺮآن واﻟﺴﻨﺔ اﻟﻤﺘﻮاﺗﺮة ﻗﻄﻌﻲ اﻟﺜﺒﻮت واﻟﺪﻻﻟﺔ ،وﻻ ﯾﻤﻜﻦ ﺗﺨﺼﯿﺼﮫ ﺑﺎﻟﻈﻨﻲ ﻓﻲ
اﻟﺜﺒﻮب واﻟﺪﻻﻟﺔ ،واﻟﺠﻤﮭﻮر ﯾﺠﯿﺰون ھﺬا اﻟﺘﺨﺼﯿﺺ ﻷن اﻟﻌﺎم ﻋﻨﺪھﻢ ظﻨﻲ اﻟﺪﻻﻟﺔ
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ﻓﯿﺨﺼﺺ ﺑﻈﻨﻲ ﻛﺨﺒﺮ اﻟﻮاﺣﺪ واﻟﻘﯿﺎس.

وﻗﺪ ﺗﺮﺗﺐ ﻋﻠﻰ اﺧﺘﻼﻓﮭﻢ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﺧﺘﻼﻓﮭﻢ ﻓﻲ ﻓﺮوع ﻓﻘﮭﯿﺔ ﻛﺜﯿﺮة ﻣﻨﮭﺎ :ﺣﻜﻢ أﻛﻞ
ذﺑﯿﺤﺔ اﻟﻤﺴﻠﻢ إذا ﺗﺮك اﻟﺘﺴﻤﯿﺔ ﻋﻤﺪًا :اﻟﻘﻮل اﻷول :وھﻮ ﻗﻮل اﻟﺸﺎﻓﻌﯿﺔ اﻟﺬﯾﻦ أﺟﺎزوا أﻛﻞ
ذﺑﯿﺤﺘﮫ ،وﺣﺠﺘﮭﻢ ﺑﺬﻟﻚ :أن ﻗﻮﻟﮫ ﺗﻌﺎﻟﻰَ } :
� ﻋَﻠَ ْﯿ ِﮫ َو ِإﻧﱠﮫ ُ
وﻻ ﺗ َﺄْﻛُﻠُﻮا ِﻣ ﱠﻤﺎ ﻟَ ْﻢ ﯾُﺬْﻛ َِﺮ ا ْﺳ ُﻢ ﱠ ِ
ﻟَ ِﻔ ْﺴ ٌﻖ{ 52 .ﻣﺨﺼﺺ ﺑﻘﻮل اﻟﻨﺒﻲﷺ" :إذا ذﺑﺢ اﻟﻤﺴﻠﻢ وﻧﺴﻲ أن ﯾﺬﻛﺮ اﺳﻢ ﷲ ﻓﻠﯿﺄﻛﻞ،
ﻓﺈن اﻟﻤﺴﻠﻢ ﻓﯿﮫ اﺳﻢ ﻣﻦ أﺳﻤﺎء ﷲ" 53 .وﻟﮭﺬا اﻟﺤﺪﯾﺚ ﺷﺎھﺪ آﺧﺮ ﯾﺆﯾﺪه ﻣﻦ ﻣﺮاﺳﯿﻞ أﺑﻲ
54
�".
دواد" :ذَ ِﺑﯿ َﺤﺔ ُ ْاﻟ ُﻤ ْﺴﻠ ِِﻢ َﺣ َﻼلٌ ،ذَﻛ ََﺮ اﺳ َْﻢ ﱠ ِ
� أَ ْو ﻟَ ْﻢ َﯾﺬْﻛُﺮْ ِ ،إﻧﱠﮫُ ِإ ْن ذَﻛ ََﺮ ﻟَ ْﻢ َﯾﺬْﻛُﺮْ ِإ ﱠﻻ اﺳ َْﻢ ﱠ ِ
واﻟﻘﻮل اﻟﺜﺎﻧﻲ :ﻋﺪم ﺟﻮاز اﻷﻛﻞ وھﻮ ﻗﻮل اﻟﺤﻨﻔﯿﺔ ،وﺣﺠﺘﮭﻢ أن اﻵﯾﺔ ﻻ ﯾﻤﻜﻦ
ﺗﺨﺼﯿﺼﮭﺎ ﺑﺤﺪﯾﺚ اﻵﺣﺎد؛ ﻷﻧﮫ ظﻨﻲ واﻵﯾﺔ ﻗﻄﻌﯿﺔ ،وﻻ ﯾﺨﺼﺺ اﻟﻈﻨﻲ ﻋﻨﺪھﻢ
55
اﻟﻘﻄﻌﻲ.
اﻟﻔﺮع اﻟﺜﺎﻟﺚ :اﻟﻤﻄﻠﻖ واﻟﻤﻘﯿﺪ:

 50اﻟﺰﻧﺠﺎﻧﻲ ،ﻣﺤﻤﻮد ﺑﻦ أﺣﻤﺪ ،ﺗﺨﺮﯾﺞ اﻟﻔﺮوع ﻋﻠﻰ اﻷﺻﻮل ،171-173 :ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ
– ﺑﯿﺮوت ،ط ،1398 /2ﺗــ :د .ﻣﺤﻤﺪ أدﯾﺐ ﺻﺎﻟﺢ ،وﺧﻼف ،ﻋﻠﻢ أﺻﻮل اﻟﻔﻘﮫ172/1 :وﻣﺎﺑﻌﺪھﺎ،
واﻟﺨﻔﯿﻒ :أﺳﺒﺎب اﺧﺘﻼف اﻟﻔﻘﮭﺎء.133:
 51اﻟﺨﻔﯿﻒ.134 ،
 52ﺳﻮرة اﻷﻧﻌﺎم ،اﻵﯾﺔ.121 :
 53اﻟﺪارﻗﻄﻨﻲ ،ﺳﻨﻨﮫ ،ﻛﺘﺎب اﻷﺷﺮﺑﺔ وﻏﯿﺮھﺎ ،ﺑﺎب اﻟﺼﯿﺪ واﻟﺬﺑﺎﺋﺢ واﻷطﻌﻤﺔ،534/5 ،
وﻧﺴﺒﮫ اﻟﺤﺎﻓﻆ اﺑﻦ ﺣﺠﺮ ﻓﻲ اﻟﻔﺘﺢ إﻟﻰ ﺳﻌﯿﺪ ﺑﻦ ﻣﻨﺼﻮر ﻓﻲ ﺳﻨﻨﮫ ﺛﻢ ﻗﺎل" :وﺳﻨﺪه ﺻﺤﯿﺢ وھﻮ
ﻣﻮﻗﻮف" ،اﺑﻦ ﺣﺠﺮ ،ﻓﺘﺢ اﻟﺒﺎري ،624/9:دار اﻟﻤﻌﺮﻓﺔ -ﺑﯿﺮوت1379 ،ھـ.
 54أﺑﻮداود ،ﺳﻠﯿﻤﺎن :اﻟﻤﺮاﺳﯿﻞ:ص  ،278ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ – ﺑﯿﺮوت ،ط ،1408 /1ﺗـ:
ﺷﻌﯿﺐ اﻷرﻧﺎؤوط ،وﻗﺎل اﻟﺤﺎﻓﻆ اﺑﻦ ﺣﺠﺮ ":وھﻮ ﻣﺮﺳﻞ ورواه اﻟﺒﯿﮭﻘﻲ ﻣﻮﺻﻮﻻ وﻓﻲ إﺳﻨﺎده
ﺿﻌﻒ ،...،ﻟﻜﻦ ﻗﺎل اﻟﺒﯿﮭﻘﻲ :اﻷﺻﺢ وﻗﻔﮫ ﻋﻠﻰ اﺑﻦ ﻋﺒﺎس¶ ،وﻗﺪ ﺻﺤﺤﮫ اﺑﻦ اﻟﺴﻜﻦ" .اﻟﺘﻠﺨﯿﺺ
اﻟﺤﺒﯿﺮ.338/4 ،
 55اﺑﻦ رﺷﺪ ،ﺑﺪاﯾﺔ اﻟﻤﺠﺘﮭﺪ ،448/1 :واﻟﺰﺣﯿﻠﻲ ،وھﺒﺔ ،اﻟﻔﻘﮫ اﻹﺳﻼﻣﻲ وأدﻟﺘﮫ 303/4 :وﻣﺎ
ﺑﻌﺪھﺎ ،وﺧﻼف ،ﻋﺒﺪ اﻟﻮھﺎب ،ﻋﻠﻢ أﺻﻮل اﻟﻔﻘﮫ ،193 -192 :واﻟﺨﻔﯿﻒ ،أﺳﺒﺎب اﺧﺘﻼف
اﻟﻔﻘﮭﺎء ،135 -134:واﻟﺘﺮﻛﻲ ،أﺳﺒﺎب اﺧﺘﻼف اﻟﻔﻘﮭﺎء.213-212:
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اﻟﻤﻄﻠﻖ :ھﻮ ﻣﺎدل ﻋﻠﻰ ﻓﺮد ﻏﯿﺮ ﻣﻘﯿﺪ ﻟﻔ ً
ﻈﺎ ﺑﺄي ﻗﯿﺪ ،ﻣﺜﻞ :رﺟﻞ ،طﺎﺋﺮ.

اﻟﻤﻘﯿﺪ :ھﻮ ﻣﺎدل ﻋﻠﻰ ﻓﺮد ﻣﻘﯿﺪ ﻟﻔﻈًﺎ ﺑﺄي ﻗﯿﺪ ،وﻣﺜﺎﻟﮫ :رﺟﻞ رﺷﯿﺪ ،وطﺎﺋﺮ أﺑﯿﺾ.

ﻓﻘﺪ اﺧﺘﻠﻒ اﻟﻔﻘﮭﺎء ﻓﯿﻤﺎ ﯾﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻨﺺ اﻟﻤﻄﻠﻖ ،ھﻞ ﯾﺤﻤﻞ ﻋﻠﻰ إطﻼﻗﮫ ،أو ﯾﻘﯿﺪ ﺑﺎﻟﻘﯿﺪ
اﻟﻮارد ﻓﻲ ﻧﺺ آﺧﺮ؟ ﻓﺬھﺐ اﻟﺠﻤﮭﻮر إﻟﻰ ﺣﻤﻞ اﻟﻤﻄﻠﻖ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻘﯿﺪ ﺑﺸﺮوط ﺗﻌﺮف ﻓﻲ
ﻛﺘﺐ اﻷﺻﻮل ،وﺧﺎﻟﻒ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻟﺤﻨﻔﯿﺔ ﻓﻘﺎﻟﻮا :ﻻ ﯾﺤﻤﻞ اﻟﻤﻄﻠﻖ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻘﯿﺪ .

وﻣﻦ اﻟﻔﺮوع اﻟﻔﻘﮭﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺮﺗﺒﺖ ﻋﻠﻰ اﺧﺘﻼﻓﮭﻢ ﻓﻲ ذﻟﻚ :ﺗﺤﺮﯾﺮ اﻟﺮﻗﺒﺔ ﻓﻲ ﻛﻔﺎرة
اﻟﻈﮭﺎر وﻛﻔﺎرة اﻟﻘﺘﻞ اﻟﺨﻄﺄ :ﻓﻘﺪ ﺟﺎءت ﻣﻄﻠﻘﺔ ﻓﻲ ﻛﻔﺎرة اﻟﻈﮭﺎر ،ﺣﯿﺚ ﯾﻘﻮل ﺳﺒﺤﺎﻧﮫ:
56
}واﻟﱠﺬِﯾﻦَ ﯾُ َ
ﯾﺮ َرﻗَﺒَ ٍﺔ ّﻣِﻦ ﻗَ ْﺒ ِﻞ أَن ﯾَﺘ َ َﻤﺎﺳﱠﺎ{.
ﺴﺎﺋِ ِﮭ ْﻢ ﺛ ُ ﱠﻢ ﯾَﻌُﻮد ُو َن ﻟِ َﻤﺎ ﻗَﺎﻟُﻮا ﻓَﺘَﺤْ ِﺮ ُ
ﻈﺎھ ُِﺮو َن ﻣِﻦ ﻧِّ َ
ﺟﺎءت ﻣﻘﯿﺪة ﺑﺎﻹﯾﻤﺎن ﻓﻲ ﻛﻔﺎرة اﻟﻘﺘﻞ اﻟﺨﻄﺄ ،ﺣﯿﺚ ﯾﻘﻮل ﺳﺒﺤﺎﻧﮫَ } :و َﻣﻦ ﻗَﺘَ َﻞ ُﻣﺆْ ﻣِ ﻨًﺎ َﺧﻄَﺄ ً
57
ﯾﺮ َرﻗَﺒَ ٍﺔ ﱡﻣﺆْ ﻣِ ﻨَ ٍﺔ{.
ﻓَﺘَﺤْ ِﺮ ُ
F

ﻓﻘﺪ اﺷﺘﺮط اﻟﻤﺎﻟﻚ واﻟﺸﺎﻓﻌﯿﺔ واﻟﺤﻨﺎﺑﻠﺔ ﻓﻲ رﻗﺒﺔ ﻛﻔﺎرة اﻟﻈﮭﺎر أن ﺗﻜﻮن ﻣﺆﻣﻨﺔ،
ﺳﺎ ﻋﻠﻲ ﻛﻔﺎرة اﻟﻘﺘﻞ اﻟﺨﻄﺄ ،ﺣﯿﺚ اﺷﺘﺮط ﺳﺒﺤﺎﻧﮫ ﻓﻲ اﻟﺮﻗﺒﺔ اﻟﻤﺤﺮرة أن ﺗﻜﻮن ﻣﺆﻣﻨﺔ.
ﻗﯿﺎ ً

وذھﺐ اﻟﺤﻨﻔﯿﺔ إﻟﻲ ﻋﺪم اﺷﺘﺮاط اﻹﯾﻤﺎن ﻓﻲ رﻗﺒﺔ ﻛﻔﺎرة اﻟﻈﮭﺎر؛ إذ ﻟﻮ ﻛﺎن اﻹﯾﻤﺎن
ﺷﺮ ً
طﺎ ﻓﯿﮭﺎ ﻟﺒﯿﱠﻨﮫ ﺳﺒﺤﺎﻧﮫ ﻛﻤﺎ ﺑﯿَﻨﮫ ﻓﻲ ﻛﻔﺎرة اﻟﻘﺘﻞ ،وﻟﻜﻨﮫ ﻋﺰ وﺟﻞ أطﻠﻖ اﻟﺮﻗﺒﺔ وﻟﻢ ﯾﻘﯿﺪھﺎ
ﺑﺎﻹﯾﻤﺎن ،ﻓﯿﻨﺒﻐﻲ اﻻﻟﺘﺰام ﺑﻤﺎ ورد ﻋﻦ ﷲ ﻋﺰ وﺟﻞ ﻓﻨﻄﻠﻖ ﻣﺎ أطﻠﻘﮫ ،وﻧﻘﯿﺪ ﻣﺎ ﻗﯿﺪه،
واﺷﺘﺮاط اﻹﯾﻤﺎن ﻓﻲ ﻛﻔﺎرة اﻟﻈﮭﺎر زﯾﺎدة ﻋﻠﻲ اﻟﻨﺺ وھﻮ ﻧﺴﺦ ،واﻟﻘﺮاَن ﻻ ﯾﻨﺴﺦ إﻻ
58
ﺑﺎﻟﻘﺮاَن أو اﻟﺴﻨﺔ اﻟﻤﺘﻮاﺗﺮة وﻟﻢ ﯾﻮﺟﺪ أي ﻣﻨﮭﻤﺎ.
F

اﻟﻔﺮع اﻟﺮاﺑﻊ :اﻟﺤﻘﯿﻘﺔ واﻟﻤﺠﺎز:

اﻟﺤﻘﯿﻘﺔ :اﺳﺘﻌﻤﺎل اﻟﻠﻔﻆ ﻓﯿﻤﺎ وﺿﻊ ﻟﮫ ﻓﻲ اﺻﻄﻼح اﻟﻤﺘﺨﺎطﺒﯿﻦ ﺑﮫ.

اﻟﻤﺠﺎز :ھﻮ اﺳﺘﻌﻤﺎل اﻟﻠﻔﻆ ﻓﻲ ﻏﯿﺮ ﻣﺎ وﺿﻊ ﻟﮫ ﻓﻲ اﺻﻄﻼح اﻟﻤﺘﺨﺎطﺒﯿﻦ ﺑﮫ ﻟﻌﻼﻗﺔ
وﻗﺮﯾﻨﺔ ﻣﺎﻧﻌﺔ.

ﻓﺈذا ﺗﺮدد اﻟﻠﻔﻆ اﻟﻮارد ﻓﻲ اﻟﻨﺺ ﺑﯿﻦ ﺣﻤﻠﮫ ﻋﻠﻰ اﻟﺤﻘﯿﻘﺔ أو ﺣﻤﻠﮫ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺠﺎز ،ﻓﮭﻞ
ﯾﻜﻮن ﻛﻼھﻤﺎ ﻣﺮادًا ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ واﺣﺪة؟ أم ﻻ؟
اﻟﻘﻮل اﻷول :ﯾﺠﻮز ذﻟﻚ وھﻮ ﻗﻮل اﻟﺸﺎﻓﻌﯿﺔ ،وﺣﺠﺘﮭﻢ ﺑﺄن ﻛﻞ واﺣﺪ ﻣﻦ اﻟﻤﻌﻨﯿﯿﻦ
ﺟﺎﺋﺰ أن ﯾﻜﻮن ﻣﺮادًا ﺑﺎﻟﻠﻔﻆ ﻣﻨﻔﺮدًا ،ﻓﺠﺎز أن ﯾﻜﻮن ﻣﺮادًا ﺑﮫ ﺣﺎﻟﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎع ،ﻛﻠﻔﻆ
اﻟﺠﻮن .

