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eğerli okurlar
Fakülte dergimizin 6. sayısını yayınlamanın sevinci içerisindeyiz. 2014 yılında yayına başlayan ve kesintisiz olarak ilim dünyasına katkılar sunmaya devam eden dergimiz, akademik teşvik şartlarına
uygun hale gelmiş ve İsam Veritabanı, ASOS Sosyal Bilimler İndeksi, Index
Copernicus, ResearchBib, ESJI (Eurasion Scientific Journal Index), Science
Library Index, Directory of Research Journals Indexing, Journal Factor ve
Rootindexing adlı indeks ve veri tabanlarında taranmaya başlanmıştır. Yeni
indekslerde ve veri tabanlarında tanınma ve taranma faaliyetinin gerçekleşmesi için de çabalarımız sürmektedir.
Bu sayımızda İlahiyat alanında Türkçe ve Arapça olarak yazılmış akademik makaleleri siz değerli okurlarımızla paylaşmaktayız. Dergimize Türkçe, Arapça ve İngilizce makalelerin kabul edildiğini hatırlatarak bu sayıda
yayınlanan makalelerin içeriği hakkında bilgi vermek istiyoruz. Doç. Dr.
Mahmut ÇINAR’ın yazdığı “15 Temmuz Darbe Girişiminin Teolojik Arka
Planı: Mitler ve Gerçekler” başlıklı makalesinde darbe girişiminde bulunanların motivasyonlarının kaynağı irdelenmekte, bu motivasyonun ne kadarının teolojik, ne kadarının mitolojik temellere dayandığı araştırılmaktadır.
Doç. Dr. Harun ÖĞMÜŞ’ün “ﻣﺒﺪأ اﻷﻣﺮ ﺑﺎﻟﻤﻌﺮوف واﻟﻨﻬﻲ ﻋﻦ اﻟﻤﻨﻜﺮ ﻓﻲ اﻟﻘﺮآن اﻟﻜﺮﻳﻢ )دراﺳﺔ
( ”ﺗﺤﻠﻴﻠﻴﺔbaşlıklı Arapça makalesinde “Kur’an’da İyiliği Emretme ve Kötülükten Alıkoyma İlkesi” üzerinde durulmaktadır. Doç. Dr. Aydın Temizer’in
“Kur’ân Üslûbunda İlâhî Tecelli ve Nebevî Şahsiyet” başlıklı makalesinde
Kur’an-ı Kerim’in üslubunda kullanılan İlahi Tecelli ve Nebevi Şahsiyet kav-
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ramları üzerinde durularak Kur’an-ı Kerim’in Allah Teala’nın kelamı olduğu
Kur’an’dan delillerle ortaya konulmaktadır. Yrd. Doç. Dr. Hasan PEKER’in
“İman - İnkâr Sapağında Tutum Belirleyici Olarak Felsefenin Rolü” başlıklı
makalesinde kişinin iman ve inkar davranışı göstermesinde felsefesinin etkisi üzerinde durulmaktadır. Yrd. Doç. Dr. Mehmet KARAKUŞ’un “Fârâbî
Düşüncesinde Tanrı’nın Varlığı ve Nitelikleri” başlıklı makalesinde ise İslam
düşünürlerinden ünlü filozof Fârâbî’nin Tanrı’nın varlığı ve nitelikleri konusundaki fikirleri araştırılmakta ve bu fikirler yeniden yorumlanmaktadır.
Yrd. Doç. Dr. Hacı ÇİÇEK’in “Bahâilik, Bahâiliğin Görüşleri, İslâm Düşüncesindeki Yeri ve Ona Dair Bazı Yorumlar” başlıklı makalesinde ise Batınî
fırkalardan biri olan Bahaîliğin temel düşünceleri, felsefesi, emir–yasakları
ve ibadet şekilleri ele alınmış ve bu fırkanın kurucusu olan Mirza Hüseyin
Bahâullah hakkında bilgi verilmiştir. Dr. Muhammed Selman ÇALIŞKAN’
tarafından yazılan “Ramazan Orucunun Teşrîi” başlıklı makalede Ramazan
orucunun bir ibadet olarak vaz’ edilmesi ve oruç ayeti ile münasebeti incelenmektedir. Yrd. Doç. Dr. Emad Gazi Kenaan’ın “ﻴﻤﺔ
ُ وﻣ
ُ ” َوَرﺛَ ُﺔ اﻷَﻧﺒِﻴَﺎء
َ ﺴﺘﻘﺒﻞ اﻟﺘﱠ ِﺮَﻛ ِﺔ
َ اﻟﻌ ِﻈ
başlıklı makalesinde ise Kur’an ve sünneti delil alan âlimlerin kullandıkları
davet metotları üzerinde durulmuş, iyi âlim ve kötü âlimlerin nasıl olduğu
açıklanmıştır. Okt. Dr. Üsmetullah Sami’nin “Aynî’nin Mecazı Yorumlama
Yöntemi” başlıklı makalesinde Bedreddin Aynî’nin mecaz konusuyla ilgili
tanımlamalarına ve Fıkıh ilmi ile ilgili bazı konulardaki mecazî yorumlarına yer verilmektedir. Öğr. Gör. Hasan Hijazi’nin “ﺣﺴﺎم: ﻣﺎﻫﻴﺔ اﻻﻳﻤﺎن ﻣﻦ ﻣﻨﻈﻮر
 “ اﻟﺪﻳﻦ اﻟﺴﻐﻨﺎﻗﻲ اﻟﻤﺎﺗﺮﻳﺪيbaşlıklı makalesinde Maturidi Kelam Alimlerinden Hüsameddin es-Suğnâkî( h.714)’ye Göre İmanın Mahiyeti konusu ele alınmış,
müellifi, eseri ve görüşleri hakkında bilgi verilmiştir. Son olarak Arş. Gör.
Semih BEKÇİ tarafından tercüme edilen “Etkilenme ve Etkileme Bağlamında İslâm Tasavvufu” başlıklı çeviri makale bulunmaktadır.
Bu sayımıza bilimsel araştırmalarını göndermek sureti ile katkı sağlayan
yazarlarımıza, makaleleri değerlendiren hakemlerimize, editör kuruluna,
dil editörlerimize, özellikle de dergimizin indekslerde taranması için çaba
gösteren ve sekretaryada özveri ile çalışan araştırma görevlisi arkadaşlarımıza teşekkürlerimizi sunarız.
Dergimizin kendisini sürekli geliştirerek İlahiyat alanında istenilen seviyeye ulaşması ve böylece akademik gelişime katkı sağlaması en büyük
dileğimizdir. Bir sonraki sayıda görüşmek üzere…
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15 TEMMUZ DARBE GİRİŞİMİNİN
TEOLOJİK ARKA PLANI:
MİTLER VE GERÇEKLER
MAHMUT ÇINAR
DOÇ. DR. GAZİANTEP ÜNİV. İLAHİYAT FAK. Ö. ÜYESİ
cinarmahmut02@gmail.com

Özet
15 Temmuz 2016’da ülkemizde kalkışılan darbe girişimi, önemli ölçüde teo-mitik temeller
üzerine kurulmaktaydı. Darbe girişiminin baş aktörü, dini kimliğiyle ön plana çıkmış, yıllarca Hz. Peygamber ve sahabeyi dinleyicilerinin ufkuna yerleştirmek için çırpınan sözde bir
vaizdi. Herkes onu böyle tanıyor, Allah rızasından başka hiçbir arzusunun olmadığını düşünüyordu. Son yıllarda, sosyal ve siyasal güce kavuşan etrafındaki insanların ben-merkezci
ve kendilerinden başka hiç kimseye hayat hakkı tanımayan atraksiyonları bile, çoğu zaman
hüsn-ü zanla karşılanmış, ilgili şahsın bundan haberdar olmadığı düşünülmüştü. Ancak
şimdi bambaşka bir durumla karşı karşıya kalınmakta, F 16’lar bomba yağdırmakta, tanklar
sivillerin üzerine yürümekteydi. Sevgi, barış, kardeşlik, diğerkâmlık, fedakarlık ve mahviyet
gibi kavramları dillerine pelesenk eden bu insanları, bu şekilde harekete geçiren motivasyon
çok güçlü olmalıydı.
Bu makalede işaret edilen motivasyonun arkaplanı ve bunun teo-mitik temelleri araştırılarak, değerlendirmeye tabi tutulacaktır. Bu motivasyonun ne kadar teolojik, ne kadarının mitolojik temellere dayandığı önem arz etmektedir. Makalenin üzerinde durduğu asıl problem budur. Zira söz konusu teo-mitik arkaplan anlaşılıp gerekli tedbirler
alınmadığı takdirde, ümmetin yaşadığı coğrafyalarda, 15 Temmuz benzeri kalkışmalar
eksik olmayacaktır. Bu kalkışma, İslam adına, İslam’da olmaması gereken bir takım unsurların bayraklaştırılarak, kitlelerin bunların etrafında aktif hale getirilmesinin çok zor
olmadığını göstermiştir. Şu var ki ilgili yapı ve bu yapının lideri, tasavvuf tarihinde ve
tarikat erbabı arasında yaygın olarak kullanılan kavram ve müesseseleri istimrar ederek,
faaliyetlerine meşruiyet kazandırmaya çalışmıştır. Bu anlamda istismarın gerçekleşmesine konu olan tabirler, irdelenecektir. Kuşkusuz siyasilerin gerekli tedbirleri alması gerekir. Ancak Müslüman kitleleri İslam’da olmayan unsurları, İslam’danmış gibi yaparak
yönlendiren çabalar karşısında, ilim adamlarıyla aydınlar tarafından alınması gereken
tedbirin ne kadar önemli olduğuna dikkat çekilmeye çalışılacaktır.
Anahtar Kelimeler: Darbe Girişimi, Ricâlü’l-gayb, Batınî siyaset, Mehdî, Velayet.
THEOLOGICAL BACKGROUND OF JULY 15 COUP ATTEMPT: MYTHS AND
REALITIES
Abstract
The coup attempt in our country in July 15, 2016, was significantly grounded on theological-mythic basis. Main actor of the attempted coup was a preacher who has been
known by his religious identity and who supposedly struggled to put the Prophet and
his companions into horizon. Everyone was acknowledging him this way and thinking
that he is seeking nothing but the God’s gratification. Recently, even variety shows of
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self centred people around him those who don't give any rights of life to people except
for themselves, who has gained social and political power was welcomed with wishful
thinking, and it was thought that the relevant person is not aware of this. But now there
was a totally different situation, F16 planes was bombing everywhere, tanks was stepping on people. The power that has set those people in motion, who has always been
repeating words like love, peace, brotherhood, altruism, sacrifice and humility, must
have been very strong.
In this article, background of this motivation and it’s theological- mythic grounds will be
searched and evaluated. it’s important to know how much this motivation is grounded
on theological and mythic basis. The main problem of this article is this question. Because if theological-mythic background in question isn’t understood and precautions are
not taken, then in the geography that ummah is living, there will be more attempts like
July 15. This attempt has shown that some elements that must be in Islam can be used
to gather people actively around it, is not very difficult. Beside that, related constitution
and it’s leader has tried to legitimise it’s activities by taking advantage of some notions
and establishments that are used in history of sufism by sufis. In this sense, the expressions that are used in case of exploitation will be studied. No doubt that politicians must
also take precautions. But we will specifically try to attract attention how important it is
for scholars and intellectuals to take precautions against efforts to direct Muslim masses
to accept elements that are out of Islam.
Key Words: Coup Attempt, Rijaal Al Ghayb (Unseen Saints), Esoteric politics, Mahdi,
Walayat.

15
Giriş:

Temmuz akşamı, başta Ankara ve İstanbul olmak üzere
Türkiye’de yaşayan insanlar, kendilerini gecenin sakin kucağına terk etmeye hazırlanırken, bir yandan uçak sesleri diğer yandan işgal haberleriyle sarsıldı. Defalarca darbe yaşamış olan halk,
bu sefer bambaşka bir darbe kalkışmasıyla sarsılıyordu. Gerçi bir süredir,
hükümete aba altından sopa gösteren ve “cemaat” olarak meşhur olan çevrelerin bir çılgınlık yapacakları bekleniyordu. Ancak bir karıncayı dahi
incitmeyecek bir imana ve insani değerlere sahip oldukları imajını veren
bu çevrelerin, bir gün sivil insanlara tankların namlularını çevireceklerini,
F16’larla bomba yağdıracaklarını, yıllarca emirlerinde çalıştıkları komutanlarını kelepçeleyerek tartaklayacaklarını, çok az kimse tahmin edebiliyordu. Sistemlerini dinî referanslar üzere kurduklarını iddia eden ve İslâm
dininin müsamaha, hoşgörü ve diyalogcu yüzünü temsil etme iddiasıyla
ortaya çıkan, daha düne kadar camilerde aramızda saf tutan bu insanları,
harekete geçiren motivasyonun çok üst düzeyde olması lazımdı. Aksi takdirde, bu kadar etkili olamazdı.
Bu makalenin konusu, darbecileri yukarıda anılan taşkınlıkları bu kadar
cesurca yapmaya sevk eden motivasyondur. Bu motivasyonun teolojik temelleri ve bu temellerin, ne derece teolojik, ne derece mitolojik olduğu tespit
edilmeye çalışılacaktır. İslâm tarihinde Hariciler gibi, nasları literal ve gö14
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rünen boyutuyla dikkate alıp, buradan yola çıkarak Müslümanların kanını
akıtmaya varıncaya kadar, ileri düzeyde aşırı temayüller görüldüğü gibi, aynı
naslara bâtınî anlamlar yükleyerek, bu doğrultuda yorumlayan ve elde ettikleri yorumlara dayanarak suikastlar düzenleyen sapkın Hasan Sabbahlar da
tarih sahnesine çıkmıştır. 15 Temmuz 2016 tarihinde ülkemizde meydana
gelen kalkışmayı, bu tür yapılanma ve bu yapılanmaların üzerinde durduğu
zeminden bağımsız olarak değerlendirmek, meseleyi anlamamızı zorlaştıracaktır. Kuşkusuz, üzerine bombayı bağlayarak kendisini patlatan Deaş militanı ile o gece halkı bombardımana tutanların motivasyonu benzerdir. Her
ikisi de hakikat peşinde olduğunu, en doğru yolun kendi yolu olduğunu ve
bir şekilde ilahî yardımla, ilahî işaretle hareket ettiklerini düşünmektedir. Bu
nedenle öncelikle din-siyaset ilişkisi bağlamında, söz konusu motivasyonun
teolojik, mitolojik ve psikolojik dayanaklarının deşifre edilmesi önem taşımaktadır. Bu çalışmamızda, bu dayanakların İslâm diniyle ne kadar örtüşüp
örtüşmediği irdelenerek, bir sonuca varılmaya çalışılacaktır.
Din ve siyaset
İslâm dini, bir ideoloji değildir. Bununla beraber ilk dönemlerden itibaren
din-siyaset ilişkisi birbirine girmiş, siyaset adeta dinin tam merkezine yerleştirilmiştir. Hz. Peygamber’in vefatından hemen sonra, meydana gelen siyasi
görüş ayrılıklarının, dinle bağlantılı olarak değerlendirilmemesi, siyasi meselelerin dini referanslarla desteklenmemesi, sahabenin de bu ayrımın farkında
olduğu, hatta siyasi meseleleri dinî argümanlar kullanılarak siyasi tercihlerini
ispatlama yönteminin, onların aklına gelmediği anlaşılmaktadır. Söz gelimi
Beni Saide’de toplanan Hazrec’lilere, emirin Kureyş’ten1 olması gerektiğini öneren Hz. Ebûbekir, bunu tamamen stratejik bir gerekçeye, Arapların Kureyş’in
dışındaki bir emire itaat etmeyecekleri kanaatine dayandırmıştır. Sâd b. Ubade ve onun emir seçilmesini önerenler de bunu, Hazrecli olması ve Hazrec’in
Medine’nin en önemli kabilesi olması, peşin öngörüsüyle hareket etmekteydi.
Yine Hz. Ali ve onun emir seçilmesi gerektiğini düşünenler de, onun Hâşimî
olması ve Arap-Kabile geleneklerine göre bu kabileye kan bağıyla bağlı olması
ve bu kabile içinde, hilafete en çok ehil olan tek adayın o olduğu peşin yargısından kaynaklanmaktaydı. Bu yargının dinden daha ziyade geleneğe dayandığından kuşku yoktu. Bu nedenle, her ne kadar Hz. Ebubekir’in hilafeti, bazı kişi
1

“İmâmlar Kureyş’tendir” mealindeki Hz. Ebûbekir’in sözü, ilerleyen dönemlerde, Hz. Peygamber’in
hadisi gibi anlaşılmış, buradan da halifenin kimlik ve mensubiyeti dinî bir çerçevede sunularak, meşruiyyet zemini oluşturulmuştur. Geniş bilgi için bk. M. S. Hatiboğlu, Hilâfetin Kureyşiliği, Ankara:
Otto (3. Baskı) 2012, s. 70 vd.
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ve çevreler tarafından benimsenmemiş ise de, hiçbir zaman dinî bir gerekçe
sunulmamış, yıkıcı ve aktif bir muhalefet söz konusu olmamıştır.
İslâm adına girişilen kalkışmaların tamamı, siyasi otorite olmadan dinin tam olarak yaşanamayacağı peşin kabulünden yola çıkmaktadır. Bu
kabul kısmen doğrudur. Ancak sanılanın aksine İslâm, siyasi bir sistem
önerisinde bulunmaz. Aksine diğer bütün alanlarda olduğu gibi, siyaset
alanında da, insanların yararına olan tercihlerde bulunmayı, çoğulculuğu,
paylaşımı, adalet ve merhameti önermekle yetinir. Ne Kur’ân’da ne de Hz.
Peygamber’in hadislerinde, örneğin yönetimin cumhuriyet, hilafet ya da
saltanat gibi yöntemlerle belirlenmesine ya da belirlenmemesine dair hiçbir
bilgi mevcut değildir. Hz. Peygamber’in vefatından bir süre sonra sahabe
arasında çıkan siyasi ihtilaflar, dinî bir temele dayandırılmadığı için, sahabenin önde gelenleri tarafsız kalmış, hatta bir kısmı kendisini yalnızlığa
terk etmiştir. Bu durum, siyasetin sosyo-politik şartlara göre şekil alabileceğinin ön görüldüğünü, adalet, meşveret ve hakkaniyet gibi insanî ilkelere
bağlı kalmak kaydıyla, ümmetin ilgili kesimlerinin bu konuda vaziyet alarak inisiyatif kullanabileceklerine delalet etmektedir.
Bin dört yüz yıllık İslâm tarihinde, siyasetin dinle iç içe girdiği ve siyasetin dinî bir iddiayla sunulduğu her dönemde, ümmetin sıkıntıya girdiği
görülmektedir. Siyasi muhalefetlerini dinî gerekçelerle temellendiren ve
bunu canlı bir şekilde, savunan ilk zümrenin Sıffin’den sonra ortaya çıkan
Hariciler olduğunu söylemek mümkündür. Bunlar, siyasi muhalefetlerini, “Allah’tan başka hüküm verecek mercinin bulunmadığı” tezine dayandırarak, bu tezi kabul etmeyenleri tekfir etmişlerdir. Söz konusu tekfir ve
sonuçlarının nelere yol açtığı, ilgilenenler tarafından bilinen bir gerçektir.
Daha sonraki dönemlerde, zaman zaman dinle siyasetin iç içe girdiği birçok örnekle karşılamamız mümkündür. Ehl-i Hadis ile Mûtezile arasında
çıkan ve aslında tamamen teorik bir konu olan “Halku’l-Kur’ân” meselesinin Mihne ve Karşı Mihne gibi acı sonuçlara yol açmasının sebebi de dinin siyasetle iç içe girmesidir. Bunun örneklerini çoğaltmak mümkündür.
Ancak konumuz itibariyle daha çok, Bâtınîlik ve bâtınî siyaseti merkeze
almamız gerekmektedir. Şimdi başta Şiâ ve sûfiyye olmak üzere, kitleleri
etkileyen siyaset-i batıniyye’yi irdelemeye çalışalım:
Bâtınî Siyaset
Tarihi süreç içerisinde, zahirî siyasetin bir benzeri bâtınî alana taşınmış
ve bâtınî bir siyaset hiyerarşisi oluşturulmuştur. Bu eğilimin öncelikle mev16
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cut siyasi düzene protest bir söylemle ortaya çıkan Şiîler arasında başladığını, daha sonra oradan tasavvufî/bâtınî çevrelere farklı ton ve ölçülerde
yansıdığını görmekteyiz. Şu var ki, bâtınî siyaset kendi mecrasıyla sınırlı
kalmamış, zaman zaman zahirî siyaset için referans olarak kabul edilmiştir.
Bâtınî siyasetin zahiri siyaset için referans olarak kullanıldığına işaret eden
Abdülvahhâb eş-Şa‘rânî’nin şu sözleri bu anlamda manidardır:
“Kutub ve efradla ilgili başlıkta, bazen efraddan olan birisinin kutuptan daha
kâmil olabileceği geçti. Zira kutup, bütün velilerden daha faziletli olduğu için
bu makama gelmemiştir. O, Allah’ın ezeli ilminde bütün insanların işlerinin
kendisine döneceği bir kişinin âlemde bulunması gerektiği kayıtlı olduğu için,
buna nail olmuştur. Böylece kutbiyyete tayin edilmiş, öncelikli olmaya tayin
edilmemiştir. İmâmetle ilgili olarak da bu başlıkta, aynı şey söz konusu olup,
imâmın bütün vatandaşların en faziletlisi olması şart değildir”2.

Bu düşünce prensipte, imamın masum olması gerektiği inancına sahip
olan, İmamiyye Şiası’na uymamakla beraber, özellikle Şiâ’nın oldukça canlı
bir şekilde yaşattığı Mehdîlik inancı, söz konusu bâtınî siyasetin bir tezahürüdür. Şiâ’ya göre evrende sürekli bir mâsûmun bulunması zorunludur ve
evrenin varlığını sürdürmesi için Allah’ın verdiği feyiz, bu mâsum üzerinden
akmaktadır. Bu düşünce sünnî tasavvufta, âlemin hiçbir zaman “el-İnsanü’lkâmil” veya “el-Gavsü’l-âzam” gibi tabirlerle ifade edilen bir zattan halî olmayacağı şeklinde ifade edilmiştir. Dinî metinlere de dayandırılmaya çalışılan
bu tasavvur, öncelikle ezoterik-dinî yapılanmaların, hiyerarşik sistemlerini, anlamamızı zorunlu hale getirmektedir. Bu sistemin Tasavvuf tarihinde
“Ricâlü’l-gayb” veya “Ricâlüllah” olarak da isimlendirilen, “evliya” sınıfı etrafında yapılan değerlendirmeler üzerine bina edildiği kuşkusuzdur. Bu nedenle bâtınî siyaset sistemini ve bunun dinî düşünce ile zahiri siyaset üzerindeki
yansımalarını anlamak için, söz konusu yapıyı ve hiyerarşisini anlamak gerekmektedir. Bunu anladığımızda, gerçekten dinî olan ile dinî kisveye bürünmüş olan mitolojinin ne kadar iç içe olduğu da anlaşılmış olacaktır.
Burada bir hususa özellikle dikkat çekilmesi gerekmektedir. Şöyle ki batınî
siyaset ve 15 Temmuzda darbe kalkışmasını gerçekleştiren çevreler, İslam
düşünce tarihinin her döneminde varlığını farklı ton ve biçimlerde koruyan
tasavvuf müessesesinin kutup, gavs, kudsî ve benzeri tabirlerini kullanmışlardır. Bu tabirlerin dinî kaynaklarını irdelemek, bunların ne kadar otantik veya
hariçten idhal edildiğini tespit etmek başka bir çalışmanın konusudur. Ta2

Abdülvahhâb eş- Şa‘rânî, el-Yevâkîtve’l-cevâhir fî beyâniakâidi’l-ekâbir, Beyrut, ts. (Darüİhyaü’tturâsi’l-Arabî), s. 536.
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savvuf çevrelerinin de “Kainat imamı” gibi tabirlerle bu çevrelerin “Kutbu’lazam/Gavsu’l-azâm” veya “Kutbu’l-aktâb” gibi tabirlerini çağrıştıran bir dil
ve yöntem kullanması, tasavvuf çevrelerini de rencide etmiştir. Bu gibi müesseselerin teolojik dayanakları tartışmalı olsa da, her dönemde ve herkes tarafından istismar edildiğini, siyasi manipülasyonlara araç kılındığını söylemek
haksızlık olacaktır. Dolayısıyla çalışmamızda, sadece söz konusu istismar ve
dayanaklarına projeksiyon tutmak amaçlanmaktadır.
Ricâlü’l-Gayb /Evliyâ Meselesi
Ricâlü’l-gayb, sınıfı daha çok “veli/evliyâ” tabiri etrafında temellendirilmiştir. “Veli/velâyet” tabiri, Kur’ân’da geçmekle beraber, daha sonraları
olduğu gibi, belirli dinî bir sınıf ya da mertebeye işaret etmekten daha çok,
bir vasıf olarak anlaşılmıştır. Nitekim bu konuda anahtar ayet olan “Bilesiniz ki, Allah’ın dostlarına (Evliyâullah) hiçbir korku yoktur. Onlar üzülmeyeceklerdir de”3 mealindeki ayetin tefsirine bakıldığında, özellikle ilk dönemlerde, bu durumu açık bir şekilde görmek mümkündür. “Hibrü’l-ümme”
olarak bilinen ve rivâyet tefsirinin en önemli sahâbî kaynağı olan Abdullah
b. Abbas (ö. 68/687) “Allah’ın velîlerini/Evliyâullah”, “müminler” olarak tefsir etmektedir.4 Önemli tâbiîn müfessirlerinden olan Mücâhid b. Cebr (ö.
104/722) ilgili âyet hakkında herhangi bir açıklama yapmamaktadır.5 Yine
erken dönemde yaşayan ve dönemin en hacimli ve aynı zamanda ilk kaleme alınan dirâyet tefsiri olarak kabul edilen eserin müellifi olan Mukâtil
b. Süleyman (ö. 150/767) ise eserinde söz konusu âyete yer vermekle beraber “evliyâullah” tâbiri için herhangi bir açıklama yapmamaktadır.6 Bu
durum, anılan dönemde bu tâbirin herhangi bir anlam değişmesine uğramadığı ve genel olarak “müminler” için kullanıldığı neticesini vermektedir. “Evliyâullah” tâbiri daha sonraki dönemlerde de müfessirlerin büyük
çoğunluğu arasında “müminler” anlamında değerlendirilmiştir. Söz gelimi 4/10. yüzyılda yaşayan Ebû Mansûr el-Mâtüridî (ö. 333/944) “Allah’ın
velîleri” tâbirinin kapsamına büyük günah işleyenler de dahil, bütün müminlerin girdiğini düşünmektedir. Onun bu yaklaşımı, henüz evliyânın
müminler içerisinde daha dar bir sınıfı temsil anlamında kullanılmadığı3
4

5

6
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Yunûs 10/62.
İbn Abbâs, Tenvîrü’l-Mikbâsmin tefsiri İbn Abbâs(nşr. Hârûn-Nâsır Hüsrev),baskı tarihi ve yeri yok,
s. 176.
Mücâhid b. Cebr, Tefsîrü’l-İmâmMücâhid b. Cebr(nşr. Muhammed Abdüsselâm Ebü’n-Neyl), Kahire
1410/1989, s. 381.
Mukâtil b. Süleymân, TefsîrüKebîr (TefsîrüMukâtil b. Süleymân(nşr. Abdullah MahmûdŞahhâte),
Mısır 1983, II, 243.
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nı göstermektedir. Veya en azından bu âlimin kendisi, bu anlamı dikkate
almaya değer bulmamaktadır. Zira tâbire başkaları tarafından yüklenilen
anlamlara da göndermelerde bulunduğu halde evliyayı mânevî bir üst sınıf
olarak kabul eden anlayıştan, red amacıyla da olsa bahsetmemektedir.7
Kâdî Ebû Bekir el-Bâkıllânî (ö. 403/1013) peygamberlerden sonra özel bir
konuma sahip kurum/kişiler olarak Hz. Peygamber’in ashâbı ve onun ehl-i
beytini vermekle yetinmekte, velâyet konusuna değinmemektedir.8 İbn Fûrek
(ö. 406/115) ise, Ebü’l-Hasen el-Eş‘arî’nin (ö. 324/936) Hz. Peygamber’den
sonra kimlerin faziletli olduğu ve İmâmet konusundaki görüşlerini zikrederken “velâyeti” çağrıştıracak herhangi bir beyânda bulunmamaktadır.9
İmâm Gazzâlî (ö. 505/111) el-İktisâd’ta velâyet konusuna değinmezken,
Sa‘deddîn et-Teftâzânî (ö. 793/11390), kendisinden önceki âlimlere nispetle bu konuya daha geniş yer vermektedir. Ona göre velî, “ârif-i billâh ve
tüm himmetini O’nun dışındaki her şeyden çeken” kimsedir. Daha sonra tartışmayı “kerâmet” üzerinden devam ettiren bu müellif, velînin hiçbir
şekilde nebînin derecesine ulaşamayacağını, velâyetteki kemâl derecesi ne
kadar ileri giderse gitsin, hiçbir veliden şer’î tekliflerin sâkıt olmayacağını
belirtir. Devamla nebî olmayan bir velînin herhangi bir nebîden faziletli
olmasının düşünülemeyeceğini, ancak nebî olan bir velînin nübüvvetinin
mi yoksa velâyetinin mi daha faziletli olduğu konusunda farklı görüşlerin
bulunduğunu bildirir. Buna göre velâyetin muhtevâsında kurbet ve hususiyet bulunduğundan, nübüvvetten daha faziletli olduğu iddialarına karşılık,
nübüvvette Hak ile halk arasında vasıta olma ve dünya-âhiret maslahatlarını ikâme etmekle beraber vahiy meleğini müşâhede etme şerefine nâil
olma bulunduğundan, daha faziletli olduğunun ifade edildiğine işaret etmektedir. Ona göre nübüvvetin Hz. Muhammed ile hitâme ermesine karşılık Hz. Peygamber’in tasarrufunun mazharı olan velâyet devam etmektedir.
Velâyetin alâmeti, Hz. Peygamber’e tâbi olmaktır.10 Çok açık olmamakla beraber, Teftâzânî’nin ifadelerinden, kendisinin velâyeti, belirli bir dinî sınıfı
temsil eden kurum olarak kabul ettiği anlaşılmaktadır.
Görüldüğü gibi, İslâm düşünce tarihinde velâyet, ilk dönemlerde “îmân
edip takvâya erişenler” için kullanılan bir tâbir iken, daha sonraları anlam kaymasına uğrayarak dinî, ruhânî ve imtiyazlı bir üst sınıf anlamında kullanılmış
ve bundan itibaren Ricâlü’l-gayb ile aynı anlamı ifade etmek üzere tedavüle
7
8
9
10

Mâtüridî, Te’vîlât, VII, 78-79.
Bâkıllânî, el-İnsâf, s. 107-112.
İbnFûrek, MücerredüMakâlât, s. 180-190.
Teftâzânî, Şerhu’l-Makâsıd, V, 72-79.
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çıkarılmıştır. Müminler arasında böylesi bir sınıfın ortaya çıkması, klasik kaynaklar açısından problemli olmasına rağmen, ümmetin genelini teşkil eden
halk kitleleri arasında önemli ölçüde taraftar bulmuştur. Bunda karşılaşılan
farklı din ve kültürlerde buna benzer bir sınıfın var olması etkili olduğu gibi,
ihtidâ eden geniş kitlelerin eski inanç ve düşüncelerinin bir devamı olarak
böylesi bir sınıfın varlığını kabul etmeye devam etmeleri de önemlidir. Başta
Hıristiyanlık olmak üzere dindar kesimin din/tanrı ile ilişkilerini din adamları
üzerinden sürdürmesi, bu inancı besleyen önemli bir faktördür.
Velâyetin Mertebeleri ve Bunların Konumu
Velâyet teorisi denildiğinde, akla gelmesi gereken en önemli sûfî Muhyiddin İbnü’l-Arabî’dir (ö. 640/1238). O, Ricâlü’l-gaybı mertebe ve derecelere
ayırmakta, “Ricâlullah’ın bir kısmı” ifadesinden sonra, yaptığı tasnifte bu sınıfa mensup kabul ettiği velileri şu şekilde sıralamaktadır: Kutub, iki İmâm,
evtâd (dört kişi), abdâl (yedi kişi), nükebâ/nakibler (on iki kişi), nücebâ
(sekiz kişi), havârîler (sayısı sâbit olmak üzere birdir, iki olmaz), Recebîler
(kırk kişi) olup, sayıları sabittir ve “Efrâd” arasındandırlar. Velîler arasında
iki tane de hâtem bulunmaktadır: Bunlardan biri Muhammedî velâyetin
hâtemidir, Allah onunla Muhammedî velâyeti bitirir, âlemde tekdir. Diğeri
ise, Hz. Îsâ’dır. O da umumî velâyetin (velâyet-i âmme) hâtemidir, onunla
velâyet mutlak olarak sona erer.11Ricâlullah’ın bir kısmı Hz. Âdem’in kalbi
üzerinde (üç yüz kişi), bir kısmı Hz. Nûh’un kalbi üzerinde (kırk kişi), bir
kısmı Hz. İbrâhim’in kalbi üzerinde (yedi kişi), bir kısmı Cebrâil’in kalbi
üzerinde (beş kişi), bir kısmı Mikâil’in kalbi üzerinde (üç kişi) ve bir kişi de
İsrafil’in kalbi üzerinde bulunmaktadır.12
İbnü’l-Arabî verâsetle ilgili değerlendirmelerini epistemolojik bir yorumla devam ettirerek, vârislerin bir kısım bilgileri doğrudan Allah’tan alabildiklerini kaydetmektedir. Ona göre evliyânın iki mîrâcı bulunmaktadır.
Velîler bunlardan birinde, şerîatle ilgili olmayan konularda ilhâm almaları
itibariyle Hz. Muhammed dışındaki diğer peygamberlerin kalbi üzerinde
bulunmaktadır. Diğerinde ise onlar, şeriat sahibi (resûl) olan diğer peygamberlerin izinde gitmektedirler. Onlar, şeriatlarının mânalarını enbiyanın mişkâti üzerinden, Yüce Allah’tan alırlar. Şer‘î (emir ve nehiy) bilgileri
doğrudan Allah’tan veya Rûhu’l-kudüs’ten almaları onlar için doğru olmaz.

11
12

İbnü’l-Arabî, el-Fütûhât , VI, 113-119.
İbnü’l-Arabî, el-Fütûhât , VI, 119-126.
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Ancak bunların (emir ve nehiy) dışındaki bilgileri ilhâm yöntemiyle doğrudan Allah’tan veya Rûhu’l-kudüs’ten almaları mümkündür.13
Velâyet ve Ricâlü’l-gayb’la ilgili ortaya konulan bu mitolojik çerçeve, 15
Temmuzcuların zihin dünyasına da ışık tutmaktadır. Şöyle ki; bilindiği gibi
bunları vaziyet eden şahıs, konuşma ve yazılarında sıklıkla, “kudsîler”, “Pîr-i
mugânımız”, “veliler” gibi bu camiaya ait terminolojiyi kullanmakta ve bunun
üzerinden kendisine tabi olanlara bakış açısı kazandırmaktadır. Bu dünyanın
en önemli özelliği, kendilerini vaziyet eden yöneticilerinin ilahi bir elle yönlendirdiklerine ve yanılma ihtimalinin bulunmadığına dair ön yargıdır. Buna
bağlı olarak söyledikleri her şeyi bir ibadet duyarlılığıyla yerine getirmektedirler. Yukarıda İbnü’l-Arabî’ye yapılan atıfta açıkça belirtildiği gibi zaman
zaman dinî rehber kabul edilen şahısların Allah’tan doğrudan bilgi aldıkları,
hatta her türlü ilahi bilginin aktığı kaynak oldukları varsayılmaktadır.
Tasavvuf düşüncesini benimseyen halk kitlelerinin ricalullah tasavvuru ve bunu etkili bir şekilde kullanan başta Fethullah Gülen olmak üzere,
ilgili çevrelerin neden bu kadar başarılı olduklarının şifrelerini buralarda
aramak gerekmektedir. Zira sürekli Hz. Peygamber’le görüşen, Allah’tan
doğrudan kendisine bilgi akmaya devam eden bir şahsın hata etmesi, yanlışa tevessül etmesi, hainlik yapması kimsenin aklına gelmez. Hatta böyle
bir şey, ona tabi olan herhangi bir kimsenin aklına geldiği zaman, kendisini
derinden suçlayarak, Allah’a sığınır ve bu duygu ve düşüncelerden arınmak için manevi çaba sarf etmeye başlar. Kuşkusuz bu tasavvur, ne Gülen’le
başladı ne de onunla sona erecektir. İslâm düşünce tarihinde, birçok örneği bulunmakla beraber, bu yöntemi etkili bir biçimde kullanan en önemli
şahsiyet, Muhyiddin İbnü’l-Arabî’dir (ö. 640/1238). Onun Füsûsü’l-hikem
isimli kitabını, bizzat Hz. Peygamber’den aldığını ve hiçbir ekleme ya da
eksiltme yapmadan doğrudan insanlara sunduğunu iddia etmesi14 sistemini üzerine inşa ettiği zemin hakkında önemli ölçüde fikir vermektedir.
Böylelikle düşüncesini tartışmasız bir zemine taşınmakta, gelebilecek tenkidleri peşinen bloke etmektedir. Dolayısıyla söz konusu tasavvur, tashih
edilmediği takdirde, ileriki zamanlarda da bir kısım sapkın ve geniş kitlelerin iyi niyetlerini istismar edecek kişi veya kişilerin ortaya çıkmaması için
herhangi bir engel bulunmamaktadır.
Söz konusu çevreler, dindar Müslüman halk nezdinde, meşruiyet kazanmak ve daha ikna edici olmak için, daha çok Hz. Peygamber’i istismar et13
14

İbnü’l-Arabî, el-Fütûhât, XII, 126.
Muhyiddînİbnü’l-Arabî, Füsûsü’l-hikem(nşr. Ebü’l-AlâAfîfî), Beyrut 1400/1980, s47-48.
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meye kalkışmaktadır. Zira onun masumiyeti, onun Allah tarafından vahiyle desteklenmiş olması ve kıyamete kadar peygamberliğinin geçerli olması,
kendisine başka hiçbir insanda bulunması mümkün olmayan bir ayrıcalık
vermektedir. Hz. Peygamber’in bu konumundan yararlanmak için, onun
zaman zaman geldiği, toplantılara, sofralara ve sohbetlere iştirak ettiğine
dair iddialarda bulunulmakta böylelikle kendilerine bir meşruiyet zemini
oluşturmaktadırlar. Bu yöntemle daha çok alt düzeyde ve samimi duygularla Allah rızası için hizmet eden cemaat tabanının bağlılık ve hizmet aşkı
artırılmaya çalışılmaktadır. Kuşkusuz bu çabalar fayda vermekte ve zaman
zaman tabandakiler tarafından en doğru yolun kendi cemaat ya da tarikatları olduğu kanaati baskın hale gelmektedir. Bu anlayışın sadece Gülen ve
etrafındaki çevreyle sınırlı olmadığı, başka grup ve sivil bir takım örgütlenmeler tarafından da tabanlarına yayılmaya çalışıldığı açık bir gerçektir. 15
Temmuz’da yaşanılanlar, söz konusu anlayışın salt dinî bir yönelişten ibaret
olmadığı, zaman zaman toplumun emniyet ve güvenini tehlikeye sokacak
derecede tehlikeli eğilimleri de içinde barındırdığının göstergesidir.
Kâinat İmamı:
Gülen cemaati söz konusu olduğunda, üzerinde durulması gereken teolojik değerlendirmelerden biri de hiç şüphesiz, “Kâinat İmamı” olarak, örgütlenme şeceresinde yer alan figürdür. İlgili çevrelerde “mehdî” tabiri üzerinde
de zaman zaman bir takım değerlendirmeler olmakla beraber, İslâm düşünce
tarihinde ilk dönemlerden itibaren, kullanılan bu tabirin aksine, mitolojik
unsurlar taşıyan “Kâinat İmamı” tabiri bu yapılanmaya mahsustur. Örgütteki
yapılanma içerisinde bu rol, elebaşı olan Fethullah Gülen’e verilmiştir. İlk defa
bu örgüt tarafından kullanılan bu tabire yüklenilen anlamın, Şiâ ve tasavvuf
tarihinde farklı tabirler üzerinden kullanıldığı bilinen bir gerçektir.
“Kainat İmamı” tabiriyle aynı anlamda kullanılan tabirlerden biri
“Gavs-ı azam”, diğeri Kutbu’l-aktab” veya “Kutbu’l-âzam” tabiridir. Tasavvuf tarihinde bu tabirlere yüklenilen anlamları tesbit ettiğimizde, durumun
ne kadar vahim olduğu daha iyi anlaşılabilir. Diyanet İslâm Ansiklopedisi,
“Gavs” için “Kutub” maddesini referans vermektedir. Kutub hakkında ise
“velîler zümresinin başkanı, dünyanın ve âlemin mânevî yöneticisi olduğuna inanılan en büyük velî”15 şeklinde bir tanımlama yapılmaktadır. Burada iki husus öne çıkmaktadır. Birincisi veliler zümresinin başkanı olması,
15

Süleyman Ateş, “Kutub”, DİA, XXVI, 498-499.
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diğeri ise sadece dünyanın değil aynı zamanda âlemin de manevi yöneticisi olması. Tasavvuf Terimleri Sözlüğü ise kutub için yapılan tanımlardan
birini: Kutub âlemin ruhu, âlem de onun bedeni gibidir. Her şey kutbun
çevresinde ve onun sayesinde hareket eder, yani her şeyi o idare eder”16 şeklinde kaydetmektedir. “Kutub”tan ilk defa Muhammed b. Ali el-Kettânî’nin
(ö. 322/934)* ricâlü’l-ğayb kapsamında bahsettiği ve söz konusu kelimeyi
“gavs” anlamında kullanarak bunun bir tane olduğunu zikrettiği bilinmektedir. Bu tâbirin daha sonraları başta Hucvirî (ö. 470/1077) ve İbnü’l-Arabî
tarafından olmak üzere, sıklıkla kullanılan bir isim haline geldiği görülmektedir17 İbn Haldûn (808/1406), sûfîlerin kutub anlayışı ile evtâd gibi
tâbirlerin İsmâiliyye’den alındıklarını belirtmektedir. Ona göre kutub,
masûm imâm inancına; evtâd da nukebâdan (nakîbler) esinlenerek oluşturulmuş mertebelerdir. İbnü’l-Arabî, “Kutbu’l-Aktâb” olan kişi için zaman
zaman gavs, halîfe, vâris, vâhidü’z-zamân, kutbu’z-zamân gibi tâbirleri de
kullanmaktadır.18 Eserlerinde mutlak olarak bunlardan biri geçtiği zaman,
bundan Kutbu’l-Aktâb’ın kastedildiği anlaşılmaktadır. İbnü’l-Arabî’nin bu
anlayışı, sonraki dönemlerde de etkili olmuştur.
İbnü’l-Arabî’ye göre, bu makama (kutupluk) ulaşan kişi, Allah’ın kendisiyle halvette bulunduğu kimsedir. Ehlullahın halveti düstûr edinmesinin
sebebi de budur. Bu şahıs her dönemde sadece bir kişidir. İbnü’l-Arabî, bu
ilâhî halvetin açıklanmayan sırlar âleminden olduğunu, kendisinden önce
hiç kimsenin onu zikrettiğini görmediğini, kendisine de böyle bir rivâyetin
gelmediğini ileri sürmektedir. O, bunu açıklamasının gerekçesinin kendisinden habersiz olanları ve onu hiç tanımayanları uyarmaktan ibaret olduğunu ifade etmektedir.19 İbnü’l-Arabî, kutub ve iki İmâmın menzilini
anlatırken nebîlerden sadece Hz. Muhammed, Hz. İbrâhim, Hz. İsmâil
ve Hz. İshâk’ın bu makâma ulaştığını ileri sürmektedir.20 Başka bir yerde
İbnü’l-Arabî, kutubun işlevini anlatırken; Yüce Allah’ın onunla kevn-ü fesad âleminde bulunan bütün varlık dairesini muhafaza ettiğini, onun yar16
*

17
18
19
20

Süleyman Uludağ, Tasavvuf Terimleri Sözlüğü, İstanbul (Kabalcı), 2001, s. 223.
Meşhur sûfîlerden olup künyesi EbûBekr, adı Muhammed bin Ali bin Câfer el-Bağdâdî el-Kettânî'dir.
Aslen Bağdâtlı olup, ömrünün büyük bir kısmını Mekke'de geçirmiştir. Cüneyd-i Bağdâdî'nin talebesidir. Ebû Saîd el-Harrâz, Abbâs bin Mühtedî, Amr el-Mekkî, Ebü'l-Hüseyin en-Nûrî gibi âlimlerin
sohbetinde bulunmuştur. 322/933 senesinde Mekke'de vefât etmiştir.
Geniş bilgi için bk. Süleyman Ateş, “Kutub”, DİA, XXVI, 498-499.
Örnek olarak bk. İbnü’l-Arabî, el-Fütûhât (İst.), XI, 301.
İbnü’l-Arabî, el-Fütûhât (İst.), IX, 400-402.
İbnü’l-Arabî’nin velâyeti nübüvvetten daha üstün gördüğü şeklinde yapılan eleştirilerin çok da haksız olmadığına delalet eden önemli kanıtlardan biri buradaki düşünceleridir. Her ne kadar zaman zaman böyle
bir düşüncede olmadığını ifade etmeye çalışsa da bu ve benzeri yerlerde kutubluğun makâmını anlatırken
kullandığı ifadeler onu açıkça bir kısım nebîlerden daha üstün gördüğü izlenimi vermektedir.
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dımcısı olan iki imâm ile duyu kapsamına giren gayb ve şehâdet âlemini,
evtâd ile güney, kuzey, doğu ve batıyı, abdâl ile yedi iklimi, kutub ile bunların tamamını muhafaza ettiğini belirtmektedir.21
Görüldüğü gibi, “Kutub” ya da “Gavs” için belirlenen çerçeve, zaman
zaman peygamberleri geride bırakmakta, peygamberlerden sadece bir kısmının bu mertebeye ulaşabildiği ileri sürülmektedir. Tek başına bu çerçeve,
“Kâinat imamı” denildiğinde, kendisine tabi olan çevrelerin zihin dünyalarında nasıl bir tasavvur oluşturacağı ve nasıl bir çağrışım yapacağı tahmin
edilebilir. Buna göre “Kâinat imamı” rastgele ve spontane seçilmiş bir tabir değil, arkaplanı sağlam ve ilgililerin zihin dünyalarında hangi anlamları
çağrıştıracağı dikkate alınarak seçilmiş bir tabirdir.
Kuşkusuz tasavvuf tarihinde, çok küçük farklarla birlikte ve farklı tabir
ve çağrışımlarla karşılıklarını bulduğumuz bu tasavvuru, İslâm düşüncesinin
asli kaynaklarında doğrulamamız mümkün değildir. Zaten velâyetin III/X.
yüzyılın sonlarından itibaren, tasavvuf çevrelerinde farklı bir anlamda kullanılmaya başlandığı görülmektedir. Velâyet bahsini tasavvufa sokan kişi
Hakîm et-Tirmizî’dir (ö. 285/898). Onun bu noktada Hıristiyanlıktaki “azîz”
sınıfından etkilenmiş olma ihtimali yüksektir. Ayrıca velâyet bahislerinde
Hz. Îsâ’nın önemli bir yere sahip olması, bu kanaati desteklemektedir22.
Gülen’in sisteminde, tasavvuf tarihinde “Ricalü’l-gayb” veya “Kutub” gibi
mertebeler etrafında yapılan değerlendirmeler de dâhil, felsefî tasavvufun
oldukça baskın olduğu bilinmektedir. O, buradan açık bir kapı bularak, taraftarlarının zihin dünyalarını, bu yönde inşa etmiş ve neticede yaptığı hiçbir tasarrufu sorgulamayan, zaten hem ilahi bilgiyle beslenen hem de Hz.
Peygamber başta olmak üzere, diğer “Allah erleri”yle istediği zaman istediği
kadar görüşüp onlardan bilgi alan bir şahsın tasarruflarının problemli olması da düşünülemez. Onu insanlar üzerinde bu denli başarıya götüren birçok
sebep bulunmakla birlikte, en güçlü neden budur. Kuşkusuz bu anlayışı sadece Gülen ve taraftarlarıyla sınırlandırmak doğru değildir. Zira söz konusu çevrelerin (tasavvuf ve tarikat) tamamında benzeri tasavvurları görmek
mümkündür. Gülen’in farkı, bu anlayışı dönüştürerek bununla siyasi hedeflerine ulaşma çabasıdır. İtaat ve teslimiyet üzere kurulan bu sistem devam
ettiği sürece, sürekli birlerinin istismarına açık olduğu, göz ardı edilmemesi
gereken bir gerçektir. 15 Temmuz darbe kalkışmasına giden sürecin zihinsel
arkaplanı deşifre edilmeden, doğru sonuçlara varmamız mümkün değildir.
21
22

İbnü’l-Arabî, el-Fütûhât(Beyrut (DS), III, 520.
Geniş bilgi için bk. Adam Mez, Onuncu Yüzyılda İslâm Medeniyeti(trc. Sâlih Şaban), İstanbul 2000.
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Bu sürecin geniş kitleleri sürükleyecek derecede yaygınlaşması ve ilgililerin
ölümüne bu işe girişmelerinin kodlarını burada aramak gerekir.
Sonuç
Türkiye Cumhuriyeti, özellikle 1960 ve sonrasında birçok darbe ve
darbe kalkışmasına sahne oldu. Ancak 15 Temmuz 2016’daki kalkışma diğerlerinden birçok açıdan farklıydı. Birincisi, bu darbe her ne kadar zinde güçler eliyle gerçekleştirilmeye çalışıldıysa da gerçekte darbenin iradesi
dışarıdaydı. En önemlisi emir-komuta zinciri yoktu. Hatta astlar, üstlerini
tutuklama, öldürme ve tartaklama gibi muamelelere tabi tutabilmişlerdi.
İkincisi söz konusu darbe girişiminin iradesi, dini bir kimlikle meşhur olan
bir şahsa aitti. Din/dindarlık ve darbe kalkışması ilk defa Anadolu halkının
gündemin 15 Temmuz’da girmiş oldu. Din, diyanet ve devlet, vatan gibi
değerleri birbirinden ayrılmaz bir bütünün parçası olarak gören geniş halk
kitleleri, bu kalkışmayla adeta şoke oldu. Kuşkusuz siyaseti ele geçirme planının çok daha önceden planlandığı, bunun için birçok alanda hazırlıkların yapıldığı, elli yıl önce sahaya ilk çıkıldığında bile, bunun düşünüldüğü
artık açık bir şekilde anlaşılmaktadır. Fahri bir vaiz olarak sahaya indiği ilk
günden itibaren, yukarıda çerçevesi belirlenmeye çalışılan dinî tasavvuru
yaymaya çalışan, zihin ve eylem dünyasını bunun üzerine bina ederek, etrafındakilere buradan seslenen bu şahsın din algısının, ciddi bir eleştiriye
tabi tutulması gerekmektedir. Zira söz konusu anlayış, bu şahısla başlamadığı gibi, gerekli tedbirler alınmadığı takdirde bununla bitmeyecektir de…
Tarihte gördüğümüz bâtınî-haşhaşî oluşumlar ve yakın tarihte Irak’ta görülen Kesnezanî Tarikati gibi örnekler, her zaman için kendilerine zemin bulacaklardır. Neticede benzer birçok olayda olduğu gibi burada da teolojiden
daha çok mitolojinin etkili olduğu görülmektedir.
Siyaseti vaziyet eden ve devleti yöneten çevrelerin güvenlik reflekslerini
aktif hale getirmeleri ve tehdit olarak algılanan ortam ve kişileri etkisiz hale
getirmeleri, devletin bekası ve siyasetin stabilizasyonu açısından vazgeçilemezdir. Ancak en az o kadar önemli bir diğer husus ise meselenin dinî ve
zihinsel boyutudur. Zira bu alanda da gerekli tedbirler alınmadığı takdirde,
yukarıda da ifade edildiği gibi, benzer örneklerin yeniden ortaya çıkması
kaçınılmazdır. Bu durumda dinî ilimlerle ilgilenen ulema sınıfının, hiçbir
şekilde günlük politik, sosyal veya siyasi kaygı taşımadan, meselenin dinî
veçhesi üzerinde durmaları ve benzer şekilde tedavülde bulunan din ve tasavvurunun İslâm’ın otantik yapısına uygun olup olmadığı hususuna yoğun25
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laşmaları önem arz etmektedir. Üzerinde durulması gereken sabit nokta, Hz.
Peygamber’in vefatından sonra, artık ilahî bilginin kesildiği ve bu anlamda
ileri sürülen iddiaların tamamının tartışmaya açık olmasıdır. Gerçekten de
bahsi geçen çevreler, önder kabul ettikleri hoca, imam ya da efendilerinin bu
tür bilgilerle desteklendiğine, Hz. Peygamber başta olmak üzere diğer zevatla görüştüklerine inandıkları için arkalarında gitmekte, onlar da kendilerine
verilen hüsn-ü niyet üzere kurulu bu krediyi istismar ederek sonuna kadar
kullanabilmektedir. Hz. Peygamber’in ashabının zaman zaman peygamber
olmasına rağmen, kendisine: “Bu sana gelen bir vahiy midir yoksa kendi görüşün müdür?” tarzında sorduğu sorulardan, onların bu durumun farkında oldukları ve insanî olan her şeyi tartışmaya açtıklarını öğreniyoruz. Hz.
Peygamber’in de zaman zaman kendi görüşünü bırakıp Bedir’de ordunun
konuşlanacağı yer ve Uhud harbinde savaşı şehrin dışında yapma konusunda
onlara uymasından da onun da insani olan düşüncesini tartışmaya açtığını
ve koruma altına almadığını öğrenmekteyiz. Kuşkusuz vahyi teneffüs eden
ve din adına verdiği kararlar ilahi kontrol altında bulunan, sürekli düzeltilme
ve yol göstermeye muhatap olan bir peygamberin durumu ile diğer insanların durumunu kıyaslamak bile mümkün değildir. Buna rağmen onun bu
tavrı geliştirmiş olması, kendisinden sonra gelen şahsiyetlerin hiçbir şekilde
tartışmasız ve kayıtsız şartsız teslim olmayı gerektirecek bir konumda olmadıklarına dair açık bir fikir vermektedir.
15 Temmuz kalkışmasının akla getirdiği ve üzerinde durulması gereken
hususlardan biri de Allah’ın insanlara gönderdiği son din olan İslâm’ın korunması meselesidir. Bilindiği gibi Hz. Âdem’le başlayan ve Hz. Muhammed’le
sona eren peygamberlik süreci, Allah’ın bir lütuf ve merhamet nişanesi olarak
insanların hidayet ermelerini kolaylaştırmayı hedeflemekteydi. Bu durum,
kıyamete kadar insanların bu imkândan yararlanmaları durumunu akla getirmektedir. Dinden olmayan ve dindenmiş gibi gösterilerek insanların önüne konulan, insanların dinî duyguları kullanılarak manipüle edilen şahıs ve
kurumların yapıp ettiklerinin, hak dinden olmadığı nasıl anlaşılacaktır? Vahiy gönderme işine son veren ve artık peygamber göndermeme kararı alan
Yüce Yaratıcı’nın, dinini korumak için gerekli tedbiri aldığından kuşku yoktur. Bu tedbirin hangi şekillerde tezahür edeceği ise insanların bakış açıları ve
yorumlarına kalmıştır. Sadece bir okuma biçimi ve yorum olduğunu peşinen
kabul ederek şu sonucu çıkarmamız da mümkündür: Yüce Allah, Kur’ân’da
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belirttiği23 gibi dinini kıyamete kadar korumaktadır/koruyacaktır. Bu korumanın keyfiyeti her zaman aynı olmayabilir. Bu yöntemlerden biri de İslâm
dinini bağlamından koparan, şahsi heva ve emellerine alet eden kimseleri,
insanların gözünde rüsva ederek bu anlayışın doğru olmadığı sonucunu çıkarmalarını sağlamaktır. 15 Temmuz kalkışmasının akla getirmesi beklenen
en önemli hususlardan biri de Allah’ın bu olay üzerinden dinini koruduğu
fikridir. Zira şayet dikili bir tek ağacı, çakılı bir tek çivisi bile bulunmadığı,
hayatının hep çile ve sıkıntılarla dolu olduğu, sürekli ağlayan, insanların derdinin kendisinin şahsi sorunlarına eğilmesine engel olduğu sanılan bu şahıs,
çok değil beş altı sene önce ölseydi, bir halk kahramanı, kutsal bir şahsiyet
olarak zihinlerde iz bırakacak, onun insanlara sunduğu din tasavvuru da doğru kabul edilecekti. Ancak hayatının sonlarına yaklaştığı bir dönemde böylesi
bir durumla karşılaşması ve Allah’ın onu kamuoyunun önünde düşürdüğü
durum, Allah’ın dinini koruduğu ve böylece söz konusu yanlış algının deşifre
edilmesini sağladığı sonucunu da akla getirmektedir.
Sonuç olarak, din ve dinî kaynaklardan daha çok mitolojik karakter ve
anlayışlar üzerine bina edilen, dinî kavram ve müesseseler kullanılarak, geniş kitlelerin dinî duyguları istismar edilen bir hareket, en azından şimdilik
yediği ağır bir darbeyle sarsılmaktadır. 15 Temmuz kalkışması, tersine dönmüş, ilgili şahıs ve çevresindekilerin gerçek kimliklerinin açığa çıkmasını
sağlamıştır. Kitlelerin zihin dünyalarında, bu tür yapılanmalara karşı derin
bir ihtiyat fikri oluşturmuş, artık bu yöndeki kredilerini kullanırken daha
bir dikkatli olmaları gerektiği fikrinin güçlenmesine sebep olmuştur. Böylece hurafe ve bâtınî retorik üzerine kurulu olan din algısının, manipülasyona açık, sınırları belli olmayan bir sürece hizmet ettiği fikrinin daha da
geniş kitleler içinde yayılması beklenmektedir. Âlim ve aydınların bu anlamda da halkın işini kolaylaştırmaları ve doğru bir tefekkür oluşturmaları
için yol gösterici destekleri önem arz etmektedir.
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ﻣﺒﺪأ اﻷﻣﺮ ﺑﺎﻟﻤﻌﺮوف واﻟﻨﻬﻲ ﻋﻦ اﻟﻤﻨﻜﺮ ﻓﻲ اﻟﻘﺮآن اﻟﻜﺮﻳﻢ
()دراﺳﺔ ﺗﺤﻠﻴﻠﻴﺔ
HARUN ÖĞMÜŞ
 ﺗﺮﻛﻴﺎ/  ﻓﻲ ﻛﻠﻴﺔ اﻹﻟﻬﻴﺎت ﺑﺠﺎﻣﻌﺔ ﻧﺠﻢ اﻟﺪﻳﻦ أرﺑﻜﺎن ﻓﻲ ﻗﻮﻧﻴﺎ. اﻷﺳﺘﺎذ اﻟﻤﺸﺎرك د،ﻫﺎرون أوﻛﻤﺶ

Kur’an’da İyiliği Emretme ve Kötülükten Alıkoyma İlkesi
Toplumla alakalı Kur’an Hükümlerinin en önemlilerinden biri iyiliği emretme ve kötülükten alıkoymadır. Allah Azze ve celle Kur’an’da bunu emredip yapanı överken,
terk edeni kınamıştır. Peygamber efendimiz birçok hadiste bunun konumunu bildirmiş ve bu büyük işi tamamen terk eden toplumun helak olacağını haber vermiştir.
Tarihte Mutezile ve Hariciler gibi İslami fırkaların önem gösterdiği bu ilkeye bu gün
İslam devleti kurma iddiasında olan gruplar da önem göstermişlerdir. Bu çalışmada
bu konu ele alınıp, iyilik ve kötülüğün sözlük ve terim anlamları tanıtılıp, buna yakın
terimlerde farkları ortaya konulacaktır. Bu ilkeye eş anlamlı sözcüklere işaret edilip
Kur’an ve Sünnette bu ilkenin vacip olduğunu gösteren deliller zikredilecektir. Daha
sonra aşağıdaki sorulara cevap vermeye çalışacağız. İyiliği emretme ve kötülükten
sakındırma kimin görevidir? Bu görevi yapacak kişilerin özellikler neler olmalıdır?
Bu ilkeyi uygulamanın metodu nedir? Âdâpları nelerdir? Bu ilkenin gerekliliğini ortadan kaldıran durumlar var mıdır? Bu ilke yöneticilere karşı nasıl uygulanır? Son
olarak A’raf suresinde kıssaları zikredilen sebt ashabının 3. grubu olan kötülükten
alıkoymayı terk edip, bunu yapanları kınayanların başına neler geldiğinden bahsedeceğiz. Ta ki geçen sorulara cevap verme aracılığıyla, elde ettiğimiz ilkeler ve şartlar
çerçevesinde bu ilkeyi terk eden kişinin durumu ortaya çıksın.
Anahtar Kelimeler: İyiliği emretme ve kötülükten alıkoyma, Ma’ruf, Münker,
İmam, Yöneticiler

اﳌﻠﺨﺺ
 ﻗﺪ أﻣﺮ ﷲ ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ وﺗﻌﺎﱃ ﺑﻪ ﰲ،إن اﻷﻣﺮ ﳌﻌﺮوف واﻟﻨﻬﻲ ﻋﻦ اﳌﻨﻜﺮ ﻣﻦ أﻫﻢ أﺣﻜﺎم اﻟﻘﺮآن اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺠﻤﻟﺘﻤﻊ
 وﻧﺒّﻪ اﻟﻨﱯ ﺻﻠﻰ ﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ ﰲ أﺣﺎدﻳﺚ ﻛﺜﲑة ﻋﻠﻰ ﻣﻜﺎﻧﺘﻪ.ﻛﺘﺎﺑﻪ وأﺛﲎ ﻋﻠﻰ ﻣﻦ ﻳﻘﻮم ﺑﻪ وﻋﺎب ﻣﻦ ﻳﱰﻛﻪ
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 ﺘﻢ ﺑﻪ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﺎت اﻟﱵ ﻗﺪ ﺳﺴﺖ دﻋﺎء إﻗﺎﻣﺔ.ًوأﺧﱪ ﻼك اﺠﻤﻟﺘﻤﻊ اﻟﺬي ﺗﺮك أﻓﺮادﻩ ﻫﺬا اﻟﻌﻤﻞ اﻟﻌﻈﻴﻢ ﻛﻠﻴﺎ
 ﻧﺘﻨﺎول.اﻹﻣﺎرة اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﻟﻴﻮم اﻫﺘﻤﺎﻣﺎً ﻛﺒﲑاًﻛﻤﺎ أن اﻟﻔﺮق اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﻣﺜﻞ اﳋﻮارج واﳌﻌﺘﺰﻟﺔ اﻫﺘﻤﺖ ﺎ ﰲ اﻟﺘﺎرﻳﺦ
 وﻧﺸﲑ إﱃ اﻟﻨﻘﺎط،ﻓﻨﻌﺮِف اﳌﻌﺮوف واﳌﻨﻜﺮ ﻟﻐ ًﺔ واﺻﻄﻼﺣﺎً وﳕﻴّﺰﳘﺎ ﻣﻦ اﳌﺼﻄﻠﺤﺎت اﻟﻘﺮﻳﺒﺔ
ّ ﰲ ﲝﺜﻨﺎ ﻫﺬا اﳌﻮﺿﻮع
 وﻧﺬﻛﺮ اﻷدﻟﺔ اﻟﺪاﻟﺔ ﻋﻠﻰ وﺟﻮب اﻷﻣﺮ ﳌﻌﺮوف واﻟﻨﻬﻲ ﻋﻦ اﳌﻨﻜﺮ ﰲ اﻟﻘﺮآن اﻟﻜﺮﱘ واﻟﺴﻨﺔ اﻟﻨﺒﻮﻳّﺔ،اﳌﺸﱰﻛﺔ ﺑﻴﻨﻬﺎ
 ﻣﻦ اﻟﺬﻳﻦ ﳚﺐ ﻋﻠﻴﻬﻢ اﻷﻣﺮ ﳌﻌﺮوف واﻟﻨﻬﻲ ﻋﻦ اﳌﻨﻜﺮ؟ وﻣﺎ ﺻﻔﺎ ﻢ:ﰒ ﳓﺎول اﻹﺟﺎﺑﺔ ﻋﻦ ﻫﺬﻩ اﻷﺳﺌﻠﺔ
اﻟﱵ ﳚﺐ اﺗﺼﺎﻓﻬﻢ ﺎ؟ وﻛﻴﻒ ﺗﻜﻮن ﻃﺮﻳﻘﺔ اﻷﻣﺮ ﳌﻌﺮوف واﻟﻨﻬﻲ ﻋﻦ اﳌﻨﻜﺮ؟ وﻣﺎ آدا ﺎ؟ وﻫﻞ ﻫﻨﺎك ﻇﺮوف
ﻳﺴﻘﻂ ﻓﻴﻬﺎ ﻫﺬا اﻟﻮﺟﻮب؟ وﻛﻴﻒ ﻳﻜﻮن اﻟﻘﻴﺎم ﻷﻣﺮ ﳌﻌﺮوف واﻟﻨﻬﻲ ﻋﻦ اﳌﻨﻜﺮ ﲡﺎﻩ اﻟﻘﺎدة؟ وأﺧﲑاً ﻧﺒﺤﺚ
أﺻﺤﺎب اﻟﺴﺒﺖ – وﻫﻲ ﻃﺎﺋﻔﺔ ﺗﱰك اﻟﻨﻬﻲ ﻋﻦ اﳌﻨﻜﺮ وﺗﻠﻮم اﻟﺬﻳﻦ ﻳﻮاﻇﺒﻮن ﻋﻠﻴﻪ- ﻋﻦ ﻣﺼﲑ اﻟﻄﺎﺋﻔﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﻣﻦ
ﻛﻤﺎ وردت ﻗﺼﺘﻬﻢ ﰲ ﺳﻮرة اﻷﻋﺮاف – ﺣﱴ ﻳﺘﺒﻠﻮر ﺣﺎل ﻣﻦ ﺗﺮك اﻷﻣﺮ ﳌﻌﺮوف واﻟﻨﻬﻲ ﻋﻦ اﳌﻨﻜﺮ ﺣﺴﺐ
.اﻟﺸﺮوط واﳌﺒﺎدئ اﻟﱵ ﻗﺪ ﺣﺼﻠﻨﺎ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻋﻨﺪ اﳉﻮاب ﻋﻦ اﻷﺳﺌﻠﺔ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ
. اﻟﻘﺎدة، اﻹﻣﺎم، اﳌﻨﻜﺮ، اﳌﻌﺮوف، اﻷﻣﺮ ﳌﻌﺮوف واﻟﻨﻬﻲ ﻋﻦ اﳌﻨﻜﺮ:اﻟﻜﻠﻤﺎت اﳌﻔﺘﺎﺣﻴﺔ
ABSTRACT
THE PRINCIPLE OF PROMOTING VIRTUE (MA‘RÛF) AND PREVENTING
VICE (MUNKER) IN THE QURAN.
The Promotion of Virtue and Prevention of Vice is one of the most important provisions of the Quran to community. Allah Almighty has ordered to do it in his holy
book, praised those who carry it out and blamed those who don’t. The prophet
(peace be upon him) had reminded us about its status and informed us about the
decline of the community that abandoned this great work completely. Some organizations that have been founded by the claim of establishing Islamic Emirate
nowadays pay too much attention to this as the Islamic sects like Khawarij and
Mu’tazila did in the past. In this research on the above mentioned subject we will
clearly give the literal and terminological definition of ‘Virtue’ and ‘Vice’, distinguish them from other similar terms, point out the common matters between them
and mention the proofs and evidences from Holy Quran and Sunnah which indicate the necessity of Promotion of Virtue and Prevention of Vice. After that, we will
try to answer these questions: Who should promote virtue and prevent vice? What
qualities they should have? Which way and method is better to implement it and
how? Is there any situation that the person can avoid it? How it should be applied
towards the leaders? And finally, we will discuss about what had happened to the
third group of Ashabussabt – a group who abandoned the prevention of vice and
blamed those who did it. Their story has been narrated in Surah A’raf – to get a
clear cut idea about the destiny of those who are not carrying out the Promotion of
Virtue and Prevention of Vice according to the needed principles and methods that
we mentioned in the answer to the previous questions.
Keywords: Promotion of Virtue and Prevention of Vice, Virtue, Vice, Imam, Leaders.

اﻟﻤﺪﺧﻞ

ﻣﻦ اﻷواﻣﺮ اﻟﻘﺮآﻧﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻷﻣﺮ ﺑﺎﻟﻤﻌﺮوف واﻟﻨﻬﻲ ﻋﻦ
 وﻗﺪ ازدادت أﻫﻤﻴﺔ ﻫﺬا اﻟﻤﻮﺿﻮع ﻓﻲ ﻳﻮﻣﻨﺎ ﺑﺎزدﻳﺎد اﻟﻤﻄﺎﻟﺐ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ.اﻟﻤﻨﻜﺮ
30

ﻣﺒﺪأ اﻷﻣﺮ ﺑﺎﻟﻤﻌﺮوف واﻟﻨﻬﻲ ﻋﻦ اﻟﻤﻨﻜﺮ ﻓﻲ اﻟﻘﺮآن اﻟﻜﺮﻳﻢ )دراﺳﺔ ﺗﺤﻠﻴﻠﻴﺔ(

اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ وﻇﻬﻮر ﺑﻌﺾ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﺎت اﻟﻤﺪﻋﻴﺔ إﻗﺎﻣﺔ اﻟﺪوﻟﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ،ﻛﻤﺎ أن
ﻟﻪ أﻫﻤﻴﺔ ﻛﺒﻴﺮة ﻓﻲ ﺗﺎرﻳﺦ اﻟﻔﻜﺮ اﻹﺳﻼﻣﻲ ،إذ اﻫﺘﻤﺖ ﺑﻪ ﺑﻌﺾ اﻟﻤﺬاﻫﺐ
1
اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﻛﺎﻟﻤﻌﺘﺰﻟﺔ واﻟﺨﻮارج ﺣﻴﺚ اﺳﺘﺨﺪﻣﻮﻩ ﺿﺪ ﻣﻨﺎﻓﺴﻬﻢ.
ﻧﺘﻨﺎول اﻟﻤﻮﺿﻮع ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﻤﻘﺎل ﻣﺤ ﱠﺪداً ﺑﺎﻟﻘﺮآن اﻟﻜﺮﻳﻢ وﻧﺤﺎول اﻹﺟﺎﺑﺔ
ﻋﻦ ﻫﺬﻩ اﻷﺳﺌﻠﺔ :ﻣﻦ اﻟﻤﻜﻠﻔﻮن ﺑﻬﺬا اﻷﻣﺮ؟ ﻫﻞ ﻫﻮ واﺟﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ
ﻛﻠﻬﻢ أم ﻋﻠﻰ ﺑﻌﺾ ﻣﻨﻬﻢ؟ أو ﺟﺰء ﻣﻨﻪ واﺟﺐ ﻋﻠﻰ ﺟﻤﻴﻌﻬﻢ واﻟﺠﺰء اﻵﺧﺮ
ﻋﻠﻰ ﺑﻌﻀﻬﻢ ﻓﻘﻂ؟ إذا ﻛﺎن اﻟﻤﻜﻠﻔﻮن ﺑﻪ ﻗﺴﻤﺎً ﻣﻨﻬﻢ ﻓﻤﺎ ﺻﻔﺎﺗﻬﻢ اﻟﺘﻲ ﻳﺠﺐ
اﺗﺼﺎﻓﻬﻢ ﺑﻬﺎ؟ ﻫﻞ ﻫﻨﺎك ﻇﺮوف ﻳﺴﻘﻂ ﻓﻴﻬﺎ ﻫﺬا اﻷﻣﺮ ﻋﻦ اﻟﻤﻜﻠﻔﻴﻦ ﺑﻪ؟ ﻛﻴﻒ
ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻫﺬا اﻷﻣﺮ ﺗﺠﺎﻩ اﻷﻣﺮاء واﻟﻘﺎدة؟ ﻫﻞ ﻳُﺴﻤﺢ ﺑﺎﻟﺘﺪﺧﻞ اﻟﻔﻌﻠﻲ ﻓﻴﻬﻢ ﺑﺤﺠﺔ
اﻷﻣﺮ ﺑﺎﻟﻤﻌﺮوف واﻟﻨﻬﻲ ﻋﻦ اﻟﻤﻨﻜﺮ؟ ﻫﺬﻩ ﻫﻲ اﻟﻤﺴﺎﺋﻞ اﻟﺘﻲ ﺳﻨﺘﺤﺪث ﻋﻨﻬﺎ
ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ ﺑﻌﺪ أن ﺗﻜﻠﻤﻨﺎ ﻋﻦ ﻣﻌﻨﻰ اﻟﻤﻌﺮوف واﻟﻤﻨﻜﺮ ﻟﻐ ًﺔ واﺻﻄﻼﺣﺎً.
واﻟﻠﻪ اﻟﻤﺴﺘﻌﺎن.

 .1ﻣﻌﻨﻰ اﻟﻤﻌﺮوف واﻟﻤﻨﻜﺮ ﻟﻐ ًﺔ واﺻﻄﻼﺣﺎً

اﻟﻤﻌﺮوف :ﻣﻦ َﻋ َﺮ َف ،اﻟﻤﺼﺪر ﻣﻨﻪ اﻟْ َﻤ ْﻌ ِﺮﻓَﺔ واﻟﻌ ِْﺮﻓَﺎن .أي" :إدراك اﻟﺸﻲء
ﱡ
ﺑﺘﻔﻜﺮ وﺗﺪﺑﱡﺮ ﻷﺛﺮﻩ .وﻫﻮ أﺧﺺ ﻣﻦ اﻟﻌﻠﻢ" 2ﻟﻤﺎ ﻓﻴﻪ ﻣﻦ اﻟﻘﺼﻮر ﺑﺴﺒﺐ اﻗﺘﺼﺎرﻩ
ﻓﻲ ﻣﻌﺮﻓﺔ اﻟﺸﻲء ﻋﻠﻰ ﺗﺪﺑﺮ آﺛﺎرﻩ دون إدراك ذاﺗﻪ ﻛﻤﺎ ﻛﺎن ﻓﻲ اﻟﻌﻠﻢ .وﻟﺬﻟﻚ
ﻓﺖ .أي:
ﻳﻘﺎل "اﻟﻤﺆﻣﻦ ﻳﻌﺮف اﻟﻠﻪ" وﻻ ﻳﻘﺎل "ﻳﻌﻠﻢ اﻟﻠﻪ" .وأﺻﻠﻪ :ﻣﻦ َﻋ َﺮ ُ
أﺻﺒﺖ َﻋ ْﺮﻓﻪ .أي :راﺋﺤﺘﻪ  ،أو ﻣﻦ أﺻﺒﺖ ُﻋ ْﺮﻓﻪ .أيَ .ﺧ ﱠﺪﻩ 3.وﻓﻴﻪ ﻣﻌﻨﻰ
1

اﻧﻈﺮ :اﻟﻨﺸﺎر ،ﻋﻠﻲ ﺳﺎﻣﻲ ،ﻧﺸﺄة اﻟﻔﻜﺮ اﻟﻔﻠﺴﻔﻲ ،ج ،1 .ص441 .؛ واﻧﻈﺮ أﻳﻀﺎً:

İlhan, Avni, “el-Emru bi’l-Ma‘rûf ve’n-Nehyu ‘ani’l-Münker” Dokuz Eylül Üniversitesi İlâhiyat
Fakültesi dergisi, III, İzmir 1986, s. 107, 110, 113; Karaman, Fikret, “Ma ‘rûfu Emretme ve Münkeri
Nehyetme Görevi Hakkında Bir Değerlendirme”, Diyanet İlmî Dergi, c. 31, sy. 2, 1995, s. 21; Özarslan

2
3
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Selim, “İyiliği Emretmek ve Kötülükten Sakındırmak”, Diyanet İlmî Dergi, c. 42, sy. 3, 2006, s.
) .93-92ﻋﻮﻧﻲ إﻳﻠﺨﺎن” ،اﻷﻣﺮ ﺑﺎﻟﻤﻌﺮوف واﻟﻨﻬﻲ ﻋﻦ اﻟﻤﻨﻜﺮ“ ﻣﺠﻠﺔ ﻛﻠﻴﺔ اﻹﻟﻬﻴﺎت ﺑﺠﺎﻣﻌﺔ دوﻗﻮز أﻳﻠﻮل ،ج،3 .
إزﻣﻴﺮ  ،1986ص113 ،110 ،107 .؛ ﻓﻜﺮة ﻗﺎراﻣﺎن” ،ﺗﻘﻴﻴﻢ ﻓﻲ وﻇﻴﻔﺔ اﻷﻣﺮ ﺑﺎﻟﻌﻤﺮوف واﻟﻨﻬﻲ ﻋﻦ اﻟﻤﻨﻜﺮ“ ،اﻟﻤﺠﻠﺔ
اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﻟﺮﺋﺎﺳﺔ اﻟﺸﺆون اﻟﺪﻳﻨﻴﺔ ،ج ،31 .ﻋﺪد ،1995 ،2 :ص21 .؛ ﺳﻠﻴﻢ أوز آرﺳﻼن” ،اﻷﻣﺮ ﺑﺎﻟﻤﻌﺮوف واﻟﻨﻬﻲ ﻋﻦ
اﻟﻤﻨﻜﺮ“ ،اﻟﻤﺠﻠﺔ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﻟﺮﺋﺎﺳﺔ اﻟﺸﺆون اﻟﺪﻳﻨﻴﺔ ،ج ،42 .اﻟﻌﺪد ،2006 ،3 :ص(93-92 .
اﻟﺮاﻏﺐ ،اﻟﻤﻔﺮدات ،ص.560 .
اﻟﺮاﻏﺐ ،اﻟﻤﻔﺮدات ،ص.561-560 .
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وﺷﻌﺮ
اﻟﻈﻬﻮر واﻟﺒﺮوز .وﻟﺬﻟﻚ ُﺳ ّﻤﻴﺖ اﻟﻠﺤﻤﺔ اﻟﻤﺴﺘﻄﻴﻠﺔ ﻓﻲ أﻋﻠﻰ رأس اﻟﺪﻳﻚ ُ
ﺑﺎﻟﻌ ْﺮف 4.واﻟﻌﺮف أﻳﻀﺎً أﻋﻠﻰ اﻟﺠﺒﻞ وﻧﺤﻮﻩ .وﻳُﻄﻠﻖ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻮر
ﻋﻨﻖ اﻟﻔﺮس ُ
أﻳﻀﺎً 5.واﻟﺠﻤﻊ ﻣﻨﻪ أَ ْﻋ َﺮاف ،وﻫﻲ أﺳﻮار وﺑﺮوج ﻋﺎﻟﻴﺔ ﺑﻴﻦ اﻟﺠﻨﺔ واﻟﻨﺎر ﻳﻤﻜﻦ
اﻟﻨﻈﺮ ﻣﻨﻬﺎ إﻟﻰ اﻟﻤﻨﺰﻟﻴﻦ ﻛﻠﻴﻬﻤﺎ .ﻗﺎل ﺗﻌﺎﻟﻰَ " :و َﻋ َﻠﻰ َْ
اف ر َِﺟ ٌ
اﻷ ْﻋ َﺮ ِ
ﻮن
ﺎل ﻳَـ ْﻌ ِﺮُﻓ َ
6
ُﻛ ًّﻼ ﺑ ِ
ﻴﻤﺎ ُﻫ ْﻢ"
ِﺴ َ
واﻟﻤﻨﻜﺮ :ﻣﻦ أﻧﻜﺮ ،وﻫﻮ ﺿﺪ ﻋﺮف .ﻗﺎل ﻓﻴﻪ اﻟﺮاﻏﺐ )ﺗﻮﻓﻲ ﻓﻲ ﺣﺪود
" :(1034/425ﻳﻘﺎل :أﻧﻜﺮت ﻛﺬا وﻧَ ِﻜﺮت .وأﺻﻠﻪ أن ﻳﺮد ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻠﺐ ﻣﺎ ﻻ
ﻳﺘﺼﻮرﻩ .وذﻟﻚ ﺿﺮب ﻣﻦ اﻟﺠﻬﻞ .ﻗﺎل ﺗﻌﺎﻟﻰَ" :ﻓـ َﻠ ﱠﻤﺎ َرأَى أَﻳْ ِﺪﻳَـ ُﻬ ْﻢ َﻻ ﺗَ ِﺼ ُﻞ
ون" 8وﻗﺪ ﻳﺴﺘﻌﻤﻞ ذﻟﻚ
إِﻟَْﻴ ِﻪ ﻧَ ِﻜ َﺮُﻫ ْﻢَ 7ﻓ َﺪ َﺧ ُﻠﻮا َﻋ َﻠ ْﻴ ِﻪ َﻓـ َﻌ َﺮَﻓـ ُﻬ ْﻢ َو ُﻫ ْﻢ ﻟَ ُﻪ ُﻣ ْﻨ ِﻜ ُﺮ َ
ﻓﻴﻤﺎ ﻳُﻨﻜﺮ ﺑﺎﻟﻠﺴﺎن ،وﺳﺒﺐ اﻹﻧﻜﺎر ﺑﺎﻟﻠﺴﺎن ﻫﻮ اﻹﻧﻜﺎر ﺑﺎﻟﻠﺐ ﻟﻜﻦ رﺑﻤﺎ ﻳﻨﻜﺮ
اﻟﻠﺴﺎن اﻟﺸﻲء وﺻﻮرﺗﻪ ﻓﻲ اﻟﻘﻠﺐ ﺣﺎﺻﻠﺔ ،وﻳﻜﻮن ﻓﻲ ذﻟﻚ ﻛﺎذﺑﺎً .وﻋﻠﻰ ذﻟﻚ
10
ﻮن ﻧِ ْﻌ َﻤ َﺖ ﱠ
اﻟﻠ ِﻪ ﺛُ ﱠﻢ ﻳُـ ْﻨ ِﻜ ُﺮوﻧَـ َﻬﺎ"
ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ"" 9:ﻳَـ ْﻌ ِﺮُﻓ َ
واﻟﻠﻔﻈﺎن ﻗﺪ اﺳﺘﻌﻤﻼ ﻓﻲ اﻟﺸﻌﺮ اﻟﺠﺎﻫﻠﻲ ﻣﻊ ﻣﺸﺘﻘﺎﺗﻬﺎ .ﻗﺎل اﻟﺤﻤﺎﺳﻲ
ﻓﻲ رﺛﺎء واﺣﺪ:
اﺑﻦ ِ
َوﻻ ُﻋ ْﺮ َف إﻻﱠ ﻗَ ْﺪ َﺗـ َﻮﻟﱠﻰ ﻓﺄَ ْدَﺑـ َﺮا
ﻧﺎﺷ َﺮة اﻟ َﻔﺘﻰ
َﺘﻰ َﺑـ ْﻌ َﺪ ِ
أﻻَ ﻻَ ﻓ ً
َ 11
ﺗَ ُﺠﻮُد ﺑ َِﻤ ْﻌ ُﺮ ٍ
وف َوُﺗـﻨْ ِﻜ ُﺮ ُﻣﻨْﻜ َﺮا
ﻈﻠﻲ َﻣﺎ َﺗـ َﺰ ُال ِرﻛﺎﺑُُﻪ
َﺘﻰ َﺣﻨْ ﱞ
ﻓً
وﻗﺎل درﻳﺪ ﺑﻦ اﻟﺼﻤﺔ ﻓﻲ رﺛﺎء إﺧﻮﺗﻪ:
ْ 12
َوُﻧـﻠ ِ
ْﺤ ُﻤ ُﻪ ِﺣﻴﻨﺎً وﻟَﻴْ َﺲ ﺑِﺬِي ﻧُﻜ ِﺮ
َﻴﺮ ﻧَ ِﻜ َﻴﺮٍة
ﻓﺈِﻧﱠﺎ ﻟَﻠ ْ
َﺤ ُﻢ ّ
اﻟﺴﻴْ ِﻒ ﻏ َ
أﻣﺎ ﻣﻌﻨﺎﻫﻤﺎ ﻓﻲ اﻻﺻﻄﻼح ﻓﻤﺨﺘﻠﻒ ﻓﻴﻬﻤﺎ ﺗﺒﻌﺎً ﻟﻼﺧﺘﻼف ﻓﻲ ﻃﺮﻳﻖ
اﻟﻤﻌﺮﻓﺔ ﺑﺎﻟﺤﺴﻦ واﻟﻘﺒﺢ ،إذ اﻟﻤﻌﺘﺰﻟﺔ ﺗﻘﻮل إﻧﻪ اﻟﻌﻘﻞ ﺑﻴﻨﻤﺎ أﻫﻞ اﻟﺴﻨﺔ ﻳﻘﻮﻟﻮن
 4اﻟﺮاﻏﺐ ،اﻟﻤﻔﺮدات ،ص561 .؛ واﻧﻈﺮ أﻳﻀﺎً :اﻟﺰﺑﻴﺪي ،ﺗﺎج اﻟﻌﺮوس ،ج ،24 .ص.146 ،140 .
 5إﺑﺮاﻫﻴﻢ ﻣﺼﻄﻔﻰ وأﺻﺪﻗﺎؤﻩ ،اﻟﻤﻌﺠﻢ اﻟﻮﺳﻴﻂ ،ص595 .
 6ﺳﻮرة اﻷﻋﺮاف .46/7
 7ﺳﻮرة ﻫﻮد .70/11
 8ﺳﻮرة ﻳﻮﺳﻒ .58/12
 9اﻟﺮاﻏﺐ ،اﻟﻤﻔﺮدات ،ص.823 .
 10ﺳﻮرة اﻟﻨﺤﻞ .83/16
 11أﺑﻮ ﺗﻤﺎم ،دﻳﻮان اﻟﺤﻤﺎﺳﺔ ،ج ،1 .ص.408 .
 12أﺑﻮ ﺗﻤﺎم ،دﻳﻮان اﻟﺤﻤﺎﺳﺔ ،ج ،1 .ص.341 .
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ﻣﺒﺪأ اﻷﻣﺮ ﺑﺎﻟﻤﻌﺮوف واﻟﻨﻬﻲ ﻋﻦ اﻟﻤﻨﻜﺮ ﻓﻲ اﻟﻘﺮآن اﻟﻜﺮﻳﻢ )دراﺳﺔ ﺗﺤﻠﻴﻠﻴﺔ(

إﻧﻪ اﻟﺸﺮع ﻓﻴﻤﺎ ﻋﺪا اﻟﻤﺴﺎﺋﻞ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺼﻔﺔ اﻟﻜﻤﺎل أو اﻟﻨﻘﺼﺎن ﻣﺜﻞ اﻟﻤﻌﺮﻓﺔ
ﺑﻜﻮن اﻟﻌﻠﻢ ﻛﻤﺎﻻً واﻟﺠﻬﻞ ﻧﻘﺼﺎﻧﺎً واﻟﻤﺴﺎﺋﻞ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﻤﻼءﻣﺔ اﻟﻄﺒﻊ ﻣﺜﻞ ﻛﻮن
اﻟﻤﻌﺮﻓﺔ ﺑﺈﻧﻘﺎذ اﻟﻐﺮﻳﻖ ﺣﺴﻨﺎً وﺗﺮﻛﻪ ﻗﺒﻴﺤﺎً ﺑﻌﺪ اﻻﺗﻔﺎق ﻋﻠﻰ ﻛﻮن ﻃﺮﻳﻖ اﻟﻤﻌﺮﻓﺔ
ﺑﺎﻟﻤﺴﺎﺋﻞ اﻟﺘﻌﺒﺪﻳﺔ ﺷﺮﻋﻴﺎً ﻟﻤﺎ ﻻ ﻣﺠﺎل ﻟﻠﻌﻘﻞ ﻓﻴﻬﺎ 13.ﻧﺮى ﻓﻲ ﺗﻌﺮﻳﻒ اﻟﻤﻌﺮوف
ﻋﺮف اﻟﻘﺎﺿﻲ ﻋﺒﺪ اﻟﺠﺒﺎر )ت(1024/415 .
واﻟﻤﻨﻜﺮ أﺛﺮ ﻫﺬا اﻹﺧﺘﻼفّ .
ﻣﻦ ﻛﺒﺎر اﻟﻤﻌﺘﺰﻟﺔ اﻟﻤﻌﺮوف ﺑﺄﻧﻪ "ﻛﻞ ﻓﻌﻞ ﻋﺮف ﻓﺎﻋﻠﻪ ﺣﺴﻨﻪ أو دل ﻋﻠﻴﻪ"
14
واﻟﻤﻨﻜﺮ ﺑﺄﻧﻪ "ﻛﻞ ﻓﻌﻞ ﻋﺮف ﻓﺎﻋﻠﻪ ﻗﺒﺤﻪ أو دل ﻋﻠﻴﻪ".
وﻋﺮف اﻟﺠﺮﺟﺎﻧﻲ
ّ
)ت (1413/816 .ﻣﻦ ﻛﺒﺎر ﻣﺘﺄﺧﺮي اﻷﺷﺎﻋﺮة اﻟﻤﻌﺮوف ﺑﺄﻧﻪ "ﻛﻞ ﻣﺎ ﻳﺤﺴﻦ
ﻓﻲ اﻟﺸﺮع" 15واﻟﻤﻨﻜﺮ ﺑﺄﻧﻪ "ﻣﺎ ﻟﻴﺲ ﻓﻴﻪ رﺿﺎ اﻟﻠﻪ ﻣﻦ ﻗﻮل أو ﻓﻌﻞ ،واﻟﻤﻌﺮوف
16
وﻋﺮف اﻟﻤﻌﺮوف ﺑﺄﻧﻪ "اﺳﻢ ﻟﻜﻞ ﻓﻌﻞ
ﺿﺪﻩ"  .ﺟﻤﻊ اﻟﺮاﻏﺐ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﺬﻫﺒﻴﻦ ّ
17
ﻳُﻌﺮف ﺑﺎﻟﻌﻘﻞ أو اﻟﺸﺮع ﺣﺴﻨﻪ ،واﻟﻤﻨﻜﺮ ﻣﺎ ﻳُﻨﻜﺮ ﺑﻬﻤﺎ"
وﻗﺪ ﻳﺴﺘﻌﻤﻞ اﻟﻌﺮف واﻟﻤﻌﺮوف ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﺎرف ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻨﺎس وﻳﻌﺘﺎدون ﻋﻠﻰ
اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﺑﻪ ،وﻧﺠﺪ ﻫﺬا اﻟﻤﻌﻨﻰ ﻓﻲ اﻟﻘﺮآن اﻟﻜﺮﻳﻢ .ﻗﺎل ﺗﻌﺎﻟﻰَ " :وإ ِْن أَ َرْدﺗُ ْﻢ أَ ْن
18
ﺎح َﻋ َﻠ ْﻴ ُﻜ ْﻢ إِذَا َﺳ ﱠﻠ ْﻤﺘُ ْﻢ َﻣﺎ آﺗَـْﻴـﺘُ ْﻢ ﺑِﺎﻟْ َﻤ ْﻌ ُﺮ ِ
وف"
ﺗَ ْﺴَﺘـ ْﺮ ِﺿ ُﻌﻮا أَ ْوَﻻ َدُﻛ ْﻢ َﻓـ َﻼ ُﺟﻨَ َ
أي :اﻷﺟﺮة اﻟﻤﻌﺮوﻓﺔ اﻟﺘﻲ اﻧﺘﺸﺮت ﺑﻴﻦ اﻟﻨﺎس وﺗﺒﻨﻮﻫﺎ 19.وﻟﺬﻟﻚ ﻛﺎن اﻟﻌﺮف
ﻣﻦ اﻷدﻟﺔ اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﺑﺸﺮط ّأﻻ ﻳﻜﻮن ﻣﻨﺎﻗﻀﺎً ﻟﻨﺼﻮص اﻟﻜﺘﺎب واﻟﺴﻨﺔ 20.ﻗﺎل
21
ِﻴﻦ".
ﺗﻌﺎﻟﻰُ :
"ﺧ ِﺬ اﻟْ َﻌ ْﻔ َﻮ َوأْ ُﻣ ْﺮ ﺑِﺎﻟْ ُﻌ ْﺮ ِف َوأَ ْﻋ ِﺮ ْ
ض َﻋ ِﻦ اﻟْ َﺠﺎ ِﻫﻠ َ
 13اﻧﻈﺮ :اﻵﻣﺪي ،ﻏﺎﻳﺔ اﻟﻤﺮام ﻓﻲ ﻋﻠﻢ اﻟﻜﻼم ،ص.196 .
 14ﻋﺒﺪ اﻟﺠﺒﺎر ،ﺷﺮح اﻷﺻﻮل اﻟﺨﻤﺴﺔ ،ص141 .؛ ﻟﻜﻦ ﻓﻲ اﻟﻤﻌﺮﻓﺔ ﺑﻜﻮن وﺟﻮب اﻷﻣﺮ ﺑﺎﻟﻤﻌﺮوف واﻟﻨﻬﻲ ﻋﻦ اﻟﻤﻨﻜﺮ
ﻋﻘﻠﻴﺎً أو ﺷﺮﻋﻴﺎً اﺧﺘﻼف ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻌﺘﺰﻟﺔ ،ﻗﺎل أﺑﻮ ﻋﻠﻲ ﻋﻘﻠﻲ ،وﻗﺎل أﺑﻮ ﻫﺎﺷﻢ ﺷﺮﻋﻲ إﻻ ﻓﻲ ﻣﻮﺿﻊ واﺣﺪ ،وﻫﻮ أن ﻳﺮى
اﻟﺮﺟﻞ اﻟﻤﺘﻌﺮض ﻟﻠﻈﻠﻢ واﻷذى وﻳﻠﺤﻘﻪ ﻏﻢ ﺑﺴﺒﺐ ذﻟﻚ .واﺧﺘﺎر ﻋﺒﺪ اﻟﺠﺒﺎر رأي أﺑﻲ ﻫﺎﺷﻢ وﻗﺎل إﻧﻪ اﻟﺼﺤﻴﺢ ﻓﻲ
اﻟﻤﺬﻫﺐ .اﻧﻈﺮ :ﻋﺒﺪ اﻟﺠﺒﺎر ،ﺷﺮح اﻷﺻﻮل اﻟﺨﻤﺴﺔ ،ص.744-742 .
 15اﻟﺠﺮﺟﺎﻧﻲ ،اﻟﺘﻌﺮﻳﻔﺎت ،ص.283 .
 16اﻟﺠﺮﺟﺎﻧﻲ ،اﻟﺘﻌﺮﻳﻔﺎت ،ص.303 .
 17اﻟﺮاﻏﺐ ،اﻟﻤﻔﺮدات ،ص.561 .
 18ﺳﻮرة اﻟﺒﻘﺮة .233/2
 19اﻟﺸﻮﻛﺎﻧﻲ ،ﻓﺘﺢ اﻟﻘﺪﻳﺮ ،ج ،1 .ص.313 ،310 .
 20زﻛﻲ اﻟﺪﻳﻦ ﺷﻌﺒﺎن ،أﺻﻮل اﻟﻔﻘﻪ ،ص.192 .
 21ﺳﻮرة اﻷﻋﺮاف .199/7
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واﻟﻤﻨﻜﺮ أﻋﻢ ﻣﻦ اﻟﻤﻌﺼﻴﺔ؛ إذ اﻟﻤﻌﺼﻴﺔ ﻫﻲ اﻟﻔﻌﻞ اﻟﻤﻨﻬﻲ ﻋﻨﻪ اﻟﺤﺎﺻﻞ ﺑﺎﻹرادة.
واﻟﻤﻨﻜﺮ ﻫﻮ اﻟﻔﻌﻞ اﻟﻤﻨﻬﻲ ﻋﻨﻪ ﺑﺎﻟﻌﻘﻞ أو اﻟﺸﺮع ﺳﻮاءﻛﺎن ﻓﺎﻋﻠﻪ ﻣﺮﻳﺪاً أو ﻻ .وﻟﺬﻟﻚ
ﻳﺠﺐ ﻣﻨﻊ اﻟﺼﺒﻲ أو اﻟﻤﺠﻨﻮن ﻣﻦ ﺷﺮب اﻟﺨﻤﺮ ﻣﻊ أﻧﻬﻤﺎ ﻏﻴﺮ ﻣﻜﻠﻔﻴﻦ؛ ﺑﻞ ﻳﺠﺐ
23
ﻣﻨﻊ اﻟﺤﻴﻮان ﻣﻦ أﻛﻞ زرع اﻟﻐﻴﺮ ُ
وﺣﻔﻆ ﺗﻌﺮض اﻟﻤﺎل ﻟﻠﺘﻠﻒ.
ﻳﺠﺐ أن ﻳﻜﻮن اﻟﻤﻨﻜﺮ اﻟﺬي ﻳُﻨﻬﻰ ﻋﻨﻪ ﻣﻮﺟﻮداً ﻓﻲ أﺛﻨﺎء اﻟﻨﻬﻲ 24وﻣﻨﺼﻮﺻﺎً ﻋﻠﻴﻪ
ﺑﺎﻟﺸﺮع ﻏﻴﺮ ﻣﺘﻌﺮض ﻟﻼﺟﺘﻬﺎد .وﻋﻠﻰ ﻫﺬا ﻓﺈن اﻟﻤﻨﻜﺮات اﻟﺘﻲ ﻗﺪ ارﺗُﻜﺒﺖ واﻧﺘﻬﺖ
أو اﻟﺘﻲ ﺳﺘُﺮﺗﻜﺐ ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻌﺪ ﻻ ﻣﺠﺎل ﻟﻠﻨﻬﻲ ﻋﻨﻬﺎ ،ﻷن أﻣﺮ اﻟﻤﻨﻜﺮات اﻟﺘﻲ ارﺗُﻜﺒﺖ
واﻧﺘﻬﺖ راﺟﻊ إﻟﻰ اﻹﻣﺎم ﻟﻴﻌﺎﻗﺐ ﻣﺮﺗﻜﺒﻴﻬﺎ ﻋﻠﻴﻬﺎ إن ﻛﺎﻧﺖ ﺛﺎﺑﺘ ًﺔ ،واﻟﺘﻲ ﻟﻢ ﺗُﺮﺗﻜﺐ
وﻟﻜﻦ ﺗﻈﻬﺮ ﻋﻼﻣﺎت ﻋﻠﻰ ارﺗﻜﺎﺑﻬﺎ ﻣﺜﻞ ﺗﻨﻈﻴﻒ اﻟﻤﺠﻠﺲ ﻟﺸﺮب اﻟﺨﻤﺮ ﻳﺠﻮز ﻓﻴﻬﺎ
اﻟﻨﺼﺢ ﻟﻤﻦ ﻳﻌﺰم ﻋﻠﻴﻬﺎ .وإن أﻧﻜﺮ ﻋﺰﻣﻪ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻳﺠﺐ اﻟﺴﻜﻮت ،ﻷن اﻻﺳﺘﻤﺮار
ﻓﻲ اﻟﻨﺼﺢ ﺑﻌﺪ إﻧﻜﺎرﻩ إﺳﺎءة اﻟﻈﻦ ﺑﻪ ﻛﻤﺎ ﻳُﻌﺪ ﻣﻦ ﻗﺒﻴﻞ اﻟﺘﺠﺴﺲ ،وﻫﻤﺎ ﻣﺤ ﱠﺮﻣﺎن
ﺾ ﱠ
ِﻦ ﱠ
اﻟﻈ ِّﻦ إِﺛ ٌْﻢ َوَﻻ
اﻟﻈ ِّﻦ إ ﱠِن ﺑَـ ْﻌ َ
ِﻳﻦ آ َﻣﻨُﻮا ْ
ِﻴﺮا ﻣ َ
ﻟﻘﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ "ﻳَﺎ أَﻳﱡـ َﻬﺎ اﻟﱠﺬ َ
اﺟﺘَﻨِﺒُﻮا َﻛﺜ ً
ﺗَ َﺠ ﱠﺴ ُﺴﻮا" 25واﻟﺴﺆال ﻋﻦ ﺳﺒﺐ اﻟﺘﻨﻈﻴﻒ ﺑﺎﻹﻟﺤﺎح وﺗﻔﻘ ُﺪ اﻟﻤﻜﺎن وﺷﻤﻪ واﻻﺳﺘﻤﺎع
26
إﻟﻰ اﻟﻜﻼم واﻻﺳﺘﺨﺒﺎر ﻋﻦ اﻟﺠﻴﺮان ﻟﻺ ّﻃﻼع ﻋﻠﻰ ﻣﻨﻜﺮ ﻏﻴﺮ ﺟﺎﺋﺰ.
أﻣﺎ ﻛﻮن اﻟﻤﻨﻜﺮ "ﻣﻨﺼﻮﺻﺎً ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ اﻟﺸﺮع ﻏﻴﺮ ﻣﺘﻌﺮض ﻟﻼﺟﺘﻬﺎد" ﻟﺨﺮوج
اﻟﻤﺴﺎﺋﻞ اﻻﺟﺘﻬﺎدﻳﺔ اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻓﻴﻬﺎ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﺬاﻫﺐ ﻣﻦ ﺗﻌﺮﻳﻒ اﻟﻤﻨﻜﺮ ﺣﺘﻰ ﻻ
ﻳﻬﺠﻢ أﺻﺤﺎب اﻟﻤﺬاﻫﺐ اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﺑﻌﻀﻬﻢ ﻋﻠﻰ ﺑﻌﺾ ﺑﺎﺧﺘﻼﻓﻬﻢ ﻓﻲ اﻟﻔﺮوع
وﻻ ﻳﻘﻮل اﻟﺤﻨﻔﻲ ﻟﻠﺸﺎﻓﻌﻲ "أﻋﺪ وﺿﻮءك" ﻋﻨﺪﻣﺎ رأى اﻟﺪم ﻳﺠﺮي ﻣﻦ ﻳﺪﻩ وﻻ
27
ﻳﻘﻮل اﻟﺸﺎﻓﻌﻲ ﻟﻠﺤﻨﻔﻲ "أﻋﺪ ﻋﻘﺪ اﻟﻨﻜﺎح ﻟﻌﺪم وﺟﻮد وﻟﻲ اﻟﺒﻨﺖ".
ﻫﺬا ﻫﻮ اﻟﻤﻨﻜﺮ اﻟﺬي ﻳﺠﺐ اﻟﻨﻬﻲ ﻋﻨﻪ ،واﻟﺬي ﻳُﻘﺼﺪ ﺗﺒﻴﺎﻧﻪ ﻓﻲ ﻫﺬﻩ اﻟﺪراﺳﺔ.
22

 22وﻟﺬﻟﻚ ﻋﺮﻓﻬﺎ اﻟﺠﺮﺟﺎﻧﻲ ﺑﺈﻧﻬﺎ ”ﻣﺨﺎﻟﻔﺔ اﻷﻣﺮ ﻗﺼﺪاً“ .اﻧﻈﺮ :اﻟﺠﺮﺟﺎﻧﻲ ،اﻟﺘﻌﺮﻳﻔﺎت ،ص.283 .
 23اﻟﻐﺰاﻟﻲ ،اﻹﺣﻴﺎء ،ج ،2 .ص.323 .
 24ﻋﺒﺪ اﻟﺠﺒﺎر ،ﺷﺮح اﻷﺻﻮل اﻟﺨﻤﺴﺔ ،ص143 .؛ اﻟﻐﺰاﻟﻲ ،اﻹﺣﻴﺎء ،ج ،2 .ص.320 .
 25ﺳﻮرة اﻟﺤﺠﺮات .12/49
 26اﻟﻐﺰاﻟﻲ ،اﻹﺣﻴﺎء ،ج ،2 .ص324 ،321-319 .؛ واﻧﻈﺮ أﻳﻀﺎً :اﻟﺠﻮﻳﻨﻲ ،اﻹرﺷﺎد )ﻣﻊ ﺷﺮح اﻹرﺷﺎد ﻷﺑﻲ ﺑﻜﺮ ﺑﻦ
ﻣﻴﻤﻮن( ،ص.608 .
 27اﻧﻈﺮ :ﻋﺒﺪ اﻟﺠﺒﺎر ،ﺷﺮح اﻷﺻﻮل اﻟﺨﻤﺴﺔ ،ص147 .؛ اﻟﻐﺰاﻟﻲ ،اﻹﺣﻴﺎء ،ج ،2 .ص322-321 .؛ أﺑﻮ ﺑﻜﺮ ﺑﻦ ﻣﻴﻤﻮن،
ﺷﺮح اﻹرﺷﺎد ،ص.607 .
34

ﻣﺒﺪأ اﻷﻣﺮ ﺑﺎﻟﻤﻌﺮوف واﻟﻨﻬﻲ ﻋﻦ اﻟﻤﻨﻜﺮ ﻓﻲ اﻟﻘﺮآن اﻟﻜﺮﻳﻢ )دراﺳﺔ ﺗﺤﻠﻴﻠﻴﺔ(

واﻷﻣﺮ :ﻃﻠﺐ اﻟﻔﻌﻞ ﺑﻄﺮﻳﻖ اﻻﺳﺘﻌﻼء 28.واﻟﻨﻬﻲ ﻃﻠﺐ اﻟﻜﻒ ﻋﻦ اﻟﻔﻌﻞ
ﻋﻠﻰ وﺟﻪ اﻻﺳﺘﻌﻼء 29.وﻫﺬا إذا ﻛﺎﻧﺎ ﻣﺠﺮدﻳﻦ ﻣﻦ اﻟﻘﺮاﺋﻦ اﻟﺪاﻟﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺪﻋﺎء
30
واﻟﻨﺪب واﻹﻟﺘﻤﺎس واﻹرﺷﺎد واﻹﺑﺎﺣﺔ واﻟﺘﺴﻮﻳﺔ واﻟﺘﻬﺪﻳﺪ واﻟﺘﻌﺠﻴﺰ وﻏﻴﺮﻫﺎ
وﻓﻲ اﻷﻣﺮ ﺑﺎﻟﻤﻌﺮوف واﻟﻨﻬﻲ ﻋﻦ اﻟﻤﻨﻜﺮ اﻹرﺷﺎد واﻹﻟﺘﻤﺎس ﻣﻊ ﻃﻠﺐ اﻟﻔﻌﻞ أو
اﻟﻜﻒ ﻋﻨﻪ ﻋﻠﻰ وﺟﻪ اﻻﺳﺘﻌﻼء ﺣﺴﺐ اﺧﺘﻼف اﻷﺣﻮال واﻷﺷﺨﺎص ،وﻟﻜﻦ
ﻻ ﻳﺆﺧﺬ ﺑﻄﺮﻳﻖ اﻟﺼﻌﺐ ﻗﺒﻞ اﻟﺴﻬﻞ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﺳﻴﺠﻲء إن ﺷﺎء اﻟﻠﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ.
ﻫﻨﺎك اﺻﻄﻼﺣﺎن ﻗﺪ ﻳﻠﺘﺒﺴﺎن ﻓﻲ ﻣﺴﺄﻟﺔ اﻷﻣﺮ ﺑﺎﻟﻤﻌﺮوف واﻟﻨﻬﻲ ﻋﻦ اﻟﻤﻨﻜﺮ،
وﻫﻤﺎ "اﻟﺪﻋﻮة واﻟﺘﺒﻠﻴﻎ" ﺑﻤﻌﻨﻰ ﺗﻌﺮﻳﻒ اﻹﺳﻼم ﻟﻐﻴﺮ اﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ ﻟﺪﺧﻮﻟﻬﻢ ﻓﻴﻪ وﺗﺒﻨﻴﻬﻢ
إﻳﺎﻩ .إذن؛ اﻟﻤﺨﺎﻃﺐ ﻓﻴﻬﻤﺎ ﻏﻴﺮ اﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ ﺑﻴﻨﻤﺎ اﻟﻤﺨﺎﻃﺒﻮن ﻓﻲ اﻷﻣﺮ ﺑﺎﻟﻤﻌﺮوف
واﻟﻨﻬﻲ ﻋﻦ اﻟﻤﻨﻜﺮ ﻣﺴﻠﻤﻮن 31.ﻳﺼﺢ ﺗﺴﻤﻴﺔ اﻟﺪﻋﻮة واﻟﺘﺒﻠﻴﻎ ﺑﺎﻷﻣﺮ ﺑﺎﻟﻤﻌﺮوف
واﻟﻨﻬﻲ ﻋﻦ اﻟﻤﻨﻜﺮ ﻟﻜﻮن اﻟﺪﺧﻮل ﻓﻲ اﻹﺳﻼم ﻣﻌﺮوﻓﺎًﻛﻤﺎ وﺻﻒ اﻟﻠﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ اﻟﻨﺒﻲ
ﺻﻠﻰ اﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ ﻷﻫﻞ اﻟﻜﺘﺎب ﺑﻘﻮﻟﻪ" :اﻟﱠ ِﺬي ﻳَ ِﺠ ُﺪوﻧَ ُﻪ َﻣ ْﻜﺘُﻮﺑًﺎ ِﻋ ْﻨ َﺪ ُﻫ ْﻢ ِﻓﻲ
ﻴﻞ ﻳَْﺄ ُﻣ ُﺮُﻫ ْﻢ ﺑِﺎﻟ َْﻤ ْﻌ ُﺮ ِ
ﱠﻮَرا ِة َو ِْ
وف َوﻳَـْﻨـ َﻬﺎ ُﻫ ْﻢ َﻋ ِﻦ اﻟْ ُﻤ ْﻨ َﻜ ِﺮ" ،32وﻋﻠﻰ ﻫﺬا ﻓﺈن
اﻹﻧْ ِﺠ ِ
اﻟﺘـ ْ
ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ ﻋﻤﻮﻣﺎً وﺧﺼﻮﺻﺎً ﻣﻄﻠﻘﺎً .أي :اﻷﻣﺮ ﺑﺎﻟﻤﻌﺮوف واﻟﻨﻬﻲ ﻋﻦ اﻟﻤﻨﻜﺮ ﻳﻌﻢ
اﻟﺪﻋﻮة وﻻ ﻳﻨﻌﻜﺲ .ﻟﻮ ﻗﻠﻨﺎ إن اﻷﻣﺮ ﺑﺎﻟﻤﻌﺮوف واﻟﻨﻬﻲ ﻋﻦ اﻟﻤﻨﻜﺮ دﻋﻮة إﻟﻰ
اﻟﻤﻌﺮوف ﻟﺼﺢ اﻟﻘﻮل ﺑﺄﻧﻬﻤﺎ ﻣﺘﺮادﻓﺎن ،إﻻ أن ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ ﻓﺮﻗﺎً ﻣﻬﻤﺎً ﻣﻦ ﺣﻴﺚ اﻟﻘﻴﺎم
ﺑﻬﻤﺎ .ﻓﺈن اﻷﻣﺮ ﺑﺎﻟﻤﻌﺮوف واﻟﻨﻬﻲ ﻋﻦ اﻟﻤﻨﻜﺮ ﻻ ﺳﻴﻤﺎ اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻣﻨﻬﻤﺎ ،أي :اﻟﻨﻬﻲ
ﻋﻦ اﻟﻤﻨﻜﺮ ﻳﺠﺐ ﻣﺘﻰ ﻋﺮض ﻟﻠﻘﺎﺋﻤﻴﻦ ﺑﻪ ﻣﻨﻜﺮ ،ﺑﻴﻨﻤﺎ اﻟﺪﻋﻮة أو اﻟﺘﺒﻠﻴﻎ ﻳﺒﺪأ ﺑﺪاﻳ ًﺔ.
ﺛﻢ إن ﺑﻴﻦ دﻋﻮة اﻟﻨﺒﻲ ودﻋﻮة ﻏﻴﺮﻩ ﻓﺮﻗﺎًﻛﺒﻴﺮاً؛ اﻟﺪﻋﻮة ﻋﻤﻞ اﻟﻨﺒﻲ اﻷﺳﺎﺳﻲ ووﻇﻴﻔﺘﻪ،
ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻴﻪ ﺗﺒﻠﻴﻎ ﻣﺎ ﺗﻠﻘﺎﻩ ﻣﻬﻤﺎ ﻛﺎﻧﺖ اﻟﻈﺮوف ،ﻛﻤﺎ ﻳﺪل ﻋﻠﻴﻪ ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ" :ﻳَﺎ
أَﻳﱡـ َﻬﺎ اﻟ ﱠﺮ ُﺳ ُ
ِﻦ َرﺑّ َ
ِﻚ" 33أي" :ﻛﻞ ﻣﺎ أﻧﺰل إﻟﻴﻚ" ،ﻟﻤﺎ ﻓﻲ
ﻮل ﺑَـ ّﻠ ْ
ِﻎ َﻣﺎ أُﻧْ ِﺰ َل إِﻟَْﻴ َﻚ ﻣ ْ
 28ﻋﺒﺪ اﻟﻌﺰﻳﺰ اﻟﺒﺨﺎري ،ﻛﺸﻒ اﻷﺳﺮار ،ج ،1 .ص242 .؛ واﻧﻈﺮ أﻳﻀﺎً :ﻋﺒﺪ اﻟﺠﺒﺎر ،ﺷﺮح اﻷﺻﻮل اﻟﺨﻤﺴﺔ ،ص.141 .
 29ﻋﻠﻲ اﻟﺠﺎرم وﻣﺼﻄﻔﻰ أﻣﻴﻦ ،اﻟﺒﻼﻏﺔ اﻟﻮاﺿﺤﺔ ،ص187 .؛ واﻧﻈﺮ أﻳﻀﺎً :ﻋﺒﺪ اﻟﺠﺒﺎر ،ﺷﺮح اﻷﺻﻮل اﻟﺨﻤﺴﺔ ،ص.141 .
 30ﻋﻠﻲ اﻟﺠﺎرم وﻣﺼﻄﻔﻰ أﻣﻴﻦ ،اﻟﺒﻼﻏﺔ اﻟﻮاﺿﺤﺔ ،ص187 .؛ واﻧﻈﺮ أﻳﻀﺎً :اﻟﻘﺰوﻳﻨﻲ ،ﺗﻠﺨﻴﺺ اﻟﻤﻔﺘﺎح ،ص.111 .
 31اﻧﻈﺮ أﻳﻀﺎ) .Çağırıcı, Mustafa, “Emir bi’l-Ma’rûf ve Nehiy ani’l-Münker”, DİA, XI, 139 :ﻣﺼﻄﻔﻰ ﺟﺎﻏﻴﺮﻳﺠﻲ،
”اﻷﻣﺮ ﺑﺎﻟﻤﻌﺮوف واﻟﻨﻬﻲ ﻋﻦ اﻟﻤﻨﻜﺮ“ اﻟﻤﻮﺳﻮﻋﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﻟﺮﺋﺎﺳﺔ اﻟﺸﺆون اﻟﺪﻳﻨﻴﺔ ،ج ،11 .ص(.139 .
 32ﺳﻮرة اﻷﻋﺮاف .157/7
 33ﺳﻮرة اﻟﻤﺎﺋﺪة .67/5
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اﺳﻢ اﻟﻤﻮﺻﻮل ﻣﻦ ﻣﻌﻨﻰ اﻟﻌﻤﻮم ،وإن ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻓﻴﻪ ﻣﻌﻨﻰ اﻟﻌﻤﻮم ﻷﺷﻜﻞ ﻣﺎ ﺑﻌﺪﻩ.
ِﺳﺎﻟَﺘَ ُﻪ" وإن ﻟﻢ ﺗﺒﻠﻎ ﻓﻤﺎ ﺑﻠﻐﺖ رﺳﺎﻟﺘﻪ ،ﻷن
إذ ﻣﻌﻨﻰ َ
َﻤﺎ ﺑَـ ﱠﻠ ْﻐ َﺖ ر َ
"وإِ ْن ﻟ َْﻢ ﺗَـ ْﻔ َﻌ ْﻞ ﻓ َ
ﻟﻔﻆ "اﻟﻔﻌﻞ" ﻳﺆﱠول ﻓﻲ ﻣﺜﻞ ﻫﺬﻩ اﻟﻤﻮاﺿﻊ ﺑﻘﺮاﺋﻦ اﻟﺴﻴﺎق .إذا ورد اﻷﻣﺮ ﺑﺎﻟﺘﺒﻠﻴﻎ
"وإِ ْن ﻟ َْﻢ ﺗَـ ْﻔ َﻌ ْﻞ" وإن ﻟﻢ ﺗﺒﻠّﻎ ،ﻻ ﻏﻴﺮ .إذا ﻛﺎن اﻷﻣﺮ ﻛﺬﻟﻚ
ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻳﻜﻮن ﻣﻌﻨﻰ َ
ِﺳﺎﻟَﺘَ ُﻪ" "وإن ﻟﻢ ﺗﺒﻠّﻎ ﻓﻤﺎ ﺑﻠﻐﺖ رﺳﺎﻟﺘﻪ"،
ﻳﻜﻮن ﻣﻌﻨﻰ َ
َﻤﺎ ﺑَـ ﱠﻠ ْﻐ َﺖ ر َ
"وإِ ْن ﻟ َْﻢ ﺗَـ ْﻔ َﻌ ْﻞ ﻓ َ
وﻫﺬا ﺗﻜﺮار ﻻ ﻳﻔﻴﺪ ﺷﻴﺌﺎً ،وﻟﻜﻨﺎ إذا ﻗﻠﻨﺎ إن ﻣﻌﻨﻰ "ﺑَـ ِّﻠ ْﻎ َﻣﺎ أُﻧْﺰ َ
ِل إِﻟ َْﻴ َﻚ ِﻣ ْﻦ َرﺑِّ َﻚ"
"ﺑﻠِّﻎ ﻛﻞ ﻣﺎ أﻧﺰل إﻟﻴﻚ ﻣﻦ رﺑﻚ" ،ﻓﺈن ﻟﻢ ﺗﺒﻠِّﻎ ﻛﻞ ﻣﺎ أﻧﺰل إﻟﻴﻚ ﻣﻦ رﺑﻚ ﻓﻤﺎ
ﺑﻠّﻐﺖ رﺳﺎﻟﺘﻪ ،أي" :ﻓﻤﺎ ﻗﻤﺖ ﺑﻮﻇﻴﻔﺔ اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ" ﻓﻼ إﺷﻜﺎل ﻓﻴﻪ ،وﻫﻮ اﻟﻤﻌﻨﻰ
اﻟﺬي ﻳﻘﺘﻀﻴﻪ اﻟﻤﻮﺻﻮل اﻟﻤﺸﺘﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﻣﻌﻨﻰ اﻟﻌﻤﻮم .وﻟﺬﻟﻚ ﺧﺘﻤﺖ اﻵﻳﺔ ﺑﻘﻮﻟﻪ:
ِن ﱠ
" َو ﱠ
ﺎس إ ﱠ
ﻳﻦ" 34ﺗﺸﺠﻴﻌﺎً ﻟﻠﻨﺒﻲ
ِﻦ اﻟﻨﱠ ِ
اﻟﻠ َﻪ َﻻ ﻳَـ ْﻬﺪِي اﻟْ َﻘ ْﻮَم اﻟْ َﻜﺎ ِﻓ ِﺮ َ
اﻟﻠ ُﻪ ﻳَـ ْﻌ ِﺼ ُﻤ َﻚ ﻣ َ
ﺻﻠﻰ اﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ وﺗﺴﻠﻴ ًﺔ ﻟﻪ ﺑﺄن اﻟﻬﺪاﻳﺔ ﻓﻲ ﻳﺪ اﻟﻠﻪ ،ﻓﻠﻴﺲ ﻟﻪ ﺗﺒﻌﺔ ﻓﻴﻤﻦ ﻻ
ﻳﻬﺘﺪي ﺑﻌﺪ ﺗﺒﻠﻴﻎ ﻣﺎ أﻧﺰل إﻟﻴﻪ .أﻣﺎ دﻋﻮة اﻵﺧﺮﻳﻦ ﻓﻠﻴﺴﺖ ﺑﻬﺬﻩ اﻟﻤﺜﺎﺑﺔ ،ﻋﻨﺪﻣﺎ
ﻗﺎم ﺑﻬﺎ ﺑﻌﻀﻬﻢ ﺗﺴﻘﻂ ﻋﻦ اﻵﺧﺮﻳﻦ ﻛﻤﺎ ﺳﻴﺠﻲء ،وﻟﻬﻢ اﻟﻤﻌﺬرة ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺷﻐﻠﻬﻢ
ﻋﻨﻬﺎ ﺷﻐﻠﻬﻢ اﻟﻀﺮوري أو اﻟﺤﺎﺟﻲ.

 .2أدﻟﺔ ﻓﻲ وﺟﻮب اﻷﻣﺮ ﺑﺎﻟﻤﻌﺮوف واﻟﻨﻬﻲ ﻋﻦ اﻟﻤﻨﻜﺮ

ورد اﻷﻣﺮ ﺑﺎﻟﻤﻌﺮوف واﻟﻨﻬﻲ ﻋﻦ اﻟﻤﻨﻜﺮ ﻓﻲ ﺗﺴﻌﺔ ﻣﻮاﺿﻊ ﻣﻦ اﻟﻘﺮآن اﻟﻜﺮﻳﻢ،
ذﻛﺮﻧﺎ ﺑﻌﻀﺎً ﻣﻨﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﺼﻔﺤﺎت اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ وﺳﻨﺬﻛﺮ ﺑﻌﻀﺎً ﻣﻨﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﺼﻔﺤﺎت
اﻵﺗﻴﺔ ﻋﻨﺪ اﻟﺤﺎﺟﺔ إﻟﻴﻬﺎ وﺳﻨﻜﺘﻔﻲ ﺑﺎﻹﺷﺎرة إﻟﻰ ﺑﻌﻀﻬﺎ اﻵﺧﺮ ﻓﻲ اﻟﻬﻮاﻣﺶ.
ﻣﻨﻬﺎ أ ْﻣﺮ اﻟﻠﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﺑﺄن ﺗﻜﻮن ﻣﻦ ﻋﺒﺎدﻩ اﻟﻤﺆﻣﻨﻴﻦ ﻃﺎﺋﻔﺔ ﺗﺄﻣﺮ ﺑﺎﻟﻤﻌﺮوف
ون ﺑِﺎﻟ َْﻤ ْﻌ ُﺮ ِ
وف
ْﺨ ْﻴ ِﺮ َوﻳَْﺄ ُﻣ ُﺮ َ
"وﻟْﺘَ ُﻜ ْﻦ ِﻣ ْﻨ ُﻜ ْﻢ أُﱠﻣ ٌﺔ ﻳَ ْﺪ ُﻋ َ
ﻮن إِﻟَﻰ اﻟ َ
وﺗﻨﻬﻰ ﻋﻦ اﻟﻤﻨﻜﺮَ :
ﻮن" 35ذﻛﺮ اﻟﻠﻪ ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ وﺗﻌﺎﻟﻰ أن
َوﻳَـْﻨـ َﻬ ْﻮ َن َﻋ ِﻦ اﻟ ُْﻤ ْﻨ َﻜ ِﺮ َوأُوﻟَﺌِ َﻚ ُﻫ ُﻢ اﻟ ُْﻤ ْﻔ ِﻠ ُﺤ َ
37
اﻷﻣﺮ ﺑﺎﻟﻤﻌﺮوف واﻟﻨﻬﻲ ﻋﻦ اﻟﻤﻨﻜﺮ ﻣﻦ أوﺻﺎف اﻟﻤﺆﻣﻨﻴﻦ 36،وأﺛﻨﻰ ﻋﻠﻴﻬﻢ
 34ﺳﻮرة اﻟﻤﺎﺋﺪة .67/5
 35ﺳﻮرة آل ﻋﻤﺮان .104/3
 36ﺳﻮرة اﻟﺤﺞ .41/22
 37ﺳﻮرة آل ﻋﻤﺮان .110/3
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ﻣﺒﺪأ اﻷﻣﺮ ﺑﺎﻟﻤﻌﺮوف واﻟﻨﻬﻲ ﻋﻦ اﻟﻤﻨﻜﺮ ﻓﻲ اﻟﻘﺮآن اﻟﻜﺮﻳﻢ )دراﺳﺔ ﺗﺤﻠﻴﻠﻴﺔ(

وﻋﻠﻰ ﻃﺎﺋﻔﺔ ﻣﻦ أﻫﻞ اﻟﻜﺘﺎب 38ﻟﻘﻴﺎﻣﻬﻢ ﺑﺬﻟﻚ 39،وﻋﺎب أﻫﻞ اﻟﻜﺘﺎب ﻋﻠﻰ
ﺗﺮﻛﻬﻢ اﻟﻨﻬﻲ ﻋﻦ اﻟﻤﻨﻜﺮ 40وﺑﻴّﻦ أن اﻷﻣﺮ ﺑﺎﻟﻤﻌﺮوف واﻟﻨﻬﻲ ﻋﻦ اﻟﻤﻨﻜﺮ ﻣﻦ
ﺎن
أﺳﺒﺎب اﻟﻨﺠﺎة واﻟﺮﺣﻤﺔ واﻟﻔﻮز ﺑﺎﻟﺠﻨﺔ 41وﺗﺮﻛﻪ ﺳﺒﺐ اﻟﻬﻼك ﻗﺎﺋﻼًَ" :ﻓـﻠ َْﻮَﻻ َﻛ َ
ِﻣ َﻦ اﻟْ ُﻘ ُﺮ ِ
ون ِﻣ ْﻦ َﻗـ ْﺒ ِﻠ ُﻜ ْﻢ أُوﻟُﻮ ﺑَ ِﻘﻴﱠ ٍﺔ ﻳَـْﻨـ َﻬ ْﻮ َن َﻋ ِﻦ اﻟْ َﻔ َﺴﺎ ِد ِﻓﻲ َْ
اﻷ ْر ِ
ض إِﱠﻻ َﻗ ِﻠ ًﻴﻼ ِﻣ ﱠﻤ ْﻦ
ﺎن َرﺑﱡ َﻚ
ﻴﻦ َوَﻣﺎ َﻛ َ
َﻤﻮا َﻣﺎ أُﺗْ ِﺮُﻓﻮا ِﻓﻴ ِﻪ َوَﻛﺎﻧُﻮا ُﻣ ْﺠ ِﺮِﻣ َ
أَﻧْ َﺠْﻴـﻨَﺎ ِﻣْﻨـ ُﻬ ْﻢ َواﺗﱠـﺒَ َﻊ اﻟﱠ ِﺬ َ
ﻳﻦ َﻇﻠ ُ
ﻮن" 42وﺗﺪل ﻋﻠﻴﻪ ﻧﺠﺎة اﻟﻄﺎﺋﻔﺔ اﻟﻨﺎﻫﻴﺔ ﻋﻦ
ﻟُِﻴـ ْﻬ ِﻠ َﻚ اﻟْ ُﻘ َﺮى ﺑِ ُﻈ ْﻠ ٍﻢ َوأَ ْﻫ ُﻠ َﻬﺎ ُﻣ ْﺼ ِﻠ ُﺤ َ
اﻧﺘﻬﺎك ﺣﺮﻣﺔ اﻟﺴﺒﺖ 43ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﺳﻨﺘﻜﻠﻢ ﻋﻦ ﻗﺼﺘﻬﻢ ﻣﻦ ﺑﻌﺾ اﻟﻮﺟﻮﻩ.
إن اﻟﻤﺴﺆوﻟﻴﺔ اﻟﻜﺒﺮى ﻓﻲ ﺗﺮك اﻟﻨﻬﻲ ﻋﻦ اﻟﻤﻨﻜﺮ ﺗﻌﻮد إﻟﻰ اﻟﻌﻠﻤﺎء ﻟﻜﻮن
وﻇﻴﻔﺘﻬﻢ أﻛﺒﺮ ﺑﻔﻀﻞ ﻋﻠﻤﻬﻢ ﻋﻠﻰ ﻏﻴﺮﻫﻢ ،وﻟﺬﻟﻚ ذم اﻟﻠﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻋﻠﻤﺎء أﻫﻞ
ﻮن َو َْ
اﻷ ْﺣﺒَ ُﺎر َﻋ ْﻦ َﻗـ ْﻮﻟِ ِﻬ ُﻢ ِْ
اﻹﺛْ َﻢ َوأَ ْﻛ ِﻠ ِﻬ ُﻢ
اﻟﻜﺘﺎب ﺑﻘﻮﻟﻪ ”ﻟ َْﻮَﻻ ﻳَـْﻨـ َﻬﺎ ُﻫ ُﻢ اﻟ ﱠﺮﺑﱠﺎﻧِﻴﱡ َ
44
ﻮن"
ﺲ َﻣﺎ َﻛﺎﻧُﻮا ﻳَ ْﺼَﻨـ ُﻌ َ
ﱡ
اﻟﺴ ْﺤ َﺖ ﻟَﺒِْﺌ َ
وردت ﻓﻲ اﻷﻣﺮ ﺑﺎﻟﻤﻌﺮوف واﻟﻨﻬﻲ ﻋﻦ اﻟﻤﻨﻜﺮ أﺣﺎدﻳﺚﻛﺜﻴﺮة ،ﻣﻨﻬﺎ ﻗﻮﻟﻪ ﺻﻠﻰ
اﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ" :ﻟَﻴْ َﺲ ِﻣﻨﱠﺎ َﻣ ْﻦ ﻟ َْﻢ َﻳـﺮَﺣ ْﻢ َﺻ ِﻐﻴﺮﻧَﺎ َوُﻳـ َﻮﻗِّﺮ َﻛﺒِﻴﺮﻧَﺎ َوﻳَْﺄ ُﻣﺮ ﺑِﺎﻟ َْﻤ ْﻌﺮ ِ
وف َوَﻳـﻨْ َﻪ
ُ
ْ
ْ َ
َ
ْ
45
"واﻟﱠ ِﺬي َﻧـ ْﻔ ِﺴﻲ ﺑِﻴَ ِﺪ ِﻩ ﻟَﺘَْﺄ ُﻣﺮﱠن ﺑِﺎﻟ َْﻤ ْﻌﺮوفِ
َﻋ ِﻦ اﻟ ُْﻤﻨْ َﻜﺮِ" وﻗﻮﻟﻪ ﺻﻠﻰ اﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢَ :
ُ
ُ
َوﻟََﺘـْﻨـ َﻬ ُﻮ ﱠن ِﻋ ِﻦ اﻟ ُْﻤﻨْ َﻜ ِﺮ أَ ْو ﻟَﻴُ ِ
ﻮﺷ َﻜ ﱠﻦ اﻟﻠ ُﻪ أَ ْن َﻳـْﺒـ َﻌ َﺚ َﻋﻠَﻴْ ُﻜ ْﻢ ِﻋ َﻘﺎﺑﺎً ِﻣﻨْ ُﻪ ﺛُ ﱠﻢ ﺗَ ْﺪ ُﻋﻮﻧَ ُﻪ َﻓـ َﻼ
ﺎب ﻟ ُ
"ﻛ َﻼ ُم اﺑْ ِﻦ َآد َم َﻋﻠَﻴْ ِﻪ َﻻ ﻟَُﻪ إِﱠﻻ اﻷَْ ْﻣ َﺮ
َﻜ ْﻢ" 46وﻗﻮﻟﻪ ﺻﻠﻰ اﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢَ :
ﻳُ ْﺴﺘَ َﺠ ُ
 38ﻫﺬﻩ اﻟﻄﺎﺋﻔﺔ ﻣﻦ أﻫﻞ اﻟﻜﺘﺎب ﻟﻴﺴﺖ ﺛﺎﺑﺘﺔ ﻋﻠﻰ ﺷﺮﻳﻌﺘﻬﻢ اﻟﺴﺎﻟﻔﺔ ﺑﻌﺪ أن وﺣﺪوا اﻟﻠﻪ وأﻳﻘﻨﻮا ﺑﺎﻟﻴﻮم اﻵﺧﺮ وأﻗﺮوا ﺑﻤﺎ
ﺟﺎء ﺑﻪ ﻣﺤﻤﺪ ﺻﻠﻰ اﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ ﻛﻤﺎ ذﻫﺐ إﻟﻴﻪ ﺑﻌﺾ اﻟﺒﺎﺣﺜﻴﻦ .واﻻﺳﺘﺪﻻل ﻋﻠﻴﻪ ﺑﺘﻠﻘﻴﺒﻬﻢ ﻫﻨﺎ ﺑـ“أﻫﻞ اﻟﻜﺘﺎب“
دون اﻟﻨﺺ ﻋﻠﻰ اﺗﺒﺎﻋﻬﻢ ﻣﺎ ﺟﺎء ﺑﻪ ﻣﺤﻤﺪ ﺻﻠﻰ اﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ ﻧﺎﻗﺺ ﻟﻤﺎ ﻓﻴﻪ إﻫﻤﺎل ﻟﻶﻳﺎت اﻷﺧﺮ ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﺒﺎب.
واﻷدﻟﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺪل ﻋﻠﻰ وﺟﻮب ﻛﻮﻧﻬﻢ ﻣﻠﺘﺰﻣﻴﻦ ﺑﻜﻞ ﻣﺎ ﺟﺎء ﺑﻪ ﻣﺤﻤﺪ ﺻﻠﻰ اﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ ﻋﻠﻤﺎً وﻋﻤ ً
ﻼ ﺗﻄﻮل ،وﻟﻜﻦ
إذا أﺧﺬ ﻣﺠﻤﻮع اﻟﻘﺮآن اﻟﻜﺮﻳﻢ ﺑﺎﻻﺳﺘﻘﺮاء ﻳﺪل ﻋﻠﻰ ﺻﺤﺔ ﻣﺎ ﻗﻠﻨﺎﻩ.
 39ﺳﻮرة آل ﻋﻤﺮان .114-113/3
 40ﺳﻮرة اﻟﻤﺎﺋﺪة .79/5
 41ﺳﻮرة اﻟﺘﻮﺑﺔ 72-71/9؛ واﻧﻈﺮ أﻳﻀﺎً :ﺳﻮرة اﻟﺘﻮﺑﺔ .112/9
 42ﺳﻮرة ﻫﻮد .117-116/11
 43ﺳﻮرة اﻷﻋﺮاف .166-163/7
 44ﺳﻮرة اﻟﻤﺎﺋﺪة .63/5
 45ﺳﻨﻦ اﻟﺘﺮﻣﺬي ،ﻛﺘﺎب اﻟﺒﺮ ،ﺑﺎب ﻣﺎ ﺟﺎء ﻓﻲ رﺣﻤﺔ اﻟﺼﺒﻴﺎن) ،رﻗﻢ اﻟﺒﺎب.(15 :
 46ﺳﻨﻦ اﻟﺘﺮﻣﺬي ،ﻛﺘﺎب اﻟﻔﺘﻦ ،ﺑﺎب ﻣﺎ ﺟﺎء ﻓﻲ اﻷﻣﺮ ﺑﺎﻟﻤﻌﺮوف واﻟﻨﻬﻲ ﻋﻦ اﻟﻤﻨﻜﺮ )رﻗﻢ اﻟﺒﺎب.(9 :
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ﺑِﺎﻟ َْﻤ ْﻌﺮ ِ
وﻧﺆﺧﺮ
وف َواﻟﱠﻨـ ْﻬ َﻲ َﻋ ِﻦ اﻟ ُْﻤﻨْ َﻜ ِﺮ َوِذ ْﻛ َﺮ اﻟﻠ ِﻪ َﻋ ﱠﺰ َو َﺟ ﱠﻞ" 47ﻧﻜﺘﻔﻲ ﺑﻬﺬا اﻟﻘﺪرّ ،
ُ
ﺳﺮد ﻛﺜﻴﺮ ﻣﻨﻬﺎ ﻟﻤﻮﺿﻌﻬﺎ ﺧﺸﻴ ًﺔ ﻣﻦ اﻟﺘﻜﺮار.
اﺧﺘﻠﻒ اﻟﻌﻠﻤﺎء ﻓﻲ ﻛﻮن اﻷﻣﺮ ﺑﺎﻟﻤﻌﺮوف واﻟﻨﻬﻲ ﻋﻦ اﻟﻤﻨﻜﺮ ﻓﺮض ﻋﻴﻦ
"وﻟْﺘَ ُﻜ ْﻦ ِﻣ ْﻨ ُﻜ ْﻢ
أم ﻓﺮض ﻛﻔﺎﻳﺔ ﺗﺒﻌﺎً ﻹﺧﺘﻼﻓﻬﻢ ﻓﻲ أن "ﻣﻦ" ﻓﻲ ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰَ :
ون ﺑِﺎﻟ َْﻤ ْﻌ ُﺮ ِ
وف َوﻳَـْﻨـ َﻬ ْﻮ َن َﻋ ِﻦ اﻟ ُْﻤ ْﻨ َﻜﺮِ" 48ﻟﻠﺒﻴﺎن أم
ْﺨ ْﻴ ِﺮ َوﻳَْﺄ ُﻣ ُﺮ َ
أُ ﱠﻣ ٌﺔ ﻳَ ْﺪ ُﻋ َ
ﻮن إِﻟَﻰ اﻟ َ
49
ﻟﻠﺘﺒﻌﻴﺾ .ﻳﺒﺪو أﻧﻪ ﻓﺮض ﻛﻔﺎﻳﺔ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﻘﻮم ﺑﻪ ﺑﻌﻀﻬﻢ ﻳﺴﻘﻂ ﻋﻦ اﻵﺧﺮﻳﻦ،
ﻷن ﻇﺎﻫﺮ اﻵﻳﺔ ﻳﺪل ﻋﻠﻰ أن "ﻣﻦ" ﻟﻠﺘﺒﻌﻴﺾ ،وأن ﻫﺬا اﻟﻌﻤﻞ ﻳﻘﺘﻀﻲ ﺷﺮوﻃﺎً
وأوﺻﺎﻓﺎً ﻛﺜﻴﺮة ﻋﻨﺪ ﻣﻦ ﻗﺎم ﺑﻪ 50ﻛﻤﺎ ﺳﻴﺄﺗﻲ ،وﻳﺆﻳّﺪﻩ ﻗﻮﻟﻪ ﺻﻠﻰ اﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ:
ﺎﺻﻰ ﺛُ ﱠﻢ َﻳـ ْﻘ ِﺪرو َن َﻋﻠَﻰ أَ ْن ُﻳـ َﻐﻴِﺮوا ﺛُ ﱠﻢ ﻻَ ُﻳـ َﻐﻴِﺮوا إِﻻﱠ
"ﻣﺎ ِﻣ ْﻦ َﻗـ ْﻮٍم ُﻳـ ْﻌ َﻤ ُﻞ ﻓِﻴ ِﻬ ْﻢ ﺑِﺎﻟ َْﻤ َﻌ ِ
َ
ُ
ُّ
ُّ
ﱠ ِ ِ ِ ٍ 51
ِ
َ
ﻳُﻮﺷ ُﻚ أ ْن َﻳـ ُﻌ ﱠﻤ ُﻬ ُﻢ اﻟﻠ ُﻪ ﻣﻨْ ُﻪ ﺑﻌ َﻘﺎب" واﻟﺤﺪﻳﺚ اﻟﺬي ورد ﻓﻴﻪ ﺗﻤﺜﻴﻞ اﻟﺴﻔﻴﻨﺔ
"ﻣﺜَ ُﻞ اﻟْ َﻘﺎﺋِ ِﻢ َﻋﻠَﻰ ُﺣ ُﺪوِد اﻟﻠ ِﻪ َواﻟ ُْﻤ ْﺪ ِﻫ ِﻦ ﻓِﻴ ِﻪ
ﺣﻴﺚ ﻳﻘﻮل ﺻﻠﻰ اﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢَ :
ﺎب
ﺎب َﺑـ ْﻌ ُﻀ ُﻬ ْﻢ أَ ْﻋ َﻼ َﻫﺎ َوأَ َﺻ َ
َﻛ َﻤﺜَ ِﻞ َﻗـ ْﻮٍم ْاﺳَﺘـ َﻬ ُﻤﻮا ﻋﻠﻰ َﺳ ِﻔﻴﻨَ ٍﺔ ﻓِﻲ اﻟْﺒَ ْﺤ ِﺮ ﻓَﺄَ َﺻ َ
ﻳﻦ ﻓِﻲ أَ ْﺳ َﻔﻠِ َﻬﺎ ﻳَ ْﺼ َﻌ ُﺪو َن َﻓـﻴَ ْﺴَﺘـ ُﻘﻮ َن اﻟ َْﻤ َﺎء َﻓـﻴَ ُﺼﺒﱡﻮ َن َﻋﻠَﻰ
َﺑـ ْﻌ ُﻀ ُﻬ ْﻢ أَ ْﺳ َﻔﻠ ََﻬﺎ ﻓَ َﻜﺎ َن اﻟﱠ ِﺬ َ
ﻳﻦ ﻓِﻲ أَ ْﻋ َﻼ َﻫﺎ َﻓـ َﻘ َ
ﻳﻦ ﻓِﻲ أَ ْﻋ َﻼ َﻫﺎ َﻻ ﻧَ ْﺪ َﻋ ُﻤ ُﻜ ْﻢ ﺗَ ْﺼ َﻌ ُﺪو َن َﻓـُﺘـ ْﺆُذوَﻧـﻨَﺎ َﻓـ َﻘ َ
ﺎل
ﺎل اﻟﱠ ِﺬ َ
اﻟﱠ ِﺬ َ
ﻳﻦ ﻓِﻲ أَ ْﺳ َﻔﻠِ َﻬﺎ ﻓَﺈِﱠﻧـﻨَﺎ َﻧـْﻨـ ُﻘُﺒـ َﻬﺎ ِﻣ ْﻦ أَ ْﺳ َﻔﻠِ َﻬﺎ َﻓـﻨَ ْﺴﺘَ ِﻘﻲ ﻓَﺈِ ْن أَ َﺧ ُﺬوا َﻋﻠَﻰ أَﻳْ ِﺪﻳ ِﻬ ْﻢ
اﻟﱠ ِﺬ َ
52
ﻮﻫ ْﻢ َﻏ َﺮﻗُﻮا َﺟ ِﻤﻴﻌﺎً"
ﻮﻫ ْﻢ ﻧَ َﺠ ْﻮا َﺟ ِﻤﻴﻌﺎً َوإِ ْن َﺗـ َﺮُﻛ ُ
ﻓَ َﻤَﻨـ ُﻌ ُ
ﺛﻢ إن اﻟﻤﻌﺮوف ﻧﻮﻋﺎن :واﺟﺐ وﻣﻨﺪوب ،واﻷﻣﺮ ﺑﺎﻟﻮاﺟﺐ واﺟﺐ ،واﻷﻣﺮ
ﺑﺎﻟﻤﻨﺪوب ﻣﻨﺪوب .واﻟﻤﻨﻜﺮ أﻳﻀﺎً ﻗﺴﻤﺎن :ﺣﺮام وﻣﻜﺮوﻩ .ﻳﺠﺐ اﻟﻤﻮاﻇﺒﺔ ﻋﻠﻰ
53
اﻟﻨﻬﻲ ﻋﻦ اﻟﻤﻨﻜﺮ ﺣﺘﻰ ﻳﺰول ﺳﻮاء ﻛﺎن ﺣﺮاﻣﺎً أو ﻣﻜﺮوﻫﺎً.
 47ﺳﻨﻦ اﺑﻦ ﻣﺎﺟﺔ ،ﻛﺘﺎب اﻟﻔﺘﻦ ،ﺑﺎب ﻛﻒ اﻟﻠﺴﺎن ﻓﻲ اﻟﻔﺘﻨﺔ )رﻗﻢ اﻟﺒﺎب(12 :
 48ﺳﻮرة آل ﻋﻤﺮان .104/3
 49ﻋﺒﺪ اﻟﺠﺒﺎر ،ﺷﺮح اﻷﺻﻮل اﻟﺨﻤﺴﺔ ،ص148 .؛ اﻟﻐﺰاﻟﻲ ،اﻹﺣﻴﺎء ،ج ،2 .ص303 .؛ اﺑﻦ ﺗﻴﻤﻴﺔ ،اﻻﺳﺘﻘﺎﻣﺔ ،ج ،2 .ص-207 .
208؛ ) Yazır, Hak Dini ve Kur’ân Dili, IV, 2312ﻳﺎزﻳﺮ ،دﻳﻦ اﻟﺤﻖ وﻟﻐﺔ اﻟﻘﺮآن ،ج ،4 .ص(2312 .
 50اﻟﺒﻴﻀﺎوي ،أﻧﻮار اﻟﺘﻨﺰﻳﻞ ،ج ،2 .ص.35 .
 51ﺳﻨﻦ أﺑﻲ داوود ،ﻛﺘﺎب اﻟﻤﻼﺣﻢ ،ﺑﺎب اﻷﻣﺮ واﻟﻨﻬﻲ )رﻗﻢ اﻟﺒﺎب(17 :
 52اﻟﺘﺮﻣﺬي ،ﻛﺘﺎب اﻟﻔﺘﻦ) ،رﻗﻢ اﻟﺒﺎب.(12 :
 53ﻋﺒﺪ اﻟﺠﺒﺎر ،ﺷﺮح اﻷﺻﻮل اﻟﺨﻤﺴﺔ ،ص745 ،146 .؛ اﻟﺒﻴﻀﺎوي ،أﻧﻮار اﻟﺘﻨﺰﻳﻞ ،ج35 ،2 .؛ ﻗﺎل اﻹﻣﺎم اﻟﻐﺰاﻟﻲ ﺑﺄن اﻟﻨﻬﻲ
ﻋﻦ اﻟﺤﺮام واﺟﺐ .أﻣﺎ اﻟﻨﻬﻲ ﻋﻦ اﻟﻤﻜﺮوﻩ ﻓﻤﺴﺘﺤﺐ .وﻫﺬاﻛﻼم ﻣﻨﺎﻗﺾ ﻟﻤﺎ أﺛﺒﺘﻨﺎﻩ ﻓﻲ اﻟﻔﻮق ،وﻫﻮ وإنﻛﺎن رأي اﻟﻘﺎﺿﻲ
ﻋﺒﺪ اﻟﺠﺒﺎر اﻟﻤﻌﺘﺰﻟﻲ ﻓﺈن اﻟﻘﺎﺿﻲ اﻟﺒﻴﻀﺎوي )ت (1282/685 .ﻣﻦ اﻷﺷﺎﻋﺮة ﻣﻮاﻓﻖ ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ ﻛﻤﺎ ﺗﺮى.
38

ﻣﺒﺪأ اﻷﻣﺮ ﺑﺎﻟﻤﻌﺮوف واﻟﻨﻬﻲ ﻋﻦ اﻟﻤﻨﻜﺮ ﻓﻲ اﻟﻘﺮآن اﻟﻜﺮﻳﻢ )دراﺳﺔ ﺗﺤﻠﻴﻠﻴﺔ(

 .3اﻟﻤﻜﻠﻔﻮن ﺑﺎﻷﻣﺮ ﺑﺎﻟﻤﻌﺮوف واﻟﻨﻬﻲ ﻋﻦ اﻟﻤﻨﻜﺮ

ﻳﺠﺐ اﻷﻣﺮ ﺑﺎﻟﻤﻌﺮوف واﻟﻨﻬﻲ ﻋﻦ اﻟﻤﻨﻜﺮ ﻋﻠﻰ ﻛﻞ ﻣﺴﻠﻢ ﻣﻜﻠﻒ ﻗﺎدر ﻋﻠﻰ
اﻟﻘﻴﺎم ﺑﻪ .واﺷﺘﺮط ﺑﻌﻀﻬﻢ إذن اﻹﻣﺎم أﻳﻀﺎً ،وﻗﺎل ﺑﻌﺾ اﻹﻣﺎﻣﻴﺔ :ﻻ ﻳﺠﻮز إﻻ
ﺑﺘﻮﻟﻴﺔ اﻹﻣﺎم اﻟﻤﻨﺘﻈﺮ ،وﻫﻮ ﻣﺮﻓﻮض 54.إذا ﻃﺮﺣﻨﺎ ﺷﺮط اﻻﺳﺘﺌﺬان واﻟﺘﻮﻟﻴﺔ ﻣﻦ
اﻹﻣﺎم ﻓﺈن اﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ ﻛﻠﻬﻢ ﻣﺠﻤﻌﻮن ﻋﻠﻰ وﺟﻮﺑﻪ 55إﻻ أن ﻓﻲ ﻛﻮﻧﻪ ﻓﺮض ﻋﻴﻦ
أم ﻓﺮض ﻛﻔﺎﻳﺔ اﺧﺘﻼﻓﺎً ﻛﻤﺎ ﺳﺒﻖ .ﻓﻠﻨﺘﻜﻠﻢ ﻋﻦ ﻛﻞ واﺣﺪ ﻣﻦ ﻫﺬﻩ اﻟﺸﺮوط:
1اﻹﺳﻼم :ﻳﺠﺐ اﻷﻣﺮ ﺑﺎﻟﻤﻌﺮوف واﻟﻨﻬﻲ ﻋﻦ اﻟﻤﻨﻜﺮ ﻋﻠﻰ ﻛﻞ ﻣﺴﻠﻢ َﺑـ ّﺮاًﻛﺎن أو ﻓﺎﺟﺮاً .وإن اﺷﺘﺮط ﺑﻌﻀﻬﻢ ﻓﻴﻤﻦ ﻳﻘﻮم ﺑﻪ َ
اﻟﻌﺪل وﻋﺪ َم اﻟﻔﺴﻖ ،ﻓﺎﻷﻇﻬﺮ
أن ﻳﻘﻮم ﺑﻪ اﻟﻔﺎﺳﻖ أﻳﻀﺎً ،ﻷﻧﻪ ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻴﻪ أﻣﺮان :أﺣﺪﻫﻤﺎ ﺗﺮك اﻟﻤﻨﻜﺮ،
56
واﻵﺧﺮ اﻹﻧﻜﺎر ﻋﻠﻴﻪ ،ﻓﻼ ﻳﺴﻘﻂ ﺑﺘﺮك أﺣﺪ ﻫﺬﻳﻦ اﻷﻣﺮﻳﻦ وﺟﻮب اﻵﺧﺮ،
وﻷﻧﻪ ﻟﻴﺲ ﻫﻨﺎك ﻣﻦ ﻟﻢ ﻳﺨﻄﺊ ﺳﻮى اﻷﻧﺒﻴﺎء ﻋﻠﻴﻬﻢ اﻟﺴﻼم اﻟﺬﻳﻦ ﻋﺼﻤﻬﻢ
اﻟﻠﻪ ﻋﻦ ارﺗﻜﺎب اﻹﺛﻢ ﻋﻤﺪاً ﺑﻌﺪ ﻧﺒﻮﺗﻬﻢ ،وﻣﻊ ذﻟﻚ ﻫﻢ أﻳﻀﺎً ﻗﺪ ﺗﺰل أﻗﺪاﻣﻬﻢ
أﺣﻴﺎﻧﺎً ﻓﻴﺮﺷﺪﻫﻢ اﻟﻠﻪ إﻟﻰ اﻟﺤﻖ .وﻟﻮ ﺗﻮﻗﻒ اﻷﻣﺮ ﺑﺎﻟﻤﻌﺮوف واﻟﻨﻬﻲ ﻋﻦ اﻟﻤﻨﻜﺮ
ﻋﻠﻰ ﻋﺪم اﻟﻔﺴﻖ ﻟﻢ ﻳﻜﻦ أﺣﺪ ﻟﻴﻘﻮم ﺑﻪ ﻛﻤﺎ روي ﻋﻦ ﺳﻌﻴﺪ ﺑﻦ ﺟﺒﻴﺮ )ت.
57
 (714-713/95رﺣﻤﻪ اﻟﻠﻪ.
ﻗﺪ ﻳﺮد ﻋﻠﻴﻪ أن اﻟﺸﺮط اﻟﻤﻮﺟﺐ اﻟﺬي ﻳﺘﺤ ﱠﺪث ﻋﻨﻪ ﻟﻴﺲ اﻟﻌﺼﻤﺔ ﻣﻦ
اﻟﺬﻧﻮب ﻛﻠﻴﺎً ﻛﻤﺎ ﻛﺎن ﻓﻲ اﻷﻧﺒﻴﺎء ﻋﻠﻴﻬﻢ اﻟﺴﻼم ،وﻫﺬا ﻟﻴﺲ ﺑﻤﻤﻜﻦ ﻷﺣﺪ
ﺳﻮاﻫﻢ أﺑﺪاً ،وﻟﻜﻦ اﻟﺬي ﻳﻘﻮم ﺑﺎﻷﻣﺮ ﺑﺎﻟﻤﻌﺮوف واﻟﻨﻬﻲ ﻋﻦ اﻟﻤﻨﻜﺮ ﻻ ﺑﺪ أن
ﻳﻜﻮن ﺑﻌﻴﺪاً ﻋﻦ اﻻﻗﺘﺮاف ﺑﺎﻟﻜﺒﺎﺋﺮ ﺣﺘﻰ ﻳﻘﺘﺪي اﻟﻨﺎس ﺑﻪ وﻳﺘﻌﻈﻮا ﺑﻤﺎ ﻳﻘﻮل
وﻳﺮﺗﻌﺪوا ﻣﻦ اﻟﻤﻨﺎﻛﻴﺮ اﻟﺘﻲ ﻳﺮﺗﻜﺒﻮﻧﻬﺎ.
رد اﻹﻣﺎم اﻟﻐﺰاﻟﻲ )ت (1111/505 .رﺣﻤﻪ اﻟﻠﻪ ﻫﺬا اﻻﻋﺘﺮاض ﺑﺼﺤﺔ ﻏﺰو ﻣﺮﺗﻜﺐ
اﻟﻜﺒﻴﺮة – واﻟﻐﺰو أﻳﻀﺎً ﻣﻦ ﺟﻤﻠﺔ اﻟﻨﻬﻲ ﻋﻦ اﻟﻤﻨﻜﺮ ﺑﺴﺒﺐ ﻛﻮﻧﻪ ﻣﻨﻌﺎً ﻟﻠﻜﻔﺎر ﻋﻦ
اﻟﻮﻗﻮف ﺿﺪ اﻹﺳﻼم – واﺳﺘﺪل ﻋﻠﻴﻪ ﺑﻮﺟﻮد اﻟﻔﺠﺎر وﺷﺎرﺑﻲ اﻟﺨﻤﺮ وﻣﺎﻧﻌﻲ اﻟﻴﺘﺎﻣﻰ ﻓﻲ
 54اﻟﻐﺰاﻟﻲ ،اﻹﺣﻴﺎء ،ج ،2 .ص311 ،308 .؛ أﺑﻮ ﺑﻜﺮ ﺑﻦ ﻣﻴﻤﻮن ،ﺷﺮح اﻹرﺷﺎد ،ص.606 .
 55ﻋﺒﺪ اﻟﺠﺒﺎر ،ﺷﺮح اﻷﺻﻮل اﻟﺨﻤﺴﺔ ،ص741 ،142 .؛ أﺑﻮ ﺑﻜﺮ ﺑﻦ ﻣﻴﻤﻮن ،ﺷﺮح اﻹرﺷﺎد ،ص.605 .
 56اﻟﺒﻴﻀﺎوي ،أﻧﻮار اﻟﺘﻨﺰﻳﻞ ،ج ،2 .ص.35 .
 57اﻟﻐﺰاﻟﻲ ،اﻹﺣﻴﺎء ،ج ،2 .ص309 .؛ أﺑﻮ ﺑﻜﺮ ﺑﻦ ﻣﻴﻤﻮن ،ﺷﺮح اﻹرﺷﺎد ،ص.607 .
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اﻟﺠﻴﻮش اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﻣﻨﺬ ﻋﻬﺪ اﻟﻨﺒﻲ ﺻﻠﻰ اﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ ﺑﺠﺎﻧﺐ اﻷﺑﺮار واﻟﺼﺎﻟﺤﻴﻦ.
ﺛﻢ ﻗﺎل ﻣﺎ ﻣﻌﻨﺎﻩ :ﻟﻮ ﻗﻴﻞ إن اﻟﻔﺴﻖ ﻳُﺨﻞ ﺑﺼﻼﺣﻴﺔ اﻟﻔﺎﺳﻖ ﻟﻸﻣﺮ ﺑﺎﻟﻤﻌﺮوف واﻟﻨﻬﻲ
ﻋﻦ اﻟﻤﻨﻜﺮ ﻟِﺘﻮﻗﻒ ﻫﺬا اﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰﻛﻮن اﻟﻘﺎﺋﻢ ﺑﻪ أﺳﻮًة ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻘﻮﻟﻪ ﻟﺠﺎز اﻟﻘﻮل ﺑﺄن
اﻷﻣﺮ ﺑﺎﻟﻤﻌﺮوف واﻟﻨﻬﻲ ﻋﻦ اﻟﻤﻨﻜﺮ ﻟﻴﺲ واﺟﺒﺎً ﻋﻠﻰ اﻟﻔﺎﺳﻖ اﻟﻤﺠﺎﻫﺮ ﻟﻤﺎ ﻟﻴﺲ ﻓﻲ
ﻛﻼﻣﻪ أﺛﺮ ﻓﻲ اﻟﻤﺨﺎﻃﺐ ،وﻟﻜﻦ ﻫﺬا إذا ﻛﺎن اﻷﻣﺮ ﺑﺎﻟﻤﻌﺮوف واﻟﻨﻬﻲ ﻋﻦ اﻟﻤﻨﻜﺮ
ﺑﺎﻟﻠﺴﺎن .أﻣﺎ إذاﻛﺎن ﺑﺎﻟﻴﺪ ﻓﻼ ﻣﺎﻧﻊ ﻣﻦ ﻧﻬﻲ اﻟﻔﺎﺳﻖ ﻋﻦ اﻟﻤﻨﻜﺮ ﻣﺜﻞ ﺻﺐ اﻟﺨﻤﺮ
ﱠﺎس ﺑِﺎﻟْﺒِ ِّﺮ َوﺗَـ ْﻨ َﺴ ْﻮ َن أَْﻧـ ُﻔ َﺴ ُﻜ ْﻢ
وﻣﻨﻊ أﻛﻞ ﻣﺎل اﻟﻴﺘﻴﻢ .وأﻣﺎ ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ" :أَﺗَْﺄ ُﻣ ُﺮ َ
ون اﻟﻨ َ
ﺎب أََﻓـ َﻼ ﺗَـ ْﻌ ِﻘ ُﻠﻮنَ" 58وﻏﻴﺮﻩ ﻣﻦ اﻵﻳﺎت ،ﻓﺘﻮﺑﻴﺦ اﻟﻤﺨﺎﻃﺒﻴﻦ ﺑﺘﺮﻛﻬﻢ
َوأَْﻧـﺘُ ْﻢ ﺗَـْﺘـ ُﻠ َ
ﻮن اﻟْ ِﻜﺘَ َ
59
اﻟﺒ ِّﺮ ،ﻻ ﺑﺄﻣﺮﻫﻢ اﻟﻨﺎس ﺑﻪ.
إذن ،ﻳﻤﻜﻦ اﻟﻘﻮل ﺑﺄن ﻋﺪم اﻟﻔﺴﻖ ﻣﻦ ﺷﺮوط اﻟﻜﻤﺎل ﻓﻴﻤﻦ ﻳﻘﻮم ﺑﺎﻷﻣﺮ
ﺑﺎﻟﻤﻌﺮوف واﻟﻨﻬﻲ ﻋﻦ اﻟﻤﻨﻜﺮ ،ﻻ ﻣﻦ ﺷﺮوط اﻟﺼﺤﺔ .ﻟﻠﻔﺎﺳﻖ أن ﻳﺄﻣﺮ ﺑﺎﻟﻤﻌﺮوف
وﻳﻨﻬﻰ ﻋﻦ اﻟﻤﻨﻜﺮ ﻣﺎ دام ﻳﻌﺮف أن ﻛﻼﻣﻪ ﻣﺆﺛِّﺮ ﻓﻲ ﻣﺨﺎﻃﺒﻪ ،وﻋﻠﻴﻪ أن ﻳﻨﺰﺟﺮ ﻣﻦ
ﻓﺴﻘﻪ ﺣﺘﻰ ﻳﺤﺼﻞ ﻋﻠﻰ ﻫﺬا اﻷﺛﺮ ،ﻷن اﻷﻣﺮ ﺑﺎﻟﻤﻌﺮوف واﻟﻨﻬﻲ ﻋﻦ اﻟﻤﻨﻜﺮ إذاﻛﺎن
ﺗﺤﻘﻴﻘﻪ ﺑﺄﺣﺴﻦ اﻟﺸﻜﻞ ﻣﺘﻮﻗﻔﺎً ﻋﻠﻰ ﻗﻴﺎم اﻟﺸﺨﺺ ﺑﻤﺎ ﻳﺄﻣﺮ ﺑﻪ وﻳﻨﻬﻰ ﻋﻨﻪ ﻓﻼ ﺑﺪ
أن ﻳﺄﺗﻤﺮ ﺑﺎﻷواﻣﺮ وﻳﻨﺘﻬﻲ ﻋﻦ اﻟﻨﻮاﻫﻲ أوﻻً ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺎﻋﺪة اﻟﻔﻘﻬﻴﺔ اﻟﻤﻘﺮرة "ﻣﺎ ﻻ ﻳﻘﻮم
اﻟﻮاﺟﺐ ﱠإﻻ ﺑﻪ ﻓﻬﻮ واﺟﺐ" .وإﻻﱠ ﻳﺘﻌ ﱠﺮض ﻟﻠﱠﻮم ﻋﻠﻰ ﺣﺪ ﻗﻮل أﺑﻲ اﻷﺳﻮد اﻟ ﱡﺪؤﻟﻲ:
ﻻ ﺗﻨﻪ ﻋﻦ ُﺧﻠ ٍ
ﻋﻈﻴﻢ
ُﻖ وﺗﺄﺗﻲ ﻣﺜﻠﻪ
ٌ
ﻋﺎر ﻋﻠﻴﻚ إذا ﻓﻌﻠﺖ ُ
اﺷﺘﺮاط اﻹﺳﻼم ﻳﻔﻴﺪ أن اﻷﻣﺮ ﺑﺎﻟﻤﻌﺮوف واﻟﻨﻬﻲ ﻋﻦ اﻟﻤﻨﻜﺮ ﻟﻴﺲ واﺟﺒﺎً
60
ﻋﻠﻰ ﻏﻴﺮ اﻟﻤﺴﻠﻢ ﻟﺨﻠﻮﻩ ﻣﻦ اﻹﻳﻤﺎن اﻟﺬي ﻫﻮ ﻣﻨﺎط ﻛﻞ ﻣﻌﺮوف.
 -2اﻟﺘﻜﻠﻴﻒ :وﻫﺬا ﻳﻘﺘﻀﻲ اﻟﻌﻘﻞ واﻟﺒﻠﻮغ ،وﻟﻜﻦ ﻳﺠﻮز ﻟﻠﻮﻟﺪ اﻟﻤﻤﻴﺰ اﻟﻤﺮاﻫﻖ
أن ﻳﻘﻮم ﺑﻪ وإن ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻣﻜﻠﻔﺎً ﺑﻪ ﻛﻤﺎ ﻳﺠﻮز ﻟﻪ اﻟﺒﻴﻊ واﻟﺸﺮاء ﺑﺈذن وﻟﻴّﻪ 61.إذن،
اﻟﺘﻜﻠﻴﻒ ﻣﻦ ﺷﺮوط اﻟﻮﺟﻮب ،ﻻ اﻟﺼﺤﺔ ،وﺑﻬﺬا ﻳﺨﺮج اﻟﺼﺒﻲ واﻟﻤﺠﻨﻮن.
 58ﺳﻮرة اﻟﺒﻘﺮة .44/2
 59اﻟﻐﺰاﻟﻲ ،اﻹﺣﻴﺎء ،ج ،2 .ص.310-309 .
ﱠ
 60ﻳﺠﻮز ﻧﻬﻲ اﻟﺬﻣﻲ اﻟﻤﺴﻠﻢ ﻋﻦ اﻟﻤﻨﻜﺮ ﺑﺎﻟﻘﻮل وﻻ ﻳﺠﻮز ﻟﻪ اﻟﻤﻨﻊ ﺑﻴﺪﻩ ﻟﻤﺎ ﻓﻴﻪ ﺗﺴﻠﻂ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺴﻠﻢَ ” .وﻟَ ْﻦ ﻳَ ْﺠ َﻌ َﻞ اﻟﻠ ُﻪ
ِﻴﻦ َﺳﺒ ً
ِﻴﻼ" )ﺳﻮرة اﻟﻨﺴﺎء  (141/4اﻧﻈﺮ :اﻟﻐﺰاﻟﻲ ،اﻹﺣﻴﺎء ،ج ،2 .ص.311 .
ِﻳﻦ َﻋ َﻠﻰ اﻟْ ُﻤ ْﺆِﻣﻨ َ
ﻟِ ْﻠ َﻜﺎ ِﻓﺮ َ
 61اﻟﻐﺰاﻟﻲ ،اﻹﺣﻴﺎء ،ج ،2 .ص.308 .
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ﻣﺒﺪأ اﻷﻣﺮ ﺑﺎﻟﻤﻌﺮوف واﻟﻨﻬﻲ ﻋﻦ اﻟﻤﻨﻜﺮ ﻓﻲ اﻟﻘﺮآن اﻟﻜﺮﻳﻢ )دراﺳﺔ ﺗﺤﻠﻴﻠﻴﺔ(

3اﻟﻘﺪرة :وﻫﻲ ﺗُﺨﺮج اﻟﻌﺎﺟﺰ ﻋﻦ اﻟﻘﻴﺎم ﺑﺎﻷﻣﺮ ﺑﺎﻟﻤﻌﺮوف واﻟﻨﻬﻲ ﻋﻦاﻟﻤﻨﻜﺮ ﻣﻦ أن ﻳﻜﻮن ﻣﻜﻠﻔﺎً ﺑﻪ .وأﺳﺒﺎب اﻟﻌﺠﺰ ﻋﻨﻪ :اﻟﻔﺴﻖ ﻋﻨﺪ اﻟﺒﻌﺾ –
وﻗﺪ ﺗﻜﻠﻤﻨﺎ ﻋﻨﻪ— واﻟﻀﺮر اﻟﻤﻠﺤﻮظ ﻋﻨﺪ اﻟﻘﻴﺎم ﺑﻪ ،وﻛﻮن اﻟﻘﺎﺋﻢ ﺑﻪ أﺳﻔﻞ
ﻣﻦ ﻣﺨﺎﻃﺒﻪ ﺳﻨﺎً أو رﺗﺒ ًﺔ ،واﻟﺠﻬﻞ ،وﻋﺪم اﻟﺘﺄﺛﻴﺮ ﻓﻲ اﻟﻤﺨﺎﻃﺐ .وﻧﺘﻨﺎول ﻫﺬﻩ
اﻷﺳﺒﺎب ﺳﻮى اﻟﻔﺴﻖ اﻟﺬي ﺗﻜﻠﻤﻨﺎ ﻋﻨﻪ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ واﺣﺪاً واﺣﺪاً:
أوﻻً :اﻟﻀﺮر اﻟﻤﻠﺤﻮظ :ﻫﻮ اﻟﺨﻮف ﻣﻦ اﻟﺨﻠﻞ ﻓﻲ اﻟﺼﺤﺔ واﻟﺴﻼﻣﺔ ﻓﻲ
اﻟﺒﺪن أو ﺧﺮوج ﻣﺎ ﻓﻲ اﻟﻴﺪ ﻣﻦ اﻟﻤﺎل أو زوال اﻟﺠﺎﻩ ﻋﻨﺪ اﻟﻨﺎس 62،ﻻ اﻟﺨﻮف
ﻣﻦ ﻋﺪم اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻳﺘﻮﻗﻌﻪ ﻣﻦ اﻟﺼﺤﺔ واﻟﻌﻠﻢ واﻟﻤﺎل واﻟﺠﺎﻩ وﻏﻴﺮﻫﺎ،
ﻷن اﻷول ﺿﺮر ﻣﻮﺟﻮد ﻛﺄن ﻳﺴﺘﻴﻘﻦ اﻟﺮﺟﻞ أن اﻟﻘﻴﺎم ﺑﺎﻷﻣﺮ ﺑﺎﻟﻤﻌﺮوف واﻟﻨﻬﻲ
ﻋﻦ اﻟﻤﻨﻜﺮ ﺳﻴُﺤﺪث ﻣﻨﻜﺮاً أﻛﺒﺮ ﻣﻦ اﻟﻤﻨﻜﺮ اﻟﻤﻄﻠﻮب إﺑﻄﺎﻟﻪ 63أو ﺳﻴﺆدي
ﺑﺎﻟﻄﺒﻴﺐ إﻟﻰ اﻹﻋﺮاض ﻋﻦ اﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ وﻫﻮ ﻓﻲ ﻣﺮض ﺣﺮج أو ﺳﻴﺆدي ﺑﻪ إﻟﻰ
اﻟﻘﺘﻞ أو اﻟﻀﺮب اﻟﻤﺒﺮح أو اﻟﻨﻬﺐ وﻣﺎ أﺷﺒﻪ ذﻟﻚ .ﻟﻮ ﻋﻠﻢ أﻧﻪ ﺳﻴُﻀﺮب ﺑﻌﺪ
أن ﻗﺪر ﻋﻠﻰ إﺑﻄﺎل اﻟﻤﻨﻜﺮ ﻟﻜﺎن اﻟﻨﻬﻲ ﻋﻦ اﻟﻤﻨﻜﺮ ﻣﺴﺘﺤﺒﺎً ﺑﺸﺮط أﻻﱠ ﻳﻤﺲ
ﺿﺮر ﺷﺪﻳﺪ أﺣﺪاً ﻣﻦ أﺳﺮﺗﻪ أو ﻏﻴﺮﻫﻢ إﻻﱠ إذا ﻛﺎﻧﻮا راﺿﻴﻦ ﻋﻦ اﻟﻀﺮر اﻟﺬي
ﻳﻤﺴﻬﻢ ﻹﺑﻄﺎل اﻟﻤﻨﻜﺮ ،ﻳﺠﻮز ﺣﻴﻨﺌﺬٍ .واﻟﺜﺎﻧﻲ ،أي :اﻟﺨﻮف ﻣﻦ ﻋﺪم اﻟﺤﺼﻮل
ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻳﺘﻮﻗﻌﻪ ﻟﻴﺲ ﻣﻮﺟﻮداً ،ﺑﻞ ﻣﺤﺘﻤﻞ ﻣﺘﻮﻗﻊ ﻣﺜﻞ اﻟﺨﻮف ﻣﻦ ﺗﻜﺎﺳﻞ
اﻟﻄﺒﻴﺐ ﻓﻲ ﻣﻌﺎﻟﺠﺘﻪ وﻫﻮ ﻟﻴﺲ ﻣﺮﻳﻀﺎً ﻣﺸﺮﻓﺎً ﻋﻠﻰ اﻟﻬﻼك ،وﻻ ﻣﺘﺄﻛﺪاً ﻣﻦ
اﻟﺸﻔﺎء أو اﻟﺨﻮف ﻣﻦ إﻋﺮاض اﻟﻤﻌﻠﻢ ﻋﻨﻪ أو اﻧﻘﻄﺎع اﻟﻌﻄﺎء ﻟﺰوال اﻟﺠﺎﻩ ﻋﻨﺪ
اﻟﺴﻠﻄﺎن وﻏﻴﺮ ذﻟﻚ .واﻟﺨﻮف ﻣﻦ اﻟﻠﻮم واﻷذى واﻟﻨﺴﺒﺔ إﻟﻰ اﻟﺮﻳﺎء واﻟﺴﻤﻌﺔ ﻻ
ﻳُﺴﻘﻂ اﻟﻘﻴﺎم ﺑﺎﻷﻣﺮ ﺑﺎﻟﻤﻌﺮوف واﻟﻨﻬﻲ ﻋﻦ اﻟﻤﻨﻜﺮ ﻟﻤﺎ ﻓﻴﻪ ﻣﺎ ﻳﻜﺮﻫﻪ اﻹﻧﺴﺎن
ﻻ ﻣﺤﺎﻟﺔ 64ﻛﻤﺎ ﻳﺪل ﻋﻠﻴﻪ ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﺣﻜﺎﻳ ًﺔ ﻋﻦ وﺻﻴﺔ ﻟﻘﻤﺎن ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺴﻼم
ﻹﺑﻨﻪ" :ﻳَﺎ ﺑُـﻨَ ﱠﻲ أَِﻗ ِﻢ ﱠ
اﻟﺼ َﻼ َة َوأْ ُﻣ ْﺮ ﺑِﺎﻟْ َﻤ ْﻌ ُﺮ ِ
اﺻﺒ ِْﺮ َﻋ َﻠﻰ
وف َواﻧْ َﻪ َﻋ ِﻦ اﻟْ ُﻤ ْﻨ َﻜ ِﺮ َو ْ
 62ﻋﺒﺪ اﻟﺠﺒﺎر ،ﺷﺮح اﻷﺻﻮل اﻟﺨﻤﺴﺔ ،ص143 .؛ اﻟﻐﺰاﻟﻲ ،اﻹﺣﻴﺎء ،ج ،2 .ص.318 .
 63ﻓﻴﻜﻮن اﻟﻨﻬﻲ ﺣﺮاﻣﺎً ﺣﻴﻨﺌﺬ .اﻧﻈﺮ :اﺑﻦ ﺗﻴﻤﻴﺔ ،اﻻﺳﺘﻘﺎﻣﺔ ،ج ،2 .ص218-216 .؛ واﻧﻈﺮ أﻳﻀﺎً :ﻋﺒﺪ اﻟﺠﺒﺎر ،ﺷﺮح
اﻷﺻﻮل اﻟﺨﻤﺴﺔ ،ص143 .؛ اﻟﻐﺰاﻟﻲ ،اﻷﺣﻴﺎء ،ج ،2 .ص.318 .
 64اﻟﻐﺰاﻟﻲ ،اﻹﺣﻴﺎء ،ج ،2 .ص.319-316 .
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َﻣﺎ أَ َﺻﺎﺑَ َﻚ إ ﱠ
ِﻦ َﻋ ْﺰِم ُْ
ِن َذﻟ َ
اﻷ ُﻣﻮرِ" 65ﻟﻮ ﻛﺎن ﻫﺬا اﻟﻘﺪر ﻣﻦ اﻷذى ﻣﻌﺘﺒﺮاً
ِﻚ ﻣ ْ
ﻓﻲ ﺳﻘﻮط وﺟﻮب اﻷﻣﺮ ﺑﺎﻟﻤﻌﺮوف واﻟﻨﻬﻲ ﻋﻦ اﻟﻤﻨﻜﺮ ﻟﻢ ﻳﺠﺐ ﻫﺬا اﻟﻌﻤﻞ
أﺑﺪاً .وﻛﺬﻟﻚ اﻟﺘﻌﺐ ﻣﻤﺎ ﻗﺎم ﺑﻪ ﻣﻦ ﻣﻨﻊ اﻟﺤﻴﻮان ﻣﻦ أﻛﻞ زرع اﻟﻐﻴﺮ .وإن ﻟﻢ
ﻳﻤﻨﻊ اﻟﺤﻴﻮان ﻣﻦ اﻟﺰرع ﻟﻤﺎ ﻓﻴﻪ ﺗﻌﺐ ﻛﺒﻴﺮ أو ﺿﻴﺎع وﻗﺖ ﻛﺜﻴﺮ ﻓﻼ ﺑ ﱠﺪ ﻣﻦ ﺗﻨﺒﻴﻪ
66
ﺻﺎﺣﺐ اﻟﺰرع.
ﺛﺎﻧﻴﺎً:ﻛﻮن اﻟﻘﺎﺋﻢ ﺑﻪ أﺳﻔﻞ ﻣﻦ اﻟﻤﺨﺎﻃﺐ ﺳﻨﺎً أو رﺗﺒ ًﺔ :ﻛﺄن ﻳﻜﻮن اﻟﻘﺎﺋﻢ ﺑﻪ
اﺑﻨﺎً واﻟﻤﺨﺎﻃﺐ ﺑﻪ أﺑﺎً ،أو أن ﻳﻜﻮن اﻟﻘﺎﺋﻢ ﺑﻪ ﻋﺒﺪاً واﻟﻤﺨﺎﻃﺐ ﺑﻪ ﺳﻴﺪاً ،أو
أن ﺗﻜﻮن اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﺑﻪ زوﺟ ًﺔ واﻟﻤﺨﺎﻃﺐ ﺑﻪ زوﺟﻬﺎ ،أو أن ﻳﻜﻮن اﻟﻘﺎﺋﻢ ﺑﻪ ﻃﺎﻟﺒﺎً
واﻟﻤﺨﺎﻃﺐ ﺑﻪ أﺳﺘﺎذاً ،أو أن ﻳﻜﻮن اﻟﻘﺎﺋﻢ ﺑﻪ رﻋﻴ ًﺔ واﻟﻤﺨﺎﻃﺐ ﺑﻪ ﻗﻴﺎدﻳﺎً .ﻳﺠﺐ
ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺎﺋﻢ ﺑﺎﻷﻣﺮ ﺑﺎﻟﻤﻌﺮوف واﻟﻨﻬﻲ ﻋﻦ اﻟﻤﻨﻜﺮ ﻓﻲ ﻫﺬﻩ اﻟﻈﺮوف ﺗﻌﺮﻳﻒ
اﻟﻤﻌﺮوف ﻟﻠﻤﺨﺎﻃﺐ ﺑﺎﻟﻘﻮل اﻟﻠﻴﻦ واﻟﻤﻮﻋﻈﺔ اﻟﺤﺴﻨﺔ ،وﻻ ﻳﺠﻮز ﻟﻪ اﻟﺴﺐ
واﻟﺘﻌﻨﻴﻒ واﻟﺘﻬﺪﻳﺪ واﻟﺘﺨﻮﻳﻒ واﻟﻤﻨﻊ ﺑﺎﻟﻴﺪ 67.وﺳﻨﻌﻮد إﻟﻰ ﻣﻮﺿﻮع اﻟﻘﻴﺎم
ﺑﺎﻷﻣﺮ ﺑﺎﻟﻤﻌﺮوف واﻟﻨﻬﻲ ﻋﻦ اﻟﻤﻨﻜﺮ ﺗﺠﺎﻩ اﻟﻮﻻة واﻟﻘﺎدة ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻌﺪ وﺳﻨﻔﺼﻠﻪ
إن ﺷﺎء اﻟﻠﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ.
ﺛﺎﻟﺜﺎً اﻟﺠﻬﻞ :ﻻ ﺑﺪ ﻟﻸﻣﺮ ﺑﺎﻟﻤﻌﺮوف واﻟﻨﻬﻲ ﻋﻦ اﻟﻤﻨﻜﺮ ﻣﻦ اﺷﺘﺮاط اﻟﻌﻠﻢ
اﻟﺬي ﻳﺘﻮﻗﻒ ﻗﻴﺎم ﻫﺬا اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺨﻄﻴﺮ ﻋﻠﻴﻪ ،ﻷن اﻟﺠﺎﻫﻞ ﺑﺎﻟﻤﻌﺮوف واﻟﻤﻨﻜﺮ
ﻗﺪ ﻳﺄﻣﺮ ﺑﺎﻟﻤﻨﻜﺮ وﻳﻨﻬﻰ ﻋﻦ اﻟﻤﻌﺮوف وﻳﺆدي إﻟﻰ أﻣﻮٍر أﺷﺪ ﻧﻜﺎرًة ﻣﻦ اﻟﻤﻨﻜﺮ
اﻟﺬي ﻳﺮﻳﺪ إﺑﻄﺎﻟﻪ 68.وﻟﻪ أن ﻳﺄﻣﺮ وﻳﻨﻬﻰ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻌﺮف ﻣﻦ اﻷﻣﻮر اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺔ اﻟﺘﻲ ﻻ
اﺟﺘﻬﺎد ﻓﻴﻬﺎ 69ﻛﺎﻷﻣﺮ ﺑﺎﻟﺼﻼة واﻟﺰﻛﺎة واﻟﺤﺞ واﻟﺼﻮم ،واﻟﻨﻬﻲ ﻋﻤﺎ ﻫﻮ ﻣﻜﻨﻮز
ﻓﻲ اﻟﻔﻄﺮة وﻣﺬﻛﻮر ﻓﻲ اﻟﺸﺮاﺋﻊ ﻣﻦ اﻟﻘﺘﻞ واﻟﺴﺮﻗﺔ واﻟﺰﻧﻰ .وﻋﻠﻰ ﻫﺬا ﻓﺈن اﻟﻌﻠﻢ
ﻣﻦ ﺷﺮوط اﻟﺼﺤﺔ ﻓﻲ اﻷﻣﺮ ﺑﺎﻟﻤﻌﺮوف واﻟﻨﻬﻲ ﻋﻦ اﻟﻤﻨﻜﺮ ﻓﻴﻤﺎ ﻋﺪا اﻟﻤﺴﺎﺋﻞ
اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺔ اﻟﻤﺬﻛﻮرة أﻣﺜﻠﺘﻬﺎ.
 65ﺳﻮرة ﻟﻘﻤﺎن .17/31
 66اﻟﻐﺰاﻟﻲ ،اﻹﺣﻴﺎء ،ج ،2 .ص.323 .
 67اﻟﻐﺰاﻟﻲ ،اﻹﺣﻴﺎء ،ج ،2 .ص.314 .
 68اﻧﻈﺮ :ﻋﺒﺪ اﻟﺠﺒﺎر ،ﺷﺮح اﻷﺻﻮل اﻟﺨﻤﺴﺔ ،ص145 ،142 .؛ اﻟﻐﺰاﻟﻲ ،اﻹﺣﻴﺎء ،ج ،2 .ص316 .؛ اﻟﺒﻴﻀﺎوي ،أﻧﻮار
اﻟﺘﻨﺰﻳﻞ ،ج ،2 .ص.35 .
 69اﻟﺠﻮﻳﻨﻲ ،اﻹرﺷﺎد )ﻣﻊ ﺷﺮح اﻹرﺷﺎد ﻷﺑﻲ ﺑﻜﺮ ﺑﻦ ﻣﻴﻤﻮن( ،ص606 .؛ اﻟﻐﺰاﻟﻲ ،اﻹﺣﻴﺎء ،ج ،2 .ص.316 .
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ﻣﺒﺪأ اﻷﻣﺮ ﺑﺎﻟﻤﻌﺮوف واﻟﻨﻬﻲ ﻋﻦ اﻟﻤﻨﻜﺮ ﻓﻲ اﻟﻘﺮآن اﻟﻜﺮﻳﻢ )دراﺳﺔ ﺗﺤﻠﻴﻠﻴﺔ(

راﺑﻌﺎً ﻋﺪم اﻟﺘﺄﺛﻴﺮ :إذا ﻗﺎم اﻟﻤﻜﻠﻒ ﺑﻤﺎ ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﻦ اﻷﻣﺮ ﺑﺎﻟﻤﻌﺮوف
واﻟﻨﻬﻲ ﻋﻦ اﻟﻤﻨﻜﺮ وﻳﺌﺲ ﻣﻦ اﻷﺛﺮ ﻓﻲ اﻟﻤﺨﺎﻃﺐ ﻋﻨﺪ ﻣﺤﺎوﻟﺘﻪ اﻟﺠﺪﻳﺪة ﻓﻼ ﺗﺒﻌﺔ
ﻋﻠﻴﻪ أﻟﺒﺘﺔ 70،ﻻ ﺳﻴﻤﺎ إذا ﻛﺎن أﺳﻔﻞ ﻣﻦ اﻟﻤﺨﺎﻃﺐ ﺳﻨﺎً أو رﺗﺒ ًﺔ ﻛﺄن ﻳﻜﻮن اﺑﻨﺎً ﻟﻪ
أو ﺣﻔﻴﺪاً أو زوﺟ ًﺔ أو اﺑﻦ أخ أو أﺧﺖ أو ﻃﺎﻟﺒﺎً أو رﻋﻴ ًﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ أﺳﻔﻠﻨﺎﻩ ﻓﺈن أﺛﺮ
ﻛﻼﻣﻪ ﻓﻴﻪ ﻳﻀﻌﻒ ،وﻟﻢ ﺗﻜﻦ ﻟﻪ ﻗﺪرة ﻓﻲ ﻫﺬﻩ اﻟﻤﻮاﻗﻒ ﻋﻠﻰ ﺗﻐﻴﻴﺮ اﻟﻤﻨﻜﺮ ﺑﺎﻟﻴﺪ.
ﻗﺎل ﺗﻌﺎﻟﻰَ " :ﻓ َﺬِّﻛ ْﺮ إ ِْن ﻧَـ َﻔ َﻌ ِﺖ اﻟ ّﺬِْﻛ َﺮى" 71ﻫﺬﻩ اﻵﻳﺔ وإن ﻟﻢ ﻧﻘﻄﻊ ﺑﺄن اﻟﺸﺮط
ﻓﻴﻬﺎ ﻗﻴﺪ اﺣﺘﺮازي ﻳﺘﻀﻤﻦ ﻣﻔﻬﻮم اﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺔ ﺑﻤﻌﻨﻰ ِّ
"ﻓﺬﻛﺮ إن ﻧﻔﻌﺖ اﻟﺬﻛﺮى ،وﻻ
ِّ
ﺗﺬﻛﺮ إن ﻟﻢ ﺗﻨﻔﻊ" ،إذ ﻗﺪ ﻳﻜﻮن ﻣﻌﻨﺎﻫﺎ "ﻓَﺬَِّﻛ ْﺮ إ ِْن َﻧـ َﻔ َﻌ ِﺖ اﻟ ّﺬِْﻛ َﺮى ،وﻟﻜﻦ أﻧﻰ
72
ﺗﻨﻔﻌﻬﻢ اﻟﺬﻛﺮى" وﻏﻴﺮ ذﻟﻚ ﻣﻤﺎ ﻳﻔﻴﺪ ذم ﱠ
اﻟﻤﺬﻛﺮﻳﻦ واﺳﺘﺒﻌﺎد ﺗﺄﺛﻴﺮ اﻟﺬﻛﺮى ﻓﻴﻬﻢ
أو "ﻓﺬﻛﺮ إن ﻧﻔﻌﺖ اﻟﺬﻛﺮى أو ﻟﻢ ﺗﻨﻔﻊ" ُﺣﺬف "أو ﻟﻢ ﺗﻨﻔﻊ" ﻟﺪﻻﻟﺔ ﻣﺎ ﻗﺒﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ
أو ّ
"ﻓﺬﻛﺮ اﻟﻨﺎس ﻛﻠﻬﻢ إن ﻧﻔﻌﺖ اﻟﺬﻛﺮى ﺟﻤﻴﻌﻬﻢ" 73أو ﻏﻴﺮﻫﻤﺎ ﻣﻦ اﻟﺘﺄوﻳﻼت
اﻟﻮاردة ﻓﻲ اﻟﺘﻔﺎﺳﻴﺮ ،ﻷن اﻟﺮﺳﻮل أو اﻟﺪﻋﺎة ﻻ ﻳﻌﻠﻤﻮن ﻣﻦ ﻳﻨﺘﻔﻊ ﺑﺎﻟﺬﻛﺮى ﻣﻤﻦ
ﻻ ﻳﻨﺘﻔﻊ ﺑﻬﺎ ،وﻋﻠﻴﻬﻢ اﻟﺘﻮﺟﻪ ﺑﺎﻟﺪﻋﻮة إﻟﻰ ُﻛ ٍّﻞ 74،ﱠإﻻ أ ﱠن ﻫﺬﻩ اﻵﻳﺔ ﻗﺪ ﺗُﺸﻌﺮ
ﺑﺴﻘﻮط اﻷﻣﺮ ﺑﺎﻟﻤﻌﺮوف واﻟﻨﻬﻲ ﻋﻦ اﻟﻤﻨﻜﺮ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺣﺼﻞ اﻟﻴﻘﻴﻦ ﻋﻨﺪ اﻟﻤﻜﻠﻒ
ﺑﺄﻧﻪ ﻻ ﻳُﺠﺪي اﻟﻤﺨﺎﻃﺐ ﺑﻌﺪ أن ﺳﺒﻖ اﻟﺘﻜﻠﻢ ﻣﻌﻪ ،ﻻ ﺳﻴﻤﺎ إذا ﻛﺎن أﺳﻔﻞ ﻣﻨﻪ
ﺳﻨﺎً أو رﺗﺒ ًﺔ ﻳﺘﺮﻛﻪ ﺣﺘﻰ ﻻ ﻳﻀﻊ اﻟﻌﻠﻢ ﻋﻨﺪ ﻏﻴﺮ أﻫﻠﻪ 75.وﻳﺪل ﺣﺪﻳﺚ أﻧﺲ ﺑﻦ
ﻣﺎﻟﻚ رﺿﻲ اﻟﻠﻪ ﻋﻨﻪ ﻋﻠﻰ ﻣﻮاﺿﻊ ﻳﺴﻘﻂ ﻓﻴﻬﺎ وﺟﻮب اﻷﻣﺮ ﺑﺎﻟﻤﻌﺮوف واﻟﻨﻬﻲ
ِﻴﻞ ﻳَﺎ َرُﺳ َ
ﻋﻦ اﻟﻤﻨﻜﺮ ﺣﻴﺚ ﻗﺎل" :ﻗ َ
ﻮل اﻟﻠ ِﻪ َﻣﺘَﻰ َﻧـْﺘـ ُﺮُك اﻷَْ ْﻣ َﺮ ﺑِﺎﻟْ َﻤ ْﻌ ُﺮ ِ
وف َواﻟﱠﻨـ ْﻬ َﻲ
ِﻴﻜ ْﻢ َﻣﺎ َﻇ َﻬ َﺮ ﻓِﻲ اﻷُْ َﻣ ِﻢ َﻗـْﺒـﻠ ُ
َﺎل :إِذَا َﻇ َﻬ َﺮ ﻓ ُ
َﻜ ْﻢُ .ﻗـ ْﻠﻨَﺎ ﻳَﺎ َرُﺳ َ
َﻋ ِﻦ اﻟْ ُﻤﻨْ َﻜﺮِ؟ ﻗ َ
ﻮل اﻟﻠ ِﻪ َوَﻣﺎ
َﻇ َﻬ َﺮ ﻓِﻲ اﻷُْ َﻣ ِﻢ َﻗـْﺒـﻠَﻨَﺎ ؟ ﻗ َ
َﺎل :اﻟْ ُﻤﻠ ُ
ْﻚ ﻓِﻲ ِﺻ َﻐﺎ ِرُﻛ ْﻢ َواﻟْ َﻔ ِ
ﺎﺣ َﺸ ُﺔ ﻓِﻲ ِﻛﺒَﺎ ِرُﻛ ْﻢ َواﻟْ ِﻌﻠ ُْﻢ ﻓِﻲ
 70اﻧﻈﺮ :ﻋﺒﺪ اﻟﺠﺒﺎر ،ﺷﺮح اﻷﺻﻮل اﻟﺨﻤﺴﺔ ،ص143 .؛ اﻟﻐﺰاﻟﻲ ،اﻹﺣﻴﺎء ،ج ،2 .ص316 .؛ اﻟﺰﻣﺨﺸﺮي ،اﻟﻜﺸﺎف،
ج ،2 .ص.525 .
 71ﺳﻮرة اﻷﻋﻠﻰ .9/87
 72اﻧﻈﺮ :اﻟﺒﻴﻀﺎوي ،أﻧﻮار اﻟﺘﻨﺰﻳﻞ ،ج ،5 .ص.182 .
 73اﻧﻈﺮ :اﺑﻦ ﻋﺎﺷﻮر ،ﺗﻔﺴﻴﺮ اﻟﺘﺤﺮﻳﺮ واﻟﺘﻨﻮﻳﺮ ،اﻟﺠﺰء اﻟﺜﻼﺛﻮن.284 ،
 74اﻧﻈﺮ :رﺷﻴﺪ رﺿﺎ ،ﺗﻔﺴﻴﺮ اﻟﻤﻨﺎر ،ج ،9 .ص353 .؛ اﻟﻘﺎﺳﻤﻲ ،ﻣﺤﺎﺳﻦ اﻟﺘﺄوﻳﻞ ،ج ،5 .ص216 .؛ اﺑﻦ ﻋﺎﺷﻮر ،ﺗﻔﺴﻴﺮ
اﻟﺘﺤﺮﻳﺮ واﻟﺘﻨﻮﻳﺮ ،اﻟﺠﺰء اﻟﺜﻼﺛﻮن.284 ،
 75اﻧﻈﺮ :اﻟﺒﻴﻀﺎوي ،أﻧﻮار اﻟﺘﻨﺰﻳﻞ ،ج ،5 .ص182 .؛ اﺑﻦ ﻛﺜﻴﺮ ،ﺗﻔﺴﻴﺮ اﻟﻘﺮآن اﻟﻌﻈﻴﻢ ،ج ،4 .ص.592 .
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َرذَاﻟَﺘ ُ
ِﻜ ْﻢ" 76واﻟﻤﻔﻬﻮم أن ﻫﺬﻩ اﻷﺷﻴﺎء اﻟﺜﻼﺛﺔ اﻟﻤﺬﻛﻮرة ﻓﻲ اﻟﺤﺪﻳﺚ ﺗﺆدي إﻟﻰ
ﻋﺪم اﻟﻔﺎﺋﺪة ﻓﻲ اﻷﻣﺮ ﺑﺎﻟﻤﻌﺮوف واﻟﻨﻬﻲ ﻋﻦ اﻟﻤﻨﻜﺮ ،و ﱠإﻻ ﻓﻜﻴﻒ ﺗﻜﻮن ﺣﺠ ًﺔ
ﻟﻠﻤﻜﻠﻔﻴﻦ دون أن ﻳﻘﻮﻣﻮا ﺑﻤﺎ ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻴﻬﻢ؟ وﻳﺆﻳﺪﻩ ﺣﺪﻳﺚ أﺑﻲ ﺛﻌﻠﺒﺔ اﻟﺨﺸﻨﻲ
ُﺴ ُﻜ ْﻢ" 77ﻗﺎل" :أََﻣﺎ َواﻟﻠﱠ ِﻪ
رﺿﻲ اﻟﻠﻪ ﻋﻨﻪ ﻋﻨﺪﻣﺎ ُﺳﺌﻞ ﻋﻦ ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ " َﻋ َﻠ ْﻴ ُﻜ ْﻢ أَْﻧـﻔ َ
ِﻴﺮا َﺳﺄَﻟْ ُﺖ َﻋْﻨـ َﻬﺎ َرُﺳ َ
ﻮل اﻟﻠﱠ ِﻪ -ﺻﻠﻰ اﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢَ -ﻓـ َﻘ َ
ﺎل "
ﻟَ َﻘ ْﺪ َﺳﺄَﻟْ َﺖ َﻋْﻨـ َﻬﺎ َﺧﺒ ً
ﺑَ ِﻞ اْﺋـﺘَ ِﻤﺮوا ﺑِﺎﻟ َْﻤ ْﻌﺮ ِ
وف َوَﺗـﻨَ َﺎﻫ ْﻮا َﻋ ِﻦ اﻟ ُْﻤﻨْ َﻜ ِﺮ َﺣﺘﱠﻰ إِ َذا َرأَﻳْ َﺖ ُﺷ ًّﺤﺎ ُﻣ َﻄ ًﺎﻋﺎ َوَﻫ ًﻮى ُﻣﱠﺘـَﺒـ ًﻌﺎ
ُ
ُ
ِ
ِ
ﺎب ُﻛ ِّﻞ ِذى َرأْ ٍى ﺑِ َﺮأْﻳِﻪ َﻓـ َﻌﻠَﻴْ َﻚ َ -ﻳـ ْﻌﻨﻰ ﺑَِﻨـ ْﻔ ِﺴ َﻚ َ -وَدْع َﻋﻨْ َﻚ
َوُدْﻧـﻴَﺎ ُﻣ ْﺆَﺛـ َﺮًة َوإِ ْﻋ َﺠ َ
اﻟﺼْﺒـ ُﺮ ﻓِﻴ ِﻪ ِﻣﺜْ ُﻞ َﻗـﺒْ ٍ
ْﺠ ْﻤ ِﺮ ﻟِﻠ َْﻌﺎ ِﻣ ِﻞ ﻓِﻴ ِﻬ ْﻢ
اﻟﺼﺒْ ِﺮ ﱠ
اﻟ َْﻌ َﻮا ﱠم ﻓَﺈِ ﱠن ِﻣ ْﻦ َوَراﺋِ ُﻜ ْﻢ أَﻳﱠ َﺎم ﱠ
ﺾ َﻋﻠَﻰ اﻟ َ
ﺎل ﻳَﺎ َرُﺳ َ
ﻼ َﻳـ ْﻌ َﻤﻠُﻮ َن ِﻣﺜْ َﻞ َﻋ َﻤﻠِ ِﻪ"َ .وَز َادﻧِﻰ َﻏْﻴـ ُﺮُﻩ ﻗَ َ
ﻮل اﻟﻠﱠ ِﻪ أَ ْﺟ ُﺮ
ﻴﻦ َرُﺟ ً
ِﻣﺜْ ُﻞ أَ ْﺟ ِﺮ َﺧ ْﻤ ِﺴ َ
ﻴﻦ ِﻣْﻨـ ُﻬ ْﻢ ﻗَ َ
ﻴﻦ ِﻣﻨْ ُﻜ ْﻢ" 78".وأﺣﺎدﻳﺚ اﻟﻔﺘﻨﺔ اﻟﺘﻲ أوﺻﻰ ﻓﻴﻬﺎ
ﺎل " أَ ْﺟ ُﺮ َﺧ ْﻤ ِﺴ َ
َﺧ ْﻤ ِﺴ َ
ِف
اﻟﻨﺒﻲ ﺻﻠﻰ اﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ ﺑﺄن "اﻟ َْﺰْم َﺑـْﻴـﺘَ َﻚ َو ْاﻣﻠِ ْﻚ َﻋﻠَﻴْ َﻚ ﻟِ َﺴﺎﻧَ َﻚ َو ُﺧ ْﺬ ﺑِ َﻤﺎ َﺗـ ْﻌﺮ ُ
ﺎﺻ ِﺔ َﻧـ ْﻔ ِﺴ َﻚ َوَدْع َﻋﻨْ َﻚ أَ ْﻣ َﺮ اﻟ َْﻌﺎ ﱠﻣ ِﺔ 79".وذﻟﻚ رﺧﺼ ٌﺔ
َوَدْع َﻣﺎ ُﺗـﻨْ ِﻜ ُﺮ َوَﻋﻠَﻴْ َﻚ ﺑِﺄَ ْﻣ ِﺮ َﺧ ﱠ
ﻓﻲ ﺗﺮك اﻷﻣﺮ ﺑﺎﻟﻤﻌﺮوف واﻟﻨﻬﻲ ﻋﻦ اﻟﻤﻨﻜﺮ 80،ﻷَ ﱠن اﻟﻘﻮل ﻓﻲ ﻫﺬﻩ اﻟﻈﺮوف ﻻ
ﻳُﺠﺪي إﻻﱠ ﺧﺎﺻﺔ اﻹﻧﺴﺎن وأﻫﻠﻪ .وﻳُﺮوى ﻋﻦ اﺑﻦ ﻣﺴﻌﻮد أﻧﻪ ﻗﺎل ﻓﻲ ﺗﻔﺴﻴﺮ ﻫﺬﻩ
اﻵﻳﺔ "ﻗﺪ أوﺷﻚ أن ﻳﺄﺗﻲ زﻣﺎﻧﻬﺎ ﺗﺄﻣﺮون ﺑﺎﻟﻤﻌﺮوف ﻓﻴﺼﻨﻊ ﺑﻜﻢ ﻛﺬا وﻛﺬا وﺗﻘﻮﻟﻮن
81
ﻓﻼ ﻳﻘﺒﻞ ﻣﻨﻜﻢ ﻓﺤﻴﻨﺌ ٍﺬ " َﻋﻠ َْﻴ ُﻜ ْﻢ أَْﻧـ ُﻔ َﺴ ُﻜ ْﻢ َﻻ ﻳَ ُﻀ ﱡﺮُﻛ ْﻢ َﻣ ْﻦ َﺿ ﱠﻞ إِذَا ا ْﻫﺘَ َﺪْﻳـﺘُ ْﻢ"
ﻳﺠﺐ ﱠأﻻ ﺗﻜﻮن ﻫﺬﻩ اﻷﺣﺎدﻳﺚ ﻣﻌﺬرًة ﻟﺘﺮك اﻷﻣﺮ ﺑﺎﻟﻤﻌﺮوف واﻟﻨﻬﻲ ﻋﻦ اﻟﻤﻨﻜﺮ،
وﻟﻴﺲ ﻟﻠﻤﻜﻠﻒ أن ﻳﺘﺮﻛﻪ ﻗﺒﻞ أن ﻳﻘﻮم ﺑﺎﻟﻮاﺟﺐ ﻋﻠﻴﻪ وﻳﻴﺄس ﻣﻦ ﺣﺼﻮل اﻟﻔﺎﺋﺪة
ﺟﺮﺑﻪ ﻣﺮة أﺧﺮى .ﺑﻞ ،ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻰ اﻷب أو اﻟﺠﺪ أو اﻟﻌﻢ أو اﻟﻮﺻﻲ أو ﻣﻦ ﻛﺎن
إذا ّ
ﻣﺜﻠﻬﻢ أن ﻳﺄﻣﺮوا اﻟﺬﻳﻦ ﻳﺘﻮﻟﻮﻧﻬﻢ ﺑﺎﻟﻤﻌﺮوف وﻳﻨﻬﻮﻧﻬﻢ ﻋﻦ اﻟﻤﻨﻜﺮ ﻓﻲﻛﻞ ﺣﺎل ﺑﺄي
وﺟﻪ ﻣﺎ ،ﻟﻤﺎ ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻴﻬﻢ ﻣﻦ اﻟﺘﻬﺬﻳﺐ واﻟﺘﺮﺑﻴﺔ .إن ﻋﺪم اﻟﺘﺄﺛﻴﺮ اﻟﺬي ﻧﺬﻛﺮﻩ ﻓﻲ
 76ﺳﻨﻦ اﺑﻦ ﻣﺎﺟﺔ ،ﻛﺘﺎب اﻟﻔﺘﻦ ،ﺑﺎب ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ ”ﻳﺎ أﻳﻬﺎ اﻟﺬﻳﻦ آﻣﻨﻮا ﻋﻠﻴﻜﻢ أﻧﻔﺴﻜﻢ“ )رﻗﻢ اﻟﺒﺎب(21 :
 77ﺳﻮرة اﻟﻤﺎﺋﺪة .105/5
 78ﺳﻨﻦ أﺑﻲ داوود ،ﻛﺘﺎب اﻟﻤﻼﺣﻢ ،ﺑﺎب اﻷﻣﺮ واﻟﻨﻬﻲ )رﻗﻢ اﻟﺒﺎب(17 :؛ واﻧﻈﺮ أﻳﻀﺎً ﻟﻼﺳﺘﺪﻻل ﺑﻬﺬا اﻟﺤﺪﻳﺚ
ﻟﺬﻟﻚ :اﺑﻦ ﺗﻴﻤﻴﺔ ،اﻻﺳﺘﻘﺎﻣﺔ ،ج ،2 .ص.214 .
 79ﺳﻨﻦ أﺑﻲ داوود ،ﻛﺘﺎب اﻟﻤﻼﺣﻢ ،ﺑﺎب اﻷﻣﺮ واﻟﻨﻬﻲ )رﻗﻢ اﻟﺒﺎب.(17 :
 80اﻟﻌﻈﻴﻢ آﺑﺎدي ،ﻋﻮن اﻟﻤﻌﺒﻮد ،ج ،11 .ص.334 .
 81اﻟﻐﺰاﻟﻲ ،اﻹﺣﻴﺎء ،ج ،2 .ص .304 .واﻵﻳﺔ ﻣﻦ ﺳﻮرة اﻟﻤﺎﺋﺪة .105/5
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ﻣﺒﺪأ اﻷﻣﺮ ﺑﺎﻟﻤﻌﺮوف واﻟﻨﻬﻲ ﻋﻦ اﻟﻤﻨﻜﺮ ﻓﻲ اﻟﻘﺮآن اﻟﻜﺮﻳﻢ )دراﺳﺔ ﺗﺤﻠﻴﻠﻴﺔ(

ﻫﺬﻩ اﻟﻤﺎدة ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﻐﻴﺮﻫﻢ وﻻ ﺳﻴﻤﺎ اﻟﺬﻳﻦ ﻛﺎﻧﻮا أﺳﻔﻞ ﻣﻮﻗﻔﺎً ﻣﻦ أﺻﺤﺎب اﻟﻤﻨﻜﺮ
ﻛﺎﻻﺑﻦ واﻟﺤﻔﻴﺪ واﺑﻦ اﻷخ وﻏﻴﺮﻫﻢ ﺗﺠﺎﻩ اﻷب أو اﻟﺠﺪ أو اﻟﻌﻢ .وﻣﻊ ذﻟﻚ ﻓﺈن
ﻣﻦ اﻟﻌﻠﻤﺎء ﻣﻦ ﻳﺴﺘﺤﺐ اﻷﻣﺮ ﺑﺎﻟﻤﻌﺮوف واﻟﻨﻬﻲ ﻋﻦ اﻟﻤﻨﻜﺮ ﻓﻲ ﻫﺬﻩ اﻟﺤﺎﻟﺔ رﻏﺒ ًﺔ
ﻓﻲ أﺛﺮﻩ ﻋﻠﻰ اﻟﻐﻴﺮ 82وﺣﺼﻮل ﻓﺮض اﻟﻜﻔﺎﻳﺔ 83.وﻣﻨﻬﻢ ﻣﻦ اﺳﺘﺪل ﻋﻠﻰ وﺟﻮﺑﻪ
ﺑﻤﻮاﻇﺒﺔ اﻟﻄﺎﺋﻔﺔ اﻟﺼﺎﻟﺤﺔ ﻋﻠﻰ ﻧﻬﻲ اﻟﻤﻌﺘﺪﻳﻦ ﻋﻦ اﻻﻋﺘﺪاء ﻓﻲ ﻗﺼﺔ أﺻﺤﺎب
ﻮن َﻗـ ْﻮًﻣﺎ ﱠ
اﻟﻠ ُﻪ
اﻟﺴﺒﺖ اﻟﺘﻲ ﺳﺘﺄﺗﻲ وﺑﻘﻮﻟﻬﻢ ﻓﻴﻬﺎ ﻟﻠﻄﺎﺋﻔﺔ اﻟﻘﺎﺋﻠﺔ ﻟﻬﻢ" 84ﻟِ َﻢ ﺗَ ِﻌ ُﻈ َ
85
ﻮن"
ُﻣ ْﻬ ِﻠ ُﻜ ُﻬ ْﻢ أَ ْو ُﻣ َﻌ ِّﺬﺑُـ ُﻬ ْﻢ َﻋﺬَاﺑًﺎ َﺷ ِﺪﻳ ًﺪا ﻗَﺎﻟُﻮا َﻣ ْﻌ ِﺬ َرًة إِﻟَﻰ َرﺑِّ ُﻜ ْﻢ َوﻟ ََﻌ ﱠﻠ ُﻬ ْﻢ ﻳَـﱠﺘـ ُﻘ َ
وﻣﻨﻬﻢ ﻣﻦ ﻳﻜﺮﻫﻪ ﻟﻜﻮﻧﻪ ﻋﺒﺜﺎً 86.واﻟﻠﻪ أﻋﻠﻢ.
وﻣﻦ أﺳﺒﺎب ﻋﺪم اﻟﺘﺄﺛﻴﺮ ﻓﻲ اﻟﻤﺨﺎﻃﺐ ﻣﺎ ﻳﺆول إﻟﻰ اﻟﻤﻜﻠﻒ ﻧﻔﺴﻪ ﻛﺎﻟﻔﺴﻖ
ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﺳﺒﻖ ،وﻋﻠﻴﻪ أن ﻳﺰﻳﻞ ﻣﺎ ﻓﻴﻪ ﻣﻦ ﻣﻮاﻧﻊ اﻟﺘﺎﺛﻴﺮ أوﻻً ﺣﺘﻰ ﻳﻨﺠﺢ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻪ،
ﻷَ ﱠن ﻣﺎ ﻻ ﻳﻘﻮم اﻟﻮاﺟﺐ إﻻﱠ ﺑﻪ ﻓﻬﻮ أﻳﻀﺎً واﺟﺐ.
وإذا ﻳﺌﺲ اﻟﻤﻜﻠﻒ ﻣﻦ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﺟﻬﻮدﻩ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺨﺎﻃﺐ ﻳﺠﺐ أن ﻳﻬﺠﺮﻩ،
ﻷ ﱠن ﺣﻀﻮر اﻟﻤﻨﻜﺮ ﻻ ﻳﺠﻮز ﻛﻤﺎ ﻳﺪل ﻋﻠﻴﻪ ﻗﻮﻟﻪ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺼﻼة واﻟﺴﻼم "إِ ﱠن
ﻴﻞ َﻛﺎ َن اﻟ ﱠﺮُﺟ ُﻞ َﻳـ ْﻠ َﻘﻰ اﻟ ﱠﺮُﺟ َﻞ َﻓـَﻴـ ُﻘ ُ
ﻮل ﻳَﺎ َﻫﺬَا
ﺺ َﻋﻠَﻰ ﺑَﻨِﻰ إِ ْﺳ َﺮاﺋِ َ
أَ ﱠو َل َﻣﺎ َد َﺧ َﻞ اﻟﱠﻨـ ْﻘ ُ
ﻼ ﻳَ ْﻤَﻨـ ُﻌ ُﻪ َذﻟِ َﻚ أَ ْن
َﻚ ﺛُ ﱠﻢ َﻳـ ْﻠ َﻘ ُﺎﻩ ِﻣ َﻦ اﻟْ َﻐ ِﺪ ﻓَ َ
اﺗﱠ ِﻖ اﻟﻠﱠ ِﻪ َوَدْع َﻣﺎ ﺗَ ْﺼﻨَ ُﻊ ﻓَﺈِﻧﱠُﻪ ﻻَ ﻳَ ِﺤ ﱡﻞ ﻟ َ
ُﻮب َﺑـ ْﻌ ِﻀ ِﻬ ْﻢ ﺑَِﺒـ ْﻌ ٍ
ﺾ
ﻳَ ُﻜﻮ َن أَ ِﻛﻴﻠَ ُﻪ َو َﺷﺮِﻳﺒَ ُﻪ َوﻗَ ِﻌﻴ َﺪ ُﻩ َﻓـﻠَ ﱠﻤﺎ َﻓـ َﻌﻠُﻮا َذﻟِ َﻚ َﺿ َﺮ َب اﻟﻠﱠ ُﻪ ُﻗـﻠ َ
ﺛُ ﱠﻢ ﻗَ َ
ﻴﺴﻰ اﺑْ ِﻦ َﻣ ْﺮﻳَ َﻢ(
ﻳﻦ َﻛ َﻔ ُﺮوا ِﻣ ْﻦ ﺑَﻨِﻰ إِ ْﺳ َﺮاﺋِ َ
ﺎل )ﻟُ ِﻌ َﻦ اﻟﱠ ِﺬ َ
ﻴﻞ َﻋﻠَﻰ ﻟِ َﺴﺎ ِن َد ُاوَد َو ِﻋ َ
ﺎل " َﻛ ﱠ
إِﻟَﻰ َﻗـ ْﻮﻟِِﻪ )ﻓَ ِ
ﻼ َواﻟﻠﱠ ِﻪ ﻟَﺘَْﺄ ُﻣﺮﱠن ﺑِﺎﻟ َْﻤ ْﻌﺮ ِ
ﺎﺳ ُﻘﻮ َن( ﺛُ ﱠﻢ ﻗَ َ
وف َوﻟََﺘـْﻨـ َﻬ ُﻮ ﱠن َﻋ ِﻦ اﻟ ُْﻤﻨْ َﻜ ِﺮ
ُ
ُ
ﱠِ
ْﺤ ِّﻖ
ُﺮﻧﱠُﻪ َﻋﻠَﻰ اﻟ َ
ْﺤ ِّﻖ أَ ْﻃ ًﺮا َوﻟََﺘـ ْﻘ ُﺼ ُﺮﻧﱠُﻪ َﻋﻠَﻰ اﻟ َ
َوﻟَﺘَْﺄ ُﺧ ُﺬ ﱠن َﻋﻠَﻰ ﻳَ َﺪ ِى اﻟﻈﺎﻟ ِﻢ َوﻟَﺘَْﺄﻃ ُ
ﻗَ ْﺼ ًﺮا" 87وﻟﻜﻦ إذا ﻛﺎن ﺻﺎﺣﺐ اﻟﻤﻨﻜﺮ ﻗﺮﻳﺒﺎً ﻟﻠﺸﺨﺺ اﻟﺬي ﻳﻨﻬﺎﻩ ﻛﺎﻷب
واﻷم واﻟﺠﺪ واﻟﺠﺪة واﻟﻌﻢ واﻟﻌﻤﺔ واﻟﺨﺎل واﻟﺨﺎﻟﺔ واﺑﻦ اﻟﻌﻢ وﻏﻴﺮﻫﻢ ﻣﻦ اﻟﺬﻳﻦ
 82ﻋﺒﺪ اﻟﺠﺒﺎر ،ﺷﺮح اﻷﺻﻮل اﻟﺨﻤﺴﺔ ،ص143 .؛ رﺷﻴﺪ رﺿﺎ ،ﺗﻔﺴﻴﺮ اﻟﻤﻨﺎر ،ج ،9 .ص.353 .
).Yazır, Hak Dini Kur’ân Dili, IV, 2312 83ﻳﺎزﻳﺮ ،دﻳﻦ اﻟﺤﻖ وﻟﻐﺔ اﻟﻘﺮآن ،ج ،4 .ص(2312 .
 84اﻧﻈﺮ :اﻟﻘﺎﺳﻤﻲ ،ﻣﺤﺎﺳﻦ اﻟﺘﺄوﻳﻞ ،ج ،5 .ص.216 .
 85ﺳﻮرة اﻷﻋﺮاف .164/7
 86ﻋﺒﺪ اﻟﺠﺒﺎر ،ﺷﺮح اﻷﺻﻮل اﻟﺨﻤﺴﺔ ،ص143 .؛ اﻟﺰﻣﺨﺸﺮي ،اﻟﻜﺸﺎف ،ج ،2 .ص.525 .
 87ﺳﻨﻦ أﺑﻲ داوود ،ﻛﺘﺎب اﻟﻤﻼﺣﻢ ،ﺑﺎب اﻷﻣﺮ واﻟﻨﻬﻲ )رﻗﻢ اﻟﺒﺎب(17 :؛ واﻧﻈﺮ أﻳﻀﺎً :ﺳﻨﻦ اﺑﻦ ﻣﺎﺟﺔ ،ﻛﺘﺎب
اﻟﻔﺘﻦ ،ﺑﺎب اﻷﻣﺮ ﺑﺎﻟﻤﻌﺮوف واﻟﻨﻬﻲ ﻋﻦ اﻟﻤﻨﻜﺮ )رﻗﻢ اﻟﺒﺎب.(20 :
45
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ﻧﻬﻰ اﻟﻠﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻋﻦ ﻗﻄﻊ ﺻﻠﺘﻬﻢ 88ﻓﻬﻞ ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻴﻪ أن ﻳﺠﺘﻨﺐ اﻟﻤﻌﺎﺷﺮة ﻣﻌﻬﻢ
ﻓﻲ ﻣﺠﻠﺲ وﻣﺄﻛﻞ وﻣﺸﺮب؟ ﻻ ﺷﻚ أن ﺣﻜﻢ ﻫﺬا راﺟﻊ إﻟﻰ ﻧﻮع اﻟﻤﻨﻜﺮ
اﻟﺬي ﻳُﻄﻠﺐ إﺑﻄﺎﻟﻪ .إذا ﻛﺎن ﻛﻔﺮاً أو ﺷﺮﻛﺎً وﺻﺎﺣﺒﻪ ﻳﻮاﻟﻲ أﻫﻞ اﻟﺸﺮك أو
اﻟﻜﻔﺮ أﻋﺪاء اﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ وﻳﻨﺼﺮﻫﻢ وﻳﺨﺎﺑﺮﻫﻢ ﻓﻼ ﺟﺮم أن ﻳﻬﺠﺮﻩ ﻛﻤﺎ ﺗﺪل ﻋﻠﻴﻪ
آﻣﻨُﻮا َﻻ ﺗَـﺘ ِ
ﱠﺨﺬُوا
ﻳﻦ َ
اﻵﻳﺎت اﻟﻮاردة ﻓﻲ اﻟﻮﻻء واﻟﺒﺮاء .ﻗﺎل ﺗﻌﺎﻟﻰ" :ﻳَﺎ أَﻳﱡـ َﻬﺎ اﻟﱠ ِﺬ َ
ِﻳﻤ ِ
اﺳﺘَ َﺤﺒﱡﻮا اﻟ ُ
ﺎن َوَﻣ ْﻦ ﻳَـَﺘـ َﻮﻟﱠ ُﻬ ْﻢ ِﻣ ْﻨ ُﻜ ْﻢ
آﺑَ َﺎءُﻛ ْﻢ َوإِ ْﺧ َﻮاﻧَ ُﻜ ْﻢ أَ ْوﻟِﻴَ َﺎء إِ ِن ْ
ْﻜ ْﻔ َﺮ َﻋﻠَﻰ ْاﻹ َ
َﻓﺄُوﻟَﺌِ َﻚ ُﻫﻢ ﱠ
اﺟ ُﻜ ْﻢ
ﻮن ﻗ ْ
ُﻞ إِ ْن َﻛ َ
اﻟﻈﺎﻟِ ُﻤ َ
ﺎن آﺑَﺎ ُؤُﻛ ْﻢ َوأَْﺑـﻨَﺎ ُؤُﻛ ْﻢ َوإِ ْﺧ َﻮاﻧُ ُﻜ ْﻢ َوأَ ْزَو ُ
ُ
َو َﻋ ِﺸ َﻴﺮﺗُ ُﻜ ْﻢ َوأَ ْﻣ َﻮ ٌ
ال اْﻗـَﺘـ َﺮْﻓـﺘُ ُﻤﻮ َﻫﺎ َوﺗِ َﺠ َﺎرٌة ﺗَ ْﺨ َﺸ ْﻮ َن َﻛ َﺴﺎ َد َﻫﺎ َوَﻣ َﺴ ِﺎﻛ ُﻦ ﺗَـ ْﺮ َﺿ ْﻮﻧَـ َﻬﺎ
أَ َﺣ ﱠﺐ إِﻟَﻴ ُﻜﻢ ِﻣ َﻦ ﱠ
اﻟﻠ ِﻪ َوَر ُﺳﻮﻟِ ِﻪ َو ِﺟ َﻬﺎ ٍد ِﻓﻲ َﺳﺒِﻴ ِﻠ ِﻪ َﻓـَﺘـﺮﺑﱠ ُﺼﻮا َﺣﺘﱠﻰ ﻳَْﺄﺗِﻲ ﱠ
اﻟﻠ ُﻪ ﺑِﺄَ ْﻣ ِﺮِﻩ
ْ ْ
َ
َ
89
ﻮن ﺑِ ﱠ
َو ﱠ
ﺎﻟﻠﻪِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ﻴﻦ" وﻗﺎل ﺗﻌﺎﻟﻰَ :
"ﻻ ﺗَﺠ ُﺪ َﻗـ ْﻮًﻣﺎ ﻳُـ ْﺆﻣﻨُ َ
اﻟﻠ ُﻪ َﻻ ﻳَـ ْﻬﺪي اﻟْ َﻘ ْﻮَم اﻟْ َﻔﺎﺳﻘ َ
ون َﻣ ْﻦ َﺣﺎ ﱠد ﱠ
اﻟﻠ َﻪ َوَر ُﺳﻮﻟَ ُﻪ َوﻟ َْﻮ َﻛﺎﻧُﻮا آﺑَ َﺎء ُﻫ ْﻢ أَ ْو أَْﺑـﻨَ َﺎء ُﻫ ْﻢ أَ ْو
َواﻟَْﻴـ ْﻮِم ْاﻵ ِﺧ ِﺮ ﻳُـ َﻮا ﱡد َ
وح ِﻣ ْﻨ ُﻪ
ِﻳﻤ َ
ﺎن َوأَﻳﱠ َﺪ ُﻫ ْﻢ ﺑِ ُﺮ ٍ
إِ ْﺧ َﻮاﻧَـ ُﻬ ْﻢ أَ ْو َﻋ ِﺸ َﻴﺮﺗَـ ُﻬ ْﻢ أُوﻟَﺌِ َﻚ َﻛﺘَ َﺐ ِﻓﻲ ُﻗـﻠُﻮﺑِ ِﻬ ُﻢ ْاﻹ َ
ﻳﻦ ِﻓﻴ َﻬﺎ َر ِﺿﻲ ﱠ
َوﻳُ ْﺪ ِﺧ ُﻠ ُﻬ ْﻢ َﺟﻨ ٍ
ﱠﺎت ﺗَ ْﺠﺮِي ِﻣ ْﻦ ﺗَ ْﺤﺘِ َﻬﺎ َْ
اﻟﻠ ُﻪ َﻋْﻨـ ُﻬ ْﻢ
اﻷْﻧـ َﻬ ُﺎر َﺧﺎﻟِ ِﺪ َ
َ
اﻟﻠ ِﻪ أََﻻ إِ ﱠن ِﺣ ْﺰ َب ﱠ
َوَر ُﺿﻮا َﻋ ْﻨ ُﻪ أُوﻟَﺌِ َﻚ ِﺣ ْﺰ ُب ﱠ
ﻮن" 90وإذا ﻛﺎن
اﻟﻠ ِﻪ ُﻫ ُﻢ اﻟ ُْﻤ ْﻔ ِﻠ ُﺤ َ
ﻛﻔﺮاً أو ﺷﺮﻛﺎً وﻟﻜﻦ ﺻﺎﺣﺒﻪ ﻻ ﻳﻮاﻟﻲ أﻋﺪاء اﻹﺳﻼم واﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ وﻻ ﻳﺆﻳﺪﻫﻢ
وﻻ ﻳﺨﺎﺑﺮﻫﻢ أو ﻛﺎن ﻣﻨﻜﺮﻩ دون اﻟﻜﻔﺮ واﻟﺸﺮك ﻣﻦ اﻟﻔﺴﻮق واﻟﻤﻌﺎﺻﻲ ﻓﻌﻠﻴﻪ
أن ﻳﺤﺴﻦ إﻟﻴﻪ وﻳﻌﺎﻣﻠﻪ ﻣﻌﺎﻣﻠﺔ ﺣﺴﻨﺔ ﺑﺸﺮط أن ﻳﻨﻜﺮ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﻦ اﻟﻜﻔﺮ
واﻟﻤﻌﺎﺻﻲ 91وأﻻ ﻳﺠﺎﻟﺴﻪ ﺑﺪون ﻋﺬر ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﻔﻌﻞ اﻟﻤﻨﻜﺮ ،ﻷن اﻟﻠﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻗﺎل
 88ﺳﻮرة اﻟﺒﻘﺮة 27-26/2؛ ﺳﻮرة اﻟﺮﻋﺪ 25/13؛ ﻫﻜﺬا ﻓﺴﺮ أﻛﺜﺮ اﻟﻤﻔﺴﺮﻳﻦ ﻣﺎ ورد ﻓﻲ ﻫﺎﺗﻴﻦ اﻵﻳﺘﻴﻦ ﻣﻦ ﻗﻄﻊ
اﻟﺼﻠﺔ )اﺑﻦ ﺟﺰي ،اﻟﺘﺴﻬﻴﻞ ،ج ،1 .ص78 .؛ اﺑﻦ ﻛﺜﻴﺮ ،ﺗﻔﺴﻴﺮ اﻟﻘﺮآن اﻟﻌﻈﻴﻢ ،ج ،1 .ص (87 .ورأى ﺑﻌﻀﻬﻢ
ﺣﻜﻤﻬﻤﺎ أﻋﻢ ﻣﻦ ﻫﺬا وﻗﺎل إﻧﻪ ﻳﺘﺎوﻟﻪ وﻏﻴﺮﻩ ﻣﻤﺎ ﻳﺄﻣﺮ اﻟﻠﻪ ﺑﺎﻹﺗﻴﺎن ﺑﻪ وﻟﻢ ﻳﺨﺼﺺ .اﻧﻈﺮ :اﻟﺒﻴﻀﺎوي ،أﻧﻮار اﻟﺘﻨﺰﻳﻞ،
ج ،1 .ص128 .؛ اﻟﻨﺴﻔﻲ ،ﻣﺪارك اﻟﺘﻨﺰﻳﻞ ،ج ،1 .ص57 .؛ اﻟﺨﺎزن ،ﻟﺒﺎب اﻟﺘﺄوﻳﻞ ،ج ،1 .ص.93 .
 89ﺳﻮرة اﻟﺘﻮﺑﺔ .24-23/9
 90ﺳﻮرة اﻟﻤﺠﺎدﻟﺔ .22/59
ﺎب أَ ْن إِذَا َﺳ ِﻤ ْﻌﺘُﻢ آﻳَ ِ ﱠ
 91ﻗﺎل اﻟﻠﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰَ ” :وَﻗ ْﺪ ﻧَـ ﱠﺰ َل َﻋ َﻠ ْﻴ ُﻜ ْﻢ ﻓِﻲ اﻟْ ِﻜﺘَ ِ
َﺮ ﺑِ َﻬﺎ َوﻳُ ْﺴَﺘـ ْﻬ َﺰأُ ﺑِ َﻬﺎ َﻓـ َﻼ ﺗَـ ْﻘ ُﻌ ُﺪوا َﻣ َﻌ ُﻬ ْﻢ
ْ
ﺎت اﻟﻠ ِﻪ ﻳُ ْﻜﻔ ُ
ِن ﱠ
ِﻳﺚ ﻏ َْﻴ ِﺮِﻩ إِﻧﱠ ُﻜ ْﻢ إِذًا ِﻣْﺜـ ُﻠ ُﻬ ْﻢ إ ﱠ
ﻮﺿﻮا ﻓِﻲ َﺣﺪ ٍ
ِﻳﻦ ﻓِﻲ َﺟ َﻬﻨ َﱠﻢ َﺟﻤِﻴ ًﻌﺎ" )ﺳﻮرة اﻟﻨﺴﺎء
َﺣﺘﱠﻰ ﻳَ ُﺨ ُ
ِﻴﻦ َواﻟْ َﻜﺎ ِﻓﺮ َ
اﻟﻠ َﻪ َﺟﺎ ِﻣ ُﻊ اﻟْ ُﻤﻨَﺎ ِﻓﻘ َ
ض َﻛﺎ َن َﻣ ْﻦ َﺷ ِﻬ َﺪ َﻫﺎ ﻓ َ
َﻜ ِﺮَﻫ َﻬﺎ"َ .وﻗ َ
(140/4؛ وﻗﺎل اﻟﻨﺒﻲ ﺻﻠﻰ اﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ" :إِذَا ُﻋ ِﻤﻠ ِ
َﺎل َﻣ ﱠﺮًة "
ْﺨ ِﻄﻴﺌَ ُﺔ ﻓِﻰ اﻷَ ْر ِ
َﺖ اﻟ َ
َﺎب َﻋْﻨـ َﻬﺎ َﻓـ َﺮ ِﺿَﻴـ َﻬﺎ َﻛﺎ َن َﻛ َﻤ ْﻦ َﺷ ِﻬ َﺪ َﻫﺎ" )ﺳﻨﻦ أﺑﻲ داوود ،ﻛﺘﺎب اﻟﻤﻼﺣﻢ ،ﺑﺎب
َﺎب َﻋْﻨـ َﻬﺎ َوَﻣ ْﻦ ﻏ َ
أَﻧْ َﻜ َﺮَﻫﺎ "َ " .ﻛ َﻤ ْﻦ ﻏ َ
اﻷﻣﺮ واﻟﻨﻬﻲ )رﻗﻢ اﻟﺒﺎب.(17 :
46

ﻣﺒﺪأ اﻷﻣﺮ ﺑﺎﻟﻤﻌﺮوف واﻟﻨﻬﻲ ﻋﻦ اﻟﻤﻨﻜﺮ ﻓﻲ اﻟﻘﺮآن اﻟﻜﺮﻳﻢ )دراﺳﺔ ﺗﺤﻠﻴﻠﻴﺔ(

"وَو ﱠﺻْﻴـﻨَﺎ ِْ
ﺎن ﺑِ َﻮاﻟِ َﺪﻳْ ِﻪ َﺣ َﻤ َﻠ ْﺘ ُﻪ أُ ﱡﻣ ُﻪ َو ْﻫﻨًﺎ َﻋﻠَﻰ َو ْﻫ ٍﻦ َوِﻓ َﺼﺎﻟُ ُﻪ
اﻹﻧْ َﺴ َ
ﻓﻲ اﻟﻮاﻟﺪﻳﻦَ :
َﻲ اﻟ َْﻤ ِﺼ ُﻴﺮ َوإِ ْن َﺟﺎ َﻫ َﺪ َ
اك َﻋﻠَﻰ أَ ْن ﺗُ ْﺸﺮ َ
ِك
ِﻓﻲ َﻋ َﺎﻣ ْﻴ ِﻦ أَ ِن ْ
اﺷ ُﻜ ْﺮ ﻟِﻲ َوﻟِ َﻮاﻟِ َﺪﻳْ َﻚ إِﻟ ﱠ
ْﻢ َﻓـ َﻼ ﺗُ ِﻄ ْﻌ ُﻬ َﻤﺎ َو َﺻ ِ
ﺲﻟَ
ﺎﺣْﺒـ ُﻬ َﻤﺎ ِﻓﻲ اﻟ ﱡﺪْﻧـﻴَﺎ َﻣ ْﻌ ُﺮوﻓًﺎ" 92وﻳﻘﺎس
َﻚ ﺑِ ِﻪ ِﻋﻠ ٌ
ﺑِﻲ َﻣﺎ ﻟ َْﻴ َ
ﺣﻜﻢ ﻏﻴﺮﻫﻤﺎ ﻣﻦ اﻟﻌﺼﺒﺔ وأوﻟﻲ اﻟﺮﺣﻢ ﻋﻠﻰ ﺣﻜﻤﻬﻤﺎ ،ﻷن اﻟﻠﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻳﻘﻮل:
"ﻻ ﻳَـْﻨـ َﻬ ُﺎﻛﻢ ﱠ
َ
ﻳﻦ ﻟ َْﻢ ﻳُـ َﻘﺎﺗِﻠُﻮُﻛ ْﻢ ِﻓﻲ اﻟ ِّﺪ ِ
ﻳﻦ َوﻟ َْﻢ ﻳُ ْﺨﺮ ُِﺟﻮُﻛ ْﻢ ِﻣ ْﻦ ِدﻳَﺎرُِﻛ ْﻢ
اﻟﻠ ُﻪ َﻋ ِﻦ اﻟﱠ ِﺬ َ
ُ
ﻴﻦ إِﻧﱠ َﻤﺎ ﻳَـْﻨـ َﻬ ُﺎﻛﻢ ﱠ
أَ ْن ﺗَـﺒـ ﱡﺮو ُﻫﻢ َوﺗُـ ْﻘ ِﺴ ُﻄﻮا إِﻟَﻴ ِﻬﻢ إِ ﱠن ﱠ
اﻟﻠ ُﻪ َﻋ ِﻦ
اﻟﻠ َﻪ ﻳُ ِﺤ ﱡﺐ اﻟ ُْﻤ ْﻘ ِﺴ ِﻄ َ
ُ
ْ ْ
َ ْ
ﻳﻦ َوأَ ْﺧ َﺮ ُﺟﻮُﻛ ْﻢ ِﻣ ْﻦ ِدﻳَﺎرُِﻛ ْﻢ َوﻇَﺎ َﻫ ُﺮوا َﻋﻠَﻰ إِ ْﺧ َﺮ ِ
ﻳﻦ ﻗَﺎﺗَـﻠُﻮُﻛ ْﻢ ِﻓﻲ اﻟ ِّﺪ ِ
اﺟ ُﻜ ْﻢ أَ ْن
اﻟﱠ ِﺬ َ
93
ﺗَـﻮﻟﱠﻮ ُﻫﻢ َوَﻣ ْﻦ ﻳَـَﺘـﻮﻟﱠ ُﻬﻢ َﻓﺄُوﻟَﺌِ َﻚ ُﻫﻢ ﱠ
ﻮن"
اﻟﻈﺎﻟِ ُﻤ َ
ُ
َ ْ
َْ ْ
4إذن اﻹﻣﺎم وﺗﻮﻟﻴﺘﻪ :وﻫﻮ ﺷﺮط اﺧﺘﻠﻒ ﻓﻴﻪ اﻟﻌﻠﻤﺎء ﻛﻤﺎ ﺳﺒﻖ ،ﻣﻨﻬﻢ ﻣﻦردﻩ ﻛﺎﻹﻣﺎم اﻟﻐﺰاﻟﻲ رﺣﻤﻪ اﻟﻠﻪ ،ﻷن اﻟﻮﻻة واﻟﻘﺎدة داﺧﻠﻮن ﻓﻴﻤﻦ ﻳﺆﻣﺮ ﺑﺎﻟﻤﻌﺮوف
وﻳُﻨﻬﻰ ﻋﻦ اﻟﻤﻨﻜﺮ ،ﻓﻜﻴﻒ ﻳﺘﻮﻗﻒ اﻷﻣﺮ ﺑﺎﻟﻤﻌﺮوف واﻟﻨﻬﻲ ﻋﻦ اﻟﻤﻨﻜﺮ ﻋﻠﻰ
إذﻧﻬﻢ؟ 94وﻣﻨﻬﻢ ﻣﻦ اﺷﺘﺮﻃﻪ ،ﻷن ﻗﻴﺎم ﻛﻞ ﻓﺮد ﺑﻬﺬا اﻷﻣﺮ اﻟﺨﻄﻴﺮ اﻟﺬي ﻳﻘﺘﻀﻲ
اﻟﻌﻠﻢ واﻟﺼﺒﺮ وﺣﺴﻦ اﻟﺨﻠﻖ واﻻﺟﺘﻬﺎد ﻓﻴﻤﺎ ﺗﻌﺮض ﻟﻪ ﻣﻦ اﻟﻮﻗﺎﺋﻊ اﻟﻜﺜﻴﺮة ﻳﺆدي
إﻟﻰ ﻣﺸﻜﻼت وﻓﻮﺿﻰ ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ .واﻟﺼﺤﻴﺢ أن ﻓﻲ اﻟﻤﺴﺄﻟﺔ ﺗﻔﺼﻴﻼً ،ﻣﻨﻬﺎ
ﻣﺎ ﻳﻘﻮم ﺑﻪ اﻟﻘﺎدة وﻻ ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ ﻏﻴﺮﻫﻢ ﻛﺈﻗﺎﻣﺔ اﻟﺤﺪود وﺳﺪ اﻟﺜﻐﻮر وﻣﺎ أﺷﺒﻪ ذﻟﻚ،
وﻣﻨﻬﺎ ﻣﺎ ﻳﻘﻮم ﺑﻪ اﻟﻌﻠﻤﺎء ﻛﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻨﺎس وإرﺷﺎدﻫﻢ إﻟﻰ اﻟﺤﻖ ،وﻣﻨﻬﺎ ﻣﺎ ﻳﻘﻮم ﺑﻪ
اﻟﻨﺎس ﻛﻠﻬﻢ ﻛﺎﻹﻧﻜﺎر ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻌﺎﺻﻲ واﻟﻤﻨﻜﺮات 95،ﻷن ﻓﻲ اﻷﻣﺮ ﺑﺎﻟﻤﻌﺮوف
واﻟﻨﻬﻲ ﻋﻦ اﻟﻤﻨﻜﺮ ﺧﻤﺲ ﻣﺮاﺗﺐ ﻳﺠﺐ رﻋﺎﻳﺘﻬﺎ ،ﻻ ﻳﺠﻮز اﻟﺘﺠﺎوز إﻟﻰ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ إﻻ
إذا ﻟﻢ ﺗُﺠﺪ اﻷوﻟﻰ ،وﻻ إﻟﻰ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ إﻻ إذا ﻟﻢ ﺗُﺠﺪ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ،وﻫﻜﺬا إﻟﻰ اﻟﺨﺎﻣﺴﺔ
ﻳﺠﺐ اﻷﺧﺬ ﺑﺎﻷﻳﺴﺮ واﻷﺧﻒ داﺋﻤﺎً ﻣﻊ إﻣﻜﺎن اﻟﺤﺼﻮل ﺑﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺮاد 96.ﻳﺸﻴﺮ
إﻟﻴﻪ ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ " َوإ ِْن َﻃﺎﺋِ َﻔﺘَ ِ
ِﺤﻮا ﺑَـْﻴـَﻨـ ُﻬ َﻤﺎ َﻓﺈ ِْن ﺑَـ َﻐ ْﺖ
ِﻴﻦ اْﻗـَﺘـَﺘـ ُﻠﻮا َﻓﺄَ ْﺻﻠ ُ
ِﻦ اﻟْ ُﻤ ْﺆِﻣﻨ َ
ﺎن ﻣ َ
اﻷ ْﺧﺮى َﻓـﻘَﺎﺗُِﻠﻮا اﻟﱠﺘِﻲ ﺗَـﺒﻐِﻲ َﺣﺘﱠﻰ ﺗَﻔِﻲ َء إِﻟَﻰ أَ ْﻣ ِﺮ ﱠ
اﻟﻠ ِﻪ َﻓﺈ ِْن َﻓﺎ َء ْت
إْ
ْ
ِﺣ َﺪا ُﻫ َﻤﺎ َﻋ َﻠﻰ ُْ َ
 92ﺳﻮرة ﻟﻘﻤﺎن .15-14/31
 93ﺳﻮرة اﻟﻤﻤﺘﺤﻨﺔ .9-8/60
 94اﻟﻐﺰاﻟﻲ ،اﻹﺣﻴﺎء ،ج ،2 .ص.311 .
 95اﻧﻈﺮ :ﻋﺒﺪ اﻟﺠﺒﺎر ،ﺷﺮح اﻷﺻﻮل اﻟﺨﻤﺴﺔ ،ص148 .؛ أﺑﻮ ﺑﻜﺮ ﺑﻦ ﻣﻴﻤﻮن ،ﺷﺮح اﻹرﺷﺎد ،ص.605 .
 96اﻟﻐﺰاﻟﻲ ،اﻹﺣﻴﺎء ،ج ،2 .ص311 .؛ واﻧﻈﺮ أﻳﻀﺎً :ﻋﺒﺪ اﻟﺠﺒﺎر ،ﺷﺮح اﻷﺻﻮل اﻟﺨﻤﺴﺔ ،ص.741 ،144 .
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ِن ﱠ
ِﺤﻮا ﺑَـْﻴـَﻨـ ُﻬ َﻤﺎ ﺑِﺎﻟْ َﻌ ْﺪ ِل َوأَ ْﻗ ِﺴ ُﻄﻮا إ ﱠ
اﻟﻠ َﻪ ﻳُ ِﺤ ﱡﺐ اﻟْ ُﻤﻘ ِ
ﻴﻦ" 97إذ ورد ﻓﻴﻪ
َﻓﺄَ ْﺻﻠ ُ
ْﺴ ِﻄ َ
اﻷﻣﺮ ﺑﺎﻹﺻﻼح أوﻻً ،ﺛﻢ اﻟﻤﻘﺎﺗﻠﺔ ،ﺛﻢ اﻹﺻﻼح ﻣﺮة أﺧﺮى ﻟﺮﺟﻮﻋﻬﻢ ﻋﻦ ﺑﻐﻴﻬﻢ،
وﻫﺬا ﻳﺪل ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻤﻞ ﺑﻤﺎ ﻳﻜﻔﻲ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺮاد.
إن أول اﻟﻤﺮاﺗﺐ اﻟﺨﻤﺲ ﻓﻲ اﻷﻣﺮ ﺑﺎﻟﻤﻌﺮوف واﻟﻨﻬﻲ ﻋﻦ اﻟﻤﻨﻜﺮ ﻫﻮ ﺗﻌﺮﻳﻒ
اﻟﻤﻌﺮوف واﻟﻤﻨﻜﺮ ،واﻟﺜﺎﻧﻲ اﻟﻤﻮﻋﻈﺔ اﻟﺤﺴﻨﺔ ،واﻟﺜﺎﻟﺚ اﻟﻐﻠﻈﺔ واﻟﺘﻌﻨﻴﻒ ﻓﻲ اﻟﻜﻼم،
98
واﻟﺮاﺑﻊ اﻟﻤﻨﻊ ﺑﺎﻟﻘﻬﺮ ،واﻟﺨﺎﻣﺲ اﻟﺘﻬﺪﻳﺪ ﺑﺎﻟﻀﺮب أو اﻟﻀﺮب ﻣﺒﺎﺷﺮًة.
ﻳﺒﺪو أن اﻟﻤﺮﺗﺒﺘﻴﻦ اﻷوﻟﻴﻴﻦ ﻳﻘﻮم ﺑﻬﻤﺎ ﻛﻞ ﻣﺘﻮﻓﺮ ﻟﻠﺸﺮوط اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻫﻮ
اﻟﻤﻘﺮر .واﻟﻤﺮاﺗﺐ اﻟﺒﺎﻗﻴﺔ ﺗﺨﺘﻠﻒ ﺑﺎﺧﺘﻼف اﻷﺷﺨﺎص وﻣﻮاﻗﻔﻬﻢ اﻟﺘﻲ ﻫﻢ ﻋﻠﻴﻬﺎ.
إذا ﻛﺎن اﻟﻘﺎﺋﻢ ﺑﺎﻷﻣﺮ ﺑﺎﻟﻤﻌﺮوف واﻟﻨﻬﻲ ﻋﻦ اﻟﻤﻨﻜﺮ أﺑﺎً أو ﺟﺪاً أو ﻋﻤﺎً أو وﻟﻴﺎً أو
وﺻﻴﺎً أو ﻗﻴﺎدﻳﺎً أو ﻣﻦ ﻛﺎن ﻓﻲ ﻣﻘﺎﻣﻬﻢ ﻣﻤﻦ ﺗﻜﻮن ﻟﻪ اﻟﻮﻻﻳﺔ ﺗﺼﺢ ﻣﻨﻪ اﻟﻤﺮاﺗﺐ
اﻷﺧﺮ ﻋﻠﻰ ﻣﻦ ﻛﺎن ﺗﺤﺖ وﻻﻳﺘﻪ ﻛﻐﻠﻈﺔ اﻟﻮاﻟﺪ ﻋﻠﻰ وﻟﺪﻩ ﻟﺸﺮب اﻟﺨﻤﺮ أو أﻛﻞ
ﻣﺎل اﻟﻴﺘﻴﻢ وﻣﻨﻌﻪ ﻣﻨﻬﻤﺎ ﻗﻬﺮاً وﺻﺐ ﺷﺮاﺑﻪ وإﻋﺎدة ﻣﺎل اﻟﻴﺘﻴﻢ إﻟﻴﻪ وﺿﺮﺑﻪ ﻟﺬﻟﻚ
ﺑﺪون ﺗﻔﺮﻳﻖ ﺑﻴﻦ أن ﻳﻜﻮن اﻟﻤﻨﻜﺮ ﻣﺘﻌﻠﻘﺎً ﺑﺤﻘﻮق اﻟﻠﻪ أو ﺑﺤﻘﻮق اﻟﻌﺒﺪ ،ﻷن ﻋﻠﻰ
اﻷوﻟﻴﺎء أن ﻳﺮﺑّﻮا اﻷﺷﺨﺎص اﻟﺬﻳﻦ ﺗﺤﺖ وﻻﻳﺘﻬﻢ ،وﻫﺬا ﻣﻦ ﺟﻤﻠﺔ ﺗﺮﺑﻴﺘﻬﻢ .أﻣﺎ
ﻏﻴﺮﻫﻢ ﻓﺎﻷﺣﺴﻦ ﻓﻴﻬﻢ اﻷﺧﺬ ﺑﺎﻟﺘﻔﺮﻳﻖ ﺑﻴﻦ ﺣﻘﻮق اﻟﻠﻪ وﺣﻘﻮق اﻟﻌﺒﺪ ،إذا ﻛﺎن
اﻟﻤﻨﻜﺮ ﻣﺘﻌﻠﻘﺎً ﺑﺤﻘﻮق اﻟﻌﺒﺪ ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺎدر إزاﻟﺘﻪ ،وإذاﻛﺎن ﻣﺘﻌﻠﻘﺎً ﺑﺤﻘﻮق اﻟﻠﻪ
ﻓﺎﻟﻤﻨﻊ ﻓﻴﻪ ﻟﻠﻮﻻة ﻻ ﻏﻴﺮ .وﻋﻠﻰ ﻫﺬا ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺎدر ﻣﻨﻊ اﻟﻘﺎﺗﻞ ﻋﻨﺪﻣﺎ رآﻩ ﻳﻘﺘﻞ
ﻧﻔﺴﺎً أو ﻳﻀﺮﺑﻬﺎ ﺑﻐﻴﺮ ﺣﻖ ،وﻻ ﻳﺠﺐ ذﻟﻚ ﻓﻲ ﺷﺮب اﻟﺨﻤﺮ ﻟﺘﻌﻠﻘﻪ ﺑﺤﻘﻮق اﻟﻠﻪ
أﻛﺜﺮ .ﺛﻢ ﺟﻮاز اﻟﻤﻨﻊ ﺑﺎﻟﻴﺪ ﻟﻐﻴﺮ اﻟﻘﺎدة ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺤﻘﻮق اﻟﻌﺒﺪ ﻣﺤﺪد ﺑﺎﻟﻈﺮوف
و ّ
اﻟﻤﺤﺎل اﻟﺘﻲ ﻻ ﻳﻮﺟﺪ ﻓﻴﻬﺎ اﻟﺸﺮط ،واﻟﻀﺒﺎط اﻟﻤﺄﻣﻮرون ﺑﻪ .وإذا ﻛﺎﻧﻮا ﺣﺎﺿﺮﻳﻦ
99
ﻓﻲ ﻣﻜﺎن اﻟﻤﻨﻜﺮ ﻓﻠﻴﺲ ﻟﻐﻴﺮﻫﻢ ﺗﺪﺧﻞ ،ﻷﻧﻬﻢ أوﻟﻰ ﺑﺬﻟﻚ وأﻋﻠﻢ.
إذن ،ﻋﻠﻰ ﻏﻴﺮ اﻟﻮﻻة أن ﻳﻘﻮﻣﻮا ﺑﺎﻷﻣﺮ ﺑﺎﻟﻤﻌﺮوف واﻟﻨﻬﻲ ﻋﻦ اﻟﻤﻨﻜﺮ ﺑﺎﻟﻤﺮاﺗﺐ
اﻟﺨﻤﺲ ﺗﺠﺎﻩ اﻟﺬﻳﻦ ﺗﺤﺖ وﻻﻳﺘﻬﻢ ﻣﻄﻠﻘﺎ .وأﻣﺎ ﻗﻴﺎﻣﻬﻢ ﺑﻪ ﺗﺠﺎﻩ اﻟﺬﻳﻦ ﻟﻴﺴﻮا
 97ﺳﻮرة اﻟﺤﺠﺮات .9/49
 98اﻟﻐﺰاﻟﻲ ،اﻹﺣﻴﺎء ،ج ،2 .ص.311 .
 99واﻧﻈﺮ أﻳﻀﺎً :ﻋﺒﺪ اﻟﺠﺒﺎر ،ﺷﺮح اﻷﺻﻮل اﻟﺨﻤﺴﺔ ،ص.148 .
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ﻣﺒﺪأ اﻷﻣﺮ ﺑﺎﻟﻤﻌﺮوف واﻟﻨﻬﻲ ﻋﻦ اﻟﻤﻨﻜﺮ ﻓﻲ اﻟﻘﺮآن اﻟﻜﺮﻳﻢ )دراﺳﺔ ﺗﺤﻠﻴﻠﻴﺔ(

ﺗﺤﺖ وﻻﻳﺘﻬﻢ ﻓﻤﻨﺤﺼﺮ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺤﻘﻮق اﻟﻌﺒﺪ وﻣﻘﻴﺪ ﺑﻌﺪم وﺟﻮد اﻟﻘﺎدة ﻋﻨﺪ
ارﺗﻜﺎب اﻟﻤﻨﻜﺮ .وﻓﻲ ﺟﺎﻧﺐ ذﻟﻚ ،أي ﻣﻊ ﻗﻴﺎم ﻏﻴﺮ اﻟﻘﺎدة ﺑﺎﻷﻣﺮ ﺑﺎﻟﻤﻌﺮوف
واﻟﻨﻬﻲ ﻋﻦ اﻟﻤﻨﻜﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺤﻮ اﻟﻤﺬﻛﻮر ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺎدة ﺗﻨﺼﻴﺐ اﻟﻤﻮﻇﻔﻴﻦ
اﻟﻘﺎﺋﻤﻴﻦ ﺑﻬﺬا اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺨﻄﻴﺮ ﻗﻮﻻً – وﻫﻢ وﻋﺎظ ودﻋﺎة وﻣﺮﺷﺪون ﻟﻠﻨﺎس إﻟﻰ
اﻟﺨﻴﺮ واﻟﻤﻌﺮوف ﺑﺎﻟﻤﺮﺗﺒﺘﻴﻦ اﻷوﻟﻴﻴﻦ اﻟﻘﻮل اﻟﻠﻴﻦ واﻟﻤﻮﻋﻈﺔ اﻟﺤﺴﻨﺔ – وﻓﻌﻼً،
وﻫﻢ ﻣﺤﺘﺴﺒﻮن وﺿﺒﺎط ،وﺷﺮط ﻳﺤﻔﻈﻮن ﺣﻘﻮق اﻟﻠﻪ وﺣﻘﻮق اﻟﻌﺒﺎد ،ﻳﻌﻄﻮن
اﻟﺤﻖ ﺻﺎﺣﺒﻪ ﻣﻨﻌﺎً ﻟﻠﻈﺎﻟﻢ ﻓﻴﻬﺎ .وﻫﺬا أﻧﺴﺐ ﻟﻘﻮل اﻟﻨﺒﻲ ﺻﻠﱠﻰ اﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ:
ِﺴﺎﻧِ ِﻪ
" َﻣ ْﻦ َرأَى ُﻣﻨْ َﻜ ًﺮا ﻓ ْ
َﺎﺳﺘَ َﻄ َﺎع أَ ْن ُﻳـ َﻐﻴّ َِﺮُﻩ ﺑِﻴَ ِﺪ ِﻩ َﻓـ ْﻠُﻴـ َﻐﻴّ ِْﺮُﻩ ﺑِﻴَ ِﺪ ِﻩ ﻓَﺈ ِْن ﻟَ ْﻢ ﻳَ ْﺴﺘَ ِﻄ ْﻊ ﻓَﺒِﻠ َ
ِﺴﺎﻧِ ِﻪ ﻓَﺒِ َﻘ ْﻠﺒِ ِﻪ َوَذﻟ َ
ِﻳﻤﺎنِ" 100واﻟﺬﻳﻦ ﻳﻘﺪرون ﻋﻠﻰ
ِﻚ أَ ْﺿ َﻌ ُﻒ اﻹ َ
ﻓَﺈ ِْن ﻟَ ْﻢ ﻳَ ْﺴﺘَ ِﻄ ْﻊ ﺑِﻠ َ
اﻟﺘﻐﻴﻴﺮ ﺑﺎﻟﻴﺪ ﻫﻢ اﻟﺴﻼﻃﻴﻦ اﻟﺬﻳﻦ ﻟﻬﻢ اﻷﻣﺮ واﻟﻨﻬﻲ وﺗﺮﺗﻴﺐ أﻣﻮر اﻷﻣﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ
ﺑﻮﺿﻊ اﻟﻘﻮاﻧﻴﻦ وﻓﻘﺎً ﻟﻸﺣﻜﺎم اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ وﻣﻌﺎﻗﺒﺔ ﻟﻠﻤﺠﺮﻣﻴﻦ وزﺟﺮاً ﻟﻠﻤﺘﺮﺑﺼﻴﻦ
ﺑﺎﻧﺘﻬﺎك اﻟﺤﺮﻣﺎت ،واﻟﺬﻳﻦ ﻳﻘﺪرون ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻐﻴﻴﺮ ﺑﺎﻟﻠﺴﺎن ﻫﻢ اﻟﻮﻋﺎظ واﻟﺪﻋﺎة ﻣﻦ
اﻟﻌﻠﻤﺎء اﻟﺬﻳﻦ ﻳُﺮﺷﺪون اﻟﻨﺎس إﻟﻰ اﻟﺨﻴﺮ واﻟﻤﻌﺮوف ﺳﻮاء ﻛﺎﻧﻮا ﻣﻮﻇﻔﻴﻦ ﻣﻦ ﻗِﺒَﻞ
اﻹﻣﺎم أو ﻏﻴﺮﻫﻢ ﻣﻦ اﻟﺬﻳﻦ ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻴﻬﻢ اﻷﻣﺮ ﺑﺎﻟﻤﻌﺮوف واﻟﻨﻬﻲ ﻋﻦ اﻟﻤﻨﻜﺮ
ﺑﻜﻮﻧﻬﻢ أﻫ ً
ﻼ ﻟﺬﻟﻚ ﺑﻌﻠﻤﻬﻢ .وﻟﻠﻌﻮام اﻷﻣﺮ ﺑﺎﻟﻤﻌﺮوف واﻟﻨﻬﻲ ﻋﻦ اﻟﻤﻨﻜﺮ ﻓﻲ
اﻷﻣﻮر اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺔ ﻟﺪﻳﻬﻢ ﻛﻤﺎ ﺳﺒﻖ 101.وأﻣﺎ ﻓﻲ اﻷﻣﻮر اﻟﻤﺠﻬﻮﻟﺔ ﻟﻬﻢ واﻟﻤﺤﺘﺎﺟﺔ
إﻟﻰ اﻻﺟﺘﻬﺎد ﺧﺎﺻﺔ ﻓﻠﻴﺲ ﻟﻬﻢ اﻟﺘﺪﺧﻞ ﻓﻴﻬﺎ ﺑﺎﻟﻠﺴﺎن أو اﻟﻴﺪ وﻋﻠﻴﻬﻢ اﻻﻛﺘﻔﺎء
أي ﺷﻲء ﻳُﺒﻐﺾ وﻫﻮ ﻻ ﻳﻌﺮف اﻟﻤﻨﺎﻛﻴﺮ اﻟﺘﻲ ﺗﻘﺘﻀﻲ
ﺑﺎﻟُﺒـ ْﻐﺾ .ﻓﺈن ﻗﻴﻞّ :
اﻟﺒﻐﺾ؟ ﻗﻴﻞ :ﻳُﺒﻐﺾ ﻣﺎ ﻋﻨﺪ اﻟﻠﻪ ﻣﻦ اﻟﻤﻨﺎﻛﻴﺮ .ﻻ ﻳﺤ ِّﻮل ﺟﻬﻠﻪ ﻣﺎ ﺛﺒﺖ ﻋﻨﺪ
اﻟﻠﻪ ﻣﻨﻜﺮاً إﻟﻰ اﻟﻤﻌﺮوف .وﻟﻜﻦ ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻴﻪ أن ﻳﺘﻌﻠﻢ ﻣﺎ ورد ﻓﻲ اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ ﻣﻦ
اﻟﻤﻌﺮوف واﻟﻤﻨﻜﺮ .واﻟﻠﻪ أﻋﻠﻢ!
 100ﺳﻨﻦ أﺑﻲ داوود ،ﻛﺘﺎب اﻟﻤﻼﺣﻢ ،ﺑﺎب اﻷﻣﺮ واﻟﻨﻬﻲ )رﻗﻢ اﻟﺒﺎب(17 :؛ ﺳﻨﻦ اﺑﻦ ﻣﺎﺟﺔ ،ﻛﺘﺎب اﻟﻔﺘﻦ ،ﺑﺎب اﻻﻣﺮ
ﺑﺎﻟﻤﻌﺮوف واﻟﻨﻬﻲ ﻋﻦ اﻟﻤﻨﻜﺮ )رﻗﻢ اﻟﺒﺎب.(20 :
 101ﻫﻜﺬا ﺣﺼﻞ ﺗﻄﺒﻴﻖ اﻷﻣﺮ ﺑﺎﻟﻤﻌﺮوف واﻟﻨﻬﻲ ﻋﻦ اﻟﻤﻨﻜﺮ ﻓﻲ ﻣﺴﺎر اﻟﺘﺎرﻳﺦ اﻹﺳﻼﻣﻲ .ﻇﻬﺮت ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻻﺣﺘﺴﺎب أو
اﻟﺤﺴﺒﺔ رﺳﻤﻴﺎً وﻗﺎم ﻫﺬا اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺨﻄﻴﺮ ﻗﻮﻻً وﻓﻌ ً
ﻼ ﻋﻠﻰ ﻣﻮﻇﻔﻴﻬﺎ اﻟﺬﻳﻦ ﻳُﻄﻠﻖ ﻋﻠﻴﻬﻢ ﻟﻘﺐ ”اﻟﻤﺤﺘﺴﺒﻴﻦ“ ،وﻗﻮﻻً ﻓﻘﻂ
ﻋﻠﻰ اﻟﻮﻋﺎظ واﻟﺪﻋﺎة ﻣﻦ أﻫﻞ اﻟﺮﺳﻮم وﻣﺪﻧﻴﻴﻦ .اﻧﻈﺮÇağırıcı, “a.g.m”, DİA, XI, 139, 141; Kallek, Cengiz,:
) 35-“Hisbe”, DİA, XVIII, 133ﺟﺎﻏﻴﺮﻳﺠﻲ ،اﻟﺒﺤﺚ اﻟﺴﺎﺑﻖ ﻓﻲ اﻟﻤﻮﺳﻮﻋﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﻟﺮﺋﺎﺳﺔ اﻟﺸﺆون اﻟﺪﻳﻨﻴﺔ ،ج،11 .
ص141 ،139 .؛ ﺟﻨﻜﻴﺰ َﻗـﻠﱠﻚ” ،اﻟﺤﺴﺒﺔ“ ،اﻟﻤﻮﺳﻮﻋﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﻟﺮﺋﺎﺳﺔ اﻟﺸﺆون اﻟﺪﻳﻨﻴﺔ ،ج ،18 .ص(135-133 .
49

K7AÜİFD | 2017/1 | CİLT: 3 | SAYI: 6

 .4ﻃﺮﻳﻘﺔ اﻷﻣﺮ ﺑﺎﻟﻤﻌﺮوف واﻟﻨﻬﻲ ﻋﻦ اﻟﻤﻨﻜﺮ

ﻗﺪ ﺳﺒﻘﺖ ﺷﺮوط اﻟﻮﺟﻮب ﻓﻲ اﻷﻣﺮ ﺑﺎﻟﻤﻌﺮوف واﻟﻨﻬﻲ ﻋﻦ اﻟﻤﻨﻜﺮ وﻗﻴﺎم
ﺻﺤﺘﻪ ،وﻟﻜﻦ ﻧﻀﻴﻒ إﻟﻴﻬﺎ ﻫﻨﺎ أﺷﻴﺎء ﻳﺘﻮﻗﻒ ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻟﻨﺠﺎح ﻓﻲ اﻷﻣﺮ ﺑﺎﻟﻤﻌﺮوف
واﻟﻨﻬﻲ ﻋﻦ اﻟﻤﻨﻜﺮ ،وﻫﻲ أوﺻﺎف ﻳﺠﺐ اﺗﺼﺎف اﻟﻘﺎﺋﻢ ﺑﻬﺬا اﻷﻣﺮ اﻟﺨﻄﻴﺮ ﺑﻬﺎ
واﺗﺨﺎذﻫﺎ آداﺑﺎً ﻣﺜﻞ اﻟﻌﻠﻢ واﻟﻮرع واﻟﺼﺒﺮ وﺣﺴﻦ اﻟﺨﻠﻖ واﻟﻘﻮل اﻟﻠﻴﻦ واﻟﻤﻮﻋﻈﺔ
اﻟﺤﺴﻨﺔ واﻹﺧﻼص واﻟﺘﻮاﺿﻊ وﻋﺪم اﻟﺘﻜﺒﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺎس ﺑﻌﻠﻤﻪ واﻷﺧﺬ ﺑﺎﻟﺴﻬﻞ
وﻋﺪم اﻟﺘﺪﺧﻞ ﺑﺎﻟﻴﺪ ﻣﻊ إﻣﻜﺎن إزاﻟﺔ اﻟﻤﻨﻜﺮ ﺑﺎﻟﻠﺴﺎن .وذﻟﻚ رﻋﺎﻳﺔ ﻟﻠﻤﺮاﺗﺐ
اﻟﺨﻤﺲ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ،ﻓﺼﻠﻬﺎ اﻹﻣﺎم اﻟﻐﺰاﻟﻲ وﻏﻴﺮﻩ ﻣﻦ اﻟﻌﻠﻤﺎء ﻓﻲ ﻛﺘﺒﻬﻢ .ﻓﻠﻨﺬﻛﺮ
ﺑﻌﻀﺎً ﻣﻨﻬﺎ ﻣﻠﺨﺼﺎً:
اﻟﻌﻠﻢ :ﻗﺪ ﺳﺒﻖ ﺑﻴﺎﻧﻪ ﺗﺤﺖ اﻟﻘﺪرة ﻣﻦ ﺷﺮوط وﺟﻮب اﻷﻣﺮ ﺑﺎﻟﻤﻌﺮوف
واﻟﻨﻬﻲ ﻋﻦ اﻟﻤﻨﻜﺮ ﻋﻨﺪ اﻟﺘﻜﻠﻢ ﻋﻦ اﻟﺠﻬﻞ اﻟﺬي ﻫﻮ ﻣﻤﺎ ﻳﺴﻠﺐ اﻟﻘﺪرة ﻋﻠﻰ
102
اﻟﻘﻴﺎم ﺑﺎﻷﻣﺮ ﺑﺎﻟﻤﻌﺮوف واﻟﻨﻬﻲ ﻋﻦ اﻟﻤﻨﻜﺮ.
اﻟﻌﻤﻞ واﻟﻮرع :ﻻ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻟﻘﻮل ﻣﻦ ﻻ ﻋﻤﻞ ﻟﻪ ﻛﻤﺎ ﺳﺒﻖ ،أن اﻟﻔﺴﻖ ﻳﺰﻳﻞ أﺛﺮ
ﻛﻼم ﺻﺎﺣﺒﻪ ﻓﻲ اﻷﻣﺮ ﺑﺎﻟﻤﻌﺮوف واﻟﻨﻬﻲ ﻋﻦ اﻟﻤﻨﻜﺮ ﻣﻊ أﻧﻪ ﻻ ﻳﻤﻨﻊ ﻣﻦ ﺻﺤﺔ
103
اﻟﻘﻴﺎم ﺑﻪ.
 .3اﻟﺼﺒﺮ وﺣﺴﻦ اﻟﺨﻠﻖ :اﻷﻣﺮ ﺑﺎﻟﻤﻌﺮوف واﻟﻨﻬﻲ ﻋﻦ اﻟﻤﻨﻜﺮ ﻣﻦ اﻷﻣﻮر
اﻟﺼﻌﺒﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻌ ِّﺮض ﺻﺎﺣﺒﻪ ﻟﺴﻬﺎم أﻟﺴﻨﺔ اﻟﻨﺎس وأذاﻫﻢ ،وﻟﺬﻟﻚ ﻳﺠﺐ أن
ﻳﻜﻮن اﻟﻘﺎﺋﻢ ﺑﻪ ﺻﺒﻮراً ﺧﻠﻮﻗﺎً 104ﻛﻤﺎ ﻳﺪل ﻋﻠﻴﻪ ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﺣﻜﺎﻳ ًﺔ ﻋﻦ وﺻﻴﺔ
ﻟﻘﻤﺎن ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺴﻼم ﻻﺑﻨﻪ" :ﻳَﺎ ﺑُـﻨَ ﱠﻲ أَِﻗ ِﻢ ﱠ
اﻟﺼ َﻼ َة َوأْ ُﻣ ْﺮ ﺑِﺎﻟْ َﻤ ْﻌ ُﺮ ِ
وف َواﻧْ َﻪ َﻋ ِﻦ
105
اﺻﺒ ِْﺮ َﻋ َﻠﻰ َﻣﺎ أَ َﺻﺎﺑَ َﻚ إ ﱠ
ِﻦ َﻋ ْﺰِم ُْ
ِن َذﻟ َ
اﻷ ُﻣﻮرِ"
اﻟْ ُﻤ ْﻨ َﻜ ِﺮ َو ْ
ِﻚ ﻣ ْ
 .4اﻟﻘﻮل اﻟﻠﱠﻴﻦ :إن أدﻧﻰ ﻣﺮﺗﺒﺔ اﻷﻣﺮ ﺑﺎﻟﻤﻌﺮوف واﻟﻨﻬﻲ ﻋﻦ اﻟﻤﻨﻜﺮ ﺗﻌﺮﻳﻒ
اﻟﻤﻌﺮوف أو اﻟﻤﻨﻜﺮ ﻟﻤﻦ ﻳﺠﻬﻠﻬﻤﺎ ،وﻫﻮ ﻳﺘﻀﻤﻦ ﻣﺎ ﻳُﺸﻌﺮ ﺑﺠﻬﻞ اﻟﻤﻌ ﱠﺮف
ﻟﻪ ،واﻟﺠﻬﻞ ﻣﻤﺎ ﺗﻜﺮﻫﻪ اﻟﻨﻔﻮس وﺗُﺨﻔﻴﻪ .إذا ﻟﻢ ﻳﻜﻦ اﻟﺘﻌﺮﻳﻒ ﺣﺎﺻ ً
ﻼ ﺑﺎﻟﻘﻮل
 102اﻟﻐﺰاﻟﻲ ،اﻹﺣﻴﺎء ،ج ،2 .ص328 .؛ اﺑﻦ ﺗﻴﻤﻴﺔ ،اﻻﺳﺘﻘﺎﻣﺔ ،ج ،2 .ص.233 .
 103اﻟﻐﺰاﻟﻲ ،اﻹﺣﻴﺎء ،ج ،2 .ص.328 .
 104اﻟﻐﺰاﻟﻲ ،اﻹﺣﻴﺎء ،ج ،2 .ص329-328 .؛ اﺑﻦ ﺗﻴﻤﻴﺔ ،اﻻﺳﺘﻘﺎﻣﺔ ،ج ،2 .ص.233 .
 105ﺳﻮرة ﻟﻘﻤﺎن .17/31
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ﻣﺒﺪأ اﻷﻣﺮ ﺑﺎﻟﻤﻌﺮوف واﻟﻨﻬﻲ ﻋﻦ اﻟﻤﻨﻜﺮ ﻓﻲ اﻟﻘﺮآن اﻟﻜﺮﻳﻢ )دراﺳﺔ ﺗﺤﻠﻴﻠﻴﺔ(

اﻟﻠﻴﻦ ﻳﺆذﻳﻪ وﻳﺸﺒﻪ ﻏﺴﻞ اﻟﺪم ﺑﺎﻟﺪم أو اﻟﺒﻮل 106.وﻟﺬﻟﻚ ﻗﻴﻞ" :ﻟﻴﻜﻦ أﻣﺮك
ﺑﺎﻟﻤﻌﺮوف ﺑﺎﻟﻤﻌﺮوف وﻧﻬﻴﻚ ﻋﻦ اﻟﻤﻨﻜﺮ ﻏﻴﺮ ﻣﻨﻜﺮ" 107.وﻗﺎل ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻟﻤﻮﺳﻰ
وﻫﺎرون ﻋﻠﻴﻬﻤﺎ اﻟﺴﻼم "َﻓـﻘ َ
ُﻮﻻ ﻟَ ُﻪ َﻗـ ْﻮًﻻ ﻟَﻴِّﻨًﺎ ﻟَ َﻌ ﱠﻠ ُﻪ ﻳَـﺘَ َﺬﱠﻛ ُﺮ أَ ْو ﻳَ ْﺨ َﺸﻰ" 108ﻋﻨﺪﻣﺎ
أرﺳﻠﻬﻤﺎ إﻟﻰ ﻓﺮﻋﻮن ﻣﻦ أﻋﺘﻰ اﻟﻨﺎس.
 .5اﻟﻤﻮﻋﻈﺔ اﻟﺤﺴﻨﺔ :وﻫﻲ ﻟﻤﻦ ﻳﺄﺗﻲ ﺑﺎﻟﻤﻨﻜﺮ وﻫﻮ ﻻ ﻳﻌﺮف أﻧﻪ ﻣﻨﻜﺮ ،وﻣﻊ
ذﻟﻚ ﻳﺠﺐ ﻓﻴﻬﺎ اﻻﺟﺘﻨﺎب ﻣﻦ اﻟﻐﻠﻈﺔ واﻟﺘﻌﻨﻴﻒ واﻟﺤﻂ ﻣﻦ ﺷﺄن اﻟﻤﺨﺎﻃﺐ
ﺗﻌﺮﻳﻀﺎً ﺑﺠﻬﻠﻪ .وإﻻ ﻳﺤﺼﻞ ﻣﻨﻜﺮ أﻛﺒﺮ ﻣﻦ اﻟﻤﻨﻜﺮ اﻟﻤﻄﻠﻮب إﺑﻄﺎﻟﻪ 109.ﻗﺎل
110
ِﻚ ﺑِﺎﻟْ ِﺤ ْﻜ َﻤ ِﺔ َواﻟْ َﻤ ْﻮﻋ َ
ِﻴﻞ َرﺑّ َ
ِﻈ ِﺔ اﻟْ َﺤ َﺴﻨَﺔِ"
ﺗﻌﺎﻟﻰ" :ا ْدُع إِﻟَﻰ َﺳﺒ ِ
 .6اﻟﺴﺐ واﻟﺘﻌﻨﻴﻒ واﻟﻤﻨﻊ ﻓﻌﻼً :وﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﻔﻴﺪ اﻟﻐﻀﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻨﻜﺮ اﻟﺬي ﻗﺎم
111
ﺑﻪ ﻣﺮﺗﻜﺒﻪ ،وﻻ ﻳﻜﻮن ﻣﻦ اﻟﻜﻠﻤﺎت اﻟﻔﺎﺣﺸﺔ وﻻ أﻛﺜﺮ ﻣﻤﺎ ﻳﻘﺘﻀﻴﻪ اﻟﺤﺎل.
ﻫﺬا ﻣﻤﺎ ﻳﺆول إﻟﻰ اﻹﻣﺎم واﻟﺬﻳﻦ ﻛﻠﻔﻬﻢ ﺑﻪ ﻛﻤﺎ ﻗﻠﻨﺎ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ.