واﻟﻘﻮل اﻟﺜﺎﻧﻲ :ﻻ ﯾﺠﯿﺰون ذﻟﻚ ،ﻓﺈن أرﯾﺪ أﺣﺪھﻤﺎ ﻟﻢ ﯾﺮد اﻵﺧﺮ ،وﺣﺠﺘﮭﻢ أن اﻟﻤﺠﺎز
59
ﺿﺪ اﻟﺤﻘﯿﻘﺔ ،ﻓﯿﺴﺘﺤﯿﻞ إرادة اﻟﺸﻲء وﺿﺪه.
وﻣﻦ اﻟﻔﺮوع اﻟﺘﻲ اﺧﺘﻠﻒ ﻓﯿﮭﺎ ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ اﺧﺘﻼﻓﮭﻢ ﻓﻲ ذﻟﻚ:

ﺴﺎ َء{.
اﺧﺘﻼﻓﮭﻢ ﻓﻲ اﻟﻤﺮاد ﺑﺎﻟﻤﻼﻣﺴﺔ ﺑﻘﻮﻟﮫ ﺗﻌﺎﻟﻰْ } :أو َﻻ َﻣ ْﺴﺘُﻢُ اﻟﻨِّ َ

60

 56ﺳﻮرة اﻟﻤﺠﺎدﻟﺔ ،اﻵﯾﺔ.3 :
 57ﺳﻮرة اﻟﻨﺴﺎء ،اﻵﯾﺔ. 92 :
 58ﺧﻼف ،ﻋﺒﺪ اﻟﻮھﺎب ،ﻋﻠﻢ أﺻﻮل اﻟﻔﻘﮫ ،.194 :واﻟﺨﻔﯿﻒ ،أﺳﺒﺎب اﺧﺘﻼف اﻟﻔﻘﮭﺎء،132 :
واﻟﺘﺮﻛﻲ ،أﺳﺒﺎب اﺧﺘﻼف اﻟﻔﻘﮭﺎء ،.234 :واﻟﺰﺣﯿﻠﻲ ،اﻟﻔﻘﮫ اﻹﺳﻼﻣﻲ وأدﻟﺘﮫ.575/9 :
 59اﻟﺰﻧﺠﺎﻧﻲ ،ﺗﺨﺮﯾﺞ اﻷﺻﻮل ﻋﻠﻰ اﻟﻔﺮوع :ص.18
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ﻓﺬھﺐ ﺑﻌﻀﮭﻢ إﻟﻰ أن اﻟﻤﻼﻣﺴﺔ ﯾﺮاد ﻣﻨﮭﺎ اﻟﺠﻤﺎع واﻟﻠﻤﺲ ،ﻓﯿﻮﺟﺒﻮن اﻟﻮﺿﻮء ﻣﻦ
ﻟﻤﺲ اﻟﻤﺮأة ﺑﺎﻟﯿﺪ ﺑﺪون ﺣﺎﺋﻞ ،ﺳﻮاء اﻟﺘﺬ أم ﻟﻢ ﯾﻠﺘﺬ ،وﯾﻮﺟﺒﻮن اﻟﻐﺴﻞ ﻣﻦ اﻟﺠﻤﺎع ،وﺑﮭﺬا
ﻗﺎل اﻟﺸﺎﻓﻌﯿﺔ.

وذھﺐ ﺑﻌﺾ اﻟﻔﻘﮭﺎء إﻟﻰ إﯾﺠﺎب اﻟﻮﺿﻮء ﻣﻦ اﻟﻠﻤﺲ إذا ﻗﺎرﻧﺘﮫ اﻟﻠﺬة أو ﻗﺼﺪھﺎ،
ﺳﻮاء وﻗﻊ اﻟﻠﻤﺲ ﺑﺤﺎﺋﻞ أو ﺑﺪوﻧﮫ ﻓﯿﻤﺎ ﻋﺪا اﻟﻘﺒﻠﺔ ﻓﻠﻢ ﯾﺸﺘﺮطﻮا ﻓﯿﮭﺎ اﻟﻠﺬة أو ﻗﺼﺪھﺎ ،وھﺬا
ھﻮ ﻣﺬھﺐ اﻟﻤﺎﻟﻜﯿﺔ واﻟﺤﻨﺎﺑﻠﺔ.

وذھﺐ ﻓﺮﯾﻖ ﺛﺎﻟﺚ ﻣﻦ اﻟﻔﻘﮭﺎء إﻟﻰ ﻋﺪم إﯾﺠﺎب اﻟﻮﺿﻮء ﻣﻦ ﻟﻤﺲ اﻟﻨﺴﺎء؛ ﻷن اﻟﻤﺮاد
ﺑﺎﻟﻤﻼﻣﺴﺔ ﻋﻨﺪھﻢ اﻟﺠﻤﺎع ،وھﻮ ﻣﺎ ذھﺐ إﻟﯿﮫ اﻟﺤﻨﻔﯿﺔ وﻟﻮرود آﺛﺎر ﺑﺬﻟﻚ ،وﻷﻧﮫ ﻻ ﯾﺠﻮز
اﺳﺘﻌﻤﺎل ﻛﻠﻤﺔ ﻓﻲ ﻣﻌﻨﯿﯿﻦ ﻓﻲ وﻗﺖ واﺣﺪ.

وﺳﺒﺐ اﺧﺘﻼﻓﮭﻢ ﻓﻲ ھﺬه اﻟﻤﺴﺄﻟﺔ – وھﻲ إﯾﺠﺎب اﻟﻮﺿﻮء ﻣﻦ اﻟﻠﻤﺲ – أن اﻟﻠﻤﺲ
ﯾﻄﻠﻖ ﺣﻘﯿﻘﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻠﻤﺲ ﺑﺎﻟﯿﺪ ،وﯾﻄﻠﻖ ﻣﺠﺎزً ا ﻋﻠﻰ اﻟﺠﻤﺎع ،ﻓﻤﻦ ﻏﻠﺐ ﻓﻲ اﻟﻠﻤﺲ اﻟﺤﻘﯿﻘﺔ،
أي اﻟﻠﻤﺲ ﺑﺎﻟﯿﺪ :أوﺟﺐ ﻓﯿﮫ اﻟﻮﺿﻮء ،وﻣﻦ ﻏﻠﺐ ﻓﯿﮫ اﻟﻤﺠﺎز ،أي اﻟﺠﻤﺎع :ﻟﻢ ﯾﻮﺟﺐ
اﻟﻮﺿﻮء ﻓﻲ اﻟﻠﻤﺲ ﺑﺎﻟﯿﺪ ،إذ اﻟﻤﺮاد ﺑﻘﻮﻟﮫ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻓﻲ ﺳﻮرة اﻟﻤﺎﺋﺪة }أو ﻻﻣﺴﺘﻢ اﻟﻨﺴﺎء{
اﻟﺠﻤﺎع وﻟﯿﺲ ﻣﺠﺮد اﻟﻠﻤﺲ ﺑﺎﻟﯿﺪ.

وﯾﻘﻮل اﺑﻦ رﺷﺪ ﻣﻌﻠﻘًﺎ ﻋﻠﻰ اﺧﺘﻼف اﻟﻔﻘﮭﺎء ﻓﻲ ھﺬه اﻟﻤﺴﺄﻟﺔ" :إذا ﺗﺮدد اﻟﻠﻔﻆ ﺑﯿﻦ
اﻟﺤﻘﯿﻘﺔ واﻟﻤﺠﺎز ،ﻓﺎﻷوﻟﻰ أن ﯾﺤﻤﻞ ﻋﻠﻰ اﻟﺤﻘﯿﻘﺔ ﺣﺘﻰ ﯾﺪل اﻟﺪﻟﯿﻞ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺠﺎز ،وﻷوﻟﺌﻚ
– أي اﻟﻘﺎﺋﻠﯿﻦ ﺑﻌﺪم إﯾﺠﺎب اﻟﻮﺿﻮء ﻣﻦ اﻟﻠﻤﺲ ﺑﺎﻟﯿﺪ  -إن اﻟﻤﺠﺎز إذا ﻛﺜﺮ اﺳﺘﻌﻤﺎﻟﮫ ﻛﺎن
أدل ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺠﺎز ﻣﻨﮫ ﻋﻠﻰ اﻟﺤﻘﯿﻘﺔ ،ﻛﺎﻟﺤﺎل ﻓﻲ اﺳﻢ اﻟﻐﺎﺋﻂ وذﻟﻚ ﻓﻲ ﻗﻮﻟﮫ ﺗﻌﺎﻟﻰ} :أو ﺟﺎء
أﺣﺪ ﻣﻨﻜﻢ ﻣﻦ اﻟﻐﺎﺋﻂ{ اﻟﺬي ھﻮ أدل ﻋﻠﻰ اﻟﺤﺪث اﻟﺬي ھﻮ ﻓﯿﮫ ﻣﺠﺎز ﻣﻨﮫ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻨﺨﻔﺾ
ﻣﻦ اﻷرض اﻟﺬي ھﻮ ﻓﯿﮫ ﺣﻘﯿﻘﺔ ،واﻟﺬي أﻋﺘﻘﺪه أن اﻟﻠﻤﺲ وإن ﻛﺎﻧﺖ دﻻﻟﺘﮫ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻌﻨﯿﯿﻦ
ﺑﺎﻟﺴﻮاء أو ﻗﺮﯾﺒًﺎ ﻣﻦ اﻟﺴﻮاء ،أﻧﮫ أظﮭﺮ ﻋﻨﺪي ﻓﻲ اﻟﺠﻤﺎع وإن ﻛﺎن ﻣﺠﺎزً ا  ،ﻷن ﷲ
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ﺗﺒﺎرك وﺗﻌﺎﻟﻰ ﻗﺪ ﻛﻨﻲ ﺑﺎﻟﻤﺒﺎﺷﺮة واﻟﻠﻤﺲ ﻋﻦ اﻟﺠﻤﺎع ،وھﻤﺎ ﻓﻲ ﻣﻌﻨﻲ اﻟﻠﻤﺲ.
اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻟﺜﺎﻟﺚ :اﻟﺘﻌﺎرض واﻟﺘﺮﺟﯿﺢ ﺑﯿﻦ اﻷدﻟﺔ:

ﻗﺪ ﺗﺘﻌﺎرض ظﻮاھﺮ ﺑﻌﺾ اﻟﻨﺼﻮص اﻟﺸﺮﻋﯿﺔ ،ﻓﯿﺨﺘﻠﻒ اﻟﻌﻠﻤﺎء ﻓﻲ اﻟﺠﻤﻊ ﺑﯿﻦ
ظﻮاھﺮھﺎ واﻟﺘﻮﻓﯿﻖ ﺑﯿﻦ ﻣﻌﺎﻧﯿﮭﺎ ،أو ﻓﻲ ﺗﺮﺟﯿﺢ ﺑﻌﻀﮭﺎ ﻋﻠﻰ ﺑﻌﺾ ،ﻣﻤﺎ ﯾﻨﺘﺞ ﻋﻨﮫ
اﺧﺘﻼف ﻓﻲ اﻷﺣﻜﺎم اﻟﺸﺮﻋﯿﺔ.

ﻓﯿﺤﺎول اﻟﻌﻠﻤﺎء أوﻻً اﻟﺠﻤﻊ ﺑﯿﻦ اﻟﻨﺼﻮص ﻣﺎ أﻣﻜﻦ اﻟﺠﻤﻊ ﻋﻤﻼً ﺑﺎﻷدﻟﺔ ﺟﻤﯿﻌﺎً ،ﻓﻼ
ﯾﺼﯿﺮون إﻟﻰ ﺗﺮﺟﯿﺢ ﺑﻌﻀﮭﺎ ﻋﻠﻰ ﺑﻌﺾ إﻻ ﺑﻌﺪ ﺗﻌﺬر اﻟﺠﻤﻊ ﻋﻠﯿﮭﻢ ،وﺑﺮوز اﻟﺘﻌﺎرض
ﻟﺪﯾﮭﻢ؛ ﻷن اﻟﺘﻌﺎرض إﻧﻤﺎ ھﻮ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻔﮭﻢ اﻟﻤﺠﺘﮭﺪ وﻣﺪارﻛﮫ اﻟﻌﻠﻤﯿﺔ ،أﻣﺎ ﻓﻲ ﺣﻘﯿﻘﺔ اﻷﻣﺮ،
ﻓﻼ ﺗﻌﺎرض ﻓﻲ اﻟﺸﺮﯾﻌﺔ اﻟﻐﺮاء.

وﺑﺎب اﻟﺠﻤﻊ واﻟﺘﺮﺟﯿﺢ ،ﺑﺎب دﻗﯿﻖ ﯾﺘﺠﻠﻰ ﻓﯿﮫ ﺗﻔﺎوت اﻷﻓﮭﺎم وﻋﻤﻖ اﻷﻧﻈﺎر ،إذ ﻗﺪ
ﯾﮭﺘﺪي ﻓﯿﮫ اﻟﻤﺠﺘﮭﺪ إﻟﻰ ﻣﺄﺧﺬ ﻟﻢ ﯾﻠﺤﻈﮫ ﻏﯿﺮه ،أو ﯾﻘﺘﻨﻊ ﺑﻮﺟﮭﺔ ﻻ ﯾﻮاﻓﻘﮫ ﻋﻠﯿﮭﺎ اﻵﺧﺮون.

وﻟﮭﺬا ﻛﺎن ﻣﯿﺪان اﻟﺠﻤﻊ واﻟﺘﺮﺟﯿﺢ ،ﺳﺒﺒﺎ ً ھﺎ ًﻣﺎ ﻣﻦ أﺳﺒﺎب اﺧﺘﻼف اﻟﻔﻘﮭﺎء رﺣﻤﮭﻢ ﷲ
ﻓﻲ اﺳﺘﻨﺒﺎط اﻷﺣﻜﺎم اﻟﺸﺮﻋﯿﺔ ،وﺗﺒﺎﯾﻦ ﻣﻮاﻗﻔﮭﻢ ﻣﻦ اﻟﻨﺼﻮص اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ.

 60ﺳﻮرة اﻟﻤﺎﺋﺪة ،اﻵﯾﺔ.6 :
 61اﺑﻦ رﺷﺪ ،ﺑﺪاﯾﺔ اﻟﻤﺠﺘﮭﺪ ،38/1:واﻟﺨﻔﯿﻒ ،أﺳﺒﺎب اﺧﺘﻼف اﻟﻔﻘﮭﺎء ،128 :واﻟﺘﺮﻛﻲ،
أﺳﺒﺎب اﺧﺘﻼف اﻟﻔﻘﮭﺎء256 :و ،257واﻟﻤﻮﺳﻮﻋﺔ اﻟﻜﻮﯾﺘﯿﺔ 265/16 :وﻣﺎ ﺑﻌﺪھﺎ.
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وﻟﺪﻗﺔ ھﺬا اﻷﻣﺮَ ،ﺧ ِﻔ َﯿ ْ
ﺖ ﻋﻠﻰ ﺑﻌﺾ اﻟﻨﺎس ﻣﺂﺧﺬ ُ اﻷﺋﻤﺔ اﻟﻤﺠﺘﮭﺪﯾﻦ ،ﻓﻈﻨﻮا ﺑﮭﻢ اﻟﺠﮭﻞ
ﻓﻲ ﺑﻌﺾ اﻟﻨﺼﻮص ،وﻣﺨﺎﻟﻔﺘﮭﺎ وﺗﺮﻛﮭﺎ ﻟﻤﺠﺮد اﻟﺮأي.

واﻟﺘﻌﺎرض ﺑﯿﻦ اﻟﺪﻟﯿﻠﯿﻦ اﻟﺸﺮﻋﯿﯿﻦ :ھﻮ اﻗﺘﻀﺎء ﻛﻞ واﺣﺪ ﻣﻨﮭﻤﺎ ﻓﻲ وﻗﺖ واﺣﺪ ﺣﻜ ًﻤﺎ
ﻓﻲ اﻟﻮاﻗﻌﺔ ﯾﺨﺎﻟﻒ ﻣﺎ ﯾﻘﺘﻀﯿﮫ اﻟﺪﻟﯿﻞ اﻵﺧﺮ ﻓﯿﮭﺎ ،ﻛﺄن ﯾﻜﻮن أﺣﺪ اﻟﺪﻟﯿﻠﯿﻦ ﻣﺠﯿﺰً ا ،واﻵﺧﺮ
ﻣﺤﺮ ًﻣﺎ.
واﻟﺘﺮﺟﯿﺢ :ھﻮ ﺗﻘﻮﯾﺔ أﺣﺪ اﻟﺪﻟﯿﻠﯿﻦ ﻋﻠﻰ اﻵﺧﺮ وﺗﻘﺪﯾﻤﮫ ﻋﻠﯿﮫ ﻓﻲ اﻟﻌﻤﻞ.
وﻻ ﯾﻌﻤﻞ ﺑﺎﻟﺘﺮﺟﯿﺢ إﻻ إذا ﻟﻢ ﯾﻤﻜﻦ اﻟﻌﻤﻞ ﺑﺎﻟﺠﻤﻊ ﺑﯿﻦ اﻟﺪﻟﯿﻠﯿﻦ.
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وﻣﻦ اﻟﻤﺴﺎﺋﻞ اﻟﻔﺮﻋﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻢ اﻻﺧﺘﻼف ﻓﯿﮭﺎ ﺗﺒﻌًﺎ ﻟﻠﺘﻌﺎرض واﻟﺘﺮﺟﯿﺢ ﺑﯿﻦ اﻷدﻟﺔ:
اﺧﺘﻼف اﻟﻌﻠﻤﺎء ﻓﻲ ﻗﺮاءة اﻟﻤﺄﻣﻮم اﻟﻔﺎﺗﺤﺔ ﺧﻠﻒ اﻹﻣﺎم :63
ﻓﻘﺪ اﺧﺘﻠﻒ اﻟﻌﻠﻤﺎء ﻓﻲ ذﻟﻚ ﻋﻠﻰ ﺛﻼﺛﺔ أﻗﻮال أﺳﺎﺳﯿﺔ:

أﺣﺪھﺎ :أن اﻟﻤﺄﻣﻮم ﯾﻘﺮأ ﻣﻊ اﻹﻣﺎم ﻓﺎﺗﺤﺔ اﻟﻜﺘﺎب ﺳﻮا ًء ﻛﺎﻧﺖ اﻟﺼﻼة ﺳﺮﯾﺔ أو
ﺟﮭﺮﯾﺔ ،وھﻮ ﻗﻮل اﻟﺸﺎﻓﻌﯿﺔ.

وﺛﺎﻧﯿﮭﺎ :أﻧﮫ ﻻ ﯾﻘﺮأ اﻟﻤﺄﻣﻮم ﻣﻊ اﻹﻣﺎم ﻣﻄﻠﻘﺎً ،ﺳﻮاء ﻛﺎﻧﺖ اﻟﺼﻼة ﺳﺮﯾﺔ أو
ﺟﮭﺮﯾﺔ،وھﻮ ﻗﻮل اﻟﺤﻨﻔﯿﺔ.
وﺛﺎﻟﺜﮭﺎ :أﻧﮫ ﯾﻘﺮأ ﻓﻲ اﻟﺴﺮﯾﺔ وﻻ ﯾﻘﺮأ ﻓﻲ اﻟﺠﮭﺮﯾﺔ ،وھﻮ ﻗﻮل اﻟﻤﺎﻟﻜﯿﺔ واﻟﺤﻨﺎﺑﻠﺔ .