 .5اﻷﻣﺮ ﺑﺎﻟﻤﻌﺮوف واﻟﻨﻬﻲ ﻋﻦ اﻟﻤﻨﻜﺮ ﺗﺠﺎﻩ اﻟﻘﺎدة اﻟﻈﻠﻤﺔ واﻟﻔﺴﻘﺔ

ﻗﺪ ﺳﺒﻖ أن اﻷﻣﺮ ﺑﺎﻟﻤﻌﺮوف واﻟﻨﻬﻲ ﻋﻦ اﻟﻤﻨﻜﺮ ﺗﺠﺎﻩ اﻟﻘﻴﺎدﻳﻴﻦ ﻣﺤﺪد
ﺑﺎﻟﻤﺮﺗﺒﺘﻴﻦ اﻷوﻟﻴﻴﻦ ،ﻫﻤﺎ اﻟﻘﻮل اﻟﻠﻴﻦ واﻟﻤﻮﻋﻈﺔ اﻟﺤﺴﻨﺔ ،ﻷن ﻏﻴﺮﻫﻤﺎ ﻳﺰﻳﻞ ﺷﻮﻛﺘﻬﻢ
وﻳﻬﻴﺞ اﻟﻔﺘﻦ وﻳﺆدي إﻟﻰ ﻣﻨﻜﺮات أﺷﺪ ﻣﻦ اﻟﻤﻨﻜﺮ اﻟﻤﻄﻠﻮب إﺑﻄﺎﻟﻪ 112،وﻳﺨﺎﻟﻒ
113
ﻣﺎ ورد ﻓﻲ اﻟﺤﺪﻳﺚَ " :ﻣ ْﻦ أَ َﻫﺎ َن ُﺳﻠ َ
ض"
ض أَ َﻫﺎﻧَ ُﻪ اﻟﻠ ُﻪ ﻓِﻲ اﻷَْ ْر ِ
ْﻄﺎ َن اﻟﻠ ِﻪ ﻓِﻲ اﻷَْ ْر ِ
وﻟﻜﻦ اﻟﺬي ﻳﻘﻮم ﺑﺎﻷﻣﺮ ﺑﺎﻟﻤﻌﺮوف واﻟﻨﻬﻰ ﻋﻦ اﻟﻤﻨﻜﺮ إذا ﺗﺄﻛﺪ ﻣﻦ أﻻ ﻳﻤﺲ
ﺿﺮر أﺣﺪاً ﺳﻮاﻩ ﻓﻠﻪ أن ﻳﺘﺠﺎوز اﻟﻤﺮﺗﺒﺘﻴﻦ اﻷوﻟﻴﻴﻦ إﻟﻰ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ وﻳﻐﻠِّﻆ ﻟﻬﻢ اﻟﻘﻮل
ﻣﺜﻞ "ﻳﺎ ﻇﺎﻟﻢ!" و"ﻳﺎ ﻣﻦ ﻻ ﻳﺨﺎف اﻟﻠﻪ!" وﻣﺎ ﺷﺎﺑﻬﻪ ،ﻏﻴﺮ ﻣﺒﺎﻻة ﺑﻤﺎ ﺗﻌﺮض ﻟﻪ
ﻣﻦ اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت رﻏﺒ ًﺔ ﻓﻲ اﻻﺳﺘﺸﻬﺎد ﻓﻲ ﺳﺒﻴﻞ اﻟﻠﻪ ﻛﻤﺎ ﻗﺎم ﺑﻪ اﻟﺴﻠﻒ اﻟﺼﺎﻟﺤﻮن
 106اﻟﻐﺰاﻟﻲ ،اﻹﺣﻴﺎء ،ج ،2 .ص.329 ،325 .
 107اﺑﻦ ﺗﻴﻤﻴﺔ ،اﻻﺳﺘﻘﺎﻣﺔ ،ج ،2 .ص.211 .
 108ﺳﻮرة ﻃﻪ .44/20
 109اﻟﻐﺰاﻟﻲ ،اﻹﺣﻴﺎء ،ج ،2 .ص.325 .
 110ﺳﻮرة اﻟﻨﺤﻞ .125/16
 111اﻟﻐﺰاﻟﻲ ،اﻹﺣﻴﺎء ،ج ،2 .ص.328-327 .
 112اﻟﻐﺰاﻟﻲ ،اﻹﺣﻴﺎء ،ج ،2 .ص.327 .
 113ﺳﻨﻦ اﻟﺘﺮﻣﺬي ،ﻛﺘﺎب اﻟﻔﺘﻦ) ،رﻗﻢ اﻟﺒﺎب.(47 :
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ْﻀ ُﻞ
ﻗﺪوة اﻷﻣﺔ 114ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﺣﺚ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻨﺒﻲ ﺻﻠﻰ اﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ ﺑﻘﻮﻟﻪ "أَﻓ َ
اﻟْ ِﺠ َﻬﺎ ِد َﻛﻠ َِﻤ ُﺔ َﻋ ْﺪ ٍل ِﻋﻨْ َﺪ ُﺳﻠ َ
ْﻄﺎ ٍن َﺟﺎﺋِﺮٍ" 115وﻟﻜﻦ إذا ﻇﻬﺮ ﻓﺴﻖ اﻟﻘﺎدة وﻟﻢ ﻳﻨﻬﻮا
ﻋﻨﻪ ﺑﺎﻟﻘﻮل اﻟﻠﻴﻦ واﻟﻤﻮﻋﻈﺔ اﻟﺤﺴﻨﺔ ،وﺗﻐﻠﻴﻆ اﻟﻘﻮل ﻓﻬﻞ ﻳﺠﻮز ﻣﻨﻌﻬﻢ ﻓﻌ ً
ﻼ أو
إﺑﻌﺎدﻫﻢ ﻗﻬﺮاً؟ ﻓﺈن ﻓﻴﻪ ﺧﻼﻓﺎً .ﻳُﺮوى ﻋﻦ اﻹﻣﺎم ﻣﺎﻟﻚ رﺣﻤﻪ اﻟﻠﻪ )ت(795/179 .
أن اﻟﻘﺘﺎل ﻻ ﻳﻜﻮن إﻻ ﻣﻊ اﻹﻣﺎم اﻟﻌﺪل ،وإذا ﻛﺎن اﻹﻣﺎم ﺟﺎﺋﺮاً وﺛﺎر ﻋﻠﻴﻪ ﺛﻮار
ﻋﺪول ﻳﺠﺐ اﻟﻘﺘﺎل ﻣﻌﻬﻢ ﺿﺪﻩ ،وإذا ﻛﺎن اﻟﻄﺮﻓﺎن ﺟﺎﺋﺮﻳﻦ ﻳﺠﺐ اﻻﺑﺘﻌﺎد ﻋﻨﻬﻤﺎ
إﻻ إذا ﺗﻌﺮﺿﺖ اﻷﻧﻔﺲ أو اﻷﻣﻮال ﻟﻠﺘﻌﺪي ،ﻓﻴﺠﻮز اﻟﺪﻓﺎع ﺣﻴﻨﺌﺬٍ" 116وﻳُﺮوى
ﻋﻦ اﻹﻣﺎم اﻷﻋﻈﻢ أﺑﻲ ﺣﻨﻴﻔﺔ اﻟﻨﻌﻤﺎن رﺣﻤﻪ اﻟﻠﻪ )ت (767/150 .أﻧﻪ ﻟﻢ ﻳﺮ إﻣﺎﻣﺔ
اﻟﻔﺎﺳﻖ وأﻋﺎن اﻹﻣﺎم زﻳﺪ ﺑﻦ ﻋﻠﻲ )ت (740/122 .ﻓﻲ ﺣﺮﺑﻪ ﺿﺪ ﺑﻨﻲ أﻣﻴﺔ وأﻓﺘﻰ
ﻟﻠﻨﺎس ﺳﺮاً ﺑﺎﻟﻘﺘﺎل ﻣﻌﻪ وأﻋﺎن اﻟﻨﻔﺲ اﻟﺰﻛﻴﺔ )ت (762/145 .ﻓﻲ ﺣﺮﺑﻪ ﺿﺪ ﺑﻨﻲ
اﻟﻌﺒﺎس أﻳﻀﺎً 117.واﺑﻦ ﺣﺰم اﻟﻈﺎﻫﺮي )ت (1064/456 .ﻣﻦ ﻋﻠﻤﺎء اﻷﻧﺪﻟﺲ وإﻣﺎم
اﻟﺤﺮﻣﻴﻦ أﺑﻮ اﻟﻤﻌﺎﻟﻲ اﻟﺠﻮﻳﻨﻲ )ت (1085/478 .ﻣﻦﻛﺒﺎر اﻷﺷﺎﻋﺮة واﻟﺸﺎﻓﻌﻴﺔ واﺑﻦ
ﻋﻘﻴﻞ )ت (1119/513 .واﺑﻦ اﻟﺠﻮزي )ت (1201/597 .ﻣﻦﻛﺒﺎر اﻟﺤﻨﺎﺑﻠﺔ ﻳﺬﻫﺒﻮن
إﻟﻰ ﻋﺰل اﻹﻣﺎم اﻟﺠﺎﺋﺮ وﻟﻮ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام اﻟﺴﻼح واﻟﻘﻴﺎم ﺑﺎﻟﺤﺮوب ﺿﺪﻩ 118.ﻳﺒﺪو
أن أﺻﺤﺎب ﻫﺬا اﻟﺮأي ﻟﻢ ﻳﺮوا اﻟﺨﺮوج ﻋﻠﻰ اﻹﻣﺎم اﻟﺠﺎﺋﺮ ﻣﻦ اﻟﺒﻐﻲ ،وذﻟﻚ ﻷن
ﻣﻦ ﺷﺮوط اﻹﻣﺎم أن ﻳﻜﻮن ﻋﺎدﻻً 119وﻷن اﻟﺒﻐﻲ ﻳﻌ ﱠﺮف ﺑﺄﻧﻪ "اﻟﺨﺮوج ﻋﻦ ﻃﺎﻋﺔ
120
إﻣﺎم اﻟﺤﻖ".
وإﻟﻰ ﺟﺎﻧﺐ ذﻟﻚ أن ﻓﻲ اﻟﺮﺳﺎﺋﻞ اﻟﻤﻨﺴﻮﺑﺔ إﻟﻰ اﻹﻣﺎم أﺑﻲ ﺣﻨﻴﻔﺔ ﻣﺎ ﻳﻨﻘﺾ
ﻗﻮﻟﻪ اﻟﺴﺎﺑﻖ ﻣﻦ أﻧﻪ ﻻ ﻳُﺠﻴﺰ اﻟﺨﺮوج ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻠﻄﺎن اﻟﺠﺎﺋﺮ ﻟﻤﺎ ﻗﺪ ﻳﺆدي
 114ذﻛﺮ اﻹﻣﺎم اﻟﻐﺰاﻟﻲ أﻣﺜﻠ ًﺔ ﻛﺜﻴﺮة ﻣﻤﺎ ﻗﺎﻣﻮا ﺑﻪ ﻣﻦ اﻟﺘﻨﺒﻴﻬﺎت اﻟﺸﺪﻳﺪة ﺗﺠﺎﻩ اﻷﻣﺮاء واﻟﺴﻼﻃﻴﻦ .اﻧﻈﺮ :اﻟﻐﺰاﻟﻲ ،اﻹﺣﻴﺎء،
ج ،2 .ص 337 .وﻣﺎ ﺑﻌﺪﻫﺎ.
َ
ْﺠ َﻬﺎ ِد َﻛﻠ َِﻤ ُﺔ َﻋ ْﺪ ٍل ِﻋﻨْ َﺪ ُﺳﻠ َ
ْﻀ ُﻞ اﻟ ِ
ْﻄﺎ ٍن َﺟﺎﺋِ ٍﺮ )رﻗﻢ اﻟﺒﺎب.(13 :
ﻓ
أ
ﺟﺎء
ﻣﺎ
ﺑﺎب
 115ﺳﻨﻦ اﻟﺘﺮﻣﺬي ،ﻛﺘﺎب اﻟﻔﺘﻦ،
َ
 116أﺑﻮ ﺑﻜﺮ ﺑﻦ اﻟﻌﺮﺑﻲ ،أﺣﻜﺎم اﻟﻘﺮآن ،ج.1709 ،4 .
 117اﻟﺠﺼﺎص ،أﺣﻜﺎم اﻟﻘﺮآن ،ج ،1 .ص.87 .
 118اﻧﻈﺮ :اﺑﻦ ﺣﺰم ،اﻟﻔﺼﻞ ،ج ،4 .ص135-132 .؛ اﻟﺠﻮﻳﻨﻲ ،اﻹرﺷﺎد ،ص608 .؛ اﻟﻤﺮداوي ،اﻹﻧﺼﺎف ،ج ،10 .ص.235 .
) .140-139 ,129-Bk. Karaman, Hayrettin, Mukayeseli İslâm Hukuku, I, 128 119ﺧﻴﺮ اﻟﺪﻳﻦ ﻗﺎراﻣﺎن ،اﻟﻔﻘﻪ
اﻹﺳﻼﻣﻲ اﻟﻤﻘﺎرن ،ج ،1 .ص(140-139 ،129-128 .
 120اﺑﻦ ﻫﻤﺎم ،ﺷﺮح ﻓﺘﺢ اﻟﻘﺪﻳﺮ ،ج ،6 .ص99 .؛ واﻧﻈﺮ أﻳﻀﺎً) Şafak, Ali, “Bağy”, DİA, IV, 451 :ﻋﻠﻲ ﺷﻔﻖ،
”اﻟﺒﻐﻲ“ ،اﻟﻤﻮﺳﻮﻋﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﻟﺮﺋﺎﺳﺔ اﻟﺸﺆون اﻟﺪﻳﻨﻴﺔ ،ج ،4 .ص(451 .
52

ﻣﺒﺪأ اﻷﻣﺮ ﺑﺎﻟﻤﻌﺮوف واﻟﻨﻬﻲ ﻋﻦ اﻟﻤﻨﻜﺮ ﻓﻲ اﻟﻘﺮآن اﻟﻜﺮﻳﻢ )دراﺳﺔ ﺗﺤﻠﻴﻠﻴﺔ(

إﻟﻰ ﻓﺴﺎد أﻛﺜﺮ ﻣﻦ اﻟﻤﻄﻠﻮب إزاﻟﺘﻪ ﻛﺴﻔﻚ اﻟﺪﻣﺎء واﻧﺘﻬﺎك اﻟﻤﺤﺎرم وﻧﻬﺐ
اﻷﻣﻮال 121.ﻟﻌﻠﻪ رأى ﻋﺪم اﻟﺠﺪوى ﻓﻲ ﻣﺜﻞ ﻫﺬﻩ اﻷﻓﻌﺎل ﺑﻌﺪ ﻓﺸﻞ ﺧﺮوج زﻳﺪ
ﺑﻦ ﻋﻠﻲ واﻟﻨﻔﺲ اﻟﺰﻛﻴﺔ ورﺟﻊ ﻋﻦ ﻗﻮﻟﻪ اﻷول .واﻟﻠﻪ أﻋﻠﻢ .وﻟﺬﻟﻚ ذﻫﺐ ﺷﻤﺲ
اﻷﺋﻤﺔ اﻟﺴﺮﺧﺴﻲ )ت (1090/483 .ﻣﻦ أﻋﻼم اﻟﺤﻨﻔﻴﺔ إﻟﻰ وﺟﻮب اﻟﻘﺘﺎل ﻣﻊ
اﻹﻣﺎم اﻟﺬي ﻳﻘﻮم ﺑﻪ اﻟﻨﻈﺎم ﻓﻲ اﻷرض وﻳﺤﺼﻞ ﺑﻪ اﻷﻣﻦ ﻓﻲ اﻟﻄﺮق ﺿﺪ اﻟﺬﻳﻦ
ﺧﺮﺟﻮا ﻋﻠﻴﻪ 122ﺣﺘﻰ ﻻ ﻳﻈﻬﺮ اﻟﻔﺴﺎد وﻻ ﺗﻘﻊ اﻟﻔﺘﻦ وﻻ ﺗُﺴﻔﻚ اﻟﺪﻣﺎء وﻻ ﺗﻨﺘﻬﻚ
123
اﻟﺤﺮﻣﺎت وﻻ ﺗﻨﺘﻬﺐ اﻷﻣﻮال .ﻫﺬا ﻣﺎ ﻋﻠﻴﻪ ﺟﻤﻬﻮر اﻟﻔﻘﻬﺎء واﻟﻤﺤﺪﺛﻴﻦ،
ﻣﻨﻬﻢ اﻹﻣﺎم اﻟﻐﺰاﻟﻲ واﺑﻦ ﺗﻴﻤﻴﺔ )ت (1328/728 .رﺣﻤﻬﻤﺎ اﻟﻠﻪ 124.وﻳﺆﻳﺪﻫﻢ
"ﺳﻴَ ُﻜﻮ ُن َﻋﻠَﻴْ ُﻜ ْﻢ أَﺋِ ﱠﻤ ٌﺔ َﺗـ ْﻌ ِﺮﻓُﻮ َن َوُﺗـﻨْ ِﻜ ُﺮو َن ﻓ ََﻤ ْﻦ أَﻧْ َﻜ َﺮ
ﻗﻮﻟﻪ ﺻﻠﻰ اﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢَ :
ِﻴﻞ ﻳَﺎ َر ُﺳ َ
ِئ َوَﻣ ْﻦ َﻛ ِﺮَﻩ َﻓـ َﻘ ْﺪ َﺳﻠ َِﻢ َوﻟَ ِﻜ ْﻦ َﻣ ْﻦ َر ِﺿ َﻲ َوﺗَﺎﺑَ َﻊ ﻓَﻘ َ
ﻮل اﻟﻠ ِﻪ أََﻓـ َﻼ
َﻓـ َﻘ ْﺪ ﺑَﺮ َ
ُﻧـ َﻘﺎﺗِﻠُ ُﻬ ْﻢ؟ ﻗ َ
َﺎل َﻻ َﻣﺎ َﺻﻠﱠ ْﻮا" 125ورﺑﻤﺎ ﻟﺬﻟﻚ ﺑﺎﻟﻎ أﺻﺤﺎب اﻟﺤﺪﻳﺚ ﻓﻲ ﻫﺬا
126
اﻟﺒﺎب وأوﺟﺒﻮا اﻟﻄﺎﻋﺔ ﻟﻺﻣﺎم وﻟﻮ ﻗﺘﻞ اﻷﻧﻔﺲ وﺳﺒﻰ اﻟﺬراري.
وﻣﻦ اﻟﻌﻠﻤﺎء ﻣﻦ ﻳﺬﻫﺐ إﻟﻰ اﻟﺨﺮوج ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻠﻄﺎن اﻟﺠﺎﺋﺮ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻛﺎن ﻋﺰﻟﻪ
ﻣﻤﻜﻨﺎً 127،وﻟﻜﻦ اﻟﺬي ﺗﻄﻤﺌﻦ إﻟﻴﻪ اﻟﻨﻔﺲ ﻫﻮ اﻟﻄﺎﻋﺔ ﻟﻪ وﻟﻮ ﻛﺎن ﺟﺎﺋﺮاً ﻣﺎ ﻟﻢ
ﻛﻔﺮ ﺻﺮﻳﺢ أو ﻟﻢ ﺗﺘﻌﺮض ﻟﻠﺘﱠﻌﺪي اﻷﻧﻔﺲ واﻷﻣﻮال واﻷﻋﺮاض ،ﻷن
ﻳﻈﻬﺮ ﻣﻨﻪ ٌ
اﻹﻧﺴﺎن ﻛﺜﻴﺮاً ﻣﺎ ﻳﺮى ﺣﺼﻮل اﻟﺸﻲء ﺳﻬ ً
ﻼ ﻣﻴﺴﺮاً ،ﺑﻞ ﻣﺤﻘﻘﺎً وﻟﻜﻦ ﻻ ﻳﺘﺤ ّﻘﻖ
ﻛﻤﺎ ﻧﺮى ﻣﺎ ﺟﺮى ﻣﻦ اﻷﺣﺪاث ﻓﻲ دﻳﺎر اﻟﺸﺎم ﻣﻨﺬ ﻗﺮاﺑﺔ ﺧﻤﺲ ﺳﻨﻮات .ﻻ
ﺣﻮل وﻻ ﻗﻮة إﻻّ ﺑﺎﻟﻠﻪ.
ﻫﺬا اﻟﺬي ذﻛﺮﻧﺎﻩ ﻓﻲ اﻟﺒﻼد اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ .وإذا ﻛﺎن اﻟﻤﺴﻠﻢ ﻳﻌﻴﺶ ﻓﻲ ﺑﻠﺪ ﻟﻴﺲ
ﻟﻠﻤﺴﻠﻤﻴﻦ ﻓﻴﻪ ﺳﻴﺎدة ﻓﺈﻣﺎ ﻗﻮاﻧﻴﻦ ﻫﺬا اﻟﺒﻠﺪ ﺗﺴﻤﺢ ﻟﻪ ﺑﺘﻄﺒﻴﻖ ﻣﺎ ﻛﺎن ﻣﻘﺼﻮداً
ﺑﺎﻟﺬات ﻣﻦ اﻷﺣﻜﺎم اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﻛﺎﻟﻌﺒﺎدات واﻷﺧﻼق واﻟﻤﻌﺎﻣﻼت أو ﻻ .ﻓﺈن ﻛﺎن
 121ﺑﻴﺎﺿﻲ زادﻩ ،اﻷﺻﻮل اﻟﻤﻨﻴﻔﺔ ﻟﻺﻣﺎم أﺑﻲ ﺣﻨﻴﻔﺔ ،ص.144 .
).Serahsî, el-Mebsût, X, 231 122اﻟﺴﺮﺧﺴﻲ ،اﻟﻤﺒﺴﻮط ،ج ،10 .ص(231 .
) .Mevdûdî, Tefhîmü’l-Kur’ân, V, 443 123اﻟﻤﻮدودي ،ﺗﻔﻬﻴﻢ اﻟﻘﺮآن ،ج ،5 .ص(443 .
 124اﻟﻐﺰاﻟﻲ ،اﻹﺣﻴﺎء ،ج ،2 .ص337 .؛ اﺑﻦ ﺗﻴﻤﻴﺔ ،اﻻﺳﺘﻘﺎﻣﺔ ،ج ،2 .ص.215 .
 125ﺳﻨﻦ اﻟﺘﺮﻣﺬي ،ﻛﺘﺎب اﻟﻔﺘﻦ) ،رﻗﻢ اﻟﺒﺎب.(78 :
 126اﻧﻈﺮ :اﻷﺷﻌﺮي ،ﻣﻘﺎﻻت ،ج ،1 .ص.452-451 .
 127اﺑﻦ ﺣﺰم ،اﻟﻔﺼﻞ ،ج ،4 .ص.132 .
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اﻷول ﻓﺤﻜﻤﻪ ﺣﻜﻢ ﻣﻬﺎﺟﺮي اﻟﺤﺒﺸﺔ ،وﻟﻪ أن ﻳﻌﻴﺶ ﻫﻨﺎك ﻣﻊﻛﻔﺮ ﻗﺎدﺗﻬﻢ ﺑﺸﺮط
ﻋﺪم اﻟﺘﻘﺼﻴﺮ ﻓﻲ دﻋﻮة اﻟﻨﺎس إﻟﻰ اﻹﺳﻼم .وإن ﻛﺎن اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻓﻌﻠﻴﻪ أن ﻳﻬﺎﺟﺮ إﻟﻰ
ﺑﻠﺪ إﺳﻼﻣﻲ إن اﺳﺘﻄﺎع إﻟﻴﻪ ﺳﺒﻴ ً
ﻼ إذا ﻟﻢ ﻳُﺘﻮﻗﻊ ﺗﺤﺴﻦ اﻟﻮﺿﻊ ﻓﻲ اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞ.

 .6ﻋﺎﻗﺒﺔ اﻟﺼﻨﻒ اﻟﺜﺎﻟﺚ ﻣﻦ أﺻﺤﺎب اﻟﺴﺒﺖ ﺣﺴﺐ اﻷﻣﺮ ﺑﺎﻟﻤﻌﺮوف
واﻟﻨﻬﻲ ﻋﻦ اﻟﻤﻨﻜﺮ

إن أﺻﺤﺎب اﻟﺴﺒﺖ ﻗﺼﺘﻬﻢ ﻣﺬﻛﻮرة ﻓﻲ ﺳﻮرة اﻷﻋﺮاف 128.ﻫﻢ ﻳﻬﻮد ﻛﺎﻧﻮا
ﻳﺴﻜﻨﻮن ﻣﺪﻳﻨ ًﺔ ﻓﻲ ﺟﻨﻮب ﻓﻠﺴﻄﻴﻦ ﻋﻠﻰ ﺷﺎﻃﺊ اﻟﺒﺤﺮ اﻷﺣﻤﺮ ،اﺳﻤﻬﺎ أَْﻳـﻠَﺔ
أو َﻣﻘﻨﺎ أو ﻣﺪﻳﻦ ﺣﺴﺐ اﻟﺮواﻳﺎت 129.ﻗﺪ اﺑﺘﻼﻫﻢ اﻟﻠﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻓﻲ رﻋﺎﻳﺘﻬﻢ ﻟﺘﺮك
اﻟﺴﺒﺖ اﺣﺘﺮاﻣﺎً ﻟﻪ وﻓﻖ ﻣﺎ ﺗﻘﺘﻀﻴﻪ ﺷﺮﻳﻌﺘﻬﻢ ،ﻛﺎﻧﺖ اﻟﺤﻴﺘﺎن ﺗﺄﺗﻲ
ّ
اﻟﺸﻐﻞ ﻓﻲ ﻳﻮم ّ
ﻳﻮم اﻟﺴﺒﺖ ﻇﺎﻫﺮًة ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺎء ،وﺳﺎﺋﺮ اﻷﻳﺎم ﻻ ﺗﺄﺗﻲ .وﻟﺬﻟﻚ ﺧﺮق ﺻﻨﻒ ﻣﻨﻬﻢ
ﺣﺮﻣﺔ اﻟﺼﻴﺪ ذﻟﻚ اﻟﻴﻮم ﻣﺘﻮﺳﻠﻴﻦ إﻟﻰ ﺣﻴﻞ ﻣﺬﻛﻮرة ﻓﻲ اﻟﺮواﻳﺎت 130،وﺻﻨﻒ ﺛﺎ ٍن
ﻮن َﻗـ ْﻮًﻣﺎ
أﻧﻜﺮ ﻋﻠﻴﻬﻢ وﻧﻬﺎﻫﻢ ﻋﻨﻪ ،وﺻﻨﻒ ﺛﺎﻟﺚ ﻗﺎﻟﻮا ﻟﻠﺼﻨﻒ اﻟﺜﺎﻧﻲ "ﻟِ َﻢ ﺗَ ِﻌ ُﻈ َ
ﱠ
اﻟﻠ ُﻪ ُﻣ ْﻬ ِﻠ ُﻜ ُﻬ ْﻢ أَ ْو ُﻣ َﻌ ِّﺬﺑُـ ُﻬ ْﻢ َﻋﺬَاﺑًﺎ َﺷ ِﺪﻳ ًﺪا" 131أي :ﻣﻬﻠﻜﻬﻢ ﻓﻲ اﻟﺪﻧﻴﺎ أو ﻣﻌﺬﺑﻬﻢ
132
"ﻣ ْﻌ ِﺬ َرًة إِﻟَﻰ َرﺑِّ ُﻜ ْﻢ َوﻟ ََﻌ ﱠﻠ ُﻬ ْﻢ
ﻓﻲ اﻵﺧﺮة ﻋﺬاﺑﺎً ﺷﺪﻳﺪاً وﻗﺎل اﻟﺼﻨﻒ اﻟﺜﺎﻧﻲ َ
ﻮن" 133أﺧﺒﺮ اﻟﻠﻪ ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ وﺗﻌﺎﻟﻰ أﻧﻪ أﺧﺬ اﻟﺼﻨﻒ اﻷول ﺑﺎﻟﻌﺬاب – وﻫﻢ
ﻳَـﱠﺘـ ُﻘ َ
اﻟﺬﻳﻦ أﺻﺮوا ﻋﻠﻰ اﻧﺘﻬﺎك ﺣﺮﻣﺔ اﻟﺴﺒﺖ – وﺟﻌﻠﻬﻢ ﻗﺮد ًة ﺧﺎﺳﺌﻴﻦ ﺑﻌﺪ أن أﻧﺠﻰ
ﻳﻦ
اﻟﺼﻨﻒ اﻟﺜﺎﻧﻲ – وﻫﻢ اﻟﻨﺎﻫﻮن -ﻗﺎﺋﻼًَ" :ﻓـ َﻠ ﱠﻤﺎ ﻧَ ُﺴﻮا َﻣﺎ ذ ُِّﻛ ُﺮوا ﺑِ ِﻪ أَﻧْ َﺠْﻴـﻨَﺎ اﻟﱠ ِﺬ َ
َﻤﻮا ﺑِ َﻌﺬ ٍ
َاب ﺑَﺌِ ٍ
ﻮن َﻓـ َﻠ ﱠﻤﺎ
ﻴﺲ ﺑِ َﻤﺎ َﻛﺎﻧُﻮا ﻳَـ ْﻔ ُﺴ ُﻘ َ
ﻳَـْﻨـ َﻬ ْﻮ َن َﻋ ِﻦ ﱡ
اﻟﺴﻮِء َوأَ َﺧ ْﺬﻧَﺎ اﻟﱠ ِﺬ َ
ﻳﻦ َﻇﻠ ُ
134
َﻋَﺘـ ْﻮا َﻋ ْﻦ َﻣﺎ ﻧُـ ُﻬﻮا َﻋ ْﻨ ُﻪ ُﻗـ ْﻠﻨَﺎ ﻟَ ُﻬ ْﻢ ُﻛﻮﻧُﻮا ِﻗ َﺮَد ًة َﺧ ِ
ﻴﻦ" وﻟﻢ ﻳُﺬﻛﺮ ﻣﺼﻴﺮ اﻟﺼﻨﻒ
ﺎﺳﺌِ َ
ﻮن َﻗـ ْﻮًﻣﺎ ﱠ
اﻟﻠ ُﻪ ُﻣ ْﻬ ِﻠ ُﻜ ُﻬ ْﻢ أَ ْو ُﻣ َﻌ ِّﺬﺑُـ ُﻬ ْﻢ
اﻟﺜﺎﻟﺚ ،وﻫﻢ اﻟﺬﻳﻦ ﻗﺎﻟﻮا ﻟﻠﻨﺎﻫﻴﻦ "ﻟِ َﻢ ﺗَ ِﻌ ُﻈ َ
 128ﺳﻮرة اﻷﻋﺮاف .166-163/7
 129اﻧﻈﺮ :اﻟﻄﺒﺮي ،ﺟﺎﻣﻊ اﻟﺒﻴﺎن ،ج ،10 .ص509-506 .؛ واﻧﻈﺮ أﻳﻀﺎً :اﻟﺒﻐﻮي ،ﻣﻌﺎﻟﻢ اﻟﺘﻨﺰﻳﻞ ،ج ،3 .ص.293 .
 130اﻧﻈﺮ :اﻟﻄﺒﺮي ،ﺟﺎﻣﻊ اﻟﺒﻴﺎن ،ج ،10 .ص520-517 .؛ اﺑﻦ أﺑﻲ ﺣﺎﺗﻢ ،ﺗﻔﺴﻴﺮ اﻟﻘﺮآن اﻟﻌﻈﻴﻢ ،ج ،5 .ص1600 .؛ اﻟﺒﻐﻮي ،ﻣﻌﺎﻟﻢ
اﻟﺘﻨﺰﻳﻞ ،ج ،3 .ص293 .؛ اﻟﺰﻣﺨﺸﺮي ،اﻟﻜﺸﺎف ،ج ،2 .ص525 .؛ اﻟﻘﺎﺳﻤﻲ ،ﻣﺤﺎﺳﻦ اﻟﺘﺄوﻳﻞ ،ج ،5 .ص.215 .
 131ﺳﻮرة اﻷﻋﺮاف .164/7
 132اﻟﻄﺒﺮي ،ﺟﺎﻣﻊ اﻟﺒﻴﺎن ،ج ،10 .ص.511 .
 133ﺳﻮرة اﻷﻋﺮاف .164/7
 134ﺳﻮرة اﻷﻋﺮاف .166-165/7
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ﻣﺒﺪأ اﻷﻣﺮ ﺑﺎﻟﻤﻌﺮوف واﻟﻨﻬﻲ ﻋﻦ اﻟﻤﻨﻜﺮ ﻓﻲ اﻟﻘﺮآن اﻟﻜﺮﻳﻢ )دراﺳﺔ ﺗﺤﻠﻴﻠﻴﺔ(

َﻋﺬَاﺑًﺎ َﺷ ِﺪﻳ ًﺪا" 135ﻫﺬا ﻣﻠﺨﺺ ﻗﺼﺔ أﺻﺤﺎب اﻟﺴﺒﺖ ،واﻟﺬي ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﻤﻮﺿﻮﻋﻨﺎ
ﻣﻨﻬﺎ ﻋﺎﻗﺒﺔ اﻟﺼﻨﻒ اﻟﺜﺎﻟﺚ اﻟﺬي ﺗﺨﺘﻠﻒ ﻓﻴﻪ اﻟﺮواﻳﺎت وأﻗﻮال اﻟﻤﻔﺴﺮﻳﻦ .ﻧﺮﻳﺪ أن
ﻧﺠﻴﺐ ﻓﻲ آﺧﺮ ﻣﻘﺎﻟﻨﺎ ﻋﻦ ﻣﺼﻴﺮ ﻫﺬا اﻟﺼﻨﻒ ﺣﺴﺐ ﻣﺎ ﻗ ّﺪﻣﻨﺎﻩ ﻣﻦ ﺷﺮوط اﻷﻣﺮ
ﺑﺎﻟﻤﻌﺮوف واﻟﻨﻬﻲ ﻋﻦ اﻟﻤﻨﻜﺮ .ﻓﻠﻨﺒﺪأ ﺑﺬﻛﺮ اﻟﺮواﻳﺎت وآراء اﻟﻤﻔﺴﺮﻳﻦ ﻓﻲ ذﻟﻚ:
ﻫﻢ ﻣﻦ اﻟﻨﺎﺟﻴﻦ ،ﻷﻧﻬﻢ ﻗﺪ ﻧﻬﻮا اﻟﻤﻌﺘﺪﻳﻦ ﻋﻦ ﻓﻌﻠﻬﻢ اﻟﻤﻨﻜﺮ ،وﻟﻤﺎ رأو
اﻟﻨﻬﻲ ﻻ ﻳُﺠﺪﻳﻬﻢ ﺗﺮﻛﻮا وﻗﺎﻟﻮا ﻟﻠﺬﻳﻦ ﻳﻮاﻇﺒﻮن ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻬﻲ "ﻟ َِﻢ ﺗَﻌ ُ
ﻮن َﻗـ ْﻮًﻣﺎ
ِﻈ َ
ﱠ
اﻟﻠ ُﻪ ُﻣ ْﻬﻠ ُ
ِﻜ ُﻬ ْﻢ أَ ْو ُﻣ َﻌ ِّﺬﺑُـ ُﻬ ْﻢ َﻋ َﺬاﺑًﺎ َﺷﺪِﻳ ًﺪا" وﻳُﺮوى أن ﺗﺮﺟﻤﺎن اﻟﻘﺮآن اﺑﻦ ﻋﺒﺎس
)ت (687/68 .رﺿﻲ اﻟﻠﻪ ﻋﻨﻪ ﻛﺎن ﻋﻠﻰ أﻧﻬﻢ ﻣﻦ اﻟﻬﺎﻟﻜﻴﻦ ﺛﻢ رﺟﻊ ﻋﻨﻪ
ﺑﺎﺳﺘﺪﻻل ﺗﻠﻤﻴﺬﻩ ﻋﻜﺮﻣﺔ )ت (725/107 .ﻋﻠﻰ إﻧﻜﺎرﻫﻢ ﻋﻠﻰ اﻟﺼﻨﻒ اﻻول
ﻮن َﻗـ ْﻮًﻣﺎ ﱠ
اﻟﻠ ُﻪ ُﻣ ْﻬﻠ ُ
ﺑﻘﻮﻟﻬﻢ "ﻟ َِﻢ ﺗَﻌ ُ
ِﻜ ُﻬ ْﻢ أَ ْو ُﻣ َﻌ ِّﺬﺑُـ ُﻬ ْﻢ َﻋ َﺬاﺑًﺎ َﺷﺪِﻳ ًﺪا" ﻓﻜﺴﺎﻩ
ِﻈ َ
ﺣﻠﺔ 136.اﺧﺘﺎرﻩ اﻟﺰﻣﺨﺸﺮي )ت (1143/538 .واﻟﻨﺴﻔﻲ) 137ت(1310/710 .
واﺑﻦ ﻋﺎﺷﻮر )ت (1973/1393 .ﺑﺎﻻﺳﺘﺪﻻل اﻟﻤﻨﻘﻮل ﻋﻦ ﻋﻜﺮﻣﺔ آﻧﻔﺎً 138واﺑﻦ
ﻛﺜﻴﺮ )ت (1372/774 .واﺑﻦ اﻟﻌﺜﻴﻤﻴﻦ ﺑﻌﺪم ذﻛﺮﻫﻢ ﻣﻊ اﻟﻈﺎﻟﻤﻴﻦ 139ﻓﻲ ﻗﻮﻟﻪ
ﺗﻌﺎﻟﻰ ﺑﻌﺪﻩ "َﻓـ َﻠ ﱠﻤﺎ ﻧَ ُﺴﻮا َﻣﺎ ذ ِّ
اﻟﺴﻮِء َوأَ َﺧ ْﺬﻧَﺎ
ِﻳﻦ ﻳَـْﻨـ َﻬ ْﻮ َن َﻋ ِﻦ ﱡ
ُﻛ ُﺮوا ﺑِ ِﻪ أَﻧْ َﺠْﻴـﻨَﺎ اﻟﱠﺬ َ
ِﻳﻦ َﻇ َﻠ ُﻤﻮا ﺑِ َﻌ َﺬ ٍ
ُﻮن" 140وﻧﺮى أن اﻟﺒﻴﻀﺎوي )ت.
ْﺴﻘ َ
اب ﺑَﺌ ٍ
اﻟﱠﺬ َ
ِﻴﺲ ﺑ َِﻤﺎ َﻛﺎﻧُﻮا ﻳَـﻔ ُ
 (1282/685واﻟﺴﻴﻮﻃﻲ )ت (1505/911 .واﻟﻘﺎﺳﻤﻲ )ت (1914/1332 .أﻳﻀﺎً
ﻳﻤﻴﻠﻮن إﻟﻰ ﻫﺬا اﻟﺮأي 141.وﻣﻦ اﻟﺴﻠﻒ ﻣﻦ ﻳﻘﻮل إﻧﻬﻢ ﻣﻦ اﻟﻨﺎﺟﻴﻦ وﻟﻜﻦ
142
درﺟﺘﻬﻢ دون درﺟﺔ اﻟﻤﻮاﻇﺒﻴﻦ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻬﻲ ﻋﻦ اﻟﺴﻮء.
 135ﺳﻮرة اﻷﻋﺮاف .164/7
 136اﻟﻄﺒﺮي ،ﺟﺎﻣﻊ اﻟﺒﻴﺎن ،ج ،10 .ص519 ،516-512 .؛ واﻧﻈﺮ أﻳﻀﺎً :اﺑﻦ أﺑﻲ ﺣﺎﺗﻢ ،ﺗﻔﺴﻴﺮ اﻟﻘﺮآن اﻟﻌﻈﻴﻢ ،ج،5 .
ص1602 .؛ اﻟﻮاﺣﺪي ،اﻟﻮﺳﻴﻂ ،ج ،2 .ص421 .؛ اﻟﺒﻐﻮي ،ﻣﻌﺎﻟﻢ اﻟﺘﻨﺰﻳﻞ ،ج ،3 .ص.294 .
. 137
 138اﻟﺰﻣﺨﺸﺮي ،اﻟﻜﺸﺎف ،ج ،2 .ص525 .؛ اﻟﻨﺴﻔﻲ ،ﻣﺪارك اﻟﺘﻨﺰﻳﻞ ،ج ،1 .ص559-558 .؛ اﺑﻦ ﻋﺎﺷﻮر ،اﻟﺘﺤﺮﻳﺮ
واﻟﺘﻨﻮﻳﺮ ،ج ،9 .ص.152-151 .
 139اﺑﻦ ﻛﺜﻴﺮ ،ﺗﻔﺴﻴﺮ اﻟﻘﺮآن اﻟﻌﻈﻴﻢ ،ج ،2 .ص326 .؛ اﺑﻦ ﻋﺜﻴﻤﻴﻦ ،ج ،6 .ص.302 .
 140ﺳﻮرة اﻷﻋﺮاف .165/7
 141اﻟﺒﻴﻀﺎوي ،أﻧﻮار اﻟﺘﻨﺰﻳﻞ ،ج ،3 .ص31 .؛ اﻟﺴﻴﻮﻃﻲ ،ﺗﻔﺴﻴﺮ اﻟﺠﻼﻟﻴﻦ ،ص220-219 .؛ اﻟﻘﺎﺳﻤﻲ ،ﻣﺤﺎﺳﻦ اﻟﺘﺄوﻳﻞ،
ج ،5 .ص.216 .
 142اﻟﻄﺒﺮي ،ﺟﺎﻣﻊ اﻟﺒﻴﺎن ،ج ،10 .ص.518 .
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ﻫﻢ ﻣﻦ اﻟﻬﺎﻟﻜﻴﻦ 143ﻷﻧﻬﻢ ﺳﻜﺘﻮا ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻗﺎم ﺑﻪ اﻟﺼﻨﻒ اﻷول وﺗﺮﻛﻮا ﻣﺎ
أُﻣﺮوا ﺑﻪ ﻣﻦ اﻷﻣﺮ ﺑﺎﻟﻤﻌﺮوف واﻟﻨﻬﻲ ﻋﻦ اﻟﻤﻨﻜﺮ 144.وﻗﺪ ﻛﺎن اﺑﻦ ﻋﺒﺎس ﻋﻠﻰ
ﻫﺬا اﻟﺮأي ﺛﻢ رﺟﻊ ﻋﻨﻪ ﻛﻤﺎ ﺳﺒﻖ .ذﻛﺮ أﺑﻮ اﻷﻋﻠﻰ اﻟﻤﻮدودي أن رأﻳﻪ اﻟﺴﺎﺑﻖ
أﺻﺢ ،ﻷن اﻟﻠﻪ ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ وﺗﻌﺎﻟﻰ ﻧﺺ ﺑﻘﻮﻟﻪ "َﻓـ َﻠ ﱠﻤﺎ ﻧَ ُﺴﻮا َﻣﺎ ذ ِّ
ُﻛ ُﺮوا ﺑِ ِﻪ أَﻧْ َﺠْﻴـﻨَﺎ
اﻟﺴﻮءِ" ﻋﻠﻰ ﻧﺠﺎة اﻟﻨﺎﻫﻴﻦ ﻓﻘﻂ ،وﻳﺪل ﻋﻠﻴﻪ ﻗﻮﻟﻬﻢ ﻟﻠﻄﺎﺋﻔﺔ
ِﻳﻦ ﻳَـْﻨـ َﻬ ْﻮ َن َﻋ ِﻦ ﱡ
اﻟﱠﺬ َ
اﻟﺜﺎﻟﺜﺔَ " 145ﻣ ْﻌ ِﺬ َرًة إِﻟَﻰ َرﺑّ ُ
ُﻮن"
ِﻜ ْﻢ َوﻟَ َﻌ ﱠﻠ ُﻬ ْﻢ ﻳَـﱠﺘـﻘ َ
ﻣﺼﻴﺮ ﻫﺆﻻء ﻣﺠﻬﻮل ﻟﻤﺎ ﻟﻢ ﻳَﺮد ﻓﻲ اﻟﻘﺮآن اﻟﻜﺮﻳﻢ .ﻳُﺮوى ﻋﻦ اﺑﻦ ﻋﺒﺎس أﻧﻪ
ﻗﺎل" :ﻫﻢ ﺛﻼث ﻓﺮق :اﻟﻔﺮﻗﺔ اﻟﺘﻲ وﻋﻈﺖ ،واﻟﻤﻮﻋﻮﻇﺔ .واﻟﻠﻪ أﻋﻠﻢ ﻣﺎ ﻓﻌﻠﺖ
ﻮن َﻗـ ْﻮًﻣﺎ ﱠ
اﻟﻠ ُﻪ ُﻣ ْﻬﻠ ُ
اﻟﻔﺮﻗﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ .وﻫﻢ اﻟﺬﻳﻦ ﻗﺎل اﻟﻠﻪ "ﻟ َِﻢ ﺗَﻌ ُ
ِﻜ ُﻬ ْﻢ أَ ْو ُﻣ َﻌ ِّﺬﺑُـ ُﻬ ْﻢ
ِﻈ َ
َﻋ َﺬاﺑًﺎ َﺷﺪِﻳ ًﺪا" 146ذﻛﺮ اﻹﻣﺎم أﺑﻮ ﻣﻨﺼﻮر اﻟﻤﺎﺗﺮﻳﺪي )ت (944/333 .أﻧﻨﺎ ﻟﻮ
147
ﻛﻨﺎ ﻓﻲ ﺣﺎﺟﺔ إﻟﻰ اﻟﻤﻌﺮﻓﺔ ﺑﻤﺼﻴﺮﻫﻢ ﻷﻋﻠﻤﻨﺎ اﻟﻠﻪ ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ وﺗﻌﺎﻟﻰ وﻟﻢ ﻳﺘﺮك.
ﻗﺪ ﻧُﻠﺤﻖ ﺑﻬﺆﻻء ﻣﻦ ﻟﻢ ﻳﺨﺘﺮ ﻗﻮﻻً ﻣﺜﻞ اﻟﻄﺒﺮي )ت (922/310 .واﺑﻦ ﺟﺰي
148
)ت.(1340/741 .
ﻫﻤﺎ ﺻﻨﻔﺎن ﻓﻘﻂ ،ﺻﻨﻒ واﻋﻆ وﺻﻨﻒ ﻣﻮﻋﻮظ ،وﻟﻴﺲ ﻟﻬﻢ ﺻﻨﻒ ﺛﺎﻟﺚ.
ﻮن َﻗـ ْﻮًﻣﺎ ﱠ
اﻟﻠ ُﻪ ُﻣ ْﻬﻠ ُ
واﻟﺬﻳﻦ ﻗﺎﻟﻮا ”ﻟ َِﻢ ﺗَﻌ ُ
ِﻜ ُﻬ ْﻢ أَ ْو ُﻣ َﻌ ِّﺬﺑُـ ُﻬ ْﻢ َﻋ َﺬاﺑًﺎ َﺷﺪِﻳ ًﺪا"
ِﻈ َ
ﻫﻢ اﻟﺼﻨﻒ اﻟﻤﻮﻋﻮظ .ﻫﺬا ﻣﺎ روي ﻋﻦ اﻟﻜﻠﺒﻲ 149.وﻋﻠﻰ ﻫﺬا ﻓﺈن اﻟﺠﻤﻠﺔ
ﻮن َﻗـ ْﻮًﻣﺎ ﱠ
اﻟﻠ ُﻪ ُﻣ ْﻬﻠ ُ
"ﻟ َِﻢ ﺗَﻌ ُ
ِﻜ ُﻬ ْﻢ أَ ْو ُﻣ َﻌ ِّﺬﺑُـ ُﻬ ْﻢ َﻋ َﺬاﺑًﺎ َﺷﺪِﻳ ًﺪا" ﻗﻴﻠﺖ ﻋﻠﻰ وﺟﻪ
ِﻈ َ
150
اﻻﺳﺘﻬﺰاء واﻟﺴﺨﺮﻳﺔ.
ﻮن َﻗـ ْﻮًﻣﺎ ﱠ
اﻟﻠ ُﻪ ُﻣ ْﻬﻠ ُ
ﻫﺬا اﻟﺮأي ﻟﻴﺲ ﻓﻲ ﻣﺤﻠﻪ ،ﻷن اﻟﺬﻳﻦ ﻗﺎﻟﻮا ”ﻟ َِﻢ ﺗَﻌ ُ
ِﻜ ُﻬ ْﻢ
ِﻈ َ
أَ ْو ُﻣ َﻌ ِّﺬﺑُـ ُﻬ ْﻢ َﻋ َﺬاﺑًﺎ َﺷﺪِﻳ ًﺪا" ﻟﻮ ﻛﺎﻧﻮا ﺻﻨﻔﺎً ﻣﻌﺘﺪﻳﺎً ﻟﻜﺎن ﺟﻮاب اﻟﻨﺎﻫﻴﻦ "ﻣﻌﺬرة
 143اﻟﻄﺒﺮي ،ﺟﺎﻣﻊ اﻟﺒﻴﺎن ،ج ،10 .ص522-519 .؛ واﻧﻈﺮ أﻳﻀﺎً :اﺑﻦ أﺑﻲ ﺣﺎﺗﻢ ،ﺗﻔﺴﻴﺮ اﻟﻘﺮآن اﻟﻌﻈﻴﻢ ،ج ،5 .ص.
1601؛ اﻟﻮاﺣﺪي ،اﻟﻮﺳﻴﻂ ،ج ،2 .ص421 .؛ اﻟﺒﻐﻮي ،ﻣﻌﺎﻟﻢ اﻟﺘﻨﺰﻳﻞ ،ج ،3 .ص.294 .
 144اﺑﻦ أﺑﻲ ﺣﺎﺗﻢ ،ﺗﻔﺴﻴﺮ اﻟﻘﺮآن اﻟﻌﻈﻴﻢ ،ج ،5 .ص.1600 .
).108-Mevdûdî, Tefhîmü’l-Kur’ân, II, 107 145اﻟﻤﻮدودي ،ﺗﻔﻬﻴﻢ اﻟﻘﺮآن ،ج ،2 .ص(108-107 .
 146ﻋﺒﺪ اﻟﺮزاق ،ﺗﻔﺴﻴﺮ اﻟﻘﺮآن ،ج ،2 .ص339 .؛ اﻟﻄﺒﺮي ،ﺟﺎﻣﻊ اﻟﺒﻴﺎن ،ج ،10 .ص.521 .
 147اﻟﻤﺎﺗﺮﻳﺪي ،ﺗﺄوﻳﻼت اﻟﻘﺮآن ،ج ،6 .ص.164 .
 148اﻧﻈﺮ :اﻟﻄﺒﺮي ،ﺟﺎﻣﻊ اﻟﺒﻴﺎن ،ج ،10 .ص522-509 .؛ اﺑﻦ ﺟﺰي ،اﻟﺘﺴﻬﻴﻞ ﻟﻌﻠﻮم اﻟﺘﻨﺰﻳﻞ ،ج ،1 .ص.311-310 .
 149ﻋﺒﺪ اﻟﺮزاق ،ﺗﻔﺴﻴﺮ اﻟﻘﺮآن ،ج ،2 .ص339 .؛ اﻟﻄﺒﺮي ،ﺟﺎﻣﻊ اﻟﺒﻴﺎن ،ج ،10 .ص.521 .
 150اﺑﻦ ﻋﻄﻴﺔ ،اﻟﻤﺤﺮر اﻟﻮﺟﻴﺰ ،ج ،2 .ص.468 .
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ﻣﺒﺪأ اﻷﻣﺮ ﺑﺎﻟﻤﻌﺮوف واﻟﻨﻬﻲ ﻋﻦ اﻟﻤﻨﻜﺮ ﻓﻲ اﻟﻘﺮآن اﻟﻜﺮﻳﻢ )دراﺳﺔ ﺗﺤﻠﻴﻠﻴﺔ(

إﻟﻰ رﺑﻜﻢ وﻟﻌﻠﻜﻢ ﺗﺘﻘﻮن" ﺑﺼﻴﻐﺔ اﻟﺨﻄﺎب ،وﻟﻜﻨﻬﻢ ﻗﺎﻟﻮا " َﻣ ْﻌ ِﺬ َرًة إِﻟَﻰ َرﺑّ ُ
ِﻜ ْﻢ
151
ُﻮن" ﺑﺼﻴﻐﺔ اﻟﻐﻴﺒﺔ.
َوﻟَ َﻌ ﱠﻠ ُﻬ ْﻢ ﻳَـﱠﺘـﻘ َ
أﻣﺎ اﻟﺘﻮﻗﻒ ﻓﻠﻴﺲ ﺑﺮأي ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﺒﺎب ﻟﻤﺎ ﻟﻴﺲ ﻓﻴﻪ ﺗﺮﺟﻴﺢ .ﻟﻮ ﻛﺎن ﺑﺤﺜﻨﺎ
ﻋﻦ ﻣﺼﻴﺮ اﻟﻄﺎﺋﻔﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﻧﺎﺷﺌﺎً ﻣﻦ ﻃﻠﺐ اﻟﻤﻌﺮﻓﺔ ﺑﻮاﻗﻌﺔ ﻣﻀﺖ ﻓﻲ اﻟﺘﺎرﻳﺦ
واﻧﺘﻬﺖ ﻟﻘﻠﻨﺎ ﻣﺎ ﻗﺎﻟﻪ اﻹﻣﺎم اﻟﻤﺎﺗﺮﻳﺪي وﺗﻮﻗﻔﻨﺎ ،وﻟﻜﻦ ﻣﻘﺼﻮدﻧﺎ اﻵن ﻫﻮ اﻟﻤﻌﺮﻓﺔ
ﺑﺤﻜﻢ ﻣﻦ ﻓﻌﻞ ْﻓﻌﻞ ﺗﻠﻚ اﻟﻄﺎﺋﻔﺔ ،أي :ﺣﻜﻢ ﻣﻦ ﺗﺮك اﻷﻣﺮ ﺑﺎﻟﻤﻌﺮوف واﻟﻨﻬﻲ
ﻋﻦ اﻟﻤﻨﻜﺮ ،وﻟﺬﻟﻚ ﻻ ﻧﺄﺧﺬ ﺑﺎﻟﺘﻮﻗﻒ.
وإذا ﻧﻈﺮﻧﺎ إﻟﻰ اﻟﺮأﻳﻴﻦ اﻟﺒﺎﻗﻴﻴﻦ ﻧﺮى أﻛﺜﺮ اﻟﻤﻔﺴﺮﻳﻦ ﻋﻠﻰ اﻟﺮأي اﻷول.
وﻫﺬا أﻧﺴﺐ ﻟﻠﺮﻏﺒﺔ ﻓﻲ رﺣﻤﺔ اﻟﻠﻪ ،وﻟﻜﻦ ﻳﺠﺐ أن ﻧﻼﺣﻆ ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﺒﺎب
اﻟﻤﺒﺎدئ واﻟﺸﺮوط اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻓﻲ وﺟﻮب اﻷﻣﺮ ﺑﺎﻟﻤﻌﺮوف واﻟﻨﻬﻲ ﻋﻦ اﻟﻤﻨﻜﺮ.
وﻋﻠﻰ ﻫﺬا ﻓﺈن إﻃﻼق اﻟﻘﻮل ﻓﻲ ﻣﺼﻴﺮ ﺗﻠﻚ اﻟﻄﺎﺋﻔﺔ ﻟﻴﺲ ﺑﺼﺤﻴﺢ؛ ﺑﻞ ﻓﻲ
أﻣﺮﻫﻢ ﺗﻔﺼﻴﻞ ،ﻷن ﻛﻞ ﺷﺨﺺ ﻣﻨﻬﻢ إﻣﺎ أن ﻳﻜﻮن ﻣﻤﻦ ﻳﺘﱠﺼﻒ ﺑﺎﻟﺼﻔﺎت
اﻟﺘﻲ ﻳﺠﺐ ﺑﻬﺎ اﻟﻨﻬﻲ ﻋﻠﻴﻪ ﻋﻦ اﻟﻤﻨﻜﺮ ﻛﺄن ﻳﻜﻮن ﻋﺎﻟﻤﺎً ﺑﻪ ﻗﺎدراً ﻋﻠﻴﻪ ﻣﺆﺛﺮاً
ﻓﻲ ﻣﺨﺎﻃﺒﻪ أﻣﻴﻨﺎً ﻣﻦ أن ﻳﻤﺴﻪ ﺿﺮر ﺷﺪﻳﺪ أو ﻻ .وإن ﻛﺎن اﻷول وﻟﻢ ﻳﻨﻪ
ِﻦ َﻗـ ْﻮٍم
ﻋﻦ اﻟﻤﻨﻜﺮ ﻓﻬﻮ ﻫﺎﻟﻚ ﻛﻤﺎ ﻳﺪل ﻋﻠﻴﻪ ﻗﻮﻟﻪ ﺻﻠﻰ اﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢَ ” :ﻣﺎ ﻣ ْ
ِرو َن َﻋﻠَﻰ أَ ْن ُﻳـ َﻐﻴّ ُِﺮوا ﺛُ ﱠﻢ ﻻَ ُﻳـ َﻐﻴّ ُِﺮوا إِﻻﱠ ﻳُ ِ
ِﻢ ﺑِﺎﻟْ َﻤ َﻌ ِ
ﻮﺷ ُﻚ أَ ْن
ﺎﺻﻰ ﺛُ ﱠﻢ َﻳـ ْﻘﺪ ُ
ُﻳـ ْﻌ َﻤ ُﻞ ﻓِﻴﻬ ْ
َﻳـ ُﻌ ﱠﻤ ُﻬ ُﻢ اﻟﻠﱠ ُﻪ ِﻣﻨْ ُﻪ ﺑِ ِﻌ َﻘ ٍ
ﺎب“ 152وﻗﻮﻟﻪ ﺻﻠﻰ اﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ" :أوﺣﻰ اﻟﻠﻪ إﻟﻰ ﻣﻠﻚ
ﻣﻦ اﻟﻤﻼﺋﻜﺔ أن اﻗﻠﺐ ﻣﺪﻳﻨﺔ ﻛﺬا وﻛﺬا ﻋﻠﻰ أﻫﻠﻬﺎ .ﻗﺎل :إن ﻓﻴﻪ ﻋﺒﺪك ﻓﻼﻧﺎ
ﻋﻴﻦ .ﻗﺎل :اﻗﻠﺒﻬﺎ ﻋﻠﻴﻪ وﻋﻠﻴﻬﻢ ﻓﺈن وﺟﻬﻪ ﻟﻢ ﻳﺘﻤﻌﺮ ﻟﻲ ﺳﺎﻋﺔ
ﻟﻢ ﻳﻌﺼﻚ ﻃﺮﻓﺔ ٍ
ﻗﻂ!" 153واﻟﺤﺪﻳﺚ اﻟﺬي ُﺳﺌﻞ ﻓﻴﻪ اﻟﻨﺒﻲ ﺻﻠﻰ اﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ" :ﻳﺎ رﺳﻮل
اﻟﻠﻪ أﺗﻬﻠﻚ اﻟﻘﺮﻳﺔ ﻓﻴﻬﻢ اﻟﺼﺎﻟﺤﻮن؟ ﻗﺎل :ﻧﻌﻢ .ﻓﻘﻴﻞ :ﻟﻢ ﻳﺎ رﺳﻮل اﻟﻠﻪ؟ ﻗﺎل:
ﺑﺘﻬﺎوﻧﻬﻢ وﺳﻜﻮﺗﻬﻢ ﻋﻦ ﻣﻌﺎﺻﻲ اﻟﻠﻪ" 154وإن ﺿ ﱠﻌﻒ اﻟﻌﺮاﻗﻲ )ت(1403/806 .
 151اﻧﻈﺮ :اﻟﺒﻐﻮي ،ﻣﻌﺎﻟﻢ اﻟﺘﻨﺰﻳﻞ ،ج ،3 .ص294 .؛ اﺑﻦ ﻋﻄﻴﺔ ،اﻟﻤﺤﺮر اﻟﻮﺟﻴﺰ ،ج ،2 .ص468 .؛ اﻟﺮازي ،ﻣﻔﺎﺗﻴﺢ
اﻟﻐﻴﺐ ،ج ،15 .ص.39 .
 152ﺳﻨﻦ أﺑﻲ داود ،ﻛﺘﺎب اﻟﻤﻼﺣﻢ ،ﺑﺎب اﻷﻣﺮ واﻟﻨﻬﻲ )رﻗﻢ اﻟﺒﺎب(17 :؛ واﻧﻈﺮ أﻳﻀﺎً :ﺳﻨﻦ اﺑﻦ ﻣﺎﺟﺔ ،ﻛﺘﺎب اﻟﻔﺘﻦ،
ﺑﺎب اﻷﻣﺮ ﺑﺎﻟﻤﻌﺮوف واﻟﻨﻬﻲ ﻋﻦ اﻟﻤﻨﻜﺮ )رﻗﻢ اﻟﺒﺎب(20 :
 153اﻟﻄﺒﺮاﻧﻲ ،اﻟﻤﻌﺠﻢ اﻷوﺳﻂ ،ج ،7 .ص.336 .
 154اﻟﻄﺒﺮاﻧﻲ ،اﻟﻤﻌﺠﻢ اﻟﻜﺒﻴﺮ ،ج ،11 .ص.270 .
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ﺎﺻ ًﺔ َوا ْﻋ َﻠ ُﻤﻮا أَ ﱠن ﱠ
ِﻳﻦ َﻇ َﻠ ُﻤﻮا ِﻣ ْﻨ ُﻜ ْﻢ َﺧ ﱠ
اﻟﻠ َﻪ َﺷﺪِﻳ ُﺪ اﻟْ ِﻌﻘ ِ
َﺎب"
َﻻ ﺗُ ِﺼﻴﺒَ ﱠﻦ اﻟﱠﺬ َ
وﺑﻤﺎ ﻗ ﱠﺪﻣﻨﺎﻩ ﻣﻦ أن اﻷﻣﺮ ﺑﺎﻟﻤﻌﺮوف واﻟﻨﻬﻲ ﻋﻦ اﻟﻤﻨﻜﺮ ﻻ ﻳﺴﻘﻂ ﻋﻦ اﻟﻤﺴﻠﻢ
اﻟﻤﻜﻠﻒ اﻟﻘﺎدر ﻋﻠﻴﻪ ﺑﻜﻮﻧﻪ ﻋﺎﻟﻤﺎً ﺑﻪ وﻣﺆﺛﺮاً ﻓﻲ ﻣﺨﺎﻃﺒﻪ وأﻣﻴﻨﺎً ﻋﻠﻰ ﻧﻔﺴﻪ
وﻣﺎﻟﻪ ،إﻻ إذا ﻗﺎم ﺑﻤﺎ ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻴﻪ ورأى أﺧﻴﺮاً أن اﻹﺻﺮار ﻻ ﻳُﺠﺪي وﺗﺮﻛﻪ
ﻓﻤﺨﺘﻠَﻒ ﻓﻲ أﻣﺮﻩ ﻛﻤﺎ ﺳﺒﻖ ،ﻣﻦ اﻟﻌﻠﻤﺎء ﻣﻦ ﻳﺴﺘﺤﺐ اﻟﻤﻮاﻇﺒﺔ ﻋﻠﻴﻪ ،وﻣﻨﻬﻢ
ﻣﻦ ﻳﻜﺮﻩ ﻷﻧﻪ ﻋﺒﺚ .وإن ﻛﺎن اﻟﺜﺎﻧﻲ ،أي :إن ﻟﻢ ﻳﻜﻦ اﻟﺸﺨﺺ ﻣﻜﻠﻔﺎً ﺑﻜﻮﻧﻪ
ﻏﻴﺮ ﺑﺎﻟﻎ أو ﻋﺎﻗﻞ ،أو ﻛﺎن ﻣﻜﻠﻔﺎً وﻟﻜﻨﻪ ﻟﻴﺲ ﺑﻘﺎد ٍر ﻋﻠﻰ اﻷﻣﺮ ﺑﺎﻟﻤﻌﺮوف
واﻟﻨﻬﻲ ﻋﻦ اﻟﻤﻨﻜﺮ ﺑﻌﺪم ﺗﻮﻓﺮ اﻟﺸﺮوط ﻟﺪﻳﻪ ﻣﻦ اﻟﻌﻠﻢ واﻷﻣﺎن واﻟﻤﻮﻗﻒ وﻏﻴﺮﻫﺎ
ﻓﻬﻮ ﻣﺄﻣﻮل ﻧﺠﺎﺗﻪ .إن ﺻﺢ ﻣﺎ ﻓﻲ اﻟﺮواﻳﺎت ﻣﻦ أن اﻟﻄﺎﺋﻔﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﻛﺎﻧﺖ ﻣﻦ
اﻟﻨﻬﺎة ﻋﻦ اﻟﺴﻮء ﻓﻲ اﻟﺒﺪاﻳﺔ وﻟﻜﻨﻬﺎ رأت اﻟﻨﻬﻲ ﻏﻴﺮ ُﻣ ْﺠ ٍﺪ وﺗﺮﻛﺖ ﻓﻬﻲ ﻓﻲ ﺣﻜﻢ
ﻣﻦ ﺗﺮك ﻣﻨﺪوﺑﺎً أو ﻣﻜﺮوﻫﺎً ﻋﻠﻰ اﺧﺘﻼف ﻓﻲ رأﻳﻴﻦ .وﻋﻠﻰ ﻛﻼ اﻟﺘﻘﺪﻳﺮﻳﻦ ﻓﻬﻢ
ﻧﺎﺟﻮن .ﻳﺘﺒﻴﻦ ﻣﻦ ﻫﺬا أن اﻟﻘﻮل ﺑﺎﺳﺘﺤﺒﺎب اﻟﻤﻮاﻇﺒﺔ ﻋﻠﻰ اﻷﻣﺮ ﺑﺎﻟﻤﻌﺮوف
واﻟﻨﻬﻲ ﻋﻦ اﻟﻤﻨﻜﺮ ،وإن ﻛﺎن اﻟﻤﺨﺎﻃﺐ ُﻣ ِﻜﺒّﺎً ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻨﻜﺮ ﻏﻴﺮ ﻣﻨﺰﺟﺮ ﻣﻨﻪ
أﻗﻮى ﻣﻦ اﻟﻘﻮل ﺑﻜﺮاﻫﻴﺘﻪ ،ﻷﻧﻨﺎ إذا أﺧﺬﻧﺎ ﺑﺎﻟﻘﻮل ﺑﻜﺮاﻫﻴﺘﻪ ﺗﻜﻮن اﻟﻄﺎﺋﻔﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ
أﻓﻀﻞ ﻣﻦ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ،وﻫﻲ اﻟﻤﻮاﻇِﺒﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻬﻲ ﻋﻦ اﻟﺴﻮء .وﻫﺬا ﻣﻌﺎرض ﻟﻠﺸﺮع
واﻟﻌﻘﻞ ،ﻷن اﻟﻠﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻧﺺ ﻓﻲ ﻛﺘﺎﺑﻪ ﻋﻠﻰ ﻧﺠﺎة اﻟﻨﺎﻫﻴﺔ دون اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ اﻟﺘﻲ ﻫﻲ
ﻣﺨﺘﻠَﻒ ﻓﻲ ﻣﺼﻴﺮﻫﺎ .ﺛﻢ إن اﻟﻘﻮل ﺑﺎﺳﺘﺤﺒﺎب اﻟﻤﻮاﻇﺒَﺔ ﻋﻠﻰ اﻷﻣﺮ ﺑﺎﻟﻤﻌﺮوف
واﻟﻨﻬﻲ ﻋﻦ اﻟﻤﻨﻜﺮ ﻓﻲ ﻛﻞ ﺣﺎل أﺣﻮط وأﺳﻠﻢ .واﻟﻠﻪ أﻋﻠﻢ!

اﻟﺨﺎﺗﻤﺔ

إن اﻷﻣﺮ ﺑﺎﻟﻤﻌﺮوف واﻟﻨﻬﻲ ﻋﻦ اﻟﻤﻨﻜﺮ واﺟﺐ ﻣﻬﻢ ﻳﺮاﻗﺐ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻹﺳﻼﻣﻲ
وﻳﻤﻨﻌﻪ ﻣﻦ اﻟﻔﺴﺎد وﻳﺘﻜ ّﻔﻞ ﻟﻪ ﺑﺎﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ ﻧﻈﺎﻣﻪ وﻓﻖ اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ.
وﻫﻮ ﺷﺎﻣﻞ ﻟﻤﺠﺎﻻت اﻟﺤﻴﺎة اﻟﻈﺎﻫﺮة ﻓﺮدﻳ ًﺔ ﻛﺎﻧﺖ أو ﺟﻤﺎﻋﻴ ًﺔ ﺑﺪاﻳ ًﺔ ﻣﻦ اﻟﻌﺒﺎدات
 155اﻟﻌﺮاﻗﻲ ،اﻟﻤﻐﻨﻲ ﻋﻦ ﺣﻤﻞ اﻷﺳﻔﺎر )ﻣﻊ اﻹﺣﻴﺎء ﻟﻠﻐﺰاﻟﻲ( ،ج ،2 .ص.206 .
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ﻣﺒﺪأ اﻷﻣﺮ ﺑﺎﻟﻤﻌﺮوف واﻟﻨﻬﻲ ﻋﻦ اﻟﻤﻨﻜﺮ ﻓﻲ اﻟﻘﺮآن اﻟﻜﺮﻳﻢ )دراﺳﺔ ﺗﺤﻠﻴﻠﻴﺔ(

واﻷﺧﻼق ﺣﺘﻰ اﻟﻤﻌﺎﻣﻼت واﻟﻌﻘﻮﺑﺎت واﻟﺪﻋﻮة واﻟﺠﻬﺎد .أﻟﺤﻘﻨﺎ ﺑﻪ اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت
واﻟﺪﻋﻮة واﻟﺠﻬﺎد ﻷن اﻷول ﻣﻨﻬﺎ وإن ﻛﺎن ﻋﻘﻮﺑ ًﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻌﺎﺻﻲ اﻟﺘﻲ ﻗﺪ ﺛﺒﺖ
ارﺗﻜﺎﺑﻬﺎ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ،وزﺟﺮاً ﻟﻤﻦ ﻗﺪ ﻳﻘﻮم ﺑﻬﺎ ﻣﻦ ﺑﻌﺪ ،وﻟﻴﺲ ﻧﻬﻴﺎً ﻋﻦ اﻟﻤﻨﻜﺮ
ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﺤﺪث ﻛﻤﺎ ﺗﻘﺘﻀﻴﻪ ﺷﺮوط اﻟﻨﻬﻲ ﻋﻦ اﻟﻤﻨﻜﺮ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﺳﺒﻖ ،إﻻ أﻧﻪ ﻗﺪ
ﻳﺪﺧﻞ ﻓﻴﻪ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻧﻨﻈﺮ إﻟﻰ اﻟﻤﺴﺄﻟﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﻋﺎم ،ﻟﻤﺎ ﻓﻴﻪ زﺟﺮ ﻟﻠﻌﺎزم ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺘﻞ
أو اﻟﻐﺼﺐ أو اﻟﺴﺮﻗﺔ أو اﻟﺰﻧﻰ أو اﻟﻘﺬف أو ﻏﻴﺮﻫﺎ ﻣﻤﺎ ﺳﻴﻘﻮم ﺑﻪ ﻋﻨﺪﻣﺎ رأى
إﻗﺎﻣﺔ اﻟﻘﺼﺎص واﻟﺤﺪود ،وﻫﺬا ﻣﻦ ﻗﺒﻴﻞ اﻟﻨﻬﻲ ﻋﻦ اﻟﻤﻨﻜﺮ .وﻷن اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻛﺄﻧﻪ أَ ْﻣﺮ
ﺑﺎﻹﻳﻤﺎن اﻟﺬي ﻫﻮ رأس ﻛﻞ ﻣﻌﺮوف ،وﻧﻬﻲ ﻋﻦ اﻟﻜﻔﺮ اﻟﺬي ﻫﻮ رأس ﻛﻞ ﻣﻨﻜﺮ.
وﻷن اﻟﺜﺎﻟﺚ ﻗﺪ ﻳﻔﺘﺢ ﺑﺎب اﻟﺪﻋﻮة اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ .ﻻ ﻳﻘﻮم ﺑﺎﻷول واﻟﺜﺎﻟﺚ ،أي :إﻗﺎﻣﺔ
اﻟﺤﺪود واﻟﺠﻬﺎد ﻓﻲ ﺳﺒﻴﻞ اﻟﻠﻪ إﻻ اﻟﺪوﻟﺔ .وﻳﻘﻮم ﺑﻐﻴﺮﻫﻤﺎ ﻋﺎﻣﻠﻮا اﻟﺪوﻟﺔ وﻏﻴﺮﻫﻢ
ﻣﻤﻦ ﻗﺪ ﺗﻮﻓﺮت ﻟﺪﻳﻪ ﺷﺮوط اﻷﻣﺮ ﺑﺎﻟﻤﻌﺮوف واﻟﻨﻬﻲ ﻋﻦ اﻟﻤﻨﻜﺮ ﻛﻤﺎ ﺳﺒﻖ .إذن،
ﻳﺸﻤﻞ اﻷﻣﺮ ﺑﺎﻟﻤﻌﺮوف واﻟﻨﻬﻲ ﻋﻦ اﻟﻤﻨﻜﺮ اﻟﺤﻴﺎة اﻟﻈﺎﻫﺮة ﺑﺠﻤﻴﻊ ﻣﺠﺎﻻﺗﻬﺎ.
إذا ﻗﺎم اﻷﻓﺮاد واﻟﺪوﻟﺔ ﺑﺎﻷﻣﺮ ﺑﺎﻟﻤﻌﺮوف واﻟﻨﻬﻲ ﻋﻦ اﻟﻤﻨﻜﺮ ﻓﻲ ﻣﺠﺘﻤﻊ اﺗﻔﻘﺖ
آراؤﻫﻢ ﻋﻠﻰ ﻣﺮﺟﻌﻴﺔ اﻟﻘﺮآن اﻟﻜﺮﻳﻢ واﻟﺴﻨﺔ اﻟﻨﺒﻮﻳﺔ وﻛﺎﻧﺖ اﻷﺣﻜﺎم اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﻓﻴﻪ ﻗِﻴَﻤﺎً
ﻣﺸﺘﺮﻛ ًﺔ ﺑﻴﻦ اﻟﻨﺎس اﻟﺬﻳﻦ ﺗﺮﺑﻮا ﻋﻠﻰ اﻷﺧﻼق اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﻳﻜﻮﻧﻮن ﺑﻨﻴﺎﻧﺎً ﻣﺮﺻﻮﺻﺎً
ﻓﻲ اﻟﺼﻼﺑﺔ وﻣﺜ ً
ﻼ أﻋﻠﻰ ﻓﻲ اﻟﻔﻀﺎﺋﻞ وﻻ ﻳﺘﺰﻟﺰﻟﻮن أﺑﺪاً .ﻷﻧﻬﻢ وإن ﻟﻢ ﻳﺨﻞ ﻋﻨﻬﻢ
وﺿ ّﻼل ﻋﻦ اﻟﺴﺒﻴﻞ ﻻ ﻣﺤﺎﻟﺔ ﻛﻤﺎ ﻓﻲ ﺳﺎﺋﺮ اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎت إﻻ أن ﻓﻴﻬﻢ
ﻣﺨﻄﺌﻮن ُ
ﻣﻦ ﻳﻤﻨﻌﻬﻢ ﻣﻦ اﻟﺒﺎﻃﻞ وﻳﺮﺷﺪﻫﻢ إﻟﻰ اﻟﺤﻖ داﺋﻤﺎً ،ﺳﻮ ًاء ﻛﺎن ﻣﻦ اﻟﺬﻳﻦ ﱠ
وﻇﻔﺘﻬﻢ
اﻟﺪوﻟﺔ ﻛﺎﻟﻤﺤﺘﺴﺒﻴﻦ واﻟﻮﻋﺎظ اﻟﺮﺳﻤﻴﻴﻦ أو ﻣﻦ اﻟﺪﻋﺎة اﻟﻤﺪﻧﻴﻴﻦ.
ﻟﻨﻔﺘﺮض أﻧﻨﺎ ﻧﻌﻴﺶ ﻓﻲ ﺑﻠﺪ ﻣﻦ ﻫﺬا اﻟﻤﺠﻤﺘﻊ اﻟﺬي ﺳﺒﻖ وﺻﻔﻪُ ،ﻛ ﱞﻞ اﺗﻔﻖ
ﻓﻴﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺒﺎدئ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ .ﻋﻨﺪﻣﺎ رأى ﻛﺒﻴﺮ ﻓﻲ َﺣﻴِّﻨﺎ اﻟﺬي ﻧﻘﻴﻢ ﻓﻴﻪ وﻟﺪاً ﻳﺸﺘﻢ
ﺻﺪﻳﻘﻪ أو ﻳﻄﻌﻦ ﻓﻴﻪ ﻳﻨﻬﺎﻩ ﻋﻨﻪ وﻳﻌﻈﻪ وﻳﺮﺷﺪﻩ إﻟﻰ اﻻﺳﺘﻘﺎﻣﺔ ،وإذا أزﻋﺞ واﺣﺪ
ﺟﻴﺮاﻧﻪ ﺑﺮﻓﻊ ﺻﻮت اﻷﻏﺎﻧﻲ واﻟﻤﺰاﻣﻴﺮ ﻣﺜ ً
ﻼ ﻳﻮﻗﻈﻪ ﺳﺎﻛﻨﻮا اﻟﺤﻲ ،وإذا ﻟﻢ ﻳﻨﺘﻪ
ﺻﺎﺣﺐ اﻟﻤﻨﻜﺮ ﻋﻤﺎ ﻳﻔﻌﻠﻪ ﻳﻤﻨﻌﻪ اﻟﻤﺤﺘﺴﺒﻮن ﻓﻌﻼً ...إذا ﻛﺎن اﻷﻣﺮ ﻛﺬﻟﻚ
ﻓﻬﻞ ﻳﺠﺪ اﻟﻤﻨﻜﺮ وأﺻﺤﺎﺑﻪ ﺳﺒﻴ ً
ﻼ ﻟﻺﻧﺘﺸﺎر ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ؟ ﻻ ،وﻟﻜﻦ ﻫﺬا
اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﺬي ﻧﺬﻛﺮﻩ ﻣﻔﺘﺮض ﻣﺨﻴﻞ ،ﻻ ﻳﻤﻜﻦ ﺗﻜﻮﻳﻨﻪ ﻓﻌ ً
ﻼ إﻻ ﻣﺎ ﻛﺎن ﻓﻲ ﻋﻬﺪ
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اﻟﻨﺒﻲ ﺻﻠﻰ اﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ ﺑﻌﺪ أن َﻛ ُﻤ َﻞ اﻟﺪﻳﻦ .وﻣﻊ ذﻟﻚ ﻓﺈن أﻣﺮ اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎت
اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﻛﺎن ﻗﺮﻳﺒﺎً ﻣﻦ ﻫﺬا ﻹﺗﻔﺎق اﻟﻨﺎس ﻓﻴﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺮﺟﻌﻴﺔ اﻷﺣﻜﺎم اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ
ﻓﻲ اﻟﻜﺘﺎب واﻟﺴﻨﺔ وﻣﺎ اﺳﺘُﺨﻠﺺ ﻣﻨﻬﻤﺎ ﻣﻦ اﻟﻤﺒﺎدئ واﻷُﺳﺲ ،وإن ﻟﻢ ﻳﻜﻮﻧﻮا
ﻣﺜﻞ ﺟﻴﻞ اﻟﺼﺤﺎﺑﺔ رﺿﻲ اﻟﻠﻪ ﻋﻨﻬﻢ ﻓﻲ ﻋﻬﺪ اﻟﻨﺒﻲ ﺻﻠﻰ اﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ واﻟﺨﻠﻔﺎء
اﻟﺮاﺷﺪﻳﻦ اﻟﻤﻬﺪﻳﻴﻦ؛ وﻟﻜﻦ ﺗﻐﻴﺮ اﻷﻣﺮ ﻓﻲ ﻋﻬﺪ ِ
اﻟﺤﺪاﺛﺔ ﺑﺪاﻳ ًﺔ ﻣﻦ اﻟﻘﺮن اﻟﺘﺎﺳﻊ
ﻋﺸﺮ وﺣﺼﻞ اﻻﺧﺘﻼف ﻓﻲ اﻟﻘﻴﻢ واﻟﻤﺒﺎدئ اﻟﺘﻲ ﺗﻜﻮن ﻣﺮﺟﻌﺎً ﻓﻲ اﻟﺤﻴﺎة .إذا ﻟﻢ
ﻳﻜﻦ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻣﺘﻔﻘﺎً ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺒﺎدئ واﻟﻘﻴﻢ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺗﺤﺼﻞ أﻣﺎم اﻟﻘﻴﺎم ﺑﺎﻷﻣﺮ
ﺑﺎﻟﻤﻌﺮوف واﻟﻨﻬﻲ ﻋﻦ اﻟﻤﻨﻜﺮ ﺻﻌﻮﺑﺎت وﻣﻮاﻧﻊ ،ﻷن ﻛﻞ ﻣﻦ ﻳﺆﻣﺮ ﺑﻤﻌﺮوف ﻻ
ﻳﺮاﻩ ﻣﻌﺮوﻓﺎً ،وﻛﻞ ﻣﻦ ﻳُﻨﻬﻰ ﻋﻦ ﻣﻨﻜﺮ ﻻ ﻳﺮاﻩ ﻣﻨﻜﺮاً ،ﺑﻞ ﻣﻨﻬﻢ ﻣﻦ ﻳﺮى ﻣﺎ ﻳﺆﻣﺮ ﺑﻪ
ﻣﻦ اﻷﻋﻤﺎل اﻟﺼﺎﻟﺤﺔ اﻟﻤﻘﺒﻮﻟﺔ ﻓﻲ اﻟﺸﺮع ﻣﻨﻜﺮاً وﻣﺎ ﻳُﻨﻬﻰ ﻋﻨﻪ ﻣﻦ اﻷﻋﻤﺎل اﻟﺴﻴﺌﺔ
اﻟﻤﺬﻣﻮﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﺸﺮع ﻣﻌﺮوﻓﺎً! وﻻ ﺗﻜﻮن ﻟﻠﺪوﻟﺔ ﻓﻲ ﻣﺜﻞ ﻫﺬﻩ اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎت ﻳﺪ ﻟﻠﻘﻴﺎم
ﺑﺎﻷﻣﺮ ﺑﺎﻟﻤﻌﺮوف واﻟﻨﻬﻲ ﻋﻦ اﻟﻤﻨﻜﺮ إﻻ ﻓﻴﻤﺎ اﺷﺘﺮﻛﺖ ﻓﻴﻪ اﻟﻤﺒﺎدئ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ
واﻟﻘﻴﻢ اﻟﺘﻲ ﻳﺘﺒﻨﺎﻫﺎ ﻫﺬا اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ،ﻷن اﻟﺪوﻟﺔ ِّ
ﺗﻨﻈﻢ ﻗﻮاﻧﻴﻨﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻴﻢ واﻟﻤﺒﺎدئ
اﻟﺘﻲ ﻳﺘﺒﻨﺎﻫﺎ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ .إذا ﻟﻢ ﻳﺮ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻣﻌﺮوﻓﺎً أﻣﺮ ﺑﻪ اﻹﺳﻼم ﻣﻌﺮوﻓﺎً ﻟﻢ ﺗﺘﺨﺬ
اﻟﺪوﻟﺔ ﺗﺪاﺑﻴﺮ ﻟﺘﻔﺘﺢ أﻣﺎﻣﻪ ﺣﺘﻰ ﻳُﻌﻤﻞ ﺑﻪ ،ﺑﻞ أﺣﻴﺎﻧﺎً ﺗﻤﻨﻌﻪ؛ وإذا ﻟﻢ ﻳﺮ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ
ﻣﻨﻜﺮاً ﻧﻬﻰ ﻋﻨﻪ اﻹﺳﻼم ﻣﻨﻜﺮاً ﻟﻢ ﺗﺤﺘﺞ اﻟﺪوﻟﺔ إﻟﻰ إﺻﺪار ﻗﺮار ﻟﻤﻨﻌﻪ .وﻟﺬﻟﻚ
ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﺪﻋﺎة واﻟﻮﻋﺎظ اﻟﺬﻳﻦ ﻳﻌﻴﺸﻮن ﻓﻲ ﻣﺜﻞ ﻫﺬﻩ اﻟﺒﻼد أن ﻳﺒﺬﻟﻮا أﻗﺼﻰ
ﺟﻬﺪﻫﻢ ﺣﺘﻰ ﻳﻜﺜﺮ ﻋﺪد ﻣﻦ ﻳﺘﺒﻨﻰ اﻟﻤﺒﺎدئ واﻟﻘﻴﻢ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ .ﻷﻧﻬﻢ
ﺗﺤﻮل اﻟﻘﻴﻢ اﻟﻤﺸﺘﺮﻛﺔ إﻟﻰ ﻣﺎ
ﻛﻠﻤﺎﻛﺜُﺮ ﻋﺪدﻫﻢ ﻳﺰدد ﺛﻘﻠﻬﻢ ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ وأﺛﺮﻫﻢ ﻓﻲ ّ
ﻓﻲ اﻟﻘﺮآن اﻟﻜﺮﻳﻢ واﻟﺴﻨﺔ اﻟﻨﺒﻮﻳﺔ .وﻫﺬا واﺟﺐ ﻋﻠﻴﻬﻢ ﺣﺘﻰ ﻳﺴﻘﻂ ﻋﻦ ﻋﺎﺗﻖ ﻏﻴﺮﻫﻢ
ﻣﻦ اﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ اﻟﻘﻴﺎم ﺑﺎﻷﻣﺮ ﺑﺎﻟﻤﻌﺮوف واﻟﻨﻬﻲ ﻋﻦ اﻟﻤﻨﻜﺮ .وإﻻﱠ ﻳُﺆاﺧﺬ ﺑﻪ ﺟﻤﻴﻌﻬﻢ
ﻓﻲ اﻵﺧﺮة وﻳﺘﺪرﺟﻮن إﻟﻰ اﻟﺪﻣﺎر ﻓﻲ اﻟﺪﻧﻴﺎ ،ﻷن ﺗﺮك اﻷﻣﺮ ﺑﺎﻟﻤﻌﺮوف واﻟﻨﻬﻲ ﻋﻦ
اﻟﻤﻨﻜﺮ ﻓﻲ ﻣﺠﺘﻤ ٍﻊ ﻛﻠﻴﺎً ﻳﺆّدِي ﺑﻪ إﻟﻰ ﻫﻼك ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻓﻲ اﻟﺘﻤﺜﻴﻞ ﻓﻲ ﺣﺪﻳﺚ اﻟﻨﺒﻲ
ﺻﻠﻰ اﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ ﻣﻦ أن رّﻛﺎب ﺳﻔﻴﻨﺔ اﻧﻘﺴﻤﻮا إﻟﻰ ﻗﺴﻤﻴﻦ :ﻗﺴﻢ ﻓﻲ اﻟﻄﺎﺑﻖ
اﻷﻋﻠﻰ وﻗﺴﻢ ﻓﻲ اﻟﻄﺎﺑﻖ اﻷﺳﻔﻞ ،وﻛﺎن اﻟﺬﻳﻦ ﻓﻲ اﻟﻄﺎﺑﻖ اﻷﺳﻔﻞ ﻳﺼﻌﺪون إﻟﻰ
اﻷﻋﻠﻰ وﻳﺄﺧﺬون اﻟﻤﺎء ،وﻟﻤﺎ اﻧﺰﻋﺞ اﻟﺬﻳﻦ ﻓﻲ اﻟﻄﺎﺑﻖ اﻷﻋﻠﻰ ﻣﻨﻬﻢ ﺗﺮﻛﻮا اﻟﺼﻌﻮد
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ﻣﺒﺪأ اﻷﻣﺮ ﺑﺎﻟﻤﻌﺮوف واﻟﻨﻬﻲ ﻋﻦ اﻟﻤﻨﻜﺮ ﻓﻲ اﻟﻘﺮآن اﻟﻜﺮﻳﻢ )دراﺳﺔ ﺗﺤﻠﻴﻠﻴﺔ(

إﻟﻰ اﻷﻋﻠﻰ وﻫﻤﻮا إﻟﻰ أن ﻳﻔﺘﺤﻮا ﺛﻘﺒﺔ ﺗﺤﺖ اﻟﺴﻔﻴﻨﺔ .إذا ﻣﻨﻌﻬﻢ اﻟﺬﻳﻦ ﻓﻲ اﻟﻄﺎﺑﻖ
اﻷﻋﻠﻰ ﻳﻨﺠﻮن ﺟﻤﻴﻌﺎً ،وإﻻﱠ ﻳﻬﻠﻜﻮن ﺟﻤﻴﻌﺎً .ﺣﻔﻈﻨﺎ اﻟﻠﻪ.
ﺗﺒﺮر ﺑﻪ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻈﻬﺮ
إن اﻷﻣﺮ ﺑﺎﻟﻤﻌﺮوف واﻟﻨﻬﻲ ﻋﻦ اﻟﻤﻨﻜﺮ ﻣﻤﺎ ّ
ﺑﺎدﻋﺎء اﻹﻣﺎرة اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ وﻳﻜﺜﺮ ﻋﺪدﻫﺎ ﻳﻮﻣﺎً ﻓﻴﻮﻣﺎً ﻟﻤﺎ ﺗﻘﻮم ﺑﻪ ﻣﻦ أﻋﻤﺎل
إﻛﺮاﻫﻴﺔ ﻟﻠﻨﺎس .ﻳﺠﺐ اﻟﺘﻨﺒﻴﻪ ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﺒﺎب أن اﻹﻛﺮاﻩ ﻓﻲ ﻋﻤﻞ ،ﻻ ﺳﻴﻤﺎ ﻓﻲ
اﻷﻣﻮر اﻹﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻏﻴﺮ ُﻣ ْﺠ ٍﺪ ﻓﻀ ً
ﻼ ﻋﻦ أن ﻫﺬا ﻻ ﻳﺘﻨﺎﺳﺐ ﻣﻊ ﺳﻴﺮة اﻟﻤﺼﻄﻔﻰ
ﺻﻠﻰ اﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ ،واﻟﻄﺮﻳﻘﺔ اﻟﺼﺤﻴﺤﺔ اﻟﻤﺘﻨﺎﺳﺒﺔ ﻣﻊ اﻟﺴﻨﺔ اﻟﺴﻨﻴﺔ دﻋﻮة
اﻟﻨﺎس إﻟﻰ اﻹﺳﻼم ﺑﺎﻟﺤﻜﻤﺔ واﻟﻤﻮﻋﻈﺔ اﻟﺤﺴﻨﺔ ﻛﻤﺎ ﻓﻌﻞ اﻟﻨﺒﻲ ﺻﻠﻰ اﻟﻠﻪ
ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ ﻃﻮل اﻟﻌﻬﺪ ّ
اﻟﻤﻜ ّﻲ ﺣﺘﻰ ﻳﺘﺒﻨﻮا اﻟﻤﺒﺎدئ واﻟﻘِﻴﻢ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ وﻳﺘﻬﺬﺑﻮا
ﺑﺄﺧﻼﻗﻪ .وإذا ﺗﺤﻘﻖ ﻫﺬا ﻳﻜﻮن اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻣﺴﻠﻤﺎً ﻣﺘﻔﻘﺎً ﻋﻠﻰ ﻣﺮﺟﻌﻴﺔ اﻟﻜﺘﺎب
واﻟﺴﻨﺔ وﻣﺘﻤﺴﻜﺎً ﺑﻤﺎ ﻓﻴﻬﻤﺎ ﻣﻦ أﺣﻜﺎ ٍم ﺷﺮﻋﻴﺔ .واﻟﻠﻪ أﻋﻠﻢ.

اﻟﻤﺮاﺟﻊ
اﻟﻘﺮآن اﻟﻜﺮﻳﻢ.

اﺑﻦ أﺑﻲ ﺣﺎﺗﻢ ،ﺗﻔﺴﻴﺮ اﻟﻘﺮآن اﻟﻌﻈﻴﻢ ،ﻋﺸﺮة ﻣﺠﻠﺪات ،ﺗﺤﻘﻴﻖ أﺣﻤﺪ ﻣﺤﻤﺪ اﻟﻄﻴﺐ،
اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻷوﻟﻰ ،ﻣﻜﺔ اﻟﻤﻜﺮﻣﺔ – اﻟﺮﻳﺎض :ﻣﻜﺘﺒﺔ ﻣﺼﻄﻔﻰ ﻧﺰار اﻟﺒﺎز.1997 ،
اﺑﻦ ﺗﻴﻤﻴﺔ ،اﻹﺳﺘﻘﺎﻣﺔ ،ﻣﺠﻠﺪان ،ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻣﺤﺪ رﺷﺎد ﺳﺎﻟﻢ ،اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻷوﻟﻰ ،اﻟﻤﺪﻳﻨﺔ
اﻟﻤﻨﻮرة :ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻹﻣﺎم ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﺳﻌﻮد.1403 ،
اﺑﻦ ﺣﺰم ،اﻟﻔﺼﻞ ﻓﻲ اﻟﻤﻠﻞ واﻷﻫﻮال واﻟﻨﺤﻞ ،ﺧﻤﺴﺔ ﻣﺠﻠﺪات ،اﻟﻘﺎﻫﺮة :ﻣﻜﺘﺒﺔ
اﻟﺨﺎﻧﺠﻲ ،د .ت.
إﺑﺮاﻫﻴﻢ ﻣﺼﻄﻔﻰ وأﺻﺪﻗﺎؤﻩ ،اﻟﻤﻌﺠﻢ اﻟﻮﺳﻴﻂ ،ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﺼﺎدق ،اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻟﺨﺎﻣﺴﺔ،
ﻃﻬﺮان د .ت.
اﺑﻦ ﻋﺎﺷﻮر ،ﺗﻔﺴﺮ اﻟﺘﺤﺮﻳﺮ واﻟﺘﻨﻮﻳﺮ ،ﺛﻼﺛﻮن ﺟﺰأً ،ﺗﻮﻧﺲ :دار ﺳﺤﻨﻮن ﻟﻠﻨﺸﺮ واﻟﺘﻮزﻳﻊ ،د .ت.
اﺑﻦ ﻋﻄﻴﺔ ،اﻟﻤﺤﺮر اﻟﻮﺟﻴﺰ ﻓﻲ ﺗﻔﺴﻴﺮ ﻛﺘﺎب اﻟﻠﻪ اﻟﻌﺰﻳﺰ ،ﺳﺘﺔ ﻣﺠﻠﺪات ،ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻋﺒﺪ
اﻟﺴﻼم ﻋﺒﺪ اﻟﺸﺎﻓﻲ ،اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻷوﻟﻰ ،ﺑﻴﺮوت :دار اﻟﻜﺘﺐ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ.2001 ،
اﺑﻦ ﻣﺎﺟﺔ ،ﺳﻨﻦ اﺑﻦ ﻣﺎﺟﺔ.
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اﺑﻦ ﻫﻤﺎم ،ﺷﺮح ﻓﺘﺢ اﻟﻘﺪﻳﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﻬﺪاﻳﺔ :ﺷﺮح ﺑﺪاﻳﺔ اﻟﻤﺒﺘﺪي ،ﻋﺸﺮة ﻣﺠﻠﺪات،
اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻷوﻟﻰ ،اﻟﻘﺎﻫﺮة :ﻣﻄﺒﻌﺔ ﻣﺼﻄﻔﻰ اﻟﺒﺎﺑﻲ اﻟﺤﻠﺒﻲ.1970 ،
أﺑﻮ ﺑﻜﺮ ﺑﻦ اﻟﻌﺮﺑﻲ ،أﺣﻜﺎم اﻟﻘﺮآن ،أرﺑﻌﺔ ﻣﺠﻠﺪات ،ﻣﺼﺮ :دار إﺣﻴﺎء اﻟﻜﺘﺐ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ.1958 ،
أﺑﻮ ﺑﻜﺮ ﺑﻦ ﻣﻴﻤﻮن ،ﺷﺮح اﻹرﺷﺎد ،ﺗﺤﻘﻴﻖ أﺣﻤﺪ ﺣﺠﺎزي أﺣﻤﺪ أﻟﺴﻘﺎ ،اﻟﻘﺎﻫﺮة:
ﻣﻜﺘﺒﺔ اﻹﻧﺠﻠﻮ اﻟﻤﺼﺮﻳﺔ.1987 ،
أﺑﻮ ﺗﻤﺎم ،دﻳﻮان اﻟﺤﻤﺎﺳﺔ ،ﻧﺸﺮ ﻣﺤﻤﺪ ﺳﻌﻴﺪ اﻟﺮاﻓﻊ ،ﻣﺠﻠﺪان ،ﻣﺼﺮ :اﻟﻤﻜﺘﺒﺔ اﻷزﻫﺮﻳﺔ.1927،
أﺑﻮ داوود ،ﺳﻨﻦ أﺑﻲ داوود ،ﻧﺸﺮ ﻣﺤﻤﺪ ﻣﺤﻲ اﻟﺪﻳﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﺤﻤﻴﺪ ،أرﺑﻌﺔ ﻣﺠﻠﺪات،
ﺑﻴﺮوت :اﻟﻤﻜﺘﺒﺔ اﻟﻌﺼﺮﻳﺔ ،د .ت.
اﻵﻣﺪي ،ﻏﺎﻳﺔ اﻟﻤﺮام ﻓﻲ ﻋﻠﻢ اﻟﻜﻼم ،ﻧﺸﺮ أﺣﻤﺪ ﻓﺮﻳﺪ اﻟﻤﺰﻳﺪي ،اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻷوﻟﻰ،
ﺑﻴﺮوت :دار اﻟﻜﺘﺐ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ.2004 ،
اﻷﺷﻌﺮي ،ﻣﻘﺎﻻت اﻹﺳﻼﻣﻴﻴﻦ واﺧﺘﻼف اﻟﻤﺼﻠﻴﻦ ،ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻫﻠﻤﻮت رﻳﺘﺮ ،اﻟﻄﺒﻌﺔ
اﻷوﻟﻰ ،ﺑﻴﺮوت :دار إﺣﻴﺎء اﻟﺘﺮاث اﻟﻌﺮﺑﻲ ،د .ت.
اﻟﺒﻐﻮي ،ﻣﻌﺎﻟﻢ اﻟﺘﻨﺰﻳﻞ ،ﺛﻤﺎﻧﻴﺔ ﻣﺠﻠﺪات ،ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻣﺤﻤﺪ ﻋﺒﺪ اﻟﻠﻪ اﻟﻨﻤﺮ وأﺻﺪﻗﺎؤﻩ،
اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻷوﻟﻰ ،اﻟﺮﻳﺎض :دار ﻃﻴﺒﺔ.1989 ،
ﺑﻴﺎﺿﻲ زادﻩ ،اﻷﺻﻮل اﻟﻤﻨﻴﻔﺔ ﻟﻺﻣﺎم أﺑﻲ ﺣﻨﻴﻔﺔ ،ﺗﺤﻘﻴﻖ إﻟﻴﺎس ﺟﻠﺒﻲ ،إﺳﺘﺎﻧﺒﻮل،
.MÜİF Yayınları، 1996
اﻟﺒﻴﻀﺎوي ،أﻧﻮار اﻟﺘﻨﺰﻳﻞ وأﺳﺮار اﻟﺘﺄوﻳﻞ ،ﺧﻤﺴﺔ ﻣﺠﻠﺪات ،ﺑﻴﺮوت :دار ﺻﺎدر ،د .ت.
اﻟﺘﺮﻣﺬي ،ﺳﻨﻦ اﻟﺘﺮﻣﺬي ،ﺧﻤﺴﺔ ﻣﺠﻠﺪات ،اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ،ﻣﺼﺮ :ﺷﺮﻛﺔ ﻣﻜﺘﺒﺔ وﻣﻄﺒﻌﺔ
ﻣﺼﻄﻔﻰ اﻟﺒﺎﺑﻲ اﻟﺤﻠﺒﻲ.1975 ،
اﻟﺠﺮﺟﺎﻧﻲ ،اﻟﺘﻌﺮﻳﻔﺎت ،ﻧﺸﺮ إﺑﺮاﻫﻴﻢ اﻷﺑﻴﺎري ،اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻷوﻟﻰ ،ﺑﻴﺮوت :دار اﻟﻜﺘﺎب
اﻟﻌﺮﺑﻲ.1405 ،
اﻟﺠﺼﺎص ،أﺣﻜﺎم اﻟﻘﺮآن ،ﺧﻤﺴﺔ ﻣﺠﻠﺪات ،ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻣﺤﻤﺪ اﻟﺼﺎدق ﻗﻤﺤﺎوي،
ﺑﻴﺮوت :دار إﺣﻴﺎء اﻟﺘﺮاث اﻟﻌﺮﺑﻲ.1992 ،
اﻟﺠﻮﻳﻨﻲ ،اﻹرﺷﺎد إﻟﻰ ﻗﻮاﻃﻊ اﻷدﻟﺔ ﻣﻦ اﻻﻋﺘﻘﺎد )ﻣﻊ ﺷﺮح اﻹرﺷﺎد ﻷﺑﻲ ﺑﻜﺮ ﺑﻦ
ﻣﻴﻤﻮن( ،ﺗﺤﻘﻴﻖ أﺣﻤﺪ ﺣﺠﺎزي أﺣﻤﺪ اﻟﺴﻘﺎ ،اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻷوﻟﻰ ،اﻟﻘﺎﻫﺮة :ﻣﻜﺘﺒﺔ
اﻻﻧﺠﻠﻮ اﻟﻤﺼﺮﻳﺔ.1987 ،
اﻟﺮازي ،ﻣﻔﺎﺗﻴﺢ اﻟﻐﻴﺐ ،اﺛﻨﺎن وﺛﻼﺛﻮن ﻣﺠﻠﺪاً ،اﻟﻤﻄﺒﻌﺔ اﻟﺒﻬﻴﺔ اﻟﻤﺼﺮﻳﺔ.1938 ،
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ﻣﺒﺪأ اﻷﻣﺮ ﺑﺎﻟﻤﻌﺮوف واﻟﻨﻬﻲ ﻋﻦ اﻟﻤﻨﻜﺮ ﻓﻲ اﻟﻘﺮآن اﻟﻜﺮﻳﻢ )دراﺳﺔ ﺗﺤﻠﻴﻠﻴﺔ(

اﻟﺮاﻏﺐ اﻹﺻﻔﻬﺎﻧﻲ ،ﻣﻔﺮدات أﻟﻔﺎظ اﻟﻘﺮآن ،ﻧﺸﺮ ﺻﻔﻮان ﻋﺪﻧﺎن داوودي ،اﻟﻄﺒﻌﺔ
اﻷوﻟﻰ ،دﻣﺸﻖ :دار اﻟﻘﻠﻢ.1992 ،
زﻛﻲ اﻟﺪﻳﻦ ﺷﻌﺒﺎن ،أﺻﻮل اﻟﻔﻘﻪ ،ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻗﺎن ﻳﻮﻧﺲ ،اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻟﺴﺎدﺳﺔ ،ﺑﻨﻐﺎزي.1995 ،
اﻟﺰﻣﺨﺸﺮي ،اﻟﻜﺸﺎف ﻋﻦ ﺣﻘﺎﺋﻖ ﻏﻮاﻣﺾ اﻟﺘﻨﺰﻳﻞ وﻋﻴﻮن اﻷﻗﺎوﻳﻞ ﻓﻲ وﺟﻮﻩ اﻟﺘﺄوﻳﻞ،
ﺳﺘﺔ ﻣﺠﻠﺪات ،ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻋﺎدل أﺣﻤﺪ ﻋﺒﺪ اﻟﻤﻮﺟﻮد وﻋﻠﻲ ﻣﺤﻤﺪ ﻣﻌﻮض،
اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻷوﻟﻰ ،ﻣﻜﺘﺒﺔ اﻟﻌﺒﻴﻜﺎن.1998 ،
اﻟﺴﻴﻮﻃﻲ ،ﺟﻼل اﻟﺪﻳﻦ ،ﺗﻔﺴﻴﺮ اﻟﺠﻼﻟﻴﻦ )ﻣﻊ "ﻗﺮة اﻟﻌﻴﻨﻴﻦ" ﻋﻠﻴﻪ( درﺳﻌﺎدت،
إﺳﺘﺎﻧﺒﻮل ،د .ت.
اﻟﺸﻮﻛﺎﻧﻲ ،ﻓﺘﺢ اﻟﻘﺪﻳﺮ اﻟﺠﺎﻣﻊ ﺑﻴﻦ ﻓﻨﻲ اﻟﺮواﻳﺔ واﻟﺪراﻳﺔ ﻓﻲ ﻋﻠﻢ اﻟﺘﻔﺴﻴﺮ ،ﺧﻤﺴﺔ
ﻣﺠﻠﺪات ،اﻟﻤﻜﺘﺒﺔ اﻟﻌﺼﺮﻳﺔ ،اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻷوﻟﻰ ،ﺑﻴﺮوت .1995
اﻟﻄﺒﺮاﻧﻲ ،أﺑﻮ اﻟﻘﺎﺳﻢ ﺳﻠﻴﻤﺎن ﺑﻦ أﺣﻤﺪ ﺑﻦ أﻳﻮب ،اﻟﻤﻌﺠﻢ اﻟﻜﺒﻴﺮ ،ﻋﺸﺮون ﻣﺠﻠﺪاً،
ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺣﻤﺪي ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﻤﺠﻴﺪ اﻟﺴﻠﻔﻲ ،ﻣﻜﺘﺒﺔ اﻟﻌﻠﻮم واﻟﺤﻜﻢ ،اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ،
اﻟﻤﻮﺻﻞ .1983
____ ،اﻟﻤﻌﺠﻢ اﻷوﺳﻂ ،ﻋﺸﺮة ﻣﺠﻠﺪات ،ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻃﺎرق ﺑﻦ ﻋﻮض اﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ
وﻋﺒﺪ اﻟﻤﺤﺴﻦ ﺑﻦ إﺑﺮاﻫﻴﻢ اﻟﺤﺴﻴﻨﻲ ،دار اﻟﺤﺮﻣﻴﻦ ،اﻟﻘﺎﻫﺮة .1415
اﻟﻄﺒﺮي ،ﺟﺎﻣﻊ اﻟﺒﻴﺎن ﻋﻦ ﺗﺄوﻳﻞ آي اﻟﻘﺮآن ،ﻋﺸﺮون ﻣﺠﻠﺪاً ،ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻋﺒﺪ اﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ
اﻟﻤﺤﺴﻦ اﻟﺘﺮﻛﻲ ،اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻷوﻟﻰ ،اﻟﻘﺎﻫﺮة :دار ﻫﺠﺮ.2001 ،
اﻟﻌﺮاﻗﻲ ،زﻳﻦ اﻟﺪﻳﻦ أﺑﻮ اﻟﻔﻀﻞ ﻋﺒﺪ اﻟﺮﺣﻤﻴﻢ ﺑﻦ اﻟﺤﺴﻴﻦ ،اﻟﻤﻐﻨﻲ ﻋﻦ ﺣﻤﻞ اﻷﺳﻔﺎر ﻓﻲ
اﻷﺳﻔﺎر ﻓﻲ ﺗﺨﺮﻳﺞ ﻣﺎ ﻓﻲ اﻹﺣﻴﺎء ﻣﻦ اﻷﺧﺒﺎر )ﻣﻊ "إﺣﻴﺎء ﻋﻠﻮم اﻟﺪﻳﻦ" ﻟﻠﻐﺰاﻟﻲ(،
أرﺑﻌﺔ ﻣﺠﻠﺪات ،ﻣﻜﺘﺒﺔ وﻣﻄﺒﻌﺔ ﻣﺼﻄﻔﻲ اﻟﺒﺎﺑﻲ اﻟﺤﻠﺒﻲ ،ﻣﺼﺮ .1939
ﻋﺒﺪ اﻟﺠﺒﺎر ﺑﻦ أﺣﻤﺪ اﻟﻬﻤﺪاﻧﻲ ،ﺷﺮح اﻷﺻﻮل اﻟﺨﻤﺴﺔ ،ﻧﺸﺮ ﻋﺒﺪ اﻟﻜﺮﻳﻢ ﻋﺜﻤﺎن،
اﻟﻘﺎﻫﺮة :ﻣﻜﺘﺒﺔ وﻫﺒﺔ.1996 ،
ﻋﺒﺪ اﻟﺮزاق ﺑﻦ ﻫﻤﺎم اﻟﺼﻨﻌﺎﻧﻲ ،ﺗﻔﺴﻴﺮ اﻟﻘﺮآن ،ﺛﻼﺛﺔ ﻣﺠﻠﺪات ،ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻣﺼﻄﻔﻰ
ﻣﺴﻠﻢ ﻣﺤﻤﺪ ،اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻷوﻟﻰ ،اﻟﺮﻳﺎض :ﻣﻜﺘﺒﺔ اﻟﺮﺷﺪ.1989 ،
اﻟﻌﺜﻴﻤﻴﻦ ،اﻟﻜﻨﺰ اﻟﺜﻤﻴﻦ ﻓﻲ ﺗﻔﺴﻴﺮ اﺑﻦ ﻋﺜﻴﻤﻴﻦ ،أرﺑﻌﺔ ﻋﺸﺮ ﻣﺠﻠﺪاً ،اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻷوﻟﻰ،
ﺑﻴﺮوت :ﻛﺘﺎب ﻧﺎﺷﺮون.2010 ،
اﻟﻌﻈﻴﻢ آﺑﺎدي ،أﺑﻮ اﻟﻄﻴﺐ ﻣﺤﻤﺪ ﺷﻤﺲ اﻟﺤﻖ ،ﻋﻮن اﻟﻤﻌﺒﻮد ﺷﺮح ﺳﻨﻦ أﺑﻲ داوود،
أرﺑﻌﺔ ﻋﺸﺮ ﻣﺠﻠﺪاً ،دار اﻟﻜﺘﺐ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ،اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ،ﺑﻴﺮوت .1415
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ﻋﻼء اﻟﺪﻳﻦ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﻌﺰﻳﺰ اﻟﺒﺨﺎري،ﻛﺸﻒ اﻷﺳﺮار ﻋﻦ أﺻﻮل ﻓﺨﺮ اﻹﺳﻼم اﻟﺒﺰدوي،
أرﺑﻌﺔ ﻣﺠﻠﺪات ،اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ،ﺑﻴﺮوت :دار اﻟﻜﺘﺎب اﻟﻌﺮﺑﻲ.1994 ،
ﻋﻠﻲ اﻟﺠﺎرم وﻣﺼﻄﻔﻰ أﻣﻴﻦ ،اﻟﺒﻼﻏﺔ اﻟﻮاﺿﺤﺔ ،دار اﻟﻨﻌﻤﺎن ﻟﻠﻌﻠﻮم ،د .ت.
اﻟﻐﺰاﻟﻲ ،إﺣﻴﺎء ﻋﻠﻮم اﻟﺪﻳﻦ ،أرﺑﻌﺔ ﻣﺠﻠﺪات ،اﻟﻘﺎﻫﺮة :ﻣﻄﺒﻌﺔ ﻣﺼﻄﻔﻰ اﻟﺒﺎﺑﻲ اﻟﺤﻠﺒﻲ.1939 ،
اﻟﻘﺎﺳﻤﻲ ،ﻣﺤﺎﺳﻦ اﻟﺘﺄوﻳﻞ ،ﺗﺴﻌﺔ ﻣﺠﻠﺪات ،ﺗﺤﻘﻴﻖ أﺣﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﻠﻲ وﺣﻤﺪي ﺻﺒﺢ،
اﻟﻘﺎﻫﺮة :دار اﻟﺤﺪﻳﺚ.2003 ،
اﻟﻘﺰوﻳﻨﻲ ،ﺗﻠﺨﻴﺺ اﻟﻤﻔﺘﺎح ،ﻧﺸﺮ ﻧﻮزاد ﺣﺎﻓﻆ ﻳﺎﻧﻴﻖ وﻣﺼﻄﻔﻰ ﻗﻴﻠﻴﺠﻠﻲ وﺳﻌﺪي
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KUR’ÂN ÜSLÛBUNDA
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Özet
Kur’ân-ı Kerim kendine özgü bir üslûba sahiptir. Bu özgün üslûbuyla o, inkârcı
muhataplarına ‘kendisinin benzerini ortaya koymaları’ çağrısını yaparak meydan
okumuş; fakat onlar -edebiyatın öncüleri olmalarına rağmen- söz konusu meydan
okumaya karşılık verememişlerdir. Böylelikle Kur’ân, kendisinin beşer üstü bir
üslûba sahip bulunduğunu ispat etmiştir.
Bu gerçeğin en temel yansıması, Kur’ân üslûbunda hâkim mahiyette var olan “İlâhî
Tecelli”dir. Mevzubahis tecelli, onun her bir ayet ve suresinde yer alır. Kur’ân’ın beşer üstü üslûbunda ayrıca, onu tebliğ ve tebyîn eden “Nebî”ye de sık sık vurgu yapılır. Bu vurgunun yapıldığı “Nebevî Şahsiyet”, Kur’ân üslûbunda hâkim mahiyetteki
“İlâhî Tecelli”ye devamlı surette bağımlı konumda bulunur. İnsanüstü üslûbunda
yer alan bu iki temel özellik, Kur’ân’ın İlâhî bir söz olduğunu, onu tebliğ ve tebyîn
eden Hz. Muhammed’in (sas.) sözü olmadığını açıkça ortaya koymaktadır.
Anahtar Kelimeler: Kur’an, üslûp, i‘câz, İlâhî tecelli, nebevî şahsiyet.
DIVINE MANIFESTATION AND PERSONAGE OF THE PROPHET IN
WORDING OF QUR’AN
Abstract
Qur’an has a unique style in its wording. With its original style, he challenged the unbelievers, but even they have been proficient in Arabic literature, they couldn’t respond to
this challenge. Thus, the Qur’an has proved that it has a unique style in its wording.
The most basic reflection of this fact can be seen in “divine manifestation” found in
the verses and chapters of Qur’an. Additionally, in its unique style Qur’an, also mentiones the Prophet Muhammad. The personage of the prophet that emphasized in
Qur’an is always dependent on the dominant nature of the Qur’an which is called “divine manifestation”. These two main features which situated in unique Qur’anic style
present that “The Qur’an is the word of God and is not a statement of Muhammad.
Keywords: Qur’an, wording, i‘jaaz, Divine manifestation, personage of the Prophet.
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I. Giriş

B

ir dilde, kelimeler ve sözdizim kuralları değişmediği halde, o
dili konuşan şair ve yazarların eserleri ayrı ayrı üsluplara sahip olur. Bunun sırrı, eserini oluştururken müellifin, kelime ve
terkip seçiminde kendine özgü bir yöntem kullanmasında saklıdır.1 Kanaatimizce söz konusu özgünlüğün temel sebebi; her insanın hususi bir yaratılışta olması,2 yani insan ruhuna onu hemcinslerinden farklı kılan bir
hususiyetin İlâhî kudret tarafından yerleştirilmiş bulunmasıdır.
Kelime ve cümleler dilde değişmediği halde şair veya yazarlar farklı üsluplara sahip olurken; İlâhî bir söz olan Kur’â-ı Kerim’in kendine has bir
ifade tarzına sahip bulunması son derece tabii bir durumdur.3 Dolayısıyla,
“Kelamullah olan Kur’ân-ı Kerim Arap dilinin harf, kelime ve cümlelerini
kullanmakla birlikte kendine özgü bir edebî üslûba sahiptir” yargısı çok
açık bir şekilde karşımızda durmaktadır. Bu yargı, tefsir ilminde üslûbu’lKur’ân başlığı altında mütalaa edilir.
Kur’ân’ın söz konusu özgün üslûbu, inanan-inanmayan ilk muhatapları tarafından itiraf edilmiş; kimileri sadece onun özgün üslûbuna (belâgatine) secde
ederken,4 kimileri de o üslûbun tesirini ruhunun derinliklerine kadar hissetmiş
ve bu sebeple onun beşer üstü bir söz (vahiy) olduğuna iman etmiştir.5
Aynı gerçeği Kur’ân bizzat dile getirmiş, kendisinin ilâhî bir söz olduğunu
ilan etmiş,6 insanın aynı seviye ve özgünlükte benzer bir kelam oluşturamayacağını iddia etmiş7 ve aynı dili kullanan muhataplarına bu hususta defalarca
meydan okumuştur (tehaddî).8 Bu hususun ele alındığı i‘câzü’l-Kur’ân9 bahsini burada ele alamayız. Zira makalenin boyutu buna elvermemektedir. Ancak
makalenin çerçevesine ışık tutması için kısa ve öz olarak şunu ifade etmekle
yetinebiliriz: Kur’ân-ı Kerim kendine özgü üslûbuyla mucize bir sözdür.10
1
2
3
4

5

6
7
8
9

10

Mustafa Sadık Râfi‘î, İ‘câzü’l-Kur’ân, Mısır 1961, s. 229-230.
Kamer, 54/49.
Muhammed Abdülazim Zerkânî, Menâhilü’l-‘irfân fî ulûmi’l-Kur’ân, Beyrut 1995, II, 239.
Bk. Ebu’s-senâ Şihâbuddîn Mahmûd b. Abdullah Alûsî, Rûhu’l-meânî fî tefsîri’l-Kur’âni’l-Azîm ve’sseb‘ı’l-mesânî, (tsh. Ali Abdülbârî Atiyye), Beyrût: Dâru’l-kütübi’l-ilmiyye 2005, VII, 327.
Bk. Ebû Abdullah Muhammed b. Ahmed b. Ebî Bekr Kurtubî, el-Câmi’ li-ahkâmi’l-Kur’ân, (thk.
Hişâm Semîr Buhârî), Riyâd: Dâru âlemi’l-kütüb 2003, XI, 163-164.
Neml, 27/6; Zuhruf, 43/3-4; Vâkıa’ 56/77.
İsrâ, 17/88.
Bakara, 2/23; Yunus, 10/38; Hûd, 11/13; Tûr, 52/34.
Kur’ân’ın mucize oluşu, onun sahip bulunduğu edebî üstünlük ve muhteva zenginliği sebebiyle hiç
bir şekilde benzerinin meydana getirilememesidir ki, “i‘câzu’l-Kur’ân” terimiyle ifade edilir. (bk. Yusuf Şevki Yavuz, “İ‘câzu’l-Kur’ân”, DİA. (Diyanet İslam Ansiklopedisi), İstanbul 2000, XXI, 403)
Kur’ân’ın üslûbu ve i‘câzı hk. bk. Bedrüddin Muhammed b. Abdullah Zerkeşî, el-Burhân fî ulûmi’lKur’ân, (thk. Muhammed ebu’l-Fadl İbrahim), 1. bs. Dâru ihyâi’l-kütübi’l-Arabiyye 1957, II, 90, 382;
Ebu’l-Fadl Celaleddin Abdurrahman b. Ebî Bekr Süyûtî, el-İtkân fî ulûmi’l-Kur’ân, 5. bs. (tlk. Mustafa
Dîb Bugâ), Beyrut: Dâru İbn Kesîr 2002, II, 1001.
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Bizim bu makalede dikkatleri çekmek istediğimiz husus, geniş manada
i‘câzü’l-Kur’ân’ın, özel manada da üslûbu’l-Kur’ân’ın sadece bir özeliği, ancak oldukça merkezi konuma sahip bir özelliğidir. Bu da, onun yazarının
bizzat Allah Teâlâ olması ve bu gerçeğin gerek lafız (mantuk) gerekse anlam
(mana) boyutuyla Kur’ân’ın ifade üslûbuna aksetmesidir.
İster şiir isterse düzyazı olsun, bir dilde ortaya çıkan edebî ürünler; müellifine has bir üslupla ifade edilir ve bu ifade üslûbu, bütün varlığı ile müellife ait hususiyetleri yansıtır. Bu doğrultuda şu tespit yapılabilir: Kur’ân’ın
ifade üslûbunun karakteristik özelliklerinden birisi; onun, hemen her yerinde kaynağına (müellifine) işaret eden, yani söz sahibini gösteren bir özelliği
taşımasıdır. Kur’ân’ın ifade üslûbunun bu özelliğini “İlâhî Tecelli”şeklinde
adlandırabiliriz.
Kur’ân-ı Kerim’in ifade üslûbunun bir diğer karakteristik özelliği; onu
tebliğ11 ve tebyînle12 görevli peygambere/nebiye yer vermesi ve bunu yaparken Hz. Muhammed’in (sas.) konumunu, yani sadece beşer bir elçi olduğunu13 açıkça ortaya koymasıdır. Söz konusu özelliği de “Nebevî Şahsiyet” olarak isimlendirebiliriz.
Bu makalede, Kur’ân Müellifi Yüce Allah’ın, mu‘ciz eserinin üslubundaki tecellisi, bu tecellinin Kur’ân ayetlerindeki hâkimiyeti ve bu hâkimiyete
bağlı konumda bulunan Hz. Peygamber’in şahsiyeti; diğer bir ifadeyle, İlâhî
tecelli ve nebevî şahsiyetin Kur’ân ifadelerindeki akisleri örnekleriyle ele
alınacaktır.
II. İlâhî Tecelli
Kelâmullah olan Kur’ân-ı Kerim’in temel ifade özelliklerinden birisi; onun, hem lafzı hem de manasında Yüce Allah’ın tecelli ettiği bir dil
üslûbuna sahip bulunmasıdır.14 Bu gerçek, Kur’ân’ı okur ve mütalaa ederken değişik seviyelerde gözlemlenip kavranır.
Kur’ân dikkatli bir şekilde incelenip, ayetleri düşünülerek tekrar tekrar
gözden geçirildiğinde; Yüce Allah’ın, Zât’ına ait hususiyetleri, ezelî sözünün
içine -birer tecelli mahiyetinde- yerleştirdiği fark edilir. Örneğin; ب
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َ
ﺮ
ﺷ
ﻪ
ﻠ
ﻟ
ا
ﻮ
ﻠ
ﻌ
ﺟ
م
أ
ﱡﻮر
ﻨ
اﻟ
و
ﺎت
ُﻤ
ْ
َ
ُ
ْ
ُ َ ََ َ َ َ َ ُ َ َ َ ُ
َ ْ َ َ ْ ُ ََواﻟ
ََ ْ ُ َ ُ َ
11
12
13
14

Mâide, 5/67.
Nahl, 16/44.
Kehf, 18/110; Fussilet, 41/6.
Bk. Yaşar Düzenli, Üslûb ve Semantik Açıdan Kur’ân ve Şefaat, İstanbul: Pınar Yayınları 2006, s. 24.
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ِ “ َﺷﻲ ٍء َوُﻫ َﻮ اﻟ َْﻮŞöyle sor: Göklerin ve yerin Rabbi kimdir? Sen şöyle cevap
﴾اﺣ ُﺪ اﻟْ َﻘ ﱠﻬ ُﺎر
ْ

ver: Allah’tır. Yine şunu sor: O’nu bırakıp da kendilerine dahi hiç bir fayda ve
zararı olmayan dostlar/mabudlar mı edindiniz yoksa? Şunu da sor: Hiç kör
ile gören bir olur mu? Yahut karanlıklarla aydınlık birbirine eşit midir? Yoksa
Allah’a, O’nun yarattığı gibi yaratan ortaklar buldular da bu yaratma ile Allah’ın
yaratması onlara benzer mi geldi? Şöyle cevap ver: Her şeyin yaratıcısı Allah’tır.
O, her şeyi kudretine boyun eğdiren tek varlıktır.”15 ayeti dikkatlice incelendiğinde, Yüce Allah’ın tecellisi ve bu tecellinin mahiyetine dair şunlar söylenebilir: 1) Allah Teâlâ, göklerin ve yeryüzünün Rabbi, yani sahip ve hâkimidir.
2) Mefhûm-u muhâlefet karinesinin16 işaret ettiği üzere Allah Teâlâ, her türlü
faydanın kaynağıdır ve her çeşit zararı bertaraf eden gerçek İlahtır. 3) O, her
şeyin yaratıcısıdır. 4) O, bir tektir. 5) Allah mutlak güç sahibi, yani kudretine
boyun eğdirendir. 6) Yüce Allah, bu sıfatlarını anlatırken, bizâtihi Kendisi
hem bir şeylerin sorulmasını, hem de cevaplanmasını doğrudan emretmekte
ve dolayısıyla sözünde mutlak mahiyette tecelli etmektedir.
Evreni yaratan ve ona mutlak anlamda hâkim olan Allah Teâlâ’nın,17
evrende bulunan mutlak ve devamlı hâkimiyetinin bir benzeri, elçisi
Hz. Muhammed’e (sas.) vahyettiği mu‘ciz kelâmının ayet ve surelerinde,
hem lafız hem de anlam olarak gözlemlenebilir. Yani Kur’ân-ı Kerim’in
üslûbundaki mutlak hâkimiyet, kâinattaki gibi Yüce Allah’a, diğer bir ifadeyle müellife aittir.18 Aşağıdaki ayete bu açıdan bakılabilir. ﴿اللَّ ُه الَّ ِذي خَ َل َق َس ْب َع

ٍ َس َم َو
َ ض ِم ْث َل ُه َّن َي َت َن َّزلُ ا ْلأَ ْم ُر َب ْي َن ُه َّن لِ َت ْع َل ُموا َٔا َّن اللَّ َه َع َلى ُك ِّل شَ ْي ٍء َق ِدي ٌر َو َٔا َّن اللَّ َه َق ْد ا ََٔح
اط بِ ُك ِّل
ِ ات َو ِم َن ا ْلأَ ْر
ِ
ٍ
﴾“ شَ ْيء ع ْل ًماAllah, yedi göğü ve aynı şekilde yeryüzünü yaratandır. Allah’ın her
şeye gücünün yettiğini ve O’nun ilminin her şeyi kuşattığını anlamanız için,
O’nun hâkimiyeti bu varlıklar üzerinde geçerliliğini sürdürmektedir.”19 Evrendeki mutlak hâkimiyetin Allah Teâlâ’ya ait olduğunun, O’nun bilgi ve
iradesi dışında hiç bir şeyin gerçekleşmediğinin anlatıldığı yukarıdaki ayette Lafzatullah’ın sürekli (üç kez) tekrar edilmesi, aynen evrende olduğu gibi
Kur’ân üslûbunda hâkim bulunan İlâhî tecellinin bir göstergesidir.
Kur’ân üslûbunda hâkim bulunan, Kur’ân ve Allah Teâlâ arasındaki
böyle bir alâka, sözün kaynağı olma ve kelâmı bizzat tesis etme ilişkisidir.
15

16

17
18

19

Ra‘d, 13/16; âyetin tefsiri için bk. Ebû Mansûr Muhammed b. Mahmud Mâtürîdî, Te’vîlâtü ehli’s-sünne,
(thk. Fatıma Yusuf el-Haymî), Beyrut 2004, II, 624-625; İsmail Hakkı Bursevî, Tenvîrü’l-ezhân min
tefsîr-i rûhi’l-beyân, (ihtsr. ve thk. Muhammed Ali Sâbûnî), Dimaşk: Dâru’l-kalem 1988, II, 252-253.
Mefhûmu’l-muhâlefet karinesi hk. bk. Aydın Temizer, Kur’ân Tefsirinde Karine, 2. bs. İstanbul: Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Vakfı Yayınları 2016, s. 117.
Yunus, 10/3, 61; Sebe’, 34/3.
Krş. Toshihiko Izutsu, God And Man In The Qur’an (Semantics of the Qur’anic Weltanschauung),
Kuala Lumpur 2002, s. 76.
Talâk, 65/12.
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Yani hem lafız hem de mana bakımından Kur’ân’ın kaynağı bizâtihi Cenâb-ı
Hakk’tır. Bu açıdan söz konusu özellik, Kur’ân’ın, lafız ve manasıyla Hz.
Muhammed’e (sas.) gönderilen vahiy olduğunu gösteren en kesin delillerden biridir. Nitekim Allah Teâlâ şöyle buyurmaktadır: ﴿إِﻧﱠﺎ ﻧَ ْﺤ ُﻦ َﻧـ ﱠﺰﻟْﻨَﺎ َﻋﻠَﻴْ َﻚ اﻟْ ُﻘ ْﺮآ َن
﴾ِﻳﻼ
ً “ َﺗـﻨْﺰKur’ân’ı sana parça parça kesinlikle Biz indirdik.”20 Bahsedilen alâka
doğrultusunda Kur’ân’da Yüce Allah’ın hâkimiyeti tamdır. Kur’ân’ın lafız ve
manasının bütününde bulunan mevzubahis hâkimiyet, -bütün evrende olduğu gibi- devam eden ve sürekli etkin/faal olan bir hâkimiyettir.21
Örneğin; Kur’ân-ı Kerim’de esmâ-i hüsnâ olarak adlandırılan Yüce
Allah’ın güzel isimlerinin22 defalarca zikredilmesi, Kur’ân’da, lafız ve manasıyla merkezî konumda bulunan ve sürekli etkin olan İlâhî tecelliye işaret
etmektedir. Şöyle ki; bunlardan Allah ismi 2689, Rab ismi 971,23 Alîm ismi
160, Azîz ismi 99, Hakîm ismi 97, Gafûr ismi 90, Rahman ismi 57, Rahîm ismi
114, Semî‘ ismi 47, Kadîr ismi 45 ve Habîr ismi 44 defa zikredilmektedir.24
Beşerî sanat eserlerinin değerlendirilmesinde bu türden sayısal veriler
önem taşır. Zira edebiyat tenkitçilerinin pek çoğu, herhangi bir eser için yaptıkları edebî tenkitlerinde, ilgili eserde yer alan kelimelerin sayımına önem
verir ve bahsedilen asıl konuyu, kendilerine ışık tutan bu sayımlar yardımıyla
keşfetmeye çalışırlar. Hatta kimi zaman yazarın bütün yapıtlarında bu yöntemi uygularlar. Aslında bu girişim, edebiyat tenkitçiliğinde kritiği yapılan
eserin değer tespitine götüren yolda atılan önemli bir adımdır.
Kur’ân’da, İlâhî tecellinin hangi ölçü, önem, konum, boyut ve etki ile
yer aldığını keşfetmek için şüphesiz ki, yukarıda verilen sayısal tespitler ve
bahsedilen ameliyeden daha fazla çaba sarf edilmelidir. Zira o, insanüstü,
İlâhî ve mu‘ciz bir kelâmdır. Bununla birlikte söz konusu sayısal tespit, bahsedilen İlâhî tecelli hakkında hem lafız hem de anlam boyutunda bir fikir
vermekten uzak da değildir.25
Allah Teâlâ’nın mevzubahis tarzdaki tecellisi, Kur’ân’da oldukça fazla
yer almakta ve hatta Kur’ân’a hâkim bir mahiyet taşımaktadır. Mesela, Al20

21
22

23

24

25

İnsan, 76/23. Ayetin tefsiri için bk. Ebu’l-Kasım Mahmud b. Ömer Zemahşerî, el-Keşşâf an hakâiki
gavâmidi’t-Tenzîl ve uyûni’l-ekâvîl fî vücûhi’t-te’vîl, (thk. Âdil Ahmed Abdülmevcud vdğr.), Riyad:
Mektebetü’l-abîkân 1998, VI, 283. Ayrıca bk. Duhân, 44/3; Kadr, 97/1; Yusuf, 12/2.
Gâlib Hasan, “et-Tefsîru’l-İlâhî li’l-Kur’ân”, Mecelletü kadâyâ İslamiyye, 1995, sy. 2, s. 75.
Esmâ-yı hüsnâ hk. geniş bilgi için bk. Ebû Abdullah Muhammed b. Ahmed b. Ebî Bekr Kurtubî,,
el-Esnâ fî şerhi esmâi’llâhi’l-hüsnâ ve sıfâtihî, (thk. Salih Atıyye Hatmani) Bingazi: Cem‘iyyetü’dda‘veti’l-İslâmiyye el-âlemiyye 2001.
Aydın Temizer, “Kur’ân’da “Rab” Kavramı Üzerine Semantik Bir Analiz”, Marmara Üniversitesi İlahiyat fakültesi Dergisi, 2013, sy. 44, s. 44.
Bk. Muhammed Fuâd Abdülbâkî, el-Mu‘cemü’l-müfehres li-elfâzi’l-Kur’âni’l-Kerîm, İstanbul
1982, s. 476, 459, 214, 501, 307, 360, 537, 226.
Hasan, “et-Tefsîru’l-İlâhî li’l-Kur’ân”, s. 75.
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lah Teâlâ’nın Kur’ân’daki bu hâkim tecellisi, Felak suresinin her bir ayetin-

ِ ﴿وِﻣ ْﻦ َﺷ ِّﺮ ﻏ
ِ ُﻞ أَ ُﻋﻮُذ ﺑِ َﺮ ِّب اﻟْ َﻔﻠ
de gözlemlenebilir. ﴾َﺐ
ْ ﴿ﻗ
َ َﻖ﴾ ﴿ ِﻣ ْﻦ َﺷ ِّﺮ َﻣﺎ َﺧﻠ
َ ﴾َﻖ
َ َﺎﺳ ٍﻖ إِذَا َوﻗ
ﱠ
ِ ﴿وِﻣ ْﻦ َﺷ ِّﺮ َﺣ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ﺪ
ﻘ
ْﻌ
ﻟ
ا
َﺎت
ﺛ
ﺎ
ﻔ
ـ
ﻨ
اﻟ
ﺮ
ﺷ
﴾ﺎﺳ ٍﺪ إِذَا َﺣ َﺴ َﺪ
﴾
ﻲ
ﻓ
﴿
(1)“De
ki:
Şunların
şerrinden
ﻦ
ﻣ
و
ﱠ
َ
ُ
َ
َّ ْ َ
sabahın Rabbine sığınırım: (2)Yarattığı şeylerin şerrinden. (3)Ortalığı kapladığı zaman karanlığın şerrinden. (4)Düğümlere üfleyip büyü yapan büyücü kadınların şerrinden. (5)Haset ettiği zaman hasetçinin şerrinden.”26 İlk
ayette “Rab” kavramıyla başlayan bu hâkimiyet, ikinci ayette yaratıcı sıfatı
ile etkin bir şekilde devam etmektedir. Üçüncü ayete şu anlam verilebilir:
“Ortalığı kapladığı zaman karanlığın şerrinden sabahın Rabbine sığınırım.”
Yine, dördüncü ve beşinci ayetlere, “Düğümlere üfleyip büyü yapan büyücü
kadınların şerrinden ve haset ettiği zaman hasetçinin şerrinden sabahın Rabbine sığınırım” manası verilebilir.
Görüldüğü gibi bütün ayetlerde, varlığını hissettiren “bir tek Rab’e sığınmak” söz konusudur. İşte bu şekilde Yüce Allah’ın varlığı ve mutlak mevcudiyeti Kur’ân ayetlerinde pek çok defa gözlemlenebilir. Neticede Kur’ân’ı
okuyan ve mütalaa eden kimsenin, böyle bir üslûpla karşı karşıya bulunduğu için, onun üslûbundaki İlâhî tecellinin farkına varabilmesi hiçbir zaman
zor olmayacaktır.27
Yukarıda değinildiği gibi Kur’ân’da bulunan Yüce Allah’a ait bütün isim ve
sıfatlar, onda bulunan hâkim İlâhî tecelliyi gösterirler. Bu tespit, “söz konusu
tecellinin Yüce Allah’ın Zat’ıyla münasebeti hangi ölçüdedir?” şeklinde bir
soruyu çağrıştırabilir. Bu soruya şöyle cevap verilebilir: Kur’ân’da hâkim olan
İlâhî tecelli, evrendeki İlâhî hâkimiyete benzer. Yani Allah Teâlâ, Kur’ân-ı
Kerim’in her bir ayetinde, evrende olduğu gibi, ya doğrudan veyahut dolaylı olarak varlığını hissettirir. Zira Cenâb-ı Hak Kur’ân’da; Zat’ı,28 sıfatları,29
emretmesi,30 yasaklaması,31 doğruyu ve hidayeti göstermesi,32 söz vermesi,33

26

27

28
29
30
31
32
33

Felak, 113/1-5. Ayetlerin tefsiri için bk. Burhanüddin Ebu’l-Hasan İbrahim b. Ömer Bikâî, Nazmü’ddürer fî tenâsübi’l-âyât ve’s-suver, 1. bs. Haydarâbâd: Dâru’l-maârifi’l-Osmaniyye 1984, XXII, 406.
Bu bağlamda bir konuya temas etmek uygun olacaktır. Şöyle ki; söz konusu farkındalığı elde edebilmek, -bir açıdan- kuralları, edebî zevki ve mantığına ait bilgileriyle Kur’ân diline, yani Arapçaya
ait malumata sahip bulunmayı gerektirmektedir. Bu gerekliliğin çok külfetli bir boyut taşımadığı
kanaatindeyiz. Zira yabancı herhangi bir dili öğrenmek için pek çok gayret ve çaba sarf eden günümüz insanı/müslümanının; Yaratıcıları tarafından ebedî mutluluklarını temin etme gayesiyle hidayet
rehberi olarak gönderilen Kur’ân’ın dili, bu dilin kuralları, edebî zevki ve mantığını öğrenme uğruna
gayret ve çaba göstermesi -karşılığı düşünüldüğünde- külfetli olmasa gerektir.
Şûrâ, 42/11 vdğr.
Bakara, 2/209; En‘âm, 6/96; Hûd, 11/66 vdğr.
Hûd, 11/114; Ankebût, 29/45; Ahzâb, 33/33 vdğr.
Tevbe, 9/84; İsrâ, 17/23 vdğr.
Bakara, 2/142; Nisâ, 4/26 vdğr.
Nisâ, 4/95; Mâide, 5/9 vdğr.
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tehdit etmesi,34 geçmiş, hâl ve gelecekten haber vermesiyle,35 kanunları, düsturları ve bunları en mükemmel üslûpta beyan buyurmasıyla36 tecelli etmektedir. Netice itibariyle bu hâkim tecelli, kapsamlı, kesintisiz, etkin ve karar
kılmış bir özelliğe sahiptir. Hatta çoğu zaman kendisini bir ayette birden fazla
hissettirmektedir.
ِ ﺬﻳﻦ اَ ْﺳ َﺮﻓُﻮا َﻋ ٰﻠﻰ اَْﻧـﻔ
Öneğin, Zümer suresinin, ِﻢ َﻻ ﺗَـ ْﻘﻨَ ُﻄﻮا ِﻣ ْﻦ َر ْﺣ َﻤ ِﺔ
ْ ﴿ﻗ
َ ُﻞ ﻳَﺎ ِﻋﺒَﺎ ِد َى اﻟﱠ
ْ ُﺴﻬ
ٰ
ٰ
ﱡ
ﱠ
ِ
ِ
ِ
ِ
﴾ﺣﻴﻢ
َ ُ“ اﻟ ّﻠﻪ ان اﻟ ّﻠ َﻪ ﻳَـ ْﻐﻔ ُﺮ اﻟﺬﻧDe ki: Ey çok günah işleyerek kendi
ً ﻮب َﺟ
ُ ﻤﻴﻌﺎ اﻧﱠ ُﻪ ُﻫ َﻮ اﻟْ َﻐﻔ
ُ ُﻮر اﻟ ﱠﺮ
öz canlarına kötülük etmede ileri giden kullarım! Allah’ın rahmetinden ümidinizi kesmeyiniz. Allah bütün günahları affeder. Çünkü O, çok merhametli olduğundan dolayı çok bağışlayandır.”37 ayetinde görüleceği üzere; Yüce
Allah’ın varlığı, yoğun biçimde ve tekrar tekrar vurgulanmaktadır. Yirmi
dört kelimeden oluşan yukarıdaki ayette, Allah Teâlâ 7 defa zikredilmektedir ki, bu neredeyse lafızların ¼’üne tekabül etmektedir.
Şimdi bunları maddeler halinde sıralayıp, söz konusu tecellinin lafız ve
anlam boyutundaki ölçüsünü biraz daha net görmeye çalışalım. 1)﴾“ ﴿ﻗُ ْﻞDe
ki” emrini veren Allah Teâlâ. 2)﴾“ ﴿ﻳَﺎ ِﻋﺒَﺎ ِد َىEy kullarım!” ifadesindeki ( )يzamirinin mercii olan Allah Teâlâ. 3)﴾﴿ر ْﺣ َﻤ ِﺔ اﻟ ّٰﻠ ِﻪ
َ “Allah’ın rahmeti” ifadesindeki
ٰ
rahmetin sahibi olan Allah Teâlâ, 4)﴾“ ﴿اِ ﱠن اﻟ ّﻠ َﻪGerçek şu ki, Allah…” ifadesinde geçen Allah Teâlâ. 5)﴾“ ﴿اِﻧﱠ ُﻪZira O…” ifadesindeki ( )ـ ُهzamirinin râci‘
bulunduğu Allah Teâlâ. 6-7)Ayetin sonunda yer alan ﴾ﺣﻴﻢ
ُ “ ﴿ ُﻫ َﻮ اﻟْ َﻐﻔO,
ُ ُﻮر اﻟ ﱠﺮ
çok merhametli olduğu içi çok bağışlayandır” ifadesiyle, birbirini destekleyici ve peş peşe gelen iki önemli sıfatın sahibi bulunan Yüce Allah.
Kur’ân-ı Kerim’in lafız ve anlam yapısına hâkim olan İlâhî tecellinin yansımalarına bir diğer örnek; Kur’ân’da 332 defa zikredilen ve “de ki” anlamı taşıyan ﴾ ﴿ﻗُ ْﻞhitaplarıdır. Emir anlamı taşıyan bu hitaplarda, bir emreden, bir
de emredilen taraf vardır. Emreden Yüce Allah, emredilen ise -öncelikle- Hz.
Muhammed’dir (sas.). Kur’ân’ı tebliğ eden Hz. Peygamber, bu emirlerle devamlı surette yönlendirilmekte ve tebliğ görevini İlâhî denetim altında icra etmektedir. Diğer bir anlatımla, Kur’ân’ı tebliğ ve tebyîn etmekle görevli nebevî
şahsiyet, Yüce Allah’ın hâkim tecellisine tâbi bir konumda yer almaktadır.
Kur’ân’daki İlâhî tecellinin hâkimiyetine işaret eden bu özellik; basit, geçici ve göz ardı edilebilecek sayısal bir nitelik olmayıp, aynı zamanda lafız
ve manasıyla Kur’ân’ın ait bulunduğu kaynağı gösteren önemli ve kalıcı bir
yapıya sahiptir. Mesela şu ayete bu açıdan bakılabilir: ﺎد ًة ﻗُ ِﻞ
َ ﴿ﻗُ ْﻞ اَ ﱡي َﺷ ْﯽ ٍء اَ ْﻛَﺒـ ُﺮ َﺷ َﻬ
34
35
36
37

Âl-i İmrân, 3/4; Mâide, 5/95 vdğr.
Enbiyâ, 21/7; Rûm, 30/2-4 vdğr.
Enfâl, 8/67; İsrâ, 17/23.
Zümer, 39/53.
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ِ
ِ ِ
ُﻞ
ْ ون اَنَﱠ َﻣﻊَ اﻟ ٰﻠّﻪ ِاٰﻟِﻬَﺔ اًُﺧْﺮٰى ﻗ
ُ َاﻟ ٰﻠّﻪ ُ َﺷﻬﻴﺪٌ ﺑـَﻴْﻨﻰ َوﺑـﻴـَﻨ ْﻜَﻢ َُوا ُْوﺣِﻰ اَﻟَﯽ ﱠ ٰﻫـﺬَا اﻟْﻘُﺮا ْنٰ ُﻻُﻧﺬْرﻛﻢَ ﺑُِﻪ َْوﻣَﻦ ْﺑـَﻠَﻎ اَﺋﻨِﱠﻜﻢُﻟَﺘَْﺸْﻬﺪ
﴾َ“ َﻻ ا َْﺷ َﻬ ُﺪ ﻗُﻞْاِﻧﱠﻤﺎَ ُﻫﻮَ اِﻟٰـﻪ ٌَواﺣِﺪ ٌَواﻧِﱠﻨﻰ ﺑَﺮیءٌِﻣﻤﱠﺎ ﺗُ ْﺸ ِﺮُﻛﻮنOnlara şunu sor: Şahit olarak hangi

şey daha büyüktür? Hiç beklemeden şöyle cevap ver: Allah. O, benimle sizin
aranızda şahit olarak yeter. Şu Kur’ân, sizi ve kendisine ulaşan herkesi uyarmam için bana vahyolundu. (Yine şöyle sor:) Allah ile beraber başka tanrılar
bulunduğuna gerçekten siz mi şahitlik ediyorsunuz? Sen şöyle de: Ben asla
buna şahitlik etmem! Şu hakikati de söyle: O, ancak bir tek İlâh’tır. Sizin şirkiniz ve ortak koştuklarınızla benim hiç bir alâkam yoktur.”38 Ayette görüldüğü gibi, Yüce Allah’ın Kur’ân’daki hâkim tecellisini gösteren ve muhataba
yöneltilen ﴾“ ﴿ﻗُ ْﻞde ki” emri defalarca tekrar edilmiştir.
Şu ayette de benzer özellikle karşılaşılır: ﻳﻦ أَ ْﺣ َﺴﻨُﻮا
َ ﻳﻦ آ ََﻣﻨُﻮا اﱠﺗـ ُﻘﻮا َرﺑﱠ ُﻜ ْﻢ ﻟِﻠﱠ ِﺬ
َ ﻗُ ْﻞ ﻳَﺎ ِﻋﺒَﺎ ِد اﻟﱠ ِﺬ
ٍ اﻟﺼﺎﺑِ ُﺮو َن أَ ْﺟ َﺮُﻫ ْﻢ ﺑِ َﻐﻴْ ِﺮ ِﺣ َﺴ
﴾ﺎب
ض اﻟﻠﱠ ِﻪ َو ِاﺳ َﻌ ٌﺔ إِﻧﱠ َﻤﺎ ُﻳـ َﻮﻓﱠﻰ ﱠ
ُ “ ﻓِﻲ َﻫ ِﺬ ِﻩ اﻟ ﱡﺪْﻧـﻴَﺎ َﺣ َﺴﻨٌَﺔ َوأَ ْرEy Muhammed!
Bizim adımıza de ki: Ey iman eden kullarım! Rabbinize karşı gelmekten sakının. Bu dünyada iyilik yapanlar için âhirette iyilikler vardır. Allah’ın yarattığı
yeryüzü geniştir. Sabredenlere mükâfatları elbette hesapsız olarak verilir.”39 Buradaki İlâhî tecellinin göstergeleri şöyle sıralanabilir: 1) ﴾“ ﴿ﻗُ ْﻞde ki” emrini
veren Yüce Allah. 2) ﴾“ ﴿ﻳَﺎ ِﻋﺒَﺎ ِدey kullarım” ifadesindeki mahzûf zamirin ()ي
mercii Yüce Allah. 3) ﴾﴿رﺑﱠ ُﻜ ْﻢ
َ ifadesinde “Rab” sıfatıyla mezkûr bulunan Allah
ﱠ
ِ
Teâlâ. 4)﴾ض اﻟﻠﻪ
ُ  ﴿أَ ْرİfadesindeki Yüce Allah. 5) Sabredenlere mükâfat veren
Allah Teâlâ. Görüldüğü gibi Yüce Allah’ın Kur’ân’daki tecellisi bir tek ayette
tam beş (5) kez müşahede edilmektedir.
Yukarıdaki örnek ayetlerden anlaşıldığı üzere ﴾ ﴿ﻗُ ْﻞhitabı, Hakk
Teâlâ’nın hâkim varlığının tecellisine dair Kur’ân’daki lafzî ve sayısal göstergelerinden biridir. Bu doğrultuda müfessir Fahreddin Râzî (ö. 606/1209)
şunları dile getirir. “İnkârcılar, bir Yaratıcının varlığını, kendilerini yaratan
ve rızık verenin O olduğunu kabul ediyorlardı. Nitekim Allah Teâlâ şöyle
ِ اﻟﺴ ٰﻤ َﻮ
buyurmaktadır: ﴾ُﻦ اﻟ ٰﻠّ ُﻪ
ض ﻟََﻴـ ُﻘﻮﻟ ﱠ
َ َْر
َﻖ ﱠ
َ ﴿وﻟَﺌِ ْﻦ َﺳﺎَﻟَْﺘـ ُﻬ ْﻢ َﻣ ْﻦ َﺧﻠ
َ “Şayet onlara, “gökْ ات َواﻻ
leri ve yeri yaratan kimdir?” diye soracak olursan, elbette Allah’tır cevabını
vereceklerdir.”40 Kul, başkalarından gelen tahammül edemeyeceği şeylere,
efendisinden gelince katlanır. Eğer Hz. Peygamber, Kâfirûn suresindeki
ifadeyi ﴾ ﴿ﻗُ ْﻞlafzı bulunmaksızın doğrudan “ey kâfirler!” şeklinde kullanmış olsaydı, onlar bunun Hz. Peygamber’in kelâmı olabileceğini düşünüp,
38

39
40

En‘âm, 6/19. Ayetin tefsiri için bk. Ebû Abdullah Muhammed b. Ali b. Muhammed Şevkânî, Fethu’lkadîr = el-Câmi‘ beyne fenneyi’r-rivâye ve’d-dirâye min ilmi’t-tefsîr, (thk. Abdurrahman Umeyra),
Mansure: Dârü’l-vefa 1997, II, 150; Muhammed Tâhir b. Muhammed b. Muhammed İbn Âşûr,
Tefsîrü’t-tahrîr ve’t-tenvîr, Tunus 1984, VII, 166.
Zümer, 39/10.
Lokmân, 31/25.
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belki de tahammül edemeyerek, ona yaptıkları eziyeti artıracaklardı. Ama
bu ifadenin başındaki “de ki” emrini duyunca, Hz. Muhammed’in (sas.) bu
sert ifadeyi, gökler ve yeryüzünün Yaratıcısından naklettiğini anlamışlar,
bu sebeple söz konusu söyleme katlanmışlar ve Hz. Peygamber’e yaptıkları eziyeti artırmamışlardır.”41 Yapılan yorumdan anlaşıldığına göre, Kur’ân
ayetlerinin üslubunda yer alan İlâhî tecelli, müşrikler tarafından da fark
edilebilmiştir.
Kur’ân’ı okumak, bulunduğu alana hâkim, her türlü müştemilâta ve güzelliğe sahip bir binayı inşa etmeye benzer. Binanın yapımında gerekli her
bir malzemenin uygun kullanımı ile bina teşekkül ettiği gibi, okunan her
bir ayetle de, Yüce Allah’ın Kur’ân’daki tecellisi; değeri, canlılığı, başladığı ve
bittiği yer, gerek doğrudan gerekse dolaylı olarak belirginleşir. Onu tilavet
eden kimse, aynen yaşadığı evrende olduğu gibi, okuduğu her ayet ve surede söz konusu İlâhî tecellinin hâkimiyetiyle kuşatılır.
Kur’ân-ı Kerim’de hâkim bulunan İlâhî tecelliyi müşahede eden Kur’ân
okuyucusu, yine Kur’ân’ı okurken onun ayetlerinde ilk tebliğcisi Hz.
Muhammed’e (sas.) de yer verildiğini fark edecektir. Bu husus Kur’ân ayetlerinde yer yer belirgin olarak görülebilirken; onun mucizeliğine paralel
doğrultuda, zaman zaman da okuyucuların mütalaa ve anlama çabalarına
havale edilmektedir. Makalenin bundan sonraki kısmında mevzubahis farkındalık örnekleriyle takdim edilecektir.
III. Nebevî Şahsiyet
Yüce Allah’ın Kendi’sine elçi olarak seçtiği Hz. Muhammed (sas.), O’nun
mu‘ciz kelâmını hem tebliğ42 hem de tebyîn43 eden; yani hem aynen olduğu
gibi insanlara aktaran, hem de -gerek sözleri gerek yaşantısıyla- açıklayan
bir şahsiyettir. Hz. Peygamber’in elçilik görevinin temel yapı taşlarını oluşturan bu iki özellik, Kur’ân-ı Kerim’in üslûbuna onun müellifi tarafından
adeta nakşedilmiştir.
Allah elçisinin söz konusu konumunun, İlâhî Kelâm’ın üslûbuna yansımasının en çarpıcı örneklerinden biri, emir anlamı taşıyan ﴾“ ﴿ﻗُ ْﻞde ki”
hitaplarıdır.44 Hz. Peygamber kendisine yapılan “de ki” emirleriyle; hem

41

42
43
44

Ebû Abdullah Fahreddin Muhammed b. Ömer Râzî, et-Tefsirü’l-kebîr = Mefâtîhu’l-gayb, Beyrut:
Dârü’l-kütübi’l-ilmiyye 1990, XXXII, 128.
Mâide, 5/67.
Nahl, 16/44.
Kur’ân’da geçen “de ki” hitapları hk. geniş bilgi için bk. Aydın Temizer, Kur’ân’da De Ki Hitabı, İstanbul: Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Vakfı Yayınları 2012.