واﻟﺴﺒﺐ ﻓﻲ اﺧﺘﻼﻓﮭﻢ :اﺧﺘﻼف اﻟﻨﺼﻮص وﺗﻌﺎرﺿﮭﺎ ،ﻓﻤﻨﮭﻢ ﻣﻦ رﺟﺢ ﻧﺼﺎ ً ﻋﻠﻰ
ﻧﺺ ،ﻓﻘﺎل ﺑﺎﻟﻘﺮاءة ﻣﻄﻠﻘﺎً ،وﻣﻨﮭﻢ ﻣﻦ رﺟﺢ اﻟﻨﺺ اﻵﺧﺮ ﻓﻘﺎل ﺑﻌﺪم اﻟﻘﺮاءة ،وﻣﻨﮭﻢ ﻣﻦ
ﺣﺎول اﻟﺠﻤﻊ ﺑﯿﻦ اﻟﻨﺼﻮص ،ﻓﺤﻤﻞ أﺣﺎدﯾﺚ اﻟﻘﺮاءة ﻋﻠﻰ اﻟﺼﻼة اﻟﺠﮭﺮﯾﺔ ،وﺣﻤﻞ
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اﻷﺣﺎدﯾﺚ اﻷﺧﺮى ﻋﻠﻰ اﻟﺼﻼة اﻟﺴﺮﯾﺔ.
ﻗﺎل اﻹﻣﺎم اﻟﺘﺮﻣﺬي ﻓﻲ ﺳﻨﻨﮫ" :وﻗﺪ اﺧﺘﻠﻒ أھﻞ اﻟﻌﻠﻢ ﻓﻲ اﻟﻘﺮاءة ﺧﻠﻒ اﻹﻣﺎم ،ﻓﺮأى
أﻛﺜﺮ أھﻞ اﻟﻌﻠﻢ ﻣﻦ أﺻﺤﺎب اﻟﻨﺒﻲ ﷺ واﻟﺘﺎﺑﻌﯿﻦ وﻣﻦ ﺑﻌﺪھﻢ اﻟﻘﺮاءة ﺧﻠﻒ اﻹﻣﺎم ،وﺑﮫ
ﯾﻘﻮل ﻣﺎﻟﻚ واﺑﻦ اﻟﻤﺒﺎرك واﻟﺸﺎﻓﻌﻲ وأﺣﻤﺪ وإﺳﺤﺎق ،وروي ﻋﻦ ﻋﺒﺪ ﷲ ﺑﻦ اﻟﻤﺒﺎرك أﻧﮫ
ﻗﺎل :أﻧﺎ أﻗﺮأ ﺧﻠﻒ اﻹﻣﺎم ،واﻟﻨﺎس ﯾﻘﺮأون إﻻ ﻗﻮﻣﺎ ً ﻣﻦ اﻟﻜﻮﻓﯿﯿﻦ ،وأرى ﻣﻦ ﻟﻢ ﯾﻘﺮأ
65
ﺻﻼﺗﮫ ﺟﺎﺋﺰة".
وﻛﺄن اﻹﻣﺎم اﺑﻦ اﻟﻤﺒﺎرك رﺣﻤﮫ ﷲ ﯾﻤﯿﻞ ﻓﻲ ھﺬه اﻟﻤﺴﺄﻟﺔ إﻟﻰ اﻟﺠﻤﻊ ﺑﯿﻦ اﻟﻨﺼﻮص
ﻟﺘﻜﺎﻓﺆ اﻷدﻟﺔ ،ﻓﯿﺤﻤﻞ اﻟﻨﺼﻮص اﻵﻣﺮة ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺪب ﻻ ﻋﻠﻰ اﻟﻮﺟﻮب ،وﻟﮭﺬا رأى ﺟﻮاز
ﺻﻼة ﻣﻦ ﻟﻢ ﯾﻘﺮأ ﺧﻠﻒ اﻹﻣﺎم ،وﷲ أﻋﻠﻢ .
 62ﺧﻼف ،ﻋﻠﻢ أﺻﻮل اﻟﻔﻘﮫ :ص ،229واﻟﺘﺮﻛﻲ ،أﺳﺒﺎب اﺧﺘﻼف اﻟﻔﻘﮭﺎء265 :وﻣﺎ ﺑﻌﺪھﺎ،
واﻟﺤﻔﻨﺎوي ،ﻣﺤﻤﺪ ،اﻟﺘﻌﺎرض واﻟﺘﺮﺟﯿﺢ ﻋﻨﺪ اﻷﺻﻮﻟﯿﯿﻦ وأﺛﺮھﻤﺎ ﻓﻲ اﻟﻔﻘﮫ اﻹﺳﻼﻣﻲ :ص،282
دار اﻟﻮﻓﺎء -ﻣﺼﺮ ،ط1408/2ھـ.
 63اﻟﻤﻮﺳﻮﻋﺔ اﻟﻜﻮﯾﺘﯿﺔ 52/33 :وﻣﺎ ﺑﻌﺪه.
 64اﺑﻦ رﺷﺪ ،ﺑﺪاﯾﺔ اﻟﻤﺠﺘﮭﺪ 154/1 ،وﻣﺎ ﺑﻌﺪھﺎ.
 65اﻟﺘﺮﻣﺬي ،ﻣﺤﻤﺪ ،ﺳﻨﻨﮫ ،121/2 :ﻣﻜﺘﺒﺔ وﻣﻄﺒﻌﺔ ﻣﺼﻄﻔﻰ اﻟﺒﺎﺑﻲ اﻟﺤﻠﺒﻲ– ﻣﺼﺮ ،ط/2
1395ھـ.
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وﻣﻦ اﻷھﻤﯿﺔ ﺑﻤﻜﺎن ﻓﻲ ھﺬا اﻟﻤﻘﺎم أن ﯾﺸﺎر إﻟﻰ أن ﻟﻠﻔﻘﮭﺎء طﺮ ًﻗﺎ ﻣﺘﻨﻮﻋﺔ ﻟﻠﺘﺮﺟﯿﺢ
ﺑﯿﻦ اﻟﻨﺼﻮص اﻟﻤﺘﻌﺎرﺿﺔ ﻓﻲ اﻟﻈﺎھﺮ ،وﻹزاﻟﺔ ھﺬا اﻟﺘﻌﺎرض وﻓﯿﻤﺎ ﯾﻠﻲ أھﻢ ھﺬه
اﻟﻄﺮق :66
أ -اﻟﺒﺤﺚ ﻋﻦ ﺗﺎرﯾﺦ ورود اﻟﻨﺼﯿﻦ :ﻓﺈذا ﺗﺒﯿﻦ أن ﺗﺎرﯾﺦ ورود أﺣﺪھﻤﺎ ﺳﺎﺑﻖ ﻋﻠﻰ
ورود اﻵﺧﺮ ،ﻛﺎن اﻟﻤﺘﺄﺧﺮ ﻣﻨﮭﻤﺎ ﻧﺎﺳﺨًﺎ ﻟﻠﻤﺘﻘﺪم إذا ﻛﺎﻧﺎ ﻣﺘﺴﺎوﯾﯿﻦ ﻓﻲ اﻟﻘﻮة ،ﻛﺂﯾﺘﯿﻦ أو آﯾﺔ
وﺣﺪﯾﺚ ﻣﺘﻮاﺗﺮ ،أو ﺣﺪﯾﺜﯿﻦ ﻣﺘﻮاﺗﺮﯾﻦ أو ﻣﺸﮭﻮرﯾﻦ ،أو ﻣﻦ أﺣﺎدﯾﺚ اﻵﺣﺎد.

ب -وإن ﺑﺤﺚ اﻟﻔﻘﯿﮫ ﻋﻦ ﺗﺎرﯾﺦ ورود اﻟﻨﺼﯿﻦ اﻟﻤﺘﻌﺎرﺿﯿﻦ ،ﻓﻠﻢ ﯾﺘﺒﯿﻦ ﻟﮫ ﺷﺊ أو
ﺗﺒﯿﻦ ﻟﮫ ﺗﺎرﯾﺦ ورود أﺣﺪھﻤﺎ دون اﻵﺧﺮ ،ﻓﺈﻧﮫ ﯾﺒﺤﺚ ﻋﻦ ﻣﺮﺟﺢ ﻷﺣﺪھﻤﺎ ﻋﻠﻰ اﻵﺧﺮ،
وﻣﻦ اﻟﻤﺮﺟﺤﺎت :
•

ﺗﺮﺟﯿﺢ اﻟﻨﺺ اﻟﺪال ﺑﻌﺒﺎرﺗﮫ ﻋﻠﻰ اﻟﺪال ﺑﺈﺷﺎرﺗﮫ ،واﻟﺪال ﺑﺈﺷﺎرﺗﮫ ﻋﻠﻰ اﻟﺪال
ﺑﺎﻟﺪﻻﻟﺔ أو اﻻﻗﺘﻀﺎء.

•

اﻟﺘﺮﺟﯿﺢ ﺑﻘﻮة ظﮭﻮر اﻟﺪﻻﻟﺔ :ﻓﯿﺮﺟﺢ اﻟﻤﺤﻜﻢ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻔﺴﺮ ،وﯾﺮﺟﺢ اﻟﻤﻔﺴﺮ ﻋﻠﻰ
اﻟﻨﺺ ،وﯾﺮﺟﺢ اﻟﻨﺺ ﻋﻠﻲ اﻟﻈﺎھﺮ.

•

اﻟﺘﺮﺟﯿﺢ ﺑﺎﻟﻨﻈﺮ إﻟﻰ اﻟﺤﻞ واﻟﺤﺮﻣﺔ :ﻓﯿﻘﺪم اﻟﻨﺺ اﻟﺪال ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺤﺮﯾﻢ ﻋﻠﻰ اﻟﺪال
ﻋﻠﻰ اﻹﺑﺎﺣﺔ؛ ﻟﻤﺮاﻋﺎة اﻻﺣﺘﯿﺎط واﻟﺤﺬر ﻻﺣﺘﻤﺎل أن ﺗﻜﻮن رواﯾﺔ اﻟﺘﺤﺮﯾﻢ ھﻲ
اﻷﺻﺢ.

•

اﻟﺘﺮﺟﯿﺢ ﺑﺎﻟﻨﻈﺮ إﻟﻰ راوي اﻟﺤﺪﯾﺚ ﻓﺘﻘﺪم رواﯾﺔ اﻟﻔﻘﯿﮫ ﻋﻠﻰ ﻣﻦ ﻟﯿﺲ ﺑﻔﻘﯿﮫ ،وﺗﻘﺪم
رواﯾﺔ اﻟﺤﺎﻓﻆ اﻟﻤﻌﺮوف ﺑﯿﻦ أھﻞ اﻟﺤﺪﯾﺚ ﺑﺎﻟﻀﺒﻂ ﻋﻠﻰ ﻣﻦ ھﻮ ﻓﻲ درﺟﺔ أدﻧﻰ
ﻣﻨﮫ.

•

وإن ﺑﺤﺚ اﻟﻤﺠﺘﮭﺪ ﻋﻦ ﻣﺮﺟﺢ ﻓﻠﻢ ﯾﺠﺪ ،ﺣﺎول اﻟﺠﻤﻊ ﺑﯿﻦ اﻟﻨﺼﯿﻦ اﻟﻤﺘﻌﺎرﺿﯿﻦ ﻣﺎ
أﻣﻜﻦ ذﻟﻚ ،وﻣﻦ وﺳﺎﺋﻞ اﻟﺠﻤﻊ ﻣﺎ ﯾﺄﺗﻲ:
أ -ﺣﻤﻞ اﻟﻤﻄﻠﻖ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻘﯿﺪ.

ب -ﺣﻤﻞ اﻟﻌﺎم ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻋﺪا اﻟﺨﺎص.

ج -ﺣﻤﻞ أﺣﺪ اﻟﻨﺼﯿﻦ ﻋﻠﻰ ﺣﻜﻢ اﻟﺪﻧﯿﺎ ،واﻵﺧﺮ ﻋﻠﻰ ﺣﻜﻢ اﻵﺧﺮة.
د -ﺣﻤﻞ أﺣﺪ اﻟﻨﺼﯿﻦ ﻋﻠﻰ اﻟﺤﻘﯿﻘﺔ ،واﻵﺧﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺠﺎز.

وﻣﻤﺎ ﺳﺒﻖ ﯾﺘﻀﺢ أن اﻟﻨﺎظﺮ ﻓﻲ ﻋﻠﻢ أﺻﻮل اﻟﻔﻘﮫ ﯾﺠﺪ أن ﻋﻤﻮم ﻣﺒﺎﺣﺜﮫ اﻟﺘﻲ اﺧﺘﻠﻒ
ﻓﯿﮭﺎ اﻷﺻﻮﻟﯿﻮن ﻛﺎﻧﺖ ﺳﺒﺒًﺎ ﻓﻲ اﺧﺘﻼف اﻟﻔﻘﮭﺎء وﺗﻌﺪد أﻗﻮاﻟﮭﻢ ﻓﻲ اﻟﻤﺴﺄﻟﺔ اﻟﻮاﺣﺪة،
واﻗﺘﺼﺮ اﻟﺒﺎﺣﺚ ﻓﻲ ھﺬا اﻟﺒﺤﺚ اﻟﻤﺨﺘﺼﺮ أن ﯾﺬﻛﺮ ﺑﻌﻀًﺎ ﻣﻦ اﻷﻣﺜﻠﺔ ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ ﻋﻠﻰ ﺳﺒﯿﻞ
اﻟﺬﻛﺮ ﻻ اﻟﺤﺼﺮ.
اﻟﻤﺒﺤﺚ اﻟﺜﺎﻧﻲ :آداب اﻻﺧﺘﻼف وﺷﺒﮭﺎت ﺣﻮل أﺳﺒﺎب اﻻﺧﺘﻼف:
اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻷول :ﺷﺒﮭﺎت ﺣﻮل أﺳﺒﺎب اﻻﺧﺘﻼف:

 66اﻟﺰﺣﯿﻠﻲ ،ﻣﺤﻤﺪ ،اﻟﻮﺟﯿﺰ ﻓﻲ أﺻﻮل اﻟﻔﻘﮫ 441/2 :وﻣﺎ ﺑﻌﺪھﺎ.
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ﺗﺨﺘﻠﻒ ﻓﯿﮭﺎ اﻷﻣﺔ،
إنﱠ ﻣﻦ ﻓﻀﻞ ﷲ وﻛﺮﻣﮫ أن أﺻﻮل اﻟﺪﯾﻦ ،وﻗﻄﻌﯿﺎت اﻹﺳﻼم ،ﻟﻢ
ْ
وﻻ ﯾﺠﻮز ﻟﮭﺎ ذﻟﻚ ،ﻓﻠﯿﺴﺖ ﺗﻠﻚ اﻟﻤﺴﺎﺋﻞ ﻣﺤﻼً ﻟﻼﺟﺘﮭﺎد أﺻﻼً ،وﻟﻜﻦ ﺷﺎء ﷲ أن ﯾﺨﺘﻠﻒ
اﻟﻨﺎس ﻓﻲ أﻓﮭﺎﻣﮭﻢ وﻣﺪارﻛﮭﻢ ،وﺟﻌﻞ ﺳﺒﺤﺎﻧﮫ ﻛﺜﯿﺮا ً ﻣﻦ أدﻟﺔ اﻟﺸﺮﯾﻌﺔ ﻣﺤﺘﻤﻼً أﻛﺜﺮ ﻣﻦ
ﻟﺤﻜﻢ ﺑﺎﻟﻐ ٍﺔ.
دﻻﻟﺔ وذﻟﻚ
ٍ

ﻓﻨﺘﯿﺠﺔ ﻟﺬﻟﻚ وﻗﻊ اﻟﺨﻼف ﺑﯿﻦ ﻋﻠﻤﺎء اﻟﻤﺴﻠﻤﯿﻦ ﻓﻲ اﻟﻤﺴﺎﺋﻞ اﻟﻔﺮﻋﯿﺔ اﻻﺟﺘﮭﺎدﯾﺔ ،ﺑﻞ
إن اﻟﺼﺤﺎﺑﺔ رﺿﻮان ﷲ ﻋﻠﯿﮭﻢ ﻣﻊ ﻋﻠﻮ ﻣﻜﺎﻧﺘﮭﻢ ،وﻗﺮﺑﮭﻢ ﻣﻦ ﻓﺘﺮة اﻟﻮﺣﻲ ،اﺧﺘﻠﻔﻮا ﻓﻲ
اﻟﻤﺴﺎﺋﻞ اﻻﺟﺘﮭﺎدﯾﺔ اﻟﻔﻘﮭﯿﺔ .ﻓﻐﯿﺮھﻢ أوﻟﻰ ﺑﺎﻟﻮﻗﻮع ﻓﻲ اﻻﺧﺘﻼف ،ﻟﻜﻨﮭﻢ وﻣﻦ ﺑﻌﺪھﻢ ﻣﻦ
أﺋﻤﺔ اﻟﻤﺴﻠﻤﯿﻦ ﻣﺎ ﺗﻌ ﱠﻤﺪوا ﺧﻼف ﻧﺼﻮص اﻟﺸﺮع ،ﻓﺪﯾ ُﻦ ﷲ ﻓﻲ ﻗﻠﻮﺑﮭﻢ أﻋﻈ ُﻢ وأﺟ ﱡﻞ ﻣﻦ أن
ﻗﯿﺎس.
ﯾﻘﺪِّﻣﻮا ﻋﻠﯿﮫ رأي أﺣﺪ ﻣﻦ اﻟﻨﺎس ،أو ﯾﻌﺎرﺿﻮه ﺑﺮأي ،أو ٍ
وإن ﺑﻌﻀًﺎ ﻣﻦ اﻟﻨﺎس ﻗﺪ اﺗﮭﻢ اﻟﺸﺮﯾﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ ﺑﺎﻟﺘﻨﺎﻗﺾ واﻟﺘﺨﻠﺨﻞ وﻋﺪم
اﻟﺼﻼﺣﯿﺔ ﻟﻠﺨﻠﻮد واﻟﺒﻘﺎء ،اﺳﺘﻨﺎدا ً إﻟﻰ ﻣﺎ اﺑﺘﻨﯿﺖ ﻋﻠﯿﮫ ﻣﻦ اﻟﺨﻼﻓﺎت اﻟﻤﺬھﺒﯿﺔ اﻟﻜﺜﯿﺮة،
ﺣﺘﻰ إﻧﮫ ﻻ ﯾﻜﺎد ﯾﻮﺟﺪ ﺣﻜﻢ واﺣﺪ ﻣﺘﻔﻖ ﻋﻠﯿﮫ ﺑﯿﻨﮭﻢ ،ﻋﻠﻰ ﺣﺴﺐ ﻗﻮﻟﮭﻢ وزﻋﻤﮭﻢ.