75

K7AÜİFD | 2017/1 | CİLT: 3 | SAYI: 6

vahyi aynen -Kâfirûn suresindeki45 gibi- aktarmış, hem de yöneltilen sorulara -Enfâl suresinin birinci ayetindeki46 gibi- cevaplar vermiştir.
Allah rasûlünün mevzubahis konumu (nebevî şahsiyet) şu ayetlerde de
görülebilir: ﴿أَ ِم اﺗﱠ َﺨ ُﺬوا ِﻣ ْﻦ ُدوﻧِﻪ ٰاﻟِ َﻬ ًﺔ ﻗُ ْﻞ َﻫﺎﺗُﻮا ُﺑـ ْﺮَﻫﺎﻧَ ُﻜ ْﻢ ٰهـ َذا ِذ ْﻛ ُﺮ َﻣ ْﻦ َﻣ ِﻌ َﻰ َوِذ ْﻛ ُﺮ َﻣ ْﻦ َﻗـﺒْﻠﻰ ﺑَ ْﻞ اَ ْﻛَﺜـ ُﺮُﻫ ْﻢ َﻻ
﴾ِﺿﻮ َن
ُ ْﺤ ﱠﻖ َﻓـ ُﻬ ْﻢ ُﻣ ْﻌﺮ
َ “ َﻳـ ْﻌﻠ َُﻤﻮ َن اﻟYine de tuttular, O’nun yanında birtakım başka tanrılar mı edindiler!? Ey Resulüm! De ki: İddianızı ispatlayın, delilinizi getirin
görelim! Böyle bir delil de getiremediklerine göre de ki: İşte bu tevhid, benimle
beraber olanların ve benden önceki peygamberlerin bildirisidir. Hayır, onların çoğu gerçeği bilmiyor ve bu sebeple ondan yüz çeviriyorlar.” 47 ﴿ﻗُ ْﻞ َﻣ ْﻦ
﴾ِﺿﻮ َن
ُ ﱠﻬﺎ ِر ِﻣ َﻦ اﻟ ﱠﺮ ْﺣ ٰﻤ ِﻦ ﺑَ ْﻞ ُﻫ ْﻢ َﻋ ْﻦ ِذ ْﻛ ِﺮ َرﺑِّ ِﻬ ْﻢ ُﻣ ْﻌﺮ
َ “ ﻳَ ْﻜﻠَ ُﺆُﻛ ْﻢ ﺑِﺎﻟﱠﻴْ ِﻞ َواﻟﻨـSor bakalım: Gece ve gündüz
O Rahman’ın azabından sizi kim koruyabilir? Ama onlar, bunu bilip O’na
yönelecekleri yerde, Rablerini anmaktan yüz çeviriyorlar.”48
Hz. Peygamber’in Kur’ân’daki temsiliyeti, Yüce Allah’ın geniş ve hâkim
varlığı ile bağlantılıdır. Kur’ân üslûbunda o; bağımlı, yetki çerçevesi ve sınırları çizilmiş, kendisine mütemadiyen emredilen bir şahsiyeti temsil etmektedir. Bu temsiliyet, ِن أَﺗﱠﺒِ ُﻊ إ ﱠِﻻ َﻣﺎ
ْ ﴿ﻗُ ْﻞ َﻣﺎ ُﻛﻨْ ُﺖ ﺑِ ْﺪ ًﻋﺎ ِﻣ َﻦ اﻟ ﱡﺮ ُﺳ ِﻞ َوَﻣﺎ أَ ْدرِي َﻣﺎ ُﻳـ ْﻔ َﻌ ُﻞ ﺑِﻲ َوَﻻ ﺑِ ُﻜ ْﻢ إ
﴾ﻴﻦ
ﻮﺣﻰ إِﻟ ﱠ
َ ُ“ ﻳDe ki: Peygamber olarak gelen ilk insan ben değilim.
ٌ َِﻲ َوَﻣﺎ أَﻧَﺎ إﱠِﻻ ﻧَ ِﺬ ٌﻳﺮ ُﻣﺒ
Dünya hayatında benim ve sizin başınıza neler geleceğini bilmiyorum. Ben
sadece bana vahyolunana uyuyorum. Ben sadece apaçık bir uyarıcıyım.”49
ayetinde açıkça görülmektedir.
İlâhî hâkimiyete bağımlı bulunan Hz. Muhammed’in (sas.) bu konumu;
uyarıcı, düzeltici, hesap sorucu, azarlayıcı, tehdit edici ve hatırlatıcı bir dil ve
üslup kullanmayı da zorunlu kılmaktadır. Bu zorunluluğun açık bir göstergesi
-aşağıdaki örnek ayetlerde fark edileceği üzere- Hz. Peygamber’e, ilgili söylemin
içeriğini tebliğ etmesinin İlâhî irade tarafından doğrudan emredilmesidir.
Şöyle ki; Yüce Allah elçisine, ümmetini uyarmasını ﴾ﻴﻦ
َ
ُ ِ﴿وﻗُ ْﻞ إِﻧِّﻲ أَﻧَﺎ اﻟﻨﱠ ِﺬ ُﻳﺮ اﻟ ُْﻤﺒ
50
“De ki: Ben, ancak apaçık bir uyarıcıyım.” ayetiyle; onların yanlışlarını düzeltmesiniِﺳ َﻼ َﻣ ُﻜ ْﻢ ﺑَ ِﻞ اﻟﻠﱠ ُﻪ ﻳَ ُﻤ ﱡﻦ َﻋﻠَﻴْ ُﻜ ْﻢ أَ ْن َﻫ َﺪ ُاﻛ ْﻢ
﴿ﻳَ ُﻤﻨﱡﻮ َن َﻋﻠَﻴْ َﻚ أَ ْن أَ ْﺳﻠ َُﻤﻮا ﻗُ ْﻞ َﻻ ﺗَ ُﻤﻨﱡﻮا َﻋﻠ ﱠ
ْ َﻲ إ
﴾ﻴﻦ
َ ِِْﻳﻤﺎ ِن إ ِْن ُﻛْﻨـﺘُ ْﻢ َﺻﺎ ِدﻗ
َ “ ﻟِﻺMüslüman olmalarını senin başına kakıyorlar. De ki:
İslam’ı kabul etmenizi benim başıma kakmayın. Tam aksine, eğer insaflı dü45

﴾“ ﴿ﻗُ ْﻞ ﻳَﺎ أَﱡﻳـ َﻬﺎ اﻟ َْﻜﺎﻓِ ُﺮو َن﴾﴿َﻻ أَ ْﻋﺒُ ُﺪ َﻣﺎ َﺗـ ْﻌﺒُ ُﺪو َنDe ki: Ey kâfirler! Ben sizin taptıklarınıza tapmam!” (Kâfirûn,
ِ
ِ ِ
ِِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
﴾
َ “ ﴿ﻳَﺴْﺄﻟَﻮﻧُﻚَ َﻋَﻦِ َْاﻷﻧـﻔَْﺎل ﻗُﻞِ َْاﻷﻧـﻔَْﺎل ﻟُﻠﱠﻪ َواﻟﺮﱠﺳُﻮل ﻓَﺎﺗـﻘﱠﻮُا اﻟﻠﱠﻪَ َوأَﺻﻠْﺤﻮا ُ َذاتَ ﺑـَﻴﻨْﻜﻢُ َوْأَﻃﻴﻌﻮاُ اﻟﻠﱠﻪَ َورَﺳﻮُﻟﻪ َإ ُنْ ُﻛﻨـﺘْﻢُ ُْﻣﺆْﻣﻨﻴﻦSana ganim-

109/1)
46
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50
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etlerin taksimini soruyorlar. Şöyle cevap ver: Onun taksimi, Allah ve Rasûlüne aittir. Bu sebeple siz,
gerçek mümin iseniz Allah’a karşı gelmekten sakının, birbirinizin arasını düzeltin, Allah ve Rasûlüne
itaat edin.” (Enfâl, 8/1)
Enbiyâ, 21/24. Ayetin tefsiri için bk. İbn Âşûr, Tefsîrü’t-tahrîr ve’t-tenvîr, XVII, 46-47.
Enbiyâ, 21/42. Ayetin tefsiri için bk. İbn Âşûr, age, XVII, 73.
Ahkâf, 46/9. Ayetin tefsiri için bk. Râzî, Mefâtîhu’l-gayb, XXVIII, 7-8.
Hicr, 15/89.
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şünürseniz (göreceksiniz ki); Allah sizi hidayete erdirmek suretiyle size nimet vermektedir.”51 ayetiyle; onlara hesap sormasını ﺎء اﻟﻠﱠ ِﻪ ِﻣ ْﻦ
َ َ﴿ﻗُ ْﻞ ﻓَﻠِ َﻢ َﺗـ ْﻘُﺘـﻠُﻮ َن أَﻧْﺒِﻴ
ِ
ِ
﴾ﻴﻦ
َ “ َﻗـﺒْ ُﻞ إ ِْن ُﻛْﻨـﺘُ ْﻢ ُﻣ ْﺆﻣﻨSor bakayım onlara: Eğer inanan kimseler idiyseniz, daha
önce niçin Allah’ın peygamberlerini öldürüyordunuz?”52 ayetiyle; inkârcıları
َ “ ﴿ﻗُ ْﻞ ﻳَﺎأَﱡﻳـ َﻬﺎ اﻟDe ki: Ey kafirler!”53 ayetiyle; ümmetinden
azarlamasını ﴾ْﻜﺎﻓِ ُﺮو َن
inanmayanları tehdit etmesini ﴾ِﻴﺮُﻛ ْﻢ إِﻟَﻰ اﻟﻨﱠﺎر
ُ “ ﴿ﻗُ ْﻞ ﺗَ َﻤﺘـDe ki: Birazcık
َ ﱠﻌﻮا ﻓَﺈِ ﱠن َﻣ ِﺼ
daha faydalanın bakalım. Nasılsa varacağınız yer ateştir.”54 ayetiyle ve ruhlaُ ﴿ﻗُ ْﻞ أَﺋِﻨ
rının derinliklerinde kabul ettikleri Rab’lerini onlara hatırlatmasını ﱠﻜ ْﻢ
﴾ﻴﻦ
َ َﻖ اﻷَْ ْر
َ “ ﻟَﺘَ ْﻜ ُﻔ ُﺮو َن ﺑِﺎﻟﱠ ِﺬي َﺧﻠDe ki: Siz dünyayı iki
َ ض ﻓِﻲ َﻳـ ْﻮَﻣﻴْ ِﻦ َوﺗَ ْﺠ َﻌﻠُﻮ َن ﻟَُﻪ أَﻧْ َﺪ ًادا َذﻟِ َﻚ َر ﱡب اﻟ َْﻌﺎﻟَ ِﻤ
günde yaratan Allah’ı inkâr edip O’na birtakım ortaklar mı uyduruyorsunuz?
Halbuki bütün bunları yapan Rabbulâlemîn’dir.”55 ayetiyle emretmektedir.
Yine aşağıdaki ayette Kur’ân üslûbuna akseden nebevî şahsiyete dair
ِ ﻴﺾ ﻗُ ْﻞ ُﻫ َﻮ أَ ًذى ﻓَ ْﺎﻋﺘَ ِﺰﻟُﻮا اﻟﻨِّ َﺴ َﺎء ﻓِﻲ اﻟ َْﻤ ِﺤ
ِ ﴿وﻳَ ْﺴﺄَﻟُﻮﻧَ َﻚ َﻋ ِﻦ اﻟ َْﻤ ِﺤ
önemli ipuçları bulabiliriz. ﻴﺾ َوَﻻ
َ
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ﻳ
ﱠﻰ
ﺘ
ﺣ
“Bir
َ
َ
ْ
ﱠ
َ
َ
َ
ﱠ
ْ
َ
ﱠ
ﱠ
ﱡ
ﱡ
ﱠ
ُ
َ
ُ
َ
ُ ُ ََ ْ َ ْ ُ
َُ َ
َُ
َ ّ َُ
ْ
ْ ُ َ َ ُ َُ
de sana kadınların ay halini sorarlar. Şöyle cevapla: Bu, bir rahatsızlıktır,
Onun için, âdet sırasında kadınlardan geri durun ve onlar temizleninceye
kadar kendilerine cinsel yaklaşmada bulunmayın! Temizlendikten sonra,
Allah’ın izin verdiği şekilde onlara yaklaşın! Allah tövbe ile kendisine dönenleri ve temizlenenleri sever.”56 Bu ipuçları, Kur’ân’a hâkim olan İlâhî tecelliye
bağımlı ve vahiy kaynaklı emre sürekli muhatap bulunan Hz. Peygamber’in
konumunu ortaya koymada devamlı surette birbirini desteklemektedirler.
Yukarıdaki ayette yöneltilen soruya neden ﴾ ﴿ﻗُ ْﻞlafzı zikredilmeksizin
doğrudan cevap verilmemiştir? Böyle bir ifade üslûbunda ne gibi mana incelikleri gizlidir?” Diye sorulursa, bu soruya şöyle yanıt verilebilir: Şüphesiz “de ki” hitabı ile cevaba başlamak, cevabın kaynağının belirginleşmesi ve
tebliğde bulunan şahsiyetin temsil ettiği konumun vurgulanması açısından
daha uygundur. Zira doğrudan cevap vermek, kişisel bir sorumluluğu ve
nakledilen söze bir müdahaleyi çağrıştırabilir. Hatta doğrudan cevap vermek, risâleti ve Kur’ân’ın vahiy olduğunu inkâr edenler tarafından bireysel
müdahalenin bulunduğuna dair kuvvetli bir delil mahiyetinde kullanılabilir. Zira inkârcılar, ‘Kur’ân Muhammed’in sözüdür’ iddiasını57 ortaya atarak
insanlarda bir şüphe oluşturma gayreti içerisindeydiler. Görüldüğü gibi söz
51
52
53
54
55
56
57

Hucurât, 49/17.
Bakara, 2/91.
Kâfirûn, 109/1.
İbrahim, 14/30.
Fussilet, 41/9
Bakara, 2/222.
Secde, 32/3; Ahkâf, 46/8.
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konusu ifade üslûbu, Kur’ân’da hâkim olan İlâhî tecelliye ve ona tâbi bulunan nebevî şahsiyete ışık tutmaktadır.
Kur’ân’ın indiği dönemde Araplar eşsiz bir dil zevkine sahiptiler. Bu
maharetleri sayesinde Hz. Muhammed’in (sas.) sözlerini dikkatlice takip
ediyor ve pek çok yönden kritiğe tabi tutuyorlardı. Bu çabalarıyla onun
tebliğinde bir yanlışlık ve eksiklik tespit etmeyi umuyorlardı. Hatta Hz.
Peygamber’in risâletinin doğruluğuna şüphe bulaştırmak amacıyla karmaşık yorumlara bile başvuruyor ve nübüvvete ait verileri istismar ediyorlardı.
Ne var ki İlâhî kelâmın üslûbuna akseden “nebevî şahsiyetin İlâhî tecelliye
bağımlı konumda bulunması” gerçeği, onların söz konusu gayretlerini neticesiz bırakmış ve Kur’ân’ın kendine has üslûbuyla Rabbülâlemîn’in sözü
olduğunu açıkça ortaya koymuştur.
ٍ َ﴿وإِ َذا ُﺗـْﺘـﻠَﻰ َﻋﻠَﻴْ ِﻬ ْﻢ آﻳَﺎُﺗـﻨَﺎ َﺑـﻴِّﻨ
َ َﺎت ﻗ
Bu gerçek şu örnek ayette gözlenebilir: ﻳﻦ َﻻ
َ
َ ﺎل اﻟﱠ ِﺬ

َﻲ
ﻮﺣﻰ إِﻟ ﱠ
َ َُﻳـ ْﺮُﺟﻮ َن ﻟِ َﻘ َﺎءﻧَﺎ اﺋْ ِﺖ ﺑِ ُﻘ ْﺮآ ٍن َﻏﻴْ ِﺮ َﻫﺬَا أَ ْو ﺑَ ِّﺪﻟْ ُﻪ ﻗُ ْﻞ َﻣﺎ ﻳَ ُﻜﻮ ُن ﻟِﻲ أَ ْن أُﺑَ ِّﺪﻟَُﻪ ِﻣ ْﻦ ﺗِْﻠ َﻘﺎ ِء َﻧـ ْﻔ ِﺴﻲ إ ِْن أَﺗﱠﺒِ ُﻊ إﱠِﻻ َﻣﺎ ﻳ
﴾َاب َﻳـ ْﻮٍم َﻋ ِﻈﻴ ٍﻢ
ُ  إِﻧِّﻲ أَ َﺧAyetlerimiz onlara açıklanarak okunduَ ﺎف إ ِْن َﻋ َﺼﻴْ ُﺖ َرﺑِّﻲ َﻋﺬ

ğunda, ahirette huzurumuza geleceklerini ummayanlar, “Bize bundan başka
bir Kur’ân getir veya bunu değiştir!” dediler. Şöyle karşılık ver: “Onu kendiliğimden değiştirmem olacak şey değildir. Çünkü ben sadece bana vahyedilene
uyarım. Eğer sizin arzunuza uyarak Rabbime isyan edersem, o müthiş günün
azabından korkarım.”58
İlâhî tecelliye tâbi olan nebevî şahsiyet, yani sadece “bir memur ve nakledici” rol, bu üslûpla Kur’ân’da sürekli vurgulanmaktadır. İnanç ve dinî hükümlerle ilgili konular; ahlâk, gaybdan haber verme, evren ve hayatın yaratılma gayeleri ile varlığın nereye doğru yol aldığı gibi konularda Kur’ân’ın Kaynağı Yüce
Allah ile tebliğcisi Hz. Muhammed (sas.) arasındaki ilişki, bir diğer ifadeyle
Kendi’sine uyulan ile uyan arasındaki alâka sürekli tekrarlanmaktadır.
Mesela aşağıdaki ayet, Yüce Allah’a, O’nun elçilerine ve indirdiği kitaplara inanma konularıyla ilgilidir: ﻴﻞ
َ ِﺳ َﻤﺎ ِﻋ
ْ ﴿ﻗُ ْﻞ آ ََﻣﻨﱠﺎ ﺑِﺎﻟﻠﱠ ِﻪ َوَﻣﺎ أُﻧْﺰَِل َﻋﻠَْﻴـﻨَﺎ َوَﻣﺎ أُﻧْﺰَِل َﻋﻠَﻰ إِْﺑـ َﺮا ِﻫ َﻴﻢ َوإ

ِ َﻮب َواﻷَْ ْﺳﺒ
ﻴﺴﻰ َواﻟﻨﱠﺒِﻴﱡﻮ َن ِﻣ ْﻦ َرﺑِّ ِﻬ ْﻢ َﻻ ُﻧـ َﻔ ّﺮ ُِق َﺑـﻴْ َﻦ أَ َﺣ ٍﺪ ِﻣْﻨـ ُﻬ ْﻢ َوﻧَ ْﺤ ُﻦ ﻟَُﻪ
َ ِﺳ َﺤ
َ ﺎق َوَﻳـ ْﻌ ُﻘ
َ ﺎط َوَﻣﺎ أُوﺗِ َﻲ ُﻣ
ْ َوإ
َ ﻮﺳﻰ َو ِﻋ
﴾“ ُﻣ ْﺴﻠِ ُﻤﻮ َنDe ki: Biz Allah’a iman ettik. Bize indirilen, İbrâhim’e, İsmâil’e İshak’a,

Yâkub’a ve torunlarına indirilen; aynı şekilde Musa’ya, İsa’ya, hasılı bütün
peygamberlere Rab’leri tarafından verilen vahiylere iman ettik. Peygamberlikleri noktasında onlar arasında hiçbir ayrım yapmayız ve biz yalnız Allah’a
teslim oluruz.”59
Şu ayet ise, dinî bir hükümle alâkalıdır: ﴿ﻳَ ْﺴﺄَﻟُﻮﻧَ َﻚ َﻣﺎ َذا ُﻳـﻨْ ِﻔ ُﻘﻮ َن ﻗُ ْﻞ َﻣﺎ أَْﻧـ َﻔ ْﻘﺘُ ْﻢ ِﻣ ْﻦ َﺧﻴْ ٍﺮ
58
59

Yunus, 10/15. Ayetin tefsiri için bk. Zemahşerî, el-Keşşâf, III, 121.
Âl-i İmrân, 3/84.
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ِ ﻴﻦ َواﻟَْﻴـﺘَ َﺎﻣﻰ َواﻟ َْﻤ َﺴ ِﺎﻛ
﴾ﻴﻞ َوَﻣﺎ َﺗـ ْﻔ َﻌﻠُﻮا ِﻣ ْﻦ َﺧﻴْ ٍﺮ ﻓَﺈِ ﱠن اﻟﻠﱠ َﻪ ﺑِ ِﻪ َﻋﻠِ ٌﻴﻢ
ِ ِاﻟﺴﺒ
ﻴﻦ َواﺑْ ِﻦ ﱠ
َ ِ“ ﻓَﻠِﻠ َْﻮاﻟِ َﺪﻳْ ِﻦ َواﻷَْْﻗـ َﺮﺑSana Allah

yolunda kimlere infâk edeceklerini soruyorlar. Şöyle cevap ver: İnfâk edeceğiniz mal, anne-baba, akrabalar, yetimler, yoksullar ve yolda kalmış gariplere
verilmelidir. Hayır olarak daha ne yaparsanız Allah muhakkak onu bilir.”60
Diğer taraftan, ﴾ﻠﻴﻼ
ً َوح ِﻣ ْﻦ أَ ْﻣ ِﺮ َرﺑِّﻲ َوَﻣﺎ أُوﺗِﻴﺘُ ْﻢ ِﻣ َﻦ اﻟْ ِﻌ ْﻠ ِﻢ إﱠِﻻ ﻗ
ِ ﴿وﻳَ ْﺴﺄَﻟُﻮﻧَ َﻚ َﻋ ِﻦ اﻟ ﱡﺮ
َ “Bir
ُ وح ﻗُ ْﻞ اﻟ ﱡﺮ
de sana, ruh hakkında soru sorarlar. Şu cevabı ver: Ruh Rabbimin emrindedir, O’nun bileceği işlerdendir. Bu konuda size de bize de azıcık bir bilgi dahi
verilmiştir.”61 ayeti gaybı konu edinmektedir.
Kur’ân üslûbundaki böyle kullanımlar; birçok defa tekrar edilmesine,
değişik mevzuları içermesine ve farklı yerlerde geçmesine rağmen; Hz.
Muhammed’in (sas.) nebevî rolü hiçbir zaman zaafa uğramamakta ve dil
bakımından başarısız bir kullanım ortaya çıkmamaktadır. Eski felsefecilerin adlandırdıkları, insanın ikinci tabiatından kaynaklanan unutkanlık,
vehim ve buna benzer kusur ifade eden özellikler ile bireysel arzulardan
kaynaklanan zorlamalı şuursuz yorumlar nerede? Bu üslûb sayesinde
elde edilen faydalar nerede? Aralarında dağlar ve ummanlar kadar fark
bulunmaktadır.62
Kur’ân üslûbundaki İlâhî tecelliye tâbi konumda bulunan Hz. Peygamber, -aynı zamanda- tebliğ etmesi kendisine emredilen söylemin birinci
muhatabıdır. Bu da onun İlâhî kudret karşısında -elçiliğine ilaveten- sorumlu bir kul olduğunun belirgin bir delilidir. Bu özelliği, hemen hemen
aynı dizgeye sahip şu iki ayeti karşılaştırdığımızda görebiliriz: ُﻞ ٰا َﻣﻨﱠﺎ ﺑِﺎﻟ ّٰﻠ ِﻪ
ْ ﴿ﻗ

ٰ َ ِل َﻋ َﻠﻴـﻨَﺎ َوَﻣﺎ اُﻧْﺰ
ِ ََْﺳﺒ
ﻮن
َ ﻫﻴﻢ َواِ ْﺳ ٰﻤ
ٰ ﺎط َوَﻣﺎ اُوﺗِ َﻰ ُﻣ
َ ﻋﻴﺴﻰ َواﻟﻨﱠﺒِﻴﱡ
ٰ ﻮﺳﻰ َو
َ ﻌﻴﻞ َواِ ْﺳ ٰﺤ َﻖ َوﻳَـ ْﻌﻘ
ْ ُﻮب َواﻻ
َ ِل َﻋﻠﻰ اِْﺑـ ٰﺮ
ْ َ َوَﻣﺎ اُﻧْﺰ
ِ
ِ
ِ
ٍ
ِ
َ
ُ َﺮ
﴾ﻮن
َ ِق ﺑَـ ْﻴ َﻦ اَ َﺣﺪ ﻣْﻨـ ُﻬ ْﻢ َوﻧَ ْﺤ ُﻦ ﻟَ ُﻪ ُﻣ ْﺴﻠ ُﻤ
ْ “ ﻣ ْﻦ َرﺑّﻬŞöyle de: Biz Allah’a iman ettik. Bize
ّ ِﻢ ﻻ ﻧُـﻔ

indirilen vahye, İbrâhim’e, İsmâil’e, İshak’a, Yâkub’a ve torunlarına indirilen,
kezâ Musa’ya, İsa’ya, hasılı bütün peygamberlere Rab’leri tarafından verilen
vahiylere iman ettik. Peygamberlikleri hususunda onlar arasında hiçbir ayırım yapmayız ve biz sadece Allah’a teslim oluruz.”63 آﻣﻨﱠﺎ ﺑِﺎﻟﻠﱠ ِﻪ َوَﻣﺎ أُﻧْﺰَِل إِﻟَْﻴـﻨَﺎ
َ ﴿ﻗُﻮﻟُﻮا

ِ َﻮب َواﻷَْ ْﺳﺒ
ﻴﺴﻰ َوَﻣﺎ أُوﺗِ َﻲ اﻟﻨﱠﺒِﻴﱡﻮ َن ِﻣ ْﻦ
َ ِﺳ َﻤﺎ ِﻋ
َ ِﺳ َﺤ
َ ﺎق َوَﻳـ ْﻌ ُﻘ
ْ َوَﻣﺎ أُﻧْﺰَِل إِﻟَﻰ إِْﺑـ َﺮا ِﻫ َﻴﻢ َوإ
َ ﺎط َوَﻣﺎ أُوﺗِ َﻲ ُﻣ
ْ ﻴﻞ َوإ
َ ﻮﺳﻰ َو ِﻋ
﴾“ َرﺑِّ ِﻬ ْﻢ َﻻ ُﻧـ َﻔ ّﺮ ُِق َﺑـﻴْ َﻦ أَ َﺣ ٍﺪ ِﻣْﻨـ ُﻬ ْﻢ َوﻧَ ْﺤ ُﻦ ﻟَُﻪ ُﻣ ْﺴﻠِ ُﻤﻮ َنŞöyle deyiniz: Biz Allah’a, bize indirilen

Kur’ân’a; İbrahim, İsmail, İshak, Yakup ve onun torunlarına indirilene ve yine
Musa ve İsa’ya, kısacası bütün peygamberlere Rab’leri tarafından verilen kitaplara iman ettik. Peygamberlikleri hususunda onlar arasında hiçbir ayırım

60
61
62
63

Bakara, 2/215.
İsrâ 17/85.
Hasan, “et-Tefsîru’l-İlâhî li’l-Kur’ân”, s. 75.
Âl-i İmrân, 3/84.
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yapmayız. Biz sadece Allah’a teslim oluruz.”64 Söz konusu ayetlerde hem Hz.
Peygamber hem de ona tâbi olanlara hitap edilmektedir. Bu üslûb ile, Hz.
Muhammed’in (sas.) kendisine tâbi olanların önderi kabul edildiğine, yani
onların peygamberi olduğuna vurgu yapılmaktadır. Ünlü dilci ve müfessir
Ferrâ (ö. 207/822), Yunus suresinin 83. ayetini65 tefsir ederken bu özelliğe
şöyle işarette bulunur: “Bir toplumun önderi zikredildiğinde aynı zamanda
beraberinde bulunanlar kastedilir. Örneğin, normal yaşantıda “halife gelir
gelmez insanlar toplandılar” denildiği zaman, halifeyle birlikte gelenler de
kastedilir.”66
Görüldüğü üzere, Kur’ân’ın ifade üslûbunda mutlak gerçeklere dair
önemli veriler mevcuttur. Buraya kadar kaydedilenlerin ışığında bu veriler,
Kur’ân’da yer alan “İlâhî tecelli” ve aynı zamanda bu İlâhî tecelliye bağımlı
bulunan “nebevî şahsiyete” işaret etme hususunda devamlı surette etkileşim halindedirler.
Acaba geçen paragraflardaki örnek ayetlerde yöneltilen sorulara, doğrudan ve ﴾ ﴿ﻗُ ْﻞlafzı olmaksızın neden cevap verilmemiştir? Bu sorunun
yanıtı şudur: “De ki” emir kipi ile başlamak, muhatabın zihninde cevabın
kaynağını (Îlâhî tecelli) belirginleştirmede daha etkin olmakta; arada nakledici olan elçiyi ve onun konumunu (nebevî şahsiyeti) son derece edebî bir
suretle yansıtmaktadır.
Ayrıca Kur’ân’da, (“ )ﻳَ ْﺴﺄﻟُﻮﻧَ َﻚSana şunu sorarlar:...” ifadesiyle başlayan ayetlere bakıldığında, sorulara başka bir kelimeyle değil de ﴾ ﴿ﻗُ ْﻞemriyle ceِ ﻴﺖ ﻟِﻠﻨ
vap verildiği görülecektir. Mesela, ﺲ
ُ ِ﴿ﻳَ ْﺴﺄَﻟُﻮﻧَ َﻚ َﻋ ِﻦ اﻷَْ ِﻫﻠﱠ ِﺔ ﻗُ ْﻞ ِﻫ َﻲ َﻣ َﻮاﻗ
َ ﱠﺎس َواﻟ
َ ْْﺤ ِّﺞ َوﻟَﻴ

ِ ُﻬﻮرَِﻫﺎ َوﻟ
﴾ﻮت ِﻣ ْﻦ أَْﺑـ َﻮاﺑِ َﻬﺎ َواﱠﺗـ ُﻘﻮا اﻟﻠﱠ َﻪ ﻟ ََﻌﻠﱠ ُﻜ ْﻢ ُﺗـ ْﻔﻠِ ُﺤﻮ َن
َ َُﻜ ﱠﻦ اﻟْﺒِ ﱠﺮ َﻣ ِﻦ اﱠﺗـ َﻘﻰ َوأْﺗُﻮا اﻟُْﺒـﻴ
َ ُاﻟْﺒِ ﱡﺮ ﺑِﺄَ ْن ﺗَْﺄﺗُﻮا اﻟُْﺒـﻴ
ُ ﻮت ِﻣ ْﻦ ﻇ

“Sana yeni doğan ayın görüntülerini sorarlar. (Şöyle cevap ver) De ki: Onlar,
insanlar ve hac ibâdeti için vakit ölçüleridir. Evlere arka taraftan girmeniz
fazilet değildir. Asıl fazilet, haramlardan sakınan insanın gösterdiği fazilettir. Öyleyse evlere kapılarından girin. Allah’a karşı gelmekten sakının ki, ebedî
kurtuluşa eresiniz.”67 ayetinde yer alan soruya bu üslûpla cevap verilmiştir.
ِ ﻴﺖ ﻟِﻠﻨ
Hâlbuki normal hayatta pekâlâ şöyle de cevap verilebilir. (ﱠﺎس
ُ ِ)ﻓَ ِﻬ َﻲ َﻣ َﻮاﻗ
“onlar insanlar için zaman belirleme ölçüleridir.” Ancak şu bir gerçek ki, bu
ve benzer ayetlerdeki ﴾ ﴿ﻗُ ْﻞlafzı, Kur’ân’ın kaynağı Allah Teâlâ ile tebliğcisi
64
65

66
67

Bakara, 2/136.

﴾“ ﴿ﻓَ َﻤﺎ َآﻣ َﻦ ﻟِ ُﻤ َﻮﺳﻰ إﱠِﻻ ذ ُِّرﻳﱠٌﺔ ِﻣ ْﻦ َﻗـ ْﻮِﻣ ِﻪ َﻋﻠَﻰ َﺧ ْﻮ ٍف ِﻣ ْﻦ ﻓِ ْﺮَﻋ ْﻮ َن َوَﻣﻠَﺌِﻬ ِْﻢHasılı, başlangıçta Musa’ya, kendi kavminden,
genç bir kuşaktan başka iman eden olmadı. Çünkü kavmi, Firavun ve ileri gelen yetkililerinden korkuyorlardı.” (Yûnus, 10/83)
Ebû Zekeriyyâ Yahyâ b. Ziyad b. Abdullah Ferrâ, Meâni’l-Kur’ân, Beyrût: Âlemü’l-kütüb 1983, I, 486, II, 5.
Bakara, 2/189.
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Hz. Peygamber arasındaki ikili ilişkinin mahiyetini göstermeye dair önemli
bir görevi üstlenmektedir.68 Söz konusu ilişki; İlâh-kul, söz sahibi-nakleden,
mütekellim-mübelliğ ve İlâhî tecelli-nebevî şahsiyet şeklindeki ikili kullanımların ifade ettiği bir ilişkidir.
Mevzubahis ilişkide, Hz. Muhammed’in (sas.) sadece Allah’ın mesajlarını
olduğu gibi aynen ileten bir elçi olduğu vurgulanmaktadır. Aynı zamanda
Hz. Peygamber’in, sorulan soruya verilen cevapta nakledici olmaktan başka
hiçbir fonksiyonunun bulunmadığı, kendisine vahyedileni aynen tebliğ ettiği
ve bu şekilde cevaplandırmanın Kur’ân vahyinin kullandığı üslûplardan birisi olduğuna işaret edilmektedir. Netice itibariyle İlâhî tecelliye tâbi bulunan
nebevî şahsiyetin yansıması Kur’ân üslûbunda açıkça gözlemlenmektedir.
IV. Sonuç
Kur’ân-ı Kerim, Arapça lafızlardan oluşmasına rağmen, kendine has
üslûbuyla, Arap diline ait edebiyat türlerinden (şiir, nesir) tamamen farklıdır. Bu farklılık onun İlâhî bir söz (Kelâmullah) oluşuna dayanmaktadır.
Kur’ân’ın bu özelliği tefsir ilminde i‘câzü’l-Kur’ân-üslûbu’l-Kur’ân çerçevesinde değerlendirilmiştir.
Bütün edebiyat ürünlerinde, şair yahut yazara ait kişiliğin, eserin üslûbuna yansıdığı bilinen bir gerçektir. Bu gerçek doğrultusunda,
Kelâmullah olduğundan dolayı Kur’ân üslûbunda “Allah Teâlâ’nın Zat’ına
ait hususiyetlerin” yani “İlâhî tecellinin” mevcudiyeti açık ve kesin bir hakikattir. Kimi zaman hemen, kimi zaman tedebbür ve tefekkürden sonra
görülen bu tecelli, bütün Kur’ân ayetlerinde mevcuttur.
Diğer taraftan Kur’ân üslûbunda, onu tebliğ eden elçinin konumu da
sürekli vurgulanır. Devamlı surette vurgulanan bu “nebevî şahsiyet”, Kur’ân
üslûbuna hâkim olan “İlâhî tecelliye” bağımlı ve Yüce Allah’ın vahyini olduğu gibi aynen aktaran bir “memur” konumundadır.
Kur’ân üslûbunda bulunan “İlâhî tecelli” ve “nebevî şahsiyetin” göstergelerinden biri, ayet ve surelerde defalarca zikredilen ﴾﴿ﻗُ ْﻞ/kul “de ki”
lafızlarıdır. İlâhî mesajların bir kısmının tebliği, mutlak hâkim olan Yüce
Allah tarafından O’nun memuru konumunda bulunan elçisine bu lafızlarla
emredilmektedir. Bu yönüyle söz konusu lafızlar, Kur’ân üslûbunda mutlak
surette hâkim olan “İlâhî tecelliye” ve buna bağımlı bulunan “nebevî şahsiyete” işaret etmekte ve vurgu yapmaktadırlar.
68

Hasan, “et-Tefsîru’l-İlâhî li’l-Kur’ân”, s. 75.
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Kur’ân ayetlerinin bu şekilde İlâhî tecelli ve nebevî şahsiyet gibi mutlak
gerçeklere yer vermesi, onun üslûbunun özgünlüğünü ve dolayısıyla mucizeliğini, diğer bir ifadeyle i‘câzını anlamak açısından son derece önemlidir.
Zira Kur’ân-ı Kerim kendine has üslûbuyla mucize bir sözdür.
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Özet
İster felsefi ister dini açıdan bakılsın, insan için esas olan “hakikati aramak”tır. Bu,
hak olan ve hak olmayan ayrımını gösterdiği gibi, aralarında ayrım imkânı veren
normlar ve sapmaların varlığını da gösterir. Bu ikilem, dini inanç esasları ekseninde kişiyi, inanç yahut inançsızlık ile neticelenecek bir durumla karşı karşıya bırakır.
Örneğin, empirik bir kanıtlanmaya konu olmadığından Tanrı’nın varlığı, tasdik ya
da tekzip bağlamında bir seçimde bulunmayı, seçimde bulunmak ise düşünmeyi
gerektirir. Lakin seçim, salt düşünmenin kaçınılmaz sonucu olamaz. Tam ve gerçek
anlamda bir iradeye ihtiyaç vardır. Kişinin kendi arzu ve eğilimlerine açık, karar
verme yönündeki iradesinin tayin edici rolünü görmek lazımdır. Bu sebeple kişinin inanç dünyasının biçimlenmesi, sadece felsefî söylemlerin rasyonalitesi ile izah
edilemez. Durum böyleyken, inanmayı ya da inanmamayı, genel geçer bir felsefeyle
değil -ki varlığı tartışılır-, kişilere izafe edilebilecek ve kişilikle de ilişkilendirilebilecek felsefelerle izah etmek daha anlaşılır görünmektedir. Bu, geçmişten bugüne,
bunca filozof ve bilim adamının dini inanç noktasında farklı, daha açık ifadeyle
aykırı tutumlarını anlamaya da imkân verir.
Anahtar Kelimeler: İman, İnkâr, Akıl, İrade, Felsefe
THE ROLE OF PHILOSOPHY AS A STANCE INDICATOR AT THE
CROSSROAD OF FAITH AND DENIAL
Abstract
Whether from a philosophical point of view or religious, what is essential for human beings is the “search for the truth”. As it points to the difference between the
truth and falsehood, it also demonstrates the norms that lets one to differentiate
them and shows existence of deviations. This dilemma, in the axis of religious beliefs, leaves the person in a case that will result with belief or disbelief. For instance,
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the existence of God, as its not a subject of empirical proving, requires making
choice in terms of confirmation or disconfirmation and making choice requires
reasoning. But choosing, cannot be an inevitable result of sole reasoning. A complete and genuine will is required. The will of the person is required to be realised
with respect to his decision, which is open to desires and tendencies. Therefore,
formation of the belief world cannot be explained by rationality of philosophical
discourse only. That being the case, elucidating believing or disbelieving by philosophies that can be attributed to persons and can be related with personalities seems
more understandable than explaining this phenomenon by a generally accepted
philosophy -since it’s existence is controversial too- This also helps us to understand different and anomalous positions of so many philosophers and scientists in
terms of religious belief, from past to the present.
Key words: Faith, Denial, Reason, Will, Philosophy

Giriş

F

elsefî düşünceler, Antikçağ Yunanlılarından çok önce Eski Mısır,
Mezopotamya, Çin ve Hint uygarlıklarında varlık göstermiş1 olsa
da felsefenin ilk sistemleştiricileri olarak eski Yunanlılar bilinir.
Felsefe, ilgili hemen her kaynakta İ.Ö. Vll-Vl y.y. da Thales ile başlatılır.
Thales’in “böyle bir sözcüğü kullanmadığı,”2 ilk kullananın Pythagoras
olduğu ancak onun da “tanımlamadan kullandığı”3 ifade edilmiştir. “Sözcüğü, bugünkü anlamına başlangıç olabilecek şekilde ilkin Aristoteles “ilk
felsefe” (Prima philosophia) olarak dile getiriyor ve bunu aşağı yukarı bugün “metafizik” dediğimiz şeyle bir tutuyordu. Bu durumda, aradan geçen
iki yüz yıllık zaman içinde, ne olduğu açıkça bilinip söylenmeden felsefe
yapılmış olduğu”4 söylenebilir. Başlangıç dönemlerinin bir sorunu değildir
felsefenin neliği. Bugün için de felsefenin genel geçer bir tanımını vermek
kolay değildir. Neredeyse bütün felsefe tanımlarının tartışmaya açık olması
bunu gösterir. Bu, felsefenin tabiatından kaynaklanan bir durum olarak görülebileceği gibi, onu “tanımlayacak kişilerin ve bu arada farklı tarihsel ve
sosyal koşullardan etkilenen filozofların ilgilerinin, dünyaya bakış tarzlarının farklılık gösterebilmesi”5 sebebiyle felsefeyi nasıl gördükleri veya nasıl
görmek istedikleriyle ilgili bir durumun sonucu olarak da görülebilir. Esasında onun belli bir tanımla karakterize edilmesinin, onun imkânlarını sınırlayacağı, onun ruhuna uygun düşmeyeceği6 görüşü de dikkate değerdir.

1
2
3
4
5
6

Hançerlioğlu, Orhan, Felsefe sözlüğü, 21.B., Remzi Kitabevi, İstanbul, 2013, s. 112.
Sözer, Önay, Felsefenin ABC’si, Simavi Yay., İstanbul, 1992, s. 17.
Sözer, a.g.e., s. 17.
Sözer, a.g.e., s. 17.
Cevizci, Ahmet, Felsefeye Giriş, 1.B., Say Yay, İstanbul., 2012, s. 13.
Cevizci, Felsefeye Giriş, s. 14.
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Başlangıcında, bugün için müstakil birer disiplin olan bilimleri içerir olan
felsefe, bütün bilimlerin mekanik bir toplamı olmasa7 da, her alanla ilgisi
olan bir bilginin,8 diğer bir deyişle bütünsel bilgiyi sağlayan bir disiplinin9 adı
olmuştur. İnsanın ilk ortaya koyduğu temel bilgi felsefe olduğundan felsefe ile
bilimler arasında, her zaman bir ilişki var olmuştur. Bundan dolayı da felsefe
bütün bilimlerin anası kabul edilmiş ve filozoflar ise eskiden beri devrinin
bütün bilimlerine sahip bilgin veya bilge kimseler olarak tanınmışlardır.10
Örneğin, ilk filozof olarak anılan Thales, “felsefi faaliyetleri yanında bilimsel
çalışmalarıyla da seçkinleşmiştir.”11 “Bu filozofun düşünceleri[nin], bir bilim,
bir de felsefe bakımından incelenebilir”12 düşünceler olduğuna dikkat çekilmesi, felsefi ve bilimsel düşünceyi şahsında taşıyor olmasındandır. Tarihsel
başlangıcında felsefenin diğer bilimlere kaynaklık etmiş olması, filozofların
bu nitelikleriyle açıklanabilir bir durumdur. Diğer bilimlere göre, hem zaman
itibariyle felsefeden ayrılışlarının hem de münasebet itibariyle ona daha yakın olduklarını bildiğimiz günümüz bilimsel disiplinlerinden olan sosyoloji
ve psikolojiye dair şu yer vereceklerimizi, ileride dikkate sunmak istediğimiz
meselenin anlaşılması noktasında gerekli ve yararlı görüyoruz.
Toplumsal hayatta, insan davranışı, etkileşimi ve düzenini kolektif bilinç üzerinden “bilim düşünüşü”13 ile anlamaya çalışan bir disiplin olan sosyoloji, “Fransız feylesofların ürettikleri fikri mayanın bir ürünü”14 olarak 19. Yüzyıl başlarında ortaya çıkmışsa da ortaya çıkışına yol açan temel dürtü yeni değildir. “Felsefe
düşünüşü”15 biçiminde ta eski Greklerde varlık göstermiştir. “Hiçbirinin kendini
‘sosyolog’ olarak görmediği”16 o çağların düşünürleri, toplumsal yaşam hakkında yine ‘sosyoloji’ olarak tanımlamadıkları düşünceler ortaya koymuşlardır.
Psikolojiye gelince, yine on dokuzuncu yüzyıl Alman deneyci psikologların
çalışmalarıyla felsefeden ayrılmaya başlamış olan, yaklaşık yüzyıllık geçmişe
sahip, zihni/zihinsel hayatı ve davranışı konu edinen bir bilim olarak psikoloji17
de felsefe gibi, “üzerinde anlaşmaya varılan bir tanıma sahip değildir.”18 Ancak
7
8
9
10
11
12
13
14

15
16
17
18

Hançerlioğlu, a.g.e., s. 115.
Mengüşoğlu, Takiyettin, Felsefeye Giriş, 4.B., Remzi Kitabevi, İstanbul, 1988, s. 17.
Hançerlioğlu, a.g.e., s. 115.
Erdem, Hüsameddin, Bazı Felsefe Meseleleri -Felsefeye Giriş-, Hü-Er Yay.,3.B.,Konya,2012, s. 104.
Cevizci, Ahmet, Paradigma Felsefe sözlüğü, Paradigma Yay., İstanbul, 2013, s. 1517.
Bkz. Sena, Cemil, Filozoflar Ansiklopedisi, I-IV, Remzi Kitabevi, 1976, Cilt: 4, s. 383.
Kösemihal, Nurettin Şazi, Sosyoloji Tarihi, 4.B., İstanbul, 1989, s. 11.
Turner, Jonathan H. vd., Sosyolojik Teorinin Oluşumu, Çev.: Ümit Tatlıcan, 4.B., Sentez Yay., Ankara,
2013, s. 19-20.
Kösemihal, a.g.e., s. 11.
Ritzer, George, Modern Sosyoloji Kuramları, 2.B., De Ki Basım Yayım, Ankara, 2011, s. 4.
Cevizci, Felsefe sözlüğü, s. 1306.
Schultz, Duane P. ve Sydney Ellen schultz, Modern Psikoloji Tarihi, Çev.: Yasemin Aslay, 2.B., Kaktüs
Yay., İstanbul, 2002, s. 31.
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çağımızda yahut çağdaş psikolojide ‘bilimsel yaklaşım’ın,19 uzlaşmaya medar
olan bir ortak nokta olduğunu söylemek mümkündür. Halbuki psikoloji, “bilimsel dönem öncesinde felsefî yaklaşım”20 ya da ‘felsefe düşünüşü’ olarak kendini göstermiştir. Bugün bile “bütün bilimlerin üstünde olan ve bilimlerce açıklanamayan olaylar üzerinde kavramlar oluşturan felsefenin etkisi altındadır.”21
Bu noktada şunu ifade etmek isteriz: Gerek sosyolojinin gerekse psikolojinin, kendilerine kaynaklık etmiş olan felsefeden bir disiplin olarak ayrılmış olması, her iki bilimsel düşünüş tarzının felsefî bakış tarzından keskin
ayrılışlarının göstergesi olamaz. Öte yandan, felsefî düşünüşün sosyolojik
veya psikolojik bakıştan tamamen beri olmadığını söylemek de mümkündür. Ayrıca şu da bir gerçektir ki, gerek disipline edilmemiş naif düşünceler
gerekse düşünce sistemleri, kişinin ve toplumun psikolojisinin ve de sosyal
hayatın tesirine açıktır. Bu nedenle kişinin, kendi felsefî ve bilimsel kazanım ve yeterlilik ya da bireysel ve kolektif bilinç durumlarının ve de çevresel
faktörlerin tesirinden bütünüyle beri olup olmadığı veya olabilip olamadığı
noktası, kişinin bizatihi kendisinin veya kendisine yönelen bakışların dikkatini gerektirir.22 “Bir bilimin ortamı fiziksel olmaktan ziyade zihinsel ve
sosyaldir. Bununla birlikte fiziksel ortamlar gibi değişime maruz kalmakta
ve bir canlı türü gibi çevresel isteklere ve koşullara bir cevap olarak değişip
gelişebilmekte”23 ve her bilimsel evre, bilim adamlarından oluşan bir topluluğun benimsediği paradigma ile bilimsel varlık kazanmaktadır.24 Felsefe
ve filozoflar için benzer bir durumdan söz edilebilir. Filozofların da “farklı
zamanlarda, farklı kültürlerde, farklı amaçlar ve farklı işlevlerle farklı somut felsefeler ürettikleri görülmektedir.”25 Onların kendi “yaşantılarının,”26
çeşitli “tarihsel ve sosyal koşullardan etkilenen ilgilerinin, dünyaya bakış
tarzlarının farklılık göstermesi,”27 “felsefî görüş ve eleştirilerine duygusallık
katmış olmaları”28 ve benzeri sâikler felsefelerini biçimlendirmiş, en azından etkilemiştir. Bu, “her filozofun kendisine özgü bir felsefe yapma biçiminin olmasını”29 anlamaya katkı veren bir durumdur.
19
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21
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26
27
28
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Schultz, a.g.e., s. 31.
Schultz, a.g.e., s. 31.
Baymur, Feriha Balkış, Genel Psikoloji, 15.B., İnkılâp Yay., İstanbul, 1972, s. 4.
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Arslan, Ahmet, Felsefeye Giriş, 4. Basım, Vadi Yay., Ankara, 1999, s. 14.
Bkz. Arslan, Ahmet, İslâm Felsefesi Üzerine, Vadi Yay., 1.Baskı, Ankara, 1999, s. 34.
Cevizci, Felsefeye Giriş, s. 13.
Timuçin, Afşar, Düşünce Tarihi, BDS. Yay., İstanbul, l992, s. 520; Aydın, Mehmet, Din Felsefesi, Dokuz Eylül Üniversitesi Yay., İzmir, 1990, s. 176-179.
Arslan, Felsefeye Giriş, s. 20.
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Felsefi bakış, dolayısıyla felsefe için dile getirilen rasyonellik ölçütüne
dair bir tanım üzerinde bile uzlaşının olmadığı30 söz konusu edilirken, felsefenin “kendisini akla dayanan nedenlerle haklı çıkarma iddiasında olan
zihinsel etkinlik”31 şeklindeki tanımının makul ve cazip olsa da genel bir
uzlaşıya medar olmaması olasıdır. Fakat yine de çoğunlukla benimsenebilir olduğunu düşündüğümüz bu minvalde bir tanım göz önünde bulundurulduğunda, tezahürü sadece felsefi olanını değil, bilimsel ve hatta dinî
de olsa, insanın farklı düşünsel çabalarını felsefe çatısı altında değerlendirme imkânı bulunur. Zira bu tecrübeler, onun varlık yapısı ve antropolojik
özellikleriyle açıklanabilecek ortak bir temele dayanıyor olmanın yanı sıra
anlamlı kılmak ve açıklamak gibi ortak bir hedefte de buluşuyorlar.32 Şöyle
ki: “Bütün insanlar tabii olarak bilmek isterler.”33 Bu, “insan fıtratı (varlık
yapısı) ile bilgi arasında bir münasebetin varlığını içerir.”34 Ancak açıktır
ki arzu etmek kadar arzu ettiğine ulaşmak da imkân dâhilinde olmalı ve
bunu mümkün kılacak hem yetenek hem de kaynak(/lar) bulunmalıdır.
Bilmeye olan iştiyakına açık kanıt olarak görmek ve işitmek gibi duyularını kullanmaktan ve bilgi edinmekten duyduğu hazzı35 gösterilen insanın,
aynı zamanda “düşünen bir varlık” olarak tanımlanmış olması göz önünde
bulundurulduğunda, onun “tabiatı gereği bilme ‘arzu’su ve ‘gücü’ne sahip”36
olduğu rahatlıkla söylenebilir. Açıktır ki insan, bilmeyi mümkün kılan unsurlara fıtraten sahip bulunuyorsa, bu imkânları harekete geçirecek dinamik bir unsurdan; ‘bilme arzusundan’ yoksun olarak düşünülmesi anlamlı
gelmeyecektir. Tersinden bakıldığında da durum yine böyledir. Bilmeye
yönelik bu istek ve imkân, insanın bakışlarını kendi hayatı ve varoluşuna,
evrene, kısaca varlık alanlarına yöneltip düşünme ihtiyacı duymasına, var
olanı tanıma yönünde bir çabaya yöneltmiştir.37 Bu yöneliş, hayatla iç içe
olan ‘din’, ‘felsefe’ ve ‘bilim’ gibi çoğu düşünme biçimlerinin hayat kaynağı,38
30
31
32
33
34
35

36

37

38

Bkz. Çevik, a.g.e., ss. 108-109.
Arslan., Felsefeye Giriş, s. 222; Cevizci, Felsefe sözlüğü, ss. 82-83.
Cevizci, Felsefeye Giriş, s. 20.
Aristoteles, Metafizik, Çev.: Ahmet Arslan, Sosyal Yay., 2.B., İstanbul, 1996, s. 75.
Açıkgenç, Alparslan, Bilgi Felsefesi, İnsan Yay.,İstanbul, 1992, s. 18; Arslan, Felsefeye Giriş, s. 13.
Arslan, Felsefeye Giriş, s. 13; Nasr, Seyyid Hüseyin, Bilgi ve Kutsal, Çev.: Yusuf Yazar, İz Yay., İstanbul,
1999, s. 42 ; Çubukçu, İbrahim Agah, “Türk Filozofu Farabi ve Düşüncesi”, Belleten, Türk Tarih Kurumu Basımevi, Ankara, Ağustos-1985, XLlX, Sayı: 194, s. 278.
Öner, Necati, “Niçin Felsefe?”, Erdem, Atatürk Kültür Merkezi Dergisi, Türk Tarih Kurumu Basımevi,
Ankara, Mayıs-1985, Cilt: 1, Sayı: 2., s. 495; Maverdi, Ebu’l Hasan, Maddi ve Manevi Yüce Hedefler,
Çev.: Bergamalı Cevdet Efendi, Haz. Yaşar Çalışkan, MEB. Yay., İstanbul, 1993, s. 142.
Öner, Necati, “Zihniyet Farklılıkları ve Kültür”, Erdem, Atatürk Kültür Merkezi Dergisi, Türk Tarih
Kurumu Basımevi, Ankara, Ocak-1985, Cilt: 1, Sayı: 1, s. 94 ; Nasr, a.g.e., s. 42 ; Arslan, Felsefeye Giriş,
s. 13 ; Sözer, a.g.e., s. 22; Kuşpınar, Bilal, İbn Sina’da Bilgi Teorisi, M.E.B. Yay., Ankara, 2001, s. 20.
Turner, a.g.e., s. 19.
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farklı bakış açılarının da dürtüsü olmuştur. Bu düşünce biçimlerinin birbirleriyle münasebetlerine dair problematik yaklaşımların detayına girmeden
şu kadarını söyleyebiliriz: Benzer etmenlerin ve benzer çabaların sonucu
olmaları cihetiyle sözü edilen insani tecrübelerden din ile felsefe arasında
kimi yakınlıklar39 gözlemlemek mümkündür. Bu tür bir bakış, onları bir ve
aynı saymayı,40 ya da birinin diğerinden türediğini41 söylemeyi gerektirmeyeceği gibi, birbirlerinin amansız karşıtları42 olarak görmeye de manidir.
Felsefe ve bilim münasebeti konusunda ise şu kadarını söyleyelim istiyoruz: Bilim, yaklaşık dört yüzyıl öncesine kadar, akla dayalı yapısı bir
başka ifadeyle rasyonel bir faaliyet olma yönüyle hâlâ felsefenin bir parçasını oluşturuyor idiyse de Yeniçağdan itibaren onun felsefeden kopmuş
olduğunu, başta doğa bilimleri ve zamanla sosyoloji ve psikoloji gibi diğer
bütün bilimlerin felsefeden ayrılmış43 olduklarını ifade etmiştik. Bilimsel
bilginin yeniden temellendirilmesi ihtiyacına binaen felsefenin bilimi konu
edinmesi sonucunda, bir çeşit bilim üzerine felsefî olarak düşünmeyi ifade eden ‘bilim felsefesi’ ortaya çıkmıştır ki bu bir gereklilikti.44 Bilim de
felsefe için bir öneme sahiptir. Zira bilim, felsefenin kendisiyle en fazla işbirliği içinde bulunduğu, kendisinden en fazla etkilenip kendisini en fazla
etkilediği önemli insani bir faaliyettir.45 Ancak, aralarındaki bu yakınlık ve
birçok ortak noktalara rağmen mahiyetleri, kavramları, konuları ve özellikle konulara yönelişleri, maksatları ve sonuçları yönünden ciddi farklılıklar
taşıdıklarından46 aralarında özdeşlik kurmaya vardıracak bir münasebetten söz edilemez. Tam da bu yüzden felsefenin bilim, bilimin felsefe olmadığının ayırdında olmak47 lazım gelir. Bu arada, bilim üzerine felsefî olarak düşünmeyi ifade eden ‘bilim felsefesi’nden öte bir şey olan ve felsefeyi
bilimleştirmek anlamını içeren ‘bilimsel felsefe’ tanımlamasının sorunsuz
olmadığı, özellikle din ile münasebeti noktasında probleme yol açtığı, dini
olanı en başında tartışma dışı tutarak felsefi alanı esasında daralttığı göz
ardı edilmemesi gereken önemli bir husustur. Bu, dinlerin düz bir bakışla

39

40
41

42
43
44
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Bkz. Erdem, Hüsameddin (Aktaran), Problematik Olarak Din-Felsefe Münasebeti, 4.B., Hü-Er Yay.,
Konya, 2010, ss. 164-167.
Bkz. Erdem, Problematik Olarak…, ss. 156-164.
Bkz. Kılıç, Recep, “Din ve Ahlak İlişkisi”, Din Felsefesi, Kılıç, Recep-Reçber Mehmet Sait (Edit.), Grafiker Yay., Ankara, 2014, s. 355.
Bkz. Erdem, Problematik Olarak…, ss. 167-176.
Cevizci, Felsefeye Giriş, s. 25.
Erdem, Bazı Felsefe Meseleleri , ss. 109-110.
Arslan, Felsefeye Giriş, s. 21.
Arslan, Felsefeye Giriş, s. 20.
Arslan, Felsefeye Giriş, s. 21; Bkz. Çevik, a.g.e., ss. 116, 169, 179, 189.
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bir ve aynı sayılması48 ve bilimin de ‘pozitif bilim’ olarak tahdit edilmesiyle49 ilgili bir durumdur. Sözün geldiği bu noktada, din-bilim münasebetine dair şunu söyleyebiliriz: Üzerinde ittifak edilen özellikleri50 bulunsa da
dinin ittifakı kaçınılmaz kılan bir tanımından söz edilemez; ne olduğu ve
nasıl anlaşılması lazım geldiği tartışma konusu olmuştur.51 Aynı düzeyde
olmasa bile, bilim kavramı için de benzer bir durum söz konusu edilebilir.
Zira ya “çok geniş tutularak her çeşit organize bilgiyi içine alacak şekilde
yahut çok dar tutularak bazı sosyal bilimleri dahi dışarıda tutacak şekilde”52
ele alınabilmiştir. Pozitif bilimi benimsemek suretiyle bilimi ve kendisini
de onunla sınırlayan bilimsel felsefe anlayışı bunun tipik bir örneğidir.53 Bu
nedenle “din-bilim ilişkisini incelemeye konu etmek, din ve bilime yüklenilen anlam kadar, “her dinin kendisine has bir takım özellikleri,”54 farklılıkları55 bulunduğu ve “her bilim dalının durumuna ayrı ayrı bakmakta
yarar”56 olduğu gerçeğinin ayırdında olmayı gerekli kılar.
Görülüyor ki insanın “fiziki ve beşeri muhitinde akıp giden hayatına
anlam verme faaliyetinin birer şubesi olarak onun hayatında birlikte yaşanmakta olan”57 tecrübeler olarak değerlendirilmesi gereken din, felsefe
ve bilime yönelik yaklaşım farklılıkları, ilgili alanlara ve onların birbirleriyle münasebetlerine dönük bakış açılarını ciddi biçimde etkilemekte ve bu
da kişilerin kimi zaman hayati ehemmiyet taşıyan duruşlarını belirleyebilmektedir. Bu nedenle yer verdiğimiz açıklamalar ile esasında, iman-inkâr
sapağındaki insanı, tutumunu ve seçimini anlamaya çalışırken, yaklaşım
tarzlarına, düşünüş biçimine, önem ve etkilerine dikkat çekmek kadar,
özellikle felsefi düşünüşün ne derece belirleyici olduğunu ya da salt belirleyici olanın o olup olmadığına da dikkat çekelim istiyoruz.
İNAN(MA)MAK VE FELSEFENİN MİSYONU
Yukarıda, felsefi ve bilimsel düşünüş biçimlerinden söz etmemiz, sosyoloji ve psikoloji özelinde açıklamalara yer vermiş olmamız, hem bilim
adına ileri sürülenlerin ne kadar bilimsel olduklarının, hem toplumsal ve
48
49
50
51

52
53
54
55
56
57

Bkz.Nutku, Uluğ, İnanmanın Felsefesi -Özebakışçı Bir Giriş-, 1.B., Anı Yay., Ankara, 2012, s. 8.
Bkz. Bolay, S. Hayri, Türkiye’de Ruhcu ve Maddeci Görüşün Mücadelesi, 3.B.,Akçağ Yay.,Ts.,s. 76.
Bkz. Gündüz, Şinasi, (Ed.), Yaşayan Dünya Dinleri, Diyanet İşleri Başkanlığı Yay., İstanbul, 2007, s. 19.
Bkz. Gündüz, a.g.e., ss.17 vd.; Küçük, Abdurrahman vd., Dinler Tarihi, Berikan Yay., 3.Baskı, Ankara, 2011, s. 21.
Aydın, M., Din Felsefesi, s. 211; Bolay, a.g.e., s. 76.
Bkz. Erdem, Bazı Felsefe Meseleleri, s. 99; Cevizci, Felsefeye Giriş, ss. 176-177.
Aydın, M., Din Felsefesi, s. 213.
Bkz. Gündüz, a.g.e., ss. 31-33.
Aydın, M., Din Felsefesi, s. 212.
Aydın, M., Din Felsefesi, s. 210.
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bireysel eylemlerimizi, sebep ve sonuçlarıyla bu bilimlerin ışığında değerlendirmenin önemini gözetmek, fakat tüm bunların üzerinden illa ki felsefi
düşünme biçimini kollamak gerektiğini göz önünde bulundurmaktır. Nitekim bilimsellikleri ciddi tartışmalara konu edilmiş olsa da bilim adına,
sosyolojide Durkheim’ın, psikolojide Freud’un getirdiği açıklamaların ve
onların dinlerde temel inanç esası olan Tanrı tasavvurunun kurgu olduğu
fikrine götüren savlarının, ateizme giden yolu genişletmiş olduğu58 gerçeğinden hareketle bilimsel, felsefi ve dini düşünüş biçimlerinin farkında ve
ayırdında olmanın oldukça önemli olduğunu yineliyoruz.
Açık olan şudur ki: felsefe, gerek din gerekse bilim ile ilişkisinde yine
felsefe olarak kalmak durumundadır.59 O özel bir düşünüş biçimi, bir bakış açısıdır. Onun görevi, var olan bakış açılarına eleştirel bakabilmektir.
Ağırlığını da saygınlığını da buna borçludur.60 Ne dini doğrulamak61 ya
da yanlışlamak ne de yok saymak gibi bir amacı vardır. Ancak neyin doğru, neyin yanlış olduğunu “kendi kendimize anlayabilmemizi”62 sağlayıcı
misyona sahiptir. M. Aydın, dine yönelen, onu kendisine konu edinen felsefe, kısaca din felsefesi için şu önemli hatırlatmayı yapar: “Onun gayesi, ne
[kişinin] daha dindar olmasına yardımcı olmak, ne de onun şüpheye düşmesine yahut inancının sarsılmasına yol açmaktır. [felsefenin gayesinin bu
olmaması, bu yönde etkilerinin olmadığı anlamına gelmez. H.P.] Asıl gaye,
kişinin bir problemi etraflıca tartışarak bir takım sonuçlara kendi başına
ulaşabilmesine yardımcı olmaktır.”63 Şüphesiz din ve felsefe münasebeti
çerçevesinde dikkat edilmesi gereken, “din ve felsefe ayağının muhafaza
edilmesi;”64 dinin ‘din’, felsefenin de ‘felsefe’ olarak kalmasıdır. Bu açıdan
bakıldığında, hem din hem de felsefeye dair tartışmaya açık ve sorunlu yaklaşımlar gözlemlenebilmektedir. Şöyle ki: Bütün “dinlerin, doğanın yanlış
yorumlanmasından çıktığı;”65 “doğada olmayan yapıların insan bilinci tarafından kurulduğu ve bunun da yalın bir gerçek olduğu66 kabulü ya da
inancından hareketle, dindeki temel inanç umdesi olan Tanrı fikrinin, esasında “insanın hayal gücünün kurgusundan başka bir şey olmadığı,”67 bu58
59
60
61
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67

Bkz. Arslan, Felsefeye Giriş, ss. 240-241.
Bkz. Çevik, a.g.e., ss. 116,137,185.
Bkz. Çevik, a.g.e., s. 35.
Çevik, a.g.e., s. 137.
Baggini, Julian ve Antonia Macaro, Psikolog ve Filozof, Çev.: Özgü Çelik, 1.B., Pegasus Yay., İstanbul,
2014, s. 36.
Aydın, M., Din Felsefesi, s. IX-X (Önsöz).
Bayraktar, Mehmet, Din Felsefesine Giriş, Fecr yay., Ankara, 1997, s. 181.
Portakal, Hüsen, Felsefeden Dine Ortaçağ Dönemeci, 1.B., Cem Yay., İstanbul, 2007, s. 125.
Nutku, a.g.e., s. 20.
Nutku, a.g.e., s. 38.
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nun bütün din inancı için de anlaşılması gereken ilk olgu olduğu ve felsefi
çözümlemenin bu kabulden sonra söz konusu olabileceği,68 aksi takdirde
yapılanın felsefe olmadığı69 görüşü ve bu minvalde dikkat çekebileceğimiz,
kutsallaştırmanın kökenini ortaya çıkarmaya dönük teşebbüsler,70 ilgili
çözümlemeler,71 bu noktada öne sürülen iddialar72 ve özellikle, aralarında
çok temel ve ciddi farklar73 olmasına rağmen, aralarında bir fark bulunmadığı74 yönünde dine dair sergilenen düz ve toptancı bakış ve daha pek
çok şey. Şüphesiz tüm bunlar dikkat çekicidir. Öte yandan din ve felsefeye
ilişkin şu türden görüşleri de gözlemliyoruz:
İnsanın “anlam arayışı[na],”75 “hayatının bir anlamı olduğuna inanma
ihtiyacına karşılık gel[en]”76 din, esasında “kutsala ilişkin bir arayış”77 olarak “Tanrı’ya, inanma ihtiyacına karşılık gelir.”78 “Kutsal olanla bizi ilişkilendirdiğini hissettiğimiz bir sistem”79 olarak din, Tanrı’yı konu edindiği
gibi, felsefe de konu edinmiştir.80 Felsefe tarihinde yer tutmuş hemen hemen hiçbir ciddi filozof yoktur ki, felsefenin vazgeçilmez konularından
birisi olarak Tanrı düşüncesine yer vermiş olmasın.81 Pek çoğunda “Teonomik (Tanrı merkezli) bir düşünme biçimi”82 gözlemlenebilir. Örneğin,
Khrynippos, felsefeyi “insan ve Tanrı ile ilgili şeyler üzerine bir bilim”83 olarak nitelerken, Hegel, onu “Tanrı’nın tam olarak kendini gösterdiği alan
olarak”84 ifade etmiştir. Farabi, felsefe, nihayetinde göğün ve yerin yaratıcısı
olarak Tanrı’yı bilmektir derken, Aquino’lu Thomas Tanrı’nın varlığının ispatlanmasını, felsefenin birinci ve belli başlı vazifesi85 olarak görür. Aynı
şekilde, felsefenin manivelası olan “akılla Tanrı’yı kavramanın bilginin en
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Nutku, a.g.e., s. 16.
Nutku, a.g.e., s. 8.
Nutku, a.g.e., s. 61.
Nutku, a.g.e., s. 31; Aydın, Hasan, “Ateizmin İmkânsızlığı Tezi Bağlamında İnanmanın Doğası Üzerine”, Özne -Felsefe ve Bilim Yazıları-, Basım: 2015, Cilt::11, Sayı. 21, s. 44.
Aydın, H., a.g.e., s. 44.
Bkz. Gündüz, a.g.e., ss. 30-33; Sezen, Yümni, İslâm Sosyolojisine Giriş, Turan Kültür Vakfı Yay., İstanbul, 1994, s. 149.
Nutku, a.g.e., s. 8.
Köse, Ali, Neden İslâm’ı Seçiyorlar, İsam Yay., İstanbul, 1997, s. 109.
Arslan, Felsefeye Giriş, s. 21.
Bkz. Köse, a.g.e., s. 109.
Arslan, Felsefeye Giriş, s. 21.
Köse, Ali ve Ali Ayten, Din Psikolojisi, 2.B.,Timaş Yay., İstanbul, 2012, s. 109; Şentürk, Habil, Din
Psikolojisine Giriş, 2.B., İz Yay., İstanbul, 2013, s. 200.
Erdem, Problematik Olarak…, s. 36.
Aydın, Din Felsefesi, 14 ; Erdem, Problematik Olarak…, s. 37.
Sönmez, Bülent, Peygamber ve Filozof, Araştırma Yay., Ankara, 2002, s. 7.
Bkz. Gökberk, Macit, Felsefe Tarihi, Remzi Kitabevi, İstanbul, 1961, s. 111.
Bkz.Timuçin, a.g.e., s. 653.
Bkz. Albayrak, Mevlüt (Aktaran), “Skolastik Felsefede Tanrı’nın Varlığı İle İlgili Deliller ve Kant’ın
Eleştirileri”, Süleyman Demirel Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, Yıl:1995, Sayı: 2, s. 277.
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yüksek ödevi olarak”86 görülmesi, “Tanrı’ya yaklaşmak nedir?” sorusuna
cevap verebilen bir felsefenin felsefe ismine tek layık olan felsefe87 olduğu
yönündeki görüş ve daha nicesi.
Felsefe ve dine dair birbirine muhalif bu tür yaklaşımlar göstermektedir
ki, düşünce tarihinin başlangıcından bugüne, felsefe-din ilişkisine dair ayrı
yerde duran düşünürler ve apayrı felsefeler daima varlık göstermiştir. Filozof olmasalar bile, aynı konuda aykırı fikirlere sahip ve karşıt tutum içinde
olanlar, dün olduğu gibi, bugün de vardırlar ve hep de olacaklardır; insanın
varlık yapısı; yöneliş ve kabulleri buna imkân vermektedir. Bu, kimi zaman
kişinin kendi özgün duruşundan, kimi zaman bilerek veya bilmeyerek tesir
altında kalışından kaynaklanmaktadır. Din kadar olmasa bile, felsefenin etkileme ve etkilenmeye müthiş imkân veren bir alan olduğu açıktır.
İNAN(MA)MAK VE AKIL-İRADE MÜNASEBETİ
Dini inanç zaviyesinden bakıldığında, insanların dinle ilk temaslarının
çoğunlukla aile ortamında başladığı, ailelerinin belirleyici olduğu88 ve “büyük çoğunluğunun neye inanacaklarına özgür bir şekilde karar vermedikleri, aksine sosyal olarak inançlarına şartlandırıldıkları,”89 her ne kadar doğru
bir tespit ise de bunun ilanihaye böyle olmak zorunda olmadığı ve “dinin
esasen özgür iradeye dayandığı”90 da bir gerçektir. İnanmak ya da inkâr
etmek noktasında insan inisiyatif alabilir. İman sahibi birtakım insanların
varlığından, aynı şekilde inkâr yolunu seçen insanların mevcudiyetinden
söz edebiliyor olmamız”91 zaten bunun göstergesidir. İnsan kendini yokladığında, inanç-inkâr sapağında, kendisini bir yol tutmaya yatkın kılan
nedenler ya da gerekçelerin her zaman olduğunu bulur. Her zaman için
kendisini iteleyenin ne olduğunun bilincinde olmasa da.92 Leibniz, neden
ile etki arasındaki bağın özgürce eyleyeni zorlamadığını, yalnızca eğilimli
kıldığını ve ağır basan eğilimin de her zaman kazandığını”93 dile getirir. Lakin eğilim yaratanın da yine ‘isteme’ olduğunu ve kesinlikle benimsenenin
86
87
88

89

90

91

92
93

Bkz. Gökberk, a.g.e., ss. 320-321.
Bayraktar, a.g.e., s. 53.
Bkz. Buhari, Ebu Abdillah Muhammed b. İsmail, el-Camiu’s-Sahih, Cenaiz, 80, Dâru Tavki’n-Necât,
I-X, Beyrut, h. 1422, Cilt: 2, s. 94, ; Müslim, Ebu’l-Hasan Müslim b. Haccac el-Kuşeyri en-Nisaburi,
el-Câmiu’s-Sahih, Kader, 22, Daru İhyai’t- Turasi’l-Arabi, I-V, Beyrut, Ts., Cilt: 4, s. 2047.
Paul, Richard ve Linda Elder, Kritik Düşünce, Çev.: Selami Kardaş, Nobel Akademik Yay., Ankara,
2016, s. 299.
Hanefi, Hasan, “Müslüman Aklın Eliştirisi ya da İslâm Düşüncesinin Yeniden İnşası”, ll. Uluslararası
İslam Düşüncesi Konferansı, İstanbul, 25-27 Nisan 1997, s. 118.
Çetin, İsmail, “İman ve İnkârın Rasyonel Değeri”, Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, Cilt:
11, Sayı:1, 2002, s. 88.
Leibniz, Gotfried Wilhelm, Theodicee, Çev.: Levent Özşar, 1.B., Biblos kitabevi, İstanbul, 2009, s. 137.
Leibniz, a.g.e., s. 147.
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de bu olduğunu94 ifade eder. Bu nedenle iman -inkâr da öyle- salt “aklın
eylemi değil, nihayetinde iradenin kararıdır”95 diyebiliyoruz. Akıl, inanç ve
irade arasındaki ilişkiyi, ‘inanma’yı merkeze alarak değerlendirdiğimizde,96
bunu söylememiz mümkündür. İnanmada salt akıl belirleyici olsaydı, farklılıklar ya hiç olmayacak, ya da ehemmiyetsiz oranda olacaktı. Bizce “aklın
yolu bir” olsa da akıllıların yolu bir değildir. Çünkü “insan, bedeni olmayan bir zekâdan ibaret değildir. Bir zihnin yanı sıra bir de bedeni olan bir
varlıktır ve varoluşunun iklimine yalnız düşüncesi ile değil, duygularıyla
da tepki göstermek durumundadır.97 Bu sebeple özellikle inanc(/iman)ın,
“ruhsal-iradi bir tasdik”98 olduğunu söyleyebiliyoruz; “dileyen iman edecek, dileyen inkâr edecek” (bkz. Kur’ân-ı Kerim, 18/29). Pascal’ın ifadesiyle: “bir yol seçmek lazımdır.”99 Kişiye düşen, inanç-inkâr sapağında evvela
yol ve yön belirlemek, ardından yolunu ve yönünü seçmektir. İlkinde, duyguların tesirine açık olsa da “akıl” esastır ve başattır. Çünkü ”insanda iki
karşıt duyuş uyandıran unsurlar düşün[meyi] gerektirir. (…) bir şeyin şu
mu, bu mu olduğunu kestiremediğimiz zaman düşünürüz.“100 Yolunu ve
yönünü seçmeye gelince, daha önce de ifade ettiğimiz gibi, belirleyici olan
“irade” olacaktır. Bilgi girdisi sağlayıcı akla bütünüyle kapalı olmasa da tam
ve gerçek anlamda bir iradeye ihtiyaç vardır. Çünkü Seçim (tasdik ya da
tekzip) salt düşünmenin kaçınılmaz sonucu olamaz.101 O halde bu noktada
şunu söylemek mümkündür: Dini olana yönelik tutum alışın itikadî tezahürleri olarak inanmak ya da inanmamak, kişinin “karakter yapısının bir
belirişi olarak da değerlendirilebilir.”102 Zira “herkes kişiliğine göre davranış sergiler (bkz. Kur’ân-ı Kerim, 17/84).” Dini olanı da içerir bir biçimde,
inanmaya dair özce şunu ifade etmek mümkündür: İnanmak, insanın bir
tür duruşudur.103 İnanmamak da öyledir. Arka planında farklı derecelerde
düşünsel ve farklı derecelerde duygusal sâiklerin bulunabildiği ve fakat nihayetinde iradenin belirleyici olduğu bir duruştur bu.
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Leibniz, a.g.e., s. 141.
Hanefi, a.g.e., s. 118.
Urhan, Veli, “Kant ve Gazali’de Akıl-İnanç-İrade İlişkisi”, Özne -Felsefe ve Bilim yazıları-, 21. KitapGüz 2014, s. 69.
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Fromm, Erich, Barışın tekniği ve Stratejisi, Çev.: Fevzi Emir ve Kaan H. Ökten, 1.B., Arıtan Yay., İstanbul, 1996, s. 35; Çotuksöken, Betül, “Antropolojik Açıdan İnanma ve Bilme Üzerine”, Özne -Felsefe ve
Bilim Yazıları-, Basım 2015, Yıl: 11, Sayı: 21, s. 29.
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Bkz. Arslan, Felsefeye Giriş, s. 23.
99
Erdem (Aktaran), Bazı Felsefe Meseleleri, s. 164. (1999 baskısı)
100
Eflatun, Devlet, Remzî Kitabevi, Çev., Selahattin Eyüboğlu, M. Ali Cimcoz, İstanbul, l993, s. 208.
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Mengüşoğlu, Metin Önal, Düşünmek Farzdır, 8.B., Metamorfoz Yay., İstanbul, 2015, ss. 67-68.
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Fromm, Erich, Sahip Olmak ya da Olmak, Çev. A. Arıtan, Arıtan Yay., İstanbul, 1991, s. 192. ; Fromm,
Barışın tekniği…, s. 36.
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Bkz. Çotuksöken, a.g.e., s. 32.
95
96

95

K7AÜİFD | 2017/1 | CİLT: 3 | SAYI: 6

İNAN(MA)MAK VE FELSEFE-ŞÜPHE MÜNASEBETİ
Tartışmasız beşeri ve düşünsel bir etkinlik olan felsefe, bir şeyin var oluşunun tespiti ve bir şeyin değerlendirilmesi kadar, bir hakikatin araştırılmasını da içerir.104 Bu sebeple “doğruyu, hakikati arama işi”105 olarak da
görülür. “Hakikat diye bir şeyin varlığı, kişiye hak ve batıl arasında ayrım
imkânı veren normlar ve sapmaların varlığını gösterir”106 ve kişiyi, inanç
yahut inançsızlık ile neticelenecek bir durumla karşı karşıya bırakır. Hak ve
batıl diye karşılaşılan bu ikilem, insanın yaşayabileceği şüphe ve tereddüdün
de tabiiliğini gösterir. Burada esas alınacak olan “düşünce hayatının ruhunda var olan, sağlıklı bir tavır olarak şüphedir.”107 Olası enerji ve dinamizmi
tehdit eden ve bir hastalıklı hal olarak görülen108 şüphe değildir. “Felsefenin
her zaman bizzat yapısından ileri gelen ve bir tavır olarak şüphecilik,”109 sözü
edilen marazi bir durum değildir. Zira bu türden bir duruş yol aldırmaz.
Herbart, “felsefeye en uygun şekilde başlayanlar septiklerdir, ama tersinden bakıldığında, her septik septik kaldığı sürece, felsefenin başlangıcında
kalan kişidir”110 der. Bu, şüphenin bizatihi amaç edinilmesiyle açıklanabilir
bir durumdur. “Felsefenin en önemli niteliklerinden biri şüphesiz eleştirel düşünmedir”111 ve eleştirel düşünme de “nispeten şüphe ile ilişkilidir.”112
Belki bu sebeple hem “inkâr ile arasında ince bir bağıntı[nın] var olduğu,”113
hem de “en yoğun biçimiyle inanma ile sonlan[dığı]”114 söylenerek ikircikli
bir duruma işaret edilmiştir. İnsanın tabiatında “kendi yaşamının akılsal
ve ruhsal derinliklerinde”115 bir “kapasite olarak116 esasen var olan şüphe,
teolojik çerçeveden bakıldığında da bazı kimselerin yaşantılarında, bir ta-

104

Ülken, Hilmi Ziya, Bilgi ve Değer, Kürsi Yay., Ankara, Ts., s. 210.
Erdem, Problematik Olarak…, s. 15.
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Ülken, a.g.e., s. 92.
107
Arslan, Felsefeye Giriş, s. 37; Çüçen, A. Kadir, Klasik Mantık, 4.B., Sentez Yay., Ankara, 2012, ss. 53-54.
108
Ahmet, Kadirüddin, İslam Dinamizmi ve Entelektüel Atalet, Çev.: Ertuğrul Aytekin, 1.B., İlke Yay.,
İstanbul, 1992, ss. 9-10; Keha, Mine Kaya, “Hume’un Nedensellik Eleştirisi ve Şüpheciliği”, Ekev Akademi Dergisi, Yıl: 12, Sayı: 37 (Güz 2008), s. 205 ; Hume, David, İnsan Zihni Üzerine Bir Araştırma,
Çev.: Selmin Evrim, Milli Eğitim Basımevi, İstanbul, 1986, s. 238.
109
Arslan, Felsefeye Giriş, s. 37.
110
Bkz. Dimer, Alwin (Aktaran), “Felsefe”, Günümüzde Felsefe Disiplinleri, Doğan Özlem (Der./Çev.),
2.B. İnkılâp Kitabevi, İstanbul, 1997, s. 164.
111
Arslan, Felsefeye Giriş, s. 37; Bkz. Peker, Hasan, “Felsefede Tanrı’yı İdrak İmkânı Bağlamında Şüphenin
Varlık İmkânı Sorunu”, Kilis 7 Aralık Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, Cilt: 2, Sayı: 3, 2015/2, s. 115.
112
Altar, Cevad Memduh, “Çağdaş Sanat Yaratıcılığında Eleştirinin Yeri”, Erdem, Atatürk Kültür Merkezi Dergisi, Türk Tarih Kurumu Basımevi, Ankara, Mayıs-1986, Cilt: ll, Sayı: 5., s. 351; Bkz. Peker,
a.g.m., s. 115.
113
Nosich, Gearld M, Eleştirel Düşünme ve Disiplinlerarası Eleştirel Düşünme Rehberi, Çev.: Birsel Aybek, Anı Yay., Ankara, 2012, s. 10
114
Nosich, a.g.e., s. 10
115
Altar, a.g.m., s. 354.
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Schuon, Frithjof, Varlık, Bilgi ve Din, Der./Çev.: Şehabeddin Yalçın, İnsan Yay., İstanbul, 1997, s. 53.
105

96

İMAN - İNKÂR SAPAĞINDA TUTUM BELİRLEYİCİ OLARAK FELSEFENİN ROLÜ

kım sorgulamalar eşliğinde varlık gösterdiği117 ve çoğunlukla ya iman ya
da inkâr ile neticelenecek bir sonuca evrildiği gözlemlenebilir. Şüphe herkes için kaçınılmaz değildir ve ilanihaye sürdürülebilir de değildir. İnanca
konu olanı “tasavvur” aşamasında, şüphenin olgusal varlığı olasıdır. Ancak
tasavvur sonrası, inancın özel bir durumu olan “tasdik” aşamasında, artık
şüphe halinden söz edilemez.118
Felsefenin en önemli niteliklerinden biri olarak görülen eleştirel düşünme, “düşünmenin en ileri biçimi”119 olarak kişinin “neye inanacağın[a] veya
ne yapacağın[a] karar vermeye odaklanmış mantıklı yansıtıcı düşünme”120
biçimidir. Yansıtıcı düşünmekten kasıt, kişinin kendi düşünceleri üzerine
odaklanmasını ifade eder.121 Bir anlamda özeleştiri de denilebilir. “Özeleştiri yapabilme yeteneği, akla bir parça korunma sağlamakta ise de”122 yanılmasını olası kılan beşeri zaaftan bütünüyle salim kılmamaktadır.123 Yine
de aklın ‘felsefe yapmak’ diye bahse konu ettiğimiz işlevselliğini daha canlı
tutmaktadır. Bu nedenle kendisinin işlevsel mümessili olarak ifade edebileceğimiz akılla gerçekleştirilen bir etkinlik olarak felsefe, orada duran, olmuş bitmiş düşüncelerin, nihayete erdirilmiş fikirlerin toplamından ibaret
kemikleşmiş bir disiplin değildir.124 Kant’ın “felsefenin değil, felsefe yapmanın öğrenilmesi gerektiği”125 sözünü burada hatırlamak gerekir. “Eleştiri ve
karşı eleştiriyle gelişen düşünce hayatını”126 temsil eden felsefe, muhtemeldir ki dinler arasında temelde bir fark olmadığı127 ön kabulünden hareketle
dile getirilmiş olan, “düşünce hayatında ibadet yoktur. İbadet edenin düşünce hayatında yeri yoktur”128 sözündeki ‘düşünce’yi temsil ederek, kendisi de pekâlâ dogmatik olarak değerlendirilebilecek bu türden bir hükmü
omuzlamak zorunda olmadığı gibi, kendisine ‘düşünce’ demekten özenle
sakınılsa129 bile, o yine de yegâne temsilcisi olarak ‘düşünce’yi yansıtmak
konumundadır.
117

Hood, Ralph W., Jr ve Diğerleri, “Dinî Şüphe”, Çev.: M. Doğan Karacoşkun, Dinî ve Sosyal Psikoloji
Yazıları, Derleyen: M. Doğan Karacoşkun, db Kitapları,1.B., Samsun, 2006, ss. 93-94.
Bkz. Peker, Hasan, “Dinde Tanrı’yı İdrak İmkânı Bağlamında Şüphenin Varlık İmkânı Sorunu”, Kilis
7 Aralık Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, Cilt: 3, Sayı: 4, 2016/1, s. 20.
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Aybek, Birsel, Örneklerle Düşünme ve Eleştirel Düşünme, Nobel Kitabevi, Adana, 2010, s. 8.
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Bkz. Nosich, a.g.e., s. 1.
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Nosich, a.g.e., s. 3.
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Faruki, İsmail R., Bilginin İslamileştirilmesi, Çev.: Fehmi Koru, Risale Yay., İstanbul, Ts., s. 68 ; Yavuz,
Yusuf Şevki, Kur’a-ı Kerim’de Tefekkür ve Tartışma Metodu, İlim ve Kültür Yay., Bursa, 1983, s. 71.
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Faruki, a.g.e., s. 68 ; Yavuz, a.g.e., s. 71.
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Cevizci, Felsefeye Giriş, s. 14.
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Arslan, Felsefeye Giriş, s. 20.
126
Gündoğdu, Cengiz, Eleştiri, Süreç Yay., İstanbul, 1987, s. 54.
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Bkz. Uluğ, a.g.e., s. 8.
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Gündoğdu, a.g.e., s. 54.
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İNAN(MA)MAK VE FELSEFENİN AZI - ÇOĞU
F. Bacon’a nispet edilen “felsefenin birazı, insanları dinsiz yapar; fakat
felsefede derinleşme, onların zihnini dine döndürür”130 düşüncesi, bizce su
götürür bir hüküm ifade etmektedir. Öncelikle şunu sormak lazım gelecektir: Felsefeyi ‘az’ veya ‘çok’ diye değerlendirme yetkisi kimdedir? Bu yetki
kime tanınacak? Kim tanıyacaktır? Ayrıca, bu yönde bir tespit bir an için
dikkate alınsa bile, değerlendirme ölçütleri ne(/ler) olacaktır? Ölçüt, bizatihi bu sözün kendisi mi olacaktır? Savın kendisi aynı zamanda kendinin
kanıtı mı olacaktır. Örneğin mütedeyyin ya da dinî eğilimli filozof, felsefeci
veya düşünme ediminde bulunanlar felsefece ileri olanlar veya “çok felsefe” ortaya koyanlar, herhangi bir dinî inancı taşımayan, bu yönde eğilimi
de bulunmayan ya da dindarlıkları zayıf olanlar ise felsefece geri olanlar
yani “az felsefe” yapanlar olarak mı değerlendirileceklerdir? Bu durumda,
filozofu veya hatırı sayılır düzeyde felsefe ile teşriki mesaisi olan lakin dinî
olana mesafeli duranları ve aynı şekilde dinî inanç sahibi olan fakat felsefe
ile ilişkisi çok güçlü olmayanları nasıl değerlendirmek gerekecektir?
Dini inanç açısından bakıldığında, düşünce tarihinde öne çıkmış pek
çok düşünce ve bilim adamının ya pozitif yahut negatif bir tutuma sahip oldukları görülür. “İkisi dışında bir kategoriye dahil olduklarını iddia etmiş”131
olan agnostikleri, epistemolojik açmazları ve mantıkî tutarsızlıkları açısından problemli olan, nihayetinde iki durumdan birine evrilme potansiyelini
içinde taşıyan bir durum(/tutum)u temsil ediyor olmaları cihetiyle hariçte
tutuyoruz ve tam da bu noktada soruyoruz: İnandığını söyleyen, neye göre
inanmış ve inanmadığını söyleyen, neye göre inanmamış olmaktadır? Her
birinin bu noktada sahip oldukları, pek çoğu kayıtlara geçmiş bir takım
görüşleri elbette vardır. Birden çok ve farklı teist sistemler kadar, birden
çok ve farklı ateist anlayışlar da söz konusudur. Burada görüşlerin dökümü
yapılacak değildir. Gerekli de değildir. Bizi burada alakadar eden husus,
bunca filozof ve bilim adamının teist ya da ateist olmalarında nasıl oluyor
da felsefenin belirleyici görüldüğüdür? Gerçekten büyük filozofların ve bilim tarihinde zirve yapmış seçkin simaların din mevzuunda farklı, daha
açık ifadeyle aykırı tutumlarının tayin edicisi aynı saik yani felsefe ya da salt
felsefe olmuş olabilir mi?

130
131

Erdem (Aktaran), Problematik Olarak…, s. 1; Bazı Felsefe Meseleleri, s. 1.
Bkz. Dalkılıç, Bayram, Bertrand Russell -Yirminci Yüzyılda Bir Ateist Düşünür-, Kendözü Yay., Konya, 2001, s. 117; Işık, Aydın, İnanç Krizi -Augustinus, Gazalî, Kant, Russell-, Ötüken Yay., İstanbul,
2009, s. 225.
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Ateizme götüren farklı nedenlerin varlığını göz önünde bulundurarak
basitçe şunu söyleyebiliriz: Çıkış noktasında bir takım hissi gerekçelerin
bulunduğu132 türden bir inançsızlığın sebebi her halde salt felsefe olamaz.
Şayet inançsızlığa götüren şey, bir takım sosyolojik ve psikolojik teorilere
dayandırılan133 bir felsefe ya da daraltılmış bir içerik ile felsefeye eklemlenmiş pozitif nitelik ile bilim teorisine dönüştürülmüş felsefe134 ve bunların
yeni versiyonları ise o halde, orada duran, herkesi bağlayan, genel geçer bir
“felsefe” olarak değil, “bir kişi ya da bir akıma izafe ederek”135 izah edebileceğimiz felsefelerden söz ediyor olacağız demektir. Bu mümkündür. Zaten bazı ortak “özellikleri olmasına rağmen”136 “oybirliğiyle kabul edilen bir
felsefenin olmadığı”137 aşikârdır. Felsefe tarihinde, pek çok felsefi sistemin
vücut bulduğu bir sır değil. Durum böyleyken, inanma ya da inanmama,
orada duran pür felsefeyle değil de kişilikle de ilişkilendirilebilecek felsefelerle ne diye açıklanamasın?
Aynı konular üzerinde ortaya çıkan görüş farklılıkları, konunun mahiyeti,
takip edilen yöntem ve kişinin perspektifi olmak üzere başlıca üç değişkenden kaynaklanır138 ve beşerî bilimler alanında perspektifin ağırlıklı olarak
öne çıktığı söylenebilir.139 Perspektif oluşumunda ne tür saiklerin ağır geldiği de ayrıca önem arz eder. Örneğin, evrende hemen her şeyin, hayatın
dahası akıllı hayatın oluşması için ince ayarlı, çok hassas bir dengenin var
olduğu, küçücük bir değişikliğin bile evrende kaosa yol açacağı ve bu açıdan
bakıldığında evrendeki bu ince-ayar parametrelerinin bir “ayarlanmış”lık görüntüsü verdiğini, dolayısıyla bu yapının varlığı için akıllı tasarımcı tasavvur
etmenin tek makul açıklama olduğunu ileri süren ve bu fikri benimseyenlere mukabil, evrendeki bu yapının kendi kendine doğal bir süreçle oluştuğu,
doğa-üstü açıklamaları gerektirecek bir durumun bulunmadığı ve bunun düşünülebilecek tek alternatif açıklama olduğu görüşünü hararetle savunanlar
vardır.140 Görüleceği üzere, kimisi merkeze aşkın varlığı koyma teşebbüsünü
sorgularken,141 kimileri düğümü çözenin bu olduğuna inanmaktadır. Aynı
132
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konuda bu denli farklı yaklaşımlar neyle izah edilebilir? Bu sebeple diyoruz
ki: Kişinin inanç dünyasının biçimlenmesi, sadece felsefî söylemlerin rasyonalitesi ile izah edilemez. Kişinin kendi arzu ve eğilimlerinin, nihayetinde
karar verme yönündeki iradesinin rolünü hem de tayin edici rolünü görmek
lazımdır. Temelini insanın varlık-yapısında bulan, günlük hayat-sferinde başlayan, fakat bu sferi aşan inanma, insanla tanrısal varlık arasında bir bağlantı olarak ele alındığında,142 artık “diğer inanç türlerinden mahiyeti itibariyle
farklı olan dinî inanç adını alır.”143 Konu dinî inanç, yani ‘iman’ olduğunda,
sözünü ettiğimiz durum daha da belirginlik kazanmaktadır.
Şu bir gerçektir ki, “imanda işin içerisine irade karışmaktadır”144 ve iman
etme iradesinin önce kişiden sadır olması gerekir. Çünkü “iman etmeye
niyetli, eğilimli, yönelimli olan imanı murad eden insandır.”145 Davranışlara dair amaçları ortaya koymak için duygular ve arzuların kullanılmasını
büsbütün reddetmeyen146 B. Russell, “rasyonel kabul edilen birçok davranış
veya karar, iyice incelendiğinde psikolojik bir etmenle ilişkilendirilebilir”147
der. Tanrı’nın bilinemeyeceği ve varlığının ispata konu olamayacağını savunan Russell’ın Tanrı’ya “inanmayı veya inanmamayı mümkün görmesini,148
bahse konu ettiğimiz bağlamda değerlendirebiliriz. Zira inanmak ya da
inanmamak bir tutum alış, bir tür davranıştır. Bu noktada şu soruyu sormak yerinde olacaktır. Tanrı’nın varlığının bilgiye ve ispata konu edilmesi
noktasında kendisini ‘agnostik’, O’na iman etme konusunda ise kendisini
‘ateist’ olarak gören,149 bu iki konumundan ilkini bir filozof, öbürünü sıradan bir insan olarak belirleyen,150 bildiklerini bir yana, inandıklarını da
bir yana koyarak yaşamak gibi bölünmüş bir hayatı imleyen151 Russell’ın
bu duruşunun arka planında aynı şekilde, psikolojik olanın dışında ne gibi
etmenler olabilir? Madem ki agnostisizm, inanmak ve inanmamak noktasında bir ara yeri ifade etmektedir. O halde Russell, bu eşdeğer duruma
rağmen neden imanı değil de inkârı seçmiş, onu seçmeyi dilemiştir? Aynı
durum inananlar için de geçerlidir. “Buradaki agnostiklik, meselenin bilgi
boyutunu, teistlik ve ateistlik ise inanç/eylem boyutunu oluşturur. Dolayı142
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sıyla bir insan agnostik-teist olabileceği gibi, agnostik-ateist de olabilir”152
görüşü, sorumuza cevap değil, temel teşkil edebilir; mademki ortak paydaları agnostisizmdir, birini teist, diğerini ateist olmaya götüren nedir?
Görünen odur ki, “inanma, hakkında yeterli ölçüde kanıt bulunmayan
bir şeye bağlanmadır”153 diyen ve bu türden bir “inanmayı sakıncalı bulan”154
Russell, dinî inanç ve onda temel prensip olan Tanrı’nın varlığına ilişkin
de aynı tutumu sürdürmek istemektedir. Oysaki “Tanrı’nın varlığına inanmak başka şey, O’nun var olduğunu kanıtlamak ise başka şeydir. Tanrı’nın
varlığını kanıtlayamamaktan agnostisizmi veya ateizmi çıkarmak doğru
olmaz.”155 Teizm için de benzer bir durum söz konusudur. Örneğin, “inanan bir kimse inancını destekleyecek bir delil bulamadığı için inancından
vazgeçmez.”156 İspat edemediği halde Tanrı’nın varlığına inanan ya da iman
etmekle beraber ispat etme gereği duymayanların varlığı bunu gösterir.157
Tanrı’nın varlığı ve O’na iman konusunda rasyonel ispatın imkân ve gerekliliğini158 mesele etmekten öte, “doğru dürüst bir kanıtın”159 yeterlilik
ölçüsünü “empirik”160 olmasında arayanlar (Bkz. Kur’ân-ı Kerîm, 40/36)
vardır. Ancak “Tanrı’nın varlığı, herhangi bir empirik ya da soyut objenin
varlığı gibi kanıtlan[maya konu olsaydı,]”161 o zaman herkes için “tek alternatif inanmak olurdu. Bu ise, insan özgürlüğünün sonu demektir.”162 Çünkü dindeki anlamıyla “inanma, bilerek düşünerek inanma, bir özgürlük,
bir seçim ve bir karar verme işidir.”163 Dinî açıdan, görünmeyene (/gayba)
inanman(/iman)ın değeri, buradan gelmektedir.164 Tam da bu noktada soruyu yineliyoruz: İnandığını söyleyen, neye göre inanmış ve inanmadığını
söyleyen, neye göre inanmamış olmaktadır?
Çalışmamızı sonlandırırken şu hatırlatmada bulunmayı gerekli görüyoruz. Yapmaya çalıştığımız şey, felsefede ciddi bir problem alanı oluşturan
152
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Tanrı tasavvuru ve O’na iman ya da O’nu inkâr nokta-i nazarında sergilenen düşüncelerin, büyük bir yekün tutmayacak derecede pür felsefe faaliyeti olarak görülebilse de bu konuda paylaşılmış fikirlerin pek çoğunun
bu düzeyde olmadıklarına dikkat çekmek, teistik ya da ateistik tutum ve
açıklamaların geri planında bir takım “fikir suretine bürünmüş arzuların”165
bulunabileceğini işaret etmek, inanç-inkâr sapağında tutum belirleyici olanın gerçekte bir takım saiklerin etkisiyle oluşmuş “irade” olduğunu, gerisinde salt felsefe olması durumunda bile, yine de iradenin ağırlıklı payının
bulunduğunu, meseleyi bu yönüyle de gözden kaçırmamak gerektiğinin altını çizmek, önemini ortaya koymaktır. Bunu yaparken, felsefi problemlerin
psikolojik analiz yoluyla da incelenebileceğini, kimi zaman bunun gerekli
olduğunu ima hatta ifade etmiş olsak bile, bilgi içeriklerinin psikolojik olan
ve olmayan yapılarını göz ardı ederek problemleri salt psikolojik analize indirgemek anlamında bir psikolojizmi166 önermeyi amaçlamış olmadığımızı
belirtmek isteriz.
SONUÇ
Varlığını insanın varlık-yapısında bulan inanç, geniş boyutlu bir kavram
olarak felsefede problem teşkil ediyor olsa bile, daha özel ve dini içeriğiyle
de problem alanı oluşturur. İnanç, hem bir felsefe meselesi hem de hemen
herkesin yaşantısında temas etmek durumunda kaldığı bir realite olduğundan değerlendirmeye alınması önem arz eder.
Başta Tanrı olmak üzere, dindeki temel inanç esaslarına yönelik iman ya
da inkâra yöneltmesi noktasında felsefeye ya da felsefî duruşa rol biçilirken
gözden kaçırılmaması gereken hususlardan biri felsefeye olan bakış, diğeri
ise kişinin ne kadar felsefî bir duruşa sahip olduğu ve ne derece felsefece bir
duruş sergilediğidir. Felsefenin, sadece filozofların değil, her insanın şahsında yaşayabileceği bir etkinlik olarak görülmesine paralel olarak, felsefî
yeterliliği olmayan bir gerekçe veya ikna oluş, felsefe yapan herkes için söz
konusu olabilir demektir. Burada açığa çıkan önemli bir sorun da paylaşılan
düşüncenin bizatihi felsefe olup olmadığı ya da felsefî bir mahiyet arz edip
etmediğinin neye göre belirlendiğinin yine farklılık arz ediyor olmasıdır.
Kimi, “felsefe ismine tek layık olan felsefenin Tanrı’ya yönelten felsefe” olduğunu öne sürerken, kimi bu türden bir yaklaşımın “felsefe yanılgısı hatta
hayat yanılgısı olduğunu” ileri sürmektedir. Özelde dini inanç üzerinden
165
166

Nursî, Said, Hutbe-i Şâmiye, Envar Neşriyat, 1990, s. 143.
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felsefeye yönelik bu iki aykırı bakış önemsiz değildir. Gördüğümüz o ki:
iman ya da inkâra imkân oluşturan bir yol ayrımı/sapak, önünde duran
kişi için gerilim alanı oluşturabilmektedir. Böyle bir durumda, yön ve yol
tayininde en genel ifadesiyle düşünmek, spesifik biçimiyle felsefe şüphesiz
önemli bir işleve sahiptir. Lakin hangi yola koyulacağı noktasında tutum
belirleyici olan bütünüyle felsefe değildir. Zira iman da inkâr da salt aklın
eylemi değil, nihayetinde başkaca faktörlerin de belirleyici olduğu iradenin kararıdır. Bunun böyle olduğunu görebilmek için geçmişten günümüze
bilim adamları ve filozoflara ve bunların takipçilerine bakmak yeterli veri
sağlayacaktır. Zira çok sayıda teist bilim adamı, filozof ve düşünürün varlığı yanında, azımsanmayacak sayıda ateist olanların varlığı söz konusudur.
Benzer durum onları izleyenler için de geçerlidir. Her birinin tutumlarının,
bilgi eksenli bir netice olarak görülmesi arzulanan olsa da kişilerin, eylemlerini her zaman için bilgileri paralelinde ortaya koymadıkları, başkaca etmenlerle hareket ettikleri, hatta kimi zaman bilgilerine rağmen bir tercih ve
eylemde bulundukları da bir gerçektir.
Düşünerek eylemde bulunanlar için düşünmek elbette önemlidir ve
önemi, belirleyiciliği nispetinde artar. Ancak düşünmek salt insani bir eylem olmasına rağmen, insan için tek belirleyici değildir. Ayrıca düşünmek,
her zaman için pür bir mahiyeti haiz olmayabilir. Hatta çoğunlukla böyledir. İradeye katkı verici bir durumu vardır şüphesiz. Bununla beraber
kendisi de belirlenimlere açıktır. Felsefe diye ifade edilmiş olsa bile, düşünmenin gerisinde yine bir tür irade vardır. Özellikle konu din ise felsefeye
dair yaptığımız bu değerlendirmenin yersiz olmadığı görülebilecektir.
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Özet
Bu çalışmada kültür havzamızın önemli filozoflarından biri olan Fârâbî’nin,
Tanrı’nın varlığı ve nitelikleri konusundaki fikirlerini araştırmayı ve yeniden yorumlamayı amaç edindik. İslam felsefesinde Tanrı’nın varlığının rasyonel bir yolla
sistemleştirilmesinde Fârâbî’nin rolü son derece önemlidir. Fârâbî’nin Tanrı konusundaki fikirlerini önemli kılan en temel unsur ise hem dini referansları bilmesi
hem de felsefi birikime sahip olmasıdır.
Fârâbî felsefesinin temelinde Tanrı yer almaktadır. Fârâbî, Tanrı anlayışını ortaya
koyarken kendine özgü bir öğreti geliştirmiş ve İslam kültürü içerisinde, Tanrı’dan,
felsefenin diliyle bahsetmiştir. Tanrı’yı zorunlu varlık olarak gören Fârâbî, Tanrı’da
varlık ve mahiyet ayırımı olmadığını belirleyen ilk filozoftur. En güzel isimlerle
Tanrı’yı tanıtmaya çalışan Fârâbî’ye göre Tanrı’nın tanımı ise yapılamaz. Zira her
tanımlamada bir sınırlama söz konusudur. Fârâbî düşüncesinde Tanrı’ya verilecek
en uygun isim Tanrı’nın her bakımdan “en mükemmel” varlık olduğudur.
Anahtar Kelimeler: Fârâbî, Tanrı, Varlık, Yetkin, Bir.
EXISTENCE AND ATRIBUTES OF GOD IN FÂRÂBÎ’S THOUGHT
Abstract
This study aims to study and reinterpret Farabi’s ideas on the qualities and existence
of God, who is an important figüre in our cultural heritage. Fârâbî’s role in systematizing the existence of God in a rational manner within Islamic philosophy is of
paramount importance. The main factors which make important Farabi’s thought
about God pertain to his knowledge of religous references and his competence in
philosophy.
It is God which is central to the thinking of Fârâbî. He develops an original doctrine
in assreting his understanding of God and he speaks of God with the language of phi-
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losophy within the Islamic culture. Believing in God as the obligatory existence, Farabi is the first philosopher to determine that no distinction of existence and quality in
God. Endavoruing to introduce God with His most beautiful names, Farabi argues
that God cannot be desribed. Because every description has limitations. In Farabi’s
thinking the best name to be given to God is his “being excellent” in all respects.
Key Words: Fârâbî, God, Existence, Competent, One.

Giriş

H

erhangi bir felsefi ekolün veya filozofun din ve dinden kaynaklanan problemlere bakışını yani din felsefesini ortaya koyabilmek için en kutsal, varlığın kaynağı olan ve diğer ilintili
olduğu bütün kavramlara kaynaklık eden Tanrı kavramının belirlenmesi
gerekir. Çünkü âlemin mahiyeti, varlık alanına çıkışı, insanın evrendeki
yeri gibi konuların temelinde Tanrı kavramı vardır ve diğer bütün yorumlar bu kavram üzerine temellendirilmiştir.*
Felsefe tarihinin en önemli sistem filozofları Tanrı kavramı konusuna
şu veya bu şekilde temas etmişlerdir. Zira Tanrı, felsefenin en temel konularından biridir. Tanrı’nın varlığı problemi, felsefî düşüncenin başlangıcından
itibaren, filozofların çözüme kavuşturmak zorunda oldukları problemlerden
biridir. Coğrafyası, dini ve çağı ne olursa olsun dinin, bilimin ve felsefenin
ilgi alanına giren her türlü çaba, varlığı anlamaya ve kavramaya yöneliktir.1
Fârâbî, İslam dinine göre düzenlenmiş bir kültür ortamında yaşamıştır.
Hiç şüphesiz diğer İslam filozofları gibi Fârâbî de bu kültürün içerisinde
doğup gelişen problemlerle uğraşmıştır. Hem filozof olarak hem de İslam
kültürüne mensup bir düşünür olarak Fârâbî’yi meşgul eden ve ortaya koyduğu felsefenin merkezinde yer alan temel problem din ile alakalıdır. Fakat
o bir filozoftur ve onun temel ilkesi de dinin Aristoteles’te son yetkinliğine
ulaştığına inandığı felsefi perspektifin talepleri doğrultusunda yorumudur.2
Ancak Fârâbî’nin düşünce sisiteminden bahsederken ilk olarak şunun ifade
edilmesinde yarar vardır. O da Fârâbî felsefesinin gerçekte ne Platon’un,
ne Aristoteles’in, ne Plotinus’un olmadığı, Fârâbî’nin kendisinin öğretisi
olduğu gerçeğidir.3 Bununla birlikte Fârâbî’nin Tanrı ve sıfatları hakkında
ortaya koyduğu tutum, onun İslam’ın Tanrı’sından felsefecilerin dili ve kav*

1

2
3

Bu makale 2010 yılında kabul edilen “Fârâbî’nin Tanrı Anlayışı” adlı Yüksek Lisans tezinden hareketle hazırlanmıştır. Mehmet Karakuş, “Fârâbî’nin Tanrı Anlayışı”, Harran Üniversitesi SBE Basılmamış
Yüksek Lisans Tezi, Şanlıurfa 2010.
Cevdet Kılıç, “Varlık Probleminin Zihinsel Gelişimi”, Fırat Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 9,1
(2004) s. 41.
Fârâbî, Kitabu’l Mille, Din üstüne, çev. Yaşar Aydınlı, Arasta Yay. Bursa 2004, s. 92.
Fârâbî, el-Medinetü’l-Fazıla, çev. Ahmet Arslan, Kültür Bakanlığı Yay. Ankara 1990, çev. takdimi, s. XV.
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ramlarıyla söz etmek şeklinde ortaya çıkar. Çünkü onun ulûhiyet öğretisi
Tanrı-âlem ilişkisi dışta tutulmak şartıyla her ne kadar felsefi terimler ile
ifade edilmiş olsa da Kur’an’a uygundur.4
Kısacası Fârâbî’nin Tanrı anlayışı felsefesinin temelini oluşturmaktadır.
Fârâbî hem kendinden önceki Yunanlı filozofların görüşlerini hem de içinde
yaşadığı dönemdeki İslam dininin görüşlerini bilen bir düşünürdür. Fârâbî,
Müslüman bir filozof olarak özellikle Aristoteles ve Eflatun’un kitaplarını
okuyup onlardaki fikirleri kendi düşünce düzenine uygun görmüş ve bunlardaki birçok hususu benimsemiştir. Bunlara ek olarak, Plotinus’un var oluş
düşüncesi ve Tanrı telakkisini de kendi inancıyla yoğurarak kabul etmiştir. Bu
durum çerçevesinde, Fârâbî’nin Tanrı’sı bir taraftan Aristoteles ve Plotinus’un
hatta Eflatun’un Tanrı anlayışlarının özelliklerini taşırken diğer taraftan da
Kur’anî nitelikleri çoğunlukla taşır.5 Başka bir söyleyişle “onun Tanrı kavramı
Yunan doğal teolojisinin birtakım farklı sonuçları ile İslam’ın dini öğretisinin
rasyonel zeminde gerçekleştirilmiş bir karışımıdır.”6
Esasında Fârâbî, bütün felsefesi boyunca monist tevhid esasına göre düzenlenmiş bir yapı ortaya koymaya çalışmıştır. Varlığı, her bir tezahüründe
bir olarak, birlikli bir bütün olarak kavramaya önem vermiştir. Çokluğun
arkasında yatan birliği keşfetmek ve bütün tezahürleri içerisinde varlığı Bir’e yani makul olana irca etmek, filozof olarak onun temel önceliğini
oluşturmaktadır.7 Buradan hareketle İslam felsefesinde Tanrı’nın varlığı meselesinin akli olarak sistemleştirilmesinde Fârâbî’nin yeri tartışmasızdır denilebilir. Fârâbî, Tanrı’nın mahiyetini daha ziyade felsefi kavramlarla ifade etmeye çalışmıştır. Onun, Tanrı hakkındaki kanıtları ve ispat şekli de Tanrı’nın
evvel, ilk, bizatihi zorunlu varlık olması, Tanrı’nın salt zihinde zaruri olarak
a-priori bir tarzda kavranması, zorunsuz olan diğer her türlü varlığın O’ndan
çıkmış bulunması ve dolayısıyla âlemdeki oluş ve hareketin yegâne kaynağının Tanrı olması tarzında ortaya konan temel ilkeler olarak görülmektedir8
İslam Yeni-Platoncusu olarak kabul edilen Fârâbî’nin9 en çok etkisinde
kaldığı düşünür de haliyle Plotinus’tur. Bu nedenle Fârâbî’nin yaklaşımını
anlamak için Plotinus’un Tanrı hakkındaki düşüncelerinden kısaca bahsetmekte yarar vardır.
4
5

6
7
8
9

Taylan, İslam Düşüncesinde Din Felsefeleri, s.122.
Hayrani Altıntaş, “Fârâbî ve İbn Sina Düşüncesinde Vacibu’l-Vücüd’un Nitelikleri”, Uluslararası
Fârâbî Sempozyumu Bildirileri içinde, Elis Yay. Ankara 2005, s. 193-194.
Yaşar Aydınlı, Fârâbî’de Tanrı-İnsan İlişkisi, İz Yay. İstanbul 2000, s. 18.
Fârâbî, Kitabu’l Mille, s. 44.
Taylan, İslam Düşüncesinde Din Felsefeleri, s. 116.
Macit Fahri, İslam Felsefesi Tarihi, çev. Kasım Turhan, İklim Yay. İstanbul 1992, s. 103.
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Plotinus, Yeni-Eflatunculuğun kurucusu ve en önemli temsilcisidir.
Plotinus’un Tanrı anlayışı tarihsel dinlerin ve önceki filozofların Tanrı anlayışından farklıdır. Ona göre Tanrı ne Yahudilik, Hristiyanlık ve İslam’daki
hiçten yaratan Tanrı’dır, ne de Eflatun ve Aristo’daki sadece mevcut malzemeye şekil veren mimar Tanrı’dır. Tanrı, her şeyin kendisinden sudur ettiği
kaynaktır; var olan her şey Tanrı’dan sudur etmiştir.10
Plotinus’un felsefesinde Tanrı “Bir” diye isimlendirilmektedir. Ona göre
Tanrı hakkında O’nun ne burada ne de başka bir yerde olduğu söylenemez.
Buna göre Tanrı, her yerdeyse bölünemez yoksa O bizzat her yerde olamaz. Tanrı, parçalara da bölünemez. Çünkü parçalardan oluşan Tanrı’nın
bir cisim olması gerekir. Şayet bütün bunlar imkânsızsa şu husus apaçık
ortaya çıkmaktadır: İnsan için Tanrı’yı düşünmek, hem bütün olarak var
olan, hem de her yerde bulunan bir varlığı düşünmektir.11 Plotinus’a göre
Tanrısal mahiyet sonsuzdur ve sınırlı değildir. Tanrı asla eksik değildir ve
her şeyde mevcuttur. Onda herhangi bir eksiklik olması Tanrısal mahiyetinin eksik olduğu anlamına gelir. Bu ise onun hakkında mümkün değildir.12
Plotinus, varlıkların ilk nedeni olarak gördüğü Tanrı’yı anlatırken şunları da söyler:
“Basit bir şey gerçekten Bir’dir; (önce) başka bir şey, ardından bir değildir. Hatta
onun hakkında Bir demek bile yanlıştır. O, ne sözün ne de bilimin objesidir.
O’nun özün ötesinde olduğu söylenir. Eğer basit bir araza ve terkibe yabancı
ve gerçekten bir olan bir şey olmasaydı, ilke olmayacaktı; O, basit ve her şeyin
ilki olduğu için kendi kendine yeter. Çünkü sonra gelen önce gelene muhtaçtır.
Basit olmayan şeyler, kendilerinin bileşik olmaları için gerekli basit terimlere
muhtaçtır. Böylece “Bir” biricik olmalıdır; çünkü onun bir benzeri olsaydı, iki
şey tek bir şey olacaktı. Bir cisim basit bir varlık değildir; o türemiştir, ilke değildir. İlke türememiştir ve maddî olmayan; fakat gerçekten bir olduğu için o,
bizim İlk olduğunu söylediğimiz şeydir.” 13

Plotinus, Bir’in özelliklerini anlatırken, O’nun her şey olduğunu ve kendi dışındaki şeylerden hiçbiri olmadığını söyler. O’nda hiçbir şey olmadığı
için her şey O’ndan gelir. Varlığın var olması için “Bir” bizzat varlık değildir; fakat varlığın türeticisidir. Ve varlık ondan ilk doğan şey gibidir. Bir,
10

11
12
13

Cavit Sunar, İslam’da Felsefe ve Fârâbî I, AÜİF Yay. Ankara 1972, s. 12; Plotinus’un İslam felsefesi
üzerindeki etkisi hakkında ayrıca bkz: Muharrem Şahiner, “Plotinusçu Taşma Teorisinin İslam Geleneğine Entegrasyonu Bağlamında İbn Sînâ’da İnâyet Kavramı”, 1st International Scientific Researches
Congress Humanity and Social Sciences, MADRID (2016) , ss. 183-190.
Plotinus, Enneadlar, Türkçesi: Zeki Özcan, Asa Kitabevi, Bursa 1996, VI, 5, 4, s. 128-129.
Plotinus, Enneadlar, VI, 5, 4, s. 129.
Plotinus, Enneadlar, V, IV, s. 39-40.
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hiçbir şey aramadığı, hiçbir şeye sahip olmadığı ve hiçbir şeye ihtiyacı olmadığı için yetkin bir varlıktır. Yetkin olduğu için bolluk olur ve bolluk
olma, ondan farklı bir şeyi meydana getirir.14
Plotinus’un Tanrı hakkındaki bu yaklaşımlarından sonra şimdi de
Fârâbî’nin düşüncesinde Tanrı’nın nasıl anlaşıldığına bakılabilir.
Fârâbî Düşüncesinde Tanrı’nın Varlığı
Fârâbî’ye göre ilk mevcut olan Tanrı’nın, bilkuvve varlığa sahip olması
mümkün olmadığı gibi herhangi bir biçimde var olmaması da mümkün
değildir.15 Bu nedenle, varlığı zorunlu olan ve yokluğu düşünülemeyen olduğu için aslında Tanrı’nın varlığı, Fârâbî’de tartışılan bir konu değildir.
Ancak Fârâbî düşüncesinde Tanrı’nın nasıl bir varlığa sahip olduğunun belirlenmesi yönüyle konunun irdelenmesinde fayda vardır.
Tanrı’nın varlığı probleminde Tanrı ve varlık olmak üzere karşımıza iki
kavram çıkmaktadır. Öyleyse Tanrı’nın varlığı üzerinde durmadan önce varlık
üzerinde durulması, onun araştırılması ve ortaya konulması gerekmektedir.
Varlık kavramı, İslam felsefesinin ilk dönemlerinden itibaren Müslüman filozofların karşılaşmak zorunda kaldıkları en büyük metafizik problem idi. Bu problem ilk defa açık ve net bir şekilde Fârâbî tarafından ortaya
konmuştur.16 Fârâbî’ye göre “varlık” sözü, anlatılamayacak, tanımlanamayacak derecede zihinde açık, seçik ve yerleşik, sabit bir anlam taşımaktadır.
Onu açıklamak, ondan daha açık anlamlı bir söz ile mümkün olur. Hâlbuki
ondan daha açık anlamlı ve geniş kavramlı bir söz yoktur. Varlık, kavramların en basitidir.17
Fârâbî, varlıkları üç’e ayırır ve bunlar içerisinde var olmaması asla mümkün olmayan Tanrı’nın en mükemmel varlık olduğunu belirtir.
Fârâbî’ye göre ilk kısımlar üçtür:
a)Mevcut olmaması mümkün olmayanlar yani varlığı zorunlu olan,
b)Mevcut olması asla mümkün olmayanlar yani varlığı imkânsız olanlar,
c)Mevcut olması veya olmaması mümkün olanlar. Bunların ilk ikisi, iki
uçtur. Üçüncüsü bunların arasında bir ortadır. O, bu iki uçla çelişen bir
gruptur. Bütün varlıklar, bu üçten ikisine girer. Bunların en faziletlisi, en

14
15

16

17

Plotinus, Enneadlar, V, 2, 1, s. 21.
Fârâbî, Kitâbu Arâi Ehli’l-Medîneti’l-Fâzıla ve Mudaaddatiha, Takdim: Ali Bu Mülhim, Dâr ve Mektebetü Hilal, 1.B. Beyrut 1995, s. 26.
Toshıhıko Izutsu, İslam Mistik Düşüncesi Üzerine Makaleler, çev. Ramazan Ertürk, Anka Yay. İstanbul 2002, s. 15-16.
Hüseyin Atay, Fârâbî ve İbni Sina’ya Göre Yaratma, T.C.K.B.Yay. Ankara 2001, s. 4.
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şereflisi ve en mükemmeli, var olmaması asla mümkün olmayandır.18 Burada nitelendirdiği Tanrı ile kelamcıların Tanrı anlayışı arasında fark görülmemektedir.
Fârâbî; soyut varlıkların (mufarakat)19 çeşitli gerçeklik mertebelerine
sahip olduklarını ve dört sınıfa ayrıldıklarını belirtir. İlk olarak nedensiz
varlık olan Tanrı bulunur. Tanrı tektir ve mufarık varlıkların en üstündedir.
Nedensiz varlık olarak nitelediği Tanrı’nın ispatı noktasında ise “mümkün
varlıkların nedensiz bir varlığa ulaşmaları gerekir” delilini kullanır.20
Fârâbî’ye göre Tanrı’yı bilmek en önemli görevlerimizden biridir ve aslında felsefe öğrenmekten maksat da Tanrı’yı bilmek ve O’na benzemeye
çalışmaktır. O şöyle der: “Felsefe öğrenmekteki amacın ne olduğu hususuna gelince; amaç yüce Yaratıcıyı bilmek, O’nun hareket etmeyen (değişikliğe uğramayan) “Bir” olduğunu, her şeyin etken sebebinin O olduğunu;
O’nun kendi cömertliği ile bu âleme düzen veren olduğunu bilmektir.” 21
Fârâbî, sistemini ortaya koyarken dini kaygıları bir tarafa bırakır. Tanrı’yı
varlık âleminin en üstüne koyar ve varlıkların kendisinden taştığı bir zorunlu varlık olarak görür. “Fârâbî’nin metafizik sisteminde Tanrı, çoğu zaman,
bir sevgi, bir ümit veya dini duygunun kendisine yönelmiş olduğu bir ibadet
objesi olarak değil, rasyonel düşünmenin konusu olan bir düşünülür obje,
felsefi akıl yürütmeye imkân sağlayan bir en son-neden olarak yer alır.”22
Fârâbî tıpkı Aristoteles gibi Tanrı anlayışını ortaya koyarken O’nun varlığını ispatlamak için değil ancak sistemi gereği ve zorunlu olarak ortaya
18

19

20

21

22

Fârâbî, Fusulu’l-Medeni, çev. Hanifi Özcan, DEÜ Yay. İzmir 1987, s. 57-58; Ayrıca Fârâbî, kendisine aidiyeti tartışmalı olan Uyunu’l-Mesail’de (Bkz. M. Cüneyt Kaya, Şukûk alâ ‘Uyûn: ‘Uyûnü’lmesâil’in Fârâbî’ye Âidiyeti Üzerine, İslâm Araştırmaları Dergisi, 27 (İSAM İstanbul 2012), 29-67)
de varlığı zorunlu ve mümkün kavramları ile ikiye ayırıp, Zorunlu Varlık olarak gördüğü Tanrı’nın
varlığının diğer tüm varlıklardan farklı olduğunun altını çizer. Fârâbî’ye göre mümkün varlığı bir
an için yok saydığımızda, bu durum bir imkânsızlığa yol açmaz. Böyle olunca onun varlığı bir sebebe dayanıyor demektir. Mümkün varlıkların sebeplilik zincirinde sonsuza dek sürüp gitmeleri
imkânsız olduğu gibi, devr (totoloji) yöntemiyle de sonsuza dek sürüp gitmeleri imkânsızdır. Öyleyse mümkün varlıkların eninde-sonunda bir zorunlu varlıkta son bulmaları gerekir; işte bu ilk varlık,
Tanrı’dır. Bkz. Fârâbî, Uyûnu’l-Mesâil, Felsefenin Temel Meseleleri, çev. Mahmut Kaya, Felsefe Arkivi,
İstanbul 1984, S. 25, içinde, s. 204.
Mufarık Varlıklar; Herhangi bir maddeye ve özneye ihtiyacı olmayan varlık türü, yani tözleri itibariyle akıllar ve akılsallar olan, maddeden ayrı üstün varlıklardır. Ayrıca Bkz. Farabî, “Mufârık Varlıkların İspatı Hakkında Risâle”, çev. Nuri Adıgüzel, CÜİFD, C.2. S.1 Sivas 1998; Fârâbî, Soyut Varlıkların
İspatı, çev. Hüseyin Aydın, UÜİFD, C.1, S.1, Bursa 1986.
Fârâbî, Soyut Varlıkların İspatı, s. 9-10; Fârâbî bu konuya Uyûnu’l-Mesâil de şöyle yer verir. Zorunlu
varlığı bir an için yok saydığımız zaman bu durum mantıki imkânsızlığa yol açar. O’nun varlığının
hiçbir sebebi yoktur, varlığının başkasından olması da mümkün değildir. Var olan her şeyin ilk sebebi O’dur. O’nun varlığının ilk olması ve her çeşit eksikliklerden uzak olması gerekir. Şu halde O’nun
varlığının tam; madde, fiil ve gaye gibi sebeplerden uzak, en mükemmel bir varlık olması gerekir.
Bkz. Fârâbî, Uyûnu’l-Mesâil, s. 204-205.
Fârâbî, Felsefe Öğreniminden Önce Bilinmesi Gereken Konular, İslam Filozoflarından Felsefe Metinleri
içinde, çev. Mahmut Kaya, Klasik Yay. İstanbul 2003, s. 113-114.
Aydınlı, Fârâbî’de Tanrı-İnsan İlişkisi, s. 20.
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koymuştur. Zira “Aristoteles, Tanrı’yı âleme ilk hareket veren ilke olarak
görüyordu. Fârâbî de her mertebedeki var olmayı açıklayabilmek için Zorunlu Varlık’a muhtaçtı.”23 Bu nedenle “Tanrı var mıdır, yok mudur” şeklindeki bir soru Fârâbî’yi fazla meşgul etmiş görünmemektedir. Ne var ki,
var olanlar dünyasının rasyonel açıklamasını yapabilmek için bir ilk neden,
ilk var olan olarak Tanrı’nın var olmasının zorunluluğunu çeşitli şekillerde
kanıtlamaya çalışır.24
Fârâbî’nin Tanrı tasavvuru iki temel üzerine oturtulmuştur ki bunlar
tevhit ve tenzih’tir. O, bu noktada zat ve sıfatı aynı olarak gören ve Allah’tan
ilim, hayat, kudret ve irade gibi olumlu sıfatları nefyeden ve Allah’ı olumsuz sıfatları ile niteleyen Mu’tezile âlimleriyle de birleşmektedir. Ancak
Fârâbî’nin Mu’tezile ile görüş birliği tam değildir. Zira Mu’tezile bütün
olumlu sıfatları nefyederken Fârâbî, tevhit ilkesine halel getirmeden bazı
olumlu sıfatları da kabul etmektedir.25
Tanrı’nın varlığı konusunda Fârâbî’nin en temel yaklaşımı, Onun her
bakımdan diğer varlıklardan farklı olduğu düşüncesine dayanmaktadır.
Zira Tanrı, var olan her şeyin kendisinden varlığa geldiği şeydir. Ondan
varlığa gelen şeyin varlığı, varlığını başka bir varlığa borçlu olan bir taşmanın neticesidir. Bu durumda İlk Olan’dan başka var olan herhangi bir şeyin
varlığı, İlk olan’ın varlığından çıkar. O halde var olan her şeyin nedeni İlk
Olan (Tanrı) olup, diğer varlıklar hiçbir şekilde Onun nedeni değillerdir.26
Fârâbî, her şeyin Tanrı’dan çıktığı, Tanrı’nın tözünden pay aldığı27 görüşü
ile “Vahdet-i Vücud” anlayışına yaklaşmış ve Tanrı’nın varlığının zorunluluğundan çok tanımlanamaz olduğunda ısrar ederek metafizik determinizmi ortaya koymuştur.28 Yine Tanrı’nın varlığının isbatı konusunda İslam
filozoflarının kullandığı isbat-ı vacib delillerinden ilk sebep veya ilk illet,
hareket, gaye ve nizam veya inayet ve ihtira, imkân ve ekmel varlık delillerinin hemen hemen tamamının Fârâbî’de görüldüğü kabul edilmektedir. 29
Fârâbî Tanrı’yı mutlak ve aşkın bir varlık olarak görür ve bu anlayışıyla Eflatun ve Aristoteles’ten ayrılır. “Fârâbî’nin tavsif ettiği Tanrı, ne
23
24
25
26
27
28
29

Mehmet Aydın, Din Felsefesi, Dokuz Eylül Üniversitesi Yay. İzmir 1990, s. 17.
Aydınlı, Fârâbî’de Tanrı-İnsan İlişkisi, s. 25.
İbrahim el-Ati, el-İnsan fi Felsefeti’l Fârâbî, Dar en-Nubuğ, Beyrut 1998, s. 64-69.
Fârâbî, Kitâbu Arâi Ehli’l-Medîneti’l-Fâzıla, s. 45.
Fârâbî, el-Medinetü’l-Fazıla, çev. Ahmet Arslan, Kültür Bakanlığı Yay. Ankara 1990, çev. Takdimi, s. XXI.
Hilmi Ziya Ülken, İslam Felsefesi, Cem Yayınevi, İstanbul 1993, s. 73.
İbrahim Agâh Çubukçu, Türk-İslam Düşüncesi Hakkında Araştırmalar, Kültür Bakanlığı Yay. Ankara 1992, s. 50 vd; Bekir Topaloğlu, Allah’ın Varlığı, DİB Yay. Ankara 2001, bu kitap olan “İslam
Kelamcıları ve Filozoflarına göre İsbat-ı Vacib” hakkında Prof. Muhammed Tanci’nin yazdığı rapor,
s. 7, ayrıca; Taylan, İslam Düşüncesinde Din Felsefeleri, s. 116 vd.
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Eflatun’un Timeus’undaki dünyayı yaratmak işine bakan sâni (Demiurge)
ne de Aristo’nun gâi hedefi olan, hareketi hâsıl edecek ilk Muharrik’tir.
Fârâbî’de Tanrı, mutlak ve mütealdir.”30 Plotinus’da olduğu gibi Fârâbî’de
de Tanrı sadece var olan bir şey değildir, varlığın tamamı ve bütünüdür.
O, bütün var olanların kaynağı ve ilkesidir. Her şey kendisinden çıkmış ya
da her şey kendisinin bir görüntüsü veya değişik bir biçimidir. Bütün bu
anlamlarda Tanrı asıl, gerçek ve tek var olandır.31 Fârâbî, Tanrı’yı İlimlerin
Sayımı adlı eserinde ilahiyat ilmi içerisinde şöyle tanıtır: Tanrı, kendinden
daha mükemmeli olmayan, her hangi bir varlığın O’nun mertebesinde olması mümkün olmayan, benzeri ve zıttı olmayan kendinden başka bütün
varlıklara varlığını vermiş olan ilk varlıktır. O, kendinden başka her şeye
birliği veren ilk Bir’dir. O, kendinden başka gerçeklik sahibi her şeye gerçekliği (hakikat) veren gerçek (hak) tir. O’nda hangi bakımdan olursa olsun
çokluğun (kesret) bulunması mümkün değildir. Hakkında bir’dir, vardır ve
gerçektir denilen şeylerden daha çok bu nitelemelere layık olan O’dur. İşte
bu sıfatları taşıyan aziz ve yüce, adları mukaddes olan Allah’tır.32
İslâm düşüncesinde Tanrı’nın varlığı ile ilgili olarak tartışılan önemli
konulardan biri de felsefe tarihinde ilk defa Fârâbî’de rastladığımız varlık
ve mahiyet ayırımıdır.33 Fârâbî düşüncesinde varlık, en açık ve seçik, en
geniş anlamlı bir sözcüktür. Buna göre varlık bir nesnenin mahiyetini ifade etmez ve mahiyeti meydana getiren unsurlardan biri de olamaz. Dolayısıyla Fârâbî’ye göre varlık, mahiyetin dışarıda, zihin dışındaki dünyada
gerçekleşmesi için zorunlu olan bir niteliktir.34 Ancak Allah, mahiyeti varlığından ayrılmayan tek varlık olup, Allah’ın mahiyetinin olması varlığı için
yeterlidir.
Atay, Fârâbî’nin mahiyet ve varlık münasebetini kısaca şöyle özetler:
1) Varlık mahiyete katılan bir nesne değildir. Yani mahiyet meydana geldikten sonra var olan bir şeyin ona gerekli kılınması imkânsızdır. Yoksa bir
şey kendinden önce var olmuş olur.
2) Mahiyet varlığı gerektirmez. Mahiyet sebep, varlık netice olsa bile
mahiyet var olmadıkça varlığı gerektirmez. O zaman mahiyetin, varlığı gerektirmeden önce var olması gerekir. Bu imkânsızdır.
30

31
32

33
34

Sunar, İslam’da Felsefe ve Fârâbî I, s. 60; Adnan Adıvar “Fârâbî “ mad. MEB İslam Ansiklopedisi, C.4,
s.461.
Ahmet Arslan, Felsefeye Giriş, Vadi Yay. Ankara 2002, s. 90.
Fârâbî, İhsa’ül-Ulûm, Tak. Ali Bu Mülhim, Dâr ve Mektebetü Hilal, 1.B. Beyrut 1996, s. 76-77;
Fârâbî, İhsa’ül-Ulûm, İlimlerin Sayımı, çev. Ahmet Ateş, Maarif Basımevi, İstanbul 1955, s.114-117.
Atay, Fârâbî ve İbni Sina’ya Göre Yaratma, s. 14 ve 30.
Hüseyin Atay, “Fârâbî’nin Yaratılış Nazariyesi”, Diyanet Dergisi, C. 16, S. 3, 1977, s. 142.
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3) O halde varlığın kendisinden geldiği nesne, mahiyetten başka bir şeydir.
4) Bu durumda varlığını nereden alacaktır? Eğer varlık kendisinden gelecek olan nesnenin de varlığı ile mahiyeti ayrı ise, o zaman onun mahiyeti,
varlığı nereden aldı diye sorulacak ve bu sonsuza gidecektir. Fârâbî, bu sonsuzluğun imkânsızlığından istifade ederek varlık ile mahiyeti bir “var”da
özdeşleştiriyor. Böylece varlığı mahiyetinin aynı olan bir varlık ortaya çıkıyor. Bu varlığın mahiyeti yoktur. Onun hakikati, hüviyeti varlığının kendisidir. Bu ilk vardır. Böylece Fârâbî, iki varlık ortaya koyuyor. Biri mahiyeti
varlığının aynı olan, diğeri mahiyeti varlığından ayrı olan. Bunlardan ilki
zorunlu, ikincisi olurlu varlık olacaktır.35
Fârâbî varlık-mahiyet ayrımını yaparken, hangisinin önce ve hangisinin
sonra olduğunu belirtmemiştir. Belirtmesi de felsefi sistemine aykırı düşer.
Eğer mahiyet öncedir denirse, “mahiyet var mıdır ki önce gelsin” veya “ona
var olmadan önce bir varlık verilmiyor mu?” sorusuna bir karşılık verilmesi
icap eder.36 Buna göre Fârâbî’de olduğu gibi, Tanrı’nın zamansız bir şekilde
var olması ve Tanrı ile zamansal varlıklar arasındaki ilişkiyi, zamansızlık
çerçevesinde savunanlara göre, ne Tanrı’nın varlığı ile mahiyeti ne de farklı
sıfatları arasında nihai anlamda ontolojik bir ayrıma gidilebilir. Temelde
böyle bir sezgiye dayanan İlahi basitlik düşüncesinin bir takım metafiziksel/teolojik gerekçeleri bulunmaktadır. Bunlardan en başta geleni de basitlik düşüncesi olup, zorunlu varlık olarak Tanrı ile varlığını ona borçlu olan
diğer bütün mümkün varlıklar arasında temel bir ontolojik farklılığı ortaya
koymayı amaçlamaktadır. Bu anlayışa göre, yaratılmış varlıklar, mürekkep
bir var oluşa sahiptir ve kendilerini oluşturan parçalara muhtaçtır. Buna
karşılık, Tanrı’nın, ilk sebep olarak, mutlak anlamda “bir” olması gerekir.
Tanrı dışındaki varlıkların özünü var oluşundan ayrı düşünmek mümkün
iken, zorunlu bir varlık olan Tanrı’nın varlığı için böyle bir ayırım söz konusu değildir.37

35

36
37

Atay, Fârâbî ve İbni Sina’ya Göre Yaratma, s. 16-17; Aslında bu konu tam netleşmemiş gibi gözükmektedir. Atay’a göre mahiyeti olmayıp sırf varlığı olan, varlığı sırf varlıktan ibaret olan varlığa, Vacibu’lVücud (zorunlu varlık) denir. Akıl onun varlığını kabul etmek zorundadır. Akıl, onun yokluğunu
düşünemez. Aklın onun yokluğunu düşünebilmesi için, öncelikle kendi yokluğunu düşünebilmesi
gerekir. Akıl kendi yokluğunu düşünürse, zorunlu varlığı düşünmesine ihtiyaç olmaz. Bkz. Hüseyin
Atay, “İslam Felsefesinde Yaratma”, Kelam Araştırmaları Dergisi C. 1, S. 1, (2003), s. 4; Netice itibariyle Fârâbî anlayışında varlık, Tanrı’da mahiyetin kendisi olurken, mümkün varlıkta, mahiyet üzerine
bir eklenti olmaktadır. Bkz. Mevlüt Albayrak, Tanrı-Âlem İlişkisi ve Kötülük Problemi, Fakülte Kitabevi, Isparta 2001, s. 67.
Atay, “Fârâbî’nin Yaratılış Nazariyesi”, s.143.
M. Sait Reçber, “Fârâbî ve Tanrı’nın Basitliği Meselesi”, Uluslararası Fârâbî Sempozyumu Bildirileri
içinde, Elis Yay. Ankara 2005, s. 214.
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V. Fârâbî Düşüncesinde Tanrı’nın Nitelikleri
Bir varlığın, nasıl bir varlık olduğunu ancak sahip olduğu nitelikler
yoluyla anlayabiliriz. Bu anlamda Tanrı’yı anlayabilmek için O’nun niteliklerine bakılması gerekir. Fârâbî, Tanrı’yı tanımlarken Onu sahip olduğu
sıfatları ile değil, isimlerinden bahsederek açıklar. Ancak Tanrı için kullanılan isimler dünyamızdaki varlıklara verilen isimlerle aynı anlama gelmemektedir. Fârâbî’ye göre İlk Olan’ın adlandırılması gereken isimler bizim en
üstün varlıklar olarak gördüğümüz varlıklardaki mükemmelliğe ve varlıktaki üstünlüklerine işaret eder. Ancak bu isimlerin hiçbiri İlk Olan’la ilgili
olarak aynı şeye işaret etmez. Bu isimler İlk Olan’da, Onun cevherindeki
kendine has olan yetkinliğe işaret eder. Yetkinlik dereceleri farklı olmakla
birlikte İlk Olan, yetkinliği oluşturan parçalardan bir araya gelmez. Aksine
İlk Olan’daki birçok isim hiçbir şekilde bölünmeyen tek bir cevher ve tek
bir varlığa işaret eder.38
Fârâbî, her tür nitelendirmeden büsbütün soyutlanmış, insani kavrayış
alanının tamamen dışına götürülmüş, kişi olarak düşünülmesi imkânsız
olan soyut bir Tanrı anlayışı ile neredeyse ete kemiğe bürünmüş, aramızda
dolaşan, yanı başımızda duran, insanla her an bir ilişki içerisinde bulunan
büsbütün kişileştirilmiş bir Tanrı görüşü karşısında, orta noktayı bulmaya
çabalamaktadır. Öyle görünmektedir ki Fârâbî, ilk görüşü temsil eden Yeni
Plâtoncu açıklamayı, felsefi bir çerçeve olarak kabul edilebilir bir düşünce
olarak görür ama İslam dininin etkisi altında Tanrı’nın mutlak bilinmezliği
fikrine de bütünüyle katılmaz.39
Fârâbî’nin felsefesinde Tanrı, en yetkin nitelikler ve en mükemmel isimlerle anılmıştır. Tanrı, her bakımdan mükemmel, eşi ve benzeri olmayan, hiçbir
şeye benzemeyen, ezeli ve ebedidir. Bununla birlikte unutulmaması gereken
bir nokta vardır ki o da Fârâbî’nin, filozof olarak konuya felsefenin yöntemleriyle yaklaşmış olması ve el-Medine ve es-Siyase gibi eserlerinde, dini metinleri zikretmeme hususunda yoğun bir çaba harcamış olmasıdır. Hemen hemen
metafiziğinin tamamında da Fârâbî’deki bu dini olanın yerine felsefi olanın
tercih edilmesinin gerilimi görülmektedir. İlk neden/Allah, Faal akıl/Cebrail, melekler/göksel akıllar, yaratma/sudur gibi ikili metafizik kavramları bu
bağlamda hatırlanabilir. Bütün bu konularda Fârâbî’nin filozof olarak dikkat
ettiği şey, öyle anlaşılıyor ki evrensel olan çözümlere ulaşmaktır.40
38
39
40

Fârâbî, Kitâbu Arâi Ehli’l-Medîneti’l-Fâzıla, s. 50.
Aydınlı, Fârâbî’de Tanrı-İnsan İlişkisi, s. 25-26.
Aydınlı, Fârâbî’de Tanrı-İnsan İlişkisi, s. 13-14.
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Fârâbî’ye göre Tanrı için bir başlangıç ve bir son düşünülemez. Bu yönüyle
O, ezeli ve ebedidir. Çünkü Tanrı, diğer var olanların varlığının ilk nedenidir. O’nun varlığında ve tözünde (cevher) ademin (yokluk) asla yeri yoktur.
Adem, var olması lazım gelen şeyin yok olmasıdır. Bu yüzden O ezelidir. O,
ne maddedir, ne de madde ve mevzu ile kaimdir.41 Bundan dolayı O’nun için
bir başlangıçtan söz edilemeyeceği gibi yokluğu da asla düşünülemez. Çünkü
adem ve zıtlık ay-altı alemde meydana gelir. Bir varlığın mükemmel olduğunu söyleyebilmek için O varlığın hiçbir sınıra ve sınırlamaya konu olmaması
gerekir. Tanrı’dan da en mükemmel varlık olarak söz edildiğine göre herhangi
bir şekilde bir sınırı olmamalıdır. Bir sınırının olmaması demek hem başlangıcı olmamak ve hem de sonu olmamak anlamındadır. Yani Tanrı başlangıcı
olmamak anlamında ezeli ve sonu olmamak anlamında da ebedidir.
Aynı zamanda Tanrı’nın varlığının sebebi de yoktur. Çünkü O, bir madde
olmadığı gibi varlığının sureti de yoktur. Eğer sureti olsa, zatının madde ve suretten meydana gelmesi gerekir. Varlığının sebebi kendisidir. O, ilk sebeptir.
Yine O’nun varlığı maksat ve hedef için de değildir. Fârâbî’ye göre, Aristoteles felsefesinde oluşu belirleyen maddi, sûri, gâi ve fâili bir sebep söz
konusu değildir. Zira Tanrı’nın varlığı için sebep yoktur.
Kısacası Fârâbî Tanrı’yı, kemal, ezeliyet, bilfiil varlık, yokluğunun hiçbir
şekilde düşünülmemesi, benzerinin ve zıddının olmaması, tanımlanamaz
ve sınırlandırılamaz olması, bir olması, ilmi, hikmeti, diri olması ve hak
olması ifadeleriyle tanımlar.42
Genel bir bakışla Fârâbî’nin Vacibu’l-Vücut’a atfettiği nitelikleri eserlerinden çıkarılarak liste halinde şöyle sıralanabilir: Tanrı: İlk neden, bir, tek, kadîm,
hakîm (bilge), âlim, hak (gerçek), hayy (diri), mükemmel (zatı itibariyle), şerefli, en büyük, celal-cemal sahibi, en güzel, en parlak, aşk-âşık-mâşuk, akl-âkilma’kul, bilfiil akıl, sebebsiz, maddesi ve şekli (sureti) yok, kemal’de en üstün,
ezeli, nedeni yok, ilk, güç halinde değil (fiil), kayyûm, basit-bölünmez, ber şeyden farklı, eşiti-benzeri-şeriki-zıddı olmadığı gibi Tarifi de yoktur.43
Tanrı’nın “Salt Bir” Olması
Tanrı’nın niteliklerinden biri de O’nun “bir” olmasıdır. Tanrı’nın yok
olduğunu düşünmek mümkün olmadığı gibi herhangi bir şekilde birden
fazla Tanrı olduğunu düşünmek de mümkün değildir.
41
42

43

Fârâbî, Kitâbu Arâi Ehli’l-Medîneti’l-Fâzıla, s. 26.
Fârâbî, Fârâbî, es-Siyâsetü’l-Medeniyye, çev. Mehmet Aydın- Abdulkadir Şener-M. Rami Ayas, Kültür Bakanlığı Yay. İstanbul 1980, s. 39-44.
Altıntaş, “Fârâbî ve İbn Sina Düşücesinde Vacibu’l Vücud’un Nitelikleri”, s. 194-196.
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Fârâbî, Tanrı’nın hakikatte bir olduğunu ve diğer varlıklara “birlik”
verenin de O olduğunu belirtmiş ve O’nu varlık hiyerarşisinin en üstüne
koymuştur.44 Fârâbî’ye göre Tanrı, sıfatları bakımından da tektir. Onun bilgisi, kudreti vs.’si hiçbir varlığınki ile mukayese edilemez.45
Tanrı, varlığının zorunlu olması bakımından birdir. O’nun zorunluluğu
bir türün (nevi) zorunluluğu değildir; çünkü türün altında fertler vardır,
hâlbuki ona eşit bir fert yoktur; türün altındakiler sayılır, o sayılmaya girmez, bunun için o sayıca ikiden önce gelen bir anlamında da bir değildir;
zira buradaki bir, türdeki birdir.46
Fârâbî, Tanrı’nın sebepsiz olması ve maddeye ihtiyaç duymaması dolayısıyla da bir olduğunu şöyle ifade eder. “O’nun için bir madde ve hiçbir sebep söz konusu değildir. O, cevheri itibariyle akıldır. Bir varlığın akıl
olmasına ve o varlığın bilfiil düşünmesine engel olan şey, maddedir. Tanrı, akıl olması yönünden düşünülür (ma’kul) dür; çünkü O, kendiliğinden
akıldır ve bundan dolayı da ma’kuldür. O, ma’kul olması için kendi özü
dışında ve kendisini düşünen başka bir varlığa muhtaç değildir. Tersine O,
kendi özünü düşünür ve kendi özünü düşünmekle, düşünen ile düşünülen
aynı varlıktır.”47
Hiçbir varlık O’nun varlığı mertebesinde olamaz. O’nun zıddı da olamaz. Zıddı olmaması dolayısıyla da O, varlığında münferiddir. Zıtların her
birinin tabiatı öyledir ki birinin yokluğu onun bulunduğu her yerde diğerinin varlığını, varlığı ise onun bulunduğu her yerde diğerinin yokluğunu
gerektirir. Zıddı olması mümkün olan her şeyde durum budur. Ona, varlığı
nevinden hiçbir varlık ortaklık etmez. Demek ki Tanrı, varlık bakımından
biriciktir ve onun varlık türünü paylaşan başka hiçbir varlık yoktur. Şu halde O, mertebesi bakımından biriciktir ve bu bakımdan da birdir.48
Tanrı’nın varlığı, başka bütün varlıklardan farklı olmakla da bir’dir. O,
olduğundan başka bir şey olamaz. O’nun başkalarından ayrı olması, özünü
ifade eden birlikten ileri gelir. Çünkü Bir olmanın manalarından biri de,
her var olanın kendisini başkalarından ayırt eden özel varlığıdır. Bu itibarla
her varlığa kendi özel varlığı bakımından “birdir” denebilir. “Bir olan” ın bu

44

45
46
47
48

Fârâbî, Fusulu’l-Medeni, s.43; Fârâbî, Tanrı’nın “bir” olmasını; Tanrı’nın varlığının hakikati, bölünme kabul etmemesi, madde, suret, fasıl ve cins olmaması yönüyle ortaya koyar. Bkz. Fârâbî, Uyunu’lMesail, s. 205.
Aydın, Din Felsefesi, s. 108.
Atay, Fârâbî ve İbni Sina’ya Göre Yaratma, s. 71.
Fârâbî, Kitabu Siyaseti’l-Medeniyye, s. 41-42; Fârâbî, Kitâbu Arâi Ehli’l-Medîneti’l-Fâzıla, s. 35-36.
Fârâbî, Kitâbu Arâi Ehli’l-Medîneti’l-Fâzıla, s. 30-32.
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anlamı zorunlu olarak “varlık” la birlikte gider. Bu cihetten de O, birdir ve
bir’in adını ve anlamını her birlikten daha fazla hak eder.49
Fârâbî’ye göre Tanrı basit olması yani bölünme kabul etmemesi yönüyle
bir’dir; O tanımı gereği özünde bölünmez. O’nun özünü açıklayan bölümlerinden her birinin cevherinin parçalarına delalet etmesi mümkün değildir. Böyle olsaydı O’nun cevherini oluşturan parçalar varlığının sebepleri
olurdu. Bu da Tanrı söz konusu olduğunda mümkün değildir. Böyle bir bölünmeyi kabul etmeyince, O’nun için sayıca ve başka tür bölünmeler daha
da anlamsız olur. Dolayısıyla bu yönden O, tektir.50
Fârâbî, Tanrı’nın zatıyla özdeş olduğunu, tanımlanamayacağını ve cüzlerden meydana gelmediğini ve ancak O’nun her bakımdan “bir” olduğunu
vurgulamaktadır. Zira der Fârâbî; bir olanın anlamlarından biri de bölünmeyen olmasıdır. Herhangi bir bakımdan bölünebilir olmayan şey, bölünemez olduğu bu bakımla ilgili olarak birdir. Bir şey bir cihetten bölünmezse
o şey bölünmediği cihetten birdir; eğer o fiili bakımından bölünemezse,
bu bakımdan birdir; niteliği bakımından bölünemezse, niteliği bakımından
birdir. Cevheri yani tözü itibariyle bölünemeyen şey de cevheri itibariyle
birdir. O halde Tanrı, cevheri itibariyle bölünmez.51
Fârâbî’ye göre hakkında söylenilen isimlerin ve ifadelerin çokluğu uyarınca mahiyeti bölünür olmayan şeylere bir denilir. O’nun hakkında söylenilen bir lafzın türevleri farklı farklı varlıklar olduğuna delalet etmez.52
Fârâbî’ye göre Tanrı veya Tanrı’nın özü ile isimleri arsında herhangi bir ayrımın yapılması O’nun her bakımdan “bir” olması gerektiği ilkesi ile çelişir.53
Bu noktada Gazali’nin “gerçek bir” dediği “bir” ile Fârâbî’nin bir hakkında
söyledikleri örtüşmektedir. Gazali, varlığı, önce “bir” ve “çok” olmak üzere
ikiye ayırır. Bir’in de hakikat ve mecaz olarak bulunduğunu belirten Gazali,
hakikat anlamında bir’in belirli tikel varlık için kullanıldığı ve bunun da üç
derecesi olduğunu belirterek, gerçek bir’in ne fiili ne de güç olarak kendisinde çokluk bulunmadığını ifade eder.54
Fârâbî “bir” kavramının çeşitli şekillerde incelenmesi hakkında “Kitap
49
50
51

52

53
54

Fârâbî, Kitâbu Arâi Ehli’l-Medîneti’l-Fâzıla, s. 31-32.
Fârâbî, Kitabu Siyaseti’l-Medeniyye, s. 40-41.
Fârâbî, Kitâbu Arâi Ehli’l-Medîneti’l-Fâzıla, s. 34; Tanrı’ya cevher denilip denilemeyeceği konusu da
tartışmalı konulardan biridir. Bu nedenle felsefe tarihinde yapılan bu tartışmayı başka bir çalışmanın konusu olarak değerlendirmekteyiz.
Fârâbî, “Kitabu’l Vahid ve’l-Vahde”, “Bir ve Birlik”, çev. Cevdet Kılıç, Fırat Üniversitesi İlahiyat Fakültesi
Dergisi. S.13, 2 (2008), s. 441-466.
Aydınlı, Fârâbî’de Tanrı-İnsan İlişkisi, s.32-33.
Gazali, Makasıd el-Felasife, Felsefenin Temel İlkeleri, çev. Cemaleddin Erdemci, Vadi Yay. Ankara
1997, s. 143.
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el-Vahid ve’l-Vahde” isimli müstakil bir eser kaleme almıştır. Ancak bu
eserde “bir” kavramı, Tanrı’nın birliğinden öte, olabilecek diğer anlamlarıyla ele alınmıştır.
Fârâbî’nin, Bir ve O’nun sıfatlarını izah ederken Platon diyaloglarından55
ve olumsuz teoloji nitelemelerinde de Plotinus’un felsefesinden etkilenmiş
olduğu düşünülebilir.56 Bilindiği gibi Plotinus’un düşüncesinde Bir’in ‘ne
olduğu’ değil ‘ne olmadığı’ hakkında konuşulabilir. Bir hakkında söylenilecek her şey O’nun doğasının saf birliğini bozar. Bir’e herhangi bir ad yüklemek ona ikilik katmak anlamına gelir. Tanrı, gerçekte dile getirilemez.
Tanrı’nın varlığı zamanın ve niteliğin ötesindedir. O’na atfedilecek her sıfat
O’nu sınırlandıracaktır. Bir adsız olup O, dile getirebildiğimizden daha çok
ve daha büyüktür. O’nun hakkında ne olmadığı konusunda konuşabileceğimiz halde ne olduğunu dile getiremeyiz. Kendi dışındaki şeylerden hiç biri
olmaması, hiçbir şey aramadığı, hiçbir şeye sahip olmadığı ve hiçbir şeye
ihtiyacı olmadığı için yetkin olandır. O’nda hiçbir açıdan çokluk bulunmaz.
O’nda bir bileşim yoktur. Cevher ve araz diye nitelendirilemez. İşte bu gibi
hususlar Plotinus’un Bir’e yüklediği selbi sıfatlardandır.57 Plotinus’un bir
hakkındaki bu nitelemelerine bakarak Fârâbî’nin sınırlı bir şekilde de olsa
ondan etkilendiği söylenebilirse de Tanrı hakkında olumlu nitelemelerde
bulunan Fârâbî ondan ayrılmaktadır.
Fârâbî’ye göre Tanrı, zorunlu varlığa sahip olunca, diğer tabii varlıkların
O’ndan zorunlu olarak varlık kazanması gerekir. Bu varlıklar, mahiyetleri gereği, insanın seçmesine (ihtiyar) bağlı olmayıp, onlardan bir kısmının varlığı duyumla algılanmakta, bir kısmı da burhan ile bilinmektedir.
O’ndan başkasının varlık kazanması, O’nun varlığının taşması (feyz) ve
başkasının varlığının O’nun varlığından çıkması iledir. Buna göre O’ndan
varlığını alan bir şey, hiçbir şekilde O’nun için sebep değildir; O’nun varlığının gayesi de değildir; O’na bir yetkinlik de kazandırmaz.58
Sonuçta Fârâbî’ye göre Tanrı ilk, ezeli ve ebedi, yaratıcı, zorunlu, hiçbir
eksiği, zıttı, benzeri ve ortağı olmayan, hayy ve kayyum, âlim vb. sıfatları
55
56
57

58

Bkz. Platon, Parmanides, Türkçesi: Saffet Babür, Ara Yay. İstanbul 1989.
Bkz. Plotinus, Enneadlar, Türkçesi: Zeki Özcan, Asa Kitabevi, Bursa,1996.
Cevdet Kılıç, “Felsefi Düşüncede Bir Kavramı (Aristoteles ve Plotinus Felsefelerindeki Bir Kavramının İbn Sina Felsefesine Yansımaları)” Dini Araştırmalar, C. 8, S. 25, 2006, s.181-216; Varlığa süreklilik vermeyi “ibda” kelimesiyle ifade eden Fârâbî’ye göre Tanrı’nın fiilleri niçin yaptığı sorulamaz
çünkü O yaptıklarını bir şey için yapmış değildir. İlk yaratılanın sebebi O’dur. Yaratmak (el-İbda),
varlığı kendinden olmayan şeyin varlığının sürekliliğini sağlamaktır. Bu süreklilikte, Tanrı’nın zatından başka hiçbir sebebin etkisi söz konusu değildir. Tanrı öyle bir varlıktır ki fiillerinin “niçin” i
yoktur; yaptıklarını da başka bir şey için yapmaz. Bkz. Fârâbî, Uyunu’l-Mesail, s. 206
Fârâbî, Kitabu Siyaseti’l-Medeniyye, s. 46.
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ile İslam inancının kabul ettiği Allah ile aynıdır. Ancak âlem’in Tanrı’dan
sudur ettiği görüşü ile genel kabul görmüş İslam anlayışına ters düşmüştür.
Aslında bu görüşü benimsemesinin nedeni de Tanrı’nın ezeliliğine, bilgisine ve iradesine halel getirmeme düşüncesidir.
Tanrı’nın Sebepsiz, Kadim, İlk ve Zorunlu Varlık Olması
Fârâbî, Tanrı’yı ilk varlık ve bütün var olanların varlığının ilk sebebi olarak
kabul eder.59 Fârâbî’ye göre varlık hiyerarşisinin en üstünde Tanrı bulunur.60
Varlıkların ilki olması ve varlığını borçlu olduğu hiçbir varlığın bulunmaması
Tanrı yetkinliğinin en önemli kanıtıdır. O’nda asla ve hiçbir şekilde bir eksiklik bulunmaz fakat O’ndan başka her şeyde herhangi bir türden eksikliğin
bulunması zorunludur. Dolayısıyla O’nun varlığından daha üstün ve erdemli bir varlığın bulunmaması hasebiyle varlık mükemmeliyetinin en yüksek
mertebesinde olması O’ndaki kemalin varlığına işaret etmektedir.61
Fârâbî’ye göre Tanrı bütün noksanlıklardan beri kendisini hiçbir şeyin
kuşatamadığı ve kendi derecesinde başka bir varlığın bulunmadığı en üstün
ve en kadim varlıktır. Şayet kendi derecesinde bir varlık bulunsaydı bu takdirde birincinin varlığı, her iki varlığı kendisinde toplayan varlıktan daha
aşağıda olurdu. Böylece O’nun varlığı da eksik bir varlık olurdu. Çünkü tam
olan varlık, kendisi için özünün dışında mümkün bir şey bulunmayandır.
Buna göre O’nun varlığının hiçbir surette kendi özünün dışında bir şey için
olması mümkün değildir.62
Tanrı; varlığının kendisiyle (bihi), kendisinden (‘anhu) veya kendisi
için (lehu) olacağı bir nedeninin olması mümkün olmayan bir var olandır.
O’nun varlığı maddede olmadığı gibi maddeye konu olacak hiçbir durumda da değildir.63 O’nun varlığının, kendisinden daha önce var olan başka bir
şeyden yararlanması mümkün değildir. O’nun kendisinden daha noksan
bir şeyden varlık kazanması akla aykırıdır.64
Fârâbî, Tanrı’nın zâtı itibâriyle zorunlu varlık olmasından dolayı var
olmak için hiçbir şeye muhtaç olmadığını, böylece kendi özü gereği ezeli olduğunu belirtir.65 Tanrı’yı diğer varlıklardan ayıran en önemli nitelik
59
60

61
62
63
64
65

Fârâbî, Kitâbu Arâi Ehli’l-Medîneti’l-Fâzıla, s. 25.
Ebu Nasr el-Farabi, Kitabu Siyaseti’l-Medeniyye, Tah: Ali Bu Mülhim, Dâr ve Mektebetü Hilal, Beyrut 1994, s.21; Fârâbî, es-Siyâsetü’l-Medeniyye, s. 1.
Fârâbî, Kitâbu Arâi Ehli’l-Medîneti’l-Fâzıla, s. 25.
Fârâbî, Kitabu Siyaseti’l-Medeniyye, s. 40.
Fârâbî, Kitâbu Arâi Ehli’l-Medîneti’l-Fâzıla, s. 26.
Fârâbî, Kitabu Siyaseti’l-Medeniyye, s. 39.
Fârâbî, Kitâbu Arâi Ehli’l-Medîneti’l-Fâzıla, s. 25.
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Onun zorunlu varlık olmasıdır. Varlıkların ilki olması da Tanrı’nın yetkinliğinin en önemli kanıtıdır. Zira varlığını borçlu olduğu hiçbir varlık yoktur.
Varlığından önce başka varlığın bulunması mümkün olmadığından Ondan
mükemmel varlık düşünmek de mümkün değildir. Şu halde Tanrı bütün
noksan sıfatlardan beridir ve O tamdır. Varlığı efdal ve akdem olup O’nun
varlığından daha efdal ve daha akdem varlık yoktur.66
Fârâbî, Tanrı’yı hiçbir zaman yokluğu düşünülmeyen, hiçbir şeye muhtaç olmayan ve benzeri bulunmayan bir varlık olarak niteler ve O’nun bu
niteliklere sahip tek varlık olduğunu belirtir. Fârâbî’ye göre; “eğer bir şey,
bir yokluğa sahipse o, onun varlığında bir eksikliktir. Eğer o, varlığında başka herhangi bir şeye muhtaç olursa, o da varlıkta bir noksanlıktır. Türünde
benzeri bulunan her şey, varlıkta eksiktir; çünkü bu sadece, türü içerisinde
tek başına var olmak için yeterliliğe sahip olmayan şeyde ve kendisiyle tek
başına o varlığın tamamlanmasında yeterli olmayan şeyde mümkündür.
Eğer bir şey kendi varlığının, mahiyetinin ve cevherinin tamamlanması
için yeterliliğe sahipse, kendi türünden, kendisinden başka diğer herhangi
bir şeyin bulunması imkânsızdır ve eğer o, onun fiili gibi olsaydı, ondan
başka herhangi birisi fiilinde ona ortak olmazdı.”67
Tanrı’nın Tek olup, Zıttı, Benzeri ve Karşıtı Olmaması
Hiçbir eksiği bulunmayan varlığın zıddının da olmayacağını söyleyen
Fârâbî, zıttı olan varlığın eksik olacağını, kendisi dışında hiçbir varlığa
muhtaç olmayan Tanrı’nın ise eksikliği bulunmaması dolayısıyla zıddının
olmayacağını belirtir. Bir zıdda sahip olan her şey, varlık bakımından noksandır. Çünkü bir zıdda sahip olan her şey, bir eksikliğe sahiptir. İki zıddın
anlamı bu olduğu için onlar karşılaşırsa veya birleştirilirse, onların her birisi diğerini iptal eder. Bu bakımdan o, kendi varlığı için, zıddının yokluğuna
muhtaçtır. Hiçbir eksiği bulunmayanın, hiçbir zıddı da yoktur. Kendi zatı
dışında herhangi bir şeye asla ihtiyacı olmayanın da hiçbir zıddı yoktur.68
Fârâbî; aynı zamanda Tanrı’nın bir benzerinin ve ortağının da olmadığını; çünkü birden fazla ilâhın bulunması ile zorunlu varlık anlayışının
örtüşmediğini ve kendisinde çokluk bulunan her şeyin başkasına ihtiyaç
duyduğunu belirtir. Fârâbî’ye göre iki zorunlu varlığın bulunduğunu düşündüğümüzde bunların birleştikleri ve ayrıldıkları taraflar bulunacaktır.
66
67
68

Fârâbî, Kitabu Siyaseti’l-Medeniyye, s. 39; Fârâbî, Kitâbu Arâi Ehli’l-Medîneti’l-Fâzıla, s. 25.
Fârâbî, Fusulu’l-Medeni, s. 59.
Fârâbî, Fusulu’l-Medeni, s. 59.
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Dolayısıyla iki ayrı varlıktan bahsetmemiz ve bunların da bileşik olmaları
gerekecektir. Bu ise Tanrı hakkında imkânsızdır. Zorunlu varlık birden çok
şeyi içermesi durumunda kendi içerdiği şeylere ihtiyaç duyar, kendi parçalarına ihtiyaç duyan bir varlık ise zorunlu varlık olamayacaktır. O halde
zorunlu varlığın her yönüyle tek olması kaçınılmazdır.
Fârâbî’ye göre Tanrı’nın karşıtının bulunması da asla mümkün değildir.
Bir şeyin karşıtının varlığı, O şeyin varlığına denk bir derecede bir varlığın
bulunması gerektirir. Oysa O’nun varlık derecesinde ve O’nun kuşatamadığı bir varlık asla bulunamaz. Aksi takdirde O’nun varlığı eksik bir varlık
olurdu.69 Fârâbî’ye göre karşıtı olan her şeyin varlığının yetkinliği, söz konusu karşıtının ortadan kalkmasına bağlıdır. Karşıtı olan bir şeyin varlığının karşıtı ile birlikte bulunması ancak dışarıda, kendi öz ve cevherinin
dışında var olan şeylerle korunması suretiyle olur. İki karşıt şeyden birinin cevheri, özünü karşıtına karşı korumada yeterli değildir. Bu durumda,
Tanrı’nın varlığı için başka bir sebebin bulunması gerekirdi. Oysa O’nun
mertebesinde hiçbir şey yoktur. Yalnızca tek olarak O’nun kendisi vardır. O,
bu bakımdan da tektir.70
Tanrı’nın Alîm ve Hakîm Olması
Fârâbî’ye göre İlk Olan (Tanrı) maddede olmadığı ve hiçbir şekilde
maddesi bulunmadığından cevheri bakımından bilfiil akıldır. Çünkü suretin akıl olmasına ve bilfiil akletmesine mani olan şey maddedir. Bir şey
varlığında maddeye muhtaç olmadığında cevheri bakımından bilfiil akıl
olur. İşte İlk Olan’ın durumu da böyledir. Öyleyse O, bilfiil akıldır. Aynı
şekilde O, cevheri bakımından akledilendir. Bu da yine maddeye ihtiyaç
duymaması bakımındandır. O, akıl olması yönüyle de akledilendir. Çünkü
hüviyeti akıl olan, hüviyeti akıl olan için akledilendir. Tanrı, akledilen olması için kendisinin dışında ayrı bir öze de ihtiyaç duymaz. Aksine Onun
bizzat kendisi kendi özünü düşünür. Bu şekilde Onun kendi özünü düşünmesi sebebiyle de akleden ve akıl olur. Özünü kendi düşünmesi sebebiyle
de bilfiil akledilen olur. Bu durumda akledilen cevher, akleden cevherin
bizzat kendisidir ve bu şekilde akledilen olması cihetiyle de O, aklıdır. O
halde Tanrı’da, akl, âkil ve ma’kûl aynı anlamda ve birdir. Onlar Tanrı’da
bölünme kabul etmeyen tek bir cevherdir.71
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Fârâbî’ye göre Zorunlu Varlık olan Tanrı’ya özgü niteliklerden biri de
Onun alîm (bilen) olmasıdır. Ancak Tanrı’nın bilgisi, bizim bilgimizden
farklı olarak, bir “etki” veya “sonuç” değildir. Tanrı’nın bilgisi varlıkların
sebebidir. Onun bilgisi objenin değişmesine bağlı olarak değişmez.72 Değişme, bir eksikliğin, bir ihtiyacın; dolayısıyla kendi kendine yetmezliğin
neticesi olarak ortaya çıkar. Tanrı bütün bunlardan müstağni olduğu için
değişmez ve mutlaktır.73 Tanrı’nın bilgisinin tam ve eksiksiz olması Onun
mükemmelliğinin bir gereğidir. Dolayısıyla Tanrı’nın bir şeyi bilmediğini
düşünmek bir eksiklik olacağından en mükemmel olan Tanrı’nın mutlak
bilgi sahibi tek varlık olduğunu söylemek gerekir. Kısacası Onun bilgisi insan bilgisine benzemeyen ezeli, kesin ve değişmeyen mükemmel bir bilgidir. Bu yönüyle de Onun bilgisinde bir değişme olması söz konusu değildir.
Fârâbî, Tanrı’nın bilen olmasını da şöyle açıklar: “Tanrı, erdemi bilmek için
kendi özünün dışında bulunan, yararlanacağı, başka bir varlığa muhtaç
değildir. Bilinen (ma’lûm) olması için de Kendisini bilen başka bir varlığa
muhtaç değildir. O’nun bilmesi ve bilinmesi için kendi cevheri yeterlidir.
Onun kendisini bilmesi cevherinden başka bir şey değildir. Çünkü O, bilendir (âlim) ve bilinendir (ma’lûm) ve bilgidir. Bütün bunlar O’nda, tek
özdür.”74 Kısacası Tanrı, bilmek için başka bir şeye muhtaç değildir. Yani
bilmenin yöneleceği bir objeye ihtiyaç duymadan bilir. Onda süje ile obje
aynı olduğundan bilen ile bilinen ve bilgi Onun cevherindendir. O ilim,
alîm ve ma’lûmdur. Üstelik böyle bir durum Onda çokluğu beraberinde
getiren bir durum da değildir. O halde Tanrı’nın bilgisi noktasında Gazali
neden bunun aksini düşünmekte ve Fârâbî’yi eleştirmektedir. İbn Rüşd, bu
ihtilafın adlandırma farkı olduğunu söyleyerek Fârâbî’nin yanlış anlaşıldığını düşünmektedir.75
Fârâbî’ye göre Allah’ın bilmesi iradesinden de önce gelir. Zira O, zaruri
olarak bilme gücü ile kendi zatını düşünmüş ve diğer varlıklar hiyerarşisi
zatından feyezan etmiştir.76 İşte Fârâbî, suduru kabul ettiği için irade sıfatı üzerinde durmamıştır. Aslında iradeye yer vermeyişinin sebebi Tanrı hakkındaki görüşleridir. Zira Tanrı’nın ilmi, objesini hemen var kılan
bir bilgidir. Bu durumda ayrıca bir irade -kudret- sıfatına gerek kalmıyor.
Dolayısıyla irade ve kudret sıfatlarını inkâr etmiyor; onları bilgi sıfatı ile
72
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uyumlu olacak şekilde yorumluyor.77 Diğer varlıkların varlık sebebi olan
bilgisi, yaratmasına eşdeğer bir düşünce olduğundan, bilgisinde hiçbir zamanda hiçbir değişikliğin olmadığı Tanrı’nın iradesini harekete geçirecek
bir anlayışı da doğru bulmamaktadır. Fârâbî, iradi belirtileri Tanrı’dan soyutlar. Bunu da Tanrı’yı tenzih gayesiyle yapar. Çünkü isteme ve ona ilişkin
eylemlerin noksanlık alemeti olduğunu düşünmektedir. Ona göre yetkin
olmakla irade etmek arasında ters orantılı bir ilişki vardır. Yetkinliğin son
aşamasında bulunan Tanrı için, bu nedenle, iradesinin yönelebileceği bir
alanın bulunması mantık açısından imkânsızdır.78
Fârâbî anlayışında bilme ile bağlantılı olan kavramlardan birisi de
Tanrı’nın “Hakîm” olmasıdır. Fârâbî, “Hikmet” kavramına yüklediği anlam ile de Tanrı’nın varlığı ve nitelikleri konusunda önemli bilgiler verir.
Gerçekte Allah’a hikmet sahibi denmesi O’nun kendine özgü bir yetkinliğe
sahip olduğuna işaret eder.79 Râgıb el-İsfahânî hikmeti, “ilim ve akılla hakkı
ortaya çıkarma” olarak tanımlanmakta ve Hikmet ifadesinin Allah için kullanıldığında “eşyayı bilmek ve onu en sağlam şekilde yaratmak” anlamına
geldiğini ifade etmektedir.80 Fârâbî, Hikmeti diğer bütün varlıkların varlığının ve sebebi bulunan şeylerin yakın sebeplerinin varlığına sebep olan uzak
sebeplerin bilgisi olarak tanımlar.81 “Hakîm” kelimesinde, bilgi bulunduğu
gibi bu bilginin gereği olarak en uygun olanın yapılması anlamı söz konusudur. Bu anlamı Fârâbî, eşyanın en mükemmelinin en mükemmel bir
bilgi ile akledilmesi olarak ifade eder ve ekler. En mükemmel bilgi, daimi
olup, ortadan kalkması mümkün olmayan bir bilgidir.82 Bu nedenle Fârâbî,
bütün varlıkların bir varlığa doğru, bir düzen içerisinde yükseldiklerini ve
bu bir varlığın, gerçeklikte ilk olduğunu ve O’nun varlığının devam etmesinin başka bir şeyin varlığına bağlı olmadığını belirtir. Yine O’nun başkasından varlık kazanmaksızın, kendi kendine yeterli olduğunu ve başkasından varlık kazanması, bir cisim olması veya bir cisimde bulunmasının asla
mümkün olmadığını, varlığının diğer varlıkların dışında farklı bir varlık
olduğunu, varlık olma bakımından ortak bir yön var ise bunun ancak isim
bakımından olup, anlam bakımından olmadığını ifade eder.83
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Tanrı’nın Hak ve Hakikat Olması
Tanrı, İlk Hakikattir ve diğer şeylere gerçeklik kazandırır; başkasından
gerçeklik almaksızın, gerçeklik bakımından, kendi kendine yeterlidir. Hiçbir varlık, O’nun varlığından daha tam, hiçbir hakikat, O’nun gerçekliğinden daha gerçek ve hiçbir “birlik”, O’nun birliğinden daha tam olamaz.84
Fârâbî’ye göre her yönden en mükemmel varlık olan Tanrı, doğru ve gerçek (hak) tir. Çünkü doğru ve gerçek olan, var olandır. Doğruluk ve gerçeklik
(Hakikat) de var olmakla aynı anlamdadır. Çünkü bir şeyin doğruluk ve gerçekliği, onun kendisine ait olan varlığıdır. O, varlıktan aldığı pay nedeniyle
de en mükemmel varlıktır. İlk Olan’ın varlığının en mükemmel varlık olması
ve kendisi sayesinde kendisini düşünen akılsal olması bakımından doğru ve
gerçek olduğu söylenir. O, bu yüzden her şeyden daha doğru ve gerçektir.85
Tanrı’nın Hayat Sahibi ve Güzellikte de En Mükemmel Olması
Fârâbî’ye göre Tanrı, aynı zamanda “diri” (hayy) ve “hayat” tır. Bu iki şey
iki zata delalet etmez bilakis tek bir varlığın zatına aittir. Çünkü Tanrı’nın
diri olmasının anlamı, O’nun en mükemmel akılsalı en mükemmel akılla
kavraması ya da en mükemmel bilineni en mükemmel bilgiyle bilmesidir.
En mükemmel akılsalları en mükemmel bir bilgi ile kavraması ve bilen en
mükemmel akıl olmasının sonucu olarak diri ve hayat sahibi olmayı her
şeyden daha fazla hak eder. O’nun akıl olmak bakımından kavradığını,
O’nun akıllı ve akılla, bilen ve bilgi olmasının bir ve aynı anlama geldiğini,
dolayısıyla O’nun hayy ve hayat sahibi olmasının da bir ve aynı anlamı ifade ettiğini belirtir. İlk Olan en mükemmel anlamda varlığa sahip olduğuna
göre bu anlamda da bir şey hakkında istiare yoluyla kullanılan diri kelimesine en fazla layık olan varlık olduğunu ifade eder. 86
Fârâbî’ye göre İlk Varlığın akıl ile kavranabilen, soyut varlık ve duyular
âlemi dışında olduğunun başka bir burhanı ise O’nun cisim olmayışıdır.
Şayet O cisim olsaydı, maddesi ve sureti olurdu. Madde ve suret de onun
varlığının sebebi olurlardı. Hâlbuki sebebi olmayanın kendi zatı sebebiyle
olması gerekmez. 87
Fârâbî, Tanrı’nın en üstün ve en yetkin olmasının sonucu olarak güzelliğinin de, bütün güzelliğe sahip olanların güzelliğinin üstünde olduğunu,
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ihtişam ve parlaklığının da aynı şekilde olduğunu ve bu özelliklerinin tözü
ve özü’nün kendisi ve özünü düşünmesi sonucu meydana geldiğini belirtir.88
Tanrı dışında var olanların çoğunda bulunan güzellik, ihtişam ve parlaklık
arızi niteliklerden ötürü olup, tözleri gereği değildir.89 Var olanlardan çoğu
için kullanılan “güzel” sözü, o şeylerin cevherini değil o şeylerin renk, biçim ve durumlarının yetkinliğini gösterir.90
Yine Tanrı, ekmel olması hasebiyle büyüklük, ululuk (celal) ve mecd
(şeref) sahibidir. Bu nitelikler bizim hakkımızda söylenebilmektedir. Bizim
hakkımızda söylenen zenginlik, bilgi veya herhangi bir bedeni nitelik ile
sahip olduğumuz bazı arızi nitelikler kastedilir. Ancak bu nitelikler Tanrı’da
olduğunda diğer varlıklardaki durumun aksine kendisine dışarıdan gelmiş
olmayıp bizzat tözünden gelmiştir. “O, herhangi bir başkası kendisini yüceltsin veya yüceltmesin, büyüklüğünü övsün veya övmesin, şerefini yükseltsin veya yükseltmesin, özü bakımından büyüklüğe ve özü bakımından
şerefe sahiptir. Yani O, zatıyla azim, zatıyla mecid ve zatıyla celal’dir.”91
Tanrı’nın Sahip Olduğu Yetkinliklerin En Mükemmel Yetkinlikler
Olması
Fârâbî’ye göre duyum, tasavvur (hayal gücü) ve akılsal bilgimiz nispetinde aldığımız haz, sevinç ve mutluluk ile en üstün şekilde güzellik, eşsizlik ve yetkinlik sahibi olan Tanrı’nın haz, sevinç ve mutluluk kıyas götürmeyecek derecede farklıdır. Bu durum bizde uzun süre olmayıp çabucak
ortadan kalkar. O’nun idraki ile bizim idrakimiz ve bizim bilgimizin konusu ile O’nun bilgisinin konusunda nasıl bir nispet yoksa O’nun duyduğu
haz, sevinç ve mutluluk arasında da bir nispet yoktur. Bir nispet olsa bile bu
son derece önemsizdir ve küçük bir parça ile sonsuz olan arasındaki fark
gibi bir fark vardır. Noksan olan, en yüksek mükemmellik derecesinde olan
varlıkla bir olamaz.92 Apaçıktır ki Tanrı’nın, zorunlu olarak kendi özüne
âşık olup, O’nu sevmesi ve O’ndan gurur duyması ile bizim kendi özümüzü sevmemizden doğan aşkımız arasındaki nispet, O’nun bu özünün erdemliliğinin ve yetkinliğinin, bizim kendi erdemlilik ve hayran olduğumuz
yetkinliğimize nispeti gibidir. Şu kadar ki İlk Olan’da seven sevilenin aynı
ve hayran olan hayran olunanın aynı, öven övülenin aynıdır; bizde ise bu88
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nun tam tersidir. Herhangi birisinin onu sevmesi veya sevmemesi, ona âşık
olması veya olmamasının bir önemi yoktur. Dolayısıyla Tanrı, ilk sevilen
(Mahbup) ve ilk aşık olunan (Maşuk) dır. O seven ve sevilendir.93
Fârâbî, en mükemmel varlığın zihinlerimiz tarafından tüm mükemmelliğiyle kavranmasının imkânsız olduğunu ifade eder. Fârâbî bu durumu,
Tanrı’nın en mükemmel ve en yüce varlık olması, bizim de madde ve yoklukla karışmış olmamızdan dolayı akıl gücümüzün noksan olması sonucu
olarak O’nu tam idrak etmemizin güç ve tasavvur etmemizin zor olduğunu
belirtir.94 Tanrı’yı tam olarak idrak edemeyişimizdeki eksikliği ışığın kuvveti dolayısıyla görmenin zayıflaması şeklindeki bir benzetme ile açıklar;
“Biz O’nu olduğu gibi düşünemeyecek kadar zayıfız. O’nun aşırı mükemmelliği bizi şaşırtır ve biz O’nu tam olarak tasavvur edemeyiz. Nitekim ışık,
görünen şeylerin en mükemmeli ve en belirlisi olup, diğer görünen şeyler
onun sayesinde görünür. O, varlıkların görünmesinin sebebidir. Dolayısıyla bir şey ne kadar tam ve büyük olursa, ona ilişkin görme idrakinin o
derece tam ve büyük olması lazımdır. Hâlbuki bizim durumumuz böyle
değildir. Işık ne kadar kuvvetli olursa gözlerimizi o kadar karartır. Bunun
nedeni görünen şeyin gizli veya kusurlu olması değil, bilakis belirliliğin ve
aydınlığın en üst derecesinde bulunmasındandır. O, gözleri kamaştıran bir
ışık olduğu için bakışımızı köreltiyor”.95
Fârâbî, Tanrı ile diğer varlıkların niteliklerini anlatırken her ne kadar
benzer ifadeler kullanmış olsa da bu ifadelerin insani anlayış tarafından anlaşılabilir olması noktasında kullanıldığını yoksa aynı yetkinliğe sahip olmadıklarını belirtir. “Adalet ve cömertlik gibi isimler, çevremizdeki varlıklarda
gösterdikleri şeyin özünün bir bölümünün erdem ve yetkinliğini o şeyin kendi dışındaki başka bir şeye bağlı oluşuna göre anlatır; ta ki bu görelik (izafiyet), o ismin gösterdiği bütünün bir parçası olsun ve böylece o erdem ve
yetkinlik onun başkasına bağlı olarak varlığını sürdürsün. Bu isimler Tanrı’ya
verildiğinde ve bunlar O’nunla kendisinden çıkan bir varlık arasındaki ilişki
göz önüne alınarak kullanıldığında, bu ilişkinin o isimle anlatılmak istenen
Tanrı’nın yetkinliğinin bir parçası olduğu ve bu yetkinliğin böyle bir ilişkiyle varlığını sürdürdüğü düşünülemez. Tersine o isim, Tanrı’nın cevherini ve
yetkinliğini gösterir. İlişki (izafet) de o yetkinliğe bağlıdır. Bu ilişki, böyle bir
cevhere sahip olan varlığa zorunlu olarak bağlıdır.”96
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Sonuç
Felsefesinin uğraştığı ana konuların başında Tanrı’nın varlığı problemi
gelmektedir. Felsefe tarihinde sistemli bir şekilde görüşlerine rastladığımız
hiçbir filozof yoktur ki bu konuda görüş belirtmiş olmasın.
Biz de bu çalışmamızda İslâm Felsefesi’nin en önemli filozoflarından
olan Fârâbî’nin Tanrı anlayışı konusundaki görüşlerini inceleyerek ortaya
koymaya çalıştık. Fârâbî’ye göre Tanrı’yı bilmek en önemli görevlerimizden
biridir ve aslında felsefe öğrenmekten maksat da Tanrı’yı bilmek ve O’na
benzemeye çalışmaktır.
İslâm düşüncesinde Tanrı’nın varlığı ile ilgili olarak tartışılan önemli konulardan biri varlık ve mahiyet ayırımıdır. Varlığı, zorunlu varlık ve mümkün
varlık olarak ikiye ayıran Fârâbî, bu ayrıma mahiyet-varlık ayrımını kabul
etmesi neticesinde ulaşır. Ona göre zorunlu varlık; mahiyet ve varlığı bir ve
aynı olan varlıktır. Buna göre Fârâbî’de mahiyet ve varlık ayrılığından söz edilemez. Fârâbî’nin zorunlu varlık dediği Tanrı’dır. Mümkün varlık ise mahiyet
ve varlığı birbirinden ayrı olan Tanrı’nın dışındaki bütün varlıklardır.
Fârâbî’ye göre varlıkların zirvesinde Tanrı bulunmaktadır. Ancak
Fârâbî, Müslüman bir filozof olarak problemlere felsefenin yöntemleriyle
yaklaşmış ve eserlerinde felsefi dili kullanmıştır. Hemen hemen metafiziğinin tamamında da bu dini olanın yerine felsefi olanın tercih edildiği de
görülmektedir. İlk neden/Allah, Faal akıl/Cebrail, melekler/göksel akıllar,
yaratma/sudur gibi ikili metafizik kavramları bu bağlamda hatırlayabiliriz.
Bütün bu konularda, Fârâbî’nin filozof olarak dikkat ettiği şey, öyle anlaşılıyor ki evrensel olan çözümlere ulaşmaktır.
Fârâbî’ye göre Tanrı’yı tek kelimeyle ifade edecek olursak O’na verilecek
en uygun isim “en mükemmel” varlıktır. O’nda hiçbir noksanlık olmadığı
gibi O’na benzer veya denk bir varlık da söz konusu değildir. Onun ne zıttı
ve ne de benzeri vardır. O her bakımdan tek’tir. O’nu tarif etmek, tahdit
etmek anlamına geleceğinden tarifi dahi yapılamaz. Fârâbî, eserlerinde zaman zaman çeşitli filozofların görüşlerine yer vermiş fakat hiçbir zaman
sadece bir şarih veya sadece seçmeci bir derleyici, bir aktarıcı olmamıştır.97
Her ne kadar beslendiği ana damarlardan birisi Yunanlı düşünürler olsa da
Fârâbî’nin anlayışında Tanrı, Eflatun ve Aristoteles’in anlayışından farklıdır. Fârâbî’ye göre Tanrı; mutlak ve sonradan yaratılan hiçbir varlığa benzemeyen yüce yaratıcıdır.
97

Mahmut Kaya, İslam Kaynakları Işığında Aristoteles ve Felsefesi, Ekin Yay. İstanbul 1983, s. 224 vd.
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Fârâbî’nin Tanrı anlayışında hâkim düşünce tamamen tevhit ve tenzihe dayanmaktadır. O, görüşlerinde akla verdiği aşırı önem ile tanınmasına
ve bu nedenle eleştirilmesine rağmen bir Müslüman’dır. Tanrı’nın özü ile
isimleri arsında herhangi bir ayrımın yapılması O’nun her bakımdan “bir”
olması gerektiği ilkesi ile çelişir. O, bu noktada zat ve sıfatı aynı olarak gören ve Allah’tan ilim, hayat, kudret ve irade gibi olumlu sıfatları nefyeden ve
Allah’ı olumsuz sıfatları ile niteleyen Mutezile âlimleriyle ve Yeni-Eflatuncu
felsefenin temsilcisi Plotinus’un görüşleriyle birleşmektedir. Ancak o yine
de tevhit ilkesine halel getirmeden bazı olumlu sıfatları da kabul etmektedir. Fârâbî’nin, Bir ve O’nun sıfatlarını açıklamalarında Platon diyaloglarından ve olumsuz teoloji nitelemelerinde de Plotinus felsefesinden etkilendiği görülmektedir. Ancak Fârâbî, İslam dininin de etkisiyle kendine özgü bir
Tanrı anlayışı ortaya koymuştur.
Son olarak Fârâbî’nin Tanrı hakkındaki düşüncelerinin iyi anlaşılabilmesi için onun “Duâ’un Azîmun (Fârâbî’nin büyük duası)” adlı eserine bakmak gerekir. Filozofumuz, Tanrı’ya yalvarışları dışında bu risalede niteliklerini zikrederek, Allah’a şöyle seslenmiştir:
Ey Zorunlu Varlık! Ey sebeplerin sebebi, ezelî ve ebedî olan Allah’ım!
Beni yanılgılardan korumanı, bana senin hoşnut olacağın eylemi emel yapmanı istiyorum!
Sen öyle yüce bir varlıksın ki, senden başka ilah yoktur! Varlıkların
yegâne sebebi, yerin ve göğün nuru Sensin.
Şüphesiz ki sen, ilk nedensin! Ey bütün varlıkların sebebi olan Hak.
Allah’ım seni tenzih ederim, sen yücesin, tek olan Allah’sın, yegânesin,
Sen “Birsin, teksin, doğurmayan, doğurulmayan ve kendine hiçbir şey denk
olmayan” eşsiz ve ihtiyaçsız Allah’sın!98
Hiç şüphesiz Fârâbî, felsefe tarihinin en önemli şahsiyetlerinden birisidir. Siyasetten, metafiziğe, ahlaktan felsefeye bilimin her alanında eser
yazmıştır. Fakat Fârâbî’nin bütün felsefi ve siyasi kuramlarının temelinde
onun Tanrı anlayışı vardır. Onun fikirleri İslam dünyasında Tanrı hakkında
iki farklı anlayışın oluşmasına zemin hazırlamıştır. Bunlardan birisi yaratma metafiziği diğeri ise sudur metafiziğidir. Bu nedenle felsefe tarihinin

98

“Ebu Nasr El-Fârâbî’nin Büyük Duası”, çev. İbrahim Hakkı Aydın, Atatürk Üniversitesi İlâhiyat Fakültesi Dergisi, S. 22, Erzurum 2004, s.294–296; “Duâ’un Azîmun li Ebî Nasr el-Fârâbî” başlıklı Fârâbî’nin
duasının Türkçe çevirisini veren İbrahim Hakkı Aydın, bu risalenin müellif nüshasına ulaşamadığını
ancak bir yazma nüshasının Süleymaniye Şehit Ali Paşa kütüphanesi no. 537’de mevcut olduğunu,
ayrıca bu risalenin, İbn Ebî Usaybia’nın “Uyûnu’l-Enbâ fî Tabakâti’l-Etıbbâ”sında Fârâbî’nin eserleri
arasında gösterildiğini belirtmiştir.
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en temel konularından biri olan Tanrı konusunda Fârâbî’nin ortaya koyduğu düşüncelerin neler olduğunu irdelemek ve bu mevzuda etkilendiği
filozofların yaklaşımını incelemenin önemli bir felsefi etkinlik olduğunu
düşünmekteyiz.
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Özet
İslâmî düşünce bağlamında itikadî-fıkhî yorum ve görüşlerin, erken yıllarda başladığını söylememiz mümkündür. Kur’ân’ın lafzî tarafına müdahale edemeyen bazı
kişi ve fırkalar, hiçbir kaide ve kurala bağlı kalmadan Kur’ân’ı tevil etmiştir. Hatta
bu yorumların öncülerinden bazısı, risaletin bitmediğini iddia edecek kadar ileri
gitmiş, kendini peygamber konumunda lanse etmiş, Kur’ân’ı da maksadının dışında
yorumlamıştır. Bu tür akımlar, tarihi süreç içinde hep olagelmiştir. Söz konusu akımlardan biri de Bahaîlik’tir. Batınîlikten beslenen bu akımın öncüsü (1817–1892) tarihleri arasında yaşamış olan Mirza Hüseyin Bahâullah’tır. Bahâîliğin, tahrif etmediği
Kur’ân ayeti neredeyse yok gibidir. İman, namaz, oruç, hac ve zekât gibi İslâm’ın ana
dinamiklerini tamamen değiştiren bu akım, İslam coğrafyası dışında birçok kesimler
tarafından da desteklenmiştir. Bu çalışmada Bahâullah’ı ve Bahaîliğin temel düşüncelerini, felsefesini, emir–yasaklarını ve ibadet şekillerini ele alacağız.
Anahtar Kelimeler: Bahâullah, Bahâîlik, Batınîlik, Din, Mezhep.
BAHAISM, VISIONS OF IT, ITS PLACE IN THE ISLAM AND SOME COMMENTS
CONCERNING IT
Abstract
It is possible to say that in this history of Islamıc thought, assesment and comments
on belief have began in early years. Some people and groups who could not make
any modificstions on Quran words explained the verses without considering any
method ory system. Even, some of the pinoneers of this opinion claimed that the
prophethood time has not been finished. Even they declared themseves as prophets. They translated the verses far from its purpose. These kind of political currents

K7AÜİFD | 2017/1 | CİLT: 3 | SAYI: 6

have always been during the procers of history. One of this current is Bahaism.
Mirza Hosayin Bahaollah who lived between (1817- 1892) is the leader of this current which has drown inspiration from Batinism. Nearly there are no any of Quran
that have not been changed by Bahaism. The legion who changed the main dynamics of Islam such as faith, prayer, fasting, hajj anda offering have been recpected by
many people who live in out side of Islamıc geography.
Key Words: Bahaullah, Bahaism, Batinism, Religion, Sect.

Giriş

E

vrensel ölçekte iddiası olan inançların, yorum bağlamında aralarında
ideal anlamda bir yeknesaklık gerçekleştirmeleri neredeyse mümkün
değildir. Bu nokta, hem ilahî/semavî hem beşerî inançlar için söz konusudur. Çünkü insanların aklî melekesi ve algı kapasitesi aynı değildir.
Semavî dinler kapsamında sayılan Yahudilik, Hıristiyanlık ve Müslümanlıkta sonradan farklı mezhep ve fırkaların neşvü nema bulduğu bir
hakikattir. Örneğin, İslam’ın yorumu ve algılanması bağlamında akidevî ve
fıkhî mezheplerin ortaya çıktığını, bu konuya dair bilgi sahibi olan herkesin
malumudur. Söz konusu mezheplerin bir kısmı, yorum ve bakışları noktasında İslâm şemsiyesi altında kabul görmüş; bir kısmı ise hiçbir ilmî temele
dayanmayan Batınî yorumlarından dolayı İslâm dairesi dışına çıkmıştır.
Onlardan bir tanesi de, hem akidevî hem ibadî yorum ve uygulamalarıyla
İslâm’dan uzaklaşmış olan Bahaîlik hareketidir. Bu hareket, Müslümanların
arasında zuhur etmesine rağmen, şer’î iki ana kaynağı devre dışı bırakmaktan imtina etmemiştir. Onlara göre ne Kur’an ne de Sünnet, bağlayıcı bir
dinamizme sahiptir. Bu hareketin mensupları için bağlayıcı tek bir kaynak
vardır; bütün olayları hevâ ve hevesine göre yorumlayan liderleridir.
Bu hareketin öncüsü ve kurucusu, hareketle adı özdeşleşen ve zamanla
çevresine birçok kişiyi toplayan Bahâullah’tır. Bahâîlik vahdet, hulul ve fena
hakkındaki mistik teorilerle birlikte, Batınîlik görüşlerinin de karıştığı ve
Babîliğe yeni bir yön ve hareket veren bir sentez olarak karşımızdadır.1
Bu hareketi daha iyi anlamak için, öncelikle bu hareketin öncüsünü,
inanç ve felsefesini, İslâm’ın akidevî ve ibadî değerlerine karşı tutum ve
davranışını öğrenmemiz yerinde olacaktır.
1. BAHÂULLAH’IN KİMLİĞİ?
Bahaîliğin kurucusudur. Bahâullah’ın asıl adı, Mirza Hüseyin el-Mazenderanî en-Nuri’dir. 20 Muharrem 1233 (12 Kasım 1817) tarihinde
1

Cerrahoğlu, İsmail, Tefsir Tarihi, Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları, Ankara, 1987, II/391.
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Tahran’da doğmuştur. Babasının adı, Abbas Büzürg’dür. Ailenin yedi çocuğundan ikincisiydi.2 O, Mirza Ali Muhammed’den sonra Babîliğin ikinci
lideri konumundadır.3 Büyük oğlu Mirza Abbas, dönemin en büyük devlet
adamlarındandı.4 Okul ve medrese okumamış ama vezir ve devlet adamları
yetiştiren bir ailedendi.5 Kendisine Cemal-i Mübarek de denilir.6 Bahaîlerce
ümmî olduğunu ispat etmek için herhangi bir mektebe gitmediği kanıtlanmaya çalışılır.7 Babasının ölümünden sonra 22 yaşlarında iken saraydan
ayrılarak muhtelif yerleri dolaşmıştır.8 Bahâullah, 1835’te evlenmiş, 1844’te
hiç görmediği Bâb Mirza’nın görüşlerini benimsemiştir. 1844’te Bâb’ın çağrısını kabul etmiştir. 28 yaşında iken baba memleketi olan Mâzenderân
bölgesindeki Takara’ya gitmiş ve büyük bir coşku ile karşılanmıştır. Ona
gelenler iman ederek ayrılmıştır.9
Bahâullah, yakınında bulunanlara, kendisinin Bâb’ın önceden haber
verdiği “Allah’ın ortaya çıkaracağı zat” olduğunu ilan ederek, Bâbîleri kendisine uymaya çağırdı.10 Bu durum Bâbîler arasında bir kargaşaya neden
oldu. Bir kısım Bâbîlere göre, Bâb, Allah’ın ortaya çıkaracağı zat”ın, kendisinin ölümünden 2001 yıl sonra zuhur edeceğini, o zamana kadar başka bir
zuhur olmayacağını söylemiş ve yerine Suph-i ezel Yahya Nuri’yi (ö.1912)
vâsi ve halef tayin etmişti.11
Dikkat edildiğinde batınî felsefik yorumlardan hareket eden bu tür
oluşumlar, kendi ülkelerinin aleyhine olmak üzere yabancı unsurların
oyuncakları haline gelmiştir. Mesela Tahran’ın Rus elçiliğinde mütercimlik
yapan ve aynı zamanda bir Rus casusu olan Kinyaz Gorgiyev, kendi hatıralarında şunu anlatmaktadır: “Bâb’ın Tahran’da öldürüldüğü haberi bana
ulaşınca onun yerine geçecek birisini aramaya koyuldum. Mirza Hüseyin
Ali’ye, bazı taraftarlarıyla ülkede nümayişler yapmalarını, etrafa saldırıp
anarşi çıkarmalarını tavsiye ettim. Taraftarlarından bir kısmı daha ileri gi2

3

4
5
6
7

8
9
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Muhsin Abdülhamid, İslam’a Yönelen Yıkıcı Hareketler-Babilik ve Bahaîliğin İçyüzü- çev. M. Saim
Yeprem-Hasan Güleç, Diyanet Başkanlığı Yayınları, Ankara, 1986, s. 179; Mustafa Öz, Hüseyin
Ali’nin doğum gününü 2 Muharrem olarak kaydetmektedir. Bkz. Öz, Başlangıçtan Günümüze İslam
Mezhepleri Tarihi, s. 667.
Sâmî Atâ Hassan, el-Bahâiyye ve Te’vîlâtuhâ el-Bâtiniyye li Ayâti’l-Kur’an’il-Kerîm, Mecelletu‘lCâmiati’l-İslâmiyye, Cilt 8, Sayı 1, Ammân, 2010, s. 285.
Muhammed Hüseyin ez-Zehebî, et-Tefsir ve’l-Müfessirun, Darü’l-Kütübi’l-Hadise, Kahire 1976, II/255.
Bkz. Neyir Özşuca, Bahaî Tarihi Özeti, haz. Abdulkerim Yatğın, Özdemir Basım, İstanbul, 1987, s. 87.
Enver Behnan Şapolyo, Mezhepler ve Tarikatlar Tarihi, Elif Kitabevi, İstanbul, 2004, s. 487.
Bahaîlerce, Bahâullah’ın ümmî olduğunu ispat etme gayreti, onu Hz. Peygamber’in ümmîliğine paralel bir konuma getirmekten kaynaklanmaktadır.
Ethem Ruhi Fığlalı, Babilik ve Bahailik, Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları, Ankara, 1994, s. 47.
Özşuca, Bahaî Tarihi Özeti, s. 3.
Ali Osman Küçükahmet, İslam’da Mezhepler Gerçeği ve Günümüzde Alevilik, Özgü Yay. İstanbul,
2007, s. 239; ez-Zehebî, et-Tefsir ve’l-Müfessirun, II/255, 256.
Ethem Ruhi Fığlalı, Günümüz İslâm Mezhepleri, İzmir İlahiyat Vakfı Yayınları, İzmir, 2008, s. 427.
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derek İran Şahı Nasıruddin’e kurşun sıktılar. Bunun üzerine Mirza Hüseyin
Ali, yerli ajanlarımızdan bir kısmı ve birçok insan tutuklandı. Bu arada elçiliğimizdeki misyon şefleri ve bizzat kendim, tutuklananların Bâbîlerden
olmadıklarını ispatlamaya çalıştık. Ben, idare nezdinde bin bir güçlükle onların masum olduklarını kabul ettirdim. Nitekim onları kurtarıp Bağdat’a
gitmelerini önerdik.”12
Bağdat sürgününde, hareketin temsilcisi iki kardeş Mirza Yahya Nuri
ve Mirza Hüseyin Ali (ö.1892) arasında bir rekabet ve anlayış farklılığı ortaya çıkmıştır.13 Taraftarlardan bir kısmı, Mirza Yahya Nuri’yi; bir kısmı
ise kardeş Mirza Hüseyin Ali’yi tercih etmiştir.14 Üçüncü bir grup ise her
iki tarafı onaylamamıştır. Her üç grup arasında yer yer münazaa ve münakaşalar meydana gelmiş, kimi zaman çatışmalar vuku bulmuştur. Onlar, her ne kadar Tahran’dan uzak olan Bağdat’ta bulunsalar da İran Şah’ı,
onları kendisi için potansiyel tehlike olarak görmüş ve Osmanlı hükümetinden sürgün etmelerini talep etmiştir. İstanbul’a (Asitâne) (1281/1865)
sürülen iki kardeş, orada da rekabetlerine devam etmiştir. İran Şahı, ikinci
kez, daha uzak yerlere sürgünlerini Osmanlı hükümetinden talep etmiştir.15
Edirne’ye sürülen kardeşler arasındaki çekişme, Edirne’de ciddi boyutlara
ulaşınca, Osmanlı hükümeti Mirza Hüseyin Ali’yi Akka’ya, Mirza Yahya
Nuri’yi Kıbrıs’a sürmüştür.16
Mirza Hüseyin Ali, Akkâ’da tutukluluğunun dördüncü ayında iken mason ve siyonist eller, ona uzanmış ve kendisini bol paraya boğmuşlardır.
Bunun yanı sıra kendisine yeni bir dine çağrı yapması yönünde telkinde
bulunmuşlardır. Mirza Hüseyin Ali, onların telkinlerini yerine getirmiş,
kendisini yerin ve göklerin ilahı ilan ederek yeni dini yaymaya çalışmıştır.17
Ona göre kendisine inananlar, cennete; inanmayanlar ise cehenneme girecektir. İddiasına göre kendisi mesihtir.18
Bahâullah bazı krallara, hükümdarlara ve dini liderlere de mektuplar
yazar. İran şahı Nâsıruddin Şah (ö.1896), Fransız imparatoru üçüncü Na12

13

14
15
16
17
18

Bkz. Abdulkadir Şeybe el-Hamd, el-Bahâiyye İhdâ Matâyâ el-İstimâr ve’s-Sahyûniyye, el-Câmiatu’lİslamiyye, el-Medinetu’l-Munevvere, 1974, s. 21. Bahâullah, Irak’ta bazı vakitlerini Süleymaniye
kenti çevresinde geçirerek orada görüşlerini yaymaya çalışmıştır. Bkz. Hayruddîn Ziriklî, el-A’lâm,
Dâru’l-ilm li’l-Melâyîn, Beyrût, 2002, II/248; İhsân İlâhi Zâhir, el-Bâbiyye, nşr. İdâre Tercumân esSunne, Lahor, 1981, s. 9-10.
Hasan Muhammed Eyyûb, Tebsîtu’l-Akâidi’l-İslâmiyye, Dâru’n-Nedve el-Cedîde, Beyrut, 1983, s.
307; Saffet Sarıkaya, İslam Düşünce Tarihinde Mezhepler, 2. Bsm. Rağbet Yay. İstanbul, 2009, s. 233.
el-Hamd, el-Bahâiyye İhdâ Matâyâ el-İstimâr ve’s-Sahyûniyye, s. 22.
el-Hamd, age, s. 22.
Sarıkaya, age, s. 226.
el-Hamd, age, s. 22.
el-Hamd, age, s. 22.
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polyon (ö.1852), Osmanlı padişahı Sultan Abdülaziz (ö.1876), Papa IX.
Plus, Rus çarı ikinci Alexander (ö. 1881), İngiliz kraliçesi Victoria (ö.1901)
bunlardan bir kaçıdır.19
Bahâullah, kendisinin ilahi vasıflara sahip olduğunu yaptığından sorumlu olmayan bir ilah olduğunu iddia etmiştir. Bahâullah kendinden sonra peygamberlik ve tanrılık kapısını 2000 küsur yıl kadar kapatmıştır. Bunu
da ebcet ve cifirle el-Müsteğas kelimesi ile bağladı.20 Bahâullah ise, kendisinin, Bâb’ın 18 sene içerisinde geleceğini haber verdiği, Bâbîlerden ona itaat etmelerini istediği ve bütün din kitaplarında geleceği müjdelenen kimse
olduğunu iddia etti. Bu arada İran’ın Bağdat konsolosu ve bölge âlimleri
ona karşı bir cihat çağrısı yaptılar ve onu bir sihirbaz olarak gördüler. Nihayet İran’ın Osmanlı sefiri, Sultan Abdülaziz’den Bahâullah’ı uzaklaştırma
kararı aldı ve 3 Mayıs 1863’te İstanbul’a hareket edildi. 16 Ağustos 1863’te
İstanbul’a varıldı.21 Dört ay sonra da İstanbul’dan Edirne’ye uzaklaştırma
kararı çıktı.22 Edirne’den de Akkâ kalesine sürüldü. Edirne’de bulunduğunda devlet başkanlarını kendisine inanmaya çağırdı. Yine Edirne’den
sürgün olayının durdurulması için, orada bulunan yabancı konsoloslar
girişimlerde bulundular. Bahâullah Akkâ’da 13 sene kaldı. Zilkade/Mayıs ayında 75 yaşında iken şimdiki İsrail sınırları içindeki Akkâ’da öldü.
(ö.1309/1892)23 Cenazesi evindeki bir odaya gömüldü.24 Bahâullah, henüz
ölmeden hem kendisine hem oğlu Abbas’a (Abdülbahâ) için ulûhiyet sıfatlarını yakıştırmıştır.25 Ki oğluna hitaben “Aziz ve Hakim Allah’tan, Latî ve
19
20
21

22

23

24

25

Ethem Ruhi Fığlalı, Babilik ve Bahailik, s. 54.
Abdülhamid, İslam’a Yöneltilen Yıkıcı Hareketler, s. 176.
Bahâullah, 3 Mayıs 1863’te öğleye doğru İstanbul’a hareket etmek üzere Rızvan (Bağdat) bahçesinden
ayrılır. İlk uğrak yeri olan Firijat’ta konaklar. Oradan da 9 Mayıs 1863’te Samsun’a kadar bahar havası
içerisinde 110 gün yol alır. Kerkük şehri, Erbil, Musul (3 gün kalınır), Nusaybin, Mardin, Diyarbakır
(2 gün kalınır) Harput, Sivas yoluyla devam eden yolculuk, Samsun’da son bulur. Burada 7 gün kalındıktan sonra Osmanlı vapuruyla İstanbul’a hareket edilir. 3 günlük deniz yolculuğundan sonra 16
Ağustos 1863’te Osmanlı İmparatorluğunun başkenti İstanbul’a varılır. Bu varış, O’nun görevinin açığa
çıkmasında bir dönüm noktasını belirler. Burada, Dünya Krallarına ve Hükümdarlarına Mesajının duyurulmasının ilk aşaması, Sultan Abdülaziz ve vezirlerinin Allah’ın yeni doğan dinine ve kurucusuna
karşı gelmelerini ciddi bir şekilde kınayan Levhi ile başlamış olur. Bkz. Bahaî Tarihi ve Kutsal Yerleri
Araştırma Koruma ve Yaşatma Derneği (Türkiye Bahai Toplumu Resmi Web Sitesi, hp@bahaitr.org).
Bahâullah, Edirne’de sürgün hayatı yaşadığından Bahaîlerce onun kaldığı yerler kutsanmış, ölümünden sonra söz konusu yerler, haftanın muayyen günlerinde ziyarete açık tutulmuş ve bu gelenek
halen devam etmektedir. Edirne’deki kutsal yerler Pazartesi, Çarşamba, Cuma, Cumartesi ve Pazar
günleri saat 10.00 ile 17.00 arasında, her Salı ve Perşembe günleri ise saat 12.00 ile 17.00 arasında
ziyaretlere açıktır. Bkz. Bahaî Kutsal Yerleri Resmi Web Sitesi (hp@bahaitr.org).
Mustafa Mahmûd, Hakîkatu’l-Bahâiyye, Dâru’l-Ma’arif, Kahire, ts, 63; Fığlalı, Günümüz İslam Mezhepleri, s. 427.
Gâlib b. Ali Avvâcî, Firaku Muasıra Tantasibu ilâ’l-İslâm ve Beyân Mavkıf el-İslâm Minha, elMektebetu’l-Asriyye ez-Zehebiyye, Cidde, 2001, II/644.
Bahâullah, sağlığında büyük oğlu Abbas’ı, “Abdülbahâ” unvanıyla yerine görevlendirdi. Abdülbahâ,
Bahaîliğin Mısır, Avrupa ve Amerika’da yayılmasına çalıştı. Ve bu iş için seyahatler yaptı. Birinci
Dünya Savaşı yıllarında barış için yaptığı gayret ve faaliyetlerinden dolayı 27 Nisan 1920’de İngiliz
hükümeti tarafından şövalyelikle taltif edildi. Abdülbahâ, yaptığı seyahatlerle, Bahaîliğin yayılmasına
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Habir olan Allah’a…” notunu yazma cüretinde bulunmuştur. Öldüğünde
arkasında iki eşinden doğmuş dört erkek ve üç kız bırakmıştır.26
Bahâullah’ın hayatını dört merhalede ele almak mümkündür: yirmi yedi
yıl süren ilk devresi rahatlık ve varlık dönemidir. Dokuz yıl süren ikinci
devresinde oldukça dindardır ve Bâb’ın emirlerini yaymaktadır. Dört ay
süren üçüncü devresinde hapishanede zorluk ve eziyetler çekmiştir. Dördüncü ve son devresi ise 12 Ocak 1853’te Bağdat’a sürgün edilmesiyle başlar, İstanbul, Edirne ve sonra humma hastalığına yakalanması sonucunda
Akka’daki vefatına kadar devam eder.27
1.1. Bahâullah’ın Eserleri ve Görüşleri
Bir taraftan mevcut idareciler ile diğer taraftan da kardeşi gibi rakiplerle
mücadele eden Bahâullah, eser yazmaktan da geri durmamıştır. Kendisi henüz on dört yaşlarında iken bazı dinî meseleleri kişisel hevasına göre yorumlamaya başlamıştır. Mehdilik, mehdiyle ilgili haberlere ve batınî felsefik kitaplara oldukça ilgi göstermiştir. Brahmanizm, Budizm gibi Uzakdoğu düşünce
akımlarının fikirlerinden etkilenmiş ve olur olmaz yorumlarda bulunmuştur.28
Bunda, kendisinin batınî-dinî bir akımın önderinin oğlu olmasının da payı
vardır, denilebilir. Bahâullah, kutsal sayılan ve sayılmayan birçok kitap
yazmıştır: Kitabü’l-İkan, Kitab-ı Akdes yahut el-Akdes, Elvahü’l-Müluk, erRisaletü’s-Sultaniyye, el-Kelimatü’l-Meknune (saklı sözler), Levh-u İbn’z-Zi’b
gibi eserleri vardır.29 Bahâullah, Bağdat’ta bulunduğu sırada Kitabu’l-İkan 30,
el-Kelimatu’l-Meknune ve Yedi Vadi 31 adlı eserlerini yazmıştır.32

26
27
28
29
30
31

32

çalıştı. Bu dönemde Bahaîliğe ait kitaplar farklı dillere çevrildi. Bâb’ın Şiraz’daki evi (Bahaîlerin hac
maksadıyla kullandıkları yerlerden biri) tamir edildi. Aşkabat’ta 1902’de temeli atılan Meşrikü’l-Ezkâr
tamamlandı. Abdülbahâ ise 28 Kasım 1921’de öldü. Bkz. Şapolyo, Mezhepler ve Tarikatlar Tarihi, s.
488; Zübeyir Yetik, “Bahailik” maddesi, Sosyal Bilimler Ansiklopedisi, Risale Yayınları, İstanbul, ts.
I/115-116; Özşuca, age, s. 89; Metin Bozkuş, Bahaîliğin Arka Planı ve Söylemi Üzerine Bir Değerlendirme (Sivas Örneği), Cumhuriyet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 2006, cilt: X, sayı 1, s. 146.
Abdülbahâ, ölmeden önce büyük kızından büyük torunu olan Şevki Efendi’yi veliyy-i emr sıfatıyla,
Bahaîlerin, ruhanî reisi ve emrin açıklayıcı olarak tayin etti. Şevki Efendi, 1 Mart 1897’de Akka’da
doğdu. Küçük yaşta eve gelen İtalyan bir hanım tarafından eğitildi. Sonra bir müddet Hayfa’daki
Hıristiyanlara ait Kardeşler Ortaokuluna devam etti. Ardından Beyrut’taki Katolik okuluna yatılı
olarak verildi. Oradan da Amerikan Kolejine geçti. Kolej sonrasında Londra’da Oxford Üniversitesine kaydedildi. 1937’de Amerikalı iki Bahâînin Mrs. ve Mr. Maxwell’ın kızı Mary Maxwell (daha
sonra Ruhiye adını alacaktır) evlendi. Dünya’da Bahaîliğin yayılması için gayret gösterdi. Kitaplar
yazdı, dersler verdi. 4 Kasım 1957’de Londra’da öldü ve buraya gömüldü. Bkz. Özşuca, Bahaî Dininde
Şer’i Hükümler ve İzahları, 1984, s. 59–70; Mustafa Mahmûd, Hakîkatu’l-Bahâiyye, ts, 64.
Abdülhamid, age, s. 191; el-Hamd, age, s. 23.
Özşuca, age, s. 88.
Gâlib b. Ali Avvâcî, Firaku Muasıra Tantasibu ilâ’l-İslâm ve Beyân Mavkıf el-İslâm Minha, 2001, II/672.
Bkz. Öz, Başlangıçtan Günümüze İslam Mezhepleri Tarihi, s. 673–674.
Abdülhamid, İslam’a Yöneltilen Yıkıcı Hareketler, s. 107.
Fığlalı, Babilik ve Bahailik, s. 53. Bu yedi vadi veya makam; Araştırma, Aşk, Marifet, Birlik, Rıza
(Hoşnutluk), Hayret, Fakr ve Mutlak Yokluk’tur. Bkz. Fığlalı, Babilik ve Bahailik, s. 58.
Başlangıcından günümüze kadar bu akımın görüşlerini ele alan eserler için bkz. www.bahaitr.org
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Bahâullah, sürekli “Sır” prensibini tatbik eden birisiydi. Kendini hep
heybetli ve azametli göstermeye gayret ederdi. Onun kültürü Brahman,
Buda, Konfüçyüs, Mani, Mazdek, Yahudi, Hıristiyan, İslâm dini ile batınî
fırkaların karışımından ibaretti.33 Onun, yerine göre tanrılığı kendisine ve
oğlu Abbas’a nasıl isnat ettiğini, oğluna gönderdiği mektuptan anlaşılıyor.
Yukarıda adı geçen inançları harmanlayan Bahâizmin daha sonraki
yorumcuları, “Gökler, O’nun kudretiyle dürülmüştür”34 ayetine dair şunu
demiştir: “Burada, dürülen göklerden kasıt, Brahmanizm, Budizm, Konfüçyanizm, Zerdüştlük, Yahudilik, Hıristiyanlık ve İslâm’dır.”35 Görüldüğü
üzere bu akımın önceki ve sonraki yorumcuları arasında bir insicam ve
uyum bulunmamaktadır.
Bahaîler, gizli emellerini bazı sloganlar kullanarak örtmeye çalışırlar. Bu
konuda masonlarla bir ortak paydada buluştuklarını söylemek yanlış olmasa
gerek. Mesela Bahaîler, insanlık âleminin birliği, dinlerin birliği, dil ve yazı birliği, kadın erkek eşitliği, her türlü dinî ırki, milli, vatan, vs. taassupların terki,
din-ilim ahengi, genel ve mecburi öğretim, aşırı zenginlik ve fakirliğin önüne
geçilmesi, dünyada genel bir barışın egemen olması gibi sloganlar kullanırlar.36
Bahaîliğin ortaya çıkışında ve yayılma sürecinde dinî-mezhebi inançların önemli etkisi olmuştur. Diğer bir ifadeyle Bahâîlik, belli bir inanç yapısı
üzerine kendisini bina etmiştir. Bu yapının temel taşlarını Şiî-İmamiyye’nin
Beklenen Mehdî anlayışı ile bu anlayışın bir uzantısı olarak ortaya çıkan
Şeyhîlik inancı oluşturmaktadır. Şeyhîlik anlayışının bir adım daha ileriye götürülmesiyle Babîlik ve ondan da Bahaîlik şekillenmiştir. Dolayısıyla
Bahâîlik, önce halk nazarında her biri birer inanç konusu olan hususların
yorumlanması ile başlamış, zamanla bu yorumlara kutsallıklar atfedilmek
suretiyle, bağımsız bir inanç sistemi olarak kendisini sunmaya çalışmıştır.37
Bahaîlere göre Hz. Muhammed’in risaleti evvelki dinler gibi sona ermiştir. Hz. Muhammed, son peygamber; İslâm dini de son din değildir.
Hz. Muhammed, nebilerin sonuncusudur ama resullerin sonuncusu değildir. Allah’ın Mürsel sıfatı, ondan başka resuller göndermekle devam
etmektedir.38
33
34
35

36
37

38

Abdülhamid, age, s. 183.
Zümer, 39/67
Amir en-Naccâr, el-Bahâiyye ve Cuzûruhâ el-Bâbiyye, nşr. ed-Dirâsât ve’l-Buhûs el-İnsâniyye ve’lİçtimaiyye, Kahire, 1996, s. 74.
Abdülhamid, age, s. 233–254.
Ethem Ruhi Fığlalı, “Babilik ve Bahailik” maddesi, DİA, İstanbul, 1991, IV/464; Metin Bozkuş,
Bahaîliğin Arka Planı ve Söylemi Üzerine Bir Değerlendirme “Sivas Örneği”, s. 140–141.
Küçükahmet, İslam’da Mezhepler Gerçeği ve Günümüzde Alevilik, s. 239.
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Bahâullah, bazı Kur’ân ayetlerini şöyle tefsir etmiştir: (81/Tekvîr 1–14)
suresinin ayetleri bağlamında Güneş katlanıp dürüldüğünde demek, İslâm
dininin zamanı geçmiş demektir. Dağlar yürütüldüğünde yani yeni prensipler ortaya çıktığında demektir. Kıyılmaz gebe develer bırakıldığında demenin anlamı, onların yerine trenler geldiğinde demektir. Vahşi hayvanlar
bir araya toplandığında demek ise hayvanat bahçelerinin kurulacağına delalet etmektedir. Nefisler eşleştirildiğinde ifadesi de Yahudiler, Hıristiyanlar
ve Mecusilerin bir dinde birleşeceklerini göstermektedir.39
Yukarıda adı geçen inançları harmanlayan Bahâizmin daha sonraki
yorumcuları, “Gökler, O’nun kudretiyle dürülmüştür”40 ayetine dair şunu
demiştir: “Dürülen gökler Brahmanizm, Budizm, Konfüçyanizm, Zerdüştlük, Yahudilik, Hıristiyanlık ve İslâm’dır. Onlar, Bahâullah’ın elinde
dürülmüştür.”41
Buna benzer temelsiz ve Batınî yorumlarda bulunmak, Bahâullah ve taraftarları için çok normal ve rutin bir faaliyettir. Bahâullah, kendi şeriatının, İslâm şeriatını ortadan kaldırdığını iddia etmektedir.42
Bahaîliğin, yorum bağlamında Batınîlikle bire bir örtüştüğünü görüyoruz. Çünkü Batınîlikte de yorum ve tevilin sınırı bulunmamaktadır.
Batınîler Kâbe, Muhammed’dir; Bâb/kapı, Ali’dir; Safa, Muhammed’dir;
Merve, Ali’dir; İbrahim’in Ateşi, Nemrut’un öfkesidir; Musa’nın asası,
Musa’nın delilidir, şeklinde akıl ve vahiyle uzaktan yakından ilişkisi olmayan yorumlarda bulunmuşlardır.43
Batınîlik hareketinin bir uzantısı olan bu akımın kurucusu Bahâullah’ın
görüşlerinden sonra kurumsal anlamda sahip oldukları ibadet yorumlarına
geçmek istiyoruz.
1.2. Bahâullah’ın Siyasete İlgisi
Bahâullah, topluma zarar verecek herhangi bir faaliyete katılmayı yasaklamıştır. Bu dinin politika ile hiç bir ilgisi yoktur. Akdes kitabı, politikayla uğraşmayı yasaklamıştır. Bir Bahaî hükümete karşı çıkamaz; onun
hükümete karşı çıkması tanrıya karşı çıkmasından farksızdır. Samimi bir
39

40
41

42
43

Abdülhamid, age, s. 209; Amir en-Nacar, el-Bahâiyye ve Cuzûruhâ el-Bâbiyye, nşr. ed-Dirâsât ve’lBuhûs el-İnsâniyye ve’l-İçtimaiyye, Kahire, 1996, s. 74.
Zümer, 39/67
Şapolyo, Mezhepler ve Tarikatlar Tarihi, s. 487; Abdülhamid, age, s. 210; Amir en-Nacar, el-Bahâiyye
ve Cuzûruhâ el-Bâbiyye, s. 78.
ez-Zehebî, et-Tefsir ve’l-Müfessirun, II/259.
Muhammed Abdülazim Zerkânî, Menahilü’l-İrfan fi Ulumi’l-Kur’an, Daru İhyai’l-Kütübi’l-Arabiyye,
Kahire, ts. I/543.
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Bahaî, bütün gücünü tanrıya yaklaşmak uğrunda harcamalıdır. Bahaî, oyunu kullanmalı ama politize olmamalıdır. Bahaî öğretilerine göre hükümete sadakat zorunlu bir manevi ve sosyal prensiptir. Ülke hükümetine itaat
etmeli ve iyiliğini isteyenler olmalıyız. Bahaî ruhunun özü şudur ki daha
iyi bir ekonomik ve sosyal düzen kurmak için hükümetin prensip ve kanunlarına itaat edilmelidir.44 Bahâîler, siyasi faaliyetlerden uzak durdukları
ve mensubu bulundukları ülkenin hükümetine itaati benimsedikleri için,
çoğu kere resmi takipten uzak faaliyet gösterebilmektedirler.45
Bahaîler, bazen Müslümanlarla camide namaz kılar, bazen Hıristiyanlarla haçın önünde saygıyla eğilir, bazen de Yahudilerle Tevrat kıssalarını
ve On Emir’i okur vaziyette görünürler. Firavunların vasiyetine göre takip
ettikleri yolda, Hindularla beraber ineği takdis etmelerine veya Zerdüştlerle beraber ateşi kutsal tanımalarına hiçbir engel yoktur.46
Bu konuyla ilgili şunu eklememizde yarar vardır. Bahâîler, her ne kadar
siyasî oluşumlardan uzak durma yönünde görüş beyan etmişlerse de pratikte bu ilkelerine bağlı kaldıkları söylenemez. Mesela İngiliz ve Rus liderler, Bahâîlerin İslâm ülkelerinde yıkıcı faaliyette bulunmaları hususunda
onları teşvik etmiş, desteklemiştir. Hatta kimi zaman onlara hafif ve ağır
silahlar vererek, onların terör estirmelerine yardım etmiştir. Öyle ki Ruslar, Bahâîlere sonuna kadar kapılarını açmış, ülkelerinde barındırmış, her
türlü rahat ve konforu sağlamış ve onların Müslümanlar aleyhinde komplo
kurmalarına önayak olmuştur. Bu konuda Tahran’ın Rus elçiliğinde mütercimlik yapan ve aynı zamanda bir Rus casusu olan Kinyaz Gorgiyev’in
anlattıklarını daha önce söylemiştik.47
Bahâullah’ın ailesinin, Ruslara casusluk yaptığı bilinmektedir. Büyük
kardeşi, Rus elçiliğinde kâtipti. Kız kardeşinin kocası Mirzâ Mecid, Rus bakanın sekreteriydi. Kinyaz Gorgiyev ise bu akımın gelişmesinde ve neşvü
nema bulmasında katkıda bulunmuş bir Rus casustur. Bu konuda Rusların
yanı sıra Yahudilerin de büyük payı vardır. Yahudiler, ne zamandan beri
İslâmî denecek bir harekete destek vermiştir? Yahudiler, ne zamandan beri
Müslüman liderleri sevmiş, saymıştır?48
İslâm’a karşı çevrilen tarihi entrikaların son merhalesini teşkil eden bu ha44
45
46
47
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Özşuca, age, 53–54.
Sarıkaya, age, s. 228.
Abdülhamid, age, s. 255.
Bkz. Abdulkadir Şeybe el-Hamd, el-Bahâiyye İhdâ Matâyâ el-İstimâr ve’s-Sahyûniyye, el-Câmiatu’lİslamiyye, el-Medinetu’l-Munevvere, 1974, s. 21; Gâlib b. Ali Avvâcî, Firaku Muasıra Tantasibu ilâ’lİslâm ve Beyân Mavkıf el-İslâm Minha, II/650, 658.
Bkz. Avvâcî, Firaku Muasıra, II/665.
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reket, Mecusi Bâtıniliği ile başlamış, beynelmilel Siyonist batıniliğinin haçlı
misyonerliğinin aletleri ve evrensel masonluğun merkezleri olmuştur.49
Bahâîlik hareketinin içyüzü ve Bahâullah’ın tarihçe-i hayatı etraflıca
analiz edildiğinde, bu harekete yön verenlerin, dış güçler ile dirsek temas
halinde olduklarını görmek pek zor olmayacaktır. Bahaîler, şunu bizzat
kendileri itiraf etmektedirler: İngilizler, 23 Eylül 1918 yılında Hayfa’ya çıkarma yaptıklarında, cephe komutanı, Abdülbaha’yı (ö.1921) ziyarete geldi.
Onunla tokalaştıktan sonra ondan, Arap ülkelerine girebilmek ve buraları
katliamsız fethedebilmek için bazı yardımlar istedi. Abdülbahâ, komutana
yaptığı yardımların karşılığı olarak Nisan 1920 tarihinde yapılan büyük bir
törenle Britanya azalığı madalyasıyla taltif edildi.50 Hatta Bahailik, Filistin
topraklarına saldırmak için bir basamak olarak kullanılmıştır.51
İslâm öncesi cahiliye döneminin örf ve adetlerini ihya etmeye çalışan
Bahailik gibi hareket ve akımlar, sadece İran, Mısır, Irak, Suriye vb. yerler
ile sınırlı değildir. Dünyanın pek çok yerinde olduğu gibi Türkiye’de de
resmi makamlar nezdinde ayrı bir din olarak tanınma teşebbüsleri olmuşsa
da, Yargıtay’ca bu istek ret olunmuştur.52
Mirza Hüseyin Ali Nuri tarafından kurulan bu mezhep, görüşleri itibariyle İslâm kültürüne dayanmakla beraber İslam dairesinden çıkmış bulunan bir mezheptir.53
Şimdi de bu akımın şer’i ve gayr-ı şer’i alanlara dair görüş ve yorumlarına değinmek istiyoruz.
2. BAHAİLİK’TE DİNÎ-ŞER’Î HÜKÜMLER
2. 1. Namaz
Bu akıma göre namaz, samimi bir kalple Allah’ı anmadır. Namaz kılmak,
Bahâullah’ın eserlerindeki cümleleri ve duaları okumaktan ibarettir, başka
bir ifade ile Bahâ’nın kutsal kelimelerinin tekrarıdır. Namaz, Bahâullah’ın
mezarının bulunduğu Akka’ya dönülerek kılınır.54 Abdest; el ve yüzün yıkanmasıdır. Su yoksa veya bir engel bulunursa beş kez “Temizler temizi
Allah’ın adı ile” denilerek abdest alınmış olur. Namaz üçe ayrılır:55
1- Büyük namaz: Günde bir defa Allah’a yalvarış için istek duyulduğun49
50
51
52
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Abdülhamid, age, s. 178.
Abdülhamid, age, s. 273.
Abdülhamid, age, 268.
Zübeyir Yetik, “Bahailik” maddesi, Sosyal Bilimler Ansiklopedisi, Risale Yayınları, İstanbul, ts. I/115-116.
Fığlalı, “Bahailik” maddesi, DİA, IV/464.
Küçükahmet, age, s. 241; Zehebî, et-Tefsir ve’l-Müfessirun, II/259; Âmir en-Nacar, age, s. 88-89.
Âmir en-Naccâr, age, s. 90; Mustafa Mahmûd, Hakîkatu’l-Bahâiyye, s. 75.
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da kılınır. Ayakta kılınır. Akka’ya dönülür, Allah’ın rahmeti bekleniyor gibi
sağa sola bakılır ve duası okunur. Secde ve rükû vardır ve her harekete mahsus dualar vardır.
2- Orta namaz: Sabah, öğle, akşam üç kez kılınır. Sadece ayakta ve rükûa
varılır.
3- Küçük namaz: bir ayetten müteşekkildir. Tam öğle üzeri kılınır.56 Bu
üç namazdan birinin kılınması ile diğerleri sakıt olur. Namazda okunan
duayı isteyen kendi diline çevirerek okuyabilir. Namaz tanrı ile kul arasında
önemli bir ibadet şeklidir. Bahaî dininde namaz bireyseldir; yani kimseye
uymadan ve kimsenin çağrısını beklemeden yalnız başına kılınır.57
Kadınlar, adet görme zamanında namaz yerine, o günler için öğle üzeri
95 defa “Güzellik ve cemale sahip olan Allah münezzehtir” ibaresini okurlar. Namaz kılarken başın açık olmasında bir sakınca yoktur.58
2. 2. Oruç
Bahaî takvimine göre 19. ayda tutulur.59 2- 21 Mart’a tekabül eder. 19 gün
tutulur.60 Oruç, kişinin güneşin doğuşundan batışına kadar, her hangi bir
şeyi yememesi, içmemesi ve kötü fiillerden uzak durmasıdır.61 21 Mart oruç
bayramı ve yeni yılın ilk günüdür. Oruç bir sembol olup nefsanî arzulardan
sakınmayı belirtir. Maddi oruç, bir şahsın maddî iştahlardan sakındığı gibi
nefsanî arzu ve iştahlardan da sakınması gerektiğinin bir sembolü ve hatırlatıcısıdır. Sadece, yiyecekten el çekmenin ruha etkisi yoktur. O yalnız bir
sembol ve hatırlatıcıdır. Hastalar, gebeler, süt emziren anneler, yolcular ile
zor ve ağır işlerde çalışanlar ve günah sınırının dışında kalanlar (15 yaşından önce ve 70 yaşından sonrakiler) oruç tutmaktan muaftırlar.62
2. 3. Hac
Bahâîler’in hac merkezi, Bahâullah’ın Akkâ’da medfun bulunduğu
makamdır.63 Malî durumu iyi erkeklere farzdır. Bu ibadeti yapmaya kadınlar
56
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Hasan Muhammed Eyyûb, Tebsîtu’l-Akâidi’l-İslâmiyye, Dâru’n-Nedve el-Cedîde, Beyrut, 1983, s.
307; İsmail Cerrahoğlu, Tefsir Tarihi, II/400.
Neyir Özşuca, Bahaî Dininde Şer’i Hükümler ve İzahları, Işık Yayınevi, Ankara, ts. s. 7–15; Ethem
Ruhi Fığlalı, Günümüz İslam Mezhepleri, İzmir İlahiyat Vakfı Yayınları, İzmir, 2008, s. 433–434;
Mustafa Öz, Başlangıçtan Günümüze İslam Mezhepleri Tarihi, Ensar Neşriyat, İstanbul, 2011, s. 679;
Âmir en-Naccâr, age, s. 90-93.
Özşuca, Bahaî Dininde Şer’i Hükümler ve İzahları, s. 7–15.
Cerrahoğlu, age, II/400.
Küçükahmet, age, s. 241.
Fığlalı, Günümüz İslam Mezhepleri, s. 434; Öz, Başlangıçtan Günümüze İslam Mezhepleri Tarihi, s.
679; en-Naccâr, age, s. 93-95.
Özşuca, Bahaî Dininde Şer’i Hükümler ve İzahları, s. 16–17; Küçükahmet, age, s. 241.
Avvâcî, Firaku Muasıra, II/665; Âmir en-Naccâr, age, s. 96.
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mecbur değildir.64 Bahâî dininde yalnızca erkeklerin Bâb’ın Şiraz’daki evini
veya Bahâ’nın Bağdat’ta ikamet ettiği evi ziyaret etmeleri şer’î bir emirdir.65
Hacı adayı, bunlardan birini tercih ederek ziyaret ederse, bu dinî emri yerine getirmiş olur. Adayın, oturduğu şehre yakın olanı seçmesinde bir sakınca yoktur. Aday ancak temiz bir elbise içinde, saçlarını kazımadan, ziyarete
ait özel duaları okuyarak bu görevi yerine getirmek durumundadır”66 Haccın belli bir zamanı ve merasimi yoktur.67
2. 4. Zekât
Bahâîlerde vergi olarak alınır.68 Kitab-ı Akdes’te Kur’an-ı Kerim’de
zekât için tayin edilen yerler aynen kabul edilmekle beraber gelirin %19’na
tekabül eden bir vergi mevcuttur. Bunlar umumi Adalet Evi’nin gelir
kaynağıdır.69 Bahâullah’a zekâtın durumu sorulduğunda İslâm’la aynı olduğunu söylemiştir.70 Günümüzde bu vergiler, Mahalli Ruhani Mahfiller
tarafından toplanarak Milli Mahfiller aracılığıyla Umumi Adalet Evi’ne
ulaştırılmaktadır.71
2. 5. Dua
Bahâîlikte dua, ruhun gıdasıdır. Dua edilmediğinde ruhen kuvvetli ve
sağlıklı olunamaz. Bunun için dua zorunludur. Bahâîler, ne zaman arzu
ederlerse kendi dillerinden dua okuyabilirler. Her Bahâî için, günde bir
defa abdest aldıktan, yani el ve yüz yıkandıktan sonra kıbleye doğru oturup
95 defa Allah-u Ebha söylemesi şer’i bir yasadır. Namazın akabinde söylenirse tekrar abdest almaya gerek yoktur.72
2. 6. Evlilik
Bahaî evliliği, iki taraf arasında birleşme ve samimi bir muhabbettir. Ancak eşler son derece dikkatli davranmalı, birbirlerinin mizaçlarını tanımalıdırlar. Bu ebedi bağ, sağlam bir ahitle pekiştirilmeli ve amaç, uyum, birlik
ve beraberliği geliştirmek ve sonsuz hayata ulaşmak olmalıdır. Evlilikten
önce iffetli olmak ve evlendikten sonra eşine mutlak sadık kalmak şarttır.
64
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Öz, Başlangıçtan Günümüze İslam Mezhepleri Tarihi, s. 680.
Fığlalı, Günümüz İslam Mezhepleri, s. 434; Küçükahmet, age, s. 241.
Özşuca, age, s.24.
Cerrahoğlu, age, II/400.
Fığlalı, Günümüz İslam Mezhepleri, s. 434; Cerrahoğlu, age, II/400.
Özşuca, age, s. 26.
Öz, Başlangıçtan Günümüze İslam Mezhepleri Tarihi, s. 679.
Sarıkaya, İslam Düşünce Tarihinde Mezhepler, s. 232.
Özşuca, age, s. 23.

146

BAHÂÎLİK, BAHÂÎLİĞİN GÖRÜŞLERİ, İSLÂM DÜŞÜNCESİNDEKİ YERİ VE ONA DAİR BAZI YORUMLAR

Tek kişi ile evlilik hükmedilmiş olup yasaklanmamakla beraber boşanma
kınanmıştır.73 15 yaşından önce evlenme her iki cins için caiz değildir ve
bu kesin bir emirdir. Farklı milletlerden evlenmek mümkündür. Nişan ve
nikâh arası 95 günden fazla olamaz. Nikâh ile gerdek aynı günde olmalıdır.74
Bahailikte kadınların örtünmesi yasaklanmıştır.75 Zina etmenin cezası ise
dokuz miskal altın olup Akka’daki Adalet Evi’ne verilmesi gerekir.76
Bahâullah, evlilik akdindeki mehri, farklı yerleşim birimlerine göre sınırlamıştır. Mesela şehirlerde yaşayanlar için on dokuz miskal altın; köylerde kalanlar için ise on dokuz miskal gümüş şeklinde belirlemiştir. Belirlenen bu sınırı aşanlar, günah işlemiştir.77
2. 7. Miras
Bahâîlikte her şahsın hayatta iken bir vasiyetname yazarak mirası istediği şekilde taksim etmesi şerî bir hükümdür. Herkes servet ve mülk edinebilir. Mülkünü istediği gibi kullanabilir. Şayet şahıs hayatta iken vasiyetname
bırakmamış ise taksim, Kitab-ı Akdes’e göre yapılır. Mirasçısı yoksa miras
Umumi Adalet Evi’ne kalır.78
3. BAHÂÎLİKTE DİĞER HÜKÜMLER
3. 1. Çalışmak
Bahâî Dininde günah olduğu için dilenmek ve tembellik yasaklanmıştır. Bu dinde çalışmak herkes için zorunludur. Ayrıca iş, dünya insanlığına
hizmet ruhu ile yapıldığı zaman bir ibadet yerine geçer. Bahaîlikte emekle
elde edilen bir kuruş, tanrı katında emeksiz elde edilen hazinelerden daha
değerlidir.79
3. 2. Çalışılması Yasak Olan Kutsal Günler
Bahâî dininde senede dokuz gün kutlu olduğundan, o günlerde çalışmak, ticaret, endüstri ve tarım işleriyle uğraşmak haram kılınmıştır. O günler şunlardır: 21 Mart Nevruz bayramı; 21 Nisan Rızvan bayramının ilk
günü (Bahaullah’ın emrini açıkladığı gündür); 29 Nisan Rızvan Bayramı73
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Bahailikte iki eşten fazla eşlilik yasaklanmıştır. Akrabalar ile evlenmek caizdir. Bkz. Mustafa Mahmûd,
Hakîkatu’l-Bahâiyye, s. 72.
Özşuca, age, s. 40–41; ayrıca bkz. Türk Ansiklopedisi, Milli Eğitim Vakfı Yay, Ankara, 1953, V/18.
Eyyûb, Tebsîtu’l-Akâidi’l-İslâmiyye, s. 307.
Mustafa Mahmûd, age, s. 72.
Âmir en-Naccâr, age, s. 101.
Bkz. Özşuca, age, 30.
Özşuca, age, s. 25.
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nın dokuzuncu günü; 2 Mayıs Rızvan bayramının on ikinci günü; 23 Mayıs
Bab’ın emrini açıkladığı gün; 29 Mayıs Bahaullah’ın vefat günü; 9 Temmuz
Bab’ın şehadet günü; 20 Ekim Bab’ın doğum günü; 12 Kasım Bahâullah’ın
doğum günü olmak üzere dokuz günde çalışmak haramdır.80
3.3. Temizlik
Bilim günümüzde dünyadaki birçok hastalığın nedeninin pislik olduğunu ispat etmiştir. “Dış temizlik maddi bir şey olmasına rağmen maneviyat üzerinde büyük bir etkisi vardır. Gerçekten temiz ve lekesiz bir vücuda
sahip olma, insanın ruhunu etkiler.” Temizlikle ilgili başlıca şer’î hükümler
şöyledir: haftada en az bir gün banyo yapmak; yazın her gün, kışın ise en
az üç günde bir defa ayakları yıkamak; tırnakları haftada bir defa kesmek;
temizlik için kullanılan suyun temiz olmasına dikkat etmek; saçları ustura
ile tıraş etmemek; parasal imkânlar el verirse 19 yılda bir defa bütün ev
eşyasını yenilemek, dinin emirleri arasında yer alır.81
3. 4. Ölüm Ve Ölüye Yapılan İşlemler
Akdes kitabında ölünün kefenlenmesi, taşınması ve gömülmesi konusunda bazı şer’î hükümler vardır. Ceset su ile yıkandıktan sonra beş parçadan oluşan pamuklu veya ipekli bir kefene sarılır. Cenaze namazı toplu
olarak kılınır ve sadece 15 yaşından büyükler bu namazı kılabilir. Ceset
tahta, mermer veya cam bir tabut içinde mezara gömülür. Cenazeyi bir saat
uzaklıktaki mezarlığa götürmek haramdır. Cenazenin Bahâî mezarlığına
(Gülistan-ı Cavit) gömülmesi gerekir. Eğer böyle bir yer yok ise başka bir
mezarlığın kenarına da gömmek mümkündür. Ölüyü anma toplantılarının,
yedinci ve kırkıncı günlerde icra edilmesi şart değildir.82
İpek giysi ve bazı hayvanların derilerinden dikilmiş giysiler giymek; her
türlü av hayvanlarının etini yemek ve altın gümüş kaplarda yemek helaldir. Ölçülü ve insaf dâhilinde olmak kaydıyla faiz yemek; köle alım satımı
yapmak; adam öldürmek haramdır. Gıybet ve iftira gibi davranışlar, adam
öldürmek ve zina yapmakla eşdeğer görülmüştür.83 Saç kazımak da haram
kılınmıştır. Bunların yanı sıra zina ve livata fiilini işlemek; çarşı pazarda
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Özşuca, age, s. 71; Fığlalı, Günümüz İslam Mezhepleri, s. 434–435.
Özşuca, age, s. 37–38.
Özşuca, age, s. 46–51.
Bahailik, her ne kadar İslâm’ı neshettiğine kail ise de, İslâm’ın tümünü neshettiği anlamına gelmemelidir. Çünkü bu akımın kimi ritüelleri İslâm’dan alınmadır. Akımın haram kıldığı bazı konular, İslâm
ile örtüşebilir. Mesela faizin yasak olmasını örnek vermemiz mümkündür.
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tanrıyı anmak; lüzumsuz haller dışında yaralayıcı ve öldürücü silah taşımak; kumar oynamak; dilenmek; ev sahibinin izni olmadan evine girmek
ve eşyasına el uzatmak; konuşurken ve öğüt verirken minber üzerine çıkmak; dervişlik, müritlik, çilekeşlik, inziva ve manastır hayatı yaşamak gibi
davranışlar da haramdır. 84
3.5. Bahâî İbadethaneleri
Kendisini İslâm’a isnat eden her mezhep ve akımın ibadet yerleri olduğu gibi Bahâîler’in de irili ufaklı ibadethaneleri bulunmaktadır. Bu konuda
kısaca şunları söyleyebiliriz:
Bahaî ibadethanelerine Meşriku’l Ezkâr denir. Dokuz kısımdan oluşan
bu ibadethane, hiçbir din mensubu ayırt edilmeksizin herkese açıktır. Yedi
meşhur mabetleri şu yerlerdedir: Asya mabedi (Yeni Delhi-Hindistan);
Kuzey Amerika mabedi (Wilmette- Chicago); Afrika mabedi (KampalaUganda); Avrupa mabedi (Frankfurt- Almanya); Avustralya mabedi (Sidney); Orta Amerika mabedi (Panama City-Panama); Pasifik Mabedi (ApiaBatı Samoa). Bu mabetler, Bahaîliğin dünyaya yayılmasında önemli eğitim
ve propaganda merkezleri görevini oynamaktadır.85 Amerika Şikago’da
Meşriku’l Ezkâr ibadethanesine bağlı “Necmu’l-garb” adlı bir dergi yayımlanmaktadır. Bahailerin Houston, Los Angeles, Brooklyn ve New York gibi
şehirlerde 600 civarında vakıf ve dernekleri bulunmakta; söz konusu yerlere bağlı iki milyon Bahâî çalışmaktadır.86
3. 6. Bahâî Takvimi
Bahaî takvimini Hz. Bâb takdir etmiş Hz. Bahâullah da bunu değiştirmeden kabul etmiştir. Bu takvimin başlangıcı 1844 miladi yılına rastlar. Güneşin
koç burcuna girmesiyle yıl başlar. Yılın bu günü Baha ayının ilk günüdür. 19
gün süren Bahaî orucu sona erer ve o gün nevruz bayramı olarak kutlanır.
Bahaîlere göre bir yıl, on dokuz ay ve her ay on dokuz gündür.87
Ay adlarının ilk günleri:
1. Baha = 21 Mart.
2. Celal = 9 Nisan.
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Bkz. Özşuca, age, s. 94–100.
Mani’, Hammâd el-Cuhenî, el-Mevsuatu’l-Muyessera fî’l-Edyân ve’l-Mezâhib ve’l-Ahzâb el-Mu’âsıra,
nşr. en-Nedvetu’l-Alemiyye li’ş-Şebâb el-İslâmî, basım yeri yok, 1420, I/413; Fığlalı, Günümüz İslam
Mezhepleri, s. 436; Sarıkaya, İslam Düşünce Tarihinde Mezhepler, s. 237.
el-Mevsâtu’l-Muyessera fî’l-Edyân ve’l-Mezâhib ve’l-Ahzâb el-Mu’âsıra, I/413;
Sarıkaya, age, 232
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3. Cemal = 28 Nisan.
4. Azamet = 17 Mayıs.
5. Nur = 5 Haziran.
6. Rahmet = 24 Haziran.
7. Kelimât = 13 Temmuz.
8. Kemal = 1 Ağustos.
9. Esma = 20 Ağustos.
10. İzzet = 8 Eylül.
11.Meşiyet = 27 Eylül.
12. İlim = 16 Ekim.
13. Kudret = 4 Kasım.
14. Kavl = 23 Kasım.
15. Mesâil = 12 Aralık.
16. Şeref = 31 Aralık.
17. Sultan = 19 Ocak.
18. Mülk = 7 Şubat.
19. Ala = 2 Mart.88
Bahâîlik dininde haftanın günleri tanrının özelliklerinden alınmıştır:
Pazar = Cemâl günü.
Pazartesi = Kemâl günü.
Salı = Fezzâl günü.
Çarşamba = Addâl günü.
Perşembe = İsticlâl günü.
Cuma = İstiklâl günü.
Cumartesi = Celâl günü.
Tatil, yani dinlenme günü Cuma günleridir.89
Bahaîliğin ahlakî ve içtimaî esasları, Abdülbahâ tarafından on iki başlık
altında toplanmıştır:
1- İnsanlık âleminin birliğinin gerçekleştirilmesi.90
2- Gerçeğin araştırılması.
3- Dinlerin birliğinin sağlanması.
4- Genel dinin gerçekleştirilmesi.

88
89
90

Bkz. Özşuca, age, s. 92- 93; Abdülhamid, age, s. 297; Âmir en-Naccâr, age, s. 98.
Özşuca, age, s. 93.
İnsanlığın birliği için çalıştıklarını iddia eden Bahaîler, Baha henüz ölmeden üç kola ayrılmışlardır:
1-Bahaîler 2-Ezeliler 3- Gerçek Bahaîler. Bahaullah’ın ölümünden sonra ise beşe bölündüler. Bunlara
dördüncü fırka olarak Abbas Bahaîliğinin Babiliği; beşinci fırka da Abbas’ın kardeşi Muhammed
Ali’nin cemaatidir. Geniş bilgi için bkz. Abdülhamid, age, s. 238; Türk Ansiklopedisi, s. 18.

150

BAHÂÎLİK, BAHÂÎLİĞİN GÖRÜŞLERİ, İSLÂM DÜŞÜNCESİNDEKİ YERİ VE ONA DAİR BAZI YORUMLAR

5- Din-ilim ahenginin temin edilmesi.
6- Kadın erkek eşitliğinin sağlanması.91
7- Her türlü dinî ırkî, millî, vatan, vs. taassupların terkedilmesi.
8- Âlemde genel barışın sağlanması.
9- Genel ve mecburi öğretimin gerçekleştirilmesi.92
10- Aşırı zenginlik ve fakirliğin önüne geçilmesi.
11- Dil ve yazıda birliğin sağlanması.
12- Milletler arası bir mahkemenin kurulması.93
Bahailiğin sahip olduğu özel ve genel karakteristik özelliklerinden sonra
onun konumuna dair bazı görüş ve yorumları vermek istiyoruz.
4.BAHAİLİĞE DAİR BAZI GÖRÜŞLER
Şia’nın bazı kollarından doğan ve İran’da ortaya çıkan Bahâîlik, -zayıf
bir çizgide de olsa- ülkemizde örgütlenmeyi başarmıştır. Özellikle hızla değişen sosyal ve kültürel yapımızda genel söylemleriyle dikkat çeken
Bahâîler, 1990’lı yıllarda gerek özel medya kuruluşlarında gerekse bazı
kültürel etkinliklerde seslerini duyurmakta, yeni yetişen nesillere yönelik
propaganda faaliyetlerini sürdürmektedir.94 Bahâullah’a ait kutsal metinler
91

92

93
94

Bahaîler, kadın-erkek eşitliği ilkelerini hep suistimal etmiş ve kadını, kendi emelleri için birer meta
olarak kullanmışlardır. Bunun en canlı örneği, Zerrin Tac adlı bir kadındır. Bu kadına, altın rengi saçlarından dolayı Zerrin Tac lakabı takılmıştır Asıl adı Fatıma, künyesi de Ümmü Selma’dır. Zerrin kelimesi “altından” demektir. 1231/1818’de doğup 1264/1851’de 33 yaşında ölmüştür. İki lakabı daha vardır: Kurretu’l-Ayn: Göz Nuru” ve Ferahü’l-Fuad: Gönül Ferahı. Babası, bir din âlimi olan Molla Salih
Kazvini’dir. Çocuk yaşında evlendirdikleri ve yeğeni kocası da bir imamdır. Ondan 3 çocuğu oluyor ve
sonradan büründüğü şekil içinde ne çocuklar annelerini, ne de anne çocuklarını tanıyor. Bir köşede,
karısının gittikçe sapıtan ruhi oluşuna karşı, kocası hayretle seyirci kalmaktan başka bir şey yapamıyor ve rezalet meydana çıkınca da boşanıyorlar. Önceleri, babasının şiddetle yasaklamasına rağmen,
bazı sapık kollara ait eserler okumaya ve bunlar üzerinde sabahlamaya başlıyor. Bir zaman sonra peygamberliğini hemen ve daha yüzünü görmeden kabul edeceği ve kucağına atılacağı Mirza Ali (Bab)a
hocalık etmiş bir sapığa (Reşti) varmak istiyor ama ona yetişemiyor ve bir “Mesih” bekleyen Reştilere
katılıyor. Bu kadın, Bedeşt kongresinde (H. 1261/1848)) açık-saçık, tahrik edici tarzda herkesin önüne
çıkmış, fettan güzelliğiyle toplantıda bulunanların akıllarını başlarından almış ve uzun bir nutuk irad
ederek şunları söylemiştir: “Sizinle kadınlarımız arasında bulunan bugünkü hicabı, onlarla ortaklaşa
iş yaparak, faaliyetlerini paylaşarak, yırtınız! Ayrıldıktan sonra da onlarla birleşiniz, onları kapalılık ve
yalnızlıktan umumi hayata, cemiyete çıkarınız! Onlar dünya hayatının çiçeklerinden, güllerinden başka
bir şey değillerdir. Çiçek ise mutlak koparılmalı ve koklanmalıdır. Çünkü koklanmak için yaratılmıştır. Sayılması veya şöyle ve şu kadar koklanacak diye sınırlanması uygun değildir. Çiçek derilir toplanır, dostlara
sunulur, hediye edilir” Bu kadın, bir odun yığını üzerine çıkarılmış ve bir anda alev alan altın saçlarıyla
diri diri yakılmıştır. Daha geniş bilgi için bkz. Abdülhamid, age, s.136–140; el-Hamd, el-Bahâiyye İhdâ
Matâyâ el-İsti’mâr ve’s-Sahyûniyye, s. 14. Hüseyin Nihal Atsız (.1975) ise Genç Kızlarımıza Çağrı adlı
bir şiirinde: “Ey genç Türk Kızı! Sizler de adı Zerrin Taç olan Kazvin’li Türk kızı gibi, inançlarınız uğruna,
yüzünde tatlı bir gülümseme ile ateşe doğru erkek bir bozkurt gibi yürümesini biliniz!” demektedir. Bkz.
Gadınca, Siyasi, Edebi, İçtimai ve Kültürel Azerbaycan Kadın Dergisi, Sayı, 2; s. 21.
Bahaîlere göre bilim, hayatın kanatlarıdır. İlimden amaç, insanlığa fayda sağlamaktır. Bunun için
eğitim ve öğretime önem vermek gerekir. Gençlerin yetiştirilmesine son derece önem verilmelidir.
Bkz. Şapolyo, Mezhepler ve Tarikatlar Tarihi, s. 489.
Fığlalı, Günümüz İslam Mezhepleri, s. 435; Öz, Başlangıçtan Günümüze İslam Mezhepleri Tarihi, s. 683.
İran’da ve İslam dünyasında gözü olan emperyalistler ve beynelmilel misyonerlik daireleri, zikrettiğimiz Babilik ve Bahailik hareketini himayeleri altına almışlardır. Onlara göre mutaassıp İslam’dan
Müslümanları kurtarmak için özgürlükçü ve ilerici bir hareket olarak tanıdıkları bu hareketlerin
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ve onların şerhi niteliğindeki Abbas ve Şevki Efendilerin kitapları Türkçeye çevrilerek, fırkayı tanıtıcı yeni bazı eserler kaleme alınarak muhataplara
sunulmaktadır.95 Dolaysıyla Türkiye’de Bahâîlik tarikatına girmiş insanlar
bulunmaktadır.96
Bahâîlerin, İslâm akidesinden farklı bir akidesi, İslâmî sembollerden
farklı sembolleri ve İslâmî kutsallardan farklı kutsalları bulunmaktadır. Bu
itibarla söz konusu akım, canlı olduğu bütün beldelerde İslâm ve onun değerleriyle çatışma halinde bulunmuştur.97
Tarihte bütün insanları tek bir fikir etrafında toplamaya çalışan akımlar
olmuştur. Ama onların hiçbiri bu amaçlarını gerçekleştirememiştir. Söz
konusu amaç, ne Avrupa ne Amerika ne İslâm ülkelerinde gerçekleşmiştir.
Çünkü Allah, insanları ne bir dili konuşmaları ne bir milletin potasında
erimelerini emretmiş değildir. İşte fıtrî yapıdan oldukça uzak yorumlarıyla
öne çıkmış olan ve sömürgeci güçler ile işbirliği yapan Bahâîlik de emeline
kavuşamamıştır.98 Yukarıda sayılan görüşlerinden dolayı Bahâîler, inanç ve
kültür bağlamında Müslümanlardan ayrı bir topluluktur.99
Bahailik, “Her türlü dinî ırkî, millî, vatan, vs. taassupların terkedilmesi” ilkesiyle, aslında enternasyonalist bir fikri savunmaktadır. Söz konusu
akım, aynı zamanda hümanizmin yerleşmesine çalışan gizli bir tarikattır.
“Milletim nev-i beşer, vatanım ruy-u zemin” yani (yeryüzü vatanım, insan
soyu milletimdir benim) fikrini kabul etmektedir.100
Bahâîlik, Bahâullah’ın ulûhiyetini kabul eden ve İslâm’ın bütün yönlerini ortadan kaldırma ya da en azından tahrif etmeye çalışan bir akımdır. 101
Bahâîlik hareketini, dış güçlerin Müslümanlar arasındaki keşif kolu olarak değerlendirenler vardır. Mesela birçok kimse, Bahâîlikle, İsmaililik ve
Şiiliğin arasında bir bağ olduğu kanaatindedir.102 İngilizleri ve Rusları sevdirmek, ecnebileri iyi göstermek esasına dayanan bu hareket, belli bir plan
çerçevesinde oluşturulmuştur.103
desteklenmesi bir görevdir. Daha geniş bilgi için bkz. Cerrahoğlu, Tefsir Tarihi, II/397. Burada Hindistan kaynaklı Kadıyanîlik, Lübnan merkezli Dürzîlik ve Suriye çıkışlı Nusayrîlik hareketlerini de
unutmamak gerekir.
95
Sarıkaya, age, s. 226.
96
Şapolyo, age, 489.
97
Gâlib b. Ali Avvâcî, Firaku Muasıra Tantasibu ilâ’l-İslâm ve Beyân Mavkıf el-İslâm Minha, II/662.
98
Gâlib b. Ali Avvâcî, el-Mezâhibu’l-Fikriyyetu’l-Muâsıra ve Devruhâ fî’l-Muctemaât, el-Mektebetu’lAsriyye ez-Zehebiyye, Cidde, 2006, II/838.
99
Bkz. Mevdudi, Ebu’l Ala, Kadıyanilik Nedir? Çev. Ahsen Batur, İhya Yay. İstanbul, 1975, s. 62.
100
Bkz. Şapolyo, Mezhepler ve Tarikatlar Tarihi, s. 489. Yazar, burada Tevfik Fikret’in (ö.1915) bir şiirine
göndermede bulunmaktadır.
101
Muhammed Reşîd Rızâ, Resâilu’s-Sunne, Dâru’l-Menâr, Kahire, 1947, s. 13.
102
Derin, Süleyman, İngiliz Oryantalizmi ve Tasavvuf, Küre yay. İstanbul, 2006, s.161.
103
Abdülhamid, age, s.33.
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Bahâîzm ve taraftarları hakkında farklı zamanlarda çeşitli fetvalar verilmiştir. Onlardan bazıları şunlardır:
Ezher Şeyhi Selim el-Beşerî, 27.12.1910 tarihli 692 sayılı fetvasında
Bahâîlik iddiasında bulunanların küfre saptıklarını söylemiştir. Mısır Şer’î
Mahkemesi, 30.06.1949 tarihinde, Bahaî bir şahısla evlenen kadının, kocasından boşanmasına hükmetmiştir. Ezher Fetva Komisyonu, 23.09. 1949
tarihinde Bahâîlik inancına sahip olanların, küfür içinde bulunduklarına
dair bir fetva daha vermiştir.104
Bâtınîliğin ilk dönemi iyice okunup analiz edildiğinde, Bahâîliğin itikadî
bağlamda tamamen Bâtınîliğin yorum ve batıl görüşleriyle örtüştüğü görülecek ve bu akımın, Bâtınîliğin ana rahminden doğan bir çocuk olduğu
anlaşılacaktır.105
Velhasıl, Müslümanların çalışmalarını başarısız kılma, onları durdurma hususunda düşmanlarla işbirliği yapmak; Hz. Peygamberin, Araplar
arasından çıkmasına tahammül edemeyenlerin, ırkçılığa dayalı tarihi kimliklerini sürdürmek; Allah’ın kelamını yerinden oynatarak, onu gayelerine
hizmet edecek şekilde tevil etmek; Peygamberlik kapısını açık tutmak ve
kendi başkanlarını peygamber gösterebilmek için, Hz. Muhammed’in son
peygamber olduğunu inkâr etmek ve insanları kolayca avlayabilmek için
ondaki maddî arzuların varlığına dayanarak, onlara gem vurmayan serbest
bir hayat yaşama tarzı tanımak; İslam birliğine karşı çıkmak ve onu düşmanca gayelerine yarayacak şekilde parçalamaktır.106
Sonuç
Başlangıçta felsefik bir kanaat şeklinde ortaya çıkan Bahâîlik, sıradan
bir tarikat veya cemaat değildir. Bahâîlik için, büyük dinleri, tek bir potada
birleştirmeye çalışan bir harekettir, demek mümkündür. Bu akım, aynı zamanda özellikle İran’da İslâm öncesi Sasanî, Mazdek, Mecusilik ve Zerdüştlük geleneklerini egemen kılmak isteyen bir akımdır.
Bahâîlere göre Hz. Muhammed’in risaleti sona ermiştir. Hz. Peygamber,
son peygamber olmadığı gibi İslâm dini de son din değildir. Bu akıma göre
Yahudilik, Hıristiyanlık, Budistlik, Zerdüştlük, Müslümanlık, Konfüçyanizm ve Mecusîlik, Bahâullah’ın elinde dürülmüştür.
İslâm akidesinin en temel dinamiklerinden biri olan Hz. Peygamber’in
104

Amir en-Naccâr, el-Bahâiyye ve Cuzûruhâ el-Bâbiyye, s. 86.
ez-Zehebî, et-Tefsir ve’l-Müfessirun, II/257.
106
Bkz. Cerrahoğlu, Tefsir Tarihi, II/388.
105
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son peygamber oluşunu ( 33/Ahzab 40) inkâr eden bir akımın, İslâm dairesi kapsamında değerlendirilmesi, doğru değildir.
Namazda Kur’an ayetleri (73/Müzemmil 20) yerine, Bahaullah’ın eserlerindeki cümleleri ve duaları okumayı salık veren bir düşünce akımının,
İslâm dairesi içinde olması mümkün değildir.
Kâbe’ye dönülerek kılınması gereken namazı (2/Bakara 144, 149, 150),
Bahaullah’ın mezarının bulunduğu Akka’ya dönülerek kılmaya çalışan, bu
ibadeti sadece rükû ile sınırlayan; Ramazan ayında tutulması gereken orucu (2/Bakara 185), 2- 21 Mart arasında ancak 19 gün tutmayı emreden bir
ideolojinin, İslâm ile bir alakası olamaz.
Haccı (2/Bakara 197), yalnızca erkeklerin, Bab’ın Şiraz’daki evini veya
Baha’nın Bağdat’ta ikamet ettiği evi ziyaret etmekle takdir eden bir düşünceyi, kategorik bağlamda İslâm dairesinde algılamak mümkün değildir.
Bahâîlere göre haccın belli bir zamanı ve merasimi yoktur. Oysaki İslâm ’da
hacc ibadetinin hem zamanı (2/Bakara 197) hem de nasıl davranılacağına
dair (tavaf, sa’y, vakfe, şeytan taşlama, kurban vb) bir şekli vardır.
Bahâîlerin, ayetleri fütursuzca tevil ve tahrif etmeleri, iyi niyetle ele alınacak ve değerlendirilecek bir durum değildir. Dolaysıyla bu hareketi İslâm
içi bir hareket veya kanaat çevresi sadedinde değerlendirmek muhaldir.
Hem üstelik bu akım, kimi zaman Müslüman ülkelere karşı sömürgeciler
tarafından bir keşif kolu olarak kullanılmıştır.
Şunu eklememizde yarar vardır: Bahailer, her ne kadar politik arenadan
uzak durduklarını seslendirseler de, uygulamada bu görüşlerine uymamışlardır. Onlar, birçok dış güçle işbirliği yaparak Müslümanları sıkıntıya sokmuşlardır. Dünya Siyonizm’i, söz konusu akıma kucak açmış, bütün dinleri, özellikle de İslâm dinini tahrip etme planında bu akımı kullanmıştır.
Son söz olarak şunu dememiz mümkündür: Liderlerine vahyin geldiğine inanan; Ka’be yerine Akka’daki mezarı hac sembolü olarak gören, duada Allahu Ekber yerine Allahu Ebha söylemeyi şer’î bir zorunluluk sayan;
Kur’an yerine Kitab-ı Akdes’i rehber kabul eden ve daha birçok gayr-ı İslâmî
düşünceye sahip bir akımın, İslâm dairesinde değerlendirilmesi, mümkün
değildir.
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Özet
Hicrî ikinci senede farz kılınan orucun ilk dönemdeki eda keyfiyeti ile oruca dair inen
son ayetlerdeki orucun eda keyfiyetinin farklılık arz ettiğine dair rivayetler bulunmaktadır. Oruç hükümlerinin zikredildiği yegâne Kur’ân pasajı Bakara 183-187 tetkik edildiğinde de Ramazan orucunun tedrîce mütevakkıf bir inzâli olduğunu ifade eden bu rivayetler ile ayetler arasında bir paralellik olduğu görülmektedir. Orucun gerek vaktinde
gerekse keyfiyetinde meydana gelen dönüşümün tüm aşamalarını Kur’ân ayetlerinde
bulabilmenin ne derece mümkün olduğu, buna imkân bulunamadığı noktalarda Hadis
ve Tefsir kaynaklarının nasıl bir açılım sağladığı bu makalenin araştırma alanını oluşturmaktadır. Kaynaklardaki muhtelif rivayetleri sistematik bir şekilde derleyerek oruç
ibadetinin nüzul sürecini kurgulamak böylece ilgili ayetlerin nüzulünün otantik bağlamını tespite çalışmak araştırmanın esas amacını teşkil etmektedir. Araştırma sonucunda, orucun ilk döneminde Müslümanların yatsı vaktinden ertesi günün akşamına
kadar oruç tuttukları ve evvelden oruç tecrübeleri olmadığı için miskin doyurmak ile
oruç tutmak arasında muhayyer bırakıldıkları görülmüştür. Bu dönemden sonra ise ilk
etapta fidye muhayyeriyeti kaldırılmış, hasta ve yolcu dışındakilerin Ramazan ayının
tüm günlerini oruçlu geçirmeleri irade buyurulmuştur. Müslümanların Ramazan ayı
boyunca yatsıdan akşama kadar oruç tutmada zorlanmaları üzerine de ikinci etapta
orucun günlük süresi tan yerinin ağarmasından akşama kadar olacak şekilde düzenlenmiş ve Ramazan orucu bugünkü halini almıştır.
Anahtar Kelimeler: Ramazan, oruç, teşrî, sıyâm, savm.
ENACTMENT OF RAMADAN FASTING
Abstract
There are some reports that there was a difference between the way of practicing of
fasting during the early Islamic period, which was obliged upon all adult Muslims
on 2nd century of Hegira and the fasting explained in the last āyāt (verses) in the
Qur’an about the fasting. Upon inspection of al-Baqarah 183-187, the only passages
in the Qur’an which mention the rules of fasting it seems that there is a coordi-
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nation between those reports which state that the fasting of Ramadan had been
obliged in a gradual process and the aforementioned āyāt. This article focuses on
the degree of possibility to find out the whole steps of the change of form in terms
of timing and condition of fasting from the āyāt in Qur’an, if it is not possible at
some points, to see the new directions the sources of Hadith and Tafsir provide in
this sense. The main aim in this article is to rebuild the process end of which fasting practice became an obligation by systematically bringing together the various
reports in the related sources and as a result to ultimately determine the authentic
context that the related āyāt revealed. Consequently it was discovered that, during
the early period of fasting the Muslims were fasting in a period starting from a little
after sunset until the next evening and were allowed to choose between providing
food to a poor and fasting since they were not used to fasting before. Afterwards,
the choice of providing food to a poor was abolished and all Muslims apart from
those who were ill and on travel were ordered to fast the whole Ramadan. Due to
the hardship the Muslims then experienced in fasting from a period starting from
sunset until the sunset in the next day, there made a second arrangement in the
duration of daily fasting starting from daybreak to the same evening as it is today.
Keywords: Ramadan, fasting, enactment, siam, sawm.