وﻛﺜﯿﺮاً ﻣﺎ أدت ھﺬه اﻟﻨﻈﺮة اﻟﺴﻄﺤﯿﺔ اﻟﺨﺎطﺌﺔ ﻟﻤﺴﺄﻟﺔ اﺧﺘﻼف اﻟﻌﻠﻤﺎء ﻓﻲ اﻟﻔﺮوع إﻟﻰ
اﻟﺘﮭﺠﻢ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺬاھﺐ وﻣﺤﺎرﺑﺘﮭﺎ ،ﻛﻤﺎ ﺟﻌﻠﺖ أﻧﺎﺳﺎ ً آﺧﺮﯾﻦ ﯾﻌﻠﻨﻮن اﻟﺪﻋﻮة ﻟﺘﻮﺣﯿﺪ
اﻟﻤﺬاھﺐ ،ظﺎﻧﯿﻦ أن اﻟﻮﻗﺖ ﻗﺪ ﺣﺎن ﺑﻌﺪ ﺗﺪوﯾﻦ اﻟﺴﻨﺔ واﻧﺘﺸﺎر ﻛﺘﺒـﮭﺎ ،ﻟﯿﺠﻤﻌﻮا اﻟﻨﺎس ﻋﻠﻰ
ﻣﺬھﺐ واﺣﺪ ﯾُﺪﻋﻰ ﻣﺬھﺐ اﻟﻜﺘﺎب واﻟﺴﻨﺔ ،وﯾَﺪﱠﻋﻮن أﻧﮫ ﻻ داﻋﻲ ﻟﻠﻤﺬاھﺐ اﻟﻔﻘﮭﯿﺔ ﻣﺎ دام
اﻟﺪﯾﻦ واﺣﺪًا واﻟﻘﺮآن واﺣﺪ ًا واﻟﺴﻨﺔ واﺣﺪة.

وﻟﻮ ﻋﺮف ھﺆﻻء ﻣﺎ ﺑﯿﱠﻨَﮫ اﻟﻌﻠﻤﺎء واﻷﺋﻤﺔ ﻣﻦ أﺳﺒﺎب اﻻﺧﺘﻼف ،ﻣﻤﺎ أﺷﺎر اﻟﺒﺎﺣﺚ
إﻟﻰ ﺑﻌﻀﮫ ،ﻟﻌﻠﻤﻮا أن ﻣﺎ ظﻨﻮه اﻟﺴﺒﺐ اﻟﻮﺣﯿﺪ ﻟﻼﺧﺘﻼف ،وھﻮ ﻋﺪم وﺻﻮل اﻟﻨﺺ إﻟﻰ
اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﯿﻦ ﻣﺎ ھﻮ إﻻ ﺳﺒﺐ واﺣﺪ ﻣﻦ اﻷﺳﺒﺎب اﻟﻜﺜﯿﺮة اﻟﺘﻲ أدت إﻟﻰ ﺗﻨﻮع اﻵراء
واﺧﺘﻼﻓﮭﺎ .

وﯾﻤﻜﻦ اﻟﻘﻮل  -ﻣﻤﺎ ﺳﺒﻖ ﻓﻲ أﺳﺒﺎب اﺧﺘﻼف اﻟﻔﻘﮭﺎء  -أﻧﮫ ﻻ ﯾﻮﺟﺪ ﺳﺒﺐ واﺣﺪ ﻣﻨﮫ
ﯾﺮﺟﻊ إﻟﻰ ﺷﮭﻮة ﻓﻘﯿﮫ ،أو ﻣﯿﻮﻟﮫ اﻟﺨﺎﺻﺔ ،أو ﻣﺼﻠﺤﺘﮫ اﻟﺸﺨﺼﯿﺔ ،وأﻧﮭﺎ ﻛﻠﮭﺎ أﺳﺒﺎب
ﻣﻮﺿﻮﻋﯿﺔ ﺗﻘﻮم وﺗﻨﺸﺄ أﺻﻼً ﻋﻠﻰ أﺳﺲ ﺳﻠﯿﻤﺔ وﻗﻮاﻋﺪ ﻣﺘﯿﻨﺔ ﻗﻮﯾﺔ ،وﻟﺮد ﺷﺒﮭﺎت
اﻟﻤﻐﺮﺿﯿﻦ اﻟﻤﺘﻘﺪﻣﺔ ﯾﻤﻜﻦ اﻟﻘﻮل ﺑﺈﯾﺠﺎز:

 -1إن ھﺬه اﻟﺨﻼﻓﺎت ﻟﯿﺴﺖ ﺷﺨﺼﯿﺔ ﺣﺘﻰ ﺗﻜﻮن ﻣﻄﻌﻨﺎ ً ﻣﻦ اﻟﻤﻄﺎﻋﻦ ﻛﻤﺎ ﺗﻘﺪم.

 -2إن ﺑﻌﺾ ھﺬه اﻟﺨﻼﻓﺎت ﻛﺎن ﻧﺘﯿﺠﺔ ﺗﻠﺒﯿﺔ اﻟﺸﺮﯾﻌﺔ ﻟﺪاﻋﻲ اﻟﺘﻄﻮر اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ وﺗﺄﻣﯿﻦ
اﻟﺤﻖ ﻟﻜﻞ اﻟﺒﺸﺮ ،وﻟﯿﺲ ﻣﻈﮭﺮا ً ﻣﻦ ﻣﻈﺎھﺮ اﻟﺘﺨﻠﺨﻞ ،ﻷن ھﺬه اﻟﺨﻼﻓﺎت ﻗﺎﺋﻤﺔ ﻋﻠﻰ
أﺳﺲ ﻗﻮﯾﻤﺔ ﻣﻮﺿﻮﻋﯿﺔ ،وﻣﺎ ﻛﺎن ﻛﺬﻟﻚ ﻻ ﯾﻜﻮن ﺗﺨﻠﺨﻼً ﺑﻄﺒﯿﻌﺔ اﻟﺤﺎل ،ﺑﻞ ھﻮ
ﺛﺮوة ﺗﺸﺮﯾﻌﯿﺔ ﺗﺒﺎھﻲ اﻷﻣﺔ اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ ﺑﮭﺎ اﻷﻣﻢ ﻛﻠﮭﺎ ،ﻻ ﺳﯿﻤﺎ أن ھﺬه اﻟﺨﻼﻓﺎت إﻧﻤﺎ
ﻛﺎﻧﺖ ﻓﻲ ﻓﺮوع اﻟﺸﺮﯾﻌﺔ ،ﻻ ﻓﻲ أﺻﻮﻟﮭﺎ؛ ﻷن اﻷﺻﻮل اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﺘﻌﺒﺪﯾﺔ ﻣﻨﮭﺎ،
واﻻﻋﺘﻘﺎدﯾﺔ ،واﻟﺘﺸﺮﯾﻌﯿﺔ واﺣﺪة ﻓﻲ ﻛﻞ اﻟﻤﺬاھﺐ اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ اﻟﻤﻌﺘﻤﺪة ،وﻻ ﺧﻼف
ﻓﯿﮭﺎ ﻓﻲ ﺷﻲء ،وﺳﺎﻋﺪت ﺗﻠﻚ اﻻﺧﺘﻼﻓﺎت اﻷﻣﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻤﺴﻚ ﺑﺪﯾﻨﮭﺎ واﻟﻌﻤﻞ ﺑﻤﻨﮭﺎج
رﺑﮭﺎ ﺳﺒﺤﺎﻧﮫ ،ﺑﺄن ﺗﺴﻠﻚ أي اﻟﻄﺮق اﻟﺘﻲ اﺳﺘﻨﺒﻄﮭﺎ اﻷﺋﻤﺔ اﻟﻤﺠﺘﮭﺪون ،وأن ﺗﺄﺧﺬ
ﺑﺄي اﻷﻗﻮال اﻟﺘﻲ ﻗﺎﻟﻮھﺎ ،ﻣﺎ دام ﻛﻞ ﻣﻨﮭﻤﺎ ﯾﺴﯿﺮ ﻓﻲ اﺟﺘﮭﺎده ﻋﻠﻰ ﻣﻨﮭﺞ واﺿﺢ
وأﺳﺲ ﻣﺸﺮوﻋﺔ ،ﻓﻘﺪ روي ﻋﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﺮﺣﻤﻦ ﺑﻦ اﻟﻘﺎﺳﻢ ،ﻋﻦ أﺑﯿﮫ ،أﻧﮫ ﻗﺎل :ﻟﻘﺪ
أﻋﺠﺒﻨﻲ ﻗﻮل ﻋﻤﺮ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﻌﺰﯾﺰ رﺣﻤﮫ ﷲ" :ﻣﺎ أﺣﺐ أن أﺻﺤﺎب رﺳﻮل ﷲ
ﷺ ﻟﻢ ﯾﺨﺘﻠﻔﻮا؛ ﻷﻧﮫ ﻟﻮ ﻛﺎن ً
ﻗﻮﻻ وا ًﺣﺪا ﻛﺎن اﻟﻨﺎس ﻓﻲ ﺿﯿﻖ ،وإﻧﮭﻢ أﺋﻤﺔ ﯾﻘﺘﺪى
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ﺑﮭﻢ وﻟﻮ أﺧﺬ رﺟﻞ ﺑﻘﻮل أﺣﺪھﻢ ﻛﺎن ﻓﻲ ﺳﻌﺔ" ،وﻗﺎل أﺑﻮ ﻋﻤﺮ" :ھﺬا ﻓﯿﻤﺎ ﻛﺎن
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طﺮﯾﻘﮫ اﻻﺟﺘﮭﺎد".
وﻗﺪ ﻋﻠﻖ اﻹﻣﺎم اﻟﺸﺎطﺒﻲ ﻋﻠﻰ ھﺬا اﻟﻘﻮل ﺑﻘﻮﻟﮫ " :وﻣﻌﻨﻰ ھﺬا أﻧﮭﻢ ﻓﺘﺤﻮا ﻟﻠﻨﺎس
ﺑﺎب اﻻﺟﺘﮭﺎد وﺟﻮاز اﻻﺧﺘﻼف ﻓﯿﮫ ،ﻷﻧﮭﻢ ﻟﻮ ﻟﻢ ﯾﻔﺘﺤﻮه ﻟﻜﺎن اﻟﻤﺠﺘﮭﺪون ﻓﻲ ﺿﯿﻖ،
ﻷن ﻣﺠﺎل اﻻﺟﺘﮭﺎد وﻣﺠﺎﻻت اﻟﻈﻨﻮن ﻻ ﺗﺘﻔﻖ ﻋﺎدة ـ ﻛﻤﺎ ﺗﻘﺪم ـ ﻓﯿﺼﯿﺮ أھﻞ
اﻻﺟﺘﮭﺎد ﻣﻊ ﺗﻜﻠﯿﻔﮭﻢ ﺑﺎﺗﺒﺎع ﻣﺎ ﻏﻠﺐ ﻋﻠﻰ ظﻨﻮﻧﮭﻢ ﻣﻜﻠﻔﯿﻦ ﺑﺎﺗﺒﺎع ﺧﻼﻓﮫ ،وھﻮ ﻧﻮع
ﻣﻦ ﺗﻜﻠﯿﻒ ﻣﺎ ﻻ ﯾﻄﺎق ،وذﻟﻚ ﻣﻦ أﻋﻈﻢ اﻟﻀﯿﻖ .ﻓﻮﺳﻊ ﷲ ﻋﻠﻰ اﻷﻣﺔ ﺑﻮﺟﻮد
اﻟﺨﻼف اﻟﻔﺮوﻋﻲ ﻓﯿﮭﻢ ،ﻓﻜﺎن ﻓﺘﺢ ﺑﺎب ﻟﻸﻣﺔ ﻟﻠﺪﺧﻮل ﻓﻲ ھﺬه اﻟﺮﺣﻤﺔ ،ﻓﻜﯿﻒ ﻻ
ﯾﺪﺧﻠﻮن ﻓﻲ ﻗﺴﻢ ﻣﻦ )رﺣﻢ رﺑﻚ(؟! ﻓﺎﺧﺘﻼﻓﮭﻢ ﻓﻲ اﻟﻔﺮوع ﻛﺎﺗﻔﺎﻗﮭﻢ ﻓﯿﮭﺎ ،واﻟﺤﻤﺪ
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�".
وﺟﺪﯾﺮ ﺑﺎﻟﺬﻛﺮ ﻓﻲ ھﺬا اﻟﻤﻘﺎم أن اﻟﻜﺜﯿﺮﯾﻦ ﻣﻦ ﻋﻠﻤﺎء اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻓﻲ اﻟﻌﺼﺮ اﻟﺤﺪﯾﺚ
ﯾﺘﺒﺎھﻮن وﯾﻔﺨﺮون ﺑﻤﺎ اﻧﺤﺪر إﻟﯿﮭﻢ ﻣﻦ ﺗﺮاث ﺗﺸﺮﯾﻌﻲ ﺿﺨﻢ ﻋﻦ اﻟﺮوﻣﺎن ،ﯾﻀﻢ
ﻛﺜﯿﺮا ﻣﻦ اﻵراء واﻟﻨﻈﺮﯾﺎت اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ اﻟﺘﻲ ﻧﻈﻤﮭﺎ اﻟﻔﻘﮭﺎء واﻟﺸﺮاح ﻓﻲ اﻟﻌﮭﺪ
ً
اﻟﺮوﻣﺎﻧﻲ ،وﻻ ﯾﻌﺪون ﺑﺤﺎل ﺗﻠﻚ اﻵراء اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ واﻟﻨﻈﺮﯾﺎت اﻟﻤﺘﺒﺎﯾﻨﺔ اﻟﻤﺘﻨﺎﻗﻀﺔ
ﻣﻈﮭﺮا ﻣﻦ
أﺣﯿﺎﻧﺎ ﻣﻦ اﻟﻨﻮاﻗﺺ اﻟﺘﻲ ﯾﺘﻤﻨﻮن أن ﻻ ﺗﻜﻮن ﻓﻲ ﻣﯿﺮاﺛﮭﻢ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ ،وﻻ
ً
ﻣﻈﺎھﺮ اﻟﺘﻨﺎﻗﺾ أو اﻟﺘﺨﻠﻒ أو ﻋﺪم اﻟﺼﻼﺣﯿﺔ ﻟﻠﺒﻘﺎء واﻟﺨﻠﻮد ،ﻣﻊ أن اﻟﻔﻘﮫ
ﯾﺴﯿﺮا إذا ﻣﺎ ﻗﻮرن ﺑﻤﺎ ﯾﺤﺘﻮﯾﮫ ﻓﻘﮭﻨﺎ اﻟﻌﻈﯿﻢ ﻣﻦ
ﻧﺬرا
ً
اﻟﺮوﻣﺎﻧﻲ ﻋﻠﻰ ﺳﻌﺘﮫ ﻻ ﯾﻌﺪ إﻻ ً
ﻧﻈﺮﯾﺎت ﺗﺸﺮﯾﻌﯿﺔ ،وآراء وﻣﺬاھﺐ ﻓﻘﮭﯿﺔ ،وﻓﺮوع ﻣﺘﻌﺪدة.
 -3إن ﷲ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﺑﺮﺣﻤﺘﮫ وﻓﻀﻠﮫ ﻟﻢ ﯾﺤﺘﻢ ﻋﻠﯿﻨﺎ اﻟﻮﺻﻮل إﻟﻰ اﻟﺤﻖ وﻣﻌﺮﻓﺔ ﺣﻜﻤﮫ
اﻷﺻﻠﻲ ﻓﻲ ﻛﻞ ﻣﺴﺄﻟﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﺴﺎﺋﻞ اﻟﺘﻲ ﺷﺮﻋﮭﺎ ﻟﻨﺎ؛ ﻷن ھﺬا ﻓﻮق طﺎﻗﺘﻨﺎ ،وﻓﯿﮫ
ﺣﺮج ﻛﺒﯿﺮ ،واﻟﺤﺮج ﻣﺮﻓﻮع ﻓﻲ اﻟﺸﺮﯾﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ ،وﻟﻜﻦ اﻟﻤﻔﺮوض ھﻮ ﺑﺬل
اﻟﺠﮭﺪ اﻟﻜﺎﻣﻞ ﻟﻠﻮﺻﻮل إﻟﻰ اﻟﺤﻖ ،وﻟﺬﻟﻚ وردت اﻟﻨﺼﻮص ﻛﻠﮭﺎ ﺗﺪل ﻋﻠﻰ أن
أﺟﺮا واﺣﺪًا ،وطﺒﻌﻲ أن
اﻟﻤﺠﺘﮭﺪ إذا أﺻﺎب ﻛﺎن ﻟﮫ أﺟﺮان ،وإذا أﺧﻄﺄ ﻛﺎن ﻟﮫ ً
اﻟﻤﺠﺘﮭﺪ اﻟﻤﺨﻄﺊ ﻟﻢ ﯾﺼﺐ ﺣﻜﻢ ﷲ اﻷﺻﻠﻲ ،ﻷن اﻟﺤﻖ ﻻ ﯾﺘﻌﺪد ﻛﻤﺎ ﯾﺬھﺐ إﻟﻰ ذﻟﻚ
ﺟﻤﮭﻮر اﻟﻔﻘﮭﺎء ،وإذا ﻛﺎن اﻷﻣﺮ ﻛﺬﻟﻚ ﻟﺰم أن ﯾﻜﻮن اﻟﻤﺼﯿﺐ ﻣﻦ اﻟﻤﺠﺘﮭﺪﯾﻦ واﺣﺪًا،
واﻟﺒﺎﻗﻮن اﻟﺬﯾﻦ ﯾﺨﺎﻟﻔﻮﻧﮫ ﻣﺨﻄﺌﯿﻦ ،وﻟﻜﻦ ھﺬا اﻟﺨﻄﺄ ﻣﺮﻓﻮع ﻓﻲ اﻟﺸﺮﯾﻌﺔ ،وأن ﻣﺎ
ﺗﻮﺻﻠﻮا إﻟﯿﮫ ﻣﻦ أﺣﻜﺎم ﺟﺎﺋﺰ ﺗﻘﻠﯿﺪه واﻟﻌﻤﻞ ﺑﮫ رﺧﺼﺔ ﻣﻦ اﻟﺸﺎرع؛ ﻷﻧﮫ ﻟﻢ ﯾﺠﺰم
ﺑﺎﻟﺤﻖ اﻟﺬي ﻗﻀﻰ ﺑﮫ ﷲ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻓﻲ ﺳﺎﺑﻖ ﻋﻠﻤﮫ وإرادﺗﮫ ،وﺑﺬﻟﻚ ﯾﻜﻮن ذﻟﻚ
ﻣﻈﮭﺮا ﻣﻦ ﻣﻈﺎھﺮ
اﻻﺧﺘﻼف ﻣﺄذوﻧًﺎ ﺑﮫ ﻣﻦ اﻟﺸﺎرع وﻣﺮﺿًﯿﺎ ﻋﻨﮫ ﻣﻨﮫ ،وﻻ ﯾﻜﻮن
ً
اﻟﺘﺨﻠﺨﻞ ،ﺑﻞ ھﻮ ﻣﻈﮭﺮ ﻣﻦ ﻣﻈﺎھﺮ اﻟﻮاﻗﻌﯿﺔ واﻻﻋﺘﺮاف ﺑﺎﻟﻘﺪرات اﻟﺒﺸﺮﯾﺔ
اﻟﻤﺤﺪودة اﻟﺘﻲ ﺗﻘﺮھﺎ اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻹﻟﮭﯿﺔ وﺗﺒﺎرﻛﮭﺎ .وﻻ ﯾﻤﻜﻦ أن ﯾﻘﺎل :إن ﻣﻌﻨﻰ ذﻟﻚ أن
ﻛﻞ إﻧﺴﺎن ﺟﺎھﻞ ﯾ ُﻌﻤﻞ رأﯾﮫ ﻓﻲ ﻓﮭﻢ اﻟﻨﺼﻮص ،ﺛﻢ ﯾﻘﻮل ھﺬا ﺟﮭﺪي وأﻧﺎ ﻣﺄﺟﻮر
ﻋﻠﯿﮫ ﻓﯿﺄﺗﻲ ﻣﻦ اﻷﺣﻜﺎم ﺑﻤﺎ ﻟﻢ ﺗﻘﺮه ﺷﺮﯾﻌﺔ وﻻ ﻋﻘﻞ ،ﺑﻞ إن ﷲ أﻣﺮﻧﺎ ﺑﺒﺬل اﻟﺠﮭﺪ
ً
ً
ﻛﺎﻣﻼ إﻻ إذا ﺣﺼﻞ
ﻣﺒﺬوﻻ
ﻛﺎﻣﻼ ،وأدار اﻟﺜﻮاب واﻟﻌﻘﺎب ﻋﻠﯿﮫ ،وﻻ ﯾﻌﺪ اﻟﺠﮭﺪ
ً
اﻹﻧﺴﺎن اﻵﻟﺔ اﻟﺘﻲ ﺑﮭﺎ ﯾﺴﺘﻄﯿﻊ ﻓﮭﻢ اﻷﺣﻜﺎم ﻣﻦ اﻟﻨﺼﻮص ،واﻵﻟﺔ ھﺬه ھﻲ ﻣﺎ ﯾﺴﻤﯿﮫ