Giriş

O

ruç kelimesi Türkçemize, Farsça’da günlük ve oruç anlamlarına gelen ( روزﻩrûze) kelimesinden geçmiş ve zaman içinde
rûze→urûze→uruç→oruç şeklinde dönüşüme uğramıştır.1 Kelimenin Kur’ân’daki karşılığı ( ِﺻﻴَﺎمsıyâm) yahut ( َﺻ ْﻮمsavm)’dır.2 Her iki kelime de; yemek, konuşmak, yürümek gibi herhangi bir işten uzak durmak
anlamına gelen saveme kökünden mastardır.3 Şu kadar var ki Kur’ân’da sıyâm,
belirli vakitlerde yeme-içme ve cinsî münasebetten uzak durularak edâ
edilen bir ibadetin adı iken; savm konuşmama orucunu ifade etmek için
kullanılmaktadır.4 Savm kelimesi sadece Mekke döneminde indirilen Meryem sûresi 26. ayette zikredilmiştir.5 Sıyâm ise tamamı Medenî olan sûrelerde
1

2

3

4

5

İlhan Ayverdi, Asırlar Boyu Târihî Seyri İçinde Misalli Büyük Türkçe Sözlük, İstanbul, Kubbealtı Neşriyat, 2006, “oruç” md., III, 2402.
Hâkka sûresi (69), 24. ayette zikredilen ْﺨﺎﻟِﻴَ ِﺔ
َ  اﻟkelimesine oruç manası verilerek ayetin “(Onlara denir
ki:) oruçlu geçirdiğiniz günlere karşılık, âfiyetle yeyin, için.” anlamına geldiğine dair bkz. Celaleddîn
es-Suyûtî Abdurrahman b. Ebî Bekr (v. 911), ed-Dürru’l-Mensûr fi’t-Tefsîri bi’l-Me’sûr, Kahire, Merkezu Hecr li’l-Buhus ve’d-Dirasati’l-Arabiyye ve’l-İslamiyye, 2003, XIV, 678-679.
Râğıb el-Isfahânî Hüseyin b. Muhammed (h. V. asrın ilk çeyreği), el-Müfredât fî Ğarîbi’l-Kur’ân, y.y.,
Mektebetü Nezâr Mustafa el-Bâz, t.y., II, 380. Kur’ân’da bu kökten türeyen fiil ve isimler için bkz. Muhammed Fuâd Abdulbâkî, el-Mu‘cemu’l-Müfehres li Elfâzi’l-Kur’âni’l-Kerîm, Kahire, Dâru’l-Hadîs,
1364 h.,  ﺻﻮمmd.
Yahyâ b. Ziyâd el-Ferrâ (v. 207), Meâni’l-Kur’ân, Beyrut, Âlemü’l-Kütüb, 1983, II, 166; Râğıb el-Isfahânî,
Müfredât, II, 380. Meryem sûresi 26. ayette belirtildiği üzere susma orucu savmın edasında kişi yemeiçme fiillerini yapabiliyordu. Hadislerde savm ve sıyâm birbirinin yerine çokça kullanılmaktadır. Bununla
birlikte Buhârî ve Tirmizî oruca dair hadisleri “Kitabu’s-Savm” adı altında cem ederken diğer Kütüb-i Sitte
müellifleri (Müslim, Ebû Davud, Nesâi, İbn Mâce) “Kitabu’s-Sıyâm” başlığını tercih etmişlerdir.
َﻦ ا َُﻛﻠِ َّﻢ اﻟَْﻴـ ْﻮَم اِﻧْ ِﺴﻴًّﺎ
َ “ ﻓَ ُﻜﻠِﻲ َو ْاﺷ َﺮﺑِﻲ َوﻗَ ِّﺮي َﻋْﻴـﻨًﺎ ﻓَﺎِ ﱠﻣﺎ َﺗـ َﺮﻳِ ﱠﻦ ِﻣ َﻦ اﻟْﺒَ َﺸ ِﺮ اYe, iç. Gözün aydın olsun!
ْ َر ُت ﻟِﻠ ﱠﺮ ْﺣ ٰﻤ ِﻦ َﺻ ْﻮًﻣﺎ َﻓـﻠ
ْ َﺣ ًﺪا َﻓـ ُﻘﻮ ۤﻟِﻲ اِﻧِّﻲ ﻧَﺬ
Eğer insanlardan birini görürsen de ki: Ben, çok merhametli olan Allah’a oruç adadım; artık bugün
hiçbir insanla konuşmayacağım.”
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dokuz kere geçmektedir.6 Orucun ıstılâhî manası ise, “bir kişinin niyet ederek
fecr-i sadıkın doğuşundan güneşin batışına dek orucunu bozacak şeylerden
uzak durmak suretiyle edâ ettiği ibadet” şeklindedir.7
Ramazan ( )رﻣﻀﺎنkelimesi, şiddetli sıcağı ifade eden  رﻣﺾkökünden müştaktır. Araplar taşları sıcak olan yer için ض َرِﻣ َﻀ ٌﺔ
ٌ  اَ ْرterkibini kullanırlardı. Ramazan ayı kamerî ayların dokuzuncusu olup Şaban ve Şevval ayları arasında yer almaktadır. Bu ayın Ramazan olarak isimlendirilmesi, Arapların
aylara isim verirken o günlere denk gelen şiddetli sıcaklar sebebiyledir.8
Kur’ân’da ismi zikredilen yegâne kamerî ay Ramazan’dır (Bakara sûresi 185.
ayet). Ramazan ayı önemini, Kur’ân’ın indirilmiş olduğu Kadir gecesinin bu
ayda yer almasından kazanmaktadır.9
Yaşayan dünya dinleri ve tarihteki birçok kültürde oruç yahut benzeri bir
ibadet/yaşam şekli bulunduğu bilinmektedir.10 Nüzûl dönemi Mekke vasatında da bilinen bu ibadet, Mekkeliler tarafından işlemiş oldukları bir günaha
keffaret olması veya başlarına gelen bir kıtlığın sona ermesi sebebiyle şükür
için Aşure ( )ﻋﺎﺷﻮراءgününde eda edilmekteydi.11 Râsul-i Ekrem bisetten önce
ve sonra Mekke’de bu ibadeti yerine getirir ve zaman zaman ashabına oruç
tutmalarını tavsiye ederdi.12 Orucun Müslümanlara farz kılınması ise hicretin on yedinci ayı olan Şaban ayının üçüncü gününe tesadüf etmektedir.13
Kur’ân’da orucun edâ keyfiyetinden bahseden Bakara 183-187. ayetler,
kendilerine açıklık getiren rivayetler olmaksızın dahi okunduğunda oruç
ibadetinin bir dönemden sonra farklı bir eda şekline kavuştuğunu göstermektedir. Hadis ve Tefsir kaynaklarındaki rivayetler ise bu durumu sarahaten ortaya koyarken ayetlere yansımayan zaman dilimlerini de tamam-

6
7

8

9
10
11

12

13

Bakara (2), 183, 187 [2], 196 [2]; Nisâ (4), 92; Mâide (5), 89, 95; Mücâdele (58), 4.
Kurtubî Muhammed b. Ahmed (v. 671), el-Câmiu li Ahkâmi’l-Kur’ân ve’l-Mübeyyinu limâ Tedammenehû
mine’s-Sünneti ve Âyi’l-Furkân, Beyrut, Müessesetü’r-Risâle, 2006, III, 123; Abdurrahman el-Cezerî (v.
1941 m.), Fıkhu alâ Mezâhibi’l-Erbaa, Kahire, Dâru’l-Hadis, 2004, I, 419. Midenin ihtiyaçlarından ve
cinsî arzulardan fiilî olarak, mideye ve iç organlara girecek ilaç ve benzeri hissî olan her şeyden uzak
durmamak orucu bozan şeylerdir. Bkz. Vehbe Zuhaylî, İslâm Fıkhı Ansiklopedisi, terc. Dr. Ahmet Efe
vd., İstanbul, Risâle Yayınları, 1994, III, 109. Haram ve mahzurlu olan şeylerin tamamından uzak durmanın orucun kemali için gerekli olduğunu anlatan bir hadis-i şerif için bkz. Muhammed b. İsmail
el-Buhârî (v. 256), Sahîhu’l-Buhârî, Beyrut, Dâru İbn Kesîr, 2002, (30) Savm, 8; Kurtubî, a.y.
Ahmed b. Fâris (v. 395), Mucemu Mekâyîsi’l-Luğa, y.y., Dâru’l-Fikr, 1979, II, 440; Râğıb el-Isfahânî,
Müfredât, I, 268.
Bkz. Bakara (2), 185; Duhân (44), 3-6; Kadr (97), 1-5.
Osman Cilâcı, İlâhi Dinlerde Oruç Hac ve Kurban, İzmir, Akyol Neşriyat, 1980, s. 11-14.
Mahmûd Şükrî b. Abdillah el-Âlûsî (v. 1924 m.), Bülûğu’l-Ereb fî Marifeti Ahvâli’l-Arab, tsh. Muhammed Behçet el-Eserî, 2. Baskı, y.y., t.y., II, 288.
Ahmed b. Hanbel (v. 241), el-Müsned, Kahire, Dâru’l-Hadîs, 1995, II, 357; Cevad Ali (v. 1987), elMufassal fî Târîhi’l-Arab Kable’l-İslâm, y.y., Câmiatü Bağdât, 1993, VI, 339.
Muhammed b. Sa’d (v. 230), Kitâbu’t-Tabakâti’l-Kebîr, Kahire, Mektebetü’l-Hancî, 2001, I, 214; Ali
Hatîb, es-Sıyâm mine’l-Bidâye hatta’l-İslâm, Kahire, Mektebetü’l-Külliyyâti’l-Ezheriyye, t.y., s. 150. Ayrıca bkz. Ali b. Muhammed el-Hâzin (v. 741), Lübâbu’t-Te’vîl fî Meâni’t-Tenzîl, y.y., 1317 (h.), I, 110.
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lamaktadırlar. Söz gelimi Muaz b. Cebel (v. 17) rivayeti orucun geçirdiği
safahâtı özetle şöyle tasvîr etmektedir:
“Namaz ve oruç üçer aşama geçirdi. Namazın aşamaları … Orucun aşamaları
ise şunlardır: Rasûlullah Medine’ye gelince her ayda üç gün oruç tutmaya başladı
ve Aşure günü oruç tuttu. Sonra Allah (c.c.) ‘Ey İmân edenler! İttikâ edersiniz
umuduyla, oruç, sizden öncekilere farz kılındığı şekliyle sayılı günlerde tutasınız
diye size de farz kılındı. Fakat sizden biri hasta olur yahut sefer halinde bulunur(da
oruç tutmaz)sa, (hasta olmadığı veya sefer halinde bulunmadığı) başka günlerde,
tutmamış olduğu oruçlarını tutar. Oruca takat bul(up da oruç tutmay)anların, tutmadıkları oruca bedel olarak bir miskin doyurması gerekir.’ ayetini indirerek orucu farz kıldı. Böylece oruç tutmak isteyen oruç tuttu, miskin doyurmak isteyen
miskin doyurdu. Dolayısıyla miskin doyurmak, oruç tutmanın yerine sayıldı. Bu,
ilk aşamadır. Sonra Allah (c.c.) ‘Ramazan ayı, insanlara yol gösterici, doğrunun
ve doğruyu eğriden ayırmanın açık delilleri olarak Kur’an’ın indirildiği aydır. Öyle
ise sizden Ramazan ayını idrak edenler onda oruç tutsun.’ ayetini indirdi. Böylece Allah mukîm ve sıhhatli kişinin Ramazan orucu tutmasını (miskin doyurma
seçeneğini kaldırarak) kesinleştirdi. Hasta ve yolculara ise (oruçlarını hasta veya
yolcu olmadıkları diğer günlerde tutmaya dair) ruhsat verdi. Miskin doyurma da
oruca güç yetiremeyen yaşlı kişilere kaldı. Bunlar ilk iki aşamadır. (Bu dönemde Müslümanlar akşam vaktinden sonra) uyumadıkları müddetçe yeme-içme ve
cinsî münasebette bulunabiliyorlardı. Uyuduklarında ise bunları yapmak yasak
oluyor (ve yeni oruç süresi başlıyor)du. Sonra ensârdan Sırma adındaki biri oruçlu iken akşama kadar çalıştı ve evine döndüğünde bir şey yemeden içmeden yatsı
namazını kılarak uyudu. Ertesi gün (yeni günün orucu başladığından) oruçlu
olarak uyandı. Rasûl-i Ekrem onu bîtap bir halde görüp ‘Niçin böyle bîtap bir haldesin’ diye sorunca Sırma ‘Yâ Rasûlallah akşama kadar çalıştım. Eve gelince ağırlaşıp uyumuşum. Sabah uyanınca da (yeni günün orucu başladığından) oruçlu
olarak uyandım.’ dedi. (Hz.) Ömer de uyuduktan sonra hanımı yahut cariyesiyle
ilişkiye girdi ve durumunu Râsul-i Ekrem’e anlattı. İşte bunlar üzerine de Allah
‘Oruç (tuttuğunuz) gecede kadınlarınıza yaklaşmak size helâl kılındı. Onlar sizin
için birer elbise, siz de onlar için birer elbisesiniz. Allah, nefislerinize hıyânet ettiğinizi bildi ve tevbenizi kabul edip sizi bağışladı. Artık hanımlarınıza yaklaşabilir
ve Allah’ın sizin için takdir ettiğini arayabilirsiniz. Fecrin beyaz ipliğini (aydınlığı),
siyah ipliğinden (karanlığından) ayırt edinceye kadar yeyin, için. Sonra da akşama
kadar orucu(nuzu) tamamlayın.’ ayetini indirdi.”14
14

Ahmed b. Hanbel, Müsned, XVI, 207-209. Ayrıca bkz. Ebû Dâvûd Süleyman b. el-Eş‘as es-Sicistânî (v.
275), Sünenü Ebî Dâvûd, Riyad, Mektebetü’l-Maârif, t.y., (2) Salât, 28. İbn Ebî Leylâ’dan gelen benzer
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Buna göre; farz kılınmasının ilk döneminde orucun günlük süresi, yahudi yahut hıristiyanların tuttukları şekliyle, yatsı vaktinden başlamakta ve
diğer günün yatsı vaktine yakın bir zamana kadar devam etmekteydi. Ayrıca ilk dönemde oruç tecrübesi bulunmayan Müslümanlar, miskin doyurmak yahut oruç tutmak arasında muhayyer bırakılmıştır. Ancak daha sonra
indirilen ayetler önce fidye muhayyeriyetini kaldırmış, ardından da orucun
günlük süresini fecr-i sadıktan leyle olacak şekilde düzenlemiştir. Bu bilgiler
orucun eda keyfiyetinden bahseden ayetlerin blok halinde inmediğini; faiz
ve içkinin yasaklanması, namaz ve zekâtın farz kılınmasındaki tedrîcî metodun oruçta da takip edildiğini ortaya koymaktadır.
Orucun geçirmiş olduğu istihaleye dair rivayetlerin birbiriyle mütenasip olmadığı ve sistematik bir şekilde kaynaklarda yer almadığı görülmektedir. Çoğu rivayet, oruçla ilgi ayetlerin nüzûl dönemlerinin sadece
bir yönüne işaret etmekte ve olayı bütünüyle yansıtmamaktadır. Ayrıca
birbiriyle mütenâkız rivayetler de bulunmaktadır. Bu bakımdan orucun
nüzulüne dair rivayetlerin tamamını kullanarak inzâl sürecini kurgulamak
elzem olduğu kadar büyük bir tekellüftür de. Öte yandan tüm rivayetleri
süreç kurgusuna dâhil etmek farklı nüzûl süreçlerinin kurgulanmasını da
zorunlu olarak ortaya çıkarmaktadır. Bununla birlikte nüzul sürecine dair
bir tercihte bulunmak oldukça zor ve risklidir. Bu sebepten olsa gerek Tefsir
kaynakları ilgili rivayetlerin tamamını sürece dâhil ederek bir kurgu yapmaktan uzak durmuştur. Söz gelimi Mâtürîdî, Bakara 183-184 ile 185. ayet
arasında bir nesh ilişkisinin olduğundan bahsederken farklı nüzul ihtimallerini zikretmiş ve akabinde oruç ayetlerinin nüzul sürecine dair tam bir
kurgunun yapılmasının zor ve gereksiz olduğunu şöyle ifade etmiştir:
“Bunlardan hangisi olursa olsun, bunun hakikatini bilmeye ihtiyacımız
yok. Zira biz orucun başlangıçtaki haliyle mükellef kılınmadık. Biz ibkâ
edilen farz oruçla mükellef kılındık ki o da hakkında ihtilaf olmayan Ramazan orucudur.”15
Tüm bu açılardan orucun nüzul sürecine dair gerek Hadis gerekse Tefsir kaynaklarında müteferrik halde bulunan bilgileri sistematik bir şekilde

15

bir rivayette bu üç aşamadan birinin hasta olan kişinin oruç tutmayarak bir miskini doyurduğu ve akabinde indirilen  ﻓَ ِﻌ ﱠﺪٌة ِﻣ ْﻦ اَﻳﱠﺎ ٍم ٰا َﺧ َﺮayetiyle bunun nesh edildiği aşama olduğu belirtilmektedir. Bkz. İbn Ebî
Hâtim Abdurrahman b. Muhammed (v. 327), Tefsîru’l-Kur’âni’l-Azîm, Riyad, Mektebetü Nezâr Mustafa
el-Bâz, 1997, I, 306. Bakara 187. ayetteki  ِﻣ َﻦ اﻟْ َﻔ ْﺠ ِﺮifadesinin sonradan indiğini belirten rivayetler dikkate
alındığında orucun farz kılınmasına dördündü bir aşama da ilave edilebilir. Bkz. Buhârî, Sahîh, (30)
Savm, 16; Muhammed b. Cerîr et-Taberî (v. 310), Câmiu’l-Beyân an Te’vîli Âyi’l-Kur’ân, thk. Abdullah
b. Abdülmuhsin et-Türkî, y.y., Dâru Hicr, t.y., III, 251; İbn Ebî Hâtim, Tefsîr, I, 318.
Mâtürîdî Muhammed b. Muhammed (v. 333), Te’vîlâtü Ehli’s-Sünne, Beyrut, Müessesetü’r-Risâle,
2004, I, 131.
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derlemek gayesiyle kaleme aldığımız bu çalışma, doğal olarak oruç hakkındaki fıkhî ahkâmı ele almaktan uzak olup; Hadis ve Tefsir kaynaklarındaki
sahabe, tabiîn ve tebe-i tâbiîn rivayetleri müvâcehesinde orucun farziyetinin seyrine ve nüzûl safahâtına odaklanmaktadır.
Nüzûl ortamındaki Yahudi ve Hıristiyanların oruçlarını ne zaman ve
nasıl eda ettiklerinin bilinmesi, orucun ilk döneminde inen ayetlerin Ehl-i
kitabın orucunu kaynak gösteriyor olması açısından önem arz etmektedir.
Bu bakımdan aşağıdaki başlıklarda araştırmanın esas bölümüne alt yapı
hazırlamak gayesiyle Yahudilerin, Hıristiyanların ve Mekke müşriklerinin
oruca dair bilgi ve uygulamaları ele alınacaktır.
I. Önceki Şeriatlarda Oruç
Bilindiği üzere İslâm, Kur’ân’da insanlığa gönderilen yegâne dinin adı
olarak zikredilmektedir.16 Bununla birlikte İslâm dini şeriat bakımından
ümmetlerde farklı şekillerde tezahür etmiştir.17 Namazın rekât ve vakit
sayısı, zekâtın miktarı, kurbanın şekli, ganimet malları ve cezâlara dair
muhtelif uygulamalar bu şeriat farklılıklarından bazılarıdır.18 Orucun bir
türünün de Hz. Meryem zamanında konuşmayarak edâ edilmesi, bunun
bir diğer örneği olarak zikredilebilir.19
Oruç ibadeti perhiz, riyâzât gibi şekilleriyle yaşayan dünya dinlerinin
kâhir ekseriyetinde bulunmaktadır. Günümüzde mütedeyyinleri bulunan
Hinduizm, Brahmanizm, Jainizm, Taoizm, Totemizm, Maniheizm, Hıristiyanlık ve Yahudilik’te oruç bulunmakta; Keltler, Perulular, Babilonyalılar,
Mısırlılar, Romalılar ve Yunanların bu ibadeti edâ ettikleri bilinmektedir.20
Hz. Yunus’un peygamber olarak gönderildiği Asurluların başkenti Ninova sakinlerinin de başlarına gelecek azabı savmak gayesiyle oruç tuttukları
Tana(k)h’ın Neviim (Peygamberler) kısmında zikredilmektedir.21
Yahudilikte oruç kadîm bir ibadet olarak kabul ve edâ edilmektedir.
Hz. Dâvud’un gün aşırı oruç tuttuğu, Hz. Yahyâ’nın Benî İsrâîl’e orucu em16
17
18

19

20
21

Âl-i İmrân (3), 19. Ayrıca bkz. Hacc (22), 78.
Örnekleri için bkz. Enâm (6), 146; Âl-i İmrân (3), 50; Mâide (5), 45; Bakara (2), 178.
Buhârî, Sahîh, (8) Salat, 1; Müslim b. el-Haccâc (v. 261), Sahîhu Müslim, Beyrut, Dâru’l-Fikr, 2003,
(5) Mesâcid ve Mevâdiu’s-Salat, 1; Taberî, Câmiu’l-Beyân, VIII, 414-415; Abdurrahman Küçük,
“İbâdet” md. (İslâm Öncesi Dinlerde İbadet), Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi, XIX, 235-240.
Meryem (19), 26. Ayetten anlaşıldığı kadarıyla o dönemde bu tür bir oruç edâ edilirken yeme-içme
fiilleri yapılabiliyordu.
Osman Cilâcı, İlâhi Dinlerde Oruç Hac ve Kurban, s. 11-14.
Yunus 3:1-10. Bazı toplumların orucu daha çok tanrı/tanrıların gazabını gidermek için tuttukları görülmektedir. Bu bakımdan Bakara 183’te orucun takvâlı olmak, takvâya erişmek için tutulması gerektiği
vurgusu, orucun zikri geçen şekilde anlamlandırılmaması gereğinin bir ifadesi olarak düşünülebilir.
Bkz. Muhammed Reşîd Rızâ (v. 1935 m.), Tefsîru’l-Menâr, Kahire, Dâru’l-Menâr, 1947, II, 145.
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rettiği bilinmekte22, Tefsir kaynakları Arâf sûresinin 142. ayeti sadedinde Hz. Musa’nın otuz veya kırk gün tuttuğu bir oruçtan bahsetmektedir.23
Beyhakî’nin zikrettiği Kabu’l-Ahbar rivayetinde ise Allah Teâla’nın Hz.
Musa’ya Ramazan orucunu farz kıldığına dair bir bilgi yer almaktadır.24 İbn
Ömer kanalıyla aktarılan “Allah Ramazan orucunu sizden önceki ümmetlere de farz kıldı” şeklindeki hadis-i şerîf de bu bilgiyi teyid etmektedir.25
Öte yandan Rasûl-i Ekrem’in Tevrat’ın Ramazan’ın 6. günü indirildiğini bildirmesi26 ve İbrânî takviminde ayların sırası bakımından Ramazan
ayına tekâbül eden Sivan ayının 6. gününde Yahudilerin Tevrat’ın verilmesini kutlamaları (Şavuot bayramı) da Benî İsrail’e Tevrat’ın indirildiği
Ramazan/Sivan ayını oruçla geçirmeleri emrinin verilmiş olma ihtimalini
kuvvetlendirmektedir.27
Rasûlullah dönemindeki Hayber ve Medine Yahudileri Muharrem ayının onuncu günü olan Aşure gününü oruçlu geçirir ve o günü bayram olarak kutlardı. Onlar, Allah’ın Benî İsrâil’i düşmanlarından kurtardığı günün
Aşure günü olduğunu ve Hz. Musa’nın her Aşure gününde oruç tuttuğunu aktarmışlardır.28 Aşure günü, Yahudi takviminde Tişrî ayının onuncu
günü olan Yom Kipur (keffaret günü)’a tekabül etmektedir.29 Kipur, Yahudi
takviminin en kutsal günü olup esfâr-ı hamse (Torah)’de tutulması emredilen yegâne oruç Yom Kipur orucudur.30 Yom Kipur’un tarihi, Benî İsrail’in
çöldeki yolculuğuna kadar uzanmaktadır. Benî İsrâil’den olanlar her Yom
Kipur’da atalarının altın buzağıya tapınmalarını bir nedamet hissiyle hatırlayarak günü oruç ve dualar ile ihyâ ederler.31
Yom Kipur’un en önemli özelliği Yahudilerin yirmi beş saate varan bir
oruç tutmalarıdır. Yom Kipur orucu büyük oruçlardandır. Küçük oruçlarda sadece yiyecek ve içecek yasak iken; büyük oruçlarda (parmak ve gözler dışında) vücudu yıkamak, yağlanmak (kozmetik, losyon kullanmak),
22
23

24
25

26

27
28
29
30
31

Buhârî, Sahîh, (30) Savm, 55, 59; Suyûtî, Dürru’l-Mensûr, II, 198-199. Ayrıca bkz. Suyûtî, a.e., II, 192.
Hâzin, Lübâbu’t-Te’vîl, II, 244; İbn Kesîr İsmâil b. Ömer (v. 774), Tefsîru’l-Kur’âni’l-Azîm, Riyad, Dâru
Tîbe, 1999, III, 468; Mahmûd b. Abdillah el-Âlûsî, (v. 1270/1854), Rûhu’l-Meânî fî Tefsîri’l-Kur’âni’lAzîm ve’s-Sebi’l-Mesânî, Beyrut, Dâru İhyâi’t-Türâsi’l-Arabî, t.y., IX, 43. Hz. İsa’nın da kırk günlük
benzer bir oruç tuttuğuna dair bilgi için bkz. Matta, 4: 1-4.
Suyûtî, Dürru’l-Mensûr, II, 224-225.
İbn Ebî Hâtim, Tefsîr, I, 304. Ayrıca bkz. İbn Kesîr, Tefsîr, I, 497; Suyûtî, a.e., II, 176. İbn Ebî Hâtim’in
aktardığı bu hadisin senedinde mechûl bir ravinin bulunduğuna dair İbn Hacer’in cerh mütâlaası için
bkz. İbn Hacer Ahmed b. Ali (v. 852), Fethu’l-Bârî bi Şerhi Sahîhi’l-Buhârî, Riyad, 2001, VIII, 27.
Ahmed b. Hanbel, Müsned, XIII, 223 (16921); Taberî, Câmiu’l-Beyân, III, 189; İbn Ebî Hâtim, Tefsîr,
I, 310; Suyûtî, Dürru’l-Mensûr, II, 231-232.
Sargon Erdem, “Bayram” md., Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi, V, 258.
Buhârî, Sahîh, (30) Savm, 69; Müslim, Sahîh, (13) Sıyâm, 19; Cevad Ali, Mufassal, VI, 341.
Cevad Ali, a.e., VI, 341.
Levililer 23: 26-32. Bkz. Adem Özen, Yahudilikte İbadet, İstanbul, Ayışığı Kitapları, 2001, s. 174, 209.
Adem Özen, a.e., s. 208.
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deriden mamul ayakkabı ve elbise giymek, cinsel münasebette bulunmak
da yasaktır. Bu yasaklar, Tişrî ayının dokuzuncu günü güneş batımından
önce başlayıp onuncu gün yıldızların görünmesinden sonra sona erer. Bu
süre içerisinde ibadet dışında herhangi bir işle meşgul olmak yasaktır. Yom
Kipur’dan bir önceki gün herhangi bir sebeple oruç tutulamaz.32
Yom Kipur dışındaki oruçlar, özellikle ilk dönemlerde kral veya mahallî
cemaat yetkililerinin ilan ettiği herhangi bir gün tutulurdu. Kral gibi millî
liderlerin ölümünde bir günden bir haftaya kadar yas oruçları tutulabilirdi.
Daha sonraları ise orucun bir zühd ifadesi olarak eda edildiği görülmektedir. Yahudilikte orucun belirli aralıklarla tekrarlanan bir ibadet halini alması sürgünden sonradır.33
Hıristiyanlıkta oruç, senenin belirli bir ayı veya gününe münhasır olmayan ve bu dine müntesip olanların istedikleri her zaman edâ edebilecekleri
bir ibadet olarak karşımıza çıkmaktadır.34 Zira Hz. İsa’nın oruç öğretisi orucun ne zaman ve nasıl tutulacağı gibi açıklamalardan uzaktır. Bu öğreti sayı
ve kurallarla ilgilenmeyip orucun ne kadar içtenlikle eda edildiğini dikkate
alır.35 Bu bakımdan Hıristiyan öğretisinde oruç; günahları ve suçları fark
ederek gururu kırmak, tevazuu öğrenmek, tevbe etmek, Tanrıyla derin ve
anlamlı ilişki kurmak, Tanrı’nın planını daha iyi anlamak gayesiyle bedenî
ve maddî şeylerden bir süre uzak durarak edâ edilen bir ibadet şeklinde
tanımlanmıştır.36 Ayrıca orucun Mesih merkezli olması hem makbuliyyeti
hem de Tanrı’nın rızasını celb etmesi açısından şarttır. Böylelikle oruç, Hz.
İsa’yı dünyaya ilan etmenin bir vasıtası da kılınmaktadır.37
Akşam yenen yemekten sonra ertesi akşama kadar bir şey yememek ve
içmemek orucun Hıristiyanlıktaki günlük şekillerindendir. Orucun süresi
gün batımıyla sonlanır. Bununla birlikte orucun, gece karanlığının çökmesi
yahut şafak vaktine yakın horozların ötmesi ile nihayete ereceği de söylenmiştir. Oruç tutmakta zorlananlar gün içinde sıvı şeyler içerek bazen de
ekmek gibi temel gıdalar yiyerek oruçlarını hafifletir ve perhize dönüştü32

33
34

35
36
37

Suzan Alalu vd., Yahudilikte Kavram ve Değerler: Dinsel Bayramlar-Dinsel Kavramlar-Dinsel Gereçler, İstanbul, Gözlem Gazetecilik Basın ve Yayın, 1996, s. 44-46; Adem Özen, a.e., s. 177, 209. Râsul-i
Ekrem’in ehlikitabın orucu ile bizim orucumuzu ayıran şeyin Allah’ın ümmetine bereket olarak ihsan ettiği sahur yemeği olduğunu ifadesi de gece yemek yemenin yasak olduğu bu şekilde bir orucu
hatırlatmaktadır. Müslim, Sahîh, (13) Kitâbu’s-Sıyâm, 9; Ebû Dâvûd, Sünen, (8) Kitâbu’s-Sıyâm, 15;
Nesâî Ahmed b. Şuayb (v. 303), Sünenü’n-Nesâî, Riyad, Mektebetü’l-Maârif, 1417 h., (22) Kitâbu’sSıyâm, 24; Ahmed b. Hanbel, Müsned, XVI, 527 (23007), 536 (23036).
Adem Özen, Yahudilikte İbadet, s. 175, 176.
İlhan Keskinöz, Hristiyanlıkta Oruç, İstanbul, Türk Dünyası Presbiteryen Kilisesi, 2002, s. 13. Kiliselerin yayımlamış oldukları takvimlerde belirtilen oruçlar teşvik ve tavsiye mahiyetindedir. Bkz. a.y.
Ali Erbaş, Hıristiyanlıkta İbadet, İstanbul, Ayışığı Kitapları, 2003, s. 58.
Keskinöz, Hristiyanlıkta Oruç, s. 23.
Ali Erbaş, Hıristiyanlıkta İbadet, s. 55.
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rürler. Bu bağlamda oruç et, tatlı gibi lüks sayılabilecek gıdalardan uzak
durmanın adıdır.38 Hz. İsa, oruçlu iken yıkanmamak ve yağlanmamak gibi
Yahudi şeriatındaki uygulamaların riyâya vesile kılınabileceği gerekçesiyle,
oruçta yüzün yıkanmasını ve başa yağ sürülmesini emretmiştir.39
İncil’in Matta varyantında vakti tasrîh edilmeksizin Hz. İsa’nın çölde kırk gün peş peşe tuttuğu bir oruçtan bahsedilmektedir.40 Bir ibadet
olarak ikinci asırdan itibaren şartları teşekkül eden Hıristiyan orucunun
o dönemdeki bir türü de, Paskalya bayramından önce Hz. İsa’nın çöldeki orucunu anarak tutulan kırk günlük oruçtur. Bu oruç dördüncü asırda
Quadragesima adıyla tutulmaya devam edilmiş, bazı kiliseler bu süreye bir
hafta daha ilave ederek Paskalya öncesindeki yedi haftayı oruçlu geçirmişlerdir. Paskalya arefesinde sona eren ve adına Carem denen bu kırk günlük
orucu Katolik, Protestan ve Anglikan kiliselerine mensup kişilerin tutmaya
gayret ettikleri görülmektedir. Carem’in mecburi günleri ilk günü ile Hz.
İsa’nın Cuma günü haça gerilmesinden ötürü Cuma’ya denk getirilen ve
Kutsal Cuma olarak isimlendirilen son günüdür. Kutsal Cuma gününde
aşâi rabbânî (Rabb’in sofrası) kutlaması yapılır. Carem oruçları gece yarısına kadar tutulur. Carem’de normal günde yenen yiyecek üçte bir oranında
azaltılır ve balık dışında herhangi bir et yenilmez. Carem’in ihyâı kişilere
göre de değişebilmektedir. Kimi sigara ve içkiyi azaltarak, kimi vazifelerini
daha iyi yerine getirerek, kimi de muhtaç kişilere yardımda bulunarak Carem orucunu eda eder. İkinci asırdan bu yana bazı Hıristiyanların birtakım
dini metinlerin tavsiyesiyle, tevbelerin kabul edildiği Çarşamba, Cuma ve
Cumartesi günleri de oruç tuttukları bilinmektedir.41
Orucun vakti ve edâ keyfiyeti açısından Hıristiyan mezhepleri arasında farklılıklar bulunmaktadır. Söz gelimi Katoliklerin şükran (okaristi) ve
kilise (ekleziyastik) orucu şeklinde iki kategoride ele aldıkları oruçları Protestanlar tutmazlar. Hatta aynı mezhebe bağlı olduğu halde Romalı bir hıristiyan ile İskenderiyeli bir hıristiyanın tuttuğu oruç birbirinden farklılık
arz edebilir. Oruç günlerinin tespitinde üçüncü asırdan itibaren kiliselerce

38

39
40

41

Keskinöz, Hristiyanlıkta Oruç, s. 39-40; Erbaş, a.e., s. 56-57, 60; Osman Cilâcı, İlâhi Dinlerde Oruç
Hac ve Kurban, s. 25.
Matta, 6: 16-18.
Matta, 4: 1-4. Hz. İsa’nın bu orucu Hz. Musa’ya ittibâen tuttuğu düşünülebilir. Hâzin, Lübâbu’t-Te’vîl,
II, 244; Osman Cilâcı, İlâhi Dinlerde Oruç Hac ve Kurban, s. 28.
Ali Erbaş, Hıristiyanlıkta İbadet, s. 58-60; Osman Cilâcı, a.e., s. 24, 25; Derek Prince, Oruç: Hıristiyanlıkta Bir Yaklaşım, trc.: Hande Taylan, İstanbul, Müjde Yayıncılık, 1995, s. 51.
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çalışmalar yapılmışsa da orucun nasıl tutulacağı Hıristiyanların vicdanına
bırakılmıştır.42
II. Nuzûl Ortamı Mekke Müşrikleri’nde Oruç
Mekke müşriklerinin dini yaşantılarına baktığımızda bir çeşit namaz ve
hac ibadetini yerine getirdiklerini ayrıca hayvanlarla ilgili bir takım uygulamaları da dini bir vecîbe addettiklerini görmekteyiz.43 Onların oruç ve
benzeri bir ibadeti edâ ettiklerine dair Kur’ânî herhangi bir bilgi bulunmasa da, özelde Kureyş genelde ise cahiliyye dönemi Araplarının Aşure
günü oruç tuttukları ve o gün Kâbe’yi örterek tazimde bulundukları rivayet
edilmektedir.44 Tarih kaynakları da, işledikleri bir günaha keffaret aradıkları
esnada Yahudilerin tavsiyesi sonucu Mekkelilerin Aşure günü oruç tutmaya
başladıklarını kaydetmektedir. Başka bir bilgiye göre ise başlarına gelen bir
kıtlığın sona ermesi sebebiyle şükür için Aşure orucunu tutmaktaydılar.45
Bu orucun Hz. İbrahim ve İsmail’den tevarüs eden bir ibadet olduğu da
ifade edilmektedir.46
Mekkelilerin Aşure orucunu nasıl tuttuklarına dair kaynaklarda herhangi bir bilgi zikredilmemektedir. Ancak bu ibadeti Yahudilerden öğrendiklerine göre, edasını da onlarınkine benzettikleri söylenebilir.47 Zira
Arap coğrafyasında yaşayan Yahudi ve Hıristiyanlar kendi ananelerine göre
oruçlarını eda etmekte, Araplar da oruçlarını komşu oldukları Ehl-i kitabın
oruçlarına benzeterek tutmaktaydılar. Söz gelimi Yesriblilerin bildiği oruç
Yahudilerin orucu iken, Irak ve Şam’daki Arapların bildiği oruç Hıristiyan
orucuydu. Mekkeliler ise hanîfler ve tüccarlar vasıtasıyla Ehl-i kitabın tuttuğu oruçlara vakıftılar. Yine onlar, ruhban sınıfının dünya kelamı etmeyerek göklerin ve yerin melekûtunu tefekkür gayesiyle inzivaya çekilip tuttukları susma orucundan da haberdardılar. Hatta bazı Araplar Hira mağarası

42
43
44

45

46

47

Ali Erbaş, a.e., s. 56, 60; Osman Cilâcı, a.e., s. 25.
İlgili bazı ayetler için bkz. Enfâl (8), 35; Arâf (7), 28; Enâm (6), 136-140; Mâide (5), 103.
İbnü’l-Esîr Ebü’s-Seâdât Mecdüddîn el-Mübârek b. Esîrüddîn Muhammed (v. 606), Câmiu’l-Usûl fî
Ehâdîsi’r-Rasûl, y.y., Mektebetü’l-Halvânî, 1969, VI, 305-306. Ayrıca bkz. Cevad Ali, Mufassal, VI,
339, 443; Muhammed b. Abdullah el-Ezrakî (v. 250), Ahbâru Mekke ve mâ Câe fîhâ mine’l-Âsâr, y.y.,
Mektebetü’l-Esedî, 2003, I, 355 vd.
Âlûsî, Bülûğu’l-Ereb, II, 288. Yahudiler Muharrem (İbrânî takvimindeki karşılığı Tişrî) ayının onuncu
günü olan Aşure gününe Yom Kipur (ﻳﻮم اﻟﻜﻔﺎرة/yevmü’l-keffâret) adını vermekte ve o günde güneşin
batışından ertesi günün güneş batışına kadar oruç tutmaktadırlar. Cevad Ali, Mufassal, VI, 341.
Ahmed b. Ömer el-Kurtubî (v. 656), el-Müfhim li mâ Eşkele min Telhîsi Kitâbi Müslim, Beyrut, Dâru İbn
Kesîr, 1996, III, 191; Tahir Olgun, Müslümanlıkta İbadet Tarihi, Ankara, Akçağ Yayınları, 1998, s. 148.
Cevad Ali, Mufassal, VI, 339.
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veya Mekke dağlarında inzivaya çekilerek buna benzer bir ibadeti yerine
getirmekteydiler.48
Yukarıdaki bilgiler ışığında, Mekke müşriklerinin Ehl-i kitabın oruç
ibadetine dair detaylı malumat sahibi olduklarını ve orucu Yahudilerden öğrendikleri şekliyle îfâ ettiklerini söyleyebiliriz. Hz. Peygamber’in
de bi‘setten önce bizzat ve sonrasında ise Ramazan farz kılınıncaya kadar
Müslümanlarla birlikte Aşure orucunu tuttuğu bilinmektedir.49 Öte yandan
cahiliye döneminde Kureyşliler Recep ayında putları ziyaret edip kurban
keser ve oruç tutarlardı. Bunu, işledikleri bir günaha keffaret yahut atlattıkları bir kıtlık sebebiyle şükran amacıyla yaptıkları bilinmektedir.50
III. Kur’ân’da Orucun Teşrîi
Oruç ibadetinin edâ zamanı ve keyfiyetine dair yegâne Kur’ân pasajını oluşturan Bakara 183-187. ayetler dikkatlice okunduğunda, orucun bir
dönemden sonra farklı bir uygulama zamanı ve şekline kavuştuğu anlaşılُ “ اُ ِﺣ ﱠﻞ ﻟsize helâl kılındı” ve ﻓَ ْﺎ ٰﻻ َن
maktadır. Özellikle 187. ayette zikredilen َﻜ ْﻢ
ِ َ“ ﺑartık eşlerinizle münâsebette bulunabilirsiniz” gibi ifadeler, ayetin
وﻫ ﱠﻦ
ُ ﺎﺷ ُﺮ
inmesinden önceki bir uygulamanın/yasağın sonlandırıldığını doğrudan
haber vermektedir.51 Oruç ayetlerinin bu iç bağlamı ve rivayetlere dayalı
tarihî dış bağlamından hareketle orucun geçirmiş olduğu safahât ilk oruç ve
son oruç şeklinde isimlendirilmiştir. Bu isimlendirme ilk olarak İbn Abbas
(v. 68)’a ait rivayetlerde görülmekle birlikte, Dahhâk (v. 105), Mukatil b.
Hayyân (v. 135) ve Mukâtil b. Süleyman (v. 150) da orucun teşrî dönemlerini bu şekilde tesmiye etmektedir.52
48

49

50

51

52

Cevad Ali, a.e., VI, 339, 342, 676. Rasûl-i Ekrem’in de ibadet maksadıyla Ramazan ayında Hira mağarasında inzivaya çekildiği bilinmektedir. Bkz. İbn Hacer, Fethu’l-Bârî, I, 31-32. Hz. Ebû Bekr’in konuşmadan hac eden Ahmesîlerden Zeynep adında bir kadına, bunun cahiliyye adetinden olduğunu
söyleyip konuşmasını emretmesi de benzer bir uygulamayı devam ettirenlerin olduğunu göstermektedir. Buhârî, Sahîh, (63) Menâkıbi’l-Ensâr, 26. Yine Râsûl-i Ekrem susma orucuna niyetlenen birine
konuşmasını emretmiştir. Ebû Davud, Sünen, (16) İman ve’n-Nüzûr, 17. İbn Mesûd da susma orucu
tutan birini konuşması için uyarmıştır. İbn Kesîr, Tefsîr, V, 226.
İbnü’l-Esîr, Câmiu’l-Usûl, VI, 305-306. Rasûl-i Ekrem’in -özellikle- orucun ilk döneminde Yahûdi yahut
Hıristiyanların orucu edâ keyfiyetine yakın bir oruç ibadetini eda ettiğinden hareketle İslam’daki orucun
menşeine dair iddialar öne süren bir sürü oryantalist bulunmaktadır. Bu iddiaların tedkik ve tenkidine
dair bir araştırma için bkz. Ali Osman Ateş, “İslâm Orucunun Menşei ile İlgili Olarak Hz. Peygamber
Hakkındaki Bazı İddiaların Tetkiki”, Diyanet İlmi Dergi, Ankara, 1992, cilt: XXVIII, sayı: 3, s. 95-118.
H. Mehmet Soysaldı, Kur’an ve Sünnet Işığında İbadet Tarihi, Ankara, Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları, 1997, s. 89.
İbrâhim b. es-Seri ez-Zeccâc (v. 311), Meâni’l-Kur’ân, Beyrut, Âlemü’l-Kütüb, 1988, I, 255-256;
Muhammed b. Ahmed en-Nehhâs (v. 338), Kitâbu’n-Nâsih ve’l-Mensûh fi’l-Kur’âni’l-Kerîm, y.y., elMektebetü’l-Allâmiyye, 1938, s. 24-25.
Bkz. Taberî, Câmiu’l-Beyân, III, 157-158, 165, 166-167; Mukâtil b. Süleyman (v. 150), Tefsîru Mukatil
b. Süleyman, thk. Abdullah Mahmud Şehhâte, Beyrut, Müessesetü’t-Tarîhi’l-Arabî, 2002, I, 162; İbn
Ebî Hâtim, Tefsîr, I, 306. Zeccâc da “orucun farz kılınmasının ilk dönemi” şeklinde bir kullanımla,
oruç ibadetinin tedrîce bağlı farz kılındığını ifade etmektedir. Zeccâc, Meâni’l-Kur’ân, I, 255-256.
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Orucun tedrîce mütevakkıf bir inzâlinin olduğu müsellem bir husussa da,
tedrîc aşamalarının sayısı ve oruçla ilgili ayetlerden hangilerinin bu aşamalara işaret ettiğine dair görüşler çeşitlilik arz etmektedir. Aşağıdaki başlıklarda
bu görüşler tasnif edilmiş ve konu, klasik isimlendirmeye sadık kalınarak, İlk
Oruç Dönemi ve Son Oruç Dönemi ana başlıkları altında ele alınmıştır.53
A. İlk Oruç Dönemi
Orucun ilk döneminden bahseden ayetlerin Bakara 183 ve 184 olduğu görülmektedir. Özellikle 183. ayette zikredilen ﻳﻦ ِﻣ ْﻦ َﻗـﺒْﻠِ ُﻜ ْﻢ
َ َﻛ َﻤﺎ ُﻛﺘِ َﺐ َﻋﻠَﻰ اﻟﱠ ِﺬ
“sizden öncekilere farz kılındığı şekliyle (size farz kılındı)” ifadesi ile önceki
şeriata referans verilmesi, Müslümanların ilk dönemde Yahudi yahut Hıristiyanların oruçlarına benzer bir orucu eda ettiklerini göstermektedir. Yine
ٍ َﻌ ُﺎم ِﻣ ْﺴ ِﻜ
184. ayetteki ﻴﻦ
َ “ َو َﻋﻠَﻰ اﻟﱠ ِﺬOruca takat bul(up da oruç tutَ ﻳﻦ ﻳُ ِﻄﻴ ُﻘﻮﻧَ ُﻪ ﻓِ ْﺪﻳٌَﺔ ﻃ
may)anların, tutmadıkları oruca bedel olarak bir miskin doyurması gerekir.”
ifadesi ile ilk dönem Müslümanlarının oruç tutma yahut miskin doyurarak
fidye verme arasında muhayyer bırakılması da orucun ilk dönemine ait uygulamalardandır.
1. Önceki Şeriata Referans
Oruçla ilgili ayetlerin inmeye başladığı Medîne döneminin ilk yıllarından önce de Hz. Peygamber ve bazı Müslümanlar oruç tutmaktaydılar. Ayrıca nüzûl dönemi öncesinde de Hz. Peygamber ve Mekkelilerin bu ibadeti
yerine getirdiklerine dair bilgiler dikkate alındığında, orucun Mekke vasatındaki tarihini daha gerilere götürmek mümkündür. Bu bakımdan oruçla
ilgili inen ilk ayetlerde, orucun eda keyfiyetine dair tarif ve tavsifinin zikredilmeyerek ﻳﻦ ِﻣ ْﻦ َﻗـﺒْﻠِ ُﻜ ْﻢ
َ “ َﻛ َﻤﺎ ُﻛﺘِ َﺐ َﻋﻠَﻰ اﻟﱠ ِﺬsizden öncekilere farz kılındığı gibi (size
farz kılındı)” şeklinde önceki şeriata atıf yapılması, Müslümanların orucun
ilk döneminde Ehl-i kitabın tuttuğu gibi bir orucu edâ etmeleri gereğinin
bir ifadesi olarak değerlendirilebilir.54 Bu bakımdan ayette zikredilen ﺎم
ِّ
ُ َاﻟﺼﻴ
kelimesindeki harf-i tarif ( )الahd-i zihnîyi ifade etmekte ve Arapların Ehl-i
kitaptan öğrenmiş oldukları oruca göndermede bulunmaktadır.55 Dolayı53

54

55

İbn Kayyım’ın zikrettiği gibi üç mertebeli bir tasnif de düşünülebilir: a. Muhayyeriyyet (miskin doyurmak yahut oruç tutmak arasında serbest olunan dönem), b. Vücûbiyyet (miskin doyurma ruhsatının kaldırıldığı dönem), c. Ta‘dîl-i Müddet (orucun başlangıç vaktinin yatsıdan fecr-i sâdıka çekildiği dönem). Bkz. İbn Kayyım el-Cevziyye Muhammed b. Ebî Bekr (v. 751), Zâdü’l-Meâd fî Hedyi
Hayri’l-İbâd, Beyrut, Müessesetü’r-Risâle, 1998, II, 30.
Bkz. Ebû Hayyan Muhammed b. Yusuf (v. 745), el-Bahru’l-Muhît, Beyrut, Dâru’l-Kütübi’l-İlmiyye,
1993, II, 36.
Muhammed Tâhir b. Âşûr (v. 1973), et-Tahrîr ve’t-Tenvîr, Tunus, Dâru’t-Tûnusiyye, 1984, II, 155.
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sıyla Bakara 183. ayet, iman edenlere farz kılınan orucun önceki ümmetlere
farz kılınmış olmasını ifade etmekle birlikte56, öncekilerin orucu uygulama
şekline de referansta bulunmaktadır. Ayrıca Ramazan orucunun son şeklini açıklayan Bakara 187. ayetin tedrîc aşamalarının sonunda yer alması ve
orucun farziyetinin ilk döneminde inen Bakara 183-184’te orucun günlük
süresi ile edâ şekline dair bir detayın bulunmaması, 183. ayetteki müşabehetin vakit yahut miktara dair bir keyfiyeti de içerdiğini göstermektedir.57
Tefsir kaynaklarına bakıldığında ﻳﻦ ِﻣ ْﻦ َﻗـﺒْﻠِ ُﻜ ْﻢ
َ  َﻛ َﻤﺎ ُﻛﺘِ َﺐ َﻋﻠَﻰ اﻟﱠ ِﺬkısmının neyi
ifade ettiğine dair görüşlerin çeşitlendiği görülmektedir. Ayetin bu kısmında izaha muhtaç iki şey bulunmaktadır. Bunlardan ilki ﻳﻦ ِﻣ ْﻦ َﻗـﺒْﻠِ ُﻜ ْﻢ
َ  اﻟﱠ ِﺬile kimlerin kastedildiği, diğeri ise Müslümanların orucunun öncekilerin orucuna
hangi yönden benzediğidir. Şabî (v. 104), Süddî (v. 127) ve Mukatil b. Süleyman zikri geçen ifade ile kastedilen topluluğun Hıristiyanlar olduğunu
dile getirirken58, İbn Abbas ve Mücâhid (v. 103) Ehl-i kitabın59, Katade (v.
117) ise tüm ümmetlerin işaret edildiği görüşündedir.60 Müşabehet yönlerinin ise vücûbiyyet, vakit-aded ve miktar olabileceği zikredilmektedir.
Vücûbiyyet bakımından benzeşme, ayette kastedilen ümmet yahut ümmetlere de oruç ibadetinin farz kılındığını ifade etmektedir.61 Diğer yönlerdeki
benzeşmeleri ise vakit ve gün sayısı ile orucun günlük süresi şeklinde iki
ana başlık altında inceleyebiliriz.
a. Orucun Vakti ve Gün Sayısı
Müslümanların ilk dönem tuttukları orucun vakti ve gün sayısına dair
muhtelif görüşlerin serdedilmesinin odağında Bakara 184. ayette yer alan
ٍ ود
ات
َ “ اَﻳﱠ ًﺎﻣﺎ َﻣ ْﻌ ُﺪsayılı günler” ifadesinin olduğu görülmektedir. Bu ifadenin işaret ettiği oruçlar Ramazan orucu ile her ayda tutulan üç günlük oruç ve
Aşure orucu şeklinde iki bölüme ayrılmaktadır.62

56

57

58
59
60

61

62

Zeccâc, Meâni’l-Kur’ân, I, 251; Ebu’l-Leys es-Semerkandî Nasr b. Muhammed (v. 375), Bahru’l-Ulûm,
Beyrut, Dâru’l-Kütübi’l-İlmiyye, 1993, I, 183.
Âlûsî, Rûhu’l-Meânî, II, 56. Bununla birlikte İbn Hacer, alimlerin kahir ekseriyetinin 183. ayetteki
benzeşmenin vakit ve miktarda değil, oruç ibadetinde olduğu kanaatinde olduklarını ifade etmektedir. İbn Hacer, Fethu’l-Bârî, VIII, 27.
Taberî, Câmiu’l-Beyân, III, 153, 154, 156; Mukâtil, Tefsîr, I, 160.
Taberî, a.e., III, 155; İbn Ebî Hâtim, Tefsîr, I, 305. Taberî de aynı kanaattedir. Bkz. Taberî, a.e., III, 155.
Taberî, a.e., III, 155. Muhammed Abduh benzeşmenin farziyet bakımından olduğu, keyfiyet ve sayı
bakımından olmadığı kanaatindedir. Reşîd Rızâ, Menâr, II, 144.
Muhammed b. Ömer er-Râzî (v. 606), Mefâtîhu’l-Ğayb, Beyrut, Dâru’l-Fikr, 1981, V, 74-75. Râzî
ayette zikredilen müşabehetin vucubiyyet, vakit ve miktara işaret edebileceğini ifade ettikten sonra
müşabehetin müsavatı gerektireceğinden hareketle ayetin vakit ve miktarı işaret ettiğine dair kanaatlere katılmadığını belirtmektedir. Bkz. Râzî, a.y.
Mâverdî Ali b. Muhammed (v. 450), en-Nüket ve’l-Uyûn, Beyrut, Dâru’l-Kütübi’l-İlmiyye, t.y., I, 237.
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(1) Ramazan Orucu
Yukarıda zikrettiğimiz üzere Yahudilikte ve Hıristiyanlıkta Ramazan
benzeri oruçlar bulunmakta, Hz. Musa ve Hz. İsa’nın kırk güne yakın tuttukları oruçlar bilinmektedir.63 Hadis koleksiyonlarında bulunmasa da
tefsirlerde yer alan ve İbn Ömer (v. 73)’in aktardığı “Allah Ramazan orucunu sizden önceki ümmetlere de farz kıldı” hadis-i şerîfi de önceki ümmetlerdeki benzer bir oruca işaret etmektedir.64 Öte yandan Rasûl-i Ekrem’in
Tevrat’ın Ramazan’ın 6. günü indirildiğini bildirmesi65 ve Ramazan ayının
Yahudi takvimindeki mukabili olan Sivan ayının 6. gününde Yahudilerin
Tevrat’ın indirilişi sebebiyle bayram etmeleri (Şavuot bayramı) de Benî
İsrail’e Tevrat’ın indirildiği Ramazan/Sivan ayını oruçla geçirmeleri emrinin verilmiş olma ihtimalini kuvvetlendirmektedir.66 Yahudilerin günümüzde tuttuğu aylık bir oruç bulunmasa da özellikle Katolik, Protestan ve
Anglikan kiliselerine mensup hıristiyanların edasına önem verdikleri ve
Paskalya bayramından önce kırk gün gece yarısına kadar tuttukları Carem
adındaki bir oruç bilinmektedir.67 Ramazan ayının 29 yahut 30 çekmesi bakımından Carem orucuyla ilişkilendirilemeyeceğine dair bir itiraza Ferrâ
(v. 207), Şabî’den gelen ve hıristiyanların kendilerine farz kılınan Ramazan
orucunu belli bir mevsime taşıdıkları, sonraki nesillerin de otuz günün evveline ve sonrasına birer gün ekleye ekleye sayıyı elliye çıkarttığına dair
rivayet ile cevap vermektedir.68 Bu bilgi, bazı kiliselerin Carem orucuna bir
hafta daha ilave ederek Paskalya öncesi yedi hafta oruç tuttukları bilgisiyle
de örtüşmektedir.69
ٍ ود
Müfessirlerden bazıları da Bakara 184. ayette zikredilen ات
َ  اَﻳﱠ ًﺎﻣﺎ َﻣ ْﻌ ُﺪifadesinin, önceki ümmetlere de farz kılınan ve 185. ayette açıkça ifadesini bu-

63

64

65

66
67
68

69

Hâzin, Lübâbu’t-Te’vîl, II, 244; İbn Kesîr, Tefsîr, III, 468; Âlûsî, Rûhu’l-Meânî, IX, 43; Suyûtî, Dürru’lMensûr, II, 224-225; Matta, 4: 1-4. Hasan-ı Basrî bize farz kılındığı gibi önceki tüm ümmetlere de tam bir
ay orucun farz kılındığını ifade etmektedir. İbn Ebî Hâtim, Tefsîr, I, 305. Ayrıca bkz. Suyûtî, a.e., II, 176.
İbn Ebî Hâtim, a.e., I, 304. Ayrıca bkz. İbn Kesîr, a.e., I, 497; Suyûtî, a.e., II, 176. İbn Ebî Hâtim’in
aktardığı bu hadisin senedinde mechûl bir ravinin bulunduğuna dair İbn Hacer’in cerh mütâlaası
için bkz. İbn Hacer, Fethu’l-Bârî, VIII, 27.
Ahmed b. Hanbel, Müsned, XIII, 223 (16921); Taberî, Câmiu’l-Beyân, III, 189; İbn Ebî Hâtim, a.e., I,
310; Suyûtî, Dürru’l-Mensûr, II, 231-232.
Sargon Erdem, “Bayram” md., DİA, V, 258.
Ali Erbaş, Hıristiyanlıkta İbadet, s. 58-60; Osman Cilâcı, İlâhi Dinlerde Oruç Hac ve Kurban, s. 24, 25.
Taberî, Câmiu’l-Beyân, III, 153; Ferrâ, Meâni’l-Kur’ân, I, 111. Zeccâc aynı rivayeti kaynak vermeden
özetlemekte, ancak rivayetin sıhhatine dair herhangi bir görüşe sahip olmadığını belirtmektedir. İki
oruç arasındaki müşabehetin orucun farz kılınması açısından olduğunu ifade etmektedir. Zeccâc,
Meâni’l-Kur’ân, I, 251. Süddî de otuz günü elli güne çıkarmalarını, oruçlarını bahar mevsimine taşımalarına kefaret olmasını umarak gerçekleştirdiklerini ifade etmektedir. Bkz. Taberî, a.e., III, 154;
İbn Ebî Hâtim, Tefsîr, I, 305. Suyûtî aynı rivayeti merfû olarak aktarmaktadır. Bkz. Suyûtî, Dürru’lMensûr, II, 173-174.
Ali Erbaş, Hıristiyanlıkta İbadet, s. 58.
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lan Ramazan ayı orucu olduğu kanaatindedirler. Muâz b. Cebel oruçla ilgili
ayetlerin nüzul ortamını tahkiyesinde Bakara 183. ve 184. ayet ile Ramazan
orucunun farz kılındığını ifade etmektedir.70 Mukâtil de ayetlerde kastedilen orucun ehl-i İncîl’in tuttuğu Ramazan orucu olduğu kanaatindedir.71
İbn Ebî Leylâ (v. 148) ashab-ı kiramdan dinlediği kadarıyla Müslümanların
ilk dönemde fidye muhayyeriyetine sahip bir Ramazan orucu eda ettiklerini ifade etmektedir. Bu bilgi, fidye muhayyeriyetini sarahaten ifade eden
Bakara 184. ayetinin Ramazan’ı da ifade ettiğini göstermektedir.72 Hasan-ı
ٍ ود
Basrî (v. 110) ve Mukâtil b. Hayyân da ات
َ  اَﻳﱠ ًﺎﻣﺎ َﻣ ْﻌ ُﺪifadesinin, Müslümanlara
farz kılınan Ramazan orucundan bahsettiğini zikretmektedir.73 Mâtürîdî (v.
333) ayın günlerle değil de hilallerle bilinmesine rağmen, Ramazan ayının
ٍ ود
ات
َ  اَﻳﱠ ًﺎﻣﺎ َﻣ ْﻌ ُﺪşeklinde ifade edilmesini o dönem insanının ayı günlerle hesap
etmesine bağlamakta ve Rasûlullah’ın ayların kaç çektiğini anlatırken günleri parmaklarıyla göstermesini hatırlatmaktadır.74
Oruca dair ilk ayetlerin hicrî ikinci senede indirilmesi ve Bedir harbinin aynı sene Ramazan’ın 17’sinde vuku bularak Rasûl-i Ekrem’in
muharebe bitene kadar Ramazan’da oruç tutmaması, Bakara 183-184.
ayette tutulması emredilen orucun Ramazan orucu olduğu görüşlerini
kuvvetlendirmektedir.75 Taberî (v. 310) de Müslümanlara Ramazan orucu
dışında bir orucun farz kılınıp, sonrasında bu orucun Ramazan orucuyla
nesh edildiğine dair hüccet değerinde bir haberin nakledilmediğini ifade
etmekte ve 183-184. ayetlerde Ramazan orucunun ifade edildiğinin kanıtının 185. ayet olduğunu belirtmektedir.76
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73
74
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Taberî, Câmiu’l-Beyân, III, 158; İbn Ebî Hâtim, Tefsîr, I, 304.
Mukâtil ayetlerin tefsirinde bu görüşü sarahaten ifade etmese de onun bu kanaatte olduğunu, ﻳﻦ ِﻣ ْﻦ
َ اﻟﱠ ِﺬ
 َﻗـﺒْﻠِ ُﻜ ْﻢifadesini ehl-i İncîl olarak tefsir etmesi, Müslümanların Ramazan orucundan önce Aşure’den başka oruç tutmadıkları ve Ramazan’ın bundan sonra farz kılındığını ifade etmesi, eyyâm-ı madûdât’ın
kırktan az bir rakamı ifade ettiğini söylemesi ve hangi ayda oruç tutulacağının 185. ayetle açıklandığına dair ifadeleri göstermektedir. Bkz. Mukâtil, Tefsîr, I, 160-161.
Buhârî, Sahîh, (30) Savm, 39.
İbn Ebî Hâtim, Tefsîr, I, 305, 306.
Mâtürîdî, Tevîlât, I, 132, 136; Buhârî, Sahîh, (30) Savm, 13; Müslim, Sahîh, (13) Sıyâm, 4; Ebu Davud,
Sünen, (8) Sıyâm, 4. İbn Ebî Hâtim’in de kaza oruçlarının peşpeşe mi yoksa farklı günlerde mi tutulacağına dair görüşleri 184. ayetin  ﻓَ ِﻌ ﱠﺪ ٌة ِﻣ ْﻦ اَﻳﱠﺎ ٍم ٰا َﺧ َﺮkısmında serdedip, 185. ayetin aynı kısmında 184.
ayette tefsirinin geçtiğini hatırlatmasından, bu iki ayetin aynı oruçtan bahsettiği kanaatini taşıdığı
çıkarılabilir. Bkz. İbn Ebî Hâtim, a.e., I, 306-307, 312.
İbn Sa’d, Tabakâtü’l-Kebîr, II, 19; Halîfe b. Hayyât (v. 240), Târîh, Riyad, Dâru Tîbe, 1985, s. 58; İbn
Kayyım, Zâdü’l-Meâd, II, 52. Fıtır sadakası (zekât-ı fıtr)nın da ikinci hicrî senede indirildiği zikredilmektedir. İbn Sa’d, a.e., I, 214.
ٍ ود
Taberî, 183. ayetteki benzeşmenin 184. ayette ifade edilen ات
َ  اَﻳﱠ ًﺎﻣﺎ َﻣ ْﻌ ُﺪile açıklandığını, bu kısmın da
185. ayetteki  َﺷ ْﻬ ُﺮ َرَﻣ َﻀﺎ َنile tasrih edildiğini belirtmiştir. Böylece onun, ehlikitapla benzeşmenin vakit
itibarıyla olduğu kanaatini taşıdığı anlaşılmaktadır. Taberî, a.e., III, 155-156, 159, 214.
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(2) Her Ayda Üç Gün Oruç ve Aşure Orucu
Rasûl-i Ekrem ve bazı Müslümanların Medine’ye hicretten evvel de
Aşure orucunu tuttukları bilinmektedir. Rasûlullah bu orucu bi’setten önce
tutmuş, bi’setten sonra da ashabına tavsiye etmiştir.77 Habeşistan’a giden
ikinci kafilenin (m. 616) başkanı Cafer b. Ebî Talib (v. 8)’in, Necaşi’ye Hz.
Peygamber’i anlatırken “Bize namazı, zekatı ve orucu emrediyor” şeklindeki
ifadesi de Mekke döneminde Rasûlullah’ın oruç ibadetini ashabına tavsiye
ettiğini göstermektedir.78
Hicret Rebiulevvel ayında gerçekleştiği için Medine’deki ilk Aşure hicretin onuncu ayına denk gelmektedir.79 Rasûl-i Ekrem hicretten sonraki bu
ilk Aşure gününde Yahudilerin oruç tuttuklarını görünce bunun sebebini
sormuş Yahudiler de “Allah bu günde Musa ve Beni İsrail’i düşmanlarından
kurtardı. Bu sebeple Musa o gün oruç tuttu.” şeklinde cevap vermişlerdir.
Bunun üzerine Râsul-i Ekrem “Biz Musa’ya sizden daha yakınız” diyerek
o gün oruç tutmuş ve ashabına da tutmalarını emretmiştir.80 Rasûlullah’ın
Aşure günü Medine’nin etrafına ulak göndererek yetişkin olsun çocuk olsun herkesin oruç tutmasını ilan etmesi hatta oruca niyet etmeyip yemek
yiyenlerin dahi akşama kadar oruçlarını tamamlamalarını emretmesi de
hicrî ikinci senedeki Aşure orucunun tutulması gereken oruçlardan olduğunu göstermektedir.81 Bu Aşure, Ramazan’ın farz kılındığı hicri ikinci se77
78

79

80

81

Cevad Ali, Mufassal, VI, 339.
Ahmed b. Hanbel, Müsned, II, 357. Rasûl-i Ekrem’in ashabına Aşure orucu tutmalarını söyleyip teşvik ettiği hatta ashabının tutup tutmadığını teftiş ettiğine dair bir rivayet için bkz. Müslim, Sahîh,
(13) Sıyâm, 19.
Resûl-i Ekrem 12 Rebîülevvel (24 Eylül 622) Cuma günü Medine’ye girmiştir. Bkz. Halîfe b. Hayyât, Tarih,
s. 55; Nebî Bozkurt ve Mustafa Sabri Küçükaşcı, “Mescid-i Nebevî” md., Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi,
XXIX, 282. Rasûl-i Ekrem’in Aşure günü Yahudilere tuttukları orucu sormasının hicrî ikinci senedeki
Aşure olduğuna dair bkz. İbn Hacer, Fethu’l-Bârî, IV, 290-291; İbn Kayyım, Zâdü’l-Meâd, II, 66.
Buhârî, Sahîh, (30) Savm, 69; Müslim, Sahîh, (13) Sıyâm, 19; Cevad Ali, Mufassal, VI, 339, 341. Bazı
rivayetlerde Yahudiler, Nuh’un gemisinin bu günde Cûdi’ye oturması sebebiyle Hz. Nuh’un bu günde
oruç tuttuğunu da zikretmektedir. Ahmed b. Hanbel, Müsned, VIII, 397 (8702).
Râsulullah bir adama “İnsanlara ilan et yemek yemiş olan günün geri kalan kısmında oruç tutsun.
Herhangi bir şey yemeyen de oruç tutsun. Çünkü bugün Aşure günüdür.” demiştir. [Buhârî, Sahîh,
(30) Savm, 69]; Yine Rasûl-i Ekrem bir topluluğa “Bugün (Aşure) oruç tuttunuz mu?” demiş “Hayır”
cevabını alınca “Günün geri kalan kısmını oruçlu geçirin ve onu kaza edin” buyurmuştur. [Ebu Davud, Sünen, (8) Sıyam, 66]; Rasûlullah Aşure günü sabahı, Medine’nin etrafındaki Ensar köylerine
bir adam gönderip şöyle ilan etmesini emretmiştir: “Kim bu sabah oruca niyetlendiyse, orucunu
tamamlasın, Kim de bir şeyler yediyse, günün geri kalanını oruçlu olarak geçirsin, Bundan sonra bu
günde oruç tutacağız ve küçük çocuklarımıza da oruç tutturacağız. Mescide gideceğiz, onlara yünden oyuncak yapacağız, yemek için ağladıklarında bu oyuncağı onlara vereceğiz, iftar oluncaya kadar
bu sürecek.” [Buhârî, a.e., (30) Savm, 47]; Rasûlullah Aşure günü bir topluluğa “Sizden bugün yemek
yiyen var mı?” deyince onlar “bizden oruç tutan da var tutmayan da” demişlerdir. Bunun üzerine
“Yiyenler, günün geri kalanını oruçlu geçirsinler ve Ehl-i Aruz (Medine’nin etrafındakiler)’a haber
gönderin onlar da günün geri kalanını oruçlu geçirsinler” buyurmuştur [Nesâî, Sünen, (22) Sıyam,
65. Ayrıca bkz. Buhârî, a.e., (30) Savm, 21]. İbn Hacer, İbn Kayyım el-Cevziyye ve Hanefiler Aşure orucunun Ramazandan evvel farz olduğu kanaatindedirler. Bkz. Ali Hatib, Sıyâm mine’l-Bidâye
hatta’l-İslâm, s. 145. Râsûl-i Ekrem’in Aşure günü oruç tutulmasına dair vahiy aldığına dair bkz.
Kurtubî, Müfhim, III, 195.
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neden evvel farz olarak eda edilen yegâne Aşure’dir.82 Ramazan farz kılındığında ise Rasûl-i Ekrem “Aşure Allah’ın günlerinden bir gündür. Dileyen o
günde oruç tutsun, dileyen tutmasın” buyurarak Müslümanları Aşure günü
oruç tutma hususunda serbest bırakmıştır.83 Kendisi ise geride kalan seneye
keffaret olmasını umarak Aşure orucunu ömrünün sonuna kadar tutmaya
devam etmiştir.84
Hicrî 2. Sene

Muharrem
Safer
Rabiulevvel
Rabiulahir
Cemaziyelevvel
Cemaziyelahir
Receb
Şaban
Ramazan
Şevval
Zilkade
Zilhicce
Muharrem
Safer
Rabiulevvel
Rabiulahir
Cemaziyelevvel
Cemaziyelahir
Receb
Şaban
Ramazan
Şevval
Zilkade
Zilhicce

Hicrî 1. Sene

Bakara 185
(Bakara 187) →

→

Aşure

Mekke
Dönemi
Hicret

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Rasûl-i Ekrem Medine’ye hicretten sonra her aydan üç gün oruç tutmaya başlamış ve bunu hicrî ikinci senenin Ramazan ayına kadar on yedi ay
devam ettirmiştir.85 Rasûlullah’ın Ramazan orucunun farz kılınmasından
sonra da ashabına tutmalarını tavsiye ettiği bu üç günlük orucu, her ayın üç
günü oruç tutan Hz. İbrahim’e ittibâen tutmuş olduğu söylenebilir.86
ٍ ود
Bakara 183. ve 184. ayetteki ات
َ  اَﻳﱠ ًﺎﻣﺎ َﻣ ْﻌ ُﺪifadesinin, Ramazan orucu farz
kılınmadan önce her ayda tutulan üç günlük oruca işaret ettiği de zikredilmektedir. İbn Abbas ve İbn Mesûd (v. 32) Bakara 183. ayette bahsedilen
orucun her aydan üç gün oruç olduğunu, bunun sonradan Ramazan oru82
83
84
85

86

Ali Hatib, a.e., s. 147.
Müslim, Sahîh, (13) Sıyâm, 19.
Müslim, a.e., (13) Sıyâm, 36.
İbn Ebî Hâtim’in, Muâz b. Cebel’e aitmiş gibi aktardığı bu bilginin, Ahmed b. Hanbel’de zikredilen
aynı rivayetten anlaşıldığı kadarıyla, rivayet senedinde yer alan Yezîd b. Hârûn’a ait olduğu görülmektedir. Bkz. Ahmed b. Hanbel, Müsned, XVI, 207-209; İbn Ebî Hâtim, Tefsîr, I, 304 (Bu nüshada
zikredilen  ﺗﺴﻌﺔşeklindeki i‘câmın muhakkik hatası olduğu anlaşılmaktadır). Bunu, Ebû Davud’un
Sünen’inde yer alan diğer bir varyantta, zikri geçen bilginin yer almaması da desteklemektedir. Bkz.
Ebû Davud, Sünen, (2) Salât, 28. Suyûtî de Ahmed b. Hanbel, Ebû Dâvûd, Taberî, İbnü’l-Münzir, İbn
Ebî Hâtim, Hâkim ve Beyhakî’nin eserlerinde yer verdikleri bu rivayetleri cem ederek aktarmakta ve
zikri geçen bu ilave bilgiyi zikretmemektedir. Suyûtî, Dürru’l-Mensûr, II, 171-172.
Ahmed b. Hüseyin el-Beyhakî (v. 458), el-Câmiu li Şuabi’l-Îmân, Riyad, Mektebetü’r-Rüşd, 2003, V,
370; İbn Kesîr İsmâil b. Ömer (v. 774), el-Bidâye ve’n-Nihâye, Cezîre, Dâru Hicr, 1997, I, 180; Suyûtî,
Dürru’l-Mensûr, VI, 442.
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cuyla nesh edildiğini ifade etmektedir.87 Aynı şekilde Atâ b. Ebî Rebâh (v.
ٍ ود
114) ات
َ  اَﻳﱠ ًﺎﻣﺎ َﻣ ْﻌ ُﺪifadesinin Ramazan ayı olduğuna dair görüşte bulunanları,
ayın bu şekilde isimlendirilmediğini ifade ederek eleştirmekte, 183. ve 184.
ayetlerde bahsedilen orucun her aydan üç gün oruç olduğu ve Ramazan ayı
orucunun bu oruçtan sonra farz kılındığını beyan etmektedir.88 Dahhâk da,
Hz. Nuh’tan bu yana tüm ümmetlerin her aydan üç gün orucu yatsıya kadar
tuttuklarını ve Bakara 183’ün bu üç günlük orucu ifade ettiğini zikreder.89
Mâtürîdî ise Ramazan orucundan sarahaten bahseden Bakara 185. ayet
ile 183-184’ün farklı oruçlardan bahsetmesi gerektiğini, 185. ayette tekrar
eden ِﻳﻀﺎ اَ ْو َﻋﻠَﻰ َﺳ َﻔ ٍﺮ ﻓَ ِﻌ ﱠﺪ ٌة ِﻣ ْﻦ اَﻳﱠﺎ ٍم ٰا َﺧ َﺮ
ً  َوَﻣ ْﻦ َﻛﺎ َن َﻣﺮifadesine bağlamaktadır.90
Burada Katâde’nin oldukça farklı bir görüşünü zikretmekte fayda görüyoruz. O, 183. ayetteki müşabehetin, tüm ümmetlere Ramazan orucunun
farz kılınmasından evvel her aydan üç gün orucun farz kılınması şeklinde
izlenen bir metodu ifade ettiği kanaatindedir.91 Bu ifadeden Katade’nin 184.
ٍ ود
ayetteki ات
َ  اَﻳﱠ ًﺎﻣﺎ َﻣ ْﻌ ُﺪterkîbi ile her ayda tutulan üç gün orucun kastedildiği
kanaatini taşıdığı anlaşılmaktadır. Bununla birlikte 183. ayetteki sıyâm ile
Ramazan orucunun kastedildiğini ifade etmesi, onun 183. ve 184. ayetlerin
üç günlük orucun farz kılınmasından sonra indiği kanaatinde olduğunu
göstermektedir.92 Bu kanaat, Bakara 183. ayetin inmesine yaşlılığı sebebiyle
oruç tutamayan Abdüleşheloğullarından Lebîd el-Ensârî’nin sebep olduğuna dair Mukatil’in zikrettiği bilgi ile de örtüşmektedir.93 Bu durum Bakara
183-184’ün Ulûmu’l-Kur’ân’ın “ ﻣﺎ ﺗﺄﺧﺮ ﻧﺰوﻟﻪ ﻋﻦ ﺣﻜﻤﻪNüzûlü Hükmünden Sonra
Olan Ayetler” başlığına kısmen dâhil olduğunu göstermektedir.94
Her ayda tutulan üç günlük orucun muayyen günlerde mi yoksa herhangi
üç günde mi tutulduğu hususuna gelince yukarıda zikri geçen rivayetlerde de
görüldüğü üzere bu günlerin hangi günler olduğu tayin edilmemiştir. Ancak
kaynaklarda zikredilen bazı bilgiler, bu günlerin kamerî ayların 13, 14 ve 15’i
olan eyyâm-ı bîz ( )أﻳﺎم اﻟﺒﻴﺾgünleri olduğunu ifade etmektedir.95
Mukâtil Müslümanların Ramazan orucundan evvel Aşure dışında
herhangi bir oruç tutmadığını ifade etmektedir.96 İbn Ebî Leylâ’dan gelen
87
88
89
90
91
92
93
94

95
96

Taberî, Câmiu’l-Beyân, III, 157; İbn Ebî Hâtim, Tefsîr, I, 304. Ayrıca bkz. Zeccâc, Meâni’l-Kur’ân, I, 253.
Taberî, a.e., III, 157; İbn Ebî Hâtim, a.e., I, 304, 305-306.
İbn Ebî Hâtim, a.e., I, 304. Ayrıca bkz. İbn Hacer, Fethu’l-Bârî, VIII, 27.
Mâtürîdî, Tevîlât, I, 130-131.
Taberî, Câmiu’l-Beyân, III, 155, 158; İbn Ebî Hâtim, Tefsîr, I, 304.
Taberî, a.e., III, 155
Mukâtil, Tefsîr, I, 160.
Celaleddîn es-Suyûtî Abdurrahman b. Ebî Bekr (v. 911), el-İtkân fî Ulûmi’l-Kur’ân, Beyrut, Daru İbn
Kesîr, 2002, I, 116-118.
Mâtürîdî, Tevîlât, I, 130; Ebu Hayyan, Bahru’l-Muhît, II, 37.
Mukâtil, Tefsîr, I, 161.
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başka bir rivayet ise Hz. Peygamber’in Medine’ye geldiğinde farz olarak
değil, nafile olarak her aydan üç gün orucu Müslümanlara emrettiğini
ٍ ود
zikretmektedir.97 Taberî de ات
َ  اَﻳﱠ ًﺎﻣﺎ َﻣ ْﻌ ُﺪile Ramazan’dan başka bir orucun
kastedildiği sonra da bunun Ramazan orucuyla nesh edildiğine dair hüccet
değerinde bir haberin gelmediğini ifade ederek Ramazandan önce muhtelif
oruçların farz kılındığına dair yorumlara karşı çıkmaktadır.98
b. Orucun Günlük Süresi
Orucun birim süresinin fecr-i sâdık ile leyl arasındaki zaman dilimi olduğunu ifade eden ve oruç tutulan günün gecesinde eşlerle ilişkiye girilmesine
izin veren Bakara 187. ayet indirilene kadar, Müslümanların bir dönem,
önceki şeriat(lar)ı kaynak alarak oruçlarını edâ ettikleri bilinmektedir.99
Buna göre ilk oruç döneminde oruca, fecrden değil ışâu’l-âhire (ﺎء ْاﻵ ِﺧ َﺮُة
ُ )اﻟْ ِﻌ َﺸ
veya ateme ( )اﻟ َْﻌﺘَ َﻤ ُﺔdenen yatsı namazı vaktinden başlanmaktaydı. Sahur
yemeğinin bulunmadığı bu oruçta, kişi yatsı namazını kıldığında yahut
da iftar vakti girdikten sonra uyuduğunda, ertesi günün akşamına kadar
yeme-içme ve eşiyle cinsel münasebette bulunması yasaktı.100 Bu oruç Hz.
Ömer, K‘ab b. Malik ve Sırma b. Malik101’in de aralarında bulunduğu kırk
kadar sahâbînin, oruca dair muhtelif zafiyetler göstermeleri sonucu Bakara
187. ayetle tadîl edilmiş ve orucun son hükümleri açıklanmıştır. Rivayetlere
göre; Hz. Ömer’in iftardan sonra uyuyakalan cariyesiyle ilişkiye girmesi ve
bunun sonucunda büyük pişmanlık duyması, Kab b. Malik’in benzer bir
olay yaşaması ve Sırma b. Malik’in de hanımı kendisine yemek hazırlarken
uyuyakalması sebebiyle hiçbir şey yiyemeden ertesi günün orucuna başlaması ve bitkin düşerek bayılması, Bakara 187. ayetinin hicrî ikinci senedeki
ilk Ramazan orucunun daha başlarında inmesini intaç etmiştir.102
97

Taberî, Câmiu’l-Beyân, III, 159.
Taberî, a.e., III, 159-160.
99
Yahudiler Yom Kipur’da günlük süresi buna benzeyen bir oruç tutmaktadır. Bkz. Suzan Alalu vd., Yahudilikte Kavram ve Değerler, s. 44-46; Adem Özen, Yahudilikte İbadet, s. 177, 209. Süddî ve Mukâtil
b. Süleyman Hıristiyanların da böyle bir oruç tuttuklarını zikretmektedir. Mukâtil, Tefsîr, I, 160;
Taberî, a.e., III, 154, 156. Dahhâk ise Hz. Nuh’tan beri tüm ümmetlerin oruçlarının günlük süresinin
bu şekilde olduğunu söylemektedir. İbn Ebî Hâtim, Tefsîr, I, 304.
100
Bu bilgi Muâz b. Cebel, İbn Abbâs, İbn Ömer, Kab b. Mâlik, Mücâhid, İkrime, Atâ b. Ebî Rebâh,
Süddî, Katâde, Said b. Cübeyr, Dahhâk, Abdurrahman b. Ebî Leylâ, Berâ b. Âzib, Muhammed b.
Yahyâ, Rebî b. Enes, Mukâtil b. Süleyman, Ebu’l-Aliye, Mukatil b. Hayyan ve Atâ el-Horâsânî’den
gelmektedir. Bkz. Mukâtil, Tefsîr, I, 160; Buhârî, Sahîh, (30) Savm, 15; Taberî, Câmiu’l-Beyân, III, 154,
157-158, 166-167, 233-242, 241; İbn Ebî Hâtim, Tefsîr, I, 304, 305, 315-316; Suyûtî, Dürru’l-Mensûr,
II, 177. Berâ b. Âzib’den gelen şaz bir rivayette Müslümanların tüm Ramazan boyunca eşleriyle cinsel
münâsebette bulunmadıkları belirtilmektedir. Buhârî, a.e., (65) Tefsir, 27; İbn Hacer, Fethu’l-Bârî,
VIII, 31. Said b. Cübeyr’in benzer bir ifadesi için bkz. Suyûtî, a.e., II, 177.
101
Kaynaklarda muhtelif isimlerle zikredilen bu sahabînin isim farklılıkları için bkz. İbn Hacer Ahmed b.
Ali (v. 852), el-İsâbe fî Temyîzi’s-Sahâbe, thk. Abdullah b. Abdülmuhsin et-Türkî, y.y., t.y., V, 245-252.
102
Bkz. Taberî, Câmiu’l-Beyân, III, 154, 156, 233-234, 238-239; İbn Ebî Hâtim, Tefsîr, I, 316; Hibetullâh
98
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Bu bilgiler ışığında, Müslümanların bu orucun edâsında zorlanmalarının, onun yatsıdan akşama olmasından öte, ard arda gelmesi sebebiyle
olduğu anlaşılmaktadır. Sırma b. Malik örneğinde olduğu gibi, ertesi günde
de oruç tutulması zaruriyyeti, orucun edasını zorlaştırmaktaydı. Değilse,
yatsıdan veya uyuduktan sonra yeni bir oruç ve yasaklarının başlaması
anlamsız olurdu. Bu durum, Bakara 187 ayetinden önce Müslümanların
tuttuğu orucun, günleri peş peşe gelen bir oruç olduğunu ortaya çıkarmaktadır. Buna göre; Bakara 183-184’ün Ramazan orucundan önce tutulan her
aydan üç gün oruç olduğu rivayeti de dikkate alındığında, orucun farz kılınma seyrine dair aşağıdaki kombinasyonlar söz konusu olabilir:

Vakit
Ramazan

Günlük Süre
Yatsı → Akşam

Bakara (186103-)187
Vakit
Günlük Süre
Ramazan
Fecr → Leyl

Bakara 183-184

Bakara 185

Bakara (186-)187

Bakara 183-185

Vakit

Günlük Süre

Vakit

Günlük Süre

Vakit

Günlük Süre

Her Ay Üç
Gün

Yatsı → Akşam

Ramazan

Yatsı → Akşam

Ramazan

Fecr → Leyl

Bakara 183-184

Bakara 185-187

Vakit

Günlük Süre

Vakit

Günlük Süre

Her Ay Üç
Gün

Yatsı → Akşam

Ramazan

Fecr → Leyl

Muaz b. Cebel, Seleme b. Ekvâ (v. 74), Tâvûs (v. 106), Hasan-ı Basrî,
Süddî, Mukâtil b. Hayyân, Rebî b. Enes (v. 139) ve İbn Ebî Leylâ’dan gelen
rivayetler değerlendirildiğinde, onların orucun teşrîinde ilk tabloda belirtilen bir seyir izlendiği görüşünde oldukları anlaşılmaktadır.104 Dolayısıyla,
ٍ ود
bu görüşe sahip olanların 184. ayetteki ات
َ  اَﻳﱠ ًﺎﻣﺎ َﻣ ْﻌ ُﺪterkibinin 185. ayette zikredilen Ramazan orucuna işaret ettiği kanaatinde oldukları söylenebilir.105
İbn Abbas, İbn Mesud, Katâde, Atâ b. Ebî Rebâh ve Dahhâk ise 184.
ٍ ود
ayetteki ات
َ  اَﻳﱠ ًﺎﻣﺎ َﻣ ْﻌ ُﺪile kastedilenin her aydan üç gün oruç olduğunu, bunun
Ramazan orucuyla nesh edildiğini, 187. ayetin de yatsıdan akşama oruç

b. Selâme, en-Nâsih ve’l-Mensûh, Mısır, Mektebetü Mustafa el-Bâbî el-Halebî, 1967, s. 17.
Bakara 186. ayetin Ramazan’ı yatsıdan akşama tutmaya güç yetiremeyip zafiyet gösteren bazı ashâb-ı
kirâmın tevbe ve niyazda bulunmaları üzerine 187. ayetle beraber nâzil olduğuna dair bkz. Mukâtil,
Tefsîr, I, 162-164.
104
Taberî, Câmiu’l-Beyân, III, 154, 166-167, 169, 177-178, 233-235, 239-240; İbn Ebî Hâtim, Tefsîr, I,
305, 306, 312.
105
Bkz. Taberî, a.e., III, 158-159, 162, 166-167; İbn Ebî Hâtim, a.e., I, 304, 305, 306, 312.
103
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tutmakta zorlananlar sebebiyle indirildiği kanaatini taşımakla orucun farziyetinde ikinci tablodaki sıranın gözetildiğini düşünmektedir.106
Her ne kadar buna dair bir rivayet bulunmasa da burada zikredilebilecek üçüncü bir seçenek, Bakara 185, 186 ve 187. ayetlerin blok halinde
indirildiği ve Bakara 183-184’te ifade edilen orucun her aydan üç gün oruç
olduğuna dair muhtemel durumdur. Ancak hemen tüm rivayetlerde Bakara 187 ayetinin Hz. Ömer ve Sırma b. Mâlik’in Ramazan’da yaşadıkları
olaydan sonra indirildiği zikredildiğinden, 187. ayet ile 185. ayetin inişi
arasında bir süre geçtiği anlaşılmakta ve son tablodaki muhtemel durumun
yaşanmış olması mümkün görünmemektedir.107
2. Fidye Muhayyeriyeti
Tefsir ve Hadis kaynaklarındaki bilgiler, Müslümanların oruca alışık olmamaları sebebiyle orucun farz kılındığı ilk dönemde oruç tutma yahut bir miskin
fidyesi vermek arasında muhayyer bırakıldığını ifade etmektedir. Sahabeden
Seleme b. el-Ekvâ ve Muaz b. Cebel Bakara 185. ayet inene kadar Hz. Peygamber zamanında dileyenin oruç tuttuğu, dileyenin de tutmayıp bir miskin fidyesi
verdiğine şahitlik ettiğini ifade etmektedir.108 İbn Ebî Leylâ da ashab-ı kirâmın
oruç tutmada zorlandığını bunun üzerine kendilerine oruç tutmayıp fidye verebileceklerine dair ruhsat tanındığını sahabeden dinlediğini haber vermektedir.109
Orucun ilk dönemindeki fidye verme ruhsatını, Bakara 184. ayetteki
ٍ َﻌ ُﺎم ِﻣ ْﺴ ِﻜ
ﻴﻦ
َ “ َو َﻋﻠَﻰ اﻟﱠ ِﺬOruca takat bul(up da oruç tutmay)anların,
َ ﻳﻦ ﻳُ ِﻄﻴ ُﻘﻮﻧَ ُﻪ ﻓِ ْﺪﻳٌَﺔ ﻃ
tutmadıkları oruca bedel olarak bir miskin doyurması gerekir.” kısmı ifade
etmektedir.110 Ayette zikri geçen ﻳﻦ ﻳُ ِﻄﻴ ُﻘﻮﻧَ ُﻪ
َ  اﻟﱠ ِﺬifadesi tâkati olanlar ( )اﻟﻤﻄﻴﻘﻴﻦanlamına gelip “oruç tutmaya güç yetirenler” kastedilmektedir.111 Hadislerde
de kelimenin bu manada kullanıldığı görülmektedir.112  ﻳُ ِﻄﻴ ُﻘﻮﻧَ ُﻪkelimesindeki
106

Taberî, Câmiu’l-Beyân, III, 155, 157, 158, 238-239; İbn Ebî Hâtim, Tefsîr, I, 304, 305. Ayrıca bkz.
Zeccâc, Meâni’l-Kur’ân, I, 253. İbn Abbas’ın 183. ayetin Ramazan orucunu ifade ettiğine dair farklı
bir görüşü için bkz. Suyûtî, Dürru’l-Mensûr, II, 176.
107
Katâde Bakara 187’nin hicrî ikinci senenin Şaban ayında farz kılınan Ramazan orucunun başlarında
indirildiğini zikretmektedir. Bkz. Taberî, Câmiu’l-Beyân, III, 238-239.
108
Buhârî, Sahîh, (30) Savm, 39; Taberî, a.e., III, 161, 165-166; İbn Ebî Hâtim, Tefsîr, I, 312. İbn Abbas ve İbn
Ömer’in fidye ruhsatının mevcudiyetine dair benzer ifadeleri için bkz. Buhârî, a.y.; Taberî, a.e., III, 165.
109
Buhârî, a.e., (30) Savm, 39.
110
Bu ayetteki bir gün oruç tutma ile bir miskin doyurma arasındaki muâdelet, zıhar keffâreti [Mücâdele
(58), 3-4] ve ihramlı iken kasten avlanan kişiye verilecek cezada [Mâide (5), 95] (Kurtubî, el-Câmiu
li Ahkâmi’l-Kur’ân, VIII, 206) da görülmektedir.
111
Mahmûd b. Ömer ez-Zemahşerî (v. 538), el-Keşşâf an Hakâiki Ğavâmizi’t-Tenzîl ve Uyûni’l-Ekâvîl fî
Vücûhi’t-Te’vîl, Riyad, Mektebetü’l-Ubeykân, 1998, I, 380; Âlûsî, Rûhu’l-Meânî, II, 58.
112 ﱡ
ِ ِﻦ اﻷَ ْﻋ َﻤ
ﺎل َﻣﺎ ﺗُ ِﻄﻴﻘُﻮ َن ﻓَﺈِ ﱠن اﻟﻠﱠ َﻪ ﻟ َْﻦ ﻳَ َﻤ ﱠﻞ َﺣﺘﱠﻰ ﺗَ َﻤﻠﻮا
َ “ ُﺧ ُﺬوا ﻣTâkatinizin/gücünüzün yettiği amelleri yapmaya devam
ediniz. Allah usanmaz da siz usanırsınız.” Buhârî, Sahîh, (30) Savm, 52; Müslim, Sahîh, (13) Sıyam,
34.

177

K7AÜİFD | 2017/1 | CİLT: 3 | SAYI: 6

 ﻫﻮzamiri ise  اﻟﺼﻴﺎمkelimesine râcidir.113 İbn Abbas ve İkrime ayeti  ﻳُ َﻄ ﱠﻮﻗُﻮﻧَ ُﻪşek-

linde okuyarak külfet, ıstırap ve cefa çekme manası vermektedir. Buna göre
ayet oruç tutmada zorlananları ifade etmektedir.114
Fidye kelimesinin kökü “harcayacağı şey karşılığında bir insanı beladan koruma” manasına gelmektedir.115 Hadîd sûresi 15. ayette münafık
ve kâfirlerden kıyamet gününde herhangi bir fidye yani “kendilerini cehennemden koruyacak bir bedel”in alınmayacağı ﻓَﺎﻟَْﻴـ ْﻮَم ﻻَ ُﻳـ ْﺆ َﺧ ُﺬ ِﻣﻨْ ُﻜ ْﻢ ﻓِ ْﺪﻳٌَﺔ َوﻻَ ِﻣ َﻦ
ﱠﺎر
َ “ اﻟﱠ ِﺬBugün artık ne sizden ne de kâfirlerden bedel kabul edilir,
ُ ﻳﻦ َﻛ َﻔ ُﺮوا َﻣ ْﺎ َو ُاﻛ ُﻢ اﻟﻨ
varacağınız yer ateştir.” şeklinde ifade edilmiştir. Hacc veya umreye niyetlenmekle birlikte engellenme sebebiyle bu ibadetleri ifa edemeyenlerin bir
hedyi (Mina’ya) göndermeleri ve bu hedy mahalline ulaşmadan tıraş olmamaları gerektiğini bildiren ayette, hastalık yahut başındaki bir eza sebebiyle hedy mahalline ulaşmadan tıraş olmak zorunda kalanlara oruç, sadaka
ve nüsük nevinden bir fidye gerektiği belirtilmiştir.116 Buradan hareketle
ibadetlerde fidye “bir ibadetin vaktinde yapılmaması karşılığında ödenecek
ٍ َﻌ ُﺎم ِﻣ ْﺴ ِﻜ
bedel” anlamına gelmektedir. Dolayısıyla ﻴﻦ
َ ﻳﻦ ﻳُ ِﻄﻴ ُﻘﻮﻧَ ُﻪ ﻓِ ْﺪﻳٌَﺔ ﻃ
َ  َو َﻋﻠَﻰ اﻟﱠ ِﺬayetinin anlamı “Oruca güç yetirip de oruç tutmayanlara, orucu terk etmesinin
fidyesi olarak tutmadığı her gün için bir miskini doyurması gerekir” şeklinde olmaktadır.117
Dahhâk’ın fidye muhayyeriyetinin seyrine dair İbn Abbas menşeli görüşü şu şekildedir:

ۤ

“Oruç ﺎم
ِّ ﻳﻦ ٰا َﻣﻨُﻮا ُﻛﺘِ َﺐ َﻋﻠَﻴْ ُﻜ ُﻢ
ُ َاﻟﺼﻴ
َ  ﻳَﺎاَﱡﻳـ َﻬﺎ اﻟﱠ ِﺬayeti ile yatsıdan diğer günün aynı vaktine
kadar farz kılındı. Kişi yatsı namazını kılınca diğer günün aynı vaktine kadar
ُ َوﻛُﻠﻮاُ َو ْاﺷ َﺮﺑُﻮا َﺣﺘﱠﻰ َﻳـَﺘـَﺒـﻴﱠ َﻦ ﻟ
yeme-içme ve cimâ kendisine haram olmaktaydı. Sonra َﻜ ُﻢ
اﻟﺼﻴَ َﺎم اِﻟَﻰ اﻟﻠﱠﻴْ ِﻞ
ُ َْﺨﻴْ ُﻂ اْﻻَْﺑـﻴ
َ  اﻟayeti ile yeme-içmenin
َ ﺾ ِﻣ َﻦ اﻟ
ِّ َﺳ َﻮِد ِﻣ َﻦ اﻟْ َﻔ ْﺠ ِﺮ ﺛُ ﱠﻢ اَﺗِ ﱡﻤﻮا
ْ ْﺨﻴْ ِﻂ اْﻻ
ٰ
ُ  اُ ِﺣ ﱠﻞ ﻟayeti ile de cimânın tüm gece boyunca helal
ve ﺚ اِﻟﻰ ﻧِ ۤﺴﺎﺋِ ُﻜ ْﻢ
ُ َاﻟﺼﻴَﺎ ِم اﻟ ﱠﺮﻓ
ِّ َﻜ ْﻢ ﻟَْﻴـﻠَ َﺔ
kılındığı son oruç indi. İlk oruçta fidye vardı ve seferî olsun mukim olsun bir
miskini doyuran kişi oruç tutmuyordu. Ancak Allah son oruçta ِﻳﻀﺎ اَ ْو
ً َوَﻣ ْﻦ َﻛﺎ َن َﻣﺮ

Taberî, Câmiu’l-Beyân, III, 178. Taberî zamirin  ﻃﻌﺎمkelimesini ifade ettiği ve  ﻳﻄﻴﻘﻮن اﻟﻄﻌﺎمmanasına
geldiğini ifade edenlerin yanlış bir tevil yaptığını belirtmektedir. Taberî, a.e., III, 180.
Suyûtî, Dürru’l-Mensûr, II, 182-183. Ragıb tâkat kelimesini “bir insanın meşakkatle yapabileceği
miktarın adı” şeklinde tarif etmiş ve ( ﻻَ ﺗُ َﺤ ِّﻤﻠْﻨَﺎ َﻣﺎ ﻻَ ﻃَﺎﻗَ َﺔ ﻟَﻨَﺎ ﺑِ ِﻪBakara, 286) ayetinin manasının “bize,
hakkında kudretimiz olmayan şeyi yükleme” demek değil de “bize taşıması zor gelecek şeyi yükleme”
olduğunu ifade etmiştir. Râğıb el-Isfahânî, Müfredât, II, 407.
115
Râğıb el-Isfahânî, a.e., II, 484.
113

114

ِ ِۤ ِ
ﱠ
َ َواَﺗِ ﱡﻤﻮا اﻟ
ْ ْﺤ ﱠﺞ َواﻟ ُْﻌ ْﻤ َﺮَة ﻟِﻠﱠ ِﻪ ﻓَﺎِ ْن ا
َ ُﺣ ِﺼ ْﺮﺗُ ْﻢ ﻓَ َﻤﺎ ْاﺳَﺘـﻴْ َﺴ َﺮ ِﻣ َﻦ اﻟ َْﻬ ْﺪ ِي َوﻻَ ﺗَ ْﺤﻠِ ُﻘﻮا ُرُء
ْوﺳ ُﻜ ْﻢ َﺣﺘﱠﻰ َﻳـْﺒـﻠُ َﻎ اﻟ َْﻬ ْﺪ ُي َﻣ ِﺤﻠ ُﻪ ﻓَ َﻤ ْﻦ َﻛﺎ َن ِﻣﻨْ ُﻜ ْﻢ َﻣﺮِﻳﻀﺎً اَوْ ﺑﻪ اَذًى ﻣﻦ
ٍ  راْﺳِﻪ ﻓَِﻔِﺪﻳْﺔ ِﻣ ٌﻦ ِﺻﻴﺎم ٍاَو ﺻﺪَﻗﺔَ اٍَو ﻧُﺴﻚBakara (2), 196.
َ ْ َ ْ َ
ْ
َ
117 ُ
116

Ferrâ, Meâni’l-Kur’ân, I, 112; Zeccâc, Meâni’l-Kur’ân, I, 252. Hasan-ı Basrî’nin de ayeti benzer bir
şekilde tefsiri için bkz. Taberî, Câmiu’l-Beyân, III, 163. Mukâtil b. Süleyman’ın tefsiri ise şu şekildedir: “Oruca takati olup da hasta veya misafir olmayanlar dilerse oruç tutar dilerse oruç tutmayıp bir
miskini doyurma fidyesi verir” Mukâtil, Tefsîr, I, 160-161.
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 َﻋﻠَﻰ َﺳ َﻔ ٍﺮ ﻓَ ِﻌ ﱠﺪ ٌة ِﻣ ْﻦ اَﻳﱠﺎ ٍم ٰا َﺧ َﺮayetinden sonra fidyeyi zikretmedi. Dolayısıyla son oruç
fidyeyi nesh etmiş oldu.”118

Ayetteki  ﻳُ ِﻄﻴ ُﻘﻮﻧَ ُﻪifadesinin herhangi bir kaydı içermeyip oruca takati olan
herkesi kapsadığına dair rivayetlerin yanında sadece yaşlı kişilerin oruç ile
fidye arasında muhayyer bırakıldığına dair kanaatler de bulunmaktadır.
Söz gelimi İbn Şihab ez-Zührî (v. 124) Bakara 185. ayet inip fidye muhayyeriyeti kaldırılıncaya kadar oruç tutmaya gücü yeten sıhhatli, hasta yahut seferî olan kişilerin oruç tutmayıp fidye verebildiğini ifade etmektedir.119
Şabî, fidye vermeye ruhsat tanıyan ayetin herkese şamil olması sebebiyle
ilk dönemlerde zenginlerin fidye verdikleri, orucun ise fakirlere kaldığına
dair bir bilgi zikretmektedir.120 Alkame (v. 62), Abîde es-Selmânî (v. 72),
İbn Ömer, Seleme b. el-Ekvâ, Dahhak, Hasan-ı Basrî, İbn Ebî Leyla da benzer kanaattedir.121 Öte yandan İbn Abbas, İkrime (v. 105), Katade ve Rebî
b. Enes fidye ruhsatı tanınanların çok yaşlı olmakla birlikte oruç tutmaya
gücü yetenler olduğunu belirtmektedir.122 Onların bu görüşe gitmeleri İbn
Abbas’ın ayeti  ﻳُ َﻄ ﱠﻮﻗُﻮﻧَ ُﻪşeklinde okuyarak külfet, ıstırap ve cefa çekme manası
vermesine istinad etmektedir. Hatta İkrime ayetin  ﻳُ ِﻄﻴ ُﻘﻮﻧَ ُﻪşeklinde okunması
durumunda zaten oruç tutabilen kişiyi ifade edeceğini eklemektedir.123 İbn
Ebî Leylâ ise muhayyeriyetin oruç tutmakta zorlananlar için indirildiğine
dair ashab-ı kirâmdan aktarımda bulunmaktadır.124
B. Son Oruç Dönemi: Nihâî Hükümleriyle Ramazan Orucu
Müslümanlara farz kılınan orucun vakti, günlük süresi ve fidye muhayyeriyetinin kaldırılmasına dair inen yeni düzenlemeler son oruç dönemini
teşkil etmektedir. Bu dönem Bakara 183-184. ayette zikredilen her ayda üç
gün oruç ve Aşure orucunun kaldırılmasıyla başlamaktadır. 185. ayetin ilk
“ ﻓَ َﻤ ْﻦ َﺷ ِﻬ َﺪ ِﻣﻨْ ُﻜ ُﻢ ﱠSizden Ramazan ayını idrak edenler onda
kısmındaki اﻟﺸ ْﻬ َﺮ َﻓـﻠْﻴَ ُﺼ ْﻤ ُﻪ
oruç tutsun.” ifadesi Müslümanların Ramazan ayını oruçlu geçirmeleri gerektiğini ifade etmektedir. Rasûlullah da Ramazan orucunun evvelki tüm
118

Taberî, Câmiu’l-Beyân, III, 165, 166-167; İbn Ebî Hâtim, Tefsîr, I, 307-308.
Taberî, a.e., III, 164-165. Atâ b. Ebî Rebâh’ın benzer ifadesi için bkz. a.e., III, 164
120
Taberî, a.e., III, 166; Suyûtî, Dürru’l-Mensûr, II, 180.
121
Taberî, a.e., III, 162-167, 178; İbn Ebî Hâtim, Tefsîr, I, 307-308, 312.
122
Taberî, a.e., III, 164-171; İbn Ebî Hâtim, a.e., I, 307; Suyûtî, Dürru’l-Mensûr, II, 180, 182-183. İbrahim en-Nehaî’nin benzer bir görüşü için bkz. Taberî, a.e., III, 162. İbn Abbas, hamile veya emzikli
bir kadın görünce, ona “sen, ‘oruca takat getiremeyen kişi’ ( )اﻟﺬى ﻻ ﻳﻄﻴﻘﻪkonumundasın. Oruç tutmadığın her gün için bir miskin doyurman gerekir. Böylece, oruçlarını kaza etmen de gerekmez.” derdi.
Taberî, a.e., III, 170, 171. İbn Ömer, hükmün hamile ve emziren anneler hakkında devam ettiği
kanaatindedir. Taberî, a.e., III, 170; İbn Ebî Hâtim, a.e., I, 307.
123
Suyûtî, Dürru’l-Mensûr, II, 182-183
124
İbn Ebî Hâtim, Tefsîr, I, 306.
119
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oruçların vücûbiyyetini kaldırdığını ifade etmektedir. 183 ve 184. ayetteki
oruç vaktinin Ramazan olduğu kanaatine göre ise 185 ve 187. ayetler sadece
ilk dönem orucundaki fidye muhayyeriyetini kaldırmış ve günlük süresini
düzenlemiştir. Her iki ihtimalde de fidye muhayyeriyeti 185. ayette zikri
geçen ifade ile kaldırılmış, yatsıdan akşama tutulan orucun günlük süresi
ise Bakara 187. ayet ile düzenlenmiştir.
Mukâtil b. Süleyman’ın Bakara 183-184. ayetin iniş sebebini Abdüleşheloğullarından Lebîd el-Ensârî’nin yaşlılığından sebep oruç tutmaya güç
yetirememesi şeklinde zikretmesi, Müslümanları oruçla mükellef kılan
hükmün ayetlerin nüzulünden evvel geldiğini göstermektedir.125 Böyle bir
durum söz konusu olsun ya da olmasın 183 ve 184. ayetlerin ne zaman
indiği ve Bakara 185. ayetle bu ayetler arasında ne kadar bir süre geçtiği
bilinmemektedir. Bununla birlikte Ramazan’dan önceki oruçların ve fidye
muhayyeriyetinin kaldırılması hicrî ikinci senenin Şaban ayında Bakara
185. ayetin indirilmesiyle gerçekleşmiştir. Orucun günlük süresinin fecr-i
sadıktan akşama olacak şekilde düzenlenmesinin, hicrî ikinci senedeki
Ramazan’ın başlarında olduğuna dair Katâde’nin rivayeti de Bakara 187 ile
185 arasında çok kısa bir süre geçtiğini göstermektedir.126
1. Her Ayda Üç Gün Oruç ve Aşure’nin Neshi
Hz. Peygamber’in hicretten itibaren on yedi ay tuttuğu her aydan üç
gün oruç, Ramazan orucunun farz kılınmasıyla kaldırılmıştır.127 Rasûl-i
Ekrem’in Ramazan orucunun tüm oruçların vücûbiyyetini kaldırdığına
dair ifadesi de Ramazan’ın önceki oruçlara ilaveten tutulması gerektiğine dair bir istifhamı izale etmektedir.128 Katade’ye göre Allah her ümmete
Ramazan orucunu farz kılarken önce onlara her aydan üç gün orucu farz
kılmıştır. Buna göre Müslümanların bir süre tuttukları her aydan üç gün
orucun bir geçiş dönemi uygulaması olduğu anlaşılmaktadır.129
Ramazan farz kılındıktan sonra da Rasûlullah’ın her ayda üç gün
oruç tutmaya devam ettiği ve ashabına da bu yönde tavsiyede bulunduğu
125

Mukatil b. Süleyman, Tefsir, I, 160.
Taberî, Câmiu’l-Beyân, III, 238-239. Bakara 186-187. ayetin sebeb-i nüzûlünün de bu bilgiyi desteklediği ifade edilebilir. Mukâtil, Tefsîr, I, 162-164.
127
Taberî, a.e., III, 157, 158; İbn Ebî Hâtim, Tefsîr, I, 304. Ayrıca bkz. Zeccâc, Meâni’l-Kur’ân, I, 253;
Mâtürîdî, Tevîlât, I, 130-131; İbnü’l-Cevzî Ebu’l-Ferec Abdurrahman b. Ali (v. 597), Nevâsihu’lKur’ân, Medine, el-Câmiatü’l-İslâmiyye, 2003, II, 235.
128
Ahmed b. Hüseyin el-Beyhakî (v. 458), es-Sünenü’l-Kebîr, Kahire, Merkezü Hecr, 2011, XIX, 255.
Rasûl-i Ekrem’in Ramazan dışında farz olan herhangi bir orucun bulunmadığına yönelik açıklamaları da bu bağlamda zikredilebilir. Bkz. Buhârî, Sahîh, (3) İlim, 34.
129
Taberî, Câmiu’l-Beyân, III, 155, 158; İbn Ebî Hâtim, Tefsîr, I, 304. Dahhâk’ın bunu teyid eden bir
rivayeti için bkz. İbn Ebî Hâtim, a.e., I, 304. Ayrıca bkz. İbn Hacer, Fethu’l-Bârî, VIII, 27.
126
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bilinmektedir.130 Rasûl-i Ekrem her haseneye on sevap verileceğinden hareketle, her ay üç gün oruç tutanın ayın tamamını oruçlu geçirmiş gibi olacağını131 ayrıca bu orucun insanın içindeki öfke, taşkınlık ve vesveseyi gidereceğini haber vermiştir.132 O, bu üç günlük orucun kamerî ayın 13, 14 ve 15’i
olan eyyâm-ı bîze denk getirilmesini tavsiye ediyor133 kendisi de mukim olsun seferî olsun her eyyâm-ı bîzde oruç tutuyordu.134 Yine her ayda bir Perşembe ve iki Pazartesi135 ile bir Pazartesi ve iki Perşembe olarak da üç gün
oruç tuttuğu aktarılmaktadır.136 Bunlarla birlikte Hz. Aişe Râsûl-i Ekrem’in
bu orucu ayın herhangi üç gününde tuttuğunu da bildirmektedir.137
Aşure orucuna gelince Rasûlullah’ın bi’setten önce ve sonra Mekke döneminde tuttuğu bilinen bu orucu Medine’ye hicretinin onuncu ayı olan
Muharrem’de ashabına emrettiği bilinmektedir. Bu günde Medine’nin etrafına ulak göndererek oruç tutmalarını ilan etmesi, oruca niyetlenmeyenlerin dahi akşama kadar oruçlarını tamamlamaları hatta kaza etmelerini emretmesi, Aşure orucunu Hz. Musa’ya ittibâen tutan Yahudilerden
öğrenmesinden çok, Rasûl-i Ekrem’in buna dair bir vahiy aldığına işaret
etmektedir.138 Hz. Peygamber Ramazan farz kılınınca “Aşure Allah’ın günlerinden bir gündür. Dileyen o günde oruç tutsun, dileyen tutmasın” buyurarak Müslümanları bu günde oruç tutma hususunda serbest bırakmıştır.139
Kendisi ise geride kalan seneye keffaret olmasını umarak Aşure orucunu
130

Buhârî, Sahîh, (30) Savm, 60; Müslim, Sahîh, (6) Salatü’l-Müsafirin, 13; Muhammed b. İsa et-Tirmizî
(v. 279), Sünen, Riyad, Mektebe-tü’l-Maarif, t.y., (6) Savm, 54; Nesâî, Sünen, (22) Sıyam, 81; Ahmed
b. Hanbel, Müsned, XV, 494, 495.
131
Tirmizî, a.e., (6) Savm, 54; Nesâî, a.e., (22) Sıyâm, 76. Ayrıca bkz. Müslim, a.e., (13) Sıyâm, 36; Nesâî,
a.e., (22) Sıyam, 82. Her hasenenin on katıyla karşılanması hakkında bkz. Nesâî, a.e., (22) Sıyam, 82;
İbn Mâce Muhammed b. Yezîd (v. 273), Sünen, Riyad, Mekte-betü’l-Maarif, t.y., (7) Sıyâm, 29. Öte
yandan kudsî bir hadis-i şerifte “Her hasene ondan yedi yüze kadar bir karşılık alır. Oruç benim içindir
onun karşılığını ben vereceğim” buyurulmaktadır. Tirmizî, a.e., (6) Savm, 55.
132
Nesâî, a.e., (22) Sıyâm, 75; Ahmed b. Hanbel, Müsned, XV, 504. Hadiste zikredilen veharu’s-sadr terkibinin göğüsteki hile, vesvese, kin, öfke, düşmanlık, gazab gibi manalara geldiğine dair bkz. İbnü’lEsîr Ebü’s-Seâdât Mecdüddîn el-Mübârek b. Esîrüddîn Muhammed, en-Nihâye fî Ğarîbi’l-Hadîs ve’lEser, Riyad, Dâru İbni’l-Cevzî, 1421 h.,  وﺣﺮmd. s. 962.
133
Tirmizî, Sünen, (6) Savm, 54; Nesâî, a.e., (22) Sıyam, 84; Ahmed b. Hanbel, a.e., XV, 500, 526.
134
Ebû Davud, Sünen, (8) Sıyam, 68; Tirmizî, a.e., (6) Savm, 41; Nesâî, a.e., (22) Sıyam, 70; İbn Kayyım,
Zâdü’l-Meâd, II, 61-62.
135
Ebu Davud, a.e., (8) Sıyam, 69. Ayrıca bkz. Nesâî, a.e., (22) Sıyam, 83.
136
Nesâî, a.e., (22) Sıyam, 83. Rasûl-i Ekrem nafile olarak tuttuğu oruçlarını Pazartesi gününe denk
getirmesini, o günde doğması, peygamber olarak gönderilmesi ve Kur’ân’ın o günde indirilmesi ile
açıklamaktadır [Müslim, Sahîh, (13) Sıyâm, 36]. Başka bir hadiste de amellerin Pazartesi ve Perşembe günü arz edildiğini ve amelinin kendisi oruçluyken arz edilmesini istediğini ifade etmektedir.
Tirmizî, Sünen, (6) Savm, 44.
137
Müslim, a.e., (13) Sıyâm, 36; Ebû Davud, Sünen, (8) Sıyam, 70; Tirmizî, a.e., (6) Savm, 54; İbn Mâce,
Sünen, (7) Sıyâm, 29.
138
Buhârî, Sahîh, (30) Savm, 21, 47, 69; Müslim, a.e., (13) Sıyâm, 19; Ebu Davud, a.e., (8) Sıyam, 66; Nesâî,
Sünen, (22) Sıyam, 65; Cevad Ali, Mufassal, VI, 339, 341. Rasûl-i Ekrem’in Ramazan orucunun önceki
oruçları kaldırdığına dair ifadesi de evvelki oruçların, tutulması farz olan dolayısıyla alınan vahyin icabı
olarak eda edilen oruçlar olduğunu gösteren delillerdendir. Beyhakî, Sünenü’l-Kebîr, XIX, 255.
139
Müslim, Sahîh, (13) Sıyâm, 19.
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tutmaya ihtimam göstermiş, sadece Aşure günü oruç tutarak Yahudilere benzemek hususunda kendisine yöneltilen bir soru üzerine “O zaman
önümüzdeki sene dokuzuncu gün tutarız inşallah” demiş ancak ömrü vefa
etmemiştir.140
Rasûl-i Ekrem edâsına devam ettiği Aşure ve her aydan üç günlük orucu ilk oruç dönemindeki gibi yatsıdan akşama tutmamıştır. Bazen iki oruç
arasında muvâsale yapar ancak zorluğundan dolayı ashabına bunu tavsiye
etmezdi. Sebebi sorulduğunda da “Ben sehere kadar visal yapıyorum Rabbim bana yediriyor ve içiriyor” derdi. Ashab-ı kirâmdan visal yapmakta istekli olanlara da iftarlarını en geç sehere kadar ertelemelerini böylece sahur
yemeği yemeyerek muvâsale yapan Ehl-i kitaba muhalefet etmeleri gerektiğini bildirmiştir.141
2. Fidye Muhayyeriyetinin Neshi
Orucun ilk dönemini teşkil eden ilk oruçta alışık olmamaları sebebiyle Müslümanlar oruç tutmak ve miskin doyurmak arasında muhayyer
ٍ َﻌ ُﺎم ِﻣ ْﺴ ِﻜ
bırakılmıştır.142 Buna Bakara 184. ayetin ﻴﻦ
َ “ َو َﻋﻠَﻰ اﻟﱠ ِﺬOruca
َ ﻳﻦ ﻳُ ِﻄﻴ ُﻘﻮﻧَ ُﻪ ﻓِ ْﺪﻳٌَﺔ ﻃ
takat bul(up da oruç tutmay)anların, tutmadıkları oruca bedel olarak bir
miskin doyurması gerekir.” kısmı ve ilgili rivayetler işaret etmektedir.143
Ayetteki  ﻳُ ِﻄﻴ ُﻘﻮﻧَ ُﻪifadesinin oruca takati olan herkesi kapsadığı rivayetlerine
ilaveten yaşlı kişileri ifade ettiğine dair rivayetler de bulunmaktadır. Alkame, Abîde es-Selmânî, İbn Ömer, Seleme b. el-Ekvâ, Şabî, Dahhak, Hasan-ı
Basri, İbn Şihab ez-Zührî ve İbn Ebî Leyla hasta olsun sağlıklı olsun, seferi olsun mukim olsun muhayyeriyetin herkesi kapsadığı kanaatindedir.144
Buna mukabil İbn Abbas, İkrime, Katade ve Rebî b. Enes fidye ruhsatı tanınanların çok yaşlı olmakla birlikte oruç tutmaya gücü yetenler olduğunu
belirtmektedir.145
140

Müslim, a.e., (13) Sıyâm, 20, 36; Ebû Davud, Sünen, (8) Sıyâm, 65; İbnü’l-Esîr, Câmiu’l-Usûl, VI, 312315.
Buhârî, a.e., (30) Savm, 20; Müslim, Sahîh, (13) Sıyam, 9; Ebû Davud, Sünen, (8) Sıyâm, 24; İbn Ebî
Hâtim, Tefsîr, I, 319; Suyûtî, Dürru’l-Mensûr, II, 289, 290. Müslümanların iftarda da acele ederek Yahudi ve Hıristiyanlara muhalefet etmeleri gerektiği hadisi de aynı bağlamda okunabilir. Ebû Davud,
Sünen, (8) Sıyâm, 20.
142
İbrahim b. Ömer el-Bikâî (v. 885), Nazmu’d-Dürer fî Tenâsübi’l-Âyâti ve’s-Süver, Kahire, Dâru’lKitâbi’l-İslâmî, t.y., III, 49.
143
Bkz. Bu makale “Fidye Muhayyeriyeti” başlığı.
144
Taberî, Câmiu’l-Beyân, III, 162-167, 178; İbn Ebî Hâtim, Tefsîr, I, 307-308, 312; Suyûtî, Dürru’lMensûr, II, 180. Atâ b. Ebî Rebâh’ın benzer ifadesi için bkz. Taberî, a.e., III, 164
145
Taberî, a.e., III, 164-171; İbn Ebî Hâtim, a.e., I, 307; Suyûtî, a.e., II, 180, 182-183. İbrahim enNehaî’nin benzer bir görüşü için bkz. Taberî, a.e., III, 162. İbn Abbas, hamile veya emzikli bir kadın
görünce, ona “sen, ‘oruca takat getiremeyen kişi’ ( )اﻟﺬى ﻻ ﻳﻄﻴﻘﻪkonumundasın. Oruç tutmadığın her
gün için bir miskin doyurman gerekir. Böylece, oruçlarını kaza etmen de gerekmez.” derdi. Taberi,
a.e., III, 170, 171. İbn Ömer, hükmün hamile ve emziren anneler hakkında devam ettiği kanaatinde141
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Müfessirler Müslümanların ilk dönemde oruç tutma yahut fidye verme ruhsatına sahip olduklarını belirtseler de bu ruhsatın hangi ayetle nesh
edildiği hususunda iki gruba ayrılmaktadırlar. Bunlardan ilki, zikri geçen

ُ ﻮﻣﻮا َﺧْﻴـ ٌﺮ ﻟ
ayetin hemen devamındaki َﻜ ْﻢ
ُ “ َواَ ْن ﺗَ ُﺼOruç tutmanız sizin için hayır(lı)
dır” ifadesi ile nesh edildiğini savunanlardır. Ferra ayeti “oruç tutmanız
(miskin doyurmaktan) hayırlıdır” şeklinde tefsir etmiş ve fidye ruhsatının
bu ayet ile nesh edildiğini belirtmiştir.146 Zeccâc (v. 311) da fidye ruhsatının
bu ayet ile nesh edildiğine katılmakla birlikte ayetin “oruç tutmak, fidye
ve iftardan hayırlıdır” şeklinde manalandırılmasının uygun olamayacağını
kaydetmektedir. Aksi halde aralarında kurulacak tafdîliyyet ilişkisi, kişiyi
her iki seçeneğin de tercih edilebileceği vehmine götürecektir.147 Lakin ayetin bu kısmının, Müslümanları oruç tutma ve miskin doyurma arasında
muhayyer bırakan kısımdan hemen sonra gelmesinin, fidye muhayyeriyetini kaldırmasından çok Müslümanları oruç tutmaya teşvik ettiği kanaati
daha isabetli görünmektedir.148
Alkame, Abîde es-Selmânî, İbn Ömer, Seleme b. el-Ekvâ, İbrahim enNehaî (v. 96), Şabî, İbn Şihab ez-Zührî gibi diğerleri ise fidye ruhsatının
 ﻓَ َﻤ ْﻦ َﺷ ِﻬ َﺪ ِﻣﻨْ ُﻜ ُﻢ ﱠkısmı ile nesh edildiği kanaatindedir.149
Bakara 185’teki اﻟﺸ ْﻬ َﺮ َﻓـﻠْﻴَ ُﺼ ْﻤ ُﻪ
Gerek ilk grup gerekse ikinci gruptakilerin Bakara 184. ayetin ilk kısmının,
son kısmından ve 185. ayetten bir müddet önce indiği kanaatini taşıdıkları anlaşılmaktadır. Bu durumda 185. ayetteki  َﺷ ْﻬ ُﺮ َرَﻣ َﻀﺎ َنterkîbinin merfu
olarak okunması mübtedâ olmasından kaynaklanmaktadır (haberi: اﻟﱠ ِۤﺬي اُﻧْﺰَِل
)ﻓِﻴ ِﻪ اﻟْ ُﻘ ْﺮٰا ُن. Zira  َﺷ ْﻬﺮkelimesinin اﻟﺼﻴَ ُﺎم
ِّ ’ın bedeli olması ve  اَﻳﱠ ًﺎﻣﺎkelimesinin bedeli olarak mahzuf bir mübtedânın ( )ﻫﻲhaberi olması gibi durumlarda 184.
ayetle birlikte indiği düşünülmüş olacaktır.  َﺷ ْﻬﺮkelimesinin mansub olarak
okunması durumunda ise başına  ﺻﻮﻣﻮاşeklinde bir emir fiilin takdiri dikkaٍ ود
te alınmış olmalıdır. Aksi halde ات
َ  اَﻳﱠ ًﺎﻣﺎ َﻣ ْﻌ ُﺪterkibinin bedeli ve Zemahşerî
ﺼ
ﺗ
ن
ا
و
(v. 538)’nin zikrettiği gibi ﻮﻣﻮا
’nun
mefulü olması durumlarında 184.
ُ ُ َ ْ ََ
ayetle aynı anda inmiş olduklarına dair bir mütalaa söz konusu olacaktır.150

dir. Taberî, a.e., III, 170; İbn Ebî Hâtim, a.e., I, 307.
 ﻓَ َﻤ ْﻦ َﺷ ِﻬ َﺪ ِﻣﻨْ ُﻜ ُﻢ ﱠkısmının da, oruç tutmayıp miskin doyurmanın nesh edildiğine delil
Ferrâ اﻟﺸ ْﻬ َﺮ َﻓـﻠْﻴَ ُﺼ ْﻤ ُﻪ
teşkil ettiği görüşündedir. Ferrâ, Meâni’l-Kur’ân, I, 112, 113.
147
Zeccâc, Meâni’l-Kur’ân, I, 253.
148
Bikâî, Nazmu’d-Dürer, III, 51.
149
Buhârî, Sahîh, (30) Savm, 39; Taberî, Câmiu’l-Beyân, III, 162-166; Suyûtî, Dürru’l-Mensûr, II, 180.
Ayrıca bkz. Nehhâs, Nâsih ve’l-Mensûh, s. 22-24; Ebû Ubeyd Kasım b. Sellam el-Herevî (v. 224), enNâsih ve’l-Mensûh fi’l-Kur’âni’l-Azîz ve mâ fîhi mine’l-Ferâizi ve’s-Sünen, Riyad, Mektebetü’r-Rüşd,
t.y., s. 42 vd; İbnü’l-Cevzî, Nevâsihu’l-Kur’ân, II, 237-241.
150
Zeccâc, Meâni’l-Kur’ân, I, 253; Zemahşerî, Keşşâf, I, 383; Râzî, Mefâtîhu’l-Ğayb, V, 90.
146
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ٍ َﻌ ُﺎم ِﻣ ْﺴ ِﻜ
Taberî ﻴﻦ
َ ﻳﻦ ﻳُ ِﻄﻴ ُﻘﻮﻧَ ُﻪ ﻓِ ْﺪﻳٌَﺔ ﻃ
َ  َو َﻋﻠَﻰ اﻟﱠ ِﺬayetinin neshine dair görüşleri aktardıktan sonra şöyle bir değerlendirmede bulunmaktadır:
“Ayetin te’vîline dair zikri geçen bu sözlerden en doğru olanı, ﻳﻦ ﻳُ ِﻄﻴ ُﻘﻮﻧَ ُﻪ
َ َو َﻋﻠَﻰ اﻟﱠ ِﺬ
 ﻓَ َﻤ ْﻦ َﺷ ِﻬ َﺪ ِﻣﻨْ ُﻜ ُﻢ ﱠayeti ile nesh edildiğini söyleٍ َﻌ ُﺎم ِﻣ ْﺴ ِﻜ
ﻴﻦ
َ  ﻓِ ْﺪﻳٌَﺔ ﻃayetinin اﻟﺸ ْﻬ َﺮ َﻓـﻠْﻴَ ُﺼ ْﻤ ُﻪ
yenlerdir. Zira ﻳﻦ ﻳُ ِﻄﻴ ُﻘﻮﻧَ ُﻪ
َ  َو َﻋﻠَﻰ اﻟﱠ ِﺬifadesindeki ه, sıyâmı ifade etmektedir. Böylece
mana ‘oruç tutmaya güç yetirip de oruç tutmayanlara bir miskin doyurma fidyesi gerekir’ olmaktadır. Bu da ayetin hükmünün kaldırıldığını gösterir. Müslümanların tamamı, seferî olmayan mukîm, sıhhatli ve Ramazan orucunu tutmaya gücü yeten erkeklerin Ramazan’da oruç tutmayıp miskin doyurarak fidye
vermesinin caiz olmadığında icmâ etmişlerdir. Bu ayetin mensuh olduğu bilinmektedir. Ayrıca yukarıda Muaz b. Cebel, İbn Ömer ve Seleme b. el-Ekvâ’dan
zikrettiğimiz rivayetler de bunu teyid etmektedir. Onlar Rasûl-i Ekrem döneminde bu ayet indiğinde Ramazan’da oruç tutmak böylece fidye vermemek ile
oruç tutmamak ve tutmadığı her oruç için bir miskini doyurma fidyesi vermek
 ﻓَ َﻤ ْﻦ َﺷ ِﻬ َﺪ ِﻣﻨْ ُﻜ ُﻢ ﱠayeti ininceye kadar böyle
arasında muhayyer idiler. اﻟﺸ ْﻬ َﺮ َﻓـﻠْﻴَ ُﺼ ْﻤ ُﻪ
yapıyorlardı. Bu ayet inince orucun farziyetiyle yükümlü kılındılar ve muhayyeriyet ile fidye iptal oldu.”151

 ﻓَ َﻤ ْﻦ َﺷ ِﻬ َﺪ ِﻣﻨْ ُﻜ ُﻢ ﱠbuyurulması ve ِﻳﻀﺎ اَ ْو
Bakara 185. ayette اﻟﺸ ْﻬ َﺮ َﻓـﻠْﻴَ ُﺼ ْﻤ ُﻪ
ً َوَﻣ ْﻦ َﻛﺎ َن َﻣﺮ
ِ
ِ
ﱠ
 َﻋﻠَﻰ َﺳ َﻔ ٍﺮ ﻓَﻌﺪ ٌة ﻣ ْﻦ اَﻳﱠﺎ ٍم اُ َﺧ َﺮkısmından sonra Bakara 184. ayetteki gibi fidyenin zikredilmemesi de ilk oruçta mevcut olan fidye muhayyeriyetinin kaldırılmış
olduğunu gösteren delillerdendir. Ayrıca 184. ayette zikredilen ﻓَ َﻤ ْﻦ َﻛﺎ َن ِﻣﻨْ ُﻜ ْﻢ
ِﻳﻀﺎ اَ ْو َﻋﻠَﻰ َﺳ َﻔ ٍﺮ ﻓَ ِﻌ ﱠﺪ ٌة ِﻣ ْﻦ اَﻳﱠﺎ ٍم اُ َﺧ َﺮ
ً  َﻣﺮkısmının, 185. ayette  ِﻣﻨْ ُﻜ ْﻢcâr-mecrûru olmaksızın
tekrar zikredilmesi, iki ayetin zikrettiği oruçların birbirinden farklı oruçlar
olduğunu göstermektedir. Ayette oruç günlerinin tamamlanmasının zikri
() َوﻟِﺘُ ْﻜ ِﻤﻠُﻮا اﻟْ ِﻌ ﱠﺪ َة152 ile Rasûl-i Ekrem’in “Ramazan orucunu ruhsat ve hastalık
dışında tutmayan kişi, tüm ömrünü oruçlu geçirse onu kaza edemez.” buyurmuş olması da muhayyeriyetin kaldırıldığını gösteren diğer delillerdir.153
ٍ َﻌ ُﺎم ِﻣ ْﺴ ِﻜ
ﻴﻦ
َ ﻳﻦ ﻳُ ِﻄﻴ ُﻘﻮﻧَ ُﻪ ﻓِ ْﺪﻳٌَﺔ ﻃ
َ  َو َﻋﻠَﻰ اﻟﱠ ِﺬkısmının nesh yani -ilk dönemlerdeki anlamıyla- takyide uğramış olduğu kanaatinde olanlara göre bu ayetin hükmü
halihazırda bazı kişiler için devam etmektedir. Söz gelimi Hz. Ali (v. 40),
Muaz b. Cebel, İbrahim en-Nehaî, Dahhak, Tavus, Ata b. Ebî Rebâh ve Abdullah b. Ebî Yezîd fidyenin oruç tutmaya güç yetiremeyen yaşlı kimseler
için devam ettiği kanaatindedir.154 İbn Şihab ez-Zührî buna şiddetli susuz151

Taberî, Câmiu’l-Beyân, III, 178.
Mâtürîdî, Tevîlât, I, 130-131. Ayrıca bkz. Taberî, a.e., III, 166-167
153
Tirmizî, Sünen, (6) Savm, 27.
154
Taberî, Câmiu’l-Beyân, III, 161-162, 164-165, 173-178.
152
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luk çekenler gibi orucu tamamlamaya güç yetiremeyenleri eklemiş155, Süddî
ise zikredilenlerin tamamına açlık sebebiyle ağrı çeken ve kronik hastalığı
bulunanları ilâve etmiştir.156. İbn Abbas, İkrime, Katade ve Rebî b. Enes
oruç tutmaya güç yetiremeyen çok yaşlı kişiler ile çocukları hakkında endişe etmeleri durumunda hamile ve emzikli kadınlar için de hükmün devam
ettiğini belirtmektedir.157 Onların bu görüşe gitmeleri İbn Abbas’ın ayeti
 ﻳُ َﻄ ﱠﻮﻗُﻮﻧَ ُﻪşeklinde okuyarak külfet, ıstırap ve cefa çekme manası vermesine istinad etmektedir. Hatta İkrime ayetin  ﻳُ ِﻄﻴ ُﻘﻮﻧَ ُﻪşeklinde okunması durumunda
zaten oruç tutabilen kişiyi ifade edeceğini bu sebeple diğer okuyuşun tercih
edilmesi gerektiğini eklemektedir.158 Taberî, bu okuyuşun Müslümanların
Mushaflarına uygun olmaması ve diğer okuyuşun asırlarca Müslümanların
onayından geçmesi sebebiyle şaz sözlere dayanan  ﻳُ َﻄ ﱠﻮﻗُﻮﻧَ ُﻪşeklinde bir okumanın caiz olmayacağı görüşündedir.159 Mâtürîdî de zorlanan ve takat getiremeyen manasına gelen  ﻳُ َﻄ ﱠﻮﻗُﻮﻧَ ُﻪkıraatinin, ayetin devamında oruç tutmaya
160
ُ ﻮﻣﻮا َﺧْﻴـ ٌﺮ ﻟ
teşvik eden َﻜ ْﻢ
ُ  َواَ ْن ﺗَ ُﺼkısmı ile örtüşemeyeceğini ifade etmektedir.
Bu kişilere göre ayetin tamamen neshi söz konusu olmayıp hükmü bazı
kişiler için devam etmektedir. Dolayısıyla bu kanaatte olanların ayetin nesh
edilmiş olduğunu ifade etmeleri hükmünün tamamen kalktığını kastetmiş
olduklarını göstermemektedir. Zira ilk dönem müfessirleri neshi tahsîs,
tebyîn gibi anlamlarda kullanabilmektedirler.161
3. Yatsıdan Akşama Kadar Olan Orucun Neshi
İlk oruç döneminde oruç yasakları yatsı namazının kılınması yahut akşamdan sonra uyunması ile başlamakta ertesi günün aynı vaktine kadar de-

155

Taberî, a.e., III, 164-165. Atâ b. Ebî Rebâh’ın benzer ifadesi için bkz. a.e., III, 164
Taberî, a.e., III, 169-170. Kronik hastaların ayetin manasına dahil olduğunu Mücahid de dile getirmektedir. Taberî, a.e., III, 174-175; İbn Ebî Hâtim, Tefsîr, I, 308. Hasan-ı Basrî, Mücahid, İbrahim en-Nehaî,
İmam Şafiî ve Ahmed b. Hanbel hamilelerin oruçlarını bozup fidye vermeleri ancak sıhhate kavuştuklarında kaza etmeleri gerektiğini söylemiştir. Taberî, a.e., III, 176; İbn Ebî Hâtim, a.e., I, 308.
157
Taberî, a.e., III, 164-171; İbn Ebî Hâtim, a.e., I, 307; Suyûtî, Dürru’l-Mensûr, II, 180, 182-183. İbrahim enNehaî ve Said b. Müseyyeb (v. 94)’in benzer bir görüşü için bkz. Taberî, a.e., III, 162, 171. İbn Ebî Leylâ ise
muhayyeriyetin ilk dönemde oruç tutmakta zorlanan ve oruçla hastalığı ağırlaşan kişileri kapsadığına dair
isim zikretmeden ashab-ı kirâmdan aktarımda bulunmaktadır. İbn Ebî Hâtim, a.e., I, 306. İbn Abbas, hamile veya emzikli bir kadın görünce, ona “sen, ‘oruca takat getiremeyen kişi’ ( )اﻟﺬى ﻻ ﻳﻄﻴﻘﻪkonumundasın. Oruç
tutmadığın her gün için bir miskin doyurman gerekir. Böylece, oruçlarını kaza etmen de gerekmez.” derdi.
Mücahid de bu şekilde hüküm vermekteydi. Taberi, a.e., III, 170, 171, 176. İbn Ömer, hükmün hamile ve
emziren anneler hakkında devam ettiği kanaatindedir. Taberî, a.e., III, 170; İbn Ebî Hâtim, a.e., I, 307.
158
Taberî, a.e., III, 161, 164-169, 172-174, 176; Suyûtî, a.e., II, 180, 182-183. Ayrıca bkz. İbn Ebî Hâtim,
a.e., I, 307. Said b. Cübeyr, Mücahid, Ata ve Hz. Aişe’nin ayeti aynı şekilde okudukları mervidir.
Taberî, a.e., III, 173-174.
159
Taberî, a.e., III, 161, 180.
160
Mâtürîdî, Tevîlât, I, 135, 136.
161
Mustafa Zeyd, en-Nesh fi’l-Kur’âni’l-Kerîm, Medîne, Dâru’l-Vefâ, 1987, I, 70-73. Ayrıca bkz. İbn
Kesîr, Tefsîr, I, 493.
156
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vam etmekteydi.162 Bu oruç Hz. Ömer, K‘ab b. Malik ve Sırma b. Malik’in
de aralarında bulunduğu kırk kadar sahâbînin, oruca dair muhtelif zafiyetler göstermeleri sonucu Bakara 187. ayetle tadîl edilmiş ve son orucun günlük süresi açıklanmıştır.163 Bununla birlikte 187. ayetteki َﻋﻠِ َﻢ اﻟﻠﱠ ُﻪ اَﻧﱠ ُﻜ ْﻢ ُﻛْﻨـﺘُ ْﻢ ﺗَ ْﺨﺘَﺎﻧُﻮ َن
ﺎب َﻋﻠَﻴْ ُﻜ ْﻢ َوَﻋ َﻔﺎ َﻋﻨْ ُﻜ ْﻢ
َ َ اَْﻧـ ُﻔ َﺴ ُﻜ ْﻢ َﻓـﺘkısmında zikredilen ihtiyânın ashab-ı kirâmın haram
vakitte eşleriyle ilişkiye girme ve yeme-içmeye dair taşıdıkları istek anlamına
geldiği zikredilmekte dolayısıyla ayetin yasağın çiğnendiğini değil çiğneneceğini ifade ettiği de belirtilmektedir.164 Bakara 187. ayet Ramazan orucunun
tutulmaya başlandığı hicrî ikinci senedeki Ramazan ayının başlarında indirilerek165 geçmiş şeriatların hükmüne göre yatsıdan akşama oruç tutulmasını
ifade eden Bakara 183’teki hüküm düzenlenmiştir.166 Buna göre aynı ayetteki
ُ  َوُﻛﻠُﻮا َو ْاﺷ َﺮﺑُﻮا َﺣﺘﱠﻰ َﻳـَﺘـَﺒـﻴﱠ َﻦ ﻟkısım ile
اﻟﺼﻴَ َﺎم اِﻟَﻰ اﻟﻠﱠﻴْ ِﻞ
ُ َْﺨﻴْ ُﻂ اْﻻَْﺑـﻴ
َ َﻜ ُﻢ اﻟ
َ ﺾ ِﻣ َﻦ اﻟ
ِّ َﺳ َﻮِد ِﻣ َﻦ اﻟْ َﻔ ْﺠ ِﺮ ﺛُ ﱠﻢ اَﺗِ ﱡﻤﻮا
ْ ْﺨﻴْ ِﻂ اْﻻ
ُ  اُ ِﺣ ﱠﻞ ﻟkısmı, orucun yeni günlük süresini ve yasaklarını
اﻟﺼﻴَﺎ ِم اﻟ ﱠﺮﻓَ ُﺚ اِٰﻟﻰ ﻧِ ۤﺴﺎﺋِ ُﻜ ْﻢ
ِّ َﻜ ْﻢ ﻟَْﻴـﻠَ َﺔ
tavsîf eden ifadelerdir. Önceleri yatsıdan akşama tutulan oruç artık fecr-i saُ  اُ ِﺣ ﱠﻞ ﻟkısmı da
dıktan akşama kadar tutulacaktı. Ayetteki ﺚ اِٰﻟﻰ ﻧِ ۤﺴﺎﺋِ ُﻜ ْﻢ
ُ َاﻟﺼﻴَﺎ ِم اﻟ ﱠﺮﻓ
ِّ َﻜ ْﻢ ﻟَْﻴـﻠَ َﺔ
oruç gecelerinde eşlerle cinsel münasebetin evvelden haram olduğuna işaret
etmektedir.167 Yine ayetteki ٰﻦ
َ  ﻓﺎَﻟْﺌifadesi haram olan bir şeyin artık helal oldu168
ğunu göstermektedir.
Sonuç
Farsça’dan dilimize geçen oruç kelimesi Arapça kaynaklarda sıyâm ve
savm olarak geçmektedir. Lakin Kur’ân-ı Kerîm saveme kökünün mastarları
olan bu iki kelimeyi farklı ibadetleri ifade etmek için kullanmıştır. Buna
göre savm, konuşmayarak eda edilen bir ibadetin adı iken; sıyâm yeme-içme
ve cinsî münasebetten belirli vakitlerde uzak durularak yerine getirilen bir
162

Mukâtil, Tefsîr, I, 160; Buhârî, Sahîh, (30) Savm, 15; Taberî, Câmiu’l-Beyân, III, 154, 157-158, 166167, 233-242, 241; İbn Ebî Hâtim, Tefsîr, I, 304, 305, 315-316; Suyûtî, Dürru’l-Mensûr, II, 177. Berâ
b. Âzib’den gelen şaz bir rivayette Ramazan orucunun ilk döneminde Müslümanların Ramazan ayı
boyunca eşleriyle cinsel münâsebette bulunmadıkları, bu durumun Bakara 187. ayet inene kadar
devam ettiği belirtilmektedir. Buhârî, a.e., (65) Tefsir, 27; İbn Hacer, Fethu’l-Bârî, VIII, 31. Said b.
Cübeyr’den aktarılan benzer bir ifade için bkz. Suyûtî, a.e., II, 177.
163
Bkz. Taberî, a.e., III, 154, 156, 233-234; İbn Ebî Hâtim, a.e., I, 316; Hibetullah b. Selâme, Nâsih ve’lMensûh, s. 17.
164
Taberî, a.e., III, 233; Râğıb el-Isfahânî, Müfredât, I, 217; Ebu Hayyan, Bahru’l-Muhît, II, 56.
165
Taberî, Câmiu’l-Beyân, III, 238-239. Bu bilgiyi destekleyebilecek bir sebeb-i nüzûl rivayeti için bkz.
Mukatil, Tefsîr, I, 162-164.
166
Taberî, a.e., III, 165, 166-167; İbn Ebî Hâtim, a.e., I, 307-308; Hibetullah b. Selâme, a.e., s. 18; Nehhâs,
Nâsih ve’l-Mensûh, s. 24-25; İbnü’l-Cevzî, Nevâsihu’l-Kur’ân, II, 231 vd.
167
ِ ََوﻻَ ُﺗـﺒ
Ali Hatib, Sıyâm mine’l-Bidâye hatta’l-İslâm, s. 152. Bu tahrîmiyyet, Bakara 187. ayetin وﻫ ﱠﻦ َواَْﻧـﺘُ ْﻢ
ُ ﺎﺷ ُﺮ
ِ “ َﻋ ِﺎﻛ ُﻔﻮ َن ﻓِﻲ اﻟ َْﻤ َﺴMescitlerde itikafta olduğunuz zamanlarda eşlerinizle cinsî münâsebette bulunmayın”
ﺎﺟ ِﺪ
kısmı gereğince oruç tutmaya bağlı olmaksızın itikâf günlerinin gündüzü ve gecesi için devam etmektedir.
168
Kurtubî, el-Câmiu li Ahkâmi’l-Kur’ân, III, 192. ٰﻦ
َ  اَﻟْﺌkelimesinin benzer bir kullanımı için bkz. Enfâl
(8), 66.
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ibadeti karşılamaktadır. Susma orucunun savm olarak ifade edilmesi yahut yeme-içmeden uzak durularak eda edilen ibadetin Kur’ân’ın herhangi
bir yerinde savm olarak zikredilmemesi, keffaret olarak tutulacak oruçların
eda keyfiyetindeki karışıklığın önüne geçmiştir.
Rasûl-i Ekrem’e indirilmiş olan şeriatten evvel de oruç ibadetinin genellikle perhiz ve riyazat şekilleriyle uygulandığı bilinmektedir. Kaynaklar Hz.
Musa’nın otuz yahut kırk güne varan bir orucu eda ettiğini bildirseler de
Tanah’ta emredilen yegâne oruç Yahudi takviminin ilk ayı olan Tişri ayının
onuncu gününde tutulan Yom Kipur (kefaret günü) orucudur. Yatsı vaktinden diğer günün aynı vaktine kadar tutulan bu oruçta yeme-içme ve cimâ
yasağına ilaveten yıkanma ve deri giyme yasağı da bulunmaktadır.
Hıristiyanlıkta da Carem denilen ve Paskalya bayramı öncesinde kırk
gün kadar tutulan bir oruç bulunmaktadır. Hz. İsa’nın kırk gün peş peşe
tuttuğu bir oruca ittibâen eda edilen Carem, muhtelif kilise müntesiplerinin edasına önem verdikleri bir oruçtur. Günlük süresi Yom Kipur orucuna
benzese de oruç yasakları bakımından perhize benzer bir eda keyfiyetini
haizdir. Carem’i tutan kişi sair zamanda yediği yemeklerinde kısıntıya gider
ve bazı yiyecekleri tüketmekten kaçınır. Carem kişinin muhtelif yeme-içme
zevklerinden kısıntıya gitmesi, ibadetlerini edaya özen göstermesi yahut
muhtaçlara yardım etmesi şeklinde de eda edilebilir.
Yahudilerin, günlük vakit ve edâ keyfiyeti; Hıristiyanların ise gün adedi
bakımından oruçlarını kısmen muhafaza ettikleri anlaşılmaktadır. Bu bakımdan orucun önceki ümmetlere de farz kılındığını bildiren Bakara 183.
ayet Yahudi ve Hıristiyanların oruçlarını asli hüviyetiyle eda etmediklerine
göndermede bulunmakta ve Hz. Peygamber’in ümmetinin orucu hakkıyla
eda etmesinin umulduğunu ifade etmektedir.
Oruç Müslümanlara farz kılınmadan evvel Mekke döneminde Araplarca da bilinmekteydi. Yahudi ve Hıristiyanlarla ictimâî münasebetleri bulunan Mekke müşrikleri, işlemiş oldukları bir günaha keffaret olması gayesiyle Yom Kipur’un Arap takvimindeki karşılığı olan Aşure gününde oruç
tutarlardı. Rasûl-i Ekrem de bi’setten önce ve sonra Aşure orucunu tutmuş
hicret akabinde de ashabına emretmiştir.
Oruçla ilgili ilk indirildiği anlaşılan Bakara 183-184. ayetler orucun
ilk dönemindeki uygulanmasını yani ilk orucu tarif etmektedir. Rivayetler bu dönemde Müslümanların tuttuğu orucun günlük süresinin Yahudi
yahut Hıristiyanların oruçlarının günlük süresine benzer olduğunu haber
vermektedir. Bu bakımdan Müslümanlara farz kılınan oruç ile öncekilerin
187
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oruçlarının benzeşme yönünün, orucun günlük süresinde olduğuna dair
yorumların tarihi gerçeklikle örtüştüğünü söyleyebiliriz. Ayrıca Müslümanların evvelden oruç tecrübelerinin bulunmaması sebebiyle bir miskin
doyurmak yahut oruç tutmak arasında muhayyer bırakıldıkları da bu ayet
grubunda ifade edilmektedir.
İlk oruç döneminde Müslümanlara farz kılınan orucun Ramazan yahut
her ayda tutulan üç gün oruç ile Aşure olduğuna dair de muhtelif rivayetler
bulunmaktadır. Rasûl-i Ekrem her aydan üç gün orucu, Medîne’ye hicretinden Ramazan orucunun farz kılındığı hicrî ikinci senenin Şaban ayına
kadar toplam on yedi ay tutmuştur. Kaynaklar Hz. İbrahim’in bu şekilde
bir oruç tuttuğunu zikretmektedir. Yahudi ve Hıristiyanların her ayda tuttukları üç günlük bir oruç bilinmediğine göre Rasûl-i Ekrem’in bu orucu
Hz. İbrahim’e ittibâen tuttuğu söylenebilir. On yedi ay boyunca tutulan bu
oruç bir bakıma Müslümanları Ramazan orucuna hazırlamak gibi bir görev
de icra etmiştir. Rasûl-i Ekrem’in Ramazan farz kılındıktan sonra da her
aydan üç gün oruç ile Aşure orucunu mütemadiyen tutması ve ashabına
da şiddetle tavsiye etmesi -Rasûlullah’ın, hükmünde değişikliğe gidilen eski
ibadetleri nafile olarak devam ettirmesinden hareketle- bu oruçların Ramazan orucundan evvel tutulması gereken oruçlar olduğu kanaatini uyandırmaktadır. Ayrıca Ramazan orucunun öncesindeki tüm oruçları nesh
ettiğini ifade eden hadis-i şerifler de Ramazan orucundan evvel tutulması
gereken oruçların olduğunu göstermektedir.
Rasûlullah’ın Medine’ye hicretten sonra Aşure günü ulak göndererek yetişkin olsun çocuk olsun herkese oruç tutma emri vermesi, Aşure olduğunu
unutarak oruca niyetlenmeyip yemek yiyenlerin akşama kadar oruçlarını
tamamlamalarını ve kaza etmelerini emretmesi, hicretle Ramazan orucunun farz kılınması arasındaki tek Aşure gününün oruçlu geçirilmesine dair
bir hükmün varlığını göstermektedir. Aşure orucunun Ramazan’ın farz kılınmasından sonra dileyenin tutacağı dileyenin tutmayacağı bir oruç olarak
ifade edilmesi de Aşure’nin Ramazan orucundan evvel herkesin tutması gereken bir oruç olduğunu akla getirmektedir.
Fidye muhayyeriyeti ile birlikte yatsıdan akşama tutulan oruç, daha
sonra bu muhayyeriyetin kaldırılmasıyla birlikte yine yatsıdan akşama tutulan bir Ramazan orucu şekline kavuşmuştur. Muhayyeriyeti kaldıran ifadenin 184. ayetin son kısmı yahut 185. ayetin ilk kısmı olduğuna dair farklı
görüşler bulunmaktadır. Ancak oruç tutmanın hayırlı olduğunu bildiren
184. ayetin son kısmındaki ifadenin muhayyeriyeti bildiren kısımdan he188
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men sonra gelmesi ve orucu fidyeye tafdîl etmesine dair içerdiği mana göz
önünde bulundurularak, muhayyeriyetin Bakara 185. ayet ile kaldırıldığı
söylenebilir. Ayrıca 184. ayetteki hasta ve yolcuların oruçlarını diğer günlerde tutmasını emreden ayetin 185. ayette de benzer şekilde zikredildikten
sonra fidye muhayyeriyetinin tekrar edilmemiş olması da muhayyeriyetin
Bakara 185 ile kaldırıldığını göstermektedir.
Ramazan günlerinde yatsıdan akşam vaktine kadar süren bir orucun tutulmasında Müslümanların zafiyet gösterdiklerinin zikriyle başlayan Bakara 187. ayet, orucun yeni günlük süresinin fecr-i sadıktan güneşin batmasına kadar olduğunu ifade etmiş ve bunun dışındaki sürelerde yeme-içme ve
cinsî münasebette bulunmaya müsaade etmiştir. Orucun günlük süresinin
yatsıdan akşama olması ve Müslümanlara oruç tutma yerine fidye verme
ruhsatının tanınması orucun ilk dönemini (ilk oruç) oluştururken; fidye
muhayyeriyetinin kaldırılması ve orucun günlük süresinin fecr-i sadıktan
akşama olacak şekilde düzenlenmesi orucun son dönemine (son oruç) ait
uygulamalardır.
Orucun ilk dönemindeki fidye muhayyeriyetinden bahseden ayetlerin
Mushaf ’ta yer almasının hikmeti, İslâm’la sonradan müşerref olup oruç tecrübesi bulunmayanlara bir uygulama seçeneği sunmak olabilir. Öte yandan
muhayyeriyetten bahseden kısmın, oruç tutamamakla birlikte ömrünün
kalan kısmında tutamadığı oruçlarını kaza edemeyecek olan pîrifâniler ile
kronik hastalığı bulunanlara fidyeyi gerekli kıldığına dair yorumlar da bulunmaktadır.
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اﻟﻌ ِﻈ َ
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اﻟﻤﻠﺨﺺ
ٍ
ﺗﻮﺻﻴﻒ ٍّ
ﻫﺪﻓﺖ اﻟﺪراﺳﺔ إﻟﻰ ﺗﻘﺪﻳﻢ
ﺳﺮدي ﻳﻮﺛِّﻖ ﺣﺎﻟﺔ ﻧﻬﻮض ﻧﺨﺒﺔ ﻋﻠﻤﺎء اﻷﻣﺔ ﺑﻮاﺟﺐ اﻟﺪﻋﻮة
إﻟﻰ اﻟﻠﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻋﻠﻰ ﻣﺪار اﻟﻌﺼﻮر ،وذﻟﻚ ﻓﻲ ﺿﻮء ﻫﺪي اﻟﻜﺘﺎب واﻟﺴﻨﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻓﻬﻤﻬﻢ
اﻟﺴﺮدي
ﻟﻤﻘﺎﺻﺪ اﻟﺪﻋﻮة اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﻹﺻﻼﺣﻴﺔ .واﺳﺘﺨﺪم اﻟﺒﺎﺣﺚ اﻟﻤﻨﻬﺞ
اﻟﻨﻘﺪي ﻟﻠﺘﻌﺮف
ﱠ
ﱠ
إﻟﻰ ﻣﺎﻫﻴﺔ اﻟﻔﻜﺮ اﻹﺳﻼﻣﻲ ﻓﻲ ﺗﻮﺻﻴﻒ رﺳﺎﻟﺔ اﻟﻌﻠﻤﺎء اﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ؛ ﺛﻢ َﺷ َﺮَع ﺑﻤﻘﺎرﻧﺔ واﻗﻊ اﻷﻣﺔ
ٍ
اﻟﻤﺴﻠﻤﺔ ﺑﻤﺎﺿﻴﻬﺎ وﺣﺎﺿﺮﻫﺎ ،ﻣﺆﻛﺪاً أن ﻣﺎ ﺗﺸﻬﺪﻩ اﻷﻣﺔ ﻣﻦ
ﺣﺎﻻت ﺷﺎذ ٍة ﻟﻤﻮاﻗﻒ ﺑﻌﺾ
ﻋﻠﻤﺎء اﻟﺴﻮء ﻣﻦ ﻗﻀﺎﻳﺎ اﻷﻣﺔ اﻟﻤﺴﻠﻤﺔ اﻟﻜﺒﺮى اﻟﻤﻌﺎﺻﺮة ﻫﻮ ﻟﻴﺲ ﺳﻮى ﻧﺘﻴﺠﺔ ﺟﻬﻮد ﻣﻨﻈﻤﺔ
ﺗﻬﺪف ﻟﺘﺸﻮﻳﻪ رﺳﺎﻟﺔ اﻹﺳﻼم اﻟﺨﺎﺗﻤﺔ؛ وﻗﺪ أﻧﺠﺰت اﻟﺪراﺳﺔ ﺑﺎﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ ﻣﻨﻬﺞ ﺑﺤﺜﻲ ﻳﻘﻮم
ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻮﺛﻴﻖ ﻟﻸدﻟﺔ اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﺛﻢ ﺗﺤﻠﻴﻠﻬﺎ ﺑﻬﺪف اﺳﺘﺨﻼص اﻟﻤﻘﺎﺻﺪ اﻟﺴﺎﻣﻴﺔ ﻣﻨﻬﺎ .وﺧﻠﺼﺖ
اﻟﺴﻮء واﻟﺘﻌﺮﻳﻒ ﺑﻐﺎﻳﺎﺗﻬﻢ وﺗﺒﻴﺎن ﺳﺒﻞ اﻟﻮﻗﺎﻳﺔ
اﻟﺪراﺳﺔ إﻟﻰ ﺗﺤﺪﻳﺪ ﻫﻮﻳﺔ ﻣﺆﺳﺴﺎت اﻧﺘﺎج ﻋﻠﻤﺎء ﱡ
ﻣﻦ ﺳﻤﻮﻣﻬﻢ اﻟﺰﻋﺎف.
اﻟﺴﻮء.
َﻤﺎء ﱡ
َﻤﺎء َ
اﻟﻌ ِﻈ َﻴﻤﺔ – ُ
اﻟﻜﻠﻤﺎت اﻟﻤﻔﺘﺎﺣﻴﺔَ :وَرﺛَ ُﺔ اﻷَﻧﺒِﻴَﺎء  -اﻟﺘﱠ ِﺮَﻛ ِﺔ َ
اﻟﻌﺎ ِﻣﻠﻮن – ُﻋﻠ ُ
اﻟﻌﻠ ُ
PEYGAMBERLERİN MİRASÇILARI VE BÜYÜK MİRASIN GELECEĞİ
Özet
Bu çalışma, Kuran ve Sünnet ışığında seçkin âlimlerin ıslahçı İslâmî davetin maksatları vasıtasıyla asırlar boyu bu âlimlerin Allah Teâla’ya davet hareketini ortaya
koymayı amaçlamaktadır. Araştırmacı bu çalışmada, müslüman âlimlerin mesajını
aktarmada İslâmî metodu tespit etmeye çalışmış, bunu yaparken ise tümdengelim ve tümevarım yöntemiyle, eleştirel anlatım metodunu kullanmıştır. Daha sonra İslam ümmetinin geçmişi ile hali hazırdaki durumunu karşılaştırarak, bugün
ümmetin şahit olduğu eşine az rastlanır hallerin bazı kötü âlimlerin büyük İslâm
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ümmetinin problemlerine karşı tutumlarından kaynaklı olduğunu ve bunun sadece ve sadece İslâm mesajını kötü göstermek için yapılmış planlı çabalar olduğunu
vurgulamıştır. Bu çalışma, yüce değerlerin çıkarılması hedefiyle önce şer’ i delillere
müracaat daha sonra onların tahlilleriyle araştırmacı metoda dayanarak meydana
getirilmiştir. Son olarak araştırmada kötü âlimler tanıtılarak amaçları hakkında bilgi verilmiş ve onlardan korunma yolları açıklanmıştır.
Anahtar Kelimeler: Peygamberlerin Mirasçıları, Büyük Miras, Kötü Âlimler, İhlaslı Âlimler.
HEIRS OF THE PROPHETS AND THE FUTURE OF GREAT LEGACY
Absract
The study aimed to provide a descriptive description of the status of the rise of the nation’s elite scholars in the duty of calling to God over the ages, in the light of the guidance
of the book and the Sunnah through their understanding of the purposes of Islamic call
for reform. The researcher used the critical narrative approach to identify the nature of
Islamic thought in describing the message of Muslim scholars. He then proceeded to
compare the reality of the Muslim Ummah with its past and present. He stressed that
what the nation is witnessing is an anomaly of the attitudes of some bad scholars of the
major Muslim Ummah issues. To distort the message of Islam conclusion; the study was
completed using a research methodology based on the documentation of legal evidence
and then analyzed with a view to extract the purposes of the higher ones. The study
concluded by identifying the institutions of production of bad scientists and the definition of their goals and to identify ways to prevent their toxins.
Key Words: The Heirs of the Prophets - The Great Legacy - Working Scientists Bad Scientists.

اﻟﻤﻘﺪﻣﺔ

ٍ
 إذ إﻧﻬﻢ،ﻣﺼﻴﺮي
إﻧﺴﺎﻧﻲ
اﺳﺘﺤﻘﺎق
أﻣﺴﻰ اﻟﻤﺴﻠﻤﻮن اﻟﻴﻮم ﻋﻠﻰ ﻋﺘﺒﺎت
ٍّ
ٍّ
ﻋﻠﻰ ﻣﺸﺎرف اﻟﻨﻬﻮض ﺑﻤﺴﺆوﻟﻴﺔ رﻳﺎدة اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ ﻣﻦ ﺟﺪﻳﺪ ﺑﻌﺪ ﻣﺎ ﺳﻘﻄﺖ
ﻳﺨﻲ ﻣﻦ اﻟﺘﻠﻔﻴﻖ ﻗﺪ ﻋﺮﻓﺘﻪ
ٍّ دﻋﺎوى زﻋﻤﺎء اﻷرض اﻟﻤﻌﺎﺻﺮﻳﻦ ﻓﻲ أﺳﻔﻞ َد ْر ٍك ﺗﺎر
، ﻓﻘﺪ أَ ﱠﺻ َﻞ اﻟﻐﺮب واﻟﺸﺮق اﻟﻤﺘﻘ ّﺪِم ﻋﻠﻤﻴﱠﺎً أﻋﺘﻰ ﺷﺮاﺋﻊ اﻟﻐﺎﺑﺎت،اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ ﻛﺎﻓﺔ
ِ اﻟﺤ
ِ وأَ ْرَﻋ َﻦ ﺻﻮر اﻟﺘﻨﺎﻗﺾ ﺑﻴﻦ اﻟ َﻘ
.ﺎل
َ ﺎل و
ُ ّ وﻫﺬا ﻳُ َﻤﺜ- واﻟﻤﺴﻠﻤﻮن ﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ ﻋﻴﻨﻪ
ِﻞ اﻟﻨﺼﻒ اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻣﻦ اﻟﺤﻘﻴﻘﺔ
ٍ
اﻹﻧﺴﺎﻧﻲ إﻟﻰ دﻫﻮر
ﺳﺤﻴﻖ ﺳﻴﺮﺟﺊ ﺗﻔ ﱠﻮﻗﻬﻢ
 ﻳﻘﻔﻮن ﻋﻠﻰ ﺷﻔﺎ وا ٍد- اﻟﺼﺎرﺧﺔ
ﱠ
ﻣﺪﻳﺪة إذا ﻣﺎ ﺿﻴﱠﻌﻮا ﻫﺬﻩ اﻟﻔﺮﺻﺔ اﻟﻨﺎدرة ﻟﻠﻐﺎﻳﺔ ﺗﺎرﻛﻴﻦ زﻣﺎم اﻟﻤﺒﺎدرة ﻷُ ﱠﻣ ٍﺔ أﺧﺮى
ِ اﻟﺨﻠ
ْﻖ ﻧﺤﻮ ﻋﺪاﻟﺔ إﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ﺗﺘﻌﻄﺶ اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ ﺟﻤﻌﺎء إﻟﻰ
َ ﻛﻲ ﺗﺘﻤﺎﺛﻞ ﻟﻘﻴﺎدة
.اﻟﺘﻌﺎﻳﺶ اﻟﻤﺸﺘﺮك ﻓﻲ أﻛﻨﺎف ﺳﻌﺎدﺗﻬﺎ اﻟ ﱠﺮﺷﻴﺪة
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َوَرﺛَ ُﺔ اﻷَﻧﺒِﻴَﺎء وُﻣ ُ
اﻟﻌ ِﻈ َﻴﻤﺔ
ﺴﺘﻘﺒﻞ اﻟﺘﱠ ِﺮَﻛ ِﺔ َ

وإن اﻟﻠﻪ ﻗﺪ َﻣ ﱠﻦ ﻋﻠﻰ اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ ﺑَِﺒـ ْﻌﺜِ ِﻪ رﺳﻮﻻً ﺧﺎﺗﻤﺎً ﺣﻤﻞ إﻟﻴﻬﻢ ﺷﺮﻳﻌﺔ َﻏ ﱠﺮ َاء
ﺗﺮﺳﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺿﻤﺎﻧﺎت اﻟﻤﺴﺎواة ﺑﻴﻦ اﻟﻨﺎس أﻳﱠﺎً ﻛﺎن ﻋﻤﻖ اﺧﺘﻼﻓﻬﻢ وﺷﻤﻮﻟﻪ،
ﺾ ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ ﻷُ ﱠﻣ ِﺔ اﻹﺳﻼم َوَرﺛَ ًﺔ اﺳﺘﺄﻣﻨﻬﻢ ﻋﻞ ﺗﺮﻛﺔ اﻟﻮﺣﻴﻴﻦ اﻟﻌﻈﻴﻤﺔ -
ﺛُ ﱠﻢ َﻗـﻴﱠ َ
رب اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﻦ وﺳﻔﺮاء ﻋﻦ اﻷﻧﺒﻴﺎء  -ﻓﺄوﺳﺪ إﻟﻴﻬﻢ أﻣﺮ
ﺑﻮﺻﻔﻬﻢ ﻣﻮﻗﻌﻴﻦ ﻋﻦ ِّ
اﻟﻨﻬﻮض ﺑﻔﺮﻳﻀﺔ دﻋﻮة اﻟﻨﺎس إﻟﻰ ِدﻳْ ِﻦ َر ِّب اﻟﻨﺎس.
اﻟﻤ ْﺴﺘَ ْﺨﻠَﻔِﻴْ َﻦ ﻣﻦ أَدﱠى أﻣﺎﻧﺔ اﻟﻠﻪ ﺗﺒﺎرك وﺗﻌﺎﻟﻰ ،وإن ﻣﻨﻬﻢ
وإن ﻣﻦ ﻫﺆﻻء اﻟﻌﻠﻤﺎء ُ
ﻣﻦ أَ َﺿﻠﱠ ُﻪ اﻟﻠﻪ ﻋﻠﻰ ِﻋ ْﻠ ٍﻢ ﻓﺨﺎن اﻟﻠﻪ ورﺳﻮﻟﻪ واﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ وأﺑﻨﺎء اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ ﻗﺎﻃﺒﺔ.
وﻗﺪ ﻗﺮرت اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ اﻟﺨﺎﺗﻤﺔ أن اﻟ ُﻐﻨْ َﻢ ﺑﺎﻟ ُﻐ ْﺮِم ،واﻟ ُﻐ ْﺮُم ﺑﺎﻟ ُﻐﻨْ ِﻢ ،وﻋﻠﻴﻪ :ﻓﻬﻨﻴﺌﺎً
ﻟﻤﻦ أوﻓﻰ ﻣﻦ اﻟﻌﻠﻤﺎء ﺑﻤﺎ ﻋﺎﻫﺪ اﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ،ووﻳ ٌﻞ ﻟﻤﻦ َﻓـ ﱠﺮ َط ﻓﺎﺳﺘﺒﺪل اﻟﺬي ﻫﻮ
أدﻧﻰ ﺑﺎﻟﺬي ﻫﻮ ﺧﻴﺮ.

ﻣﺸﻜﻠﺔ اﻟﺒﺤﺚ:

ﻟﻘﺪ ﻋﺮف أﻋﺪاء اﻹﺳﻼم أﺛﺮ دور ﻋﻠﻤﺎء اﻷُ ﱠﻣﺔ اﻟﻤﺴﻠﻤﺔ اﻟ ﱠﺮﺑﺎﻧﻴﻴﻦ ﻓﻲ ﺗﻐﻴﻴﺮ
ﻣﺴﺎر اﻷﺣﺪاث ،وﻗﻮﺗﻬﻢ ﻓﻲ ﻟﺠﻢ اﻟﻤﺒﻄﻠﻴﻦ ،وﺣﻀﻮرﻫﻢ اﻟﻤﺜﻤﺮ ﺑﻴﻦ اﻟﻨﱠﺎس،
ﻓﺄﻋﺪوا ﻟﺬﻟﻚ ﻣﻜﻴﺪة ﺟﺎﺋﺮة ،ﺣﻴﺚ اﺣﺘﺮﻓﻮا إﻧﺸﺎء ﻣﺪارس ﺗﺮﻋﻰ ﻫﺆﻻء اﻟﻤﻮﺳﻮﻣﻴﻦ
ﺑﻌﻠﻤﺎء اﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ اﻟﺠﺪد ﻣﻨﺬ ﻧﻌﻮﻣﺔ أﻇﻔﺎرﻫﻢ ،ﻣﻨﻔﻘﻴﻦ ﻋﻠﻴﻬﻢ اﻟﺮﺧﻴﺺ واﻟﻨﻔﻴﺲ
ﻣﻦ أﺟﻞ ﺗﺄﻫﻴﻠﻬﻢ اﻟﺸﺮﻋﻲ ﺑﺪاﻳﺔ ،واﻟﺬي ﻳﻨﺒﻐﻲ أن ﻳﻜﻮن ﻣﻘﻨﻌﺎً ﻟﻠﻌﺎﻣﺔ ﻣﻦ
اﻟﺠﻤﺎﻫﻴﺮ ،ﺛُ ﱠﻢ إذا اﺳﺘﻮت ﻋﻴﺪاﻧﻬﻢ اﻟﺪﺧﻴﻠﺔ ﻗﺎم أرﺑﺎﺑﻬﻢ وأوﻟﻴﺎء ﻧﻌﻤﺘﻬﻢ ﺑﺤﻘﻦ
أﻇﻔﺎرﻫﻢ اﻟﺠﺎرﺣﺔ ﺑﺴﻤﻮٍم ٍ
زﻋﺎف ﻗﺎﺗﻠﺔٍُ ،ﺗـ ْﺮَﺟ ُﺊ ﻣﻮاﺳﻢ ﻓﺘﻜﻬﺎ ﺑﺎﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ ﻣﻦ
أﺑﻨﺎء دﻳﻨﻬﻢ إﻟﻰ أﻳﺎم ﻛﺎﻟﺤﺎت ﻳﻤ ﱡﺮ ﺑﻬﺎ أﺳﻴﺎدﻫﻢ اﻟﻤﺼﻨِّﻌﻴﻦ ﻟﻬﻢ ﻓﻲ اﻟﺨﺎرج ،أو
أذﻧﺎﺑﻬﻢ ﻣﻤﻦ رﺿﻮا ﺑﺄن ﻳﻜﻮﻧﻮا ﻓﻲ ﺧﺪﻣﺘﻬﻢ ﻣﻦ اﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ ﻓﻲ اﻟﺪاﺧﻞ.
وﻋﻠﻴﻪ ،ﻓﺈن ﻣﺸﻜﻠﺔ اﻟﺒﺤﺚ ﺗﺘﻠﺨﺺ ﻓﻲ اﻟﺴﺆال اﻵﺗﻲ :ﻣﺎ ﺧﻄﻮرة ﻋﻠﻤﺎء اﻟﺴﻮء
ﻋﻠﻰ اﻷﻣﺔ اﻟﻤﺴﻠﻤﺔ ،وﻣﺎ دور اﻟﻌﻠﻤﺎء اﻟﺮﺑﺎﻧﻴﻴﻦ ﻓﻲ ﻣﻘﺎرﻋﺘﻬﻢ وﻧﻔﻲ ﺳﻤﻮﻣﻬﻢ؟

أﻫﻤﻴﺔ اﻟﺒﺤﺚ وﻣﺴﻮﻏﺎﺗﻪ:

ﺗﺘﻠﺨﺺ أﻫﻤﻴﺔ اﻟﺒﺤﺚ ودواﻓﻊ ﻛﺘﺎﺑﺘﻪ ﻓﻲ اﻟﻨﻘﺎط اﻵﺗﻴﺔ:
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اﻟﺴﻮء.
َﻤﺎء ﱡ
اﻟﻌﻠَﻤﺎء َ
اﻟﺘﻌﺮﻳﻒ َﺑﻮَرﺛَﺔ اﻷَﻧﺒِﻴَﺎء ﻣﻦ ُ
اﻟﻌﺎﻣِﻠﻴﻦ وأﺿﺪادﻫﻢ ﻣﻦ ُﻋﻠ ُ
إﻇﻬﺎر واﺟﺐ اﻟﻌﻠﻤﺎء اﻟﺮﺑﺎﻧﻴﻴﻦ ﺣﻴﺚ وﻗﻌﺖ ﻧﻮازل اﻷﻣﺔ.
ﺗﺒﻴﺎن ﺧﻄﻮرة ﻋﻠﻤﺎء اﻟﺴﻮء ﻋﻠﻰ اﻷﻣﺔ اﻟﻤﺴﻠﻤﺔ.
اﻟﺘﻌﺮﻳﻒ ﺑﺜﻠﺔ ﻣﻴﻤﻮﻧﺔ ﻣﻦ اﻟﻌﻠﻤﺎء اﻟﻌﺎﻣﻠﻴﻦ ﻋﺒﺮ اﻟﺤﺪﻳﺚ ﻋﻦ ﻣﻮاﻗﻔﻬﻢ
اﻟﻤﺸﻬﻮدة ﻓﻲ ﺣﻔﻆ اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ وأﻫﻠﻬﺎ اﻟﻤﺆﻣﻨﻴﻦ ،واﻟﺬﻳﻦ ﺗﻢ اﺧﺘﻴﺎرﻫﻢ وﻓﻖ ﻣﻌﻴﺎر
دﻗﻴﻖ ﻫﻮ إﺟﻤﺎع اﻷﻣﺔ ﻋﻠﻰ واﻓﺮ ﻋﻠﻤﻬﻢ ورﺷﻴﺪ ﻣﻨﻬﺠﻬﻢ وﻓﺎﺋﻖ أﺛﺮﻫﻢ.
ﺗﻮﺻﻴﻒ ﻫﻮﻳﺔ ﻣﺆﺳﺴﺎت ﺻﻨﺎﻋﺔ اﻟﻌﻠﻤﺎء اﻟﺴﻮء ﺗﻮﺛﻴﻖ أﻫﺪاﻓﻬﺎ اﻟﻤﺪﻣﺮة
وﺗﺤﺪﻳﺪ آﻟﻴﺎﺗﻬﺎ اﻟﻤﺸﺒﻮﻫﺔ.

أﻫﺪاف اﻟﺒﺤﺚ:

َﻳـﻨْ ُﺸ ُﺪ اﻟﺒﺤﺚ ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻟﻬﺪﻓﻴﻦ اﻵﺗﻴﻴﻦ:
إﻇﻬﺎر واﺟﺐ اﻟﻌﻠﻤﺎء اﻟﺮﺑﺎﻧﻴﻴﻦ ﺗﺠﺎﻩ اﻹﺳﻼم وأﻫﻠﻪ.
ﺗﺒﻴﺎن ﺧﻔﺎﻳﺎ ﻣﻮاﻗﻒ ﻋﻠﻤﺎء اﻟﺴﻮء اﻟﻬﺪاﻣﺔ ﻧﺤﻮ ﻗﻀﺎﻳﺎ اﻷﻣﺔ اﻟﻤﺼﻴﺮﻳﺔ.

ﻣﺼﻄﻠﺤﺎت اﻟﺒﺤﺚ:

وﻣﻦ أﻫﻤﻬﺎ اﻵﺗﻲ:
ﺺ اﻟﻌﻠﻤﺎء اﻟﺬﻳﻦ ﺻﺪﻗﻮا ﻣﺎ ﻋﺎﻫﺪوا اﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ.
َوَرﺛَ ُﺔ ا َﻷﻧﺒِﻴَﺎء :ﻫﻢ ُﺧﻠﱠ ُ
اﻟﻨﺒﻲ ﻟﻌﻠﻤﺎء اﻷﻣﺔ
ﻴﻤﺔ :ﻫﻲ اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ اﻟﺨﺎﺗﻤﺔ اﻟﺘﻲ وﱠرﺛﻬﺎ ﱡ
اﻟﺘﱠ ِﺮَﻛﺔ اﻟ َﻌ ِﻈ َ
اﻟﻤﺴﻠﻤﺔ.

اﻟﺪراﺳﺎت اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ:

ﻣﻦ أﻫﻢ اﻟﺪراﺳﺎت اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ذات اﻟﺼﻠﺔ اﻟﺘﻲ وﻗﻊ ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻟﺒﺎﺣﺚ ﻣﺎ ﻳﺄﺗﻲ:
ﻋﻨﻮان اﻟﺒﺤﺚ :دور اﻟﻌﻠﻤﺎء ﻓﻲ ﻗﻴﺎدة اﻷﻣﺔ
اﻟﺒﺎﺣﺚ :د .ﻧﺎﺻﺮ اﻟﻌﻤﺮ
ﺗﺎرﻳﺦ اﻟﻨﺸﺮ1428 :ه
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َوَرﺛَ ُﺔ اﻷَﻧﺒِﻴَﺎء وُﻣ ُ
اﻟﻌ ِﻈ َﻴﻤﺔ
ﺴﺘﻘﺒﻞ اﻟﺘﱠ ِﺮَﻛ ِﺔ َ

ﻣﻠﺨﺺ اﻟﺒﺤﺚ :أﺟﺎب اﻟﺒﺤﺚ ﻋﻦ اﻟﺴﺆال اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻵﺗﻲَ :ﻣ ْﻦ ﻫﻢ اﻟﻌﻠﻤﺎء
اﻟﻤﻌﻨﻴﱡﻮن ﺑﺎﻟﻔﻀﻞ واﻟﺘﺸﺮﻳﻒ؟
اﻟﺴﺮ
ﻣﺒﻴﻨﺎً أﻧﻬﻢ" :ورﺛﺔ اﻷﻧﺒﻴﺎء" ﻓﻬﻢ اﻟﺬﻳﻦ ﻳﺮﺛﻮﻧﻬﻢ ﻋﻠﻤﺎً وﻋﻤﻼً ،وﻳﻘﺘﺪون ﺑﻬﻢ ﻓﻲ ِّ
ﻛﻤ ْﻦ
واﻟﻌﻠﻦ ،وﻳﻠﺘﺰﻣﻮن ﻣﻨﻬﺠﻬﻢ ﻓﻲ اﻟﻐﻀﺐ واﻟﺮﺿﺎ واﻟﻤﻨﺸﻂ واﻟﻤﻜﺮﻩ ،وﻻ ﻳﻜﻮﻧﻮا َ
}ﻳَـ ْﻌﺒ ُﺪ ﱠ
اﻟﻠ َﻪ َﻋ َﻠﻰ َﺣ ْﺮ ٍف{ ،1أوﻛﻤﻦ }أَ ْﺧ َﻠ َﺪ إِﻟَﻰ َْ
ض َواﺗﱠـﺒَ َﻊ َﻫ َﻮا ُﻩ{.2
اﻷ ْر ِ
ُ
ﻛﻤﺎ ﻋﺎﻟﺞ اﻟﺒﺤﺚ ﻧﻘﺎﻃﺎً ﻣﻬﻤﺔ ﻟﻠﻐﺎﻳﺔ ﻣﺜﻞ:
 -1ﺗﻐﻴﻴﺐ دور اﻟﻌﻠﻤﺎء.
 -2اﻟﻌﻠﻤﺎء واﻟﻤﺸﺎرﻳﻊ اﻟﻤﺸﺘﺮﻛﺔ.
 -3اﺳﺘﻘﻼل اﻟﻌﻠﻤﺎء ﻋﺎﻣﻞ ﻣﻬﻢ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ رﻳﺎدة اﻟﻌﻠﻤﺎء ﻟﻸﻣﺔ.
ﻋﻨﻮان اﻟﺒﺤﺚ :اﻟﻌﻠﻤﺎء ورﺛﺔ اﻷﻧﺒﻴﺎء
اﻟﺒﺎﺣﺚ :د .راﻏﺐ اﻟﺴﺮﺟﺎﻧﻲ
ﺗﺎرﻳﺦ اﻟﻨﺸﺮ2009 :م
ﻣﻠﺨﺺ اﻟﺒﺤﺚ :أﻛﺪ اﻟﺒﺤﺚ أن اﻟﻌﻠﻢ ﺻﻔﺔ اﻷﻧﺒﻴﺎء وإن أﻋﻠﻰ ﻣﻨﺰﻟﺔ
وأﺳﻤﻰ رﺗﺒﺔ ﻓﻲ اﻟﺨﻠﻖ وﺑﻴﻦ اﻟﺒﺸﺮ ﻋﻨﺪ اﻟﻠﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻫﻲ ﻣﻨﺰﻟﺔ اﻷﻧﺒﻴﺎء ورﺗﺒﺔ اﻟﻨﺒﻮة،
وﻟﻤﻜﺎﻧﺔ اﻟﻌﻠﻢ وﻷﻫﻤﻴﺘﻪ اﻟﻘﺼﻮى وﻣﻜﺎﻧﺘﻪ ﻓﻲ ﻣﻴﺰاﻧﻪ ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ وﺗﻌﺎﻟﻰ ،ﻓﺈن اﻟﻠﻪ
ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻗﺪ رﺑﻂ ﻓﻲ ﻛﺘﺎﺑﻪ اﻟﻜﺮﻳﻢ ﺑﻴﻦ اﻷﻧﺒﻴﺎء وﺻﻔﺔ اﻟﻌﻠﻢ ،ﻋﻠﻰ أﺳﺎس أﻧﻬﺎ ﺻﻔﺔ
ﺛﺎﺑﺘﺔ وﻻزﻣﺔ ﻟﻬﻢ ،ﺑﻞ ﱠ
وﺿﺢ ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ أن اﻟﻌﻠﻢ ﻫﻮ أﻫﻢ اﻟﺼﻔﺎت اﻟﺘﻲ ﻳﺘﻤﻴﺰ ﺑﻬﺎ
ﻫﺆﻻء اﻷﻧﺒﻴﺎء ،وﻛﻴﻒ ﻻ واﻟﺪور اﻟﺮﺋﻴﺴﻲ ﻟﻬﻢ ﻓﻲ اﻟﺪﻧﻴﺎ أن ﻳُﻌﻠّ ُِﻤﻮا ﻏﻴﺮﻫﻢ؟
ﻛﻤﺎ ﻋﺎﻟﺞ اﻟﺒﺤﺚ ﻧﻘﺎﻃﺎً ﻣﻬﻤﺔ ﻟﻠﻐﺎﻳﺔ ﻣﻨﻬﺎ :ﻣﺎ ﺑﻴﻨﻪ ﺣﻮل أن اﻟﻌﻠﻢ ﻫﻮ
اﻣﺘﻦ ﺑﻪ اﻟﻠﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻋﻠﻰ أُﻧﺎس ﻣﻌﻴﻨﻴﻦ
ﻣﻴﺰان اﻟﺘﻔﺎﺿﻞ ﺑﻴﻦ اﻟﺨﻠﻖ ﺟﻤﻴﻌﺎً ،ﻓﻘﺪ ّ
واﺧﺘﺼﻬﻢ ﺑﺎﻟﺰﻳﺎدة ﻣﻨﻪ ،وﻗﺪ اﺻﻄﻔﺎﻫﻢ ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ ﻋﻠﻰ ﻏﻴﺮﻫﻢ ،ﻓﺠﻌﻞ -ﻋﻠﻰ
ﺳﺒﻴﻞ اﻟﻤﺜﺎل -ﻣﺆﻫﻼت اﻟﻘﻴﺎدة ﻋﻨﺪ ﻃﺎﻟﻮت ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺴﻼم ﻫﻲ اﻟﻌﻠﻢ واﻟﻘﻮة،
ِن ﱠ
ﻓﻘﺎل} :إ ﱠ
اﺻ َﻄﻔَﺎ ُﻩ َﻋ َﻠ ْﻴ ُﻜ ْﻢ َوَزا َد ُﻩ ﺑَ ْﺴ َﻄ ًﺔ ﻓِﻲ اﻟْ ِﻌ ْﻠ ِﻢ َواﻟْ ِﺠ ْﺴ ِﻢ{.3
اﻟﻠ َﻪ ْ
1
2
3
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اﻟﻤﺤﺘﻮى اﻟﻌﻠﻤﻲ
ﺗﻤﻬﻴﺪ )اﻟ ُﻐ ْﻨ ُﻢ ﺑﺎﻟ ُﻐ ْﺮِم(

إن اﻟﻠﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ إذ رﻓﻊ درﺟﺎت أﻫﻞ اﻟﻌﻠﻢ ﺑﻤﺎ ﺗﻀ ﱠﻤﻨﺘﻪ أروﻗﺔ ﻋﻘﻮﻟﻬﻢ ﻣﻦ
ﻣﻔﺮدات اﻟﻤﻌﺎرف ،وﺑﻤﺎ ﻋﻘﻠﺘﻪ ﺷﻐﺎف ﻗﻠﻮﺑﻬﻢ ﻣﻦ ﻣﺘﻐﻴﺮات اﻷﺣﻮال ،ﻗﺎل
ﺗﻌﺎﻟﻰ} :إِﻧﱠ َﻤﺎ ﻳَ ْﺨ َﺸﻰ ﱠ
ِﻦ ﻋِﺒَﺎ ِد ِﻩ اﻟْ ُﻌ َﻠ َﻤﺎ ُء{ ،4ﻓﺈﻧﻪ َﻧـﺒﱠ َﻪ ﻓﻲ ﻣﻮاﻃﻦ ﻋﺪﻳﺪة
اﻟﻠ َﻪ ﻣ ْ
اﻟﻤ َﺴﻠﱠ َﻤ ِﺔ اﻟﻤﺎﻧﻌﺔ:
ﻗﺎﺋﻢ ﻋﻠﻰ ﻫﺬﻩ ُ
إﻟﻰ أن ﻣﺪار اﻟﺘﺸﺮﻳﻒ ﻟﺤﻤﻠﺔ اﻟﻌِﻠﻢ ٌ
إن أَ ْﺟ َﺮ اﻟﻌﻠﻤﺎء اﻟﻜﺒﻴﺮ اﻟﻤﺘﺮﺗﺐ ﻋﻠﻰ ُﺣ ْﺴ ِﻦ اﻟﺘﺰاﻣﻬﻢ ﺑﺤﺪود ﻋﻠﻤﻬﻢ وﻗِﻴَ ِﻤﻪِ،
ﻋﻈﻴﻢ ﻓﻲ ﺣﺎل ﺗﺤﻠﱡﻠِﻬِﻢ ﻣﻦ ﻓﺮاﺋﺾ
ﻳﻘﺎﺑﻠﻪ وﻋﻠﻰ ﻧﺤ ٍﻮ ﻣﻮا ٍز
ٍ
وﻣﻜﺎﻓﺊ ِوْزٌر ٌ
وأﺧﻼق ﻣﺎ ﺧﺼﻬﻢ اﻟﻠﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﺑﻪ ﻣﻦ ﻧﻌﻤﺔ اﻟﻌِﻠﻢ ﻣﻦ دون ﻏﻴﺮﻫﻢ ،ﻗﺎل ﺗﻌﺎﻟﻰ:
ِﻢ ﻧَـﺒَﺄَ اﻟﱠﺬِي آﺗَـْﻴـﻨَﺎ ُﻩ آﻳَﺎﺗِﻨَﺎ َﻓﺎﻧْ َﺴ َﻠ َﺦ ِﻣْﻨـ َﻬﺎ َﻓﺄَْﺗـَﺒـ َﻌ ُﻪ ﱠ
ﺎن
ﺎن َﻓ َﻜ َ
اﻟﺸ ْﻴ َﻄ ُ
} َواﺗْ ُﻞ َﻋ َﻠ ْﻴﻬ ْ
ِﻳﻦ )َ (175وﻟَ ْﻮ ِﺷْﺌـﻨَﺎ ﻟَ َﺮَﻓـ ْﻌﻨَﺎ ُﻩ ﺑِ َﻬﺎ َوﻟَ ِﻜﻨﱠ ُﻪ أَ ْﺧ َﻠ َﺪ إِﻟَﻰ َْ
ض َواﺗﱠـﺒَ َﻊ َﻫ َﻮا ُﻩ
اﻷ ْر ِ
ِﻦ اﻟْ َﻐﺎو َ
ﻣَ
ِﻞ َﻋ َﻠ ْﻴ ِﻪ ﻳَـ ْﻠ َﻬ ْﺚ أَ ْو ﺗَـْﺘـ ُﺮْﻛ ُﻪ ﻳَـ ْﻠ َﻬ ْﺚ َذﻟ َ
َﻓ َﻤَﺜـ ُﻠ ُﻪ َﻛ َﻤﺜَ ِﻞ اﻟْ َﻜ ْﻠ ِﺐ إ ِْن ﺗَ ْﺤﻤ ْ
ِﻚ َﻣﺜَ ُﻞ اﻟْ َﻘ ْﻮِم
ﺺ اﻟْﻘَﺼﺺ ﻟَﻌ ﱠﻠ ُﻬﻢ ﻳـﺘـﻔ ﱠ
ون )َ (176ﺳﺎ َء َﻣَﺜـ ًﻼ
َﻜ ُﺮ َ
ِﻳﻦ َﻛ ﱠﺬﺑُﻮا ﺑِﺂﻳَﺎﺗِﻨَﺎ َﻓﺎ ْﻗ ُﺼ ِ
َ َ َ ْ ََ
اﻟﱠﺬ َ
اﻟْ َﻘ ْﻮُم اﻟﱠﺬ َ ﱠ
ﻮن{.5
ِﻤ َ
ُﺴ ُﻬ ْﻢ َﻛﺎﻧُﻮا ﻳَ ْﻈﻠ ُ
ِﻳﻦ َﻛﺬﺑُﻮا ﺑِﺂﻳَﺎﺗِﻨَﺎ َوأَْﻧـﻔ َ
إن اﻟﻌﺎﻟِﻢ اﻟﺬي َﺳﺎﻟَ ْﺖ أَ ْﺣﺒَ ُﺎر ﻫﺪﻳﻪ ﻓﺮوت ﻋﺠﺎف اﻟﻌﻘﻮل ورﻣﻀﺎء اﻟﻘﻠﻮب،
ﺑﺤﺮص
ﺣﺘﻰ َﻧـ َﻔ َﺮ اﻟﻨﱠﺎس ﻋﻠﻰ ﻋﺠﻞ إﻟﻰ أﻓﻴﺎء دروﺑﻪ ،وﻣﻨﺎرات ﻫﺪﻳﻪ ،ﻳﺘﻠ ﱠﻘﻔﻮن
ٍ
ﺣﺼﺎ َد ﻓﻜﺮﻩ ،وﻏ َ
ِﻼل ﺗﺠﺎرﺑﻪ ،إن َﻣﺜَ َﻞ ﻫﺬا اﻟﻌﺎﻟِﻢ ﻣﻊ ﻛﻨﻮز ﻣﻌﺎرﻓﻪَ ،ﻣﺜَ ُﻞ اﻟﺠﺬور
واﻟﺜِّﻤﺎر ﻣﻦ اﻟﺸﺠﺮة؛ ﻓﺎﻟﻤﻌﺎرف اﻟﺘﻲ ﻳﻜﺘﻨﺰﻫﺎ اﻟﻌﺎﻟِﻢ ﻫﻲ ﺑﻤﺜﺎﺑﺔ اﻟﺠﺬور اﻟﻀﺎرﺑﺔ
ﻣﺎء ﻓﻲ ﻋﺮوق
ﻓﻲ ﺻﻤﻴﻢ اﻷرض ،واﻟﺸﺠﺮة ﻻ ﺗﺤﻴﺎ ﻣﻦ دون َﺿ ِّﺦ ﺟﺬورﻫﺎ ً
أﻏﺼﺎﻧﻬﺎ اﻟﺒﺎﺳﻘﺔ ،وإن إﺣﻴﺎء ﻫﺬﻩ اﻟﻤﻌﺎرف ﻓﻲ ﺳﻠﻮﻛﻴﺎت اﻟﻌﺎﻟِﻢ َﻣﺜَ ُﻞ اﻟﺜِّﻤﺎر
اﻟﺘﻲ ﺗﻔﻴﺾ ﻣﻦ ﻋﻴﻮن ﺗﻠﻜﻢ اﻷﻏﺼﺎن ،ﻓﺎﻟﺸﺠﺮة اﻟﺨﻀﺮاء ﺗﺒﻌﺚ اﻟﺮاﺣﺔ ﻓﻲ
اﻟﻨﱠﻔﺲ ،وﺛﻤﺎرﻫﺎ ﺗﻮرث اﻟﻘﻮة ﻓﻲ اﻟﺠﺴﺪ ،ﻓﻼ راﺣﺔ ﻟﻠﻨﻔﺲ ﻣﻊ ﺟﺴﺪ َﻫ ْﺰٍل
ﻋﻠﻴﻞ ،وﻻ ﺗﻐﻨﻲ ﻋﻦ اﻟﺴﻘﻴﻢ أزاﻫﻴﺮ ﺣﺪاﺋﻖ اﻟﻌﺎﻟﻢ اﻟﻔﺎﺗﻨﺔ ﻣﺠﺘﻤﻌﺔ.
4
5
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َوَرﺛَ ُﺔ اﻷَﻧﺒِﻴَﺎء وُﻣ ُ
اﻟﻌ ِﻈ َﻴﻤﺔ
ﺴﺘﻘﺒﻞ اﻟﺘﱠ ِﺮَﻛ ِﺔ َ

ﻮي اﻟﺒﻠﻴﻎ) :ﻣﺜﻞ اﻟﻤﺆﻣﻦ
ﺟﻼء ﺑﻠﻄﻴﻒ ﻫﺬا اﻟﺘﺸﺒﻴﻪ اﻟﻨـﱠﺒَ ِّ
وﻳﺰداد ﻫﺬا اﻟﻤﻌﻨﻰ ً
اﻟﺬي ﻳﻘﺮأ اﻟﻘﺮآن ،ﻣﺜﻞ ا ُﻷ ُﺗﺮ ﱠﺟﺔِ ،رﻳﺤﻬﺎ ﻃﻴﺐ وﻃﻌﻤﻬﺎ ﻃﻴﺐ ،وﻣﺜﻞ اﻟﻤﺆﻣﻦ
اﻟﺬي ﻻ ﻳﻘﺮأ اﻟﻘﺮآن ﻣﺜﻞ اﻟﺘﻤﺮة ،ﻻ رﻳﺢ ﻟﻬﺎ وﻃﻌﻤﻬﺎ ُﺣﻠ ٌﻮ ،وﻣﺜﻞ اﻟﻤﻨﺎﻓﻖ
اﻟﺬي ﻳﻘﺮأ اﻟﻘﺮآن ،ﻣﺜﻞ اﻟ ﱠﺮﻳﺤﺎﻧﺔ ،رﻳﺤﻬﺎ ﻃﻴﺐ وﻃﻌﻤﻬﺎ ُﻣ ﱞﺮ ،وﻣﺜﻞ اﻟﻤﻨﺎﻓﻖ
اﻟﺬي ﻻ ﻳﻘﺮأ اﻟﻘﺮآن ،ﻛﻤﺜﻞ اﻟﺤﻨﻈﻠﺔ ،ﻟﻴﺲ ﻟﻬﺎ رﻳﺢ وﻃﻌﻤﻬﺎ ُﻣ ﱞﺮ(.6

اﻟﻌﻠﻢ واﻟﻌﻠﻤﺎء

ﺟﺎءت اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﱠﺔ ﺣﺎﺛﱠ ًﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻠﻢ ،وُﻣﺮِﻏّﺒ ًﺔ ﻓﻲ ﻃﻠﺒﻪ ،وداﻋﻴ ًﺔ إﻟﻰ
اﻟﺴﻨّﺔ اﻟﻨﱠﺒﻮﻳﱠﺔ
ﻓﻮردت ﻧُ ٌ
ﺗَﺤﺼﻴﻠﻪَ ،
ﺼﻮص ﺷﺮﻋﻴﱠٌﺔ ﻋ ﱠﺪٌة ﺳﻮ ًاء ﻓﻲ اﻟﻘﺮآن اﻟﻜﺮﻳﻢ أو ﻓﻲ ُ
ﱠ
اﻟﻌﻠﻤﺎء وﻓَﻀﻠﻬﻢ ﻋﻠﻰ ﻣﻦ ﺳﻮاﻫﻢ ،وﻣﻦ
اﻟﺸﺮﻳﻔﺔ ﺗُﻌﻠﻲ ﻣﻦ ﺷﺄن اﻟﻌﻠﻢ ،وﺗُﺒﻴّﻦ َﻣﻨﺰﻟﺔ ُ
ﻮن إِﻧﱠ َﻤﺎ
ِﻳﻦ َﻻ ﻳَـ ْﻌ َﻠ ُﻤ َ
ِﻳﻦ ﻳَـ ْﻌ َﻠ ُﻤ َ
ﻮن َواﻟﱠﺬ َ
ذﻟﻚ ﻗﻮل اﻟﻠﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰُ } :ﻗ ْﻞ َﻫ ْﻞ ﻳَ ْﺴﺘَﻮِي اﻟﱠﺬ َ
ﻳَـﺘَ َﺬﱠﻛ ُﺮ أُوﻟُﻮ َْ
اﻷﻟْﺒَ ِ
ﺟﻠﻴﻞ ﻓﻲ ﺧﺪﻣﺔ اﻟﻨﱠﺎس
ﺎب{ ،7وﻻ ﻳَﺨﻔﻰ ﻣﺎ ﻟﻠﻌﻠﻤﺎء ﻣﻦ دوٍر ٍ
ﺑﺎﻟﻤﺠﺘﻤﻊ وﺗﻘ ﱡﺪﻣﻪ .واﻟﻌﻠﻢﻛﻤﺎ ﻋ ﱠﺮﻓﻪ ﻋﻠﻤﺎء اﻟﻠﻐﺔ ُﻣﺸﺘ ٌﻖ ﻣﻦ اﻟﺠﺬر
ﻗﻲ ُ
وﻧﻔﻌﻬﻢ ،واﻟﺮ ّ
ﺻﺤﻴﺢ ﱡ
ﻳﺪل ﻋﻠﻰ اﻷﺛﺮ ﻓﻲ اﻟﺸﻲء اﻟﺬي
اﻟﻠﻐﻮي ﻋﻠﻢ؛ ﻓﺎﻟﻌﻴﻦ واﻟﻼم واﻟﻤﻴﻢ أﺻ ٌﻞ
ٌ
ﱠ
أﺛﺮا ،واﻟﻌﻠﻢ ﻧﻘﻴﺾ
ﻳُﻤﻴّﺰﻩ ﻋﻦ ﻏﻴﺮﻩ ،وﻋﻠﻢ اﻟﺮﺟﻞ ﻋﻠﻰ اﻟﺸﻲء ﻋﻼﻣ ًﺔ؛ إذ ﺗﺮك ﻓﻴﻪ ً
اﻟﺴﺮﻳﻊ ،ﻓﻲ
اﻟﺠﻬﻞ ،وﻋﻠﱠﻢ وأﻋﻠﻢ أﺻ ٌﻞ واﺣ ٌﺪ ﺑﻔﺎرق أ ﱠن اﻹﻋﻼم ُﻣﺘﻌﻠِّ ٌﻖ ﺑﺎﻹﺧﺒﺎر ﱠ
ﺣﻴﻦ أ ﱠن اﻟﺘﱠﻌﻠﻴﻢ ُﻣﺘﻌﻠّ ٌﻖ ﺑﺎﻟﺘﱠﻜﺜﻴﺮ واﻟﺘﻜﺮار؛ ﺑﻐﻴﺔ ﺗﺤ ﱡﻘﻖ أﺛﺮﻩ ﻓﻲ اﻟﻨﱠﻔﺲ ،واﻟﻌﻠﻤﺎء
اﻟﻔﻀﻞ واﻷﺛﺮ َ
اﻟﻄﻴّﺐ
اﻟﺴﺎﻋﻮن ﻟﻨﺸﺮﻩ ،وﻟﻬﻢ ﻣﻦ
ِ
ﻫﻢ َﺣ َﻤﻠﺔ اﻟﻌﻠﻢ وُﻣﺒﻠِّﻐﻮﻩ ﻟﻠﻨﱠﺎس ،و ﱠ
8
وﺻ َﻔﻬﻢ اﻟﻨﱠﺒﻲ ﻋﻠﻴﻪ ﱠ
اﻟﺴﻼم ﺑﻮرﺛﺔ اﻷﻧﺒﻴﺎء.
اﻟﺼﻼة و ﱠ
اﻟﻜﺜﻴﺮ  ،ﺣﺘﻰ َ
ّ

اﻟﻌﻠﻤﺎء ورﺛﺔ اﻷﻧﺒﻴﺎء

ﺟﺎء ﻓﻲ
وﺻﻒ اﻟﻨﱠﺒﻲ ﺻﻠﻰ اﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ اﻟﻌﻠﻤﺎء ﺑﺄﻧﱠﻬﻢ ورﺛ ُﺔ اﻷﻧﺒﻴﺎء؛ ﻓﻘﺪ َ
اﻟﺤﺪﻳﺚ اﻟﺸﺮﻳﻒ اﻟﺬي رواﻩ أﺑﻮ اﻟﺪرداء رﺿﻲ اﻟﻠﻪ ﻋﻨﻪ ﻋﻦ رﺳﻮل اﻟﻠﻪ أﻧﱠﻪ ﻗﺎل:
َ
6
7
8

ﻣﺴﻠﻢ :ﻛﺘﺎب ﺻﻼة اﻟﻤﺴﺎﻓﺮﻳﻦ وﻗﺼﺮﻫﺎ ،ﺑﺎب ﻓﻀﻴﻠﺔ ﺣﺎﻓﻆ اﻟﻘﺮآن ،ﺣﺪﻳﺚ.(1369) :
ﺳﻮرة اﻟﺰﻣﺮ ،اﻵﻳﺔ .9
اﺑﻦ ﻓﺎرس :ﻣﻘﺎﻳﻴﺲ اﻟﻠﻐﺔ ،ﺻﻔﺤﺔ.89-88 /4 ،
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ﻋﻠﻤﺎ ،ﺳﻠﻚ اﻟﻠ ُﻪ ﺑﻪ ﻃﺮﻳﻘًﺎ ﻣﻦ ُﻃ ُﺮ ِق اﻟﺠﻨﱠﺔِ ،ﱠ
وإن
)ﻣﻦ ﺳﻠﻚ ﻃﺮﻳﻘًﺎ ُ
ﻳﻄﻠﺐ ﻓﻴﻪ ً
رﺿﺎ ﺑﻤﺎ ﻳﺼﻨﻊ ،ﱠ
اﻟﻌﺎﻟﻢ ﻟَ
ِ
ﻴﺴﺘﻐﻔﺮ
اﻟﻤﻼﺋﻜ َﺔ ﻟَﺘﻀ ُﻊ أﺟﻨﺤﺘَﻬﺎ
ﻟﻄﺎﻟﺐ اﻟﻌﻠ ِﻢ ً
َ
وإن َ
ُ
وإن َ
اﻟﺤﻴﺘﺎن ﻓﻲ ِ
ﻟﻪ َﻣﻦ ﻓﻲ اﻟﺴﻤﻮ ِ
اﻷرض ،و
ﻓﻀﻞ
ُ
ﺟﻮف اﻟﻤﺎءِّ ،
ات ،وﻣﻦ ﻓﻲ ِ
اﻛﺐ ،ﱠ
ﻛﻔﻀﻞ اﻟﻘﻤ ِﺮ ﻟﻴﻠ َﺔ اﻟﺒﺪ ِر ﻋﻠﻰ ﺳﺎﺋ ِﺮ اﻟﻜﻮ ِ
وإن اﻟﻌﻠﻤﺎ َء
اﻟﻌﺎﻟ ِﻢ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﺎﺑ ِﺪ
ِ
ورﺛ ُﺔ اﻷﻧﺒﻴﺎءِ ،ﱠ
اﻟﻌﻠﻢ ،ﻓﻤﻦ
وإن اﻷﻧﺒﻴﺎ َء ،ﻟﻢ ﻳُـ َﻮِّرﺛﻮا دﻳﻨﺎ ًرا ،وﻻ ً
درﻫﻤﺎ ،إﻧﻤﺎ َوّرﺛﻮا َ
أﺧﺬﻩ أﺧﺬ ٍّ
ﺑﺤﻆ واﻓ ٍﺮ( 9.وإ ﱠن ﻣﻦ َ
أﻋﻈﻢ ﺧﺼﺎﺋﺺ وَﻣﻨﺎﻗﺐ اﻟﻌﻠﻤﺎء أﻧﱠﻬﻢ ورﺛ ٌﺔ
ﻟﻸﻧﺒﻴﺎء ،وﻫﻢ ﻟﻢ ﻳَﺮﺛﻮا ﻣِﻨﻬﻢ ﻣﺎﻻً أو َﻣﺘﺎﻋﺎً ﻣﻦ ﻣﺘﺎع اﻟﺪﻧﻴﺎ ،ﺑﻞ َورﺛﻮا ﻋﻨﻬﻢ اﻟﻌﻠﻢ،
اﻟﺴﻼم ﺧﻴﺮ ﺧﻠﻖ اﻟﻠﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻓﻲ اﻷرض؛ ﻓﻮرﺛﺘﻬﻢ
وذﻟﻚ ﻣﺘﻤﺜِّ ٌﻞ ﺑﺄ ﱠن اﻷﻧﺒﻴﺎء ﻋﻠﻴﻬﻢ ﱠ
اﻟﻤﻌﺮوف أ ﱠن
ﻻ ﺑ ﱠﺪ أن ﻳﻜﻮﻧﻮا ﺧﻴﺮ َ
اﻟﺨﻠﻖ ﻣﻦ ﺑﻌﺪﻫﻢ وﻫﻢ اﻟﻌﻠﻤﺎء ،ﻛﻤﺎ أﻧﱠﻪ ﻣﻦ َ
ﻮرِث إﻟﻰ ورﺛﺘﻪ اﻟﻘﺮﻳﺒﻴﻦ اﻟﺬﻳﻦ ﻳﻘﻮﻣﻮن ﻣﻘﺎﻣﻪ ﻣﻦ ﺑﻌﺪﻩ ،وﻻ
اﻟﻤﻴﺮاث ﻳَﻨﺘﻘﻞ ﻣﻦ َ
اﻟﻤ ّ
اﻟﺴﻼم -وأداء رﺳﺎﻟﺘﻬﻢ ودورﻫﻢ ﻓﻲ اﻟﺘﱠﺒﻠﻴﻎ
ﻳﻘﺪر ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻴﺎم ﻣﻘﺎم اﻟ ﱡﺮﺳﻞ -ﻋﻠﻴﻬﻢ ﱠ
واﻟ ﱠﺪﻋﻮة إﻟﻰ اﻟﻠﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ وﺗﻌﻠﻴﻢ دﻳﻨﻪ ﻣﺜﻞ اﻷﻧﺒﻴﺎء ،وﻓﻲ اﻋﺘﺒﺎر اﻟﻌﻠﻤﺎء ورﺛ ًﺔ ﻟﻸﻧﺒﻴﺎء
إﺷﺎرٌة ﻟﻠﻨﺎس وﺗﻨﺒﻴ ٌﻪ ﻟﻬﻢ ﺑﻠﺰوم اﺣﺘﺮاﻣﻬﻢ وﺗﻮﻗﻴﺮﻫﻢ ،واﻟ ﱡﺮﺟﻮع إﻟﻴﻬﻢ ﻓﻲ ﺷﺆوﻧﻬﻢ
اﻟﺴﻼم.
وﻃﺎﻋﺘﻬﻢ ،ﻓﻬﺬا ﺣ ﱞﻖ ﻟﻬﻢ ﻛﻤﺎ ﻫﻮ ﺣ ﱞﻖ ﻟﻸﻧﺒﻴﺎء ﻋﻠﻴﻬﻢ ﱠ
اﻟﺴﻼم
آﻳﺎت ﺑﺸﺄن ﺑﻌﺾ اﻷﻧﺒﻴﺎء ﻋﻠﻴﻬﻢ ﱠ
اﻟﺼﻼة و ﱠ
وﻗﺪ ﺟﺎءت ﻓﻲ اﻟﻘﺮآن اﻟﻜﺮﻳﻢ ٌ
اﻟﻤﺮاد ﻓﻲ اﻵﻳﺎت ﻫﻮ ذات ﻣﻌﻨﻰ
ذﻛﺮت ﻓﻌﻞ اﻹرث واﻟﻤﻴﺮاث ،إﻻ أ ﱠن اﻟﻤﻌﻨﻰ ُ
اﻟﺤﺪﻳﺚ؛ ﻣﻴﺮاث اﻟﻌﻠﻢ واﻟ ِّﺪﻳﻦ ،ﻛﻤﺎ ﺟﺎء ﻓﻲ ﻗﻮل اﻟﻠﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰَ } :وَور َ
ﺎن
ِث ُﺳ َﻠ ْﻴ َﻤ ُ
ﻨﻄ َﻖ ﱠ
اﻟﻄ ْﻴ ِﺮ َوأُوﺗِﻴﻨَﺎ ﻣِﻦ ُﻛ ِّﻞ َﺷﻲ ٍء إ ﱠ
َدا ُووَد َوَﻗ َ
ﺎس ُﻋ ِّﻠ ْﻤﻨَﺎ َﻣ ِ
ِن َٰﻫ َﺬا
ﺎل ﻳَﺎ أَﻳﱡـ َﻬﺎ اﻟﻨﱠ ُ
ْ
ِﻴﻦ{ .10وﻣﺜﻞ ذﻟﻚ ﻣﺎ ﺟﺎء ﻓﻲ دﻋﺎء ﻧﺒﻲ اﻟﻠﻪ زﻛﺮﻳﺎ-ﻋﻠﻴﻪ
ﻟَ ُﻬ َﻮ اﻟْﻔ ْ
َﻀ ُﻞ اﻟْ ُﻤﺒ ُ
ِﻦ َوَراﺋِﻲ َوَﻛﺎﻧَ ِﺖ
اﻟﺴﻼم -ﻛﻤﺎ ﺟﺎء ﻓﻲ ﺳﻮرة ﻣﺮﻳﻢَ } :وإِﻧِّﻲ ِﺧﻔ ُ
ﱠ
ِﻲ ﻣ ْ
ْﺖ اﻟْ َﻤ َﻮاﻟ َ
ِﻦ ِ
اﺟ َﻌ ْﻠ ُﻪ
آل ﻳَـ ْﻌﻘ َ
ُﻮب َو ْ
ِﻦ ﻟَ ُﺪﻧْ َﻚ َوﻟِﻴًّﺎ ) (5ﻳَ ِﺮﺛُﻨِﻲ َوﻳَ ِﺮ ُث ﻣ ْ
ِﺮا َﻓـ َﻬ ْﺐ ﻟِﻲ ﻣ ْ
ا ْﻣ َﺮأَﺗِﻲ َﻋﺎﻗ ً
َر ِّب َر ِﺿﻴًّﺎ{ .11ﻓﺎﻟﻤﻴﺮاث اﻟﺬي ﺳﻴﻮرث ﻣﻦ اﻷﻧﺒﻴﺎء ﻟﻴﺲ ﺳﻮى اﻟﻌﻠﻢ واﻟ ِّﺪﻳﻦ
اﻟﺴﻴﺮ ﻋﻠﻰ ﺧﻄﻰ اﻷﻧﺒﻴﺎء ﻓﻲ ذﻟﻚ.
ﺑﺘﻌﻠﻴﻤﻬﻤﺎ واﻟ ﱠﺪﻋﻮة إﻟﻴﻬﻤﺎ ،و ﱠ
9
10
11

أﺑﻮ داود :ﻛﺘﺎب اﻟﻌﻠﻢ ،ﺑﺎب اﻟﺤﺚ ﻋﻠﻰ ﻃﻠﺐ اﻟﻌﻠﻢ ،ﺣﺪﻳﺚ.(3175) :
ﺳﻮرة اﻟﻨﻤﻞ ،اﻵﻳﺔ 16
ﺳﻮرة ﻣﺮﻳﻢ ،اﻵﻳﺔ .6 5-
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َوَرﺛَ ُﺔ اﻷَﻧﺒِﻴَﺎء وُﻣ ُ
اﻟﻌ ِﻈ َﻴﻤﺔ
ﺴﺘﻘﺒﻞ اﻟﺘﱠ ِﺮَﻛ ِﺔ َ

اﻟﺼﺤﺎﺑﺔ رﺿﻲ اﻟﻠﻪ ﻋﻨﻬﻢ ﻛﺎﻧﻮا ﻳﺪرﻛﻮن أ ﱠن اﻟﻌﻠﻢ ﻣﻴﺮاث اﻟﻨﱡﺒﻮة وأ ﱠن اﻟﻌﻠﻤﺎء
ﻫﻢ ورﺛﺔ اﻷﻧﺒﻴﺎء ،ﻟﺬا ﻛﺎﻧﻮا ﻳﺘﻨﺎوﺑﻮن ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻴﻨﻬﻢ ﻋﻠﻰ اﻟﺤﻀﻮر إﻟﻰ ﻣﺠﻠﺲ رﺳﻮل
اﻟﺴﻼم ﻓﻲ ﻣﺴﺠﺪﻩ؛ ﻟﻴُﻌﻠّﻤﻬﻢ أﻣﻮر دﻳﻨﻬﻢ ،وﻗﺪ روي ﻋﻦ
اﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﱠ
اﻟﺼﻼة و ﱠ
ﺑﺴﻮق اﻟﻤﺪﻳﻨ ِﺔ ﻓﻮَﻗﻒ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻘﺎل :ﻳﺎ َ
أﺑﻲ ﻫﺮﻳﺮة رﺿﻲ اﻟﻠﻪ ﻋﻨﻪ) :أﻧﱠﻪ ﻣ ﱠﺮ ِ
أﻫﻞ
أﻋﺠ َﺰﻛﻢ ﻗﺎﻟﻮا :وﻣﺎ ذاك ﻳﺎ أﺑﺎ ﻫﺮﻳﺮةَ؟ ﻗﺎل ذاك ﻣﻴﺮ ُ
اﻟﺴ ِ
ِ
رﺳﻮل
اث
ﱡ
ﻮق ﻣﺎ َ
ﱠ
ﱠ
ﺬون ﻧﺼﻴﺒَﻜﻢ
ﻓﺘﺄﺧ َ
ﻘﺴ ُﻢ وأﻧﺘﻢ ﻫ ُﻬﻨﺎ أﻻ ﺗﺬ َﻫ َ
ﺒﻮن ُ
اﻟﻠ ِﻪ ﺻﻠﻰ اﻟﻠ ُﻪ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ ﻳُ َ
ﻓﺨﺮﺟﻮا ِﺳﺮا ًﻋﺎ ووَﻗﻒ أﺑﻮ ﻫﺮﻳﺮَة
ﻣﻨﻪ ﻗﺎﻟﻮاَ :
وأﻳﻦ ﻫﻮ؟ ﻗﺎل :ﻓﻲ اﻟﻤﺴﺠﺪَِ ،
رﺟﻌﻮا ﻓﻘﺎل ﻟﻬﻢ :ﻣﺎ ﻟﻜﻢ؟ ﻗﺎﻟﻮا :ﻳﺎ أﺑﺎ ﻫﺮﻳﺮَة ﻓﻘﺪ أﺗَـ ْﻴﻨﺎ اﻟﻤﺴﺠ َﺪ
ﻟﻬﻢ ﺣﺘﱠﻰ َ
ﻘﺴ ُﻢ ﻓﻘﺎل ﻟﻬﻢ أﺑﻮ ﻫﺮﻳﺮةَ :وﻣﺎ رأَْﻳـﺘُﻢ ﻓﻲ اﻟﻤﺴﺠ ِﺪ
َ
ﻓﺪﺧ ْﻠﻨﺎ ﻓﻠﻢ َﻧﺮ ﻓﻴﻪ ﺷﻴﺌًﺎ ﻳُ َ
أﺣ ًﺪا ﻗﺎﻟﻮا :ﺑﻠﻰ رأَﻳْﻨﺎ ﻗﻮًﻣﺎ ﻳُ ﱡ
اﻟﻘﺮآن وﻗﻮًﻣﺎ َ
ﺮون
ؤون
ﻳﺘﺬاﻛ َ
َ
ﻳﻘﺮ َ
ﺼﻠ َ
ﻮن وﻗﻮًﻣﺎ َ
اث ﻣﺤ ﱠﻤ ٍﺪ ﱠ
َ
اﻟﺤﻼل واﻟﺤﺮا َم ﻓﻘﺎل ﻟﻬﻢ أﺑﻮ ﻫﺮﻳﺮةََ :وﻳْ َﺤﻜﻢ ﻓﺬاك ﻣﻴﺮ ُ
ﺻﻠﻰ
اﻟﻠ ُﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﱠ
وﺳﻠﻢ( 12.ﻫﺬا؛ وﻷ ﱠن اﻟﻌﻠﻤﺎء ورﺛ ُﺔ اﻷﻧﺒﻴﺎء ،ﻛﺎن ﻓﻘﺪﻫﻢ ﺑﻤﻮﺗﻬﻢ
وﺟﻼﻻً ﻳﺨﻠِّﻒ ﻓﻲ اﻷﻣﺔ أﻋﻈﻢ اﻷﺛﺮ ،ﺑﻞ إ ﱠن ﻓﻲ ﻓﻘﺪﻫﻢ َﺧﺸﻴ ًﺔ
ﻣﺼﻴﺒ ًﺔ ﻻ ﺗُﺠﺒﺮ َ
ﻣﻦ ﻗﺒﺾ اﻟﻌﻠﻢ واﻧﺤﺴﺎرﻩ ﺑﻴﻦ اﻟﻨّﺎس ،وﻣﻦ ذﻟﻚ ﻣﺎ رواﻩ ﻋﺒﺪ اﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﻋﻤﺮو رﺿﻲ
اﻟﺴﻼم أﻧﱠﻪ ﻗﺎل :ﱠ
ِﻠﻢ ﺑﻌﺪ
اﻟﻠﻪ ﻋﻨﻪ ﻋﻦ اﻟﻨﱠﺒﻲ ﻋﻠﻴﻪ ﱠ
اﻟﺼﻼة و ﱠ
)إن اﻟﻠ َﻪ ﻻ ُ
ﻳﻨﺰع اﻟﻌ َ
ﻗﺒﺾ اﻟﻌﻠﻤﺎ ِء ﺑﻌِﻠﻤِﻬﻢ ،ﻓﻴﺒﻘﻰ
أن
أﻋﻄﺎﻛﻤﻮُﻩ اﻧﺘﺰا ًﻋﺎ ،وﻟﻜﻦ ﻳﻨﺘﺰُﻋﻪ ﻣﻨﻬﻢ ﻣﻊ ِ
ُ
ﻧﺎس ُﺟ ﱠﻬ ٌ
ﺎل،
ﻮن(.13
ﻮن وﻳُ ِﻀ ﱡﻠ َ
ﻳﺴﺘﻔﺘﻮن ﻓﻴُﻔﺘﻮن ﺑﺮأﻳِﻬﻢ ،ﻓﻴَ ِﻀ ﱡﻠ َ
َ
ٌ
إ ﱠن ﻟﻠﻌﻠﻤﺎء َﻣﻨﺰﻟ ًﺔ َﻋﻈﻴﻤ ًﺔ ودرﺟ ًﺔ رﻓﻴﻌ ًﺔ ﺑﻴﻦ اﻟﻨﱠﺎس ﻓﻲ اﻟﺪﻧﻴﺎ واﻵﺧﺮة ،وﻣﺼﺪاق
ذﻟﻚ ﻗﻮل اﻟﻠﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ} :ﻳَـﺮَﻓ ِﻊ ﱠ
ِﻳﻦ آ َﻣﻨُﻮا ﻣ ُ
ِﻳﻦ أُوﺗُﻮا اﻟْ ِﻌ ْﻠ َﻢ
اﻟﻠ ُﻪ اﻟﱠﺬ َ
ِﻨﻜ ْﻢ َواﻟﱠﺬ َ
ْ
14
ﺎت َو ﱠ
َد َر َﺟ ٍ
ِﻴﺮ{  .ﻛﻤﺎ أ ﱠن ﻟﻠﻌﻠﻤﺎء ﺳﻤ ًﺔ ﻳﻜﺴﺒﻬﻢ إﻳﺎﻫﺎ
اﻟﻠ ُﻪ ﺑ َِﻤﺎ ﺗَـ ْﻌ َﻤ ُﻠ َ
ﻮن َﺧﺒ ٌ
اﻟﻌﻠﻢ ،أﻻ وﻫﻲ ﺧﺸﻴﺔ اﻟﻠﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ وﻣﺨﺎﻓﺘﻪ وﺗﻘﻮاﻩ ،ﻛﻤﺎ ﺟﺎء ﻓﻲ ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ:
ِن ﱠ
}إﻧﱠ َﻤﺎ ﻳَ ْﺨ َﺸﻰ ﱠ
ِﻦ ﻋِﺒَﺎ ِد ِﻩ اﻟْ ُﻌ َﻠ َﻤﺎ ُء إ ﱠ
اﻟﻠ َﻪ َﻋ ِﺰﻳ ٌﺰ َﻏﻔُﻮٌر{ .15وﻻ ﻳﺨﻔﻰ
اﻟﻠ َﻪ ﻣ ْ
12
13
14
15

ﻣﺠﻤﻊ اﻟﺰواﺋﺪ وﻣﻨﺒﻊ اﻟﻔﻮاﺋﺪ :ﺑﺎب ﻓﻲ ﻓﻀﻞ اﻟﻌﺎﻟﻢ واﻟﻤﺘﻌﻠﻢ.123/1 ،
اﻟﺒﺨﺎري :ﺑﺎب ﻣﺎ ﻳﺬﻛﺮ ﻣﻦ ذم اﻟﺮأي وﺗﻜﻠﻒ اﻟﻘﻴﺎس.100/9 ،
ﺳﻮرة اﻟﻤﺠﺎدﻟﺔ ،اﻵﻳﺔ .11
ﺳﻮرة ﻓﺎﻃﺮ ،اﻵﻳﺔ .28
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ﻣﺎ ﻟﻠﻌﻠﻤﺎء ﻣﻦ أﺛ ٍﺮ ﺑﺎﻟ ٍﻎ ﻓﻲ ﻧﻔﻊ ﻣﺠﺘﻤﻌﻬﻢ وﺗﺒﺼﺮﺗﻬﻢ ﺑﺄﻣﻮر دﻳﻨﻬﻢ ودﻧﻴﺎﻫﻢ ،ﻣﺎ
اﻟﺴﻼم.
ﻟﺨﻴﺮ اﻟﺒﺸﺮ اﻷﻧﺒﻴﺎء ﻋﻠﻴﻬﻢ ﱠ
ﺑﺤﻖ ورﺛ ًﺔ َ
اﻟﺼﻼة و ﱠ
َﺟﻌﻠﻬﻢ ٍّ

ُﺣ ْﺴ ُﻦ اﻷدا ِء ﻓﻲ ﻇﻼل َﺻﻔَﺎ ِء اﻟﻨِﻴﱠﺔ

إن ﻣﺪار اﻟﻌﺒﺎدات ﺑﻴﻦ اﻟﻘﺒﻮل واﻹﺣﺒﺎط ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻤﺘﻐﻴﺮﻳﻦ اﺛﻨﻴﻦ ﺗﺒﻴﻨﻬﻤﺎ
اﻟﺠﻤﻠﺔ اﻟﻤﻘﺘﻀﺒﺔ اﻵﺗﻴﺔ) :ﺣﺴﻦ اﻷداء ﻓﻲ ﻇﻼل ﺻﻔﺎء اﻟﻨﻴﺔ( ،ﺣﻴﺚ إن
اﻟﻤﺮام.
ﻛﻠﻴﻬﻤﺎ ﺷﺮط ﻻزم ﻟﺘﺤﻘﻖ اﻟﻘﺒﻮل ُ
ﻓﻤﻦ ﻧﻮى ﺟﻬﺎداً ﻟﺘﻜﻮن ﻛﻠﻤﺔ اﻟﻠﻪ ﻫﻲ اﻟﻌﻠﻴﺎ ،ﻏﻴﺮ أﻧﻪ َﺗـ َﻮﻟﱠﻰ ُﻣ ْﺪﺑ َِﺮاً ﻋﻨﺪ ﻟﻘﺎء
ِﻳﻦ آ َﻣﻨُﻮا
ِﺮ ﻋﻦ ﻋﺪم اﻟﻘﺒﻮل ،ﻗﺎل اﻟﻠﻪ ﻋﺰ وﺟﻞ} :ﻳَﺎ أَﻳﱡـ َﻬﺎ اﻟﱠﺬ َ
اﻟﻌﺪو ،ﻓﻌﻤﻠﻪ ُﻣﺴﻔ ٌ
16
َﺮوا َز ْﺣﻔًﺎ َﻓـ َﻼ ﺗُـ َﻮﻟﱡﻮ ُﻫ ُﻢ َْ
اﻷ ْدﺑَﺎ َر{  ،وﻓﻲ اﻟﺤﺪﻳﺚ ﻋﻦ أﺑﻲ
إِذَا ﻟَﻘِﻴﺘُ ُﻢ اﻟﱠﺬ َ
ِﻳﻦ َﻛﻔ ُ
اﻟﻤﻮﺑِﻘَﺎت( ﻗﺎﻟﻮا :ﻳﺎ
ِﻲ ﺻﻠﻰ اﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ ﻗﺎل) :اﺟﺘﻨﺒﻮا ﱠ
ﻫﺮﻳﺮة أن اﻟﻨﱠﺒ ﱠ
اﻟﺴﺒﻊ ُ
ﻓﻴﻬﻦ اﻟﺘﻮﻟِّﻲ ﻳﻮم اﻟﺰﱠﺣﻒ(.17
رﺳﻮل اﻟﻠﻪ ،وﻣﺎ ُﻫ ﱠﻦ؟
ﻓﺬﻛﺮﻫﻦ ،وذﻛﺮ ﱠ
ﱠ
وﻣﻦ َﺑـﻴﱠ َﺖ اﻟﻨِّﻴَ َﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻐﺰو ﻓﻲ ﺳﺒﻴﻞ ﺣﺼﺎد ﻣﺪﻳﺢ اﻟﻨﱠﺎس واﺳﺘﺤﺴﺎﻧﻬﻢ ،ﺛُ ﱠﻢ
ﻗﻀﻰ ﻧﺤﺒﻪ ُﻣ ْﻘﺒ ًَ
ِﻼ ﻏﻴﺮ ُﻣ ْﺪﺑِﺮٍ ،ﻓﻌﻤﻠﻪ ﻳﻮﺷﻚ -أو ﻗﺪ ﺣﻠﱠﺖ ﺑﻪ -ﺧﻄﺎﻳﺎ ﻓﺴﺎد
ِﻲ ﺻﻠﻰ اﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ ﻓﻘﺎل:
اﻟﻨِّﻴَﺔِ ،وﻋﻦ أﺑﻲ ﻣﻮﺳﻰ ،ﻗﺎل :ﺟﺎء رﺟﻞ إﻟﻰ اﻟﻨﱠﺒ ِّ
ﻳﺎ رﺳﻮل اﻟﻠﻪ ،ﻣﺎ اﻟﻘﺘﺎل ﻓﻲ ﺳﺒﻴﻞ اﻟﻠﻪ ؟ ﻓﺈن أﺣﺪﻧﺎ ﻳﻘﺎﺗﻞ ﻏﻀﺒﺎً ،وﻳﻘﺎﺗﻞ َﺣ ِﻤﻴﱠ ًﺔ،
ﻓﺮﻓﻊ إﻟﻴﻪ رأﺳﻪ ،ﻗﺎل :وﻣﺎ رﻓﻊ إﻟﻴﻪ رأﺳﻪ إﻻ أﻧﻪ ﻛﺎن ﻗﺎﺋﻤﺎً ،ﻓﻘﺎل) :ﻣﻦ ﻗﺎﺗﻞ
ﻟﺘﻜﻮن ﻛﻠﻤﺔ اﻟﻠﻪ ﻫﻲ اﻟﻌﻠﻴﺎ ،ﻓﻬﻮ ﻓﻲ ﺳﺒﻴﻞ اﻟﻠﻪ ﻋﺰ وﺟﻞ(.18
وﺗﺰداد اﻟﺼﻮرة اﻷوﻟﻰ وﺿﻮﺣﺎً ﺑﺤﺪﻳﺚ اﻟﺼﺤﺎﺑﻲ اﻟﻤﺴﻲء ﺻﻼﺗﻪ ،ﻓﻌﻦ أﺑﻲ
ﻫﺮﻳﺮة :أن رﺳﻮل اﻟﻠﻪ ﺻﻠﻰ اﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ دﺧﻞ اﻟﻤﺴﺠﺪ ﻓﺪﺧﻞ رﺟﻞ ،ﻓﺼﻠﱠﻰ،
ﱠ
ﻓﺼﻞ ،ﻓﺈﻧﻚ ﻟﻢ ِّ
ِﻲ ﺻﻠﻰ اﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢَ ،ﻓـ َﺮدﱠ ،وﻗﺎل) :ارﺟﻊ ِّ
ﺗﺼﻞ(،
ﻓﺴﻠﻢ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﱠﺒ ِّ
ﱠ
ﱠ
ِﻲ ﺻﻠﻰ اﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ ،ﻓﻘﺎل:
ﻓﺮﺟﻊ ﻳﺼﻠِّﻲ ﻛﻤﺎ ﺻﻠﻰ ،ﺛﻢ ﺟﺎء ،ﻓﺴﻠﻢ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﱠﺒ ِّ
ﻓﺼﻞ ،ﻓﺈﻧﻚ ﻟﻢ ِّ
)ارﺟﻊ ِّ
ﺗﺼﻞ( ﺛﻼﺛﺎً ،ﻓﻘﺎل :واﻟﺬي ﺑﻌﺜﻚ ﺑﺎﻟﺤﻖ ﻣﺎ أُ ْﺣ ِﺴ ُﻦ ﻏﻴﺮﻩ،
16
17
18

ﺳﻮرة اﻷﻧﻔﺎل ،اﻵﻳﺔ .15
اﻟﺒﻴﻬﻘﻲ :اﻟﺴﻨﻦ اﻟﺼﻐﻴﺮ ،ﻛﺘﺎب اﻟﺴﻴﺮ ،ﺑﺎب ﺗﺤﺮﻳﻢ اﻟﻔﺮار ﻣﻦ اﻟﺰﺣﻒ ،ﺣﺪﻳﺚ.(2878) :
اﻟﺒﺨﺎري :ﻛﺘﺎب اﻟﻌﻠﻢ ،ﺑﺎب ﻣﻦ ﺳﺄل ،ﺣﺪﻳﺚ.(122) :
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َوَرﺛَ ُﺔ اﻷَﻧﺒِﻴَﺎء وُﻣ ُ
اﻟﻌ ِﻈ َﻴﻤﺔ
ﺴﺘﻘﺒﻞ اﻟﺘﱠ ِﺮَﻛ ِﺔ َ

ﺗﻴﺴﺮ ﻣﻌﻚ ﻣﻦ اﻟﻘﺮآن،
َﻓـ َﻌﻠِّﻤﻨﻲ ،ﻓﻘﺎل) :إذا ﻗﻤﺖ إﻟﻰ اﻟﺼﻼة ﻓﻜﺒِّﺮ ،ﺛُ ﱠﻢ اﻗﺮأ ﻣﺎ ﱠ
ﺗﻄﻤﺌﻦ
ﺗﻄﻤﺌﻦ راﻛﻌﺎً ،ﺛﻢ ارﻓﻊ ﺣﺘﻰ ﺗﻌﺘﺪل ﻗﺎﺋﻤﺎً ،ﺛُ ﱠﻢ اﺳﺠﺪ ﺣﺘﻰ
ﺛُ ﱠﻢ ارﻛﻊ ﺣﺘﻰ
ﱠ
ﱠ
ﺗﻄﻤﺌﻦ ﺟﺎﻟﺴﺎً ،واﻓﻌﻞ ذﻟﻚ ﻓﻲ ﺻﻼﺗﻚﻛﻠﻬﺎ(.19
ﺳﺎﺟﺪاً ،ﺛُ ﱠﻢ ارﻓﻊ ﺣﺘﻰ
ﱠ
أﺗﻢ وﺟﻪ ﻳﺆدﱠى ﻣﻦ
إن ﻣﺴﺘﻮى اﻹﺗﻘﺎن اﻟﺬي ﻳﺘﺤﻘﻖ ﻓﻲ أﺛﻨﺎء أداء اﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ِّ
ﺧﻼﻟﻪ ،ﻳﺘﻤﺎﺷﻰ ﻣﻊ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺪرﺟﺎت اﻟﺘﻲ ﻳﻨﺎﻟﻬﺎ اﻟﻌﺎﻣﻞ اﻟﻤﺠﺘﻬﺪ ﻓﻲ اﻟﺨﻼص
إﻟﻰ أﻋﻠﻰ ﻣﻨﺎزل اﻹﺗﻘﺎن اﻟﻤﺘﺎح ،ﻓﺎﻟﻤﺴﺄﻟﺔ َﻣَﺜـﻠُ َﻬﺎ َﻣﺜَ ُﻞ ﻃﺎﻟﺐ ﻓﻲ ﻏﺮﻓﺔ اﻻﻣﺘﺤﺎن،
ﺣﻴﺚ ﺧﺼﺼﺖ ﻋﻦ ﻛﻞ إﺟﺎﺑﺔ درﺟﺔ ،وإن اﻟﻌﻼ َﻣ َﺔ اﻟﺘﺎ ﱠﻣ َﺔ ﻫﻲ ﻏﺎﻳﺔ ﻛﻞ ُﻣَﺘـ َﻌﻠِّﻢ.
ﻳﻘﺮِب اﻟﺼﻮرة اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻣﺎ رواﻩ ﺳﻠﻴﻤﺎن ﺑﻦ ﻳﺴﺎر ،ﻗﺎل :ﺗﻔ ﱠﺮج اﻟﻨﱠﺎس ﻋﻦ أﺑﻲ
ﻛﻤﺎ أﻧﻪ ّ
ﻫﺮﻳﺮة رﺿﻲ اﻟﻠﻪ ﻋﻨﻪ ،ﻓﻘﺎل ﻟﻪ ﻧﺎﺗﻞ اﻟﺸﺎﻣﻲ :أﻳﻬﺎ اﻟﺸﻴﺦ ﺣﺪﺛﻨﺎ ﺣﺪﻳﺜﺎً ﺳﻤﻌﺘﻪ ﻣﻦ
رﺳﻮل اﻟﻠﻪ ﺻﻠﻰ اﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ ،ﻗﺎل :ﺳﻤﻌﺖ رﺳﻮل اﻟﻠﻪ ﺻﻠﻰ اﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ،
ﻳﻘﻮل) :أول اﻟﻨﱠﺎس ﻳﻘﻀﻰ ﻓﻴﻪ ﻳﻮم اﻟﻘﻴﺎﻣﺔ ﺛﻼﺛﺔ :رﺟﻞ اﺳﺘﺸﻬﺪ ﻓﻲ ﺳﺒﻴﻞ اﻟﻠﻪ،
ﻗﺎﺗﻠﺖ ﻓﻴﻚ ﺣﺘﻰ
ِﻲ ﺑﻪَ ،ﻓـ َﻌ ﱠﺮَﻓ ُﻪ ﻧﻌﻤﻪ َﻓـ َﻌ َﺮَﻓﻬﺎ ،ﻓﻘﺎل :ﻣﺎ ﻋﻤﻠﺖ ﻓﻴﻬﺎ ،ﻗﺎلُ :
َﻓﺄُﺗ َ
ﺪت ،ﻓﻘﺎل:ﻛﺬﺑﺖ؛ وﻟﻜﻨﻚ ﻗﺎﺗﻠﺖ ﻟﻴﻘﺎل :ﻫﻮ
اﺳﺘَ ْﺸ َﻬ ُ
ُﻗﺘِ ْﻠ ُﺖ ،وﻗﺎل ﻏﻴﺮﻩ :ﺣﺘﻰ ْ
ﺟﺮيء ،وﻗﺪ ﻗﻴﻞ ،ﺛُ ﱠﻢ أﻣﺮ ﺑﻪ ﻓﺴﺤﺐ ﻋﻠﻰ وﺟﻬﻪ ﺣﺘﻰ أﻟﻘﻲ ﻓﻲ اﻟﻨﱠﺎر.
ﱠ
ﱠ
ِﻲ ﺑﻪَ ،ﻓـ َﻌ ﱠﺮَﻓ ُﻪ ﻧﻌﻤﻪ َﻓـ َﻌ َﺮَﻓﻬﺎ ،ﻓﻘﺎل:
ورﺟﻞ ﺗﻌﻠﻢ اﻟﻌﻠﻢ ،وَﻋﻠﻤﻪ ،وﻗﺮأ اﻟﻘﺮآنَ ،ﻓﺄُﺗ َ
ﻓﻤﺎ ﻋﻤﻠﺖ ﻓﻴﻬﺎ؟ ،ﻗﺎل :ﺗﻌﻠﻤﺖ ﻓﻴﻚ اﻟﻌِﻠﻢ ،وَﻋ ﱠﻠﻤﺘﻪ ،وﻗﺮأت اﻟﻘﺮآن ﻓﻴﻚ ،ﻗﺎل:
ﻛﺬﺑﺖ ،وﻟﻜﻨﻚ ﺗﻌﻠﻤﺖ ﻟﻴﻘﺎل ﻫﻮ ﻋﺎﻟِﻢ ،وﻗﺪ ﻗﻴﻞ ،وﻗﺮأت اﻟﻘﺮآن ﻟﻴﻘﺎل ﻫﻮ
ﻗﺎرئ ،ﻓﻘﺪ ﻗﻴﻞ ،ﺛُ ﱠﻢ أﻣﺮ ﺑﻪ ﻓﺴﺤﺐ ﻋﻠﻰ وﺟﻬﻪ ﺣﺘﻰ أﻟﻘﻲ ﻓﻲ اﻟﻨﱠﺎر.
ِﻲ ﺑﻪَ ،ﻓـ َﻌ ﱠﺮَﻓ ُﻪ
ورﺟﻞ أوﺳﻊ اﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ،وأﻋﻄﺎﻩ ﻣﻦ أﺻﻨﺎف اﻟﻤﺎل ﻛﻠﻪَ ،ﻓﺄُﺗ َ
ﻧﻌﻤﻪ َﻓـ َﻌ َﺮَﻓﻬﺎ ،ﻗﺎل :ﻓﻤﺎ ﻋﻤﻠﺖ ﻓﻴﻪ ؟ ،ﻗﺎل :ﻣﺎ ﺗﺮﻛﺖ ﻣﻦ ﺳﺒﻴﻞ ﺗُ ِﺤ ﱡﺐ أن
ﻳﻨﻔﻖ ﻓﻴﻬﺎ إﻻ أﻧﻔﻘﺖ ﻓﻴﻬﺎ ،ﻗﺎل :ﻛﺬﺑﺖ ،وﻟﻜﻨﻚ ﻓﻌﻠﺖ ﻟﻴﻘﺎل :ﻫﻮ ﺟﻮاد،
ﻓﻘﺪ ﻗﻴﻞ ،ﺛُ ﱠﻢ أﻣﺮ ﺑﻪ ﻓﺴﺤﺐ ﻋﻠﻰ وﺟﻬﻪ ﺣﺘﻰ أﻟﻘﻲ ﻓﻲ اﻟﻨﱠﺎر(.20
إﻧﻨﺎ ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﻤﻘﺎم وﻓﻲ ﺿﻮء وﻗﻮﻓﻨﺎ ﻋﻠﻰ أﺛﺮ اﻟﻨﻴﺔ اﻟﺨﺎﻟﺼﺔ ﻓﻲ ﻗﺒﻮل اﻟﻌﻤﻞ
ﻳﻄﻠﺐ إﻟﻴﻨﺎ ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ اﻟﻮﺟﻮب أن َﻧـ ْﻔ َﻘ َﻪ ِﺳ ﱠﺮ ﺗﺨ ﱡﻮ ِف ﺻﺎﺣﺐ اﻹﺑﺎﻧﺔ اﻟﻜﺒﺮى ﻣﻦ
19
20

اﻟﺒﺨﺎري :ﻛﺘﺎب اﻷذان ،أﺑﻮاب ﺻﻔﺔ اﻟﺼﻼة ،ﺑﺎب وﺟﻮب اﻟﻘﺮاءة ﻟﻺﻣﺎم واﻟﻤﺄﻣﻮم ﻓﻲ اﻟﺼﻠﻮات ﻛﻠﻬﺎ ،ﺣﺪﻳﺚ.(736) :
أﺑﻮ ﻋﻮاﻧﺔ" :ﻣﺴﺘﺨﺮج أﺑﻲ ﻋﻮاﻧﺔ" ,ﻣﺒﺘﺪأ ﻛﺘﺎب اﻟﺠﻬﺎد ،ﺑﺎب اﻟﺨﺒﺮ اﻟﺪال ﻋﻠﻰ أن ﻣﻦ ﻗﺎﺗﻞ ﻟﻠﻤﻐﻨﻢ ،ﺣﺪﻳﺚ.(5997) :
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ﺳﻮء اﻟﺨﺎﺗﻤﺔ ،ﺣﻴﺚ ﻗﺎل اﻟﺸﻴﺦ اﺑﻦ ﺑﻄﺔ رﺣﻤﻪ اﻟﻠﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ :اﻋﻠﻤﻮا رﺣﻤﻨﺎ اﻟﻠﻪ
وإﻳﺎﻛﻢ؛ أن ﻣﻦ ﺷﺄن اﻟﻤﺆﻣﻨﻴﻦ وﺻﻔﺎﺗﻬﻢ وﺟﻮد اﻹﻳﻤﺎن ﻓﻴﻬﻢ ،ودوام اﻹﺷﻔﺎق ﻋﻠﻰ
اﻟﺴﻠ ِ
ْﺐ ،ﻗﺪ أﺣﺎط
إﻳﻤﺎﻧﻬﻢ ،وﺷﺪة اﻟﺤﺬر ﻋﻠﻰ أدﻳﺎﻧﻬﻢ ،ﻓﻘﻠﻮﺑﻬﻢ َوِﺟﻠٌَﺔ ﻣﻦ ﺧﻮف ﱠ
اﻟﻮَﺟﻞُ ،ﻻ ﻳﺪرون ﻣﺎ اﻟﻠﻪ ﺻﺎﻧﻊ ﺑﻬﻢ ﻓﻲ ﺑﻘﻴﺔ أﻋﻤﺎرﻫﻢ ،ﺣﺬرﻳﻦ ﻣﻦ اﻟﺘﺰﻛﻴﺔ،
ﺑﻬﻢ َ
ﱡ
ُﺴ ُﻜ ْﻢ ُﻫ َﻮ أَ ْﻋ َﻠ ُﻢ
ﻣﺘﺒﻌﻴﻦ ﻟﻤﺎ أﻣﺮﻫﻢ ﺑﻪ ﻣﻮﻻﻫﻢ اﻟﻜﺮﻳﻢ ﺣﻴﻦ ﻳﻘﻮلَ} :ﻓـ َﻼ ﺗُـ َﺰﻛﻮا أَْﻧـﻔ َ
ﺑ َِﻤ ِﻦ اﺗﱠـﻘَﻰ{ ،21ﺧﺎﺋﻔﻴﻦ ﻣﻦ ﺣﻠﻮل ﻣﻜﺮ اﻟﻠﻪ ﺑﻬﻢ ﻓﻲ ﺳﻮء اﻟﺨﺎﺗﻤﺔ ،ﻻ ﻳﺪرون
ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻳﺼﺒﺤﻮن وﻳﻤﺴﻮن ،ﻗﺪ أورﺛﻬﻢ ﻣﺎ ﱠ
اﻟﻮَﺟ َﻞ ﻓﻲ ﻛﻞ
ﺣﺬرﻫﻢ ﺗﺒﺎرك وﺗﻌﺎﻟﻰ َ
ض
ْﺲ ﺑِﺄَ ِّي أَ ْر ٍ
ﻗﺪم ﺣﻴﻦ ﻳﻘﻮل } َوَﻣﺎ ﺗَ ْﺪرِي ﻧَـﻔ ٌ
ْﺲ َﻣﺎذَا ﺗَ ْﻜ ِﺴ ُﺐ َﻏ ًﺪا َوَﻣﺎ ﺗَ ْﺪرِي ﻧَـﻔ ٌ
22
ﻮن
ِﻳﻦ ﻳُـ ْﺆﺗُ َ
ﺗَ ُﻤ ُ
ﻮت{  ،ﻓﻬﻢ ﺑﺎﻟﺤﺎل اﻟﺘﻲ وﺻﻔﻬﻢ ﺑﻬﺎ ﻋﺰ وﺟﻞ ﺣﻴﺚ ﻳﻘﻮلَ } :واﻟﱠﺬ َ
23
ِﻢ َر ِ
اﺟ ُﻌﻮنَ{  ،ﻓﻬﻢ ﻳﻌﻤﻠﻮن اﻟﺼﺎﻟﺤﺎت،
َﻣﺎ آﺗَـ ْﻮا َوُﻗـ ُﻠﻮﺑُـ ُﻬ ْﻢ َو ِﺟ َﻠ ٌﺔ أَﻧﱠـ ُﻬ ْﻢ إِﻟَﻰ َرﺑِّﻬ ْ
وﻳﺨﺎﻓﻮن ﺳﻠﺒﻬﺎ واﻟﺮﺟﻮع ﻋﻨﻬﺎ ،وﻳﺠﺎﻧﺒﻮن اﻟﻔﻮاﺣﺶ واﻟﻤﻨﻜﺮات ،وﻫﻢ َوِﺟﻠ ُْﻮ َن ﻣﻦ
ﻣﻮاﻗﻌﺘﻬﺎ ،وﺑﺬﻟﻚ ﺟﺎءت اﻟﺴﻨﺔ ﻋﻦ اﻟﻤﺼﻄﻔﻰ ﺻﻠﻰ اﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ.24
ِﻦ ﻗﺼﺔ اﻟﺼﺤﺎﺑﻲ اﻟﻤﺠﺎﻫﺪ اﻟﺬي ﻣﺎ ﺻﺒﺮ ﻋﻠﻰ اﺑﺘﻼء اﻟﻠﻪ ﻟﻪ ﺣﻘﻴﻘﺔ أن
وﺗﺒﻴّ ُ
اﻷﻣﻮر ﺑﺨﻮاﺗﻴﻤﻬﺎ ،وأن ﻣﺪار اﻟﺘﺸﺮﻳﻒ ﻳﻘﺪر ﻓﻲ ﺿﻮء اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ،ﻓﻌﻦ ﺳﻬﻞ ﺑﻦ
ﺳﻌﺪ اﻟﺴﺎﻋﺪي رﺿﻲ اﻟﻠﻪ ﻋﻨﻪ :أن رﺳﻮل اﻟﻠﻪ ﺻﻠﻰ اﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ اﻟﺘﻘﻰ ﻫﻮ
واﻟﻤﺸﺮﻛﻮن ،ﻓﺎﻗﺘﺘﻠﻮا ،ﻓﻠﻤﺎ ﻣﺎل رﺳﻮل اﻟﻠﻪ ﺻﻠﻰ اﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ إﻟﻰ ﻋﺴﻜﺮﻩ،
وﻣﺎل اﻵﺧﺮون إﻟﻰ ﻋﺴﻜﺮﻫﻢ ،وﻓﻲ أﺻﺤﺎب رﺳﻮل اﻟﻠﻪ ﺻﻠﻰ اﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ
رﺟﻞ ﻻ ﻳﺪع ﻟﻬﻢ َﺷﺎ ﱠذ ًة وﻻ ﻓَﺎ ﱠذ ًة 25إﻻ اﺗﺒﻌﻬﺎ ﻳﻀﺮﺑﻬﺎ ﺑﺴﻴﻔﻪ ،ﻓﻘﺎل :ﻣﺎ أﺟﺰأ ﻣﻨﺎ
اﻟﻴﻮم أَ َﺣ ٌﺪ ﻛﻤﺎ أﺟﺰأ ﻓﻼن ،ﻓﻘﺎل رﺳﻮل ) :أَ َﻣﺎ إِﻧﱠﻪ ﻣﻦ أﻫﻞ اﻟﻨﱠﺎر( ،ﻓﻘﺎل رﺟﻞ
ﻣﻦ اﻟﻘﻮم :أﻧﺎ ﺻﺎﺣﺒﻪ ،ﻗﺎل :ﻓﺨﺮج ﻣﻌﻪ ﻛﻠﻤﺎ وﻗﻒ وﻗﻒ ﻣﻌﻪ ،وإذا أﺳﺮع أﺳﺮع
َﺠﺮَِح اﻟﺮﺟﻞ ﺟﺮﺣﺎً ﺷﺪﻳﺪاً ،ﻓﺎﺳﺘﻌﺠﻞ اﻟﻤﻮت ،ﻓﻮﺿﻊ ﻧﺼﻞ ﺳﻴﻔﻪ
ﻣﻌﻪ ،ﻗﺎل :ﻓ ُ
ﺑﺎﻷرض ،وذﺑﺎﺑﻪ ﺑﻴﻦ ﺛﺪﻳﻴﻪ ،ﺛُ ﱠﻢ ﺗﺤﺎﻣﻞ ﻋﻠﻰ ﺳﻴﻔﻪ ،ﻓﻘﺘﻞ ﻧﻔﺴﻪ.
21
22
23
24
25

ﺳﻮرة اﻟﻨﺠﻢ ،اﻵﻳﺔ .32
ﺳﻮرة ﻟﻘﻤﺎن ،اﻵﻳﺔ .34
ﺳﻮرة اﻟﻤﺆﻣﻨﻮن ،اﻵﻳﺔ .60
اﺑﻦ ﺑﻄﺔ" :اﻹﺑﺎﻧﺔ اﻟﻜﺒﺮى" ،ﺑﺎب اﻻﺳﺘﺜﻨﺎء ﻓﻲ اﻹﻳﻤﺎن.(862 / 2) ،
َﺷ ْﺎ ﱠذ ًة وﻻ ﻓَ ْﺎ ﱠذةً :اﻟﺸﺎذة ﺑﺘﺸﺪﻳﺪ اﻟﻤﻌﺠﻤﺔ ﻣﺎ اﻧﻔﺮد ﻋﻦ اﻟﺠﻤﺎﻋﺔ ،وﺑﺎﻟﻔﺎء ﻣﺜﻠﻪ ﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﺨﺘﻠﻂ ﺑﻬﻢ ،واﻟﻤﻌﻨﻰ أﻧﻪ ﻻ ﻳﻠﻘﻰ
ﺷﻴﺌﺎً إﻻ ﻗﺘﻠﻪ.
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َوَرﺛَ ُﺔ اﻷَﻧﺒِﻴَﺎء وُﻣ ُ
اﻟﻌ ِﻈ َﻴﻤﺔ
ﺴﺘﻘﺒﻞ اﻟﺘﱠ ِﺮَﻛ ِﺔ َ

ﻓﺨﺮج اﻟﺮﺟﻞ إﻟﻰ رﺳﻮل اﻟﻠﻪ ﺻﻠﻰ اﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ ،ﻓﻘﺎل :أﺷﻬﺪ أَﻧﱠ َﻚ رﺳﻮل
اﻟﻠﻪ ،ﻗﺎل) :وﻣﺎ ذاك؟( ﻗﺎل :اﻟﺮﺟﻞ اﻟﺬي ذﻛﺮت آﻧﻔﺎ أﻧﻪ ﻣﻦ أﻫﻞ اﻟﻨﱠﺎر ،ﻓﺄﻋﻈﻢ
اﻟﻨﱠﺎس ذﻟﻚ ،ﻓﻘﻠﺖ :أﻧﺎ ﻟﻜﻢ ﺑﻪ ،ﻓﺨﺮﺟﺖ ﻓﻲ ﻃﻠﺒﻪ ،ﺛُ ﱠﻢ ُﺟﺮَِح ﺟﺮﺣﺎً ﺷﺪﻳﺪاً،
ﻓﺎﺳﺘﻌﺠﻞ اﻟﻤﻮت ،ﻓﻮﺿﻊ ﻧﺼﻞ ﺳﻴﻔﻪ ﻓﻲ اﻷرض ،وذﺑﺎﺑﻪ ﺑﻴﻦ ﺛﺪﻳﻴﻪ ،ﺛُ ﱠﻢ ﺗﺤﺎﻣﻞ
ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻘﺘﻞ ﻧﻔﺴﻪ ،ﻓﻘﺎل رﺳﻮل اﻟﻠﻪ ﺻﻠﻰ اﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ ﻋﻨﺪ ذﻟﻚ) :إن اﻟﺮﺟﻞ
اﻟﺠﻨﱠﺔ ،ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺒﺪو ﻟﻠﻨﱠﺎس ،وﻫﻮ ﻣﻦ أﻫﻞ اﻟﻨﱠﺎر ،وإن اﻟﺮﺟﻞ
ﻟﻴﻌﻤﻞ ﻋﻤﻞ أﻫﻞ َ
اﻟﺠﻨﱠﺔ(.26
ﻟﻴﻌﻤﻞ ﻋﻤﻞ أﻫﻞ اﻟﻨﱠﺎر ،ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺒﺪو ﻟﻠﻨﱠﺎس ،وﻫﻮ ﻣﻦ أﻫﻞ َ

اﻟﺘﻨﺎﻗﺾ اﻟﻬ ﱠﺪام
ُ

إﻧﻨﺎ ﻣﺪﻋﻮون اﻟﻴﻮم  -ورﺑﻤﺎ ﺑﺤﺎﻟﺔ إﺳﻌﺎﻓﻴﺔ  -إﻟﻰ دﻗﺔ اﻟﺘﺨﻄﻴﻂ وﺣﻜﻤﺔ
اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ،ﻹﻧﻔﺎذ ﺛﻮرة ﻋﻤﻴﻘﺔ وﺷﺎﻣﻠﺔ ﻓﻲ ﺑﻨﻴﺘﻨﺎ اﻟﻔﻜﺮﻳﺔ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﻀﻮاﺑﻂ اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ
اﻟﻤﻨْ ِﺼ ِﻒ
ﻣﻊ اﻟﺴﺎدة اﻟﻌﻠﻤﺎء ،وذﻟﻚ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﺿﺮورة اﻛﺘﺴﺎب ﻣﻬﺎرات اﻟﺘﻔﺮﻳﻖ ُ
ﺑﻴﻦ اﻟﻌﺎﻟِﻢ ﻣﻨﻬﻢ وُﻣ ﱠﺪﻋِﻲ اﻟﻌِﻠﻢ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ ،وﻣﻦ ﺟﻬﺔ أﺧﺮى ﻣﻦ ﺣﻴﺚ اﻻﺟﺘﻬﺎد
ﺑﻐﻴﺔ اﻟﺘﻌﺎﻓﻲ ﻣﻦ ٍ
ﻗﺎﺗﻞ ﻓﻴﻨﺎ ﻳﺄﺳﺮﻧﺎ ﻓﻲ أﺛﻨﺎء ﺗﻮاﺻﻠﻨﺎ ﻣﻌﻬﻢ ﺗﻮﺟﺰﻩ ﻫﺬﻩ
ﻋﻴﺐ ٍ
اﻟﻤ ْﻌﺘَ َﻤ َﺪ ُة ﻣﻦ ﻗِﺒَﻠِﻨَﺎ) :إن ﻛﻞ ﻋﺎﻟﻢ ﻫﻮ ﺷﺨﺺ ﺗَ ْﺤﻴَﺎ ﻓﻴﻪ
اﻟﻤﻌﺎدﻟ ُﺔ اﻟﺨﺎﻃﺌ ُﺔ ُ
أﻓﻜﺎرﻩ ُرْو َﺣﺎً ،وَﻣﺒَﺎ ِدﺋُُﻪ ُﻣ َﻤ َﺎر َﺳ ًﺔ ،وﻗِﻴَ ُﻤ ُﻪ ﺗَ َﺨﻠﱡ َﻘﺎً(.
إن اﻟﻌﺎﻟﻢ ﻓﻲ اﻟ ّﺪِﻳﻦ – ورﺑﻤﺎ ﻳﻨﺼﺮف ذﻫﻦ اﻟﻘﺎرئ اﻟﻜﺮﻳﻢ ﺑﺪاﻳﺔ إﻟﻰ ﻫﺬا
اﻟﺼﻨﻒ ﻣﻦ اﻟﻌﻠﻤﺎء  -اﻟﺬي ورث اﻟﻨﱠﺎس ﻣﻨﻪ  -ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ اﻟﻤﺜﺎل  -ﺛﻘﺎﻓﺔ ﺣﺴﻦ
ﻣﻌﺎﺷﺮة اﻟﺰوﺟﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﻌﺸﺮات ﻣﻦ اﻷﺣﺎدﻳﺚ اﻟﻨـﱠﺒَﻮﻳﱡﺔ اﻟﺮاﺋﻌﺔ اﻟﺘﻲ ﻣﺎ زال رﺟﻊ
ﺻﺪى ﺻﻮﺗﻪ ﻳﺘﺮدد ﻓﻲ أذﻫﺎﻧﻬﻢ وﻫﻮ ﻳﺴﻬﺐ ﻓﻲ ﺷﺮﺣﻬﺎ ﻟﻨﺎ ،ﻣﺜﻞ ﻗﻮل رﺳﻮل اﻟﻠﻪ
ْﺮ ْك 27ﻣﺆﻣ ٌﻦ ﻣﺆﻣﻨﺔً ،إن ﻛﺮﻩ ﻣﻨﻬﺎ ُﺧ ُﻠ َﻘﺎً رﺿﻲ ﻣﻨﻬﺎ
ﺻﻠﻰ اﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ) :ﻻ ﻳَـﻔ َ
30 29
ض
آﺧﺮ( ،28وﻗﻮﻟﻪ) :اﺳﺘﻮﺻﻮا ﺑﺎﻟﻨﺴﺎء ﺧﻴﺮاً ،ﻓﺈﻧﱠـ ُﻬ ﱠﻦ ﻋﻨﺪﻛﻢ َﻋ َﻮا ٌن ( ُ ،ﻳـ ْﻔَﺘـ َﺮ ُ
26
27
28
29
30

اﻟﺒﺨﺎري :ﻛﺘﺎب اﻟﺠﻬﺎد واﻟﺴﻴﺮ ،ﺑﺎب ﻻ ﻳﻘﻮل ﻓﻼن ﺷﻬﻴﺪ ،ﺣﺪﻳﺚ.(2763) :
َﻳـﻔ َْﺮ ْكُ :ﻳـﺒْﻐِﺾ.
ﻣﺴﻠﻢ :ﻛﺘﺎب اﻟﺮﺿﺎع ،ﺑﺎب اﻟﻮﺻﻴﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴﺎء ،ﺣﺪﻳﺚ.(2750) :
َﻋ َﻮان :ﺟﻤﻊ ﻋﺎﻧﻴﺔ ،ﺑﻤﻌﻨﻰ اﻷﺳﻴﺮة.
اﺑﻦ ﻣﺎﺟﻪ :ﻛﺘﺎب اﻟﻨﻜﺎح ،ﺑﺎب ﺣﻖ اﻟﻤﺮأة ﻋﻠﻰ اﻟﺰوج ،ﺣﺪﻳﺚ.(1847) :
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أن ﺗﻜﻮن أﺳﺮﺗﻪ ﺣﺎﺿﻨ ًﺔ ﻧﻤﻮذﺟﻴ ًﺔ ﻟﻤﺨﺘﻠﻒ أﺷﻜﺎل اﻟﺘﻌﺎﺿﺪ اﻷﺳﺮي وأﻟﻮان
اﻟﺴﻌﺎدة اﻟﺰوﺟﻴﺔ ،ﺛُ ﱠﻢ إذا ﺑﺘﻼﻣﻴﺬﻩ اﻟﻤﻘﺮﺑﻴﻦ أﻣﺎم ﺣﻘﻴﻘﺔ ﺻﺎدﻣﺔ ،ﺣﻴﺚ إن اﻟﺸﻴﺦ
اﻟﻤﻌﻠِّﻢ ﻫﻮ زوج َﻣ ﱠﺲ زوﺟﺘﻪ ﻣﻨﻪ ﻇﻠﻢ ﻣﺒﻴﻦ ،ﺗﺮاوح ﺑﻴﻦ ِﻏﻠ َ
وﺷ ٍّﺢ
اﻟﻤ َﻌﺎَﺷﺮةُ ،
ْﻈ ٍﺔ ﻓﻲ ُ
ﻓﻲ اﻹﻧﻔﺎقَ ،و َﺟﻮٍر ﻓﻲ اﻟﺘﻌﺎﻟﻲ ،وﻟﻌﻞ ﻣﺎ ﺧﻔﻲ أﻋﻈﻢ ،ﻓﺮاح ﺻﻮت اﻟﻨﱠﺎس ﻳﻬﺘﻒ
اﻟﻤﻤﺰوج ﺑﺤﺴﺮةٍ:
ﻣﻦ ﺣﻮﻟﻪ ﻓﻲ ﻣﺸﻬ ٍﺪ ﻣﻦ اﻹﻧﻜﺎر
ِ
ُﻣ َﻌ ﱠﺬ ٌب ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ُﻋﺒﱠﺎ ِد اﻟ َﻮﺛَﻦ
وﻋﺎﻟ ٌِﻢ ﺑﻌﻠﻤ ِﻪ ﻟﻢ ﻳَـ ْﻌ َﻤ َﻠﻦ
اﻟﻄ ِّﺐ اﻟﺬي ﱠ
وإن اﻟﻌﺎﻟﻢ ﻓﻲ ِ
أﻃﻞ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﱠﺎس ﻋﺒﺮ ﻗﻨﻮ ٍ
ات إﻋﻼﻣﻴ ٍﺔ ﺷﺘﻰ
اﻟﻌﺰﱠل ﻣﻦ اﻟﻌﻠﻮم اﻟﻄﺒﻴﺔ ﻋﻦ أﺧﻄﺎ ٍر
اﻟﻤﺘَﻠﻘﻴﻦ ُ
ﻣﺠﺘﻬﺪاً ﻓﻲ ﺻﺮف اﻟﺠﻤﺎﻫﻴﺮ ﻣﻦ ُ
اﺟﺘﻤﺎﻋﻴ ٍﺔ ﺷﺎﺋﻌ ٍﺔ ﺿﺎرٍة وﻣﺤﺮﻣ ٍﺔ وﻣﺪ ّﻣِﺮةٍ ،ﻛﺎﻟﺘﺪﺧﻴﻦ ،وﺷﺮب اﻟﺨﻤﺮة ،واﻟﻮﻟﻮج
ﺑﺼﺎﻟﺢ َو ِ
ﻋﻈﻪِ،
ﻓﻲ اﻟﺰﻧﺎ ،وﻏﻴﺮ ذﻟﻚ ،ﻫﺎ ﻫﻮ َﻳـ ْﻔ َﺠﺄُ ﺟﻤﺎﻫﻴﺮﻩ اﻟﻐﻔﻴﺮة اﻟﻤﺘﺸﺒِّﺜﺔ
ِ
وﻧﺎﻓ ِﻊ ﻧُﺼﺤﻪِ ،ﺣﻴﺚ ﺗﺜﺒﱠﺘﻮا ﻣﻦ أﻧﻪ وﻋﻠﻰ ﻧﺤﻮ ﺻﺎرخ ﻳُﺘﻠﻒ رﺋﺘﻴﻪ ﺑﺎﻟﺘﺪﺧﻴﻦ،
وﻳﻄﻔﺊ أﻧﻮار ﻋﻘﻠﻪ ﺑﺨﻤﺮة ُﻣ ْﻬ ِﺬﻳَﺔٍ ،ﻧﺎﻫﻴﻚ ﻋ ﱠﻤﺎ ﺷﺎع ﺑﻴﻦ اﻟﻨﱠﺎس ﻣﻦ أﻧﺒﺎء ﺗﺮددﻩ
ﻋﻠﻰ ﺑﻴﻮت اﻟﺮذﻳﻠﺔ ﻋﻠﻤﺎً أﻧﻪ ﻋﻀﻮ ﻣﺆﺳﺲ ﻓﻲ ﺟﻤﻌﻴﺔ اﻟﻤﻨﺬرﻳﻦ ﻣﻦ ﺷﺮور
اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﺠﻨﺴﻴﺔ اﻟﻤﺤﺮﻣﺔ وأﻫﻮاﻟﻬﺎ ،ﻓﺎرﺗ ﱠﺪ اﻟﻨﱠﺎس ﻋﻠﻴﻪ ﻣﻨﺼﺮﻓﻴﻦ ﻋﻦ ﺣﺴﻦ
ﻳﻨﻮح ِﺣ َﺪا َداً:
اﻻﺳﺘﻤﺎع ﻟﻪ ،وﻟﺴﺎن ﺣﺎﻟﻬﻢ ُ
َﻫ ﱠ
َ
ﻟﻨﻔﺴﻚ ﻛﺎن ذا اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ
ﻼ
ِﻢ ﻏﻴﺮﻩ
ﻳﺎ أﻳﱡﻬﺎ اﻟﺮﺟﻞ ُ
اﻟﻤ َﻌ ّﻠ ُ
ِﻖ وﺗﺄﺗﻲ ِﻣْﺜـ َﻠ ُﻪ
ﻠﺖ ﻋﻈﻴﻢ
ﻻ ﺗَـ ْﻨ َﻪ ﻋﻦ ُﺧﻠ ٍ
ﻋﺎ ٌر ﻋﻠﻴﻚ إذا َﻓـ َﻌ َ
إﻧﻨﺎ ﻧﻘﻒ ﻣﺬﻫﻮﻟﻴﻦ ﻗِﺒَ َﻞ ﻫﺬا اﻟﺘﻨﺎﻗﺾ اﻟﻤﺬري ﻓﻲ ﺳﻠﻮك اﻟﻌﻠﻤﺎء؛ ﻣﺎ ﻳﺪﻓﻊ
ﺑﻌﻀﻨﺎ إﻟﻰ اﻻﻧﻘﻼب ﻋﻠﻰ ﺗﺎرﻳﺦ ﻃﻮﻳﻞ ﻣﻦ ُﺣﺒِّﻨَﺎ ووﻻﺋﻨﺎ ﻟﻬﻢ ،ﻓﻨﻨﺤﻮ ﻣﻨﺤﻰ
ﻣﻐﻠﻮﻃﺎً ،إذ َﻧـ ُﺮﱡد ﻟﻬﻢ ﺻﺎع ﻧﻜﻮﺻﻬﻢ َﻋ ﱠﻤﺎ أوﻫﻤﻮا اﻟﻨﱠﺎس ﺑﺄﻧﻬﻢ أرﺑﺎب ﻟﻪ ﻣﻦ
اﻟﻔﻀﺎﺋﻞ وﺣﺴﻦ اﻟﺸﻤﺎﺋﻞ ،ﺑﺄَﺻﻮ ٍاع ﻣﻦ اﻟﻌﺪاء اﻟﻘﻮﻟﻲ واﻟﻌﻤﻠﻲ ﻟﻬﻢ ،واﻷﺧﻄﺮ
ﻣﻦ ذﻟﻚ أن ﻧﺮﺗ ﱠﺪ ﻧﺤﻦ ﻋﻠﻰ أﻋﻘﺎﺑﻨﺎ ﺑﻌﺪ إذ ﻫﺪاﻧﺎ اﻟﻠﻪ ﻋﻠﻰ أﻳﺪﻳﻬﻢ ،ﻓﻨﻌﻮد ﻋﻦ
ﺣﺴﻦ ﻣﻌﺎﺷﺮٍة ﻟﺰوﺟﺎﺗﻨﺎ ،ﻗﺪ ﻛﺎن ﻟﻬﻢ واﻓﺮ اﻟﻔﻀﻞ ﻓﻲ إﻗﺪاﻣﻨﺎ ﻋﻠﻴﻪ ،وﻋﻦ إﻗﻼع
وﺧﺒﻴﺚ إدﻣﺎﻧﻪ ،ﻟﻮﻻ ﻧﺎﻓﻊ ﺗﺤﺬﻳﺮﻫﻢ
ﻋﻦ اﻟﺘﺪﺧﻴﻦ ﻣﺎ ﻛﻨﺎ ﻟﻨﻬﺠﺮ ﺑﻐﻴﺾ ِﻛﻴْ ِﺮﻩِ،
َ
اﻟﻤ ْﺸ ُﻔ ْﻮِع ﺑﺎﻷدﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﺳﻮء ﻋﻘﺒﺎﻩ.
َ
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َوَرﺛَ ُﺔ اﻷَﻧﺒِﻴَﺎء وُﻣ ُ
اﻟﻌ ِﻈ َﻴﻤﺔ
ﺴﺘﻘﺒﻞ اﻟﺘﱠ ِﺮَﻛ ِﺔ َ

إﻧﻨﺎ ﻟﻦ ﻧﺒﺮح أن ﻧﺮﻓﻊ إﻟﻰ أﻫﻞ اﻟﻌﻠﻢ اﻷﻓﺎﺿﻞ ﻧﺪاء ﻋﺎﺑﺮ ﺳﺒﻴﻞ ﻣﻀﻄﺮ ﻗﺪ
اﺳﺘﺠﺎر ﻣﻦ ﻇﻠﻤﺎت أزﻗﺔ ﻃﺮﻳﻖ ﻳﺠﻬﻞ ﻣﻌﺎﻟﻤﻪ ﺑﺄﻧﻮار ﻗﻨﺎدﻳﻞ اﻟﻌﺎرﻓﻴﻦ ﺑﺴﻨﻦ اﻟﻠﻪ
اﻟﻜﻮﻧﻴﺔ ﻣﻦ ﻫﺆﻻء اﻟﻌﻠﻤﺎء ،ﻗﺎل ﺗﻌﺎﻟﻰ} :إِﻧﱠ َﻤﺎ ﻳَ ْﺨ َﺸﻰ ﱠ
ِﻦ ﻋِﺒَﺎ ِد ِﻩ اﻟْ ُﻌ َﻠ َﻤﺎ ُء
اﻟﻠ َﻪ ﻣ ْ
ِن ﱠ
إﱠ
اﻟﻠ َﻪ َﻋ ِﺰﻳ ٌﺰ َﻏﻔُﻮٌر{ ،31ﻧﺴﺄﻟﻬﻢ ﺑﺤﺮﻗ ٍﺔ ورﺟﺎءٍ ،وﺑﺤﺒﻬﻢ ﻟﻠﻪ ورﺳﻮﻟﻪ ،وﻧﺤﻦ
ِ
ﺿﻔﺎف َﻣﻌِﻴْ ِﻦ دﻣ ِﻊ َو ْﺟ ِﺪﻫِﻢ اﻟﺠﺎري ﺑﺴﺨﺎء
اﻟﺤ ِّﺐ ﻣﻦ
اﻟﺬﻳﻦ ﻧﻬﻠﻨﺎ َو ْﺟ َﺪ ذﻟﻚ ُ
وإﺧﻼص ﻓﻲ ﺳﺒﻴﻞ اﻟﻠﻪ وﺣﺪﻩ ،ﻧﺘﻮﺳﻞ إﻟﻴﻬﻢ أن ﻻ ﻳﺘﺮﻛﻮا  -ﻟﻠﺤﻈﺔ ﺗﺬﻛﺮ  -ﻳﺪ
ﺻﺎﺣﺐ اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ اﻟﺨﺎﺗﻤﺔ؛ اﻟﺘﻲ ﻋﺎﻫﺪوا اﻟﻠﻪ ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ أن ﻳﺸ ﱡﺪوا ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺑﻴﺪ ،وأن
ِ
وﺻﺎدق ﺗَ َﻤﺜﱡﻠﻬﻢ إﻟﻰ
ﻳﺒﺴﻄﻮا إﻟﻴﻨﺎ ﻳﺪﻫﻢ اﻷﺧﺮى ﻛﻲ ﺗُﻘِﻠﱡﻨَﺎ ﺑ َِﻤ ِﻌﻴﱠ ِﺔ ُﺣ ْﺴ ِﻦ اﺗﺒﺎﻋﻬﻢ،
ﺷﻮاﻃﺊ اﻟﻨﺠﺎة ﻣﻦ ﻋﺬاب ﻳﻮم ﻋﻈﻴﻢ.
إﻧﻨﺎ وﻗﺪ أُﻧْﺒِْﺘـﻨَﺎ ﻧﺒﺎﺗﺎً ﺣﺴﻨﺎً ﻋﻠﻰ ﻣﻨﻬﺞ اﻹﻣﺎم اﺑﻦ ﻋﺴﺎﻛﺮ اﻟﻘﺎﺋﻞ" :إن ﻟﺤﻮَم
وﺳﻨﱠُﺔ اﻟﻠﻪ ﻓﻲ َﻫﺘْ ِﻚ أﺳﺘﺎر ﻣﻨﺘﻘﺼﻴﻬﻢ ﻣﻌﻠﻮﻣﺔ ،وأ ﱠن ﻣﻦ أﻃﺎل
اﻟﻌﻠﻤﺎ ِء ﻣﺴﻤﻮﻣﺔُ ،
ﻟﺴﺎﻧَﻪ ﻓﻲ اﻟﻌﻠﻤﺎ ِء ﺑﺎﻟﺜﱠ ِ
ﻠﺐ ،ﺑﻼﻩ اﻟﻠﻪ ﻗﺒﻞ ﻣﻮﺗﻪ ﺑﻤﻮت اﻟﻘﻠﺐ") ،(32ﻓﺈﻧﻨﺎ ﻧﺮﻓﻊ ﻋﻠﻰ
اﺳﺘﺤﻴﺎء إﻟﻰ ﻣﻘﺎم اﻟﺴﺎدة اﻟﻌﻠﻤﺎء وﺻﻴﺔ إﻣﺎم ﻋﻈﻴﻢ ﺣﻔﻆ اﻟﻠﻪ اﻹﺳﻼم ﺑﻪ ﻛﻤﺎ
اﻟﺼ ّﺪِﻳﻖ ،ﻓﻘﺪ ﻛﺘﺐ اﻹﻣﺎم أﺣﻤﺪ ﺑﻦ ﺣﻨﺒﻞ إﻟﻰ
ﺣﻔﻈﻪ ﻣﻦ ﻗﺒﻠﻪ ﺑﺠ ّﺪِﻩ أﺑﻲ ﺑﻜﺮ ِّ
ﺳﻌﻴﺪ ﺑﻦ ﻳﻌﻘﻮب ﻓﻘﺎل" :ﺑﺴﻢ اﻟﻠﻪ اﻟﺮﺣﻤﻦ اﻟﺮﺣﻴﻢ :ﻣﻦ أﺣﻤﺪ ﺑﻦ ُﻣ َﺤ ﱠﻤﺪ ﺑﻦ ﺣﻨﺒﻞ
إﻟﻰ ﺳﻌﻴﺪ ﺑﻦ ﻳﻌﻘﻮب ،أﻣﺎ ﺑﻌﺪ :ﻓﺈن اﻟﺪﻧﻴﺎ داء ،واﻟﺴﻠﻄﺎن داء ،واﻟﻌﺎﻟﻢ ﻃﺒﻴﺐ،
ﻓﺈذا رأﻳﺖ اﻟﻄﺒﻴﺐ ﻳﺠﺮ اﻟﺪاء إﻟﻰ ﻧﻔﺴﻪ ﻓﺎﺣﺬرﻩ ،واﻟﺴﻼم ﻋﻠﻴﻚ".33
وﻧﻜﻠﻞ رﻓﻴﻒ آﻣﺎﻟﻨﺎ ،وﺣﻨﻴﻦ أﺣﻼﻣﻨﺎ ،ﻟﻴﻮم ﻳﺴﻮد ﻓﻴﻪ اﻟﻌﻠﻤﺎء ﻋﻠﻰ اﻟﻨﱠﺎس
ﻋﺎﻣﺔ ،وﻋﻠﻰ أﺻﺤﺎب اﻟﻤﺎل واﻟﺠﺎﻩ ﺧﺎﺻﺔ ،ﺑﻌﺪ أن ﻳَ ُﺴﻮدوا ﻋﻠﻰ أﻫﻮاء أﻧﻔﺴﻬﻢ
أوﻻً ،ﺑﻨﺼﺢ ﻣﺘﻮﺟﺲ ﻗﻠﻖ ﻋﻠﻰ اﻷُ ﱠﻣﺔ ُﻳـ َﻘ ِّﺪ ُﻣ ُﻪ ﺧﻠﻴﻔﺘﻬﺎ اﻟﺮاﺷﺪ اﻟﺮاﺑﻊ ﻋﻠﻲ رﺿﻲ
اﻟﻠﻪ ﻋﻨﻪ ،اﻟﺬي ﺧﻂ ﻟﻪ اﻟﺘﺎرﻳﺦ ﺑﻤﺎء ﻣﻦ ذﻫﺐ ﻫﺬﻩ اﻷﻳﻘﻮﻧﺔ اﻷَ ﱠﺧﺎذة" :ﻳﺎ ﺣﻤﻠﺔ
اﻟﻌﻠﻢ اﻋﻤﻠﻮا ﺑﻪ ،ﻓﺈﻧﻤﺎ اﻟﻌﺎﻟِﻢ ﻣﻦ ﻋﻤﻞ ﺑﻤﺎ َﻋﻠِﻢ وواﻓﻖ ﻋﻠﻤﻪ ﻋﻤﻠﻪ ،وﺳﻴﻜﻮن أﻗﻮام
ﻳﺤﻤﻠﻮن اﻟﻌِﻠﻢ ﻻ ﻳﺠﺎوز ﺗﺮاﻗﻴﻬﻢ ،ﻳﺨﺎﻟﻒ َﻋ َﻤﻠُ ُﻬﻢ ِﻋﻠ َْﻤ ُﻬﻢ ،وﺗﺨﺎﻟﻒ ﺳﺮﻳﺮﺗﻬﻢ
31
32
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ﺳﻮرة ﻓﺎﻃﺮ ،اﻵﻳﺔ .28
اﻟﻨﻮوي" :اﻟﻤﺠﻤﻮع ﺷﺮح اﻟﻤﻬﺬب".(24/1) ،
اﺑﻦ أﺑﻲ ﻳﻌﻠﻰ" :ﻃﺒﻘﺎت اﻟﺤﻨﺎﺑﻠﺔ".(168/1) ،
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ﻋﻼﻧﻴﺘﻬﻢ ،ﻳﺠﻠﺴﻮن ِﺣﻠَ َﻘﺎً ﻓﻴﺒﺎﻫﻲ ﺑﻌﻀﻬﻢ ﺑﻌﻀﺎً ،ﺣﺘﻰ إن اﻟﺮﺟﻞ ﻟﻴﻐﻀﺐ ﻋﻠﻰ
ﺟﻠﻴﺴﻪ أن ﻳﺠﻠﺲ إﻟﻰ ﻏﻴﺮﻩ وﻳﺪﻋﻪ ،أوﻟﺌﻚ ﻻ ﺗﺼﻌﺪ أﻋﻤﺎﻟﻬﻢ ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻟﺴﻬﻢ
ﺗﻠﻚ إﻟﻰ اﻟﻠﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ".34

ﻣﻨﻬﺞ اﻟﺒَ ْﺼ ِﺮ ِّي ﻓﻲ ﱠ
ﺪح ﺑﺎﻟﺤﻖ
اﻟﺼ ِ

إن وﻣﻀﺎت اﻟﻌﻠﻤﺎء اﻟﻌﺎﻣﻠﻴﻦ ﻓﻲ ﺗﺎرﻳﺦ أُﱠﻣ ِﺔ اﻹﺳﻼم أﻛﺜﺮ ﻣﻦ أن ﺗﺤﺼﻰ ﻓﻲ
ﺧﻮاﻃﺮ رﺳﺎﻟﺔ اﺣﺘﻀﻨﺘﻬﺎ ورﻳﻘﺎت ﻛﺘﻴﺐ ،إذ إﻧﻬﺎ ﺑﺤﺎﺟﺔ إﻟﻰ ﻣﻮﺳﻮﻋﺔ ﻣﻤﻨﻬﺠﺔ،
ﻳﻘﻮم ﻋﻠﻰ إﻧﺠﺎزﻫﺎ ﻓﺮﻳﻖ ﻣﻦ اﻟﻤﺘﺨﺼﺼﻴﻦ ﻓﻲ اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ واﻟﺘﺎرﻳﺦ اﻹﺳﻼﻣﻲ ،وﺗﺘﺒﻨﻰ
رﻋﺎﻳﺘﻬﺎ ﻣﺆﺳﺴﺎت ﻋﻠﻤﻴﺔ ﻋﺮﻳﻘﺔ وﺿﺨﻤﺔ ،ﻏﻴﺮ أن اﻟﺮﺑﻴﻊ ﺑﺒﻌﺾ اﻟﻌﻄﺮ ﻳﺨﺘﺼﺮ،
وﺑﻌﺾ اﻷﻋﻤﺎل ﻗﺪ ﺗُ َﺪﻟّ ُ
ِﻞ ﻋﻠﻰ ﺳﺎﺋﺮ اﻷﺣﻮال ،ورﺑﻤﺎ ُﺗـ ْﻘ َﺮأُ اﻟﺮﺳﺎﺋﻞ ﻣﻦ ﻋﻨﺎوﻳﻨﻬﺎ،
ﻟﺬﻟﻚ ﻧﺠﺘﻬﺪ رأﻳﻨﺎ ﻣﺘﻜﻠﻴﻦ ﻋﻠﻰ اﻟﻠﻪ رﺑﻨﺎ ،ﻓﻲ ﺗﺴﻠﻴﻂ اﻟﻀﻮء ﻋﻠﻰ ﺑﻌﺾ اﻟﺼﻮر
اﻟﻤﺸﺮﻗﺔ اﻟﻔﺎﺋﻘﺔ اﻟﺠﻤﺎل ،واﻟﻤﻮاﻗﻒ اﻟﻨﺎدرة اﻟﺨﺼﺎل ،ﻟﻨﺨﺒﺔ ﻣﻦ ﻫﺆﻻء اﻟﺮﺟﺎل
اﻟﺮﺑﺎﻧﻴﻴﻦ ،اﻟﺬﻳﻦ أﻧﻌﻢ اﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻬﻢ ﺑﻨﻌﻤﺔ اﻟﺘﺜﺒﻴﺖ واﻟﺘﺄﻳﻴﺪ وﺣﺴﻦ اﻟﺨﺎﺗﻤﺔ ،ﻗﺎل
ِﻳﻦ َﻫ َﺪى ﱠ
ﺗﻌﺎﻟﻰ} :أُوﻟَﺌ َ
ِﻲ ﺻﻠﻰ اﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ
اﻟﻠ ُﻪ َﻓﺒِ ُﻬ َﺪا ُﻫ ُﻢ اْﻗـﺘَ ِﺪ ْﻩ{ ،35ﻗﺎل اﻟﻨﱠﺒ ﱡ
ِﻚ اﻟﱠﺬ َ
وﺳﻠﻢ) :وإن اﻟﻌﺎﻟِﻢ ﻟﻴﺴﺘﻐﻔﺮ ﻟﻪ ﻣﻦ ﻓﻲ اﻟﺴﻤﻮات وﻣﻦ ﻓﻲ اﻷرض ،واﻟﺤﻴﺘﺎن
ﻓﻲ ﺟﻮف اﻟﻤﺎء ،وإن ﻓﻀﻞ اﻟﻌﺎﻟِﻢ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﺎﺑﺪ ،ﻛﻔﻀﻞ اﻟﻘﻤﺮ ﻟﻴﻠﺔ اﻟﺒﺪر ﻋﻠﻰ
ﺳﺎﺋﺮ اﻟﻜﻮاﻛﺐ ،وإن اﻟﻌﻠﻤﺎء ورﺛﺔ اﻷﻧﺒﻴﺎء ،وإن اﻷﻧﺒﻴﺎء ﻟﻢ ﻳﻮّرِﺛﻮا دﻳﻨﺎراً ،وﻻ
ِﺤ ٍّﻆ واﻓ ٍﺮ(.36
درﻫﻤﺎً ،ورﱠﺛﻮا اﻟﻌﻠﻢ ،ﻓﻤﻦ أﺧﺬ ُﻩ أﺧ َﺬ ﺑ َ
ﻟﻘﺪ ﻛﺎن اﻟﻌﻠﻤﺎء ﻣﻦ اﻟﺴﻠﻒ اﻟﺼﺎﻟﺢ ﻣﺮاﺑﻄﻴﻦ ﻋﻠﻰ ﺛﻐﻮر اﻟﺤﻖ ،ﻻ ﻳﺒﺮﺣﻮن
ﺧﻨﺎدﻗﻬﻢ اﻟﻤﻜﻴﻨﺔ أﻳﺎﻛﺎﻧﺖ اﻟﻀﻐﻮﻃﺎت ،وﻣﻬﻤﺎ ارﺗﻔﻊ ﺛﻤﻦ اﻟﻤﻐﺮﻳﺎت ،ﻓﻼ ﻣﻮت ﻓﻲ
َﺎر ﺧﻠﻮﺗﻬﻢ،
ﻣﻈﻠﻢ ﻳﺤﺠﺒﻬﻢ إذ ﻫﻮ ﻏ ُ
ﺳﺒﻴﻞ اﻟﻠﻪ ﻳﺮﻫﺒﻬﻢ ﺑﻞ ﻫﻮ ﻏﺎﻳﺔ ﻣﻨﻴﺘﻬﻢ ،وﻻ ﺳﺠ ٌﻦ ٌ
ﻧﻔﻲ ﻋﻦ اﻟﺪﻳﺎر ﻳﺤﺰﻧﻬﻢ ﻓﻬﻮ ﻓﺮﺻﺔ ﺳﺎﻧﺤﺔ ﻟﻨﺸﺮ دﻋﻮﺗﻬﻢ ،إﻧﻬﻢ رﺟﺎل اﻟﻠﻪ اﻟﺬﻳﻦ
وﻻ ٌ
ﻛﺎن ﻟﻬﻢ ﻗﺪم ﺻﺪق ﻋﻨﺪ ﻣﻮﻻﻫﻢ ،ﻓﺄﻋﺰﻫﻢ اﻟﻠﻪ ﻓﻲ اﻟﺪارﻳﻦ وأﻛﺮﻣﻬﻢ.37
34
35
36
37

اﻟﺪارﻣﻲ :ﺑﺎب اﻟﺘﻮﺑﻴﺦ ﻟﻤﻦ ﻳﻄﻠﺐ اﻟﻌﻠﻢ ﻟﻐﻴﺮ اﻟﻠﻪ ،ﺣﺪﻳﺚ.(401) :
ﺳﻮرة اﻷﻧﻌﺎم ،اﻵﻳﺔ .90
أﺑﻮ داود :ﻛﺘﺎب اﻟﻌﻠﻢ ،ﺑﺎب اﻟﺤﺚ ﻋﻠﻰ ﻃﻠﺐ اﻟﻌﻠﻢ ،ﺣﺪﻳﺚ.(3175) :
دﻋﺎﻧﺎ اﻹﻣﺎم اﻷﻋﻈﻢ أﺑﻮ ﺣﻨﻴﻔﺔ اﻟﻨﻌﻤﺎن إﻟﻰ اﻻﻫﺘﻤﺎم ﺑﺴﻴﺮ اﻟﺴﻠﻒ واﻟﺨﻠﻒ ﻣﻦ اﻟﻌﻠﻤﺎء اﻟﻌﺎﻣﻠﻴﻦ؛ إذ ﻗﺎل ﻃﻴﺐ اﻟﻠﻪ
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َوَرﺛَ ُﺔ اﻷَﻧﺒِﻴَﺎء وُﻣ ُ
اﻟﻌ ِﻈ َﻴﻤﺔ
ﺴﺘﻘﺒﻞ اﻟﺘﱠ ِﺮَﻛ ِﺔ َ