 67اﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﺒﺮ ،ﯾﻮﺳﻒ ،ﺟﺎﻣﻊ ﺑﯿﺎن اﻟﻌﻠﻢ وﻓﻀﻠﮫ ،901/2 :دار اﺑﻦ اﻟﺠﻮزي-
اﻟﺴﻌﻮدﯾﺔ،ط1414/1ھـ.

 68اﻟﺸﺎطﺒﻲ ،إﺑﺮاھﯿﻢ ،اﻻﻋﺘﺼﺎم ،677/2 :دار اﺑﻦ ﻋﻔﺎن -اﻟﺴﻌﻮدﯾﺔ ،ط1412/1ھـ ،ﺗـ:
ﺳﻠﯿﻢ ﺑﻦ ﻋﯿﺪ اﻟﮭﻼﻟﻲ.
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اﻟﻔﻘﮭﺎء واﻷﺻﻮﻟﯿﻮن ﺑﻤﻠﻜﺔ اﻻﺟﺘﮭﺎد وﺷﺮوطﮫ ،ﻓﻤﺎ ﻟﻢ ﯾﺤﺼﻞ اﻹﻧﺴﺎن ھﺬه اﻵﻟﺔ
ﻓﮭﻮ ﻣﻘﺼﺮ وﻟﻢ ﯾﺒﺬل اﻟﺠﮭﺪ.

 -4إن اﻻﺧﺘﻼف ﻓﻲ ﻓﮭﻢ اﻟﻨﺼﻮص اﻟﺘﺸﺮﯾﻌﯿﺔ ﻻﺑﺪ ﻣﻦ اﻟﻨﻈﺮ إﻟﻰ طﺒﯿﻌﺔ ﺗﻠﻚ
اﻟﻨﺼﻮص وﻣﺎ ﺗﺘﻀﻤﻨﮫ ﻣﻦ اﺣﺘﻤﺎﻻت وﻣﺮوﻧﺔ ﺗﻘﺘﻀﯿﮭﺎ طﺒﯿﻌﺔ اﻟﺘﺸﺮﯾﻊ ،ﻓﺈﻧﮫ إن
ﻛﺎن ﻣﻦ اﻷﻓﻀﻞ أن ﺗﻜﻮن اﻷﺣﻜﺎم اﻟﺘﻔﺼﯿﻠﯿﺔ واﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻟﺠﺰﺋﯿﺔ واﺿﺤﺔ وﻣﺤﺪدة
اﻟﻤﻌﻨﻰ ﺑﺼﻮرة ﻻ ﺗﻘﺒﻞ اﻻﺧﺘﻼف ﻓﻲ ﻓﮭﻤﮭﺎ ،ﻓﺈﻧﮫ ﻣﻦ اﻷﻓﻀﻞ ﻓﻲ اﻟﻨﺼﻮص
اﻟﺘﺸﺮﯾﻌﯿﺔ اﻟﺪﺳﺘﻮرﯾﺔ أن ﺗﻜﻮن ﻣﺮﻧﺔ ﻣﺤﺘﻤﻠﺔ ﻟﻌﺪة ﻣﻌﺎن ﻓﻲ ﺣﺪود ﻣﺎ ﺗﻘﻀﻲ ﺑﮫ
اﻟﺤﺎﺟﺔ واﻟﻀﺮورة؛ ﻣﻦ أﺟﻞ أن ﺗﺼﺎغ ﻣﻨﮭﺎ ﺗﻠﻚ اﻟﻤﻮاد اﻟﺠﺰﺋﯿﺔ ،وﺗﻠﻚ اﻷﺣﻜﺎم
اﻟﻔﺮﻋﯿﺔ ﻋﻠﻰ وﻓﻖ اﻟﺤﺎﺟﺔ اﻟﻤﺘﻐﯿﺮة ﻣﻦ زﻣﻦ إﻟﻰ زﻣﻦ ،وﻣﻦ ﻣﻜﺎن إﻟﻰ ﻣﻜﺎن ،وﻟﻮ
ﻛﺎﻧﺖ ﺗﻠﻚ اﻟﻨﺼﻮص ﻣﺤﺪدة ﺑﺤﯿﺚ ﻻ ﺗﻘﺒﻞ اﻻﺧﺘﻼف وﻻ ﺗﺤﺘﻤﻠﮫ ،ﻟﻜﺎن اﻟﻨﺎس ﻓﻲ
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ﻋﺴﺮ ﺷﺪﯾﺪ وﻓﻲ ﺿﯿﻖ ،وﻟﻤﺎ أﻣﻜﻦ اﻟﺨﻠﻮد ﻟﻤﺜﻞ ھﺬه اﻟﻘﻮاﻋﺪ واﻷﺳﺲ.
اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻟﺜﺎﻧﻲ :آداب اﻻﺧﺘﻼف:

إن اﻟﺤﻮار ﺟﺎﺋﺰ ﻓﻲ اﻹﺳﻼم ﻣﺘﻰ ﻛﺎﻧﺖ اﻟﻤﺼﻠﺤﺔ اﻟﻤﺘﻮﻗﻌﺔ ﻣﻨﮫ أﻋﻈﻢ ﻣﻦ اﻟﻤﻔﺴﺪة
اﻟﻤﺘﺮﺗﺒﺔ ﻋﻠﯿﮫ ،وﻣﺘﻰ ﺛﺒﺖ أن ﻧﻔﻌﮫ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺿﺮره ،وﻗﺪ ﻋﻨﻲ اﻟﻘﺮآن اﻟﻜﺮﯾﻢ ﻋﻨﺎﯾﺔ ﺑﺎﻟﻐﺔ
ﺑﺎﻟﺤﻮار؛ ﻷﻧﮫ اﻟﻄﺮﯾﻖ اﻷﻣﺜﻞ ﻟﻼﻗﻨﺎع واﻻﻗﺘﻨﺎع اﻟﻠﺬﯾﻦ ھﻤﺎ أﺳﺎس اﻹﯾﻤﺎن اﻟﺬي ﻻ ﯾﻤﻜﻦ
أن ﯾُﻔﺮض ﻓﺮﺿًﺎ ،وإﻧﻤﺎ ﯾﻨﺒﻊ ﻣﻦ داﺧﻞ اﻹﻧﺴﺎن.
وﯾﻤﻜﻦ ذﻛﺮ ﺑﻌﺾ ﻣﻦ اﻵداب اﻟﺸﺮﻋﯿﺔ ﻓﻲ اﻻﺧﺘﻼف :
اﻟﻔﺮع اﻷول :إﺣﺴﺎن اﻟﻈﻦ ﺑﺎﻵﺧﺮﯾﻦ:

ھﻮ ﻣﻦ اﻟﻤﺒﺎدئ اﻷﺧﻼﻗﯿﺔ اﻟﻤﮭﻤﺔ ﻓﻲ اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﺑﯿﻦ اﻹﺳﻼﻣﯿﯿﻦ ﻣﻊ ﺑﻌﻀﮭﻢ اﻟﺒﻌﺾ،
ﻓﻌﻨﺪ اﻟﻨﻈﺮ إﻟﻰ اﻷﻋﻤﺎل واﻟﻤﻮاﻗﻒ ﻻ ﯾﻨﺒﻐﻲ ﻟﻠﻤﺆﻣﻦ أن ﯾﺰﻛﻲ ﻧﻔﺴﮫ وﯾﺘﮭﻢ ﻏﯿﺮه؛ ﻷن ﷲ
70
ﻋﻠَ ُﻢ ﺑِ َﻤ ِﻦ اﺗﱠﻘَﻰ{.
ﺴﻜُ ْﻢ ھ َُﻮ أَ ْ
ﺗﻌﺎﻟﻰ ﯾﻨﮭﺎﻧﺎ أن ﻧﺰﻛﻲ أﻧﻔﺴﻨﺎ ،ﺑﻘﻮﻟﮫ} :ﻓَ َﻼ ﺗُﺰَ ﱡﻛﻮا أَﻧﻔُ َ
ﻓﺎاﻟﻤﺆﻣﻦ داﺋﻢ اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ ﻟﻨﻔﺴﮫ ،ﻓﻼ ﯾﺴﻮغ ﻟﮭﺎ ﺧﻄﺄھﺎ ،وھﻮ ﯾﻌﻤﻞ اﻟﺨﯿﺮ ،وﯾﺠﺘﮭﺪ ﻓﻲ
اﻟﻄﺎﻋﺔ ،راﺟﯿًﺎ ﻣﻦ ﷲ اﻟﻘﺒﻮل ،ھﺬا ﻓﻲ ﺗﻌﺎﻣﻠﮫ ﻣﻊ اﻟﺨﺎﻟﻖ ﺳﺒﺤﺎﻧﮫ ،وﻓﻲ ﺗﻌﺎﻣﻠﮫ ﻣﻊ اﻟﺨﻠﻖ
ﺻﺎ ﻹﺧﻮاﻧﮫ ﻓﻲ ﷲ ،وإن ﻣﻦ اﻟﺪرﺟﺎت اﻟﻌﻠﯿﺎ ﻓﻲ
ﯾﻠﺘﻤﺲ اﻟﻤﻌﺎذﯾﺮ ﻟﺨﻠﻖ ﷲ ،وﺧﺼﻮ ً
اﻹﯾﻤﺎن ﺣﺴﻦ اﻟﻈﻦ ﺑﺎ� ،وﺣﺴﻦ اﻟﻈﻦ ﺑﺎﻟﻨﺎس ،وﻓﻲ ﻣﻘﺎﺑﻠﮭﻤﺎ :ﺳﻮء اﻟﻈﻦ ﺑﺎ� ،وﺳﻮء
اﻟﻈﻦ ﺑﻌﺒﺎد ﷲ.

ﺴﻨﱠﺔ ،ﻓﺎﻷﺻﻞ ﺣﻤﻞ اﻟﻤﺴﻠﻢ
إن ﺳﻮء اﻟﻈﻦ ﻣﻦ ﺧﺼﺎل اﻟﺸﺮ اﻟﺘﻲ ﺣﺬر ﻣﻨﮭﺎ اﻟﻘﺮآن واﻟ ﱡ
ﺧﯿﺮا ،ﺗﻐﻠﯿﺒﺎ ﻟﺠﺎﻧﺐ اﻟﺨﯿﺮ ﻋﻠﻰ ﺟﺎﻧﺐ اﻟﺸﺮ ،وھﺬا
ﻋﻠﻰ اﻟﺼﻼح ،وأن ﻻ ﯾُﻈﻦ ﺑﮫ إﻻ ً
ﱠ
ﺾ ﱠ
َ
نﱠ
ّ
َ
اﻟﻈ ِّﻦ ِإﺛْ ٌﻢ{ ،71
ﻦ
ا
ِﯿﺮ
ﺜ
ﻛ
ُﻮا
ﺒ
ﻨ
ﺘ
ﺗﻄﺒﯿﻘًﺎ ﻟﻘﻮﻟﮫ ﺗﻌﺎﻟﻰَ } :ﯾﺎ أَﯾﱡ َﮭﺎ اﻟﱠﺬِﯾﻦَ آ َﻣﻨُﻮا
ﻣ
ﻌ
ﺑ
إ
ﻦ
اﻟﻈ
َ
اﺟْ
ِ
ِ
ً ّ
ِ ِ َْ َ

 69ﺑﺘﺼﺮف ﻋﻦ ﻋﻠﻲ ﻧﺎﯾﻒ اﻟﺸﺤﻮد ،اﻟﺨﻼﺻﺔ ﻓﻲ أﺳﺒﺎب اﺧﺘﻼف اﻟﻔﻘﮭﺎء:ص ، 91-90ﻣﻦ
اﻟﻤﻜﺘﺒﺔ اﻟﺸﺎﻣﻠﺔ دون ذﻛﺮ دار ﻧﺸﺮ.
 70ﺳﻮرة اﻟﻨﺠﻢ ،اﻵﯾﺔ.32 :
 71ﺳﻮرة اﻟﺤﺠﺮات ،اﻵﯾﺔ.12 :
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اﻟﻈﻦﱠ  ،ﻓَﺈِ ﱠن ﱠ
وﻗﻮﻟﮫﷺ" :إِﯾﱠﺎﻛُ ْﻢ َو ﱠ
ﺴﺴُﻮاَ ،وﻻَ
اﻟﻈﻦﱠ أ َ ْﻛﺬَبُ ْاﻟ َﺤﺪِﯾ ِ
ﺴﺴُﻮاَ ،وﻻَ ﺗَ َﺤ ﱠ
ﺚ َ ،وﻻَ ﺗَ َﺠ ﱠ
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ﻏﻀُﻮا َ ،وﻛُﻮﻧُﻮا إِ ْﺧ َﻮاﻧًﺎ".
ﺗَﺒَﺎ َ
ﺷﺮا ﻋﻦ أﺧﯿﮫ أن ﯾﻄﺮد ﻋﻦ ﻧﻔﺴﮫ ﺗﺼﻮرات اﻟﺴﻮء،
واﻟﻤﻔﺮوض ﻓﻲ اﻟﻤﺴﻠﻢ إذا ﺳﻤﻊ ً
ﺧﯿﺮا ،ﻛﻤﺎ ﻗﺎل ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻓﻲ ﺳﯿﺎق ﺣﺪﯾﺚ اﻹﻓﻚ } :ﻟَ ْﻮ َﻻ إِذْ ﺳَ ِﻤ ْﻌﺘ ُ ُﻤﻮه ُ َ
ظ ﱠﻦ
وأن ﯾﻈﻦ ﺑﮫ
ً
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ْاﻟ ُﻤﺆْ ﻣِ ﻨُﻮنَ َواﻟْ ُﻤﺆْ ﻣِ ﻨَﺎتُ ﺑِﺄَﻧﻔُ ِﺴ ِﮭ ْﻢ َﺧﯿ ًْﺮا{.
و ﻓﻲ واﻗﻌﻨﺎ اﻟﻤﻌﺎﺻﺮ ﻧﺘﺄﻟﻢ وﻧﺘﻌﺤﺐ إذا وﺟﺪﻧﺎ ﺑﻌﺾ اﻟﻤﺴﻠﻤﯿﻦ ﯾﺘﮭﻢ ﺑﻌﻀﮭﻢ
ﺑﺎﻟﺨﯿﺎﻧﺔ ،ﺟﺮﯾًﺎ وراء اﻟﻌﻠﻤﺎﻧﯿﯿﻦ وأﻋﺪاء اﻹﺳﻼم ﻓﯿﻘﻮل :ھﺬا ﻋﻤﯿﻞ ﻟﻠﻐﺮب أو ﻟﻠﺸﺮق أو،...
ﻟﻤﺠﺮد أﻧﮫ ﺧﺎﻟﻔﮫ ﻓﻲ رأي أو ﻓﻲ ﻣﻮﻗﻒ ،وﻣﺜﻞ ھﺬا ﻻ ﯾﺠﻮز ﺑﺤﺎل ﻟﻤﻦ ﻓﻘﮫ ﻋﻦ ﷲ ﺗﻌﺎﻟﻰ
ورﺳﻮﻟﮫﷺ.
اﻟﻔﺮع اﻟﺜﺎﻧﻲ :ﺗﺮك اﻟﻄﻌﻦ واﻟﺘﺠﺮﯾﺢ ﻟﻠﻤﺨﺎﻟﻔﯿﻦ:

إن ﺗﺮك اﻟﻄﻌﻦ واﻟﺘﺠﺮﯾﺢ ﻟﻠﻤﺨﺎﻟﻒ ،واﻟﺘﻤﺎس اﻟﻌﺬر ﻟﮫ ،ﻣﻦ أﺳﺒﺎب اﻟﺘﻮاﺻﻞ
واﻟﺘﻘﺎرب؛ ﻻ ﺣﺘﻤﺎل ﺻﻮاب رأﯾﮫ ،إذ ﻻ ﯾﻘﯿﻦ ﻓﻲ اﻻﺟﺘﮭﺎدات ﺑﺼﻮاب أﺣﺪ اﻟﻘﻮﻟﯿﻦ؛ ﻷن
ﻣﺒﻨﺎھﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺮﺟﯿﺢ اﻟﺬي ﻻﯾﻔﯿﺪ اﻟﻘﻄﻌﯿﺔ.
ﻛﻤﺎ أن اﻟﻤﺨﻄﺊ ﻓﻲ ھﺬه اﻟﻘﻀﺎﯾﺎ ﻻ ﯾﺠﻮز اﻟﻄﻌﻦ ﻋﻠﯿﮫ ﺑﺤﺎل ،ﻷﻧﮫ ﻣﻌﺬور ﻓﻲ ﺧﻄﺌﮫ،
ﺑﻞ ﻣﺄﺟﻮر ﻋﻠﯿﮫ .

وھﺬا ھﻮ ﻧﮭﺞ ﻓﻘﮭﺎﺋﻨﺎ وﻋﻠﻤﺎﺋﻨﺎ ﻓﻲ اﺧﺘﻼﻓﮭﻢ ﻓﻲ اﻻﺟﺘﮭﺎد ،ﻓﻠﻢ ﯾﺠﺮح ﺑﻌﻀﮭﻢ ﺑﻌﻀًﺎ،
ﺑﻞ أﺛﻨﻰ ﺑﻌﻀﮭﻢ ﻋﻠﻰ ﺑﻌﺾ ﺑﺮﻏﻢ ﻣﺎ اﺧﺘﻠﻔﻮا ﻓﯿﮫ.

وﻣﻦ اﻟﻤﺆﺳﻒ اﻟﯿﻮم أن ﯾﻮﺟﺪ ﻣﻦ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﺸﺘﻐﻠﯿﻦ ﺑﺎﻟﺪﻋﻮة إﻟﻰ اﻹﺳﻼم ﻣﻦ ﯾﺘﻮﺟﮫ ﺑﺎﻟﺬم
واﻟﺘﺠﺮﯾﺢ ﻟﻜﻞ ﻣﻦ ﯾﺨﺎﻟﻔﮫ ،ﻣﺘﮭ ًﻤﺎ إﯾﺎه ﺑﻘﻠﺔ اﻟﺪﯾﻦ ،أو ﺑﺎﺗﺒﺎع اﻟﮭﻮى أو ﺑﺎﻻﺑﺘﺪاع
واﻻﻧﺤﺮاف ،أو ﺑﺎﻟﻨﻔﺎق ،ورﺑﻤﺎ ﺑﺎﻟﻜﻔﺮ!

وﻛﺜﯿﺮ ﻣﻦ ھﺆﻻء ﻻ ﯾﻘﺘﺼﺮون ﻓﻲ اﻟﺤﻜﻢ ﻋﻠﻰ اﻟﻈﻮاھﺮ ،ﺑﻞ ﯾﺘﮭﻤﻮن اﻟﻨﯿﺎت
واﻟﺴﺮاﺋﺮ ،اﻟﺘﻲ ﻻ ﯾﻌﻠﻢ ﺣﻘﯿﻘﺔ ﻣﺎ ﻓﯿﮭﺎ إﻻ ﷲ ﺳﺒﺤﺎﻧﮫ ،ﻛﺄﻧﻤﺎ ﺷﻘﻮا ﻋﻦ ﻗﻠﻮب اﻟﻌﺒﺎد
واطﻠﻌﻮا ﻋﻠﻰ دﺧﺎﺋﻠﮭﺎ!

وﻟﻢ ﯾﻜﺪ ﯾﺴﻠﻢ ﻣﻦ أﻟﺴﻨﺔ ھﺆﻻء أﺣﺪ ﻣﻦ اﻟﻘﺪاﻣﻰ ،أو اﻟﻤﺤﺪﺛﯿﻦ ،أو اﻟﻤﻌﺎﺻﺮﯾﻦ ﻣﻤﻦ ﻻ
ﯾﻘﻮل ﺑﻘﻮﻟﮭﻢ ﻓﻲ ﻗﻀﺎﯾﺎ ﻣﻌﯿﻨﺔ ،ﺣﺘﻰ ُوﺟﺪ ﻣﻦ ﯾﺴﺐ ﺑﻌﺾ اﻷﺋﻤﺔ اﻷرﺑﻌﺔ ﻓﻲ اﻟﻔﻘﮫ ،وﻣﻦ
ﯾﺴﺐ ﺑﻌﺾ أﺋﻤﺔ اﻟﺴﻠﻮك واﻟﺰھﺪ.

وھﺬه ﻣﻦ اﻟﻤﺰاﻟﻖ اﻟﺘﻲ ﯾﺘﻮرط ﻓﯿﮭﺎ ﻛﺜﯿﺮ ﻣﻦ اﻟﻤﻨﺘﺴﺒﯿﻦ إﻟﻰ اﻟﺘﯿﺎر اﻟﺪﯾﻨﻲ :اﻟﻄﻌﻦ
واﻟﺘﺠﺮﯾﺢ ،ﻓﯿﻤﻦ ﯾﺨﺎﻟﻒ وﺟﮭﺘﮭﻢ ،أو ﻣﺬھﺒﮭﻢ ﻓﻲ اﻻﻋﺘﻘﺎد أو اﻟﻔﻘﮫ أو اﻟﺴﻠﻮك ،ﻓﺘﺠﺪ ﺑﻌﺾ
اﻟﻤﻨﺘﻤﯿﻦ إﻟﻰ ﻣﺬھﺐ ﯾﻄﻌﻨﻮن ﻓﻲ اﻟﻤﺬھﺐ اﻵﺧﺮ وإﻣﺎﻣﮫ.

وﻣﻦ اﻟﺨﻄﺄ اﻟﺬي ﯾﻘﻊ ﻓﯿﮫ ﺑﻌﺾ اﻟﻤﺘﺪﯾﻨﯿﻦ :أﻧﮭﻢ ﻻ ﯾﺴﻤﺤﻮن ﻟﻠﺸﺨﺺ اﻟﺬي ﯾﺜﻘﻮن
ﺑﻤﻨﺰﻟﺘﮫ ﻓﻲ اﻟﻌﻠﻢ أو ﻓﻲ اﻟﺪﯾﻦ ،ﺑﺄي زﻟﺔ ﺗﺰﻟﮭﺎ ﻗﺪﻣﮫ ﻓﻲ اﻟﻔﻜﺮ أو ﻓﻲ اﻟﺴﻠﻮك ،وﺗﺮاھﻢ
ِﯿﺮا ﻣِ ﻦَ اﻟﻈﱠ ِّﻦ
 72اﻟﺒﺨﺎري ،ﺻﺤﯿﺤﮫ ،19/8 :ﻛﺘﺎب اﻷدب ،ﺑَﺎبُ }ﯾَﺎ أَﯾﱡ َﮭﺎ اﻟﱠﺬِﯾﻦَ آ َﻣﻨُﻮا اﺟْ ﺘ َ ِﻨﺒُﻮا َﻛﺜ ً
ﺾ اﻟ ﱠ
ﺴﺴُﻮا{ ،وﻣﺴﻠﻢ ،ﺻﺤﯿﺤﮫ ،1985/4:ﻛﺘﺎب اﻟﺒﺮ واﻟﺼﻠﺔ واﻵداب ،ﺑﺎب
ﻈ ِّﻦ إِﺛْﻢٌ َوﻻ َ ﺗ َ َﺠ ﱠ
إِ ﱠن ﺑَﻌْ َ
ﺗﺤﺮﯾﻢ اﻟﻈﻦ واﻟﺘﺠﺴﺲ واﻟﺘﻨﺎﻓﺲ واﻟﺘﻨﺎﺟﺶ وﻧﺤﻮھﺎ.
 73ﺳﻮرة اﻟﻨﻮر ،اﻵﯾﺔ.12 :
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ﺑﻤﻨﺰﻟﺔ واﺣﺪة ﯾﮭﺪﻣﻮن ﺟﮭﺎد إﻧﺴﺎن وﺟﮭﻮده طﻮال ﻋﻤﺮه ،وﯾﮭﯿﻠﻮن اﻟﺘﺮاب ﻋﻠﻰ ﺗﺎرﯾﺨﮫ
ﻛﻠﮫ.
اﻟﻔﺮع اﻟﺜﺎﻟﺚ :اﻟﺒﻌﺪ ﻋﻦ اﻟﻤﺮاء واﻟﻠﺪد ﻓﻲ اﻟﺨﺼﻮﻣﺔ:

وھﻮ ﻣﻦ اﻷﻣﻮر اﻟﺘﻲ ﺗﻘﺮب ﺑﯿﻦ أﺻﺤﺎب اﻟﺮأي اﻟﻤﺨﺘﻠﻒ ،ﻓﺎﻹﺳﻼم ﻣﻊ أﻣﺮه ﺑﺎﻟﺠﺪال
ﺑﺎﻟﺘﻲ ھﻲ أﺣﺴﻦ ﻓﺈﻧﮫ ذم اﻟﻤﺮاء ،اﻟﺬي ﯾﺮاد ﻣﻨﮫ اﻟﺘﻐﻠﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺨﺎﻟﻒ ﺑﺄي طﺮﯾﻖ ،دون
اﻟﺘﺰام ﻣﻨﮭﺞ ﻋﻠﻤﻲ ﻣﺘﺰن ﺑﯿﻦ اﻟﻄﺮﻓﯿﻦ.

ﺎس َﻣﻦ
وھﺬا ﻣﺎ ذم ﷲ ﺑﮫ اﻟﻤﺠﺎدﻟﯿﻦ ﻣﻦ أھﻞ اﻟﺸﺮك واﻟﻜﻔﺮ ،ﺑﻘﻮﻟﮫ ﺗﻌﺎﻟﻰَ } :وﻣِ َﻦ اﻟﻨﱠ ِ
ِﻲ ﻋ ْ
� ﻟَﮫ ُ ﻓِﻲ
ﺳ ِﺒﯿ ِﻞ ﱠ ِ
ُﻀ ﱠﻞ َ
ﻋﻦ َ
ِﻄ ِﻔ ِﮫ ِﻟﯿ ِ
ﯾُ َﺠﺎ ِد ُل ﻓِﻲ �ﱠ ِ ِﺑﻐَﯿ ِْﺮ ﻋ ِْﻠ ٍﻢ َو َﻻ ھُﺪًى َو َﻻ ِﻛﺘ َﺎبٍ ُﻣﻨ ٍِﯿﺮ74ﺛَﺎﻧ َ
ﻖ {.
ﻋﺬَ َ
ي َوﻧُﺬِﯾﻘُﮫ ُ ﯾَ ْﻮ َم ْاﻟ ِﻘﯿَﺎ َﻣ ِﺔ َ
اﻟﺪﱡ ْﻧﯿَﺎ ﺧِ ْﺰ ٌ
اب ْاﻟ َﺤ ِﺮﯾ ِ

ﺾ اﻟْ َﺠﻨﱠ ِﺔ
ﻛﻤﺎ ذﻣﮫ اﻟﻨﺒﻲﷺ ﺑﻄﺮﯾﻘﺔ اﻟﺘﺮﻏﯿﺐ ﺑﺘﺮﻛﮫ ﺑﻘﻮﻟﮫ" :أَﻧَﺎ زَ ﻋِﯿﻢٌ ﺑِﺒَ ْﯿ ٍ
ﺖ ﻓِﻰ َرﺑَ ِ
ﺎز ًﺣﺎ،
ِﻟ َﻤﻦ ﺗ ََﺮكَ ْاﻟ ِﻤ َﺮا َء َوإِ ْن َﻛﺎنَ ُﻣﺤِ ﻘ�ﺎَ ،وﺑِﺒَ ْﯿ ٍ
ﺳﻂِ ْاﻟ َﺠﻨﱠ ِﺔ ﻟِ َﻤﻦ ﺗ ََﺮكَ ْاﻟ َﻜﺬ َ
ﺖ ﻓِﻰ َو َ
ِب َوإِ ْن ﻛَﺎ َن َﻣ ِ
75
ﺴ َﻦ ُﺧﻠُﻘَﮫُ".
َوﺑِﺒَ ْﯿ ٍ
ﺖ ﻓِﻰ أَ ْﻋﻠَﻰ ْاﻟ َﺠﻨﱠ ِﺔ ﻟِ َﻤﻦ َﺣ ﱠ
76
ﻋﻠَ ْﯿ ِﮫ إِﻻﱠ أُوﺗُﻮا ْاﻟ َﺠﺪَ َل" ﺛ ُ ﱠﻢ ﺗَﻼَ َرﺳُﻮ ُل
ﺿ ﱠﻞ ﻗَ ْﻮمٌ ﺑَ ْﻌﺪ َ ھُﺪًى ﻛَﺎﻧُﻮا َ
وﻗﻮﻟﮫﷺَ " :ﻣﺎ َ
� ﷺ َھ ِﺬ ِه اﻵﯾَﺔََ } :وﻗَﺎﻟُﻮا أَآ ِﻟ َﮭﺘُﻨَﺎ َﺧ ْﯿ ٌﺮ أَ ْم ھ َُﻮ َﻣﺎ َ
ﱠِ
ﺿ َﺮﺑُﻮه ُ َﻟﻚَ إِ ﱠﻻ َﺟﺪ ًَﻻ ﺑَﻞ ھُ ْﻢ ﻗَ ْﻮمٌ
77
ﺼ ُﻤﻮنَ {.
َﺧ ِ
وذﻟﻚ أن اﻷﻣﺔ إذا ﺣﺮﻣﺖ اﻟﺘﻮﻓﯿﻖ ،ﺗﺮﻛﺖ اﻟﻌﻤﻞ ،وﻏﺮﻗﺖ ﻓﻲ اﻟﺠﺪل ،وﻻﺳﯿﻤﺎ أن
اﻹﻧﺴَﺎ ُن أَ ْﻛﺜ َ َﺮ
ھﺬا ﻣﻮاﻓﻖ ﻟﻄﺒﯿﻌﺔ اﻹﻧﺴﺎن اﻟﺘﻲ ﻟﻢ ﯾﺰﻛﯿﮭﺎ اﻹﯾﻤﺎن ﻛﻢ ﻗﺎل ﺗﻌﺎﻟﻰَ } :وﻛَﺎ َن ْ ِ
78
ﺷ ْﻲءٍ َﺟﺪ ًَﻻ{.
َ
وﻗﺪ ﯾﺸﺎھﺪ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﺎﺣﺔ اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ ﺑﻌﺾ اﻟﻨﺎس ﻻ ھ ﱠﻢ ﻟﮭﻢ إﻻ اﻟﺠﺪل ﻓﻲ ﻛﻞ ﺷﻲء،
وﻟﯿﺲ ﻟﺪﯾﮭﻢ أدﻧﻰ اﺳﺘﻌﺪاد ﻷن ﯾﻌﺪﻟﻮا ﻋﻦ ﺑﻌﺾ آراﺋﮭﻢ ،وإﻧﻤﺎ ﯾﺮﯾﺪون ﻟﻶﺧﺮﯾﻦ أن
ﯾﺘﺒﻌﻮھﻢ ﻓﯿﻤﺎ ﯾﻘﻮﻟﻮن ،ﻣﻌﺘﻘﺪﯾﻦ أﻧﮭﻢ ﻋﻠﻰ ﺣﻖ داﺋ ًﻤﺎ ،وﻏﯿﺮھﻢ ﻋﻠﻰ ﺑﺎطﻞ أﺑًﺪا ،وﻣﻨﮭﻢ ﻣﻦ
ﯾﺬم اﻟﺘﻌﺼﺐ ﻟﻠﻤﺬاھﺐ ،وھﻮ ﯾﻀﻊ ﻣﺬھﺒًﺎ ﺟﺪﯾﺪًا ،ﯾﻘﺎﺗﻞ اﻵﺧﺮﯾﻦ ﻋﻠﯿﮫ....،وﻏﯿﺮھﻢ.
اﻟﻔﺮع اﻟﺮاﺑﻊ :اﻟﺤﻮار ﺑﺎﻟﺘﻲ ھﻲ أﺣﺴﻦ:

وھﻮ ﻣﻦ اﻟﺪﻋﺎﺋﻢ اﻷﺳﺎﺳﯿﺔ ﻓﻲ أدب اﻻﺧﺘﻼف واﻟﺤﻮار ،وھﻮ ﻣﺎ أﻣﺮ ﷲ ﺑﮫ ﻓﻲ ﻗﻮﻟﮫ:
ﺳﺒِﯿ ِﻞ َرﺑِّﻚَ ﺑِ ْﺎﻟﺤِ ْﻜ َﻤ ِﺔ َو ْاﻟ َﻤ ْﻮ ِﻋ َ
ﺴ ُﻦ إِنﱠ َرﺑﱠﻚَ ھ َُﻮ
ﺴﻨَ ِﺔ
}ادْعُ إِﻟِﻰ َ
ِﻲ أَﺣْ َ
ﻈ ِﺔ ْاﻟ َﺤ َ
َ 79و َﺟﺎدِﻟْ ُﮭﻢ ﺑِﺎﻟﱠﺘِﻲ ھ َ
ﺳ ِﺒﯿ ِﻠ ِﮫ َوھ َُﻮ أَ ْﻋﻠَ ُﻢ ِﺑﺎﻟْ ُﻤ ْﮭﺘَﺪِﯾﻦَ {.
ﺿ ﱠﻞ َ
أَ ْﻋﻠَ ُﻢ ﺑِ َﻤﻦ َ
ﻋﻦ َ
ﻓﺎﻟﻘﺮآن ﻓﺮق ﻓﻲ اﻟﺘﻌﺒﯿﺮ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻄﻠﻮب ﻓﻲ اﻟﻤﻮﻋﻈﺔ واﻟﻤﻄﻠﻮب ﻓﻲ اﻟﺠﺪال ،ﻓﻔﻲ
اﻟﻤﻮﻋﻈﺔ اﻛﺘﻔﻰ ﺑﺄن ﺗﻜﻮن ﺣﺴﻨﺔ ،أﻣﺎ ﻓﻲ اﻟﺠﺪال ﻓﻠﻢ ﯾﺮض إﻻ أن ﯾﻜﻮن ﺑﺎﻟﺘﻲ ھﻲ أﺣﺴﻦ،

 74ﺳﻮرة اﻟﺤﺞ،اﻵﯾﺔ. 9-8 :
 75أﺑﻮ داود ،ﺳﻨﻨﮫ :أول ﻛﺘﺎب اﻷدب ،ﺑﺎب ﻓﻲ ﺣﺴﻦ اﻟﺨﻠﻖ ،178/7 ،وﻗﺎل ﻓﯿﮫ ﺷﻌﯿﺐ
اﻷرﻧﺎؤوط:إﺳﻨﺎده ﺣﺴﻦ.
 76اﻟﺘﺮﻣﺬي ،ﺳﻨﻨﮫ :أﺑﻮاب ﺗﻔﺴﯿﺮ اﻟﻘﺮآن ،ﺑﺎب وﻣﻦ ﺳﻮرة اﻟﺰﺧﺮف ،378/5 ،وﻗﺎل ":ھﺬا
ﺣﺪﯾﺚ ﺣﺴﻦ ﺻﺤﯿﺢ".
 77ﺳﻮرة اﻟﺰﺧﺮف ،اﻵﯾﺔ. 58 :
 78ﺳﻮرة اﻟﻜﮭﻒ ،اﻵﯾﺔ.54 :
 79ﺳﻮرة اﻟﻨﺤﻞ ،اﻵﯾﺔ.125 :
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ﺑﻤﻌﻨﻰ أﻧﮫ إذا ﻛﺎن ھﻨﺎك أﺳﻠﻮﺑﺎن ،أو طﺮﯾﻘﺘﺎن إﺣﺪاھﻤﺎ ﺣﺴﻨﺔ ،واﻷﺧﺮى أﺣﺴﻦ ﻣﻨﮭﺎ
وأﻓﻀﻞ ،ﻓﺎﻟﻤﺄﻣﻮر ﺑﮫ أن ﻧﺘﺒﻊ اﻟﺘﻲ ھﻲ أﺣﺴﻦ.

وﺳﺮ ذﻟﻚ :أن اﻟﻤﻮﻋﻈﺔ ﺗﺮﺟﻊ–ﻋﺎدة -إﻟﻰ اﻟﻤﻮاﻓﻘﯿﻦ اﻟﻤﻠﺘﺰﻣﯿﻦ ﺑﺎﻟﻤﺒﺪأ واﻟﻔﻜﺮة ،ﻓﮭﻢ
ﻻ ﯾﺤﺘﺎﺟﻮن إﻻ إﻟﻰ ﻣﻮﻋﻈﺔ ﺗﺬﻛﺮھﻢ ،وﺗﺮﻗﻖ ﻗﻠﻮﺑﮭﻢ وﺗﺠﻠﻮ ﺻﺪأھﻢ ،وﺗﻘﻮي ﻋﺰاﺋﻤﮭﻢ،
ﻋﻠﻰ ﺣﯿﻦ ﯾﻮﺟﮫ اﻟﺠﺪال –ﻋﺎدة -إﻟﻰ اﻟﻤﺨﺎﻟﻔﯿﻦ ،اﻟﺬﯾﻦ ﻗﺪ ﯾﺪﻓﻊ اﻟﺨﻼف ﻣﻌﮭﻢ إﻟﻰ ﺷﻲء ﻣﻦ
اﻟﻘﺴﻮة ﻓﻲ اﻟﺘﻌﺒﯿﺮ ،أو اﻟﺨﺸﻮﻧﺔ ﻓﻲ اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ،أو اﻟﻌﻨﻒ ﻓﻲ اﻟﺠﺪل ،ﻓﻜﺎن ﻣﻦ اﻟﺤﻜﻤﺔ أن
ﯾﻄﻠﺐ اﻟﻘﺮآن اﺗﺨﺎذ أﺣﺴﻦ اﻟﻄﺮاﺋﻖ وأﻣﺜﻠﮭﺎ ﻟﻠﺠﺪال أو اﻟﺤﻮار ،ﺣﺘﻰ ﯾﺆﺗﻲ ﺛﻤﺎره.

وﻣﻦ ھﺬه اﻟﻄﺮاﺋﻖ أو اﻷﺳﺎﻟﯿﺐ أن ﯾﺨﺘﺎر اﻟﻤﺠﺎدل أرق اﻟﺘﻌﺒﯿﺮات وأﻟﻄﻔﮭﺎ ﻓﻲ
ﻣﺨﺎطﺒﺔ اﻟﻄﺮف اﻵﺧﺮ .إن ﺑﻌﺾ اﻟﻤﺘﺤﺎورﯾﻦ ﻓﻲ ﻣﺴﺎﺋﻞ اﻟﻌﻠﻢ واﻟﺪﯾﻦ ،ﯾﺨﯿﻞ أﻧﮭﻢ
ﯾﺘﻘﺎﺗﻠﻮن ﻻ أﻧﮭﻢ ﯾﺘﺠﺎدﻟﻮن.
اﻟﺨﺎﺗﻤﺔ:

ﻧﺴﺘﻄﯿﻊ ﺑﻌﺪ ذﻟﻚ أن ﻧﻌﺮض أھﻢ أﺳﺒﺎب اﻻﺧﺘﻼف ﺑﺎﺧﺘﺼﺎر:

•

اﻻﺧﺘﻼف ﻓﻲ اﻻﺳﺘﻌﺪادات اﻟﻔﻄﺮﯾﺔ واﻟﻤﻜﺘﺴﺒﺔ ﻟﺪى اﻟﻨﺎس ﺟﻤﯿﻌﺎ ً وﻣﻨﮭﻢ اﻟﻌﻠﻤﺎء،
ﻓﺎﻟﻨﺎس طﺒﺎﺋﻌﮭﻢ ﻣﺘﺒﺎﯾﻨﺔ ،وﻗﺪراﺗﮭﻢ ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ ،ﻓﺎﻻﺧﺘﻼف ﺑﯿﻦ اﻟﻨﺎس واﺿﺢ ﻓﻲ
اﻟﻤﻠﻜﺎت واﻟﺘﻔﻜﯿﺮ واﻟﻔﮭﻢ.

•

اﻻﺧﺘﻼف ﻓﻲ ﻓﮭﻢ اﻟﻨﺼﻮص ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﻜﻮن دﻻﻟﺘﮭﺎ ﻏﯿﺮ ﻗﻄﻌﯿﺔ ،وﯾﻜﻮن اﻟﻤﻌﻨﻰ
ﻣﺤﺘﻤﻼً أو ﺧﺎﻓﯿﺎ ً ﻣﻤﺎ ﯾﺆدي إﻟﻰ اﻻﺧﺘﻼف ﻓﻲ اﻷﺣﻜﺎم ﺑﯿﻦ اﻟﻔﻘﮭﺎء.

•

اﻻﺧﺘﻼف ﻓﻲ ﺣﺠﯿﺔ ﺑﻌﺾ ﻣﺼﺎدر اﻟﺘﺸﺮﯾﻊ ،ﻓﻘﺪ اﺗﻔﻖ اﻷﺋﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﺣﺠﯿﺔ اﻟﻘﺮآن
واﻟﺴﻨﺔ واﻹﺟﻤﺎع واﻟﻘﯿﺎس ،ﻟﻜﻦ اﺧﺘﻠﻔﻮا ﻓﻲ ﺣﺠﯿﺔ ﺑﺎﻗﻲ اﻟﻤﺼﺎدر ،ﻓﮭﻨﺎك ﻣﻦ ﯾﻨﻈﺮ
إﻟﻰ ﻓﻌﻞ اﻟﺼﺤﺎﺑﻲ ﻣﺜﻼً أو ﻓﺘﻮاه ﻧﻈﺮﺗﮫ إﻟﻰ اﻟﻨﺼﻮص اﻟﺸﺮﻋﯿﺔ ﻓﯿﻌﺘﺒﺮھﺎ ﺣﺠﺔ،
وھﻨﺎك ﻣﻦ ﯾﺨﺎﻟﻔﮫ ﻓﻲ ذﻟﻚ ،وھﻨﺎك ﻣﻦ ﯾﻌﺘﺒﺮ ﻋﻤﻞ أھﻞ اﻟﻤﺪﯾﻨﺔ ﺣﺠﺔ ..وھﻜﺬا.

•

اﺧﺘﻼف اﻟﺒﯿﺌﺎت واﻟﻌﺼﻮر دﻓﻊ اﻷﺋﻤﺔ إﻟﻰ اﺧﺘﻼف ﻓﻲ اﻷﺣﻜﺎم اﻟﻔﺮﻋﯿﺔ ،ﻓﻜﺎن
اﻹﻣﺎم اﻟﻮاﺣﺪ ﯾﻐﯿﺮ ﻣﻦ اﺟﺘﮭﺎده ﻓﻲ اﻟﻤﺴﺄﻟﺔ اﻟﻮاﺣﺪة إذا ﺗﻐﯿﺮت ھﺬه اﻟﻈﺮوف ،ﻛﻤﺎ
ﺣﺼﻞ ﻟﻺﻣﺎم اﻟﺸﺎﻓﻌﻲ رﺿﻲ ﷲ ﻋﻨﮫ ،وﻛﻤﺎ ﺣﺼﻞ ﻣﻊ اﻟﺼﺎﺣﺒﯿﻦ ﺑﻌﺪ وﻓﺎة اﻹﻣﺎم
أﺑﻲ ﺣﻨﯿﻔﺔ ،وﻛﻤﺎ ﻧﺮى ﻣﻦ اﻻﺧﺘﻼف ﻓﻲ اﻷﻣﻮر اﻻﺟﺘﮭﺎدﯾﺔ اﻟﻔﺮﻋﯿﺔ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﺘﻘﺪﻣﯿﻦ
واﻟﻤﺘﺄﺧﺮﯾﻦ ﻓﻲ اﻟﻤﺬھﺐ اﻟﻮاﺣﺪ ،وﻟﺬﻟﻚ وﺿﻌﻮا اﻟﻘﺎﻋﺪة اﻟﻔﻘﮭﯿﺔ" :ﻻ ﯾﻨﻜﺮ ﺗﻐﯿﺮ
اﻷﺣﻜﺎم ﻟﺘﻐﯿﺮ اﻷزﻣﺎن" ﻟﺘﺄﻛﯿﺪ ﺻﻼﺣﯿﺔ اﻟﺸﺮﯾﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ ﻟﻜﻞ زﻣﺎن وﻣﻜﺎن،
وأﻧﮭﺎ ﺧﺎﻟﺪة وﺣﺠﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺆﻣﻨﯿﻦ ﺑﮭﺎ واﻟﺤﺎﻗﺪﯾﻦ ﻋﻠﯿﮭﺎ.

•

اﻻﺧﺘﻼف ﻓﻲ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﺘﻲ ﻧﺰل ﺑﮭﺎ اﻟﻘﺮآن اﻟﻜﺮﯾﻢ ﺣﯿﺚ ﻛﺎﻧﺖ ﻟﻐﺔ واﺳﻌﺔ ،ﻓﯿﮭﺎ
اﻟﻤﺸﺘﺮك واﻟﻤﺘﺮادف واﻟﺤﻘﯿﻘﺔ واﻟﻤﺠﺎز ،واﻟﻌﺎم واﻟﺨﺎص ،أدى إﻟﻰ اﻻﺧﺘﻼف ﻓﻲ
ﻓﮭﻢ اﻟﻨﺺ ودﻻﻟﺘﮫ ،وإﻟﻰ اﻻﺧﺘﻼف ﻓﻲ اﺳﺘﻨﺒﺎط اﻷﺣﻜﺎم.

•

اﻻﺧﺘﻼف ﻓﻲ ﺛﺒﻮت اﻟﻨﺺ اﻟﺸﺮﻋﻲ أو ﻋﺪم ﺛﺒﻮﺗﮫ ،ذﻟﻚ ﻷن اﻟﻨﺺ اﻟﺸﺮﻋﻲ ھﻮ
اﻟﻤﺮﺟﻊ اﻷول ﻟﻠﻤﺠﺘﮭﺪﯾﻦ ﺟﻤﯿﻌﺎً ،ﻓﺈذا ﺻﺢ اﻟﺤﺪﯾﺚ واﺗﻀﺤﺖ دﻻﻟﺘﮫ وﺳﻠﻢ ﻣﻦ
اﻟﻤﻌﺎرض ﻛﺎن ﻋﻠﯿﮫ اﻻﻋﺘﻤﺎد ﻓﻲ اﻟﺤﻜﻢ ﻻ ﯾﺨﺎﻟﻒ ﻓﻲ ھﺬا أﺣﺪ ،وھﺬا ھﻮ ﻣﻌﻨﻰ ﻗﻮل
اﻷﺋﻤﺔ اﻟﻤﺠﺘﮭﺪﯾﻦ رﺿﻲ ﷲ ﻋﻨﮭﻢ" :إذا ﺻﺢ اﻟﺤﺪﯾﺚ ﻓﮭﻮ ﻣﺬھﺒﻲ" ،ﻓﻼ ﯾﻤﻜﻦ ﻟﻤﺴﻠﻢ
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أن ﯾﻌﺮض ﻋﻦ اﻟﺤﺪﯾﺚ اﻟﺸﺮﯾﻒ ،وﻟﻜﻦ ھﻨﺎك وﺻﻮل اﻟﻨﺺ إﻟﻰ ھﺬا اﻹﻣﺎم وﻋﺪم
وﺻﻮﻟﮫ إﻟﻰ ﻏﯿﺮه ،وذﻟﻚ ﻟﻌﺪم اﻹﺣﺎطﺔ اﻟﻜﺎﻣﻠﺔ ﺑﺎﻟﺴﻨﺔ .وھﻨﺎك ﺛﺒﻮﺗﮫ ﻋﻨﺪ ھﺬا وﻋﺪم
ﺛﺒﻮﺗﮫ ﻋﻨﺪ ﻏﯿﺮه ،وذﻟﻚ ﺗِﺒﻌﺎ ً ﻟﻼﺧﺘﻼف ﻓﻲ ﺗﻮﺛﯿﻖ اﻟﺮﺟﺎل واﻟﺮواة وﺗﻀﻌﯿﻔﮭﻢ ،أو
ﺗﺒﻌﺎ ً إﻟﻰ ﺷﺬوذ ﻓﻲ اﻟﻤﺘﻦ أو ﻓﻲ اﻟﺴﻨﺪ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ إﻟﻰ ﺳﻨﺪ آﺧﺮ أو ﻣﺘﻦ آﺧﺮ ،إﻟﻰ ﻏﯿﺮ
ذﻟﻚ ،ﻓﯿﻘﻀﻲ اﻟﻌﺎﻟﻢ ﺣﯿﻨﺌﺬ ﺑﻈﺎھﺮ آﯾﺔ أو ﺑﺤﺪﯾﺚ آﺧﺮ أو ﯾﺠﺘﮭﺪ رأﯾﮫ.

•

اﻻﻋﺘﻘﺎد ﺑﻀﻌﻒ اﻟﺤﺪﯾﺚ ﻟﻤﻌﺮﻓﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﺑﺄﺣﺪ رﺟﺎل اﻟﺴﻨﺪ ﻓﯿﺮد ﺣﺪﯾﺜﮫ ،ﺑﯿﻨﻤﺎ ﯾﺨﻔﻰ
ھﺬا اﻷﻣﺮ ﻋﻠﻰ آﺧﺮ ﻓﯿﻘﺒﻠﮫ.

•

اﻻﺧﺘﻼف ﻓﻲ طﺮق اﻟﺠﻤﻊ واﻟﺘﺮﺟﯿﺢ ﺑﯿﻦ اﻟﻨﺼﻮص اﻟﻤﺘﻌﺎرﺿﺔ ﻓﻲ ظﺎھﺮھﺎ :ﻓﻌﻠﻰ
ﻓﺮض اﻻﺗﻔﺎق ﺑﯿﻦ اﻟﻌﻠﻤﺎء ﻋﻠﻰ ﺛﺒﻮت اﻟﻨﺺ وﻓﮭﻤﮫ ﻗﺪ ﯾﻌﺘﺮض أﻣﺮ آﺧﺮ ،وھﻮ ﻋﺪم
ﺳﻼﻣﺔ ھﺬا اﻟﻨﺺ ﻣﻦ ﻣﻌﺎرض راﺟﺢ ﻣﻦ اﻟﻨﺼﻮص اﻷﺧﺮى ،وھﻨﺎ ﯾﺤﺼﻞ
اﻻﺧﺘﻼف ﻓﻲ طﺮق اﻟﺠﻤﻊ ﺑﯿﻦ اﻟﻨﺼﻮص ،أو ﺗﺮﺟﯿﺢ ﺑﻌﻀﮭﺎ ﻋﻠﻰ ﺑﻌﺾ ،وﺑﺎب
اﻟﺠﻤﻊ واﻟﺘﺮﺟﯿﺢ ﺑﺎب دﻗﯿﻖ ﯾﺘﺠﻠﻰ ﻓﯿﮫ ﺗﻔﺎوت اﻷﻓﮭﺎم وﻋﻤﻖ اﻷﻧﻈﺎر.

•

ﻧﺴﯿﺎن اﻟﺤﺪﯾﺚ :ﻷنّ اﻟﺴﻨﺔ ﻟﻢ ﺗﻜﻦ ﻣﺪوﻧﺔ ﻓﻲ ﺻﺪر اﻹﺳﻼم ،وﻛﺎن اﻻﻋﺘﻤﺎد ﻓﯿﮭﺎ
ﻋﻠﻰ اﻟﺤﻔﻆ ،واﻹﻧﺴﺎن ﻗﺪ ﯾﻨﺴﻰ.

•

وﻓﻲ ﻧﮭﺎﯾﺔ ھﺬا اﻟﺒﺤﺚ ﺑﻌﺪ ھﺬه اﻟﺮﺣﻠﺔ اﻟﻄﯿﺒﺔ ﻓﻲ اﻟﺒﺴﺎﺗﯿﻦ اﻟﺰاھﺮة ،وﻗﻄﻒ اﻟﺜﻤﺎر
اﻟﻤﺘﻨﻮﻋﺔ ﻣﻦ أطﺎﯾﺐ اﻻﺧﺘﻼﻓﺎت اﻟﻔﻘﮭﯿﺔ اﻟﻌﻠﻤﯿﺔ اﻟﺪﻗﯿﻘﺔ اﻟﺘﻘﯿﺔ واﻟﻨﻘﯿﺔ ،أﺳﺄل ﷲ أن
ﯾﺘﻘﺒﻞ ھﺬا اﻟﻌﻤﻞ ،ﻓﻤﺎ ﻛﺎن ﻓﯿﮫ ﻣﻦ ﺗﻮﻓﯿﻖ وﺗﺴﺪﯾﺪ ﻓﻤﻦ ﷲ ﺗﻌﺎﻟﻰ واﻟﺤﻤﺪ � ﻋﻠﻰ
ذﻟﻚ ،وﻣﺎ ﻛﺎن ﻓﯿﮫ ﻏﯿﺮ ذﻟﻚ ﻓﻤﻨﺎ ،وﻣﻦ اﻟﺸﯿﻄﺎن ،وﻧﺴﺄل ﷲ اﻟﻌﻔﻮ واﻟﻤﻐﻔﺮة ﻋﻦ
ذﻟﻚ ،واﻟﺼﻼة واﻟﺴﻼم ﻋﻠﻰ ﺳﯿﺪﻧﺎ رﺳﻮل ﷲ وﻋﻠﻰ آﻟﮫ وآﺻﺤﺎﺑﮫ وأﺗﺒﺎﻋﮭﻢ إﻟﻰ ﯾﻮم
اﻟﺪﯾﻦ ،واﻟﺤﻤﺪ � رب اﻟﻌﺎﻟﻤﯿﻦ .



اﺑﻦ اﻟﻘﯿﻢ ،ﻣﺤﻤﺪ ،إﻋﻼم اﻟﻤﻮﻗﻌﯿﻦ ﻋﻦ رب اﻟﻌﺎﻟﻤﯿﻦ ،دار اﻟﻜﺘﺐ اﻟﻌﻠﻤﯿﺔ-ﺑﯿﺮوت،
ط1441/1ه.



اﺑﻦ ﺣﺠﺮ ،ﻓﺘﺢ اﻟﺒﺎري ،دار اﻟﻤﻌﺮﻓﺔ -ﺑﯿﺮوت1379 ،ھـ.



اﺑﻦ ﻋﺎﺑﺪﯾﻦ ،ﻣﺤﻤﺪ ،ﺣﺎﺷﯿﺔ اﺑﻦ ﻋﺎﺑﺪﯾﻦ ،دار اﻟﻔﻜﺮ-ﺑﯿﺮوت ،ط1412 /2ه.





اﻟﻤﺼﺎدر واﻟﻤﺮاﺟﻊ:

اﺑﻦ ﺣﺠﺮ اﻟﻌﺴﻘﻼﻧﻲ ،أﺣﻤﺪ ،اﻟﺘﻠﺨﯿﺺ اﻟﺤﺒﯿﺮ ﻓﻲ ﺗﺨﺮﯾﺞ أﺣﺎدﯾﺚ اﻟﺮاﻓﻌﻲ اﻟﻜﺒﯿﺮ ،دار اﻟﻜﺘﺐ
اﻟﻌﻠﻤﯿﺔ-ﺑﯿﺮوت ،ط1419 /1ھـ.

اﺑﻦ رﺷﺪ ،ﻣﺤﻤﺪ أﺑﻮ اﻟﻮﻟﯿﺪ ،ﺑﺪاﯾﺔ اﻟﻤﺠﺘﮭﺪ وﻧﮭﺎﯾﺔ اﻟﻤﻘﺘﺼﺪ ،ﻣﻄﺒﻌﺔ ﻣﺼﻄﻔﻰ اﻟﺒﺎﺑﻲ اﻟﺤﻠﺒﻲ-
ﻣﺼﺮ ،ط1395/4ھـ.



اﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﺒﺮ ،ﯾﻮﺳﻒ ،ﺟﺎﻣﻊ ﺑﯿﺎن اﻟﻌﻠﻢ وﻓﻀﻠﮫ ،دار اﺑﻦ اﻟﺠﻮزي -اﻟﺴﻌﻮدﯾﺔ ،ط1414/1ھـ.



اﺑﻦ ﻋﻠﯿﺶ ،ﻣﺤﻤﺪ ،ﻣﻨﺢ اﻟﺠﻠﯿﻞ ﺷﺮح ﻣﺨﺘﺼﺮ ﺧﻠﯿﻞ ،دار اﻟﻔﻜﺮ -ﺑﯿﺮوت1409 ،ھـ.



اﺑﻦ ﻋﺮﻓﺔ ،ﻣﺤﻤﺪ ،اﻟﻤﺨﺘﺼﺮ اﻟﻔﻘﮭﻲ ،ﻣﺆﺳﺴﺔ ﺧﻠﻒ اﻟﺨﺒﺘﻮر ﻟﻸﻋﻤﺎل اﻟﺨﯿﺮﯾﺔ،
ط1435/1ھـ ،ﺗـ :د .ﺣﺎﻓﻆ ﻋﺒﺪ اﻟﺮﺣﻤﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﺧﯿﺮ.




İlahiyat Alanında Yenilikçi Yaklaşımlar

اﺑﻦ ﻣﻔﻠﺢ ،إﺑﺮاھﯿﻢ ،اﻟﻤﺒﺪع ﺷﺮح اﻟﻤﻘﻨﻊ ،دار ﻋﺎﻟﻢ اﻟﻜﺘﺐ ،اﻟﺮﯾﺎض1423،ه.
اﺑﻦ ﻣﻨﻈﻮر ،ﻣﺤﻤﺪ ،ﻟﺴﺎن اﻟﻌﺮب ،دار ﺻﺎدر-ﺑﯿﺮوت ،ط.1



أﺑﻮداود ،ﺳﻠﯿﻤﺎن :اﻟﻤﺮاﺳﯿﻞ ،ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ – ﺑﯿﺮوت ،ط ،1408 /1ﺗـ :ﺷﻌﯿﺐ
اﻷرﻧﺎؤوط.



اﻹﺳﻨﻮي ،ﻋﺒﺪ اﻟﺮﺣﻤﻦ ،ﻧﮭﺎﯾﺔ اﻟﺴﻮل ﺷﺮح ﻣﻨﮭﺎج اﻟﻮﺻﻮل ،دار اﻟﻜﺘﺐ اﻟﻌﻠﻤﯿﺔ –ﺑﯿﺮوت،
ط1420/1ھـ.



اﻟﺒﺮﻛﺘﻲ ،ﻣﺤﻤﺪ ،ﻗﻮاﻋﺪ اﻟﻔﻘﮫ ،اﻟﺼﺪف ﺑﺒﻠﺸﺮز – ﻛﺮاﺗﺸﻲ ،ط1407 /1ه.



اﻟﺘﺮﻛﻲ ،ﻋﺒﺪﷲ ،أﺳﺒﺎب اﻻﺧﺘﻼف اﻟﻔﻘﮭﺎء ،ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ –ﺑﯿﺮوت ،ط2010/3م.



اﻟﺠﺼﺎص ،أﺣﻤﺪ ،ﺷﺮح ﻣﺨﺘﺼﺮ اﻟﻄﺤﺎوي ،دار اﻟﺒﺸﺎﺋﺮ اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ -ودار اﻟﺴﺮاج،
ط1431/1ه.



اﻷرﻣﻮي ،ﻣﺤﻤﻮد ،اﻟﺘﺤﺼﯿﻞ ﻣﻦ اﻟﻤﺤﺼﻮل ،ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ ،ﺑﯿﺮوت ،ط1408 /1ھـ ،ﺗـ:
ﻋﺒﺪ اﻟﺤﻤﯿﺪ ﻋﻠﻲ أﺑﻮ زﻧﯿﺪ.



اﻵﻟﻮﺳﻲ ،ﻣﺤﻤﻮد ،روح اﻟﻤﻌﺎﻧﻲ ،ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ-ﺑﯿﺮوت ،ط1431/1ھـ.



اﻟﺒﮭﻮﺗﻲ ،ﻣﻨﺼﻮر ،ﺷﺮح ﻣﻨﺘﮭﻰ اﻹرادات ،ﻋﺎﻟﻢ اﻟﻜﺘﺐ ،ط1414/1ھـ.



اﻟﺘﺮﻣﺬي ،ﻣﺤﻤﺪ ،ﺳﻨﻦ اﻟﺘﺮﻣﺬي ،ﻣﻜﺘﺒﺔ وﻣﻄﺒﻌﺔ ﻣﺼﻄﻔﻰ اﻟﺒﺎﺑﻲ اﻟﺤﻠﺒﻲ– ﻣﺼﺮ ،ط/2
1395ه.



اﻟﺤﻄﺎب اﻟﺮﻋﯿﻨﻲ ،ﻣﺤﻤﺪ ،ﻣﻮاھﺐ اﻟﺠﻠﯿﻞ ،دار اﻟﻔﻜﺮ -ﺑﯿﺮوت ،ط1412/3ھـ.



اﻟﺨﻄﯿﺐ اﻟﺸﺮﺑﯿﻨﻲ ،ﻣﺤﻤﺪ ،ﻣﻐﻨﻲ اﻟﻤﺤﺘﺎج ،دار اﻟﻜﺘﺐ اﻟﻌﻠﻤﯿﺔ-ﺑﯿﺮوت1415/1 ،ه.



اﻟﺤﻔﻨﺎوي ،ﻣﺤﻤﺪ ،اﻟﺘﻌﺎرض واﻟﺘﺮﺟﯿﺢ ﻋﻨﺪ اﻷﺻﻮﻟﯿﯿﻦ وأﺛﺮھﻤﺎ ﻓﻲ اﻟﻔﻘﮫ اﻹﺳﻼﻣﻲ ،دار
اﻟﻮﻓﺎء -ﻣﺼﺮ ،ط1408/2ھـ.



اﻟﺨﻔﯿﻒ ،ﻋﻠﻲ ،أﺳﺒﺎب اﺧﺘﻼف اﻟﻔﻘﮭﺎء ،دار اﻟﻔﻜﺮ اﻟﻌﺮﺑﻲ.



اﻟﺨﻦ ،ﺳﻌﯿﺪ ،أﺛﺮ اﻻﺧﺘﻼف ﻓﻲ اﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻷﺻﻮﻟﯿﺔ ،ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ -ﺑﯿﺮوت،ط1418/7ھـ.



اﻟﺰﺣﯿﻠﻲ ،ﻣﺤﻤﺪ ،اﻟﻮﺟﯿﺰ ﻓﻲ أﺻﻮل اﻟﻔﻘﮫ ،دار اﻟﺨﯿﺮ ،دﻣﺸﻖ ،ط1427/2ھـ.



ﺧﻼف ،ﻋﺒﺪ اﻟﻮھﺎب ،ﻋﻠﻢ أﺻﻮل اﻟﻔﻘﮫ ،ﻣﻜﺘﺒﺔ اﻟﺪﻋﻮة  -ﺷﺒﺎب اﻷزھﺮ)ﻋﻦ ط 8/ﻟﺪار اﻟﻘﻠﻢ(.



اﻟﺪارﻗﻄﻨﻲ ،ﻋﻠﻲ ،ﺳﻨﻦ اﻟﺪار ﻗﻄﻨﻲ ،ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ ،ﺑﯿﺮوت  -ﻟﺒﻨﺎن ،ط1424 /1ه،
وطﺒﻌﺔ دار اﻟﻤﻌﺮﻓﺔ  -ﺑﯿﺮوت1386 ،ھـ ،ﺗــ :اﻟﺴﯿﺪ ﻋﺒﺪ ﷲ ھﺎﺷﻢ ﯾﻤﺎﻧﻲ.



اﻟﺰﺣﯿﻠﻲ ،وھﺒﺔ ،اﻟﻔﻘﮫ اﻹﺳﻼﻣﻲ وأدﻟﺘﮫ ،دار اﻟﻔﻜﺮ -ﺳﻮرﯾﱠﺔ – دﻣﺸﻖ ،ط.4



اﻟﺰرﻛﺸﻲ ،ﻣﺤﻤﺪ ،اﻟﺒﺤﺮ اﻟﻤﺤﯿﻂ  ،دار اﻟﻜﺘﺐ اﻟﻌﻠﻤﯿﺔ ،ﺑﯿﺮوت ،ط1421/،1ھـ ،ﺗــ :ﻣﺤﻤﺪ
ﻣﺤﻤﺪ ﺗﺎﻣﺮ.
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اﻟﺰﻧﺠﺎﻧﻲ ،ﻣﺤﻤﻮد ﺑﻦ أﺣﻤﺪ ،ﺗﺨﺮﯾﺞ اﻟﻔﺮوع ﻋﻠﻰ اﻷﺻﻮل ،ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ – ﺑﯿﺮوت ،ط/2
 ،1398ﺗــ :د .ﻣﺤﻤﺪ أدﯾﺐ ﺻﺎﻟﺢ.



اﻟﺴﺨﺎوي ،ﻣﺤﻤﺪ ،ﻓﺘﺢ اﻟﻤﻐﯿﺚ ﺷﺮح أﻟﻔﯿﺔ اﻟﺤﺪﯾﺚ ،ﻣﻜﺘﺒﺔ اﻟﺴﻨﺔ – ﻣﺼﺮ ،ط1424/1ھـ ،ﺗـ:
ﻋﻠﻲ ﺣﺴﯿﻦ ﻋﻠﻲ.





اﻟﺴﺒﻜﻲ ،ﺗﻘﻲ اﻟﺪﯾﻦ ،اﻹﺑﮭﺎج ﻓﻲ ﺷﺮح اﻟﻤﻨﮭﺎج ،دار اﻟﻜﺘﺐ اﻟﻌﻠﻤﯿﺔ –ﺑﯿﺮوت1416 ،ه -
1995م.

اﻟﺸﺎطﺒﻲ ،إﺑﺮاھﯿﻢ ،اﻻﻋﺘﺼﺎم ،دار اﺑﻦ ﻋﻔﺎن -اﻟﺴﻌﻮدﯾﺔ ،ط1412/1ھـ ،ﺗـ :ﺳﻠﯿﻢ ﺑﻦ ﻋﯿﺪ
اﻟﮭﻼﻟﻲ.



اﻟﺸﺮﻧﺒﻼﻟﻲ ،ﺣﺴﻦ ،ﻣﺮاﻗﻲ اﻟﻔﻼح ،اﻟﻤﻜﺘﺒﺔ اﻟﻌﺼﺮﯾﺔ ،ط1425 /1ھـ.



اﻟﺼﻨﻌﺎﻧﻲ ،ﻣﺤﻤﺪ ،ﺳﺒﻞ اﻟﺴﻼم ،ﻣﻜﺘﺒﺔ ﻣﺼﻄﻔﻰ اﻟﺒﺎﺑﻰ اﻟﺤﻠﺒﻲ وأوﻻده -اﻟﻘﺎھﺮة،
ط1379/4ھـ.



اﻟﻌﯿﻨﻲ ،ﻣﺤﻤﻮد ،اﻟﺒﺪاﯾﺔ ﺷﺮح اﻟﮭﺪاﯾﺔ ،دار اﻟﻜﺘﺐ اﻟﻌﻠﻤﯿﺔ -ﺑﯿﺮوت ،ط1420/1ھـ.



اﻟﻜﺎﺳﺎﻧﻲ ،ﻋﻼء ،ﺑﺪاﺋﻊ اﻟﺼﻨﺎﺋﻊ ،دار اﻟﻜﺘﺐ اﻟﻌﻠﻤﯿﺔ  -ﺑﯿﺮوت – ﻟﺒﻨﺎن ،ط1406/2ھـ.



اﻟﻤﺎوردي ،اﻟﺤﺎوي ،203/1 :دار اﻟﻜﺘﺐ اﻟﻌﻠﻤﯿﺔ ،ط1414/1ھـ.



اﻟﻨﻮوي ،روﺿﺔ اﻟﻄﺎﻟﺒﯿﻦ ،دار اﻟﻜﺘﺐ اﻟﻌﻠﻤﯿﺔ -ﺑﯿﺮوت ،ﺗـ:ﻋﺎدل أﺣﻤﺪ ﻋﺒﺪ اﻟﻤﻮﺟﻮد وﻋﻠﻰ
ﻣﺤﻤﺪ ﻣﻌﻮض.



اﻟﮭﯿﺘﻤﻲ ،اﺑﻦ ﺣﺠﺮ ،ﺗﺤﻔﺔ اﻟﻤﺤﺘﺎج ،اﻟﻤﻜﺘﺒﺔ اﻟﺘﺠﺎرﯾﺔ اﻟﻜﺒﺮى  -ﻣﺼﺮ 1357 ،ھـ 1983 -م.



اﻟﺸﯿﺮازي ،إﺑﺮاھﯿﻢ ،اﻟﻤﮭﺬب ،دار اﻟﻜﺘﺐ اﻟﻌﻠﻤﯿﺔ-ﺑﯿﺮوت.



اﻟﻌﺘﺮ ،ﻧﻮر اﻟﺪﯾﻦ ،ﻣﻨﮭﺞ اﻟﻨﻘﺪ ﻓﻲ ﻋﻠﻮم اﻟﺤﺪﯾﺚ ،دار اﻟﻔﻜﺮ دﻣﺸﻖ-ﺳﻮرﯾﺔ ،ط1418 /3ھـ.



اﻟﻔﯿﻮﻣﻲ ،أﺣﻤﺪ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ ،اﻟﻤﺼﺒﺎح اﻟﻤﻨﯿﺮ ﻓﻲ ﻏﺮﯾﺐ ﺷﺮح اﻟﺮاﻓﻌﻲ اﻟﻜﺒﯿﺮ ،اﻟﻤﻜﺘﺒﺔ اﻟﻌﻠﻤﯿﺔ-
ﺑﯿﺮوت ،ط.1



اﻟﻜﻤﺎل ﺑﻦ اﻟﮭﻤﺎم ،ﻓﺘﺢ اﻟﻘﺪﯾﺮ ،ط ﺑﻮﻻق.



اﻟﻤﻘﺪﺳﻲ ،اﺑﻦ ﻗﺪاﻣﺔ ،اﻟﻤﻐﻨﻲ ،ﻣﻜﺘﺒﺔ اﻟﻘﺎھﺮة1388 ،ھـ.



اﻟﻨﻮوي ،ﯾﺤﯿﻰ ،ﺷﺮح ﺻﺤﯿﺢ ﻣﺴﻠﻢ ،دار إﺣﯿﺎء اﻟﺘﺮاث اﻟﻌﺮﺑﻲ -ﺑﯿﺮوت ،ط.1392/2



وزارة اﻷوﻗﺎف واﻟﺸﺆون اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﻜﻮﯾﺖ ،اﻟﻤﻮﺳﻮﻋﺔ اﻟﻔﻘﮭﯿﺔ ،ط ،2دار اﻟﺴﻼﺳﻞ –
اﻟﻜﻮﯾﺖ.