وﻣﻨﻬﻢ ﺳﻴﺪﻧﺎ اﻟﺤﺴﻦ ﺑﻦ ﻳﺴﺎر اﻟﺒَ ْﺼﺮ ﱡ
ِي ،أﺑﻮ ﺳﻌﻴﺪ ،ﺗﺎﺑﻌﻲ ﺟﻠﻴﻞ ،ﻛﺎن إﻣﺎم
أﻫﻞ اﻟﺒﺼﺮة ،وﺣﺒﺮ اﻷُ ﱠﻣﺔ وﺳﻴﺪ أﻫﻞ زﻣﺎﻧﻪ ﻋﻠﻤﺎً وﻋﻤﻼً ،وﻟﺪ ﺑﺎﻟﻤﺪﻳﻨﺔ اﻟﻤﻨﻮرة
ﺳﻨﺔ )21ﻫـ( ،وﻧﺸﺄ ﺑﻮادي اﻟ ُﻘﺮى ،وأُﱡﻣ ُﻪ اﺳﻤﻬﺎ َﺧْﻴـ َﺮُة ﻣﻮﻻ ٌة ﻷ ِّم َﺳﻠ ََﻤ َﺔ أُ ِّم اﻟﻤﺆﻣﻨﻴﻦ
رﺿﻲ اﻟﻠﻪ ﻋﻨﻬﺎ ،ﻗﺎﻟﻮا :ﻓﺮﺑﱠﻤﺎ ﺧﺮﺟﺖ أُﱡﻣ ُﻪ ﻓﻲ ﺷﻐﻞ ﻓﻴﺒﻜﻲ ،ﻓﺘﻌﻄﻴﻪ أُﱡم َﺳﻠ ََﻤ َﺔ
ﺛﺪﻳﻬﺎَ ،ﻓـﻴَﺮو َن أن ﺗﻠﻚ اﻟﻔﺼﺎﺣﺔ واﻷدب ﻣﻦ ذﻟﻚ ،ﺗﻮﻓﻲ ﻓﻲ اﻟﺒﺼﺮة ﻓﻲ أول
رﺟﺐ ﺳﻨﺔ )110ﻫـ(.
38
ِﻴﺮَة اﻟﻔﺰ ﱡ
اري
روى ﺻﺎﺣﺐ "وﻓﻴﺎت اﻷﻋﻴﺎن"  :أَﻧﱠُﻪ ﻟَ ﱠﻤﺎ وﻟِّﻲ ﻋﻤﺮ ﺑﻦ َﻫﺒ َ
اﻟﻌﺮاق وأﺿﻴﻔﺖ إﻟﻴﻪ ﺧﺮاﺳﺎن ،وذﻟﻚ ﻓﻲ أﻳﺎم ﻳﺰﻳﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﻤﻠﻚ ،اﺳﺘﺪﻋﻰ
اﻟﺤ َﺴ َﻦ اﻟﺒَ ْﺼﺮ ﱠ
ِي وُﻣ َﺤ ﱠﻤﺪ ﺑﻦ ﺳﻴﺮﻳﻦ واﻟﺸﻌﺒﻲ وذﻟﻚ ﻓﻲ ﺳﻨﺔ ﺛﻼﺛﻤﺌﺔ ،ﻓﻘﺎل
َ
ﻟﻬﻢ :إن ﻳﺰﻳﺪاً ﺧﻠﻴﻔﺔ اﻟﻠﻪ اﺳﺘﺨﻠﻔﻪ ﻋﻠﻰ ﻋﺒﺎدﻩ ،وأﺧﺬ ﻋﻠﻴﻬﻢ اﻟﻤﻴﺜﺎق ﺑﻄﺎﻋﺘﻪ،
إﻟﻲ ﺑﺎﻷﻣﺮ ﻣﻦ أﻣﺮﻩ
وأﺧﺬ ﻋﻬﺪﻧﺎ ﺑﺎﻟﺴﻤﻊ واﻟﻄﺎﻋﺔ ،وﻗﺪ ﱠوﻻﻧﻲ ﻣﺎ ﺗﺮون! ﻓﻴﻜﺘﺐ ﱠ
ﻓﺄﻗﻠِّﺪﻩ ﻣﺎ ﺗﻘﻠﱠﺪﻩ ﻣﻦ ذﻟﻚ اﻷﻣﺮ ،ﻓﻤﺎ ﺗﺮون؟
ﻓﻘﺎل اﺑﻦ ﺳﻴﺮﻳﻦ واﻟﺸﻌﺒﻲ ﻗﻮﻻً ﻓﻴﻪ ﺗَ ِﻘﻴﱠٌﺔ.
ِﻴﺮَة :ﻣﺎ ﺗﻘﻮل ﻳﺎ َﺣ َﺴ ُﻦ؟.
ﻓﻘﺎل اﺑﻦ َﻫﺒ َ
ِﻴﺮَة َﺧ ِﻒ اﻟﻠﻪ ﻓﻲ ﻳﺰﻳ َﺪ وﻻ ﺗَ َﺨ ْﻒ ﻳﺰﻳ َﺪ ﻓﻲ اﻟﻠﻪ ،إن اﻟﻠﻪ
ﻓﻘﺎل :ﻳﺎ اﺑﻦ َﻫﺒ َ
ﻳﻤﻨﻌﻚ ﻣﻦ ﻳﺰﻳﺪ ،وإن ﻳﺰﻳ َﺪ ﻻ ﻳﻤﻨﻌﻚ ﻣﻦ اﻟﻠﻪ ،وأَ ْو َﺷ َﻚ أن ﻳﺒﻌﺚ إﻟﻴﻚ َﻣﻠ َ
َﻜﺎً
َﻓـﻴُﺰﻳﻠﻚ ﻋﻦ ﺳﺮﻳﺮك ،وﻳﺨﺮﺟﻚ ﻣﻦ ﺳﻌﺔ ﻗﺼﺮك إﻟﻰ ﺿﻴﻖ ﻗﺒﺮك ،ﺛُ ﱠﻢ ﻻ ﻳﻨﺠﻴﻚ
ِﻴﺮَة إن ﺗﻌﺺ اﻟﻠﻪ ﻓﺈﻧﻤﺎ ﺟﻌﻞ اﻟﻠﻪ ﻫﺬا اﻟﺴﻠﻄﺎن ﻧﺎﺻﺮاً ﻟﺪﻳﻦ
إﻻ ﻋﻤﻠﻚ؛ ﻳﺎ اﺑﻦ َﻫﺒ َ
ﻛﺒﻦ دﻳﻦ اﻟﻠﻪ وﻋﺒﺎدﻩ ﺑﺴﻠﻄﺎن اﻟﻠﻪ ،ﻓﺈﻧﻪ ﻻ ﻃﺎﻋﺔ ﻟﻤﺨﻠﻮق
اﻟﻠﻪ وﻋﺒﺎدﻩ ،ﻓﻼ ﺗﺮ ﱠ
ﻓﻲ ﻣﻌﺼﻴﺔ اﻟﺨﺎﻟﻖ.
اﻟﺤ َﺴ ِﻦ ،ﻓﻘﺎل اﻟﺸﻌﺒﻲ ﻻﺑﻦ ﺳﻴﺮﻳﻦ:
ِﻴﺮَة وأﺿﻌﻒ ﺟﺎﺋﺰة َ
ﻓﺄﺟﺎزﻫﻢ اﺑﻦ َﻫﺒ َ
39
َﺴ ْﻔ َﺴ َﻒ ﻟﻨﺎ .
َﺳ ْﻔ َﺴ ْﻔﻨَﺎ ﻟﻪ ﻓ َ

38
39

ﺛﺮاﻩ) :اﻟﺤﻜﺎﻳﺎت ﻋﻦ اﻟﻌﻠﻤﺎء وﻣﺤﺎﺳﻨﻬﻢ ،أﺣﺐ إﻟﻲ ﻣﻦ ﻛﺜﻴﺮ ﻣﻦ اﻟﻔﻘﻪ( ،ﻓﺼﻞ اﻟﺨﻄﺎب ﻓﻲ اﻟﺰﻫﺪ واﻟﺮﻗﺎﺋﻖ واﻵداب:
آداب ﻣﻌﺎﺷﺮة اﻹﺧﻮان.299/10 ،
اﺑﻦ َﺧﻠِّﻜﺎن" :وﻓﻴﺎت اﻷﻋﻴﺎن".(72/2) ،
ْﺴ ٌ
ْﺴ ُ
ْﺴ ُ
ﺎف اﻟﻤﺮاد ﻫﻨﺎ:
اﻟﺴﻔ َ
ﺎف ،و َ
ﺎف :اﻟ ﱠﺮديء ﻣﻦ ﻛﻞ ﺷﻲء ،واﻷﻣﺮ اﻟﺤﻘﻴﺮ ،وﻛﻞ ﻋﻤﻞ دون اﻹﺣﻜﺎم َﺳﻔ َ
اﻟﺴﻔ َ
َ
اﻟ ﱠﺮديء ﻣﻦ اﻟﻌﻄﻴﺔ.
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أﺛﺮ ﻣﻨﻬﺞ اﻟﺨﻠﻒ ﻓﻲ ﻣﻮاﻗﻒ اﻟﺴﻠﻒ

وﻣﺎ أﺷﺒﻪ اﻷﻳﺎم اﻟﺨﻮاﻟﻲ ﻣﻦ أﻣﺠﺎد اﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ ﺑﺄﻳﺎم أُ َﺧ َﺮ ،ﻓﻤﺎ زال اﻟﺮﺑﺎط
ﻗﺎﺋﻤﺎً ﻋﻠﻰ اﻟﺜﻐﻮر ﺗﻨﺘﻘﻞ ﻓﻴﻪ اﻟﺮاﻳﺎت اﻟﺨﻔﺎﻗﺎت ﻣﻦ ﻳﺪ ﻳﻤﻨﻰ ﺑﻴﻀﺎء ،إﻟﻰ ﺷﻘﻴﻘ ٍﺔ
ﻟﻬﺎ ﺣﻔﻈﺖ اﻟﻮدﻳﻌﺔ ،وأدت اﻷﻣﺎﻧﺔ ،ﻓﺈن ﺣﺎل اﻟﻘﻮم اﻷﺷﺮاف ﻣﻦ اﻟﺴﺎدة
اﻟﻌﻠﻤﺎء اﻟﻌﺎﻣﻠﻴﻦ أﻧﻬﻢ ﻓﻲ ﻧﺰ ٍال ﻣﻊ اﻟﺒﺎﻃﻞ ﻻ ﻫﺪﻧﺔ ﻓﻴﻪ ،ﻓﻬﻢ ﻻ ﻳﺼ ّﺪِﻗﻮن ﻟﻪ
ﺣﺪﻳﺜﺎً ،وﻻ ﻳﺄﻣﻨﻮن ﻟﻪ ﺟﺎﻧﺒﺎً ،وﻻ ﺗﺄﺧﺬﻫﻢ ﻓﻲ ﻣﻘﺎرﻋﺘﻪ ﻟَ ْﻮَﻣ ُﺔ َﻻﺋِ ٍﻢ.
ِي
اﻟﺤ َﺴ ِﻦ اﻟﺒَ ْﺼﺮ ِّ
إن اﻟﺮﻣﺰ اﻟﺬي ﺳﻨﺤﻂ رﺣﺎﻟﻨﺎ ﻋﻠﻰ أﻋﺘﺎب ﻣﺠﺪﻩ ﻫﻮ ﺧﻠﻴﻔﺔ َ
ﻓﻲ اﻟﻌﺮاق اﻟﻌﻼﻣﺔ اﻟﻤﺠﺎﻫﺪ اﻟﺸﻴﺦ أَﻣﺠ ُﺪ ﺑﻦ ُﻣ َﺤ ﱠﻤﺪ اﻟ ﱠﺰَﻫﺎوي ،اﻟﺬي ﻳﻨﺘﻬﻲ
اﻟﻤﺨﺰوﻣﻲ
ﻧﺴﺒﻪ إﻟﻰ اﻟﺼﺤﺎﺑﻲ اﻟﺠﻠﻴﻞ ﺳﻴﻒ اﻟﻠﻪ اﻟﻤﺴﻠﻮل ﺧﺎﻟﺪ ﺑﻦ اﻟﻮﻟﻴﺪ
ِّ
رﺿﻲ اﻟﻠﻪ ﻋﻦ اﻟﺼﺤﺎﺑﺔ واﻵل أﺟﻤﻌﻴﻦ.
وﻟﺪ اﻟﻔﻘﻴﻪ اﻟ ﱠﺰَﻫﺎوي ﺑﺒﻐﺪاد ﺳﻨﺔ )1883م( ،وﻧﻬﻞ اﻟﻌﻠﻢ ﻋﻦ واﻟﺪﻩ اﻟﺸﻴﺦ
اﻟﺠﻠﻴﻞ ُﻣ َﺤ ﱠﻤﺪ ﺑﻦ ﺳﻌﻴﺪ اﻟ ﱠﺰَﻫﺎوي ﻣﻔﺘﻲ ﺑﻐﺪاد ،وﻣﺎت ﻫﺬا اﻟﻌﺎﻟﻢ اﻟﻤﻘﺪام رﺣﻤﻪ
ِي اﻟﺜﱠﺮى ﻓﻲ ﻣﻘﺒﺮة اﻹﻣﺎم اﻷﻋﻈﻢ ﺑﺒﻐﺪاد.
اﻟﻠﻪ ﺳﻨﺔ )1967م( ،ﺣﻴﺚ وُور َ
وﻗﺪ َﺣ َﺪ َث ﻓﻲ اﻟﻌﺮاق ﻓﻲ أﻋﻘﺎب ﺛﻮرة ) (14ﺗﻤﻮز ،ﺳﻨﺔ )1958م( ،أن ﺧﺮج
اﻹﻟﺤﺎدﻳﻮن ﻓﻲ أﻛﺒﺮ ﻣﻈﺎﻫﺮة ﺷﻬﺪﺗﻬﺎ ﺑﻐﺪاد آﻧﺬاك ،وﻫﻢ ﻳﻬﺘﻔﻮن ﺗﺄﻳﻴﺪاً ﻟﻠﺮﺋﻴﺲ
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ِﺠﺎً ،إذ
ﻋﺒﺪ اﻟﻜﺮﻳﻢ ﻗﺎﺳﻢ  ،وﺑﺪا اﻟﺴﻔﻴﺮ اﻟﺴﻮﻓﻴﻴﺘﻲ ﻓﻲ ﺗﻠﻚ اﻟﻤﻈﺎﻫﺮة ُﻣْﺒـﺘَﻬ َ
ِﻖ ُﻳـﻠ َّﻮُِح ﺑﻴﺪﻩ ﻋﻠﻰ ﺟﻤﺎﻫﻴﺮ اﻟﻤﺘﻈﺎﻫﺮﻳﻦ اﻟﺪاﻋﻤﻴﻦ ﻟﺨﻠﻊ ﻋﺒﺎءة اﻹﺳﻼم ﻋﻦ
َﻃﻔ َ
اﻟﻤﻨﺘَ َﺨﺐ.
اﻟﻌﺮاق وﻛﺄﻧﻪ رﺋﻴﺲ اﻟﺪوﻟﺔ ُ
وﻗﺪ ﺳﻴﻄﺮ دﻋﺎة اﻹﻟﺤﺎد ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺎرع اﻟﻌﺮاﻗﻲ ،وراﺣﻮا ﻳُ َﺴ ّﻮِﻗﻮن ﺛﻘﺎﻓﺔ اﻟﻜﻔﺮ
وأﺧﻼﻗﻪ ﻋﺒﺮ ﻧﻮاﻓﺬ إﻋﻼﻣﻴﺔ ﻣﺘﻨﻮﻋﺔ ﱠ
ﺳﺨﺮﺗﻬﺎ ﻟﻬﻢ اﻟﺴﻠﻄﺎت اﻟﻌﺮاﻗﻴﺔ ،وذﻟﻚ
ﺑﻌﺪﻣﺎ أوﻗﻌﻮا ﺑﺎﻟﻌﻠﻤﺎء اﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ ﺧﺎﺻﺔ ﺻﻨﻮﻓﺎً ﻣﻦ أﻟﻮان اﻟﻌﺬاب اﻟﺠﺴﺪي،
وأﻓﻨﺎﻧﺎً ﻣﻦ أﺷﻜﺎل اﻷذى اﻟﻤﻌﻨﻮي ،ﻓﻌﺎدة اﻟﺤﻜﺎم اﻟﻈﻠﻤﺔ ﻓﻲ ﻗﻤﻊ اﻟﻌﻠﻤﺎء
اﻟﻤﺨﻠﺼﻴﻦ ﻗﺪﻳﻤﺔ ،وإﺑﺪاﻋﺎﺗﻬﻢ ﻓﻲ ﺗﻜﻤﻴﻢ اﻷﻓﻮاﻩ ﻧﻮﻋﻴﺔ ،وﻟﻘﺪ ﺧﺮج اﻟﻠﻮاء
40

وﻟﺪ ﺑﺒﻐﺪاد ﺳﻨﺔ )1332ﻫـ( ،وﺷﺎرك ﻓﻲ اﻟﻘﻀﺎء ﻋﻠﻰ اﻟﺤﻜﻢ اﻟﻤﻠﻜﻲ ﻓﻲ اﻟﻌﺮاق ،وَﻗـﺘَ َﻞ آﺧﺮ ﻣﻠﻮك اﻟﻬﺎﺷﻤﻴﻴﻦ ﺑﺒﻐﺪاد
ﻓﻴﺼﻞ ﺑﻦ ﻏﺎزي ﻓﻲ ) (14ﺗﻤﻮز ﺳﻨﺔ )1958م( ،ﻣﺎت رﻣﻴﺎً ﺑﺎﻟﺮﺻﺎص ﻓﻲ ) (8ﺷﺒﺎط ﺳﻨﺔ )1963م(.
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َوَرﺛَ ُﺔ اﻷَﻧﺒِﻴَﺎء وُﻣ ُ
اﻟﻌ ِﻈ َﻴﻤﺔ
ﺴﺘﻘﺒﻞ اﻟﺘﱠ ِﺮَﻛ ِﺔ َ

اﻟﺮﻛﻦ ﻣﺤﻤﻮد ﺷﻴﺖ ﺧﻄﺎب ﻣﻦ ﺳﺠﻮﻧﻬﻢ اﻟﻤﻈﻠﻤﺔ ُﻣ َﻬ ﱠﺸ َﻤ ًﺔ ﻋ َ
ِﻈﺎ ُﻣ ُﻪ ،ﺣﻴﺚ َﻋ ﱠﺪ
اﻷﻃﺒﺎء ﻓﻲ ﺟﺴﺪﻩ ﻗﺮاﺑﺔ )َ (43ﻛ ْﺴ َﺮاً وﺗﻔُﺘـﺘَﺎً.
وإزاء ﻫﺬﻩ اﻷﻫﻮال اﻟﺠﺴﺎم اﻟﺘﻲ أﻣﻄﺮت اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻌﺮاﻗﻲ ﺑﻮاﺑﻞ ﻣﻦ اﻷﺧﻄﺎر،
دﻋﺎ اﻟﻌﺎﻟِﻢ اﻟﻌﺎﻣﻞ اﻟﻤﺠﺎﻫﺪ اﻟ ﱠﺰَﻫﺎوي اﻟﻌﻠﻤﺎء إﻟﻰ ﻣﻘﺮ راﺑﻄﺔ ﻋﻠﻤﺎء اﻟﻌﺮاق ﺑﻐﻴﺔ
ﻣﻨﺎﻗﺸﺔ اﻟﻈﺮوف اﻟﻤﺴﺘﺠﺪة ،ووﺿﻊ آﻟﻴﺎت وﻗﺎﺋﻴﺔ ﻟﻠﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ ﻧﺘﺎﺋﺠﻬﺎ ،ﺣﻴﺚ
ﺧﻠﺺ اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﻮن إﻟﻰ ﻗﺮار ﻳﻘﻀﻲ ﺑﺎﻟﺘﻮﺟﻪ ﻟﻠﻘﺎء رﺋﻴﺲ اﻟﺪوﻟﺔ ﻋﺒﺪ اﻟﻜﺮﻳﻢ ﻗﺎﺳﻢ.
وﻗﺪ ﺧﺮج إﻟﻴﻪ ﺟﻤﻬﺮة ﻣﻦ اﻟﻌﻠﻤﺎء ﻣﻨﻬﻢ اﻟﺸﻴﺦ ﻓﺆاد اﻵﻟﻮﺳﻲ ،واﻟﺸﻴﺦ إﺑﺮاﻫﻴﻢ
اﻟﻤﺪرِس ،واﻟﺸﻴﺦ ﻳﺎﺳﻴﻦ اﻟﻤﻨﺼﻮر ،وذﻟﻚ ﺑﺮﺋﺎﺳﺔ اﻟﺸﻴﺦ اﻟ ﱠﺰَﻫﺎوي ﺑﻮﺻﻔﻪ رﺋﻴﺲ
ّ
ﺟﻤﻌﻴﺔ راﺑﻄﺔ ﻋﻠﻤﺎء اﻟﻌﺮاق.
ﺛُ ﱠﻢ اﺳﺘﻀﺎﻓﻬﻢ ﻓﻲ وزارة اﻟﺪﻓﺎع اﻟﻌﻘﻴﺪ وﺻﻔﻲ ﻃﺎﻫﺮ ﻣﺮاﻓﻖ ﻋﺒﺪ اﻟﻜﺮﻳﻢ ﻗﺎﺳﻢ،
وأﺧﺬ ﻳﺠﺎﻣﻠﻬﻢ ﺑﻘﻮﻟﻪ :إن اﻟﺰﻋﻴﻢ ﻗﺎﺳﻢ ﻳﺤﻤﻞ اﻟﻘﺮآن ﻓﻲ ﺟﻴﺒﻪ داﺋﻤﺎً ،وﻫﻨﺎﻟﻚ
َﺑـ َﻬﺘَ ُﻪ اﻟﺸﻴﺦ اﻟ ﱠﺰَﻫﺎوي ﺑﺮٍد ﺣﺎﺳ ٍﻢ ﻓﻲ ﻟﻬﺠﺔ ﻣﺆﺛِّﺮة أﺧﺮﺳﺘﻪ ،ﺣﻴﺚ ﺧﺎﻃﺒﻪ ﺑﻜﺒﺮﻳﺎء
ﻗﺎﺋﻼً :إن اﻟﻘﺮآن اﻟﻜﺮﻳﻢ ﻻ ﻳُ ْﺤ َﻤ ُﻞ ﻓﻲ اﻟﺠﻴﺐ ،ﺑﻞ ﻓﻲ اﻟﻘﻠﺐ ،وﻣﺎ ﻓﻴﻪ ﻳﺠﺐ
أن ﻳُ َﻄﺒﱠ َﻖ ﻗﻮﻻً وﻋﻤﻼً.
وﺑﻌﺪ ﺑﺮﻫﺔ ﻣﻦ اﻟﺰﻣﻦ دﺧﻞ اﻟﺰﻋﻴﻢ ﻋﺒﺪ اﻟﻜﺮﻳﻢ ﻗﺎﺳﻢ ،ﻟﻴﻔﺎﺟﺌﻪ اﻟﺸﻴﺨﺎن،
ﻟﻜﻦ اﻟﺰﻋﻴﻢ ﺑﺎدرﻫﻢ ﺑﺎﻟﺘﻘ ﱡﺪم
اﻟ ﱠﺰَﻫﺎوي واﻵﻟﻮﺳﻲ ﺑﻌﺪم اﻟﻨﻬﻮض ﻻﺳﺘﻘﺒﺎﻟﻪ ﺗﺮﺣﺎﺑﺎً ،ﱠ
إﻟﻴﻬﻤﺎ وﻣﺼﺎﻓﺤﺘﻬﻤﺎ ،ﺛُ ﱠﻢ اﺳﺘﻘ ﱠﺮ ﺟﺎﻟﺴﺎً إﻟﻰ ﺟﺎﻧﺐ اﻟﺸﻴﺦ اﻟ ﱠﺰَﻫﺎوي.
أﻣﺲ
وﺑﻌﺪ اﻟﺘﺮﺣﻴﺐ ﺑﻬﻤﺎ ،ﻗﺎل ﺑﻠﻄﻒ وﺗﻮﱡددٍ :أﻧﺘﻢ ﻋﻠﻤﺎؤﻧﺎ ،وﻧﺤﻦ ﻓﻲ ِّ
اﻟﺤﺎﺟﺔ إﻟﻰ ﻣﺴﺎﻋﺪﺗﻜﻢ وﺗﺄﻳﻴﺪﻛﻢ.
ٍ
ﻣﺠﺎﻣﻼت ُﻣ ْﻤَﺘـ َﻬﻨَﺔٍ :اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ
ﻓﻘﺎل اﻟﺸﻴﺦ اﻟ ﱠﺰَﻫﺎوي ﻣﻦ ﻏﻴﺮ أن ﻳﻘ ّﺪِم أي
ﺧﺮﺑﺖ ،ﻟﻘﺪ اﻧﺘﺸﺮ اﻟﻜﻔﺮ واﻹﻟﺤﺎد ﻓﻲ اﻟﺒﻠﺪ ،ﻓﻜﻴﻒ ﻧﺆﻳﺪﻛﻢ!؟ وﻛﺎﻧﺖ أﻃﺮاف
وﺣﻨْ ٍﻖ.
اﻟﺸﻴﺦ ﺗﺮﺗﺠﻒ ﻏﻀﺒﺎً ،وﻓﻲ ﺻﻮﺗﻪ ﻧﺒﺮُة ﺗَ َﺤ ٍّﺪ ُ
ﻓﻘﺎل اﻟﺰﻋﻴﻢ :ﻻ ﻳﻮﺟﺪ ﻣﺎ ﺗَ ﱠﺪﻋﻮن!!
اﻟﻤ َﺪ ّرِس ،ﻣﺨﺎﻃﺒﺎً إﻳﺎﻩ :ﻗ ّﺪِم
ﻋﻨﺪ ذﻟﻚ أﺷﺎر اﻟﺸﻴﺦ اﻟ ﱠﺰَﻫﺎوي إﻟﻰ اﻟﺸﻴﺦ ُ
اﻟﻤ َﺪ ّرِس ﻟﻠﺰﻋﻴﻢ ﻛﺘﺎب) :أﻳﻦ اﻟﻠﻪ( ،وﻛﺘﺎﺑﺎً
ﻟﻪ ﻛﺘﺐ )اﻟﻤﺴﻘﻮف( ،ﻓﻘ ﱠﺪم اﻟﺸﻴﺦ ُ
آﺧﺮ ﻓﻴﻪ اﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ اﻟﻄﻌﻦ واﻟﻬﺠﻮم ﻋﻠﻰ اﻹﺳﻼم.
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ﻓﻘﺎل اﻟﺰﻋﻴﻢ ُﻣ َﺴ ِّﻮ َﻏﺎً :اﻟﺒﻠﺪ ﻓﻲ ﺣﺮﻳﺔ ....رﱡدوا ﻋﻠﻴﻬﻢ!!
ﻓﻘﺎل اﻟﺸﻴﺦ اﻟ ﱠﺰَﻫﺎوي :ﻛﻴﻒ ﻧﺮﱡد ﻋﻠﻴﻬﻢ ،واﻟﺼﺤﻒ واﻟﻤﺠﻼت اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ
ﱠ
ﻣﻌﻄﻠﺔ ،واﻟﻌﻠﻤﺎء ﻳﻬﺎﻧﻮن ﻓﻲ اﻟﻤﺴﺎﺟﺪ؟!
ﻗﺎل اﻟﺰﻋﻴﻢ :اﻟﺼﺤﻒ ﻏﻴﺮ ﱠ
ﻣﻌﻄﻠﺔ!!
اﻟﻤ َﺪ ّرِس ﻗﺎﺋﻼً :ﺟﺮﻳﺪة اﻟﻔﺠﺮ اﻟﺠﺪﻳﺪ ﱠ
ﻣﻌﻄﻠﺔ ،وﺻﺎﺣﺒﻬﺎ
وﻫﻨﺎ ﺗﺪﺧﻞ اﻟﺸﻴﺦ ُ
ﻛﺎن ﻣﻌﻨﺎ ﻓﻲ راﺑﻄﺔ اﻟﻌﻠﻤﺎء ،وﻃﻠﺐ ﻣﻨﺎ إﺑﻼﻏﻚ ﺑﺬﻟﻚ.
وﻫﻨﺎ ﻧﺎدى اﻟﺰﻋﻴﻢ رﺋﻴﺲ أرﻛﺎن اﻟﺠﻴﺶ أﺣﻤﺪ ﺻﺎﻟﺢ اﻟﻌﺒﺪي ،وﺳﺄﻟﻪ :ﻫﻞ
َﺣ ﱠﻘﺎً ﺟﺮﻳﺪة اﻟﻔﺠﺮ اﻟﺠﺪﻳﺪ ﱠ
ﻣﻌﻄﻠﺔ؟ ﻓﻘﺎل :ﻧﻌﻢ ،ﻓﻄﻠﺐ اﻟﺰﻋﻴﻢ ﻣﻨﻪ رﻓﻊ ﻫﺬا
اﻟﻤﻨﻊ ،ﺛُ ﱠﻢ ﻗﺎل :أَﺣﻀﺮ ﻟﻲ ﻣﺤﻀﺮ ﻣﻘﺎﺑﻠﺔ اﻟﺴﻔﻴﺮ اﻷﻣﺮﻳﻜﻲ.
وﺟﻲء ﺑﺎﻟﻤﺤﻀﺮ ،وﺗﻨﺎوﻟﻪ اﻟﺰﻋﻴﻢ ﻗﺎﺳﻢ ،وﻣﺎ ﻛﺎد ﻳﻘﺮأ ﻧﺼﻒ ﺻﻔﺤﺔ ﻣﻨﻪ ﺣﺘﻰ
ﺛﺎرت ﺛﺎﺋﺮة اﻟﺸﻴﺦ اﻟ ﱠﺰَﻫﺎوي ،ﻓﺨﺎﻃﺐ اﻟﺰﻋﻴﻢ ﺑﻠﻬﺠﺔ ﺣﺎ ﱠد ٍة ﺻﺎرﺧﺎً ﻓﻲ وﺟﻬﻪ:
ﻣﺎ ﻟﻨﺎ وﻟﻠﺴﻔﻴﺮ اﻷﻣﺮﻳﻜﻲ؟! ﻟﻘﺪ ﺟﺌﻨﺎ ﻟﻨﺨﺒﺮك ﺑﻤﺎ َﺣ ﱠﻞ ﺑﺎﻟﺒﻠﺪ ﻣﻦ دﻣﺎر.
ﻓَﺄَ ْذ َﻋ َﻦ اﻟﺰﻋﻴﻢ ﻟﻠﺸﻴﺦ ،وأﺧﺬ ﻳﺴﺘﻤﻊ إﻟﻰ ﻣﺎ ﻳﺸﺮﺣﻪ ﻣﻦ أﺣﺪاث ُﻣ ْﻌ ِﻀﻠَ ٍﺔ
أَﻟَ ﱠﻤ ْﺖ ﺑﺎﻟﻌﺮاق ،وﻳﻘﺘﺮح ﻋﻠﻰ اﻟﺰﻋﻴﻢ ﺣﻠﻮﻻً ﻟﻬﺎ.
ﺛُ ﱠﻢ أردف اﻟﺸﻴﺦ اﻟ ﱠﺰَﻫﺎوي ﻓﻲ ﺧﺘﺎم اﻟﻠﻘﺎء اﻟﺤﺎﺳﻢ ﻣﻊ اﻟﺰﻋﻴﻢ ﻗﺎﺳﻢ ﻗﺎﺋﻼً:
إن ﻫﺬا اﻟﺒﻠﺪ ﻣﺴﻠﻢ ،وﻻ ﺗﺴﺘﻄﻴﻊ أي ﻗﻮة ﻓﻲ اﻟﺪﻧﻴﺎ أن ﺗﺠﻌﻠﻪ ُﺷﻴُﻮﻋﻴًّﺎ ،وﺳﻮف
ﻧﻘﻒ ﺟﻤﻴﻌﺎً ﻧﺤﻦ اﻟﻌﻠﻤﺎء ﻓﻲ ﻣﻮاﺟﻬﺔ ﱡ
اﻟﺸﻴُﻮﻋﻴﱠﺔ واﻻﺳﺘﻌﻤﺎر ﺣﺘﻰ آﺧﺮ ﻟﺤﻈﺔ
ﻣﻦ ﺣﻴﺎﺗﻨﺎ ،ﺣﺘﻰ ﻳﺮﺟﻊ اﻟﺒﻠﺪ إﻟﻰ اﻹﺳﻼم ﻣﺮة أﺧﺮى.41
إن اﻟﺘﻔﺴﻴﺮ اﻟﻤﻨﻄﻘﻲ اﻟﺬي ُﻳـ َﻔ ِّﻜ ُﻚ ﺷﻴﻔﺮة ﺛﺒﺎت ﻫﺆﻻء اﻟﻌﻠﻤﺎء أﻣﺎم أﻫﻮال
ﻣﻐﺎﻣﺮة اﺟﺘﻴﺎح ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت ﱠ
اﻟﺤﻜﺎم وﻋﻤﻮﻣﻴﺎﺗﻬﻢ ﻣﻦ ﻧﺎﺣﻴﺔ ،وﻣﻨﺎﻫﻀﺔ أﻣﺎﻧﻲ
اﻟﻬﻮى واﻟﺸﻴﺎﻃﻴﻦ اﻟﻤﺘﻜﺎﻟﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﻮاﻗﻒ اﻟﻌﻠﻤﺎء اﻟﺜﺎﺑﺘﺔ؛ ﺗﺮﻳﺪ أن ﺗﻨﻬﺶ ﻣﻦ
ﺟﺴﺪﻫﻢ اﻟﻄﺎﻫﺮ ﺣﺘﻰ ﺗﻮﻫﻨﻪ ﻓﻴﺮﻛﻊ ﻟﻨﺰوات اﻟﻨﱠﻔﺲ اﻷﻣﺎرة ﺑﺎﻟﺴﻮء ﻣﻦ ﻧﺎﺣﻴﺔ ﺛﺎﻧﻴﺔ،
ﻓﺘﻤﺴ ُﻪ ﻳ ُﺪ ٍ
ﻋﺎﺑﺚ ﺑﺤﺎل ،وﻻ ﺗُ ْﺨ ِﻀ ُﻌ ُﻪ
ﻫﻮ وﺟﻮد إﻳﻤﺎن ﺑﻠﻎ ﻏﺎﻳﺘﻪ ،ﻓﻼ ﺗﻄﺎﻟُُﻪ ﱡ
َ
ﺑﻤﻨﺎزل ﻋﺎﻟﻴ ٍﺔ ﻣﻜﻴﻨ ٍﺔ ﻫﻲ ُﻣ ْﻮ ِﻃﻨُُﻪ،
وﺳﺎوس ﺣﺎﻗ ٍﺪ ﻣﻦ أَ ِّي وﺟﻪٍ ،إن اﻟﻴﻘﻴﻦ ﻋﻨﺪﻫﻢ
ُ
ﺟﻼء ،وﻓﻲ
وإن اﻟﻴﻘﻴﻦ ﻋﻨﺪﻫﻢ َﻣ َﻘ ﱠﺮُﻩ ﺳﺪرٌة آﻣﻨ ٌﺔ ،ﺣﺘﻰ أﻧﻪ ﻻ ﻳﺰﻳﺪﻩ ﻓﻲ ﺑﺼﺎﺋﺮﻫﻢ ً
41
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َوَرﺛَ ُﺔ اﻷَﻧﺒِﻴَﺎء وُﻣ ُ
اﻟﻌ ِﻈ َﻴﻤﺔ
ﺴﺘﻘﺒﻞ اﻟﺘﱠ ِﺮَﻛ ِﺔ َ

أﻓﺌﺪﺗﻬﻢ رﺳﻮﺧﺎً ،ﻟﻮ ﻛﺸﻒ ﻟﻬﻢ اﻟﺤﺠﺎب ،إن ﻫﺬا اﻟﻴﻘﻴﻦ ﻋﻨﺪﻫﻢ ﻣﺜﻞ ﻏﺬاﺋﻬﻢ،
وﻫﻮاﺋﻬﻢ ،وﻫﻮ اﻟﺸﻔﺎء اﻟﻨﻤﻮذﺟﻲ ﻟﻮﻫﻦ ﻋﺰﻳﻤﺘﻬﻢ ،وﺗﺬﺑﺬب إﻳﻤﺎﻧﻬﻢ.

ﺻﻔﺤﺔ ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ إﻣﺎ ِم اﻟﺰاﻫﺪﻳﻦ

إن رﺑﺎط اﻟﻌﻠﻤﺎء اﻟﻌﺎﻣﻠﻴﻦ ﻋﻠﻰ ﺛﻐﻮر اﻟﺤﻖ ،ﻳﺸ ﱡﺪ أَ ْزرﻩ ﺗﻌ ﱡﻔ ٌﻒ ﻋﻦ ﻣ ّﺪ اﻟﻴﺪ
ﻳﺘﺴﻮل اﻟﻌﺎﻟﻢ ﻣﻨﻪ اﻟﻴﻮم ﻟﻘﻴﻤﺎت ،ﻟﻴﺘﻘﺎﺿﺎﻫﺎ اﻟﺤﺎﻛﻢ
ﻟﺤﺎﻛﻢ ﺟﺎﺋﺮ ،ﺣﻴﺚ ّ
اﻟﻤﻬﻮوس ﺑﺎﻟﺴﻠﻄﺔ ﻻﺣﻘﺎً ﺷﻬﺎدات زور ﻣﺤ ﱠﺮﻣﺎت ،وذﻟﻚ ﻓﻲ أﻗﺒﺢ وﺟﻮﻩ
اﻟﺮﺑﺎ وﺿﺮوﺑﻪ ﻟﻌﻨ ًﺔ ووﺑﺎﻻً ،وﻗﺪ َﻋﻠﱠﻖ اﻟﺮواة اﻟﺜﻘﺎت ﻋﻠﻰ ﻟﻮﺣﺔ اﻟﺸﺮف ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ
ّ
ِﻤ ُﻢ اﻟﺮﺟﺎل اﻟﻤﻨﺘﺨﺒﻴﻦ ﻣﻦ َر ِّب اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﻦ
اﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ ﻧﺠﻮﻣﺎً ﻻ ﺗُ َﺠﺎوُِر أﻓﻼﻛﻬﺎ إﻻ ﻫ َ
ﻋﻠﻰ وﺟﻪ اﻟﺘﺤﺪﻳﺪ.
ِب ذاك اﻟﻤﺸﻬﺪ اﻵﺳﺮ إﻟﻰ ﻣﺪارﻛﻨﺎ اﻟﺬي ﻗﺪ ﻧﺨﺎﻟﻪ ﻗﺒﺴﺎً ﻣﻦ اﻟﺨﻴﺎل،
وُﻳـ َﻘ ّﺮ ُ
أو ﻃﻴﻔﺎً ﻣﻦ أﺣﻼم اﻟﻴﻘﻈﺔ ،أﺣﺪ أﺑﻬﻰ ﻧﺠﻮم أُﱠﻣ ِﺔ اﻹﺳﻼم وأﻟﻤﻌﻬﺎ ،إﻧﻪ اﻟﻌﺎﻟِﻢ
اﻟﺴﺎدات
ِﻲ ،اﻟ ُﻔ َﻀﻴْ ُﻞ ﺑﻦ َﻋﻴﺎض ،وﻫﻮ إﻣﺎ ٌم ﻗﺪوٌة ﻣﻦ ﻛﺒﺎر ﱠ
ﺑﺎﻧﻲ أﺑﻮ ﻋﻠﻲ اﻟﺘﱠﻴِﻤ ﱡ
اﻟ ﱠﺮ ﱡ
اﻟﺼﻠﺤﺎء ،وﻟﺪ ﺑﺴﻤﺮﻗﻨﺪ ،وﻧﺸﺄ ﺑِﺄَﺑِْﻴـ َﻮر ،ﻛﺘﺐ اﻟﺤﺪﻳﺚ ﻓﻲ اﻟﻜﻮﻓﺔ ،ﺛﻢ اﻧﺘﻘﻞ
ﱡ
إﻟﻰ ﻣﻜﺔ ،ﺣﺘﻰ ﺗﻮﻓﻲ ﻓﻴﻬﺎ ﺳﻨﺔ )178ﻫـ(.
وﻗﺪ ﺣﺪﺛﻨﺎ ﻋﻨﻪ ﺳﻔﻴﺎن ﺑﻦ ﻋﻴﻴﻨﺔ ﻗﺎل :دﻋﺎﻧﺎ ﻫﺎرون اﻟﺮﺷﻴﺪ ﻓﺪﺧﻠﻨﺎ ﻋﻠﻴﻪ،
ودﺧﻞ اﻟ ُﻔ َﻀﻴْ ُﻞ آﺧﺮﻧﺎ ُﻣ َﻘﻨّ َِﻌﺎً رأﺳﻪ ﺑﺮداﺋﻪ ،ﻓﻘﺎل ﻟﻲ :ﻳﺎ ﺳﻔﻴﺎن ،وأﻳﻬﻢ أﻣﻴﺮ
اﻟﻤﺆﻣﻨﻴﻦ؟ ﻓﻘﻠﺖ :ﻫﺬا ،وأوﻣﺄت إﻟﻰ اﻟﺮﺷﻴﺪ.
ﻓﻘﺎل ﻟﻪ :ﻳﺎ ﺣﺴﻦ اﻟﻮﺟﻪ ،أﻧﺖ اﻟﺬي أَ ْﻣ ُﺮ ﻫﺬﻩ اﻷُ ﱠﻣﺔ ﻓﻲ ﻳﺪك وﻋﻨﻘﻚ ،ﻟﻘﺪ
رﺟﻞ ﻣﻨﱠﺎ ﺑﺒﺪرة ،42ﻓ ُ
َﻜ ﱞﻞ ﻗَﺒِﻠَ َﻬﺎ
ِﻲ ُﻛ ﱡﻞ ٍ
ﺗﻘﻠﺪت أﻣﺮاً ﻋﻈﻴﻤﺎً ،ﻓﺒﻜﻰ اﻟﺮﺷﻴﺪ ،ﺛُ ﱠﻢ أُﺗ َ
ﱠ
ﺗﺴﺘﺤﻞ أﺧﺬﻫﺎ ﻓﺄﻋﻄﻬﺎ ذا َدﻳْ ٍﻦ،
إﻻ اﻟ ُﻔ َﻀﻴْ ُﻞ ،ﻓﻘﺎل اﻟﺮﺷﻴﺪ :ﻳﺎ أﺑﺎ ﻋﻠﻲ إن ﻟﻢ
اﻛﺲ ﺑﻬﺎ ﻋﺎرﻳﺎً ،ﻓﺎﺳﺘﻌﻔﺎﻩ ﻣﻨﻬﺎَ ،ﻓـﻠَ ﱠﻤﺎ ﺧﺮﺟﻨﺎ ﻗﻠﺖ:
أو أﺷﺒﻊ ﺑﻬﺎ ﺟﺎﺋﻌﺎً ،أو ُ
ﻳﺎ أﺑﺎ ﻋﻠﻲ ،أﺧﻄﺄت ،أﻻ أﺧﺬﺗﻬﺎ وﺻﺮﻓﺘﻬﺎ ﻓﻲ أﺑﻮاب اﻟﺒّ ِّﺮِ ،ﻓﺄﺧﺬ ﺑﻠﺤﻴﺘﻲ ،ﺛﻢ
ﻗﺎل :ﻳﺎ أﺑﺎ ُﻣ َﺤ ﱠﻤﺪ ،أﻧﺖ ﻓﻘﻴﻪ اﻟﺒﻠﺪ واﻟﻤﻨﻈﻮر إﻟﻴﻪ ،وﺗﻐﻠﻂ ﻣﺜﻞ ﻫﺬا اﻟﻐﻠﻂ ،ﻟﻮ
ﻃﺎﺑﺖ ﻷوﻟﺌﻚ ﻟﻄﺎﺑﺖ ﻟﻲ.
42
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وﻳُ ْﺤ َﻜﻰ أن اﻟﺮﺷﻴﺪ ﻗﺎل ﻟﻪ ﻳﻮﻣﺎً :ﻣﺎ أزﻫﺪك! ﻓﻘﺎل اﻟ ُﻔ َﻀﻴْ ُﻞ :أﻧﺖ أزﻫﺪ ﻣﻨﻲ،
ﻗﺎل :وﻛﻴﻒ ذﻟﻚ! ،ﻗﺎل :ﻷﻧﻲ أزﻫﺪ ﻓﻲ اﻟﺪﻧﻴﺎ ،وأﻧﺖ ﺗﺰﻫﺪ ﻓﻲ اﻵﺧﺮة ،واﻟﺪﻧﻴﺎ
ﻓﺎﻧﻴﺔ واﻵﺧﺮة ﺑﺎﻗﻴﺔ.
ﻟﻘﺪ ﺻﻐﺮت اﻟﺪﻧﻴﺎ وﺑﺨﺲ ﺛﻤﻨﻬﺎ ﻋﻨﺪﻩ ،ﻟﺬﻟﻚ ﻣﻀﻰ ﻻ ﻳﺘﺰﻟﱠﻒ ﻟﺬي ﺳﻠﻄﺎن،
ﻋﻠﻲ
وﻻ ﻳﺘﻘ ﱠﺮب ﻟﺼﺎﺣﺐ ﻣﺎل ،وﻫﻮ اﻟﻘﺎﺋﻞ :ﻟﻮ أن اﻟﺪﻧﻴﺎ ﺑﺤﺬاﻓﻴﺮﻫﺎ ﻋﺮﺿﺖ ﱠ
ﺣﺘﻰ ﻻ أﺣﺎﺳﺐ ﻋﻠﻴﻬﺎ ،ﻟﻜﻨﺖ أََﺗـ َﻘ ﱠﺬ ُرَﻫﺎ ﻛﻤﺎ ﱠ
ﻳﺘﻘﺬ ُر أﺣﺪﻛﻢ اﻟﺠﻴﻔﺔ إذا َﻣ ﱠﺮ ﺑﻬﺎ
أن ﺗﺼﻴﺐ ﺛﻮﺑﻪ ،وإن ﻣﺨﺎﻓﺘﻪ ﻣﻦ ﻋﺬاب ﻳﻮم ﻋﻈﻴﻢ ،ﻗﺪ أدرك اﻹﻣﺎم اﻟ ُﻔ َﻀﻴْ ُﻞ
ﺗﻔﺴ ُﺮ ﻟﻨﺎ أﺳﺮار اﻟﺪواﻓﻊ اﻟﻜﺎﻣﻨﺔ ﻣﻦ وراء
ﺣﻘﻴﻘﺔ ﺳﻌﻴﺮ ﻧﺎرﻩ ،وﺿﻨﻚ أﻫﻮاﻟﻪِّ ،
زﻫﺪﻩ ،وﺗﻄﻬﱡﺮﻩ ﻋﻦ اﻟﻠﱡﻬﺎث وراء دﻧﻴﺎ رﺧﻴﺼﺔ ،وﻋﺪم ﻣﺨﺎﻓﺘﻪ ﻓﻲ اﻟﻠﻪ ﺑﻄﺶ
اﻟﻤﺘﺠﺒﺮﻳﻦ ،وﻛﻴﻒ ﻻ ﻳﻜﻮن ﻣﻨﻪ ذﻟﻚ وﻫﻮ اﻟﺬي ﻛﺎن ُﻳـﺒْ ِﺼ ُﺮ  -ﺑﻔﻀﻞ رﺑِّﻪ ﻋﻠﻴﻪ
 آﺛﺎر ذﻧﻮﺑﻪ ُﺗـ َﻌ ﱠﺠ ُﻞ ﻟﻪ ﻓﻲ ﺟﻤﻴﻊ أﺣﻮاﻟﻪ ،ﻗﺎل رﺣﻤﻪ اﻟﻠﻪ :إﻧﻲ ﻷﻋﺼﻰ اﻟﻠﻪﺗﻌﺎﻟﻰ؛ ﻓﺄﻋﺮف ذﻟﻚ ﻓﻲ ُﺧﻠ ِ
ُﻖ ﺣﻤﺎري وﺧﺎدﻣﻲ.43

اﻟﺴﺎﺑﻊ
اﻟﻤ َﺠﺪ ُد ﱠ
ﻣﺪرﺳﺔ ُ

إن أﻫﻞ اﻟﻌﻠﻢ ﻛﺜﻴﺮون ﺑﻌﻠﻤﻬﻢ ،وﺣﺎﺿﺮون ﻋﻨﺪ اﻟﻠﻪ واﻟﻨﱠﺎس ﺑﺤﺴﻦ ﺗَ َﻤﺜﱡﻠِﻬِﻢ،
ِﻠﻢ ﻣﻜﻴ ٌﻦ ،وورٌع رﺻﻴ ٌﻦ ،وﻫﺬا
وﻣﺎ أﺟﻤﻞ أن ﻳﺠﻤﻊ اﻟﻌﺎﻟِﻢ ﺑﻴﻦ اﻟﺨﻴﺮﻳﻦ؛ ﻋ ٌ
اﻟﺤ ْﺴَﻨـَﻴـﻴْ ِﻦ ﻳﺘﺠﻠﱠﻰ ﻓﻲ ﺻﻮٍر ﻧﺎدرٍة ﺟﺪاً ،ﻻ ﻳﻄﻴﻖ أن ُﻳـ َﻘ ّﺮِﺑﻬﺎ
اﻟﺘﻤﺎﻫﻲ ﺑﻴﻦ ﻫﺎﺗﻴﻦ ُ
إﻟﻰ أﺑﺼﺎرﻧﺎ وﺑﺼﺎﺋﺮﻧﺎ ،إﻻ أﻫﻞ ٍ
ﻗﺎﻣﺎت ﻣﺠﻴﺪ ٍة ﻣﻦ ﻧﻈﺮاء ﺷﻴﺦ اﻹﺳﻼم اﻟﺤﺎﻓﻆ،
اﻟﺰاﻫﺪ ،اﻟﻮرع ،اﻟﻨﱠﺎﺳﻚ ،اﻟﻤﺠﺘﻬﺪ اﻟﻤﻄﻠﻖ ،واﻹﻣﺎم اﻟﻘﺪوة ،ﻣﺠﺪ اﻟﺪﻳﻦ ﺑﻦ
ﱡ
اﻟﻤﻨﻔﻠﻮﻃﻲ
دﻗﻴﻖ اﻟﻌﻴﺪ ،أﺑﻮ اﻟﻔﺘﻮح،
اﻟﻤﺼﺮي ،اﻟﻤﻮﻟﻮد ﺳﻨﺔ )625ﻫـ( ﻓﻲ ﻣﺪﻳﻨﺔ
ﱡ
َﻳـْﻨـﺒُﻊ ﻋﻠﻰ ﺳﺎﺣﻞ ﺑﺤﺮ اﻟ ُﻘ ْﻠ ُﺰم )اﻟﺒﺤﺮ اﻷﺣﻤﺮ( ﻓﻲ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ ،واﻟﺬي ﻧﺸﺄ
ص ،44وﺗﻌﻠﻢ ﺑﺪﻣﺸﻖ واﻹﺳﻜﻨﺪرﻳﺔ واﻟﻘﺎﻫﺮة ،ﺛُ ﱠﻢ وﻟِّﻲ ﻗﻀﺎء اﻟﺪﻳﺎر اﻟﻤﺼﺮﻳﺔ
ﺑِ َﻘ ْﻮ ٍ
ﺳﻨﺔ )695ﻫـ( ،ﻓﺎﺳﺘﻤﺮ إﻟﻰ أن ﺗﻮﻓﻲ ﺑﺎﻟﻘﺎﻫﺮة ﺳﻨﺔ )702ﻫـ( ،ودﻓﻦ ﺑﺎﻟ َﻘ َﺮاﻓَ ِﺔ.45
43
44
45

اﺑﻦ َﺧﻠِّﻜﺎن" :وﻓﻴﺎت اﻷﻋﻴﺎن" ).(48/4
َﻗـ ْﻮص :ﻣﺪﻳﻨﺔ ﻛﺒﻴﺮة ،ﺷﺮﻗﻲ اﻟﻨﻴﻞ ،ﺗﻌﺪ ﻗﺼﺒﺔ ﺻﻌﻴﺪ ﻣﺼﺮ.
َﺮاﻓَﺔِ :ﻫﻲ ﻣﻘﺒﺮة أﻫﻞ ﻣﺼﺮ ،وﺑﻬﺎ ﻗﺒﺮ اﻟﺸﺎﻓﻌﻲ.
اﻟﻘ َ
214

َوَرﺛَ ُﺔ اﻷَﻧﺒِﻴَﺎء وُﻣ ُ
اﻟﻌ ِﻈ َﻴﻤﺔ
ﺴﺘﻘﺒﻞ اﻟﺘﱠ ِﺮَﻛ ِﺔ َ

اﻟﺴﺒْﻜﻲ :وﻟﻢ ﻧﺪرك أﺣﺪاً ﻣﻦ ﻣﺸﺎﻳﺨﻨﺎ ﻳﺨﺘﻠﻒ ﻓﻲ
ﻗﺎل اﻟﻌﻼﻣﺔ ﺗﺎج اﻟﺪﻳﻦ ﱡ
46
أن اﺑﻦ دﻗﻴﻖ اﻟﻌﻴﺪ ﻫﻮ اﻟﻌﺎﻟﻢ اﻟﻤﺒﻌﻮث ﻋﻠﻰ رأس اﻟﺴﺒﻌﻤﺎﺋﺔ .
ِﻲ اﻟﺘﻲ ذﻛﺮ ﻓﻴﻬﺎ
وﺗﺮﻓﺪ ﺗﺰﻛﻴﺔ ﱡ
اﻟﺴﺒْ ِﻜ ِّﻲ أرﺟﻮزة اﻟﻌﻼﻣﺔ ﺟﻼل اﻟ ّﺪِﻳﻦ ُ
اﻟﺴﻴُﻮﻃ ِّ
اﻟﻤ َﺠ ِّﺪ ِدﻳْ َﻦ ﻓﻲ اﻹﺳﻼم ،واﻟﺘﻲ ﺟﺎء ﻓﻴﻬﺎ:
ُ
ِ
ﺑﺎﺗﻔﺎق
ِﻴﻖ اﻟﻌﻴ ِﺪ
اﻟﻤ َﺮاﻗﻲ
اﺑﻦ َدﻗ ِ
و ﱠ
اﻟﺴﺎﺑ ُﻊ اﻟ ﱠﺮاﻗﻲ إﻟﻰ َ
وﻣﻦ ﻇﺮﻳﻒ أﺧﺒﺎرﻩ أﻧﻪ ﻛﺎن ﻳﺨﺎﻃﺐ ﻋﺎﻣﺔ اﻟﻨﱠﺎس ،وﻣﻨﻬﻢ اﻟﺴﻠﻄﺎن ﻓﻤﻦ
دوﻧﻪ ،ﺑﻘﻮﻟﻪ :ﻳﺎ إﻧﺴﺎن ،وإذا ﻛﺎن اﻟﻤﺨﺎﻃﺐ ﻓﻘﻴﻬﺎً ﻛﺒﻴﺮاً ،ﻗﺎل ﻳﺎ ﻓﻘﻴﻪ ،وﺗﻠﻚ
ِﻓﻌ ِﺔ وﻧﺤﻮﻩ ،وﻛﺎن ﻳﻘﻮل ﻟﻠﺸﻴﺦ ﻋﻼء اﻟﺪﻳﻦ
اﻟﺮ َ
ﻛﻠﻤﺔ ﻻ ﻳﺴﻤﺢ ﺑﻬﺎ إﻻ ﻻﺑﻦ ّ
وﻳﺨﺼ ُﻪ ﺑﻬﺎ.
اﻟﺒﺎﺟﻲ ﻳﺎ إﻣﺎم ﱡ
ﺧﺒﺮ
وﺟﺎء ﻓﻲ رواﻳﺎت ﺑﺄﺳﻪ ﻓﻲ ﺳﺒﻴﻞ اﻟﻠﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ ،وﺣﻔﻈﻪ ﻛﺮاﻣﺔ اﻟﻌﻠﻢ واﻟﻌﻠﻤﺎء ٌ
ﻋﺠﺐ ،ﺣﻴﺚﻛﺎن ﺳﻠﻄﺎن ﻣﺼﺮ إذا رآﻩ ﻣﻦ ﻋﻠﻰ اﻟُﺒـ ْﻌ ِﺪ ﻗﺎم ﻟﻪ ،ﻓﺈذا َ
وﺻﻞ ﻋﻨﺪﻩ َﻗـﺒﱠ َﻞ
ٌ
47
ﺧﻴﺮ ﻟﻚ ،ﻫﺬا َﻳـْﻨـ َﻔ ُﻌ َﻚ! .
اﻟﺴﻠﻄﺎن ﻳﺪﻩ ،ﻓﻴﻘﻮل ﻟﻪ اﻟﺸﻴﺦ ُﻣﺜَ ِّﻤﻨَﺎً أدﺑﻪ :ﻫﺬا ٌ
وﻗﺪ ﺣﺼﻞ أن أراد اﻟﺴﻠﻄﺎن ُﻣ َﺤ ﱠﻤﺪ ﺑﻦ ﻗﻼوون أن ﻳﺠﻤﻊ اﻟﻤﺎل ﻣﻦ اﻟﻨﱠﺎس
ﻣﻦ أﺟﻞ ﺣﺮب اﻟﺘﺘﺎر وﻟﻮ ﺑﺎﻟﻘﺮض ،وﻫﺬا ﺷﺒﻴﻪ ﺑﻤﺎ ﻓﻌﻠﻪ ﻗﻄﺰ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺗﺤﺖ
إﺷﺮاف اﻹﻣﺎم اﻟﻌﺰ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﺴﻼم ﺷﻴﺦ اﻹﻣﺎم اﺑﻦ دﻗﻴﻖ اﻟﻌﻴﺪ ،ﻓﺠﻤﻊ اﻟﺴﻠﻄﺎن
اﺑﻦ ﻗﻼوون اﻟﻌﻠﻤﺎء ﻛﻲ ﻳﺤﻈﻰ ﺑﺘﺄﻳﻴﺪﻫﻢ ودﻋﻤﻬﻢ ﻟﻬﺬا اﻟﻤﺸﺮوع اﻟﻀﺮاﺋﺒﻲ.
ﻓﺘﻤﺎﺛﻞ ﻗَِﺒـﻠَ ُﻪ اﻹﻣﺎم ﺑﻦ دﻗﻴﻖ اﻟﻌﻴﺪ ﻗﺎﺋﻼً :ﻻ ﻳﻤﻜﻦ أن ﺗﺄﺧﺬ اﻷﻣﻮال ﻣﻦ
اﻟﻨﱠﺎس إﻻ ﺑﻌﺪ أن ﺗﺠﻤﻊ اﻷﻣﻮال ﻣﻦ اﻟﺴﻼﻃﻴﻦ واﻷﻣﺮاء ،وﻣﻦ ﻧﺴﺎﺋﻬﻢ.
ﺛُ ﱠﻢ َﺑـ َﻬ َﺖ اﻹﻣﺎم اﻟﺴﻠﻄﺎن ﺑﻘﻮﻟﻪ :إن ﻣﻦ أﻣﺮاﺋﻜﻢ ﻣﻦ ﺟﻬﱠﺰ اﺑﻨﺘﻪ ﻟُِﺘـ َﺰ ﱠف
ِﻲ اﻟﻔﺎﺧﺮة ،وﺟﻌﻞ ﻣﻌﻬﺎ
اﻟﺤﻠ ﱠ
إﻟﻰ زوﺟﻬﺎ ،وﻋﻤﻞ ﺑﺤﻔﻠﻬﺎ اﻟﺠﻮاﻫﺮ ،واﻟﻶﻟﺊ ،و ُ
اس زوﺟﺘﻪ ﺑﺎﻟﺠﻮﻫﺮ ،ﻓﺈذا
اﻷواﻧﻲ ﻣﻦ اﻟﺬﻫﺐ واﻟﻔﻀﺔ ،وإن ﻣﻨﻜﻢ ﻣﻦ ﱠ
رﺻﻊ َﻣ َﺪ َ
أﺗﻴﺖ ﺑﻬﺬﻩ اﻷﻣﻮال وﻟﻢ ِ
ﺗﻜﻒ ﻧﻨﺘﻘﻞ إﻟﻰ أﻣﻮال اﻟﺮﻋﻴﺔ.48
46

47
48

ﻳﺮﻳﺪ اﻹﺷﺎرة إﻟﻰ ﻣﺎ أﺧﺮﺟﻪ أﺑﻮ داود ﻓﻲ ﺳﻨﻨﻪ ﻓﻲ ﻛﺘﺎب اﻟﻤﻼﺣﻢ ،ﻣﻦ ﺑﺎب ﻣﺎ ﻳﺬﻛﺮ ﻓﻲ ﻗﺮن اﻟﻤﺎﺋﺔ ،ﺣﺪﻳﺚ،(3761) :
ﺣﻴﺚ روى أﺑﻮ ﻫﺮﻳﺮة ﻋﻦ رﺳﻮل اﻟﻠﻪ ’ ﻗﺎل" :إن اﻟﻠﻪ ﻳﺒﻌﺚ ﻟﻬﺬﻩ اﻷُﻣﱠﺔ ﻋﻠﻰ رأس ﻛﻞ ﻣﺎﺋﺔ ﺳﻨﺔ ﻣﻦ ﻳﺠﺪد ﻟﻬﺎ دﻳﻨﻬﺎ".
اﻟﺴﺒْﻜﻲ" :ﻃﺒﻘﺎت اﻟﺸﺎﻓﻌﻴﺔ اﻟﻜﺒﺮى".(209/9 ) ،
ِّ
ﺳﻠﻤﺎن اﻟﻌﻮدة" :ﺳﻠﻄﺎن اﻟﻌﻠﻤﺎء" ،اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺘﺎﺳﻊ.(55) ،
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ﻧﻌﻢ! واﻟﻠﻪ راﻓﻊ اﻟﺴﻤﺎء ﺑﻼ ﻋﻤﺪ!!! ...ﻓﺈﻣﺎ ﻳﻜﻮن اﻟﻌﻠﻤﺎء ﻋﻠﻰ ُﺳ ﱠﺪ ِة ﻫﺬا
اﻟﻜﺒﺮﻳﺎء اﻟﺬي ﻳﺤﻔﻆ ﻫﻴﺒﺔ اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ ،وﻳﺤﻤﻲ أﺑﻨﺎء اﻷُ ﱠﻣﺔ ﻣﻦ ﺗﺠﺒﺮ اﻟﺴﻼﻃﻴﻦ،
وإﻣﺎ أن ﻧﺒﺘﻬﻞ إﻟﻰ اﻟﻠﻪ ﺑﺎﺳﻤﻪ اﻷﻋﻈﻢ أن ﻳﺬﻫﺐ ﺑﻌﻠﻤﺎء اﻟﺴﻮء وﻳﺒﺪﻟﻨﺎ ﺧﻴﺮاً
ﻣﻨﻬﻢ ،وﻫﻢ اﻟﺬﻳﻦ ﻃﻌﻨﻮا اﻷُ ﱠﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﻈﻬﺮ ﻣﻦ ﺧﻨﺠﺮﻫﻢ اﻟﻤﺴﻤﻮم ،ﻓﺄوﻫﻰ اﻟﺠﺮح
ﺟﺴﺪﻫﺎ ،و ﱠ
ﻟﻄ َﺦ اﻟﺪم اﻟﺤﺮام ﻣﺠﺪﻫﺎ ،ﻓﺒﻜﻰ ﺷﺎﻋﺮﻫﺎ ﻷﻧﻴﻦ أُﱠﻣﺘِ ِﻪ ﻧﺤﻴﺒﺎً ﺻﺎﺧﺒﺎً
ﺟﺎء َر ْﺟ ُﻊ ﺻﺪاﻩ ﻣﺠﻠﺠﻼً:
وﻳَ ْﺸ َﺮ ُب ﻣﻦ ِ
ﻳُـ َﺮْﻣ ِﺮُم ﻣﻦ ُﻓـﺘَ ِ
ِﻢ اﻟﺜﱡ َﻤﺎﻟ ْﺔ
ﺎت اﻟﻜﻔﺮ ُﻗﻮﺗﺎً
ﻛﺆوﺳﻬ ُ
اﺣ َﺔ ﱠ
ﻳُﻘِﺒّ ُ
اﻟﻄﺎﻏ ِ
َوﻳَـ ْﻠﺜُ ُﻢ دون ﻣﺎ َﺧ َﺠ ٍﻞ ﻧِﻌِﺎﻟ ْﻪ
ُﻮت ِﺣﻴﻨﺎً
ِﻞ َر َ
إن ﻫﺆﻻء اﻷﺋﻤﺔ اﻷﺷﺮاف اﻟﺬﻳﻦ وﺛﱠﻘﻮا ﺑﺎﻟﻌﻤﻞ ﺻﺪق إﻳﻤﺎﻧﻬﻢ ،ﻫﻢ
اﻟﻌﻠﻤﺎء اﻟﺬﻳﻦ ﻳﺄﺗﻠﻒ اﻟﻨﱠﺎس إﻟﻰ ﻓﺴﺤﺔ ﻣﺠﺎﻟﺴﻬﻢ ،وﻳﺘﺒ ﱠﺮ ُك اﻟﻤﺘﻮﺳﻤﻮن ﺑﻬﻢ
ﺧﻴﺮاً ﺑﻤﺆاﻧﺴﺘﻬﻢ ،وﻋﻨﺪﻫﻢ ﺗﺪار رﺣﻰ ﻣﻌﺎرك اﻟﺤﻖ ،وﻳﺴﺘﻨﺰل اﻟﻐﻴﺚ ﺑﺄﻟﻄﺎف
دﻋﺎﺋﻬﻢ ،وﻻ ﺗﻔﺘﺮ اﻷﻟﺴﻦ ﻋﻦ ذﻛﺮﻫﻢ ﺑﺎﻟﺨﻴﺮ ﻣﺎ ذ ُِﻛ َﺮ اﻟﺨﻴﺮ وأﻫﻠﻪ ﺑﻴﻦ اﻟﻨﱠﺎس،
اﻟﺮِﻳﺎدة ﻣﻦ ﺟﺪﻳﺪ ،ﻋﺴﻰ أن ﺗﺆوب اﻷﻣﻮر
ﻫﻢ أﻣﻞ اﻷُ ﱠﻣﺔ ﺑﻘﻴﺎدة ﺛﻮرة اﻟﻌﻮدة إﻟﻰ ّ
ٍ
إﻟﻰ ﻧﺼﺎﺑﻬﺎ ،وﺗﻘﻮم اﻷرض ﺑﻌﺪل اﻹﺳﻼم ،ﺑﻌﺪ رزوﺣﻬﺎ ﻟﻌﻘﻮٍد
ﻋﺠﺎف ﺗﺤﺖ
ﻧﻴﺮ اﻟﺠﺎﻫﻠﻴﺎت اﻟﻤﺘﺒﺎﻳﻨﺔ.

اﻟﺴﻮء
ﻫﻮﻳﺔ ﻣﺆﺳﺴﺎت إﻧﺘﺎج ﻋﻠﻤﺎء ﱡ

ﺗﻄﻴﻖ َﻋﻴْ ٌﻦ ﻣﺒﺼﺮٌة
اﻟﻤﺘﻔﺮِدة ﺑﻘﻴﺎدة ﻣﺼﻴﺮ ﻧﻬﺎر ﺻﻴﻒ ﻣﺴﺘﻌﺮ؛ ﻻ ُ
إن اﻟﺸﻤﺲ ّ
ِﺖ – ﻋﻠﻰ ﺣﻘﻴﻘﺔ ﻗﺴﻮة أﻟﺴﻨﺔ ﻟﻬﻴﺒﻬﺎ،
إﻧﻜﺎر أﻃﻴﺎف أﻧﻮارﻫﺎ ،وﻻ ﻳﻜﺎﺑﺮ – إﻻ َﻣﻴّ ٌ
إﻧﻬﺎ ﺳﻴﺪة ﻓﻲ اﻟﺴﻤﺎء ﻗﺪ ﺑﺎﻳﻌﺘﻬﺎ أﻳﺎدي اﻷرض ﻃﻮﻋﺎً ،وأﺣﻼم اﻟﻜﻮاﻛﺐ
ﻣﺠﺘﻤﻌﺔ.
وإن ﻣﻦ ﻻ ﻳُ ِﻘ ﱡﺮ ﺑﺘﻜﺎﻟﺐ اﻷُ َﻣ ِﻢ اﻟﻤﻬﻴﻤﻨ ِﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻴﺎدﻳﻦ اﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ واﻹﻋﻼﻣﻴﺔ
ِﻢ ﻫﻮ
واﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﻟﻴﻮم ﻋﻠﻰ اﻷُ ﱠﻣﺔ اﻟﻤﺴﻠﻤﺔ ﻛﻤﺎ ﻳﺘﻜﺎﻟﺐ اﻷَ َﻛﻠَ ُﺔ ﻋﻠﻰ ﻗ ْ
َﺼ َﻌﺘِﻬ ْ
ﺷﺨﺺ َﻳـ ُﺰﱡج ﻧﻔﺴﻪ ﻓﻲ ﻃﺎﺑﻮر ﱠ
اﻟﺤ ﱠﻖ ﻓﺤﺎدوا
ٌ
ِﻴﻦ اﻟﺬﻳﻦ ﻋﺮﻓﻮا َ
اﻟﻤ ِﻀﻠّ َ
اﻟﻀﺎﻟ َ
ِﻴﻦ ُ
ﻋﻦ ﺟﺎدﺗﻪ ،ﺛُ ﱠﻢ ﻋﻜﻔﻮا ﻋﻠﻰ إﻏﻮاء ﻏﻴﺮﻫﻢ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺳﻴﺎﺳﺔ ﺗﻘﻮم ﻋﻠﻰ ﺗﺸﻮﻳﻪ
اﻟﺤﻘﺎﺋﻖ ،وﺗﻨﻤﻴﻖ اﻷﺑﺎﻃﻴﻞ.
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َوَرﺛَ ُﺔ اﻷَﻧﺒِﻴَﺎء وُﻣ ُ
اﻟﻌ ِﻈ َﻴﻤﺔ
ﺴﺘﻘﺒﻞ اﻟﺘﱠ ِﺮَﻛ ِﺔ َ

ﻓﺎﻟﺤ ﱡﻖ
وإن اﻟﺤﻤﻠﺔ اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ اﻟﺠﺎﺋﺮة ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ ﻫﻲ ﻗﺪﻳﻤﺔ ﻣﺘﺠﺪدةَ ،
ُﻣ َﺤ َﺎر ٌب ،وأﻋﺪاؤُﻩ َﻫ ُﻮﱠﻳـُﺘـ ُﻬﻢ ﻣﻌﺮوﻓ ٌﺔ.
ﻓﻘﺪ أﺑﻐﺾ ﻓﺮﻋﻮن رﺳﺎﻟﺔ ﻣﻮﺳﻰ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺴﻼم وﻋﺎداﻫﺎ ﻷﻧﻬﺎ ﻫﺰت ﻛﺮﺳﻲ
ﻣﺪﻋﻲ اﻷﻟﻮﻫﻴﺔ ،وأﺑﻮ ﺟﻬﻞ أﺑﻐﺾ اﻹﺳﻼم وﺗﺸﺒﺚ ﺑﺼﻨﻤﻪ ﻷﻧﻪ َﺳ ﱠﻮا ُﻩ ﻣﻊ ﺑﺸ ٍﺮ
ﻃﺎﻟﻤﺎ اﺳﺘﻌﺒﺪﻫﻢ.
واﻹﺳﻼم اﻟﻴﻮم ﻳﺘﺒﻨﱠﻰ ﺷﺮﻳﻌﺔ ﺗﺠﺎﻫﺮ ﺻﺮاﺣﺔ ﺑﺘﺤﺮﻳﻢ اﻟﻤﺘﺎﺟﺮة ﺑﺄرواح اﻟﻨﱠﺎس
وأﻋﺮاﺿﻬﻢ وأﺧﻼﻗﻬﻢ وأرزاﻗﻬﻢ ،وﻫﻮ ﻋﻴﻨﻪ ﻣﺎ َﺗـَﺘـ َﻘ ّﻮ ُت ﻋﻠﻴﻪ اﻷُ َﻣ ُﻢ اﻟﻘﻮﻳﺔ اﻟﺘﻲ ُﻣ ِّﻜ َﻦ
ﻟﻬﺎ ﻓﻲ اﻷرض ﺑﺈذن رﺑِّﻬﺎ.
ﻟﻘﺪ ﺛﺒﺖ اﻹﺳﻼم ﺛﺒﻮﺗﺎً ﻣﺬﻫ ً
ﻼ ﻳﻜﺎد ﻳﻜﻮن أﺳﻄﻮرﻳﺎً ﻟﻨﺪرة ﻗﺮاﺋﻨﻪ ﻓﻲ ﺗﺎرﻳﺦ
اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ أﻣﺎم أﻋﺘﻰ اﻟﺤﻤﻼت اﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ اﻟﺘﺘﺎرﻳﺔ واﻟﺼﻠﻴﺒﻴﺔ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ واﻵﻧﻴﺔ ،وﻫﻮ
ﻓﻲ ﻫﺬﻩ اﻟﺴﻨﻮات اﻟﻌﺠﺎف ﻳﻘﺎرع ﺣﺮوﺑﺎً ﺿﺎرﻳﺔ ُﻣﻨَ ﱠﻈ َﻤ ًﺔ ﻫﻲ أﻧﻜﻰ وأدﻫﻰ،
اﻋﺘﻤﺪت ﻣﻨﻬﺞ اﻟﺤﺮب اﻟﻔﻜﺮﻳﺔ اﻟﺘﻲ ﺗَ ُﺪ ﱡس ُﺳ ﱠﻤ َﻬﺎ ﻓﻲ أﻧﻘﻰ أﻧﻮاع اﻟﻌﺴﻞ،
وُﺗـ َﻔ ِّﺨ ُﺦ أﺟﻤﻞ اﻟﻤﺮوج اﻟﺨﻀﺮاء وأﺧﺼﺒﻬﺎ ،وُﺗـ َﻌ ِّﻜ ُﺮ أﺻﻔﻰ أﻏﺎدﻳﺮ اﻟﻤﺎء اﻟﺰﻻل،
أرق أزاﻫﻴﺮ اﻟﺪﻧﻴﺎ وأﻃﻴﺒﻬﺎ ﻋﺒﻘﺎً.
وُﺗـﻨْ ِﺸ ُﺐ أﻇﻔﺎرﻫﺎ ﻓﻲ ﺟﺴﺪ ِّ
ﻣﻨﺎﻫﺞ ﻣﻘﺎوﻣ ٍﺔ َﺧ ﱠﻼﻗ ٍﺔ ﺗﻘﻮم
اﻟﻤﻨْ َﻜ َﺮَة ﻓﻲ ﻋﻮٍز إﻟﻰ َ
وإن ﻫﺬﻩ اﻟﺤﺮب اﻟﺨﺒﻴﺜﺔ ُ
ٍ
ﺳﻴﺎﺳﺎت ﺣﺼﻴﻔ ٍﺔ ﺗﺴﺘﻄﻴﻊ ﺑﻤﻮﺟﺒﻬﺎ أن َﺗـ ُﻔ ﱠﻞ ﺳﻴﻮﻓﻬﻢ اﻟﺨﻔﻴﺔ ،وأن
ﻋﻠﻰ اﻋﺘﻤﺎد
ﺗﻜﺴﺮ ُﻋ ِﺼﱠﻴـ ُﻬﻢ اﻟﺒﺎﻏﻴﺔ.
ﻳﻘﻮل اﻟﻤﻔﻜﺮ اﻟﻤﺴﻠﻢ ﻳﻮﺳﻒ اﻟﻘﺮﺿﺎوي ُﻣ َﺸ ِّﺨ َﺼﺎً ﻫﺬﻩ اﻟﺤﺎﻟﺔ اﻟﻨﺎدرة" :وﻣﻦ أﻫﻢ
اﻟﻤﻌﺎرك اﻟﺘﻲ ﺧﺎﺿﻬﺎ اﻹﺳﻼم ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﻘﺮن )اﻟﻌﺸﺮﻳﻦ( ﻣﻌﺮﻛﺘﻪ اﻟﺪاﻣﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﻘﺎوﻣﺔ
أﺧﻄﺮ أﻧﻮاع اﻻﺳﺘﻌﻤﺎر ،وﻫﻮ اﻻﺳﺘﻌﻤﺎر أو اﻟﻐﺰو اﻟﻔﻜﺮي ،اﻟﺬي ﻳﻌﺒﺮ ﻋﻨﻪ ﺑﻜﻠﻤﺔ
واﺣﺪة ﻫﻲ )اﻟﺘﻐﺮﻳﺐ( اﻟﺬي ﻫﺪف إﻟﻰ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻫﻮﻳﺔ اﻷُ ﱠﻣﺔ وﻣﺴﺎرﻫﺎ ،وﻧﻘﻠﻬﺎ ﻣﻦ اﻟﺸﺮق
إﻟﻰ اﻟﻐﺮب ،وﻣﻦ اﻹﺳﻼم إﻟﻰ اﻟﻤﺴﻴﺤﻴﺔ أو – ﻋﻠﻰ اﻟﺼﺤﻴﺢ – إﻟﻰ اﻟﻼدﻳﻨﻴﺔ.
إن ﻫﺬا اﻟﻨﻮع ﻣﻦ اﻻﺳﺘﻌﻤﺎر أو اﻟﻐﺰو أﺷﺪ وأﻧﻜﻰ ﻣﻦ اﻻﺳﺘﻌﻤﺎر اﻟﻌﺴﻜﺮي
واﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ،ﻓﺈن ﻫﺬا ﻳﺤﺘﻞ اﻷرض وذاك ﻳﺤﺘﻞ اﻟﻌﻘﻞ واﻟﻨﱠﻔﺲ ،واﺣﺘﻼل اﻷرض
ﺤﺲ ﻓﻴﺤﺎرب وﻳﻘﺎوم ،واﺣﺘﻼل اﻟﻌﻘﻞ َﻗـﻠﱠ َﻤﺎ ﻳُ َﺤ ﱡﺲ ﺑﻪ ،ﻓﻴﺴﺘﺴﻠﻢ ﻟﻪ".49
ﻳُﺮى وﻳُ ﱡ
49

ﻳﻮﺳﻒ اﻟﻘﺮﺿﺎوي" :أﻣﺘﻨﺎ ﺑﻴﻦ ﻗﺮﻧﻴﻦ".(77) ،
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ﻟﻘﺪ أدرك اﻟﻤﺴﻠﻤﻮن ﻓﻲ ﺿﻮء اﻷﺣﺪاث اﻟﻤﺘﺴﺎرﻋﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﻘﻮد اﻷﺧﻴﺮة أﻧﻬﻢ
ﻋﻠﻰ ﺷﻔﺎ اﻟﺴﻘﻮط ﻓﻲ واد ﺳﺤﻴﻖ ﻗﺪ ﻳﺴﻠﺒﻬﻢ أرﺿﻬﻢ ﻋﻠﻰ ﻧﺤﻮ ﻏﻴﺮ ﻣﺒﺎﺷﺮ ﻣﻦ
ﺧﻼل ﺳﺮﻗﺔ ﺧﻴﺮاﺗﻬﺎ ،وﻳﺒ ّﺪِل ﻟﻬﻢ ﻫﻮﻳﺘﻬﻢ ﻋﺒﺮ ﺗﺰوﻳﺮ ﺗﺎرﻳﺨﻬﻢ وﺗﺤﻄﻴﻢ ُﻣﺜُﻠِﻬِﻢ
اﻟﻜﺮﻳﻤﺔ وﻗِﻴَ ِﻤﻬِﻢ اﻟﻨﱠﺒِﻴﻠَ َﺔ ،وﻣﻦ ﻫﻨﺎ َﻫﺒﱠ ْﺖ ﺻﺤﻮٌة إﺳﻼﻣﻴ ٌﺔ أﺻﻴﻠ ٌﺔ ﻗﺮأت اﻟﻮاﻗﻊ
ﺑﺤﺬاﻗﺔ ،وأﻓﺎدت ﻣﻦ اﻟﻤﺎﺿﻲ ﺑﺪراﻳﺔ ،ﻓﻌﻤﺪت إﻟﻰ ﻣﻘﺎرﻋﺔ ﻫﺬﻩ اﻟﻤﺸﺎرﻳﻊ
اﻟﻤﻌﺎدﻳﺔ ﻛﺎﺷﻔﺔ اﻟﻠِّﺜﺎم ﻋﻦ وﺟﻮٍﻩ ﻗﺒﻴﺤ ٍﺔ ﺗﺴﺘﺮ ﺑﻬﺎ ،ﺣﻴﺚ إﻧﻬﺎ أﺳﻤﺘﻬﺎ ﻣﺮة
اﻟﺤﻀﺎرة ،وﻓﻲ أﺧﺮى اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻴﺔ ،وﻓﻲ ﺛﺎﻟﺜﺔ اﻟﺘﻘﺪم وﻫﻠﻢ ﺟﺮا ،وﻃﻔﻖ ﺷﺒﺎب
اﻹﺳﻼم ﻳﻔﺎﺧﺮون اﻷرض ﺑﺠﻬﺎدﻫﻢ اﻟﻔﻜﺮي ،واﻟﻌﺴﻜﺮي ،ﺿﺪ ﻫﺆﻻء اﻟﻐﺰاة
اﻟﻤﺒﻄﻠﻮن وأزﻳﺰ ﻫﺘﺎﻓﻬﻢ ﻳﺮدد ﺗﺎرة ﺣﺪاء أﻣﻴﺮ اﻟﺸﻌﺮاء ﺷﻮﻗﻲ:
ﻗْ
إن اﻟﺤﻴﺎة ﻋﻘﻴﺪ ٌة وﺟﻬﺎ ُد
ِﻒ دون رأﻳﻚ ﻓﻲ اﻟﺤﻴﺎة ﻣﺠﺎﻫﺪاً
وﺗﺎرة أﺧﺮى ﻳَ ْﺴ َﻤ ُﻊ اﻟﻌﺎﺑﺮ ﺑﺠﻮا ِر ﺛﻐﻮِر رﺑﺎﻃﻬﻢ ﻧﺸﻴﺪ اﻟﺸﺎﻋﺮ اﻟﻤﻬﻠﻞ:
إﻟﻰ أَ ْن ﻳﺨﻠ َﻊ ﱠ
اﻟﻠﻴﻞ اﻟﻨﱠﻬﺎر
وﻟﺴﺖ ﺑﺨﺎﻟ ٍﻊ درﻋﻲ وﺳﻴﻔﻲ
وإن اﻷُ ﱠﻣ َﺔ إذا ﻟﻢ ﺗﻠﺘﻒ ﻣﻦ ﺣﻮل ﻋﻠﻤﺎﺋﻬﺎ اﻟﻌﺎﻣﻠﻴﻦ اﻟﺮﺑﺎﻧﻴﻴﻦ ،وﺗﻤﻀﻲ ﻓﻲ
ﻗﻮاﻓﻞ أﻧﻮارﻫﻢ اﻟﻤﺒﺎرﻛﺔ ،ﻓﺈن اﻟﺒﺪﻳﻞ اﻟﻤﺪﻣﺮ اﻟﻤﻠﺘﺤﻒ ﺑﺄﻗﻨﻌﺔ اﻟﺘﻀﻠﻴﻞ ﺳﻴﺴﻮد ﺑﻴﻦ
اﻟﻤﺆﻣﻨﻴﻦ ،ﺑﺎذﻻً ﻃﺎﻗﺔ ﺟﻬﺪﻩ ﻓﻲ ﺗﺤﺮﻳﻒ اﻟﻨﺼﻮص ،وﺗﺄﺻﻴﻞ اﻷﺑﺎﻃﻴﻞ ،وﻫﻨﺎ ﻳﺄﺗﻴﻨﺎ
اﻟﻮﺣﻲ ﻟﻴﺤﺴﻢ اﻟﺸﻚ ﺑﺎﻟﻴﻘﻴﻦ ،وﻳﺠﻠﻲ ﻏﺒﺎﺷﺔ اﻟﻤﺸﻬﺪ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﺤﺬﻳﺮ دﻗﻴﻖ
ﻣﻦ ﻫﺬﻩ اﻟﻔﺘﻨﺔ اﻟﻌﻈﻴﻤﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﺒﻴﻨﻬﺎ ﻟﻠﻌﺎﻟﻤﻴﻦ ﺧﻴﺮ وﻟﺪ آدم ،ﺳﻴﺪ اﻷوﻟﻴﻦ واﻵﺧﺮﻳﻦ،
ﻓﺼﻞ ﺟﺎء ﻓﻴﻪ:
وإﻣﺎم اﻟﻤﺮﺳﻠﻴﻦُ ،ﻣ َﺤ ﱠﻤﺪ رﺳﻮل اﻟﻠﻪ ﺻﻠﻰ اﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ ﺑﻜﻼ ٍم ٍ
)ﺳﻴﺄﺗﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﱠﺎس ﺳﻨﻮات ﺧ ﱠﺪاﻋﺎت ،ﻳﺼ ﱠﺪق ﻓﻴﻬﺎ اﻟﻜﺎذب ،ﱠ
وﻳﻜﺬب ﻓﻴﻬﺎ
ِﻀﺔُ(،
اﻟﺼﺎدق ،وﻳﺆﺗﻤﻦ ﻓﻴﻬﺎ اﻟﺨﺎﺋﻦ ،وﻳﺨﻮﱠن ﻓﻴﻬﺎ اﻷﻣﻴﻦ ،وﻳﻨﻄﻖ ﻓﻴﻬﺎ اﻟ ﱡﺮوﻳﺒ َ
ِﻀ ُﺔ؟ ﻗﺎل) :اﻟﺮﺟﻞ اﻟﺘﱠﺎﻓﻪ ﻓﻲ أﻣﺮ اﻟﻌﺎﻣﱠﺔ(.50
ﻗﻴﻞ :وﻣﺎ اﻟ ﱡﺮوﻳﺒ َ
إن اﻷُ ﱠﻣﺔ اﻟﻤﺴﻠﻤﺔ اﻟﻴﻮم ﺗﻌﺎﻧﻲ ﻣﻦ ﻛﻴ ٍﺪ ﺣﺎﻗ ٍﺪ ٍ
رﻫﻴﺐ ،ﻳﺴﻌﻰ إﻟﻰ اﺟﺘﺜﺎث
اﻹﺳﻼم -ﻋﻘﻴﺪة وﻋﺒﺎدات وﻣﻌﺎﻣﻼت وأﺧﻼق -ﻣﻦ ﺟﺬورﻩ اﻟﻀﺎرﺑﺔ ﻓﻲ أﻋﻤﺎق
ﺧﺒﻴﺚ ﻓﻲ ﺟﻮﻫﺮﻩ وأَ ِﺳ ٌﻦ ﻓﻲ ﻣﻈﻬﺮﻩ ﻳﻨﻬﺾ
ﻣﻜﺮ ٌ
اﻟﺤﻀﺎرة اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ﻗﺎﻃﺒﺔ ،وﻫﻮ ٌ
50

اﺑﻦ ﻣﺎﺟﻪ :ﻛﺘﺎب اﻟﻔﺘﻦ ،ﺑﺎب ﺷﺪة اﻟﺰﻣﺎن ،ﺣﺪﻳﺚ ،(4034) :واﻧﻈﺮ؛ "اﻟﻔﻮاﺋﺪ" اﻟﺸﻬﻴﺮ ﺑـ "اﻟﻐﻴﻼﻧﻴﺎت" ﻷﺑﻲ ﺑﻜﺮ
اﻟﺸﺎﻓﻌﻲ ،ﻣﺠﻠﺲ آﺧﺮ ،ﺣﺪﻳﺚ.(307) :
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َوَرﺛَ ُﺔ اﻷَﻧﺒِﻴَﺎء وُﻣ ُ
اﻟﻌ ِﻈ َﻴﻤﺔ
ﺴﺘﻘﺒﻞ اﻟﺘﱠ ِﺮَﻛ ِﺔ َ

ﻣﻘﻮ ٍ
ِﻣﺎت ﻣﺸﺒﻮﻫ ٍﺔ ﺗﻘ ّﺪِم ﻟﻨﺎ ﺗﻌﺮﻳﻔﺎً دﻗﻴﻘﺎً ﺣﻮل ﻧﺸﺄﺗﻪ وأﻧﺸﻄﺘﻪ ﻣﻌﺎً اﻷﻓﻜﺎر
ﻋﻠﻰ ّ
اﻵﺗﻴﺔ:
أو ًﻻ :ﻟﻘﺪ ﺗﻮاﻃﺄت أﻧﻈﻤﺔ ﻋﺎﻟﻤﻴﺔ ﻣﻬﻴﻤﻨﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﻘﻮﻣﺎت اﻷرض وﻣ َﻘ ﱠﺪراﺗﻬﺎ
ﻣﻌﺘﻤﺪ ًة ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻌﺎﺿﺪ واﻟﺘﻌﺎون اﻟﻨﻮﻋﻲ ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻴﻨﻬﺎ ﻣﻦ أﺟﻞ إﻗﺼﺎء اﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ
ﻣﻨﺼﺔ ﻗﻴﺎدة اﻟﻌﺎﻟﻢ ،أو ﺣﺘﻰ اﻹﺳﻬﺎم اﻟﻔﺎﻋﻞ ﻓﻲ ﺗﻮﺻﻴﻒ ﻣﺸﻜﻼﺗﻪ أو
ﻋﻦ ﱠ
ﻣﻌﺎﻟﺠﺘﻬﺎ ،وإن ﻣﻦ ﻏﺮاﺋﺐ اﻷﻗﺪار أن ﺗﻠﻜﻢ اﻟﺪول اﻟﻜﺒﺮى ﻻ ﺗﺠﻤﻌﻬﺎ ﺟﺎﻣﻌﺔ
أﻃﻤﺎع ﻏﻴﺮ ﻣﺸﺮوﻋﺔ ﻛﺜﻴﺮة ،ﻏﻴﺮ أن دأﺑﻬﺎ
أﺑﺪاً ،ﻓﻬﻲ ﻣﺘﻨﺎزﻋﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻴﻨﻬﺎ ﻗﺪ ﻓﺮﻗﺘﻬﺎ ٌ
ﻏﺪا واﺿﺤﺎً ،ﻓﻬﻲ ﺗﻘﺘﺘﻞ ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻴﻨﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻛﻞ ﺷﻲء ﻣﻬﻤﺎ ﻛﺎن ﺗﺎﻓﻬﺎً ،وﺗﺄﺗﻠﻒ
ﻋﻠﻰ ﻗﺘﻞ ﻣﻮاﻃﻦ اﻟﺨﻴﺮ ﻓﻲ اﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ ﻣﻬﻤﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﻣﻬﻤﺔ.
اﻹﺳﻼﻣﻲ ﻋﻠﻰ ﺳﻴﺎﺳ ٍﺔ
اﻟﻤ ِّﺪ
ﺛﺎﻧﻴﺎً :اﻋﺘﻤﺪت ﺗﻠﻜﻢ اﻟﻘﻮى اﻟﻜﺒﺮى ﻓﻲ ﻣﻘﺎوﻣﺔ َ
ِّ
ﻗﺒﻴﺤ ٍﺔ ﺗﻘﻮم ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺨﻄﻴﻂ اﻟﺠﺎ ِّد و ﱠ
اﻟﻤﻨﻈﻢ ،ﻓﻬﻲ ﺗﺪرك ﻗﻮة اﻹﺳﻼم ﻋﺪوﻫﺎ ،وﺑﺄس
أﺗﺒﺎﻋﻪ اﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ ،وﻟﻬﺬا ﱠ
ﺳﺨﺮت ﺑﻐﻴﺔ إﻧﻔﺎذ ﺑﺮاﻣﺠﻬﺎ اﻟﻈﺎﻟﻤﺔ ﻃﺎﻗﺎت ﻣﻦ اﻟﺨﺒﺮات
اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ ،واﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻟﺘﻘﻨﻴﺔ ،وأﻧﻔﻘﺖ ﻋﻠﻰ ﻣﺸﺮوﻋﻬﺎ اﻷَﺛﻴﻢ ﻣﺒﺎﻟﻎ ﻃﺎﺋﻠﺔ ،واﻟﺬي ﻣﺎ
ﻛﺎن أﺣﺮاﻫﺎ أن ﺗﻨﻔﻘﻪ ﻓﻲ ﺳﺒﻴﻞ ﺗﻼﻗﺢ اﻷﻓﻜﺎر ،وﺗﻼﻗﻲ اﻟﻔﺮﻗﺎء ،ﻣﻦ أﺟﻞ ﺣﻤﺎﻳﺔ
اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻹﻧﺴﺎﻧﻲ ﻣﻦ أﻫﻮال ﺑﺎﺗﺖ ﺗﻘﺮع ﺑﺎﺑﻪ اﻟﻤﺜﻠﱠﻢ ﺻﺒﺎح ﻣﺴﺎء.
ﺛﺎﻟﺜﺎً :ﻛﺎن ﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﻋﻠﻤﺎء اﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ وإﻧﺘﺎﺟﻬﻢ ،ﺛُ ﱠﻢ ﺟﻮدة دﺑﻠﺠﺘﻬﻢ ،وذﻟﻚ
اﻟﺘﺄﻛﻴﺪ واﻟﺘﺤﻘﻖ ﻣﻦ اﻻﻟﺘﺰام ﺑﺪﻗﺔ إﺧﺮاﺟﻬﻢ ،ﻧﺼﻴﺐ أﺳﻮد اﻷرض ﻣﺠﺘﻤﻌ ًﺔ
ﻣﻦ اﻻﻫﺘﻤﺎم واﻟﻤﺘﺎﺑﻌﺔ اﻟﺤﺜﻴﺜﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﺸﺮق واﻟﻐﺮب ،ﻓﻘﺪ ﻗﺮأ اﻟﻐﺮب اﻟﺤﺎﻗﺪ،
واﻟﺸﺮق اﻟﺘﺎﺋﻪ ،أﺛﺮ دور ﻋﻠﻤﺎء اﻷُ ﱠﻣﺔ اﻟﻤﺴﻠﻤﺔ اﻟ ﱠﺮﺑﺎﻧﻴﻴﻦ ﻓﻲ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻣﺴﺎر اﻷﺣﺪاث،
وﻗﻮﺗﻬﻢ ﻓﻲ ﻟﺠﻢ اﻟﻤﺒﻄﻠﻴﻦ ،وﺣﻀﻮرﻫﻢ اﻟﻤﺜﻤﺮ ﺑﻴﻦ اﻟﻨﱠﺎس ،ﻓﺄﻋﺪ اﻟﻐﺮب ﻟﺬﻟﻚ
ﻣﻜﻴﺪة ﺛﻌﺒﺎن ﺟﺮﻳﺢ ،وﻣﻜﺮ ﺛﻌﻠﺐ ﺣﺎﻗﺪ ،ﺣﻴﺚ اﺣﺘﺮف أﻋﺪاء اﻹﺳﻼم إﻧﺸﺎء
ﻣﺪارس ﺗﺮﻋﻰ ﻫﺆﻻء اﻟﻤﻮﺳﻮﻣﻴﻦ ﺑﻌﻠﻤﺎء اﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ اﻟﺠﺪد ﻣﻨﺬ ﻧﻌﻮﻣﺔ أﻇﻔﺎرﻫﻢ،
ﻣﻨﻔﻘﻴﻦ ﻋﻠﻴﻬﻢ اﻟﺮﺧﻴﺺ واﻟﻨﻔﻴﺲ ﻣﻦ أﺟﻞ ﺗﺄﻫﻴﻠﻬﻢ اﻟﺸﺮﻋﻲ ﺑﺪاﻳﺔ ،واﻟﺬي ﻳﻨﺒﻐﻲ
أن ﻳﻜﻮن ﻣﻘﻨﻌﺎً ﻟﻠﻌﺎﻣﺔ ﻣﻦ اﻟﺠﻤﺎﻫﻴﺮ ،ﺛُ ﱠﻢ إذا اﺳﺘﻮت ﻋﻴﺪاﻧﻬﻢ اﻟﺪﺧﻴﻠﺔ ﻗﺎم
أرﺑﺎﺑﻬﻢ وأوﻟﻴﺎء ﻧﻌﻤﺘﻬﻢ ﺑﺤﻘﻦ أﻇﻔﺎرﻫﻢ اﻟﺠﺎرﺣﺔ ﺑﺴﻤﻮٍم ٍ
زﻋﺎف ﻗﺎﺗﻠﺔٍُ ،ﺗـ ْﺮَﺟ ُﺊ
ﻣﻮاﺳﻢ ﻓﺘﻜﻬﺎ ﺑﺎﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ ﻣﻦ أﺑﻨﺎء دﻳﻨﻬﻢ إﻟﻰ أﻳﺎم ﻛﺎﻟﺤﺎت ﻳﻤ ﱡﺮ ﺑﻬﺎ أﺳﻴﺎدﻫﻢ
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اﻟﻤﺼﻨِّﻌﻴﻦ ﻟﻬﻢ ﻓﻲ اﻟﺨﺎرج ،أو أذﻧﺎﺑﻬﻢ ﻣﻤﻦ رﺿﻮا ﺑﺄن ﻳﻜﻮﻧﻮا ﻓﻲ ﺧﺪﻣﺘﻬﻢ ﻣﻦ
اﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ ﻓﻲ اﻟﺪاﺧﻞ.
ِﻲ اﻟﻤﺰﻋﻮم ﺑﻤﻤﺎرﺳﺔ أﻧﺸﻄﺘﻪ اﻟﺪﻋﻮﻳﺔ اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ
ﺛُ ﱠﻢ ﻳﺒﺪأ اﻟﻌﺎﻟﻢ اﻟ ﱠﺪﻋ ﱡ
اﻟﻤﺴﻠﻢ ﻣﻨﺘﻈﺮاً ﻣﻦ أﺳﻴﺎدﻩ ﻓﻲ اﻟﺪاﺧﻞ واﻟﺨﺎرج ﺗﻜﻠﻴﻔﻪ ﺑﺎﻟﻤﻬﺎم اﻟﺨﺎﺻﺔ اﻟﺘﻲ ﻗﺪ
ﻳُ َﺴ ﱠﺨ ُﺮ ﻹﻧﺠﺎزﻫﺎ ﻣﻬﻤﺎ ﻛﺎﻧﺖ أﺧﻄﺎرﻫﺎ ﻓﺎدﺣﺔ ﻋﻠﻰ أﺑﻨﺎء اﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ ﻓﻲ اﻟﺤﺎﺿﺮ
ﱞ
اﻧﺘﺤﺎري ﻣﻐﻮ ٌار
واﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞ ،ﻓﻬﻮ ﻋﺒ ٌﺪ ﻣﻄﻴ ٌﻊ ﻓﻲ أﻳﺎم اﻻﺳﺘﻘﺮار وراﺣﺔ اﻟﺒﺎل ،و
ِ
اﻟﺼﻠﺤﺎء ﻧﻬﺎراً ،وُﻳـﺒْ ِﻄ ُﻦ ﻧﻮاﻳﺎ
ﻓﻲ
اﻟﻤﻠِ ﱠﻤﺎت ،إﻧﻪ ﻳﻜﺘﺴﻲ ُﺟﺒﱠ َﺔ اﻟﻌﻠﻤﺎء ﱡ
اﻷزﻣﺎت و ُ
اﻟﺪﺟ ِ
أﺑﻲ ر ٍ
ﺎل ﻟﻴﻼً.
ِﻏﺎل 51ﱠ
ﻓﺎﻟﻠﻪ اﻟﻠﻪ ﻓﻲ أُﱠﻣﺔ اﻹﺳﻼم أن ﻳﺴﻮدﻫﺎ ﻫﺆﻻء اﻟﺮﻋﺎء ،اﻟﺬﻳﻦ ﺣﻨﺜﻮا ﺑﻤﺎ ﻋﺎﻫﺪوا
اﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ،ﻓﻀﺎﻋﺖ أﻧﺴﺎﺑﻬﻢ اﻟﺪﻳﻨﻴﺔ ،وأﺣﺒﻄﺖ أﻋﻤﺎﻟﻬﻢ اﻷﺧﺮوﻳﺔ وﻣﺎ أﺣﻮﺟﻨﺎ
اﻟﻤﻮﺟ ِﻪ ﻧﺤﻮ ﺗﻄﻮﻳﻖ ﻫﺆﻻء
اﻟﻴﻮم أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺳﺎﺋﺮ اﻷﻳﺎم اﻟﺨﻮاﻟﻲ إﻟﻰ اﻟﺘﻌﺎﺿﺪ ﱠ
اﻷدﻋﻴﺎء اﻟﻤﺮﺗﺰﻗﺔ ﻟﺪرء ﻋﻈﻴﻢ ﻛﻴﺪﻫﻢ ﺑﺄﺑﻨﺎء دﻳﻨﻬﻢ ﺑﻌﺪ ﺑﻴﻌﻬﻢ ذﻣﻤﻬﻢ وﻋﻘﻴﺪﺗﻬﻢ
ﺑﺄﺑﺨﺲ اﻷﺛﻤﺎن ﻟﻌﺪ ٍّو ﻻ ﻳﻌﺮف إﱠِﻻً وﻻ ِذ ﱠﻣ ًﺔ ،وﻗﺪ اﺳﺘﺸﻌﺮ اﻟﺸﻴﺦ اﻟﻐﺰاﻟﻲ ﻗﺪﻳﻤﺎً
ﻣﺨﺎﻃﺮ اﻟﻄﺮﻳﻖ ﻟﻴﻨﺎﺷﺪ أُﱠﻣﺘَ َﻪ اﻟﺘﺰام اﻟﻮﺣﺪة ﺑﻐﻴﺔ ﻣﻮاﺟﻬﺔ ﻣﺸﺎرﻳﻊ اﻟﺘﻬﻮﻳﺪ واﻟﺘﻨﺼﻴﺮ
واﻟﺘﻀﻠﻴﻞ وﻏﻴﺮﻫﺎ ،ﻓﻴﻘﻮل رﺣﻤﻪ اﻟﻠﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ) :وﻻ أﻋﺮف أﻳﺎﻣﺎً اﻟﻤﺴﻠﻤﻮن ﻓﻴﻬﺎ
ﻓﻘﺮاء إﻟﻰ اﻟﺘﻌﺎون واﻟﺘﱠﻮا ّدِ ،أﺷﺪ ﻣﻦ ﻫﺬﻩ اﻷﻳﺎم اﻟﻨ ِ
ﱠﻜ َﺪة(.52
إن اﻟﻌﻠﻤﺎء ورﺛﺔ اﻷﻧﺒﻴﺎء ،ﻳﺮاﺑﻄﻮن ﺑﺈﺧﻼص َ -ﻋ ﱠﺰ ﻧﻈﻴﺮﻩ  -ﻋﻠﻰ أﺳﺨﻦ
اﻟﺠﺒﻬﺎت وأﺧﻄﺮﻫﺎ ،وأﻧﺖ ﻟﻦ ﺗﺠﺪﻫﻢ إذا وددت اﻟﺘﻌﺮف إﻟﻴﻬﻢ إﻻ ﻓﻲ اﻟﺼﻔﻮف
اﻷوﻟﻰ ﺣﺼﺮاً ،وﻫﻢ ﻗﺎﺋﻤﻮن ﻋﻠﻰ أﻣﺮ اﻟﻠﻪ ﺣﺘﻰ ﻳﺮث اﻟﻠﻪ اﻷرض وﻣﻦ ﻋﻠﻴﻬﺎ،
 51أﺑﻮ ِرﻏَﺎل :ﻟَ ﱠﻤﺎ َﻣ ﱠﺮ أﺑﺮﻫﺔ
اﻟﺤﺒﺸﻲ ﺑﺎﻟﻄﺎﺋﻒ ﻣﺎﺿﻴﺎً إﻟﻰ ﻣﻜﺔ ﺧﺮج إﻟﻴﻪ ﻣﺴﻌﻮد ﺑﻦ ﻣﺘﻌﺐ ﻓﻲ رﺟﺎل ﻣﻦ ﺛﻘﻴﻒ وﻃﻠﺒﻮا ﻣﻨﻪ
ﱡ
َﺎل دﻟﻴ ً
ﻼ ﻟﻬﻢ ،وﻗﺪ ﻫﻠﻚ أﺑﻮ ِرﻏ ٍ
ووﺟﻬﻮا ﻣﻌﻪ أﺑﺎ ِرﻏ ٍ
َﺎل
ﺑﺎﻟﻤﻐﻤِﺲ ,ودﻓﻦ ﻫﻨﺎك ﺳﻨﺔ  50ﻗﺒﻞ
اﻟﺴﻠﻢ ،ﻓﺄﻋﻄﺎﻫﻢ ُﻣْﻨـَﻴـَﺘـ ُﻬﻢ ،ﱠ
ّ
ِّ
اﻟﻬﺠﺮة ،ﻓﺎﻟﻌﺮب ﺗﺮﺟﻢ ﻗﺒﺮﻩ ﺑﻴﻦ اﻟﻄﺎﺋﻒ وﻣﻜﺔ ﻣﻦ ذﻟﻚ اﻟﻮﻗﺖ إﻟﻰ اﻵن ،ﻳﻘﻮل ﺣﺴﺎن ﺑﻦ ﺛﺎﺑﺖ ﻓﻲ ﻫﺠﺎء ﺛﻘﻴﻒ:
َﻫﻠُ ﱠﻢ َﻧـ ُﻌ ﱡﺪ أُﱠم أَﺑِﻲ ِرﻏ ِ
ﺎﺧ َﺮُﻛ ْﻢ َﻓـ ُﻘﻮﻟُﻮا
َﺎل
إِذَا اﻟﱠﺜـ َﻘﻔ ﱡ
ِﻲ ﻓَ َ
وﻗﺎل ﺟﺮﻳﺮ ﻓﻲ ﻫﺠﺎء اﻟﻔﺮزدق:
وأَْﻧـﺘُ ْﻢ ُﻣ ْﺸﺒِ ُﻬﻮُﻩ َﻋﻠَﻰ ﻣ ِ
ِﺜﺎل
ُﺮا
أَﺑُﻮُﻛ ْﻢ أَ ْﺧﺒَ ُﺚ اﻵﺑَﺎ ِء ﻃ ًّ
َ
َﺒﺮ أَﺑﻲ ِرﻏ ِ
َﺎل
ﻗ
ن
ﺮﻣﻮ
ﺗ
ﻤﺎ
ﻛ
ﻩ
ﻤﻮ
ِرﺟ
َ
َ
إِذا َ
َﺮزَد ُق ﻓَﺎ ُ ُ
َ
ﻣﺎت اﻟﻔ َ
ﻷرﺟﻤﻦ ﻗﺒﺮك ﻛﻤﺎ ﻳﺮﺟﻢ ﻗﺒﺮ أﺑﻲ ِرﻏ ِ
َﺎل.
وﻗﺎل ﺳﻴﺪﻧﺎ ﻋﻤﺮ اﻟﻔﺎروق ﻟﻐﻴﻼن ﺑﻦ َﺳﻠ ََﻤ َﺔ :ﻟﺌﻦ ﻟﻢ ﺗﺮﺟﻊ ﻓﻲ ﻣﺎﻟﻚ
ﱠ
ﻓﺎﻟﻠﻬﻢ ﻋﻠﻴﻚ ﺑﺄﺣﻔﺎد أﺑﻲ ِرﻏ ٍ
َﺎل اﻟﺨﻮﻧﺔ إﻟﻰ ﻳﻮم اﻟﺪﻳﻦ ،وﻣﻦ اﺷﺘﺮى ﺑﻀﺎﻋﺘﻬﻢ اﻟﺤﺮام ﻣﻦ أﻋﺪاء اﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ.
52
اﻟﻤ ﱡﺮ".(105) ،
ُﻣ َﺤ ﱠﻤﺪ اﻟﻐﺰاﻟﻲَ :
"اﻟﺤ ﱡﻖ ُ
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َوَرﺛَ ُﺔ اﻷَﻧﺒِﻴَﺎء وُﻣ ُ
اﻟﻌ ِﻈ َﻴﻤﺔ
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ﻫﺬﻩ ﻫﻲ ﺑﺎﺧﺘﺼﺎر ﺷﺪﻳﺪ ﻫﻮﻳﺘﻬﻢ ،ﺗﻌﺮﻓﻬﻢ ﺑﺘﻀﺤﻴﺎﺗﻬﻢ ،ﻓﻬﻢ رﺟﺎل اﻟﻠﻪ ﻓﻲ أﻳﺎم
اﻟﻠﻪ ،دﻣﺎؤﻫﻢ ﻧﺒﺮاس أﺑﻨﺎء اﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ ،و ِﻋﻠ ُْﻤ ُﻬﻢ ﺷﺎﻫﺪ ﻋﻠﻰ ورﻋﻬﻢ ،ﻧﻬﺎرﻫﻢ ﺟﻬﺎد
ﺑﺎﻟﻜﻠﻤﺎت واﻟﻤﻮاﻗﻒ اﻹﻟﻬﻴﺔ اﻟﻤﺼﺪر ،وﻫﻢ ُﻋ ﱠﻤﺎر اﻟﻠﻴﺎﻟﻲ اﻟﺴﺎﻛﻨﺎت ﺑﺎﻟﻨﺤﻴﺐ
اﻟﻜﺴﻴﺮ اﻟﺬي ﻳﺮﺿﻲ اﻟﻠﻪ ﻣﻮﻻﻫﻢ ،وﻳﻔﺮح اﻟﻤﻼﺋﻜﺔ اﻟﻤﻘﺮﺑﻴﻦ اﻟﺬاﻛﺮﻳﻦ ،وﻳﻄﺮب
آذان ﻗﻮم ﻣﺆﻣﻨﻴﻦ.

ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﺒﺤﺚ وﺗﻮﺻﻴﺎﺗﻪ

ﺧﻠﺺ اﻟﺒﺎﺣﺚ إﻟﻰ ﺟﻤﻠﺔ ﻣﻦ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ واﻟﺘﻮﺻﻴﺎت ،وﻣﻦ أﻫﻤﻬﺎ:
ﻣﻔﻬﻮم دور اﻟﻌﻠﻤﺎء اﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ ﻓﻲ ﺻﻼح اﻷﻣﺔ ورﻳﺎدﺗﻬﺎ ﻣﺒﺤﺚ ﻓﺎﺋﻖ
اﻷﻫﻤﻴﺔ ﻳﻨﺒﻐﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﺒﺎﺣﺜﻴﻦ اﻟﻤﺘﺨﺼﺼﻴﻦ ﻓﻲ اﻟﻌﻠﻮم اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﻣﻌﺎﻟﺠﺘﻪ وﻓﻖ
اﻟﺮؤﻳﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﻟﺮﺷﻴﺪة.
وﺛﱠﻘﺖ اﻟﺪراﺳﺔ ﻧﺠﺎح ﻣﻨﺎﻫﺞ اﻟﺘﺮﺑﻴﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﻟﺸﺎﻣﻠﺔ واﻟﻌﻤﻴﻘﺔ ﻓﻲ ﺗﺨﺮﻳﺞ
أﺟﻴﺎل ﻣﻦ ﻋﻠﻤﺎء اﻷﻣﺔ اﻟﻤﺴﻠﻤﺔ اﻟﺬﻳﻦ ﺗﺤﻠﻮ ﺑﺄﻋﻠﻰ درﺟﺎت اﻹﺧﻼص ﻟﻠﺮﺳﺎﻟﺔ
اﻟﺨﺎﺗﻤﺔ ﻋﺒﺮ زﻣﺎم ﻣﺒﺎدراﺗﻬﻢ اﻹﻳﺠﺎﺑﻴﺔ اﻟﻔﺎﻋﻠﺔ.
ﺗﻮﺻﻲ اﻟﺪراﺳﺔ ﺑﺄﻫﻤﻴﺔ إﻧﺠﺎز دراﺳﺎت ﺗﺤﻠﻴﻠﻴﺔ ﺗﺄﺻﻴﻠﻴﺔ ﻧﻘﺪﻳﺔ ﺗﻔﻨِّﺪ دﻋﻮى
ﻋﺠﺰ اﻟﻔﻜﺮ اﻟﺘﺮﺑﻮي اﻹﺳﻼﻣﻲ ﻓﻲ اﻟﻌﺼﻮر اﻷﺧﻴﺮة ﻋﻦ ﺗﺮﺑﻴﺔ أﺟﻴﺎل ﻣﻦ اﻟﻌﻠﻤﺎء
اﻟﻌﺎﻣﻠﻴﻦ اﻟﺬﻳﻦ ﻳﻨﺬرون أﻧﻔﺴﻬﻢ رﺧﻴﺼﺔ ﻟﺤﻤﺎﻳﺔ اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ وﺻﻴﺎﻧﺔ دﻣﺎء
وأﻋﺮاض وأﻣﻮال أﻫﻠﻬﺎ ﻣﻦ اﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ ،وﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﺆﻛﺪ ﺻﻼﺣﻴﺔ اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ
اﻟﺨﺎﺗﻤﺔ ﻟﺒﻨﺎء اﻹﻧﺴﺎن اﻟﺼﺎﻟﺢ اﻟﻨﺎﺟﺢ ﻓﻲ ﻛﻞ ﻋﺼﺮ وﻣﻜﺎن.

ﻣﺼﺎدر اﻟﺒﺤﺚ و ﻣﺮاﺟﻌﻪ

اﻟﻘﺮآن اﻟﻜﺮﻳﻢ.
أﺣﻤﺪ ﺑﻦ اﻟﺤﺴﻴﻦ أﺑﻮ ﺑﻜﺮ اﻟﺒﻴﻬﻘﻲ :ﻛﺘﺎب اﻟﺰﻫﺪ اﻟﻜﺒﻴﺮ ،ﺗﺤﻘﻴﻖ :ﻋﺎﻣﺮ أﺣﻤﺪ
ﺣﻴﺪر ،ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﻜﺘﺐ اﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ،اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ،ﺑﻴﺮوت1996 ،م.
أﺣﻤﺪ ﺑﻦ اﻟﺤﺴﻴﻦ اﻟﺒﻴﻬﻘﻲ :دﻻﺋﻞ اﻟﱡﻨـُﺒـ ﱠﻮة وﻣﻌﺮﻓﺔ أﺣﻮال ﺻﺎﺣﺐ اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ ،دار
اﻟﻜﺘﺐ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ،اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻷوﻟﻰ ،ﺑﻴﺮوت1405،ﻫـ.
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اﻟﺴﺒْﻜﻲ :ﻃﺒﻘﺎت اﻟﺸﺎﻓﻌﻴﺔ اﻟﻜﺒﺮى،
ﺗﺎج اﻟﺪﻳﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﻮﻫﺎب ﺑﻦ ﺗﻘﻲ اﻟﺪﻳﻦ ﱡ
ﺗﺤﻘﻴﻖ :ﻣﺤﻤﻮد ُﻣ َﺤ ﱠﻤﺪ اﻟﻄﻨﺎﺣﻲ وﻋﺒﺪ اﻟﻔﺘﺎح ُﻣ َﺤ ﱠﻤﺪ اﻟﺤﻠﻮ ،دار ﻫﺠﺮ
ﻟﻠﻄﺒﺎﻋﺔ واﻟﻨﺸﺮ واﻟﺘﻮزﻳﻊ ،اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ،اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ1413 ،ﻫـ.
اﻟﺤﺎﻛﻢ ُﻣ َﺤ ﱠﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﻠﻪ اﻟﻨﻴﺴﺎﺑﻮري :اﻟﻤﺴﺘﺪرك ﻋﻠﻰ اﻟﺼﺤﻴﺤﻴﻦ ،ﺗﺤﻘﻴﻖ
ﻣﺼﻄﻔﻰ ﻋﺒﺪ اﻟﻘﺎدر ﻋﻄﺎ ،دار اﻟﻜﺘﺐ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ،اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻷوﻟﻰ ،ﺑﻴﺮوت،
1990م.
ﺳﻌﻴﺪ ﺑﻦ ﻋﻠﻲ اﻟﻘﺤﻄﺎﻧﻲ :ﺑﻴﺎن ﻋﻘﻴﺪة أﻫﻞ اﻟﺴﻨﺔ واﻟﺠﻤﺎﻋﺔ وﻟﺰوم اﺗﺒﺎﻋﻬﺎ ﻓﻲ
اﻟﺴﻨﱠﺔ ،ﻣﻄﺒﻌﺔ ﺳﻔﻴﺮ ،اﻟﺮﻳﺎض ،د – ت.
ﺿﻮء اﻟﻜﺘﺎب و ﱡ
اﻟﺴ ِﺠ ْﺴﺘﺎﻧﻲ :ﺳﻨﻦ أﺑﻲ داود ،ﺗﺤﻘﻴﻖ ُﻣ َﺤ ﱠﻤﺪ
ﺳﻠﻴﻤﺎن ﺑﻦ اﻷﺷﻌﺚ أﺑﻮ داود ِّ
ﻣﺤﻴﻲ اﻟﺪﻳﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﺤﻤﻴﺪ ،اﻟﻤﻜﺘﺒﺔ اﻟﻌﺼﺮﻳﺔ ،ﺻﻴﺪا – ﺑﻴﺮوت ،د -ت.
ﺷﻤﺲ اﻟﺪﻳﻦ أﺣﻤﺪ اﺑﻦ ﺧﻠِّﻜﺎن اﻟﺒﺮﻣﻜﻲ اﻹرﺑﻠﻲ :وﻓﻴﺎت اﻷﻋﻴﺎن وأﻧﺒﺎء أﺑﻨﺎء
اﻟﺰﻣﺎن ،ﺗﺤﻘﻴﻖ :إﺣﺴﺎن ﻋﺒﺎس ،دار ﺻﺎدر ،ﺑﻴﺮوت ،د – ت.
ﻋﺒﺪ اﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﺮﺣﻤﻦ اﻟﺪارﻣﻲ :ﻣﺴﻨﺪ اﻟﺪارﻣﻲ اﻟﻤﻌﺮوف ﺑـ )ﺳﻨﻦ اﻟﺪارﻣﻲ(،
ﺗﺤﻘﻴﻖ :ﺣﺴﻴﻦ ﺳﻠﻴﻢ أﺳﺪ اﻟﺪاراﻧﻲ ،دار اﻟﻤﻐﻨﻲ ﻟﻠﻨﺸﺮ واﻟﺘﻮزﻳﻊ ،اﻟﻄﺒﻌﺔ
اﻷوﻟﻰ ،اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ2000 ،م.
اﻟﻌ ْﻜﺒَﺮي اﻟﻤﻌﺮوف ﺑﺎﺑﻦ ﺑَ ﱠﻄﺔ اﻟﻌﻜﺒﺮي :اﻹﺑﺎﻧﺔ اﻟﻜﺒﺮى،
ﻋﺒﻴﺪ اﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﺣﻤﺪان ُ
ﺗﺤﻘﻴﻖ رﺿﺎ ﻣﻌﻄﻲ ،وﻋﺜﻤﺎن اﻷﺛﻴﻮﺑﻲ ،وﻳﻮﺳﻒ اﻟﻮاﺑﻞ ،دار اﻟﺮاﻳﺔ،
اﻟﺮﻳﺎض1998 ،م.
ﻣﺎزن َﻣ ِّﻜﻲ اﻟﻌﺎﻧﻲ :أﻣﺠﺪ اﻟ ﱠﺰَﻫﺎوي :اﻟﻌﻼﻣﺔ اﻟﻤﺠﺎﻫﺪ وﺷﻴﺦ اﻟﻌﺮاق ،دار اﻟﺮواق،
ﻟﺒﻨﺎن1999 ،م.
ُﻣ َﺤ ﱠﻤﺪ اﻟﻐﺰاﻟﻲ :اﻟﺤﻖ اﻟﻤﺮ ،دار اﻟﺮﻳﺎن ،اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻷوﻟﻰ ،اﻟﻘﺎﻫﺮة1987 ،م.
ُﻣ َﺤ ﱠﻤﺪ ﺑﻦ إﺳﻤﺎﻋﻴﻞ اﻟﺒﺨﺎري :ﺻﺤﻴﺢ اﻟﺒﺨﺎري ،ﺗﺤﻘﻴﻖ :ﻣﺼﻄﻔﻰ اﻟﺒﻐﺎ ،دار
اﻟﻌﻠﻮم اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ،اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ،دﻣﺸﻖ1993 ،م.
ُﻣ َﺤ ﱠﻤﺪ ﺑﻦ ﺳﻌﺪ اﻟﻤﻌﺮوف ﺑﺎﺑﻦ ﺳﻌﺪ :اﻟﻄﺒﻘﺎت اﻟﻜﺒﺮى ،ﺗﺤﻘﻴﻖ :زﻳﺎد ُﻣ َﺤ ﱠﻤﺪ
ﻣﻨﺼﻮر ،ﻣﻜﺘﺒﺔ اﻟﻌﻠﻮم واﻟﺤﻜﻢ ،اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ،اﻟﻤﺪﻳﻨﺔ اﻟﻤﻨﻮرة1408 ،م.
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ُﻣ َﺤ ﱠﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﻤﺮ ﺑﻦ واﻗﺪ اﻟﺴﻬﻤﻲ اﻟﻮاﻗﺪي :اﻟﻤﻐﺎزي ،دار اﻷﻋﻠﻤﻲ ،اﻟﻄﺒﻌﺔ
اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ،ﺑﻴﺮوت1989 ،م.
ُﻣ َﺤ ﱠﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﻴﺴﻰ اﻟﺘﺮﻣﺬي :ﺳﻨﻦ اﻟﺘﺮﻣﺬي ،ﺗﺤﻘﻴﻖ وﺗﻌﻠﻴﻖ :أﺣﻤﺪ ُﻣ َﺤ ﱠﻤﺪ
ﺷﺎﻛﺮ وُﻣ َﺤ ﱠﻤﺪ ﻓﺆاد ﻋﺒﺪ اﻟﺒﺎﻗﻲ وإﺑﺮاﻫﻴﻢ ﻋﻄﻮة ﻋﻮض ،ﻣﻄﺒﻌﺔ ﻣﺼﻄﻔﻰ
اﻟﺒﺎﺑﻲ اﻟﺤﻠﺒﻲ ،اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ،ﻣﺼﺮ1975 ،م.
ُﻣ َﺤ ﱠﻤﺪ ﺑﻦ ُﻣ َﺤ ﱠﻤﺪ اﺑﻦ أﺑﻲ ﻳﻌﻠﻰ :ﻃﺒﻘﺎت اﻟﺤﻨﺎﺑﻠﺔ ،ﺗﺤﻘﻴﻖ ُﻣ َﺤ ﱠﻤﺪ ﺣﺎﻣﺪ
اﻟﻔﻘﻲ ،دار اﻟﻤﻌﺮﻓﺔ ،ﺑﻴﺮوت ،د – ت.
ُﻣ َﺤ ﱠﻤﺪ ﺑﻦ ﻳﺰﻳﺪ اﻟﻘﺰوﻳﻨﻲ :ﺳﻨﻦ اﺑﻦ ﻣﺎﺟﺔ ،ﺗﺤﻘﻴﻖُ :ﻣ َﺤ ﱠﻤﺪ ﻓﺆاد ﻋﺒﺪ اﻟﺒﺎﻗﻲ ،دار
إﺣﻴﺎء اﻟﻜﺘﺐ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ،ﺑﻴﺮوت ،د-ت.
ﻣﺴﻠﻢ ﺑﻦ اﻟﺤﺠﺎج اﻟﻨﻴﺴﺎﺑﻮري :ﺻﺤﻴﺢ ﻣﺴﻠﻢ ،ﺗﺤﻘﻴﻖُ :ﻣ َﺤ ﱠﻤﺪ ﻓﺆاد ﻋﺒﺪ
اﻟﺒﺎﻗﻲ ،دار اﻟﺪﻋﻮة ،دار ﺳﺤﻨﻮن ،اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ،اﻟﻘﺎﻫﺮة1992 ،م.
ﻣﺼﻄﻔﻰ اﻟﺴﺒﺎﻋﻲ :دروس ﻣﻦ اﻟﺤﻴﺎة ،دار اﻟﻮراق – دار اﻟﻨﻴﺮﺑﻴﻦ ،اﻟﻄﺒﻌﺔ
اﻷوﻟﻰ ،ﺑﻴﺮوت2002 ،م.
ﻳﻌﻘﻮب ﺑﻦ إﺳﺤﺎق ﺑﻦ إﺑﺮاﻫﻴﻢ اﻟﻨﻴﺴﺎﺑﻮري أﺑﻮ ﻋﻮاﻧﺔ :ﻣﺴﺘﺨﺮج أﺑﻲ ﻋﻮاﻧﺔ،
ﺗﺤﻘﻴﻖ :أﻳﻤﻦ ﺑﻦ ﻋﺎرف اﻟﺪﻣﺸﻘﻲ ،دار اﻟﻤﻌﺮﻓﺔ ،اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻷوﻟﻰ ،ﺑﻴﺮوت،
1998م.
ﻳﻮﺳﻒ اﻟﻘﺮﺿﺎوي :أﻣﺘﻨﺎ ﺑﻴﻦ ﻗﺮﻧﻴﻦ ،دار اﻟﺸﺮق ،اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻷوﻟﻰ ،اﻟﻘﺎﻫﺮة،
2000م.
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Özet
Bu makalede dilde ve dinde mecazın varlığını kabul eden görüşün bir savunucusu
olan Bedreddin Aynî’nin mecaz konusuyla ilgili tanımlamalarına ve Fıkıh ilmi ile
ilgili bazı konulardaki mecazî yorumlarına yer verilecektir. Hemen belirtmeliyiz ki
müellifin doğrudan Fıkıh usûlüyle ilgili bir kitabı bulunmadığı için bu lafızları birer
ıstılah olarak müstakil bir şekilde ele alıp tanımlamamıştır. Fakat o, şerh ettiği metinlerde mecazî bir kullanım geçtiğinde mutlaka konuyla ilgili usûl bilgilerine de yer
vermiştir. Müellif aynı zamanda mecazın kapsamı ve hükmü hususlarında meydana
gelen fıkhî ihtilafları da değerlendirmiştir. Aynî konunun bütünü ile ilgili müktesebatı aktardıktan sonra, itiraz ettiği noktaları belirtmiş ve benimsediği görüşleri
de gerekçeli olarak açıklamıştır. Bu çalışmada Aynî’nin mecaz ile ilgili görüşlerinin
yanı sıra onun lafızları açıklama yöntemine de yer verildi.
Anahtar Kelimeler: Bedreddin Aynî, Mecaz, Fıkıh, Usûl, Dil, Din, Üslup
AYNÎ’S METHOD OF METAPHOR INTERPRETATION
Abstract
In this article, the descriptions about metaphor and metaphoric comments in certain
topics related to fiqh discipline of BadruddinAynî, who is the supporter of the notion
accepting the existence of metaphor in language and religion, take place. It is crucial to
state that since he does not have any books about the method of fiqh directly, he has not
defined these wordings as a term separately. However, when he uses a metaphor in his
texts, he has included methodological information about the topic. Furthermore, he has
evaluated the disputes about fiqh related to the scope and provision of metaphor. After
Aynî conveys all the information about the topic, he has expressed the points which he
objected and explained the views he adopted with their reasons. This study gives place to
Aynî’s method of wording explanation as well as his views about metaphor.
Key Words: Badruddin Aynî, Metaphor, Fiqh, Method, Language, Religion, Style
*

Bu makale 06.10.2016 tarihinde Gaziantep Üniversitesi İlahiyat Fakültesi tarafından düzenlenen
“Gaziantepli Âlimler ve Gaziantep’te Dini Hayat” konulu uluslararası sempozyumda sunulan “Bedreddin Aynî’nin Mecaz Anlayışı” isimli tebliğ metninin ilavelerle yeniden düzenlenmiş halidir.

K7AÜİFD | 2017/1 | CİLT: 3 | SAYI: 6

Giriş

B

ilindiği üzere lafızlar ve lafızların delâleti konusu genelde bütün
dillerde özelde ise Arap dili belâgatında oldukça önemli bir yer
tutmaktadır. Çalışma alanımız olan İslâm hukukunun temel bilgi
kaynağı, Allah’ın kelamı olması yönüyle belâgatın zirve noktasını temsil eden
Kur’ân’dır. Bir söz mucizesi olan Kur’ân, Müslümanların bireysel ve toplumsal
hayatlarını düzenleyici kurallar vaz‘ ederken Arapçanın anlamı daha etkili
bir şekilde aktarmayı sağlayan mecaz vb. üslup özelliklerini kullanarak aşkın ilâhî anlamı billurlaştırmıştır. Hz. Peygamber de muhatabı olan Araplara
ilâhî vahyi açıklarken beşerin zihinsel kapasitesi ve idrak etme tarzına uygun
olarak bu estetik araçları kullanmıştır. İslâm Hukuk Usûlü ilmi ise hukuksal
normları doğru bir şekilde belirlemek için anlamın taşıyıcısı olan bu estetik
zarflara zarar vermeden muhtevasını açıklayıp yorumlamaya çalışmıştır. Çalışmamızın merkezinde yer alan mecaz terimi “Hukuk Usulünün dilsel temelleri” veya “Fıkıh Usûlünde Kullanılışlarına göre lafızların delâleti” başlığı
altında ‘Hakikat, Sarih ve Kinâye’ ile birlikte incelenen terimlerinden birisidir. Bununla birlikte Arap dili ve İslâm ilimleri tarihinde yazılan dil, kelam
ve usûl eserlerinin önemli konularından olmasına rağmen mecazın varlığını
tamamen reddedenler olduğu gibi dilde varlığını kabul ettikleri halde onun
şeriatte asla yerinin olmadığını savunanlar da olmuştur.1
Bedruddin Aynî (ö. 855/1451)
Başta fıkıh olmak üzere hadis, tarih ve Arap dili alanlarında büyük bir
âlim olan Ebû Muhammed (Ebü’s-Sena) Bedrüddin Mahmud b. Ahmed
b. Musa b. Ahmed Aynî 17 veya 26 Ramazan 762 (21 Temmuz 1361) tarihinde Ayıntab’da (Gaziantep) doğdu. Aynî 855 (28 Aralık 1451) tarihinde
Kahire’de vefat etti. Aynî’nin İslâmî ilimlerin çeşitli alanlarıyla ilgili pek çok
eseri vardır. Müellifin en meşhur eserlerinden birisi Buhârî’nin ‘Sahîh’i üzerine yazdığı ‘‘Umdetu’l-Kârî Şerhu Sahîhi’l-Buhârî’ adlı şerhidir. Müellif, fıkıh alanında da çok önemli eserler bırakmıştır. Aynî’nin Hanefî mezhebinin
en önemli fürû’ kaynaklarından olan Merğînânî’nin (ö. 593/1197) meşhur
eseri el-Hidâye’si için yazdığı el-Binâye Şerhu’l-Hidâye adlı eseri bu eserlerin başında gelmektedir. Aynî, Tahâvî’nin (ö. 321/933) ‘Me‘ânî’l-Âsâr’’ adlı
kitabını şerh etmek için yazdığı ‘Mebânî’l-Ahbâr’ isimli eseri ve onu izah
etmek amacıyla yazdığı ‘Nuhebu’l-Efkâr fî Tenkîhi Mebânî’l-Ahbâr fî Şerhi
1

İbnu’l-Esîr, Diyâu’d-Din, el-Meselu’s-Sâir fi Edebi’l-Kâtib ve’ş-Şâir, (thk. Ahmed el-Hûfî, Bedevî Tabane) (I-IV) (1. Baskı), Dâr-u Nahdat-i Mısır, Kahire ts., I, 85.

226

AYNÎ’NİN MECAZI YORUMLAMA YÖNTEMİ

Me‘ânî’l-Âsâr’ adlı eseri onun Fıkıh alanındaki yetkinliğinin delillerinden
sadece bazılarıdır. Çünkü o, Hanefî mezhebinin en önemli kaynaklarından
sayılan Ebû’l-Berekât en-Nesefî’nin ‘Kenzu’d-Dekâik’ adlı meşhur kitabını
açıklamak için ‘Remzu’l-Hakâik fî Şerhi Kenzi’d-Dekâik’ adlı şerhini yazmıştır. Müellifin bu eserleri Hanefi fıkhının adı geçen metinlerinin en önemli şerhleri arasında sayılmaktadır. Aynî bunlara ek olarak, Ebû’l-Mehâsin
er-Rîhâvî’nin (ö. 1293/1876)) dört mezhebin fıkhıyla ilgili manzum eseri
‘el-Bihâru’z-Zâhire’ üzerine ‘ed-Dureru’z-Zâhire fî Şerhi’l-Bihâri’z-Zâhire’
adlı kitabını yazmıştır.2 Özetle Aynî genelde İslâm ilimleri özelde is Fıkıh
ilmiyle ilgili pek çok eser yazmış önemli bir bilgindir.
Bedreddin Aynî’nin mecazî ifadeleri yorumlama yöntemini anlayabilmek için öncelikle Arap dilbilimcilerinin ve Fıkıh âlimlerinin hakikat ve
mecaz terimlerini nasıl tanımladıklarının ortaya konulmasına ihtiyaç vardır. Bu nedenle kısaca Bedreddin Aynî’nin hayatı ve eserleri aktarıldıktan
sonra onun mecazı yorumlama biçiminin genel yöntem içerisinde yer aldığı
konum örneklendirilecektir. Aynî, eserlerinde hakikat ve mecaz terimlerini
bir bütün olarak açıklamadığı için biz öncelikle bu terimlerin tanımları ve
çeşitlerine yer vereceğiz. Mecaz teriminin anlaşılması için öncelikle hakikat
teriminin bilinmesi gerektiğinden mecazdan önce hakikat terimini açıklayacağız. Çünkü dilde asıl olan hakikattir.
Hakikat
Hakikat kelimesi, Arapça “ ”اﻟﺤﻘﻴﻘﺔkelimesinin Türkçe olarak ifade edilmiş
halidir. “ ” اﻟﺤﻘﻴﻘﺔkelimesi, “ﺣﻖ
 ” ﱠfiilinden veya onun mastarı olan “اﻟﺤﻖ
ّ ” kelimesinden türemiş olup, ismi fail ile ismi meful ortak kalıbı olan “ ”ﻓﻌﻴﻠﺔvezninden
gelen bir isimdir “ﺣﻖ
 ” ﱠfiili; “bir şeyi gerçekleştirmek, ispat etmek” anlamını
ifade eder. Aynı fiilin tef ‘il babından gelen mastarı “ ” ﺗَﺤﻘﻴﻖkelimesi ise delile
dayalı olarak kesin bir bilgiye ulaşmak anlamını ifade eder.3 Bir bütün olarak
ifade etmemiz gerekirse Hak kelimesi, delil ile sabit olan, değişmez, batıl olmayan, gerekli veya zorunlu olan şey, anlamlarında kullanılmaktadır.4 Buna
göre bir şeyin hakikati, onun o olmasını sağlayan değişmez zorunlu varlığı
2

3

4

Bedreddin Aynî’nin hayatı ve eserleri ile ilgili geniş bilgi için bkz. Suyûtî, Celaluddin Abdurrahman
b. Ebû Bekr, Nazmu’l-‘İkyân fî A‘yâni’l-A‘yân, (thk. Filip Hitti), el-Mektebetu’l-‘İlmiyye, Beyrut 1927
174; ez-Ziriklî, Hayreddin, el-‘A’lâm (Kâmusu Terâcim li Eşheri’r-Ricâli ve’n-Nisâ’i mine’l-‘Arabi ve’lMusta‘rabîn ve’l-Müsteşrikîn) (I-VIII) (15. Baskı), Dâru’l-‘İlm li’l-Melâyîn, Beyrut 2002, VII, 163; Ali
Osman Koçkuzu, ‘Bedreddin Aynî’, DİA, IV, Ankara 1991, 271.
Râzî, Fahreddin Muhammed b. Ömer b. el-Huseyn, Nihâyetu’l-Îcâz fî Dirâyeti’l-İ‘câz, (thk. Nasrullah
Hacımüftüoğlu) (1.baskı) Dâr-u Sâdır, Beyrut 2004, 87.
İbn Manzûr, Cemaluddin Muhammed b. Mukerrem, Lisanu’l-‘Arab (I-VI) (thk. Abdullah Ali el-Kebir,
Muhamed Ahmed Hasbullah, Haşim Muhammed eş-Şazeli), Dâru’l-Meârif, Kahire ts., II, 940.
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anlamına gelir. Hak kelimesinin Kur’ân’da, bağlamına göre, yukarıda geçen
farklı anlamlarda kullanıldığı görülebilmektedir.5
Dil açısından hakikat, lafızların toplumsal anlaşmayı sağlayan dildeki
özgün anlamını ifade etmesidir. Felsefi yönden hakikat, varlığın özünü belirleyen ve ondan ayrılması düşünülemeyen temel niteliktir.6 Bundan dolayı hakikate ulaşmanın dinin, felsefenin ve kendi zaviyesinden her bir ilim
dalının hedefi olduğu söylenebilir.
Terim olarak hakikat, dilde, dinde veya örfte vazedildiği anlama delalet
eden lafızdır. Hakiki anlamı gösteren lafız, gösterdiği anlamı ifade etmek için
ilave bir unsura ihtiyaç duymayan lafızdır. Başka bir anlatımla, ilk defa bir kişiye veya bir anlama delalet etmek üzere vazedilen lafız, daha sonra, yeniden
başka bir kişiyi ya da anlamı ifade etmek üzere vazedildiğinde, bu lafız hakiki
anlamını korumaya devam etmektedir. Sözgelimi “”زاد – ﻳﺰﻳﺪfiilinin mastarını
ifade etmek üzere vazedilen“ ”زﻳﺪ/ Zeyd kelimesi daha sonra bir insana isim
olarak verilmesi veya bu adın farklı kişilere verilmesi durumlarının tümünde
yeni ve müstakil bir belirleme ile gerçekleştiğinden hakikat ifade eder.7
Hakikatin Çeşitleri: Lafızların temelde ilk anlama nispetle hakikat
olarak nitelendiği anlaşılmaktadır. Bununla birlikte hakikat lafızların kullanıldıkları düzlemlere göre çeşitlere ayrılmaktadır. Şimdi kısaca hakikat
türlerinin üzerinde duracağız.
1. Lugavî Hakikat
Lafzın konuşma dilinde vaz’ edildiği asıl anlamda kullanılmasına lugavî
hakikat denir. Güneş isminin ısı ve ışık kaynağı olan gök cismini göstermesi; aslan kelimesinin yırtıcı hayvanın bir göstergesi olarak kullanılması
dilsel birer hakikattir.8
2. Dinî Hakikat
Şarî‘in dildeki bilinen anlamından farklı, özel bir anlamda kullandığı
sözlerdir.9 İslâm dininin gelişi ile birlikte Kur’ân, Arap dili ve kültürünü derinden etkilemiştir. Kur’ân’ın müdahalesiyle Arapça lafızlarla anlamları arasında benzeri görülmemiş bir değişiklik meydana gelmiştir. Çünkü İslâmiyet,
5
6
7

8
9

Zümer: 39/71; A‘raf: 7/105.
Şerîf Cürcanî, Ali b. Muhammed, Mucemu’t-Ta’rifât, Mektebetu Lübnan, Beyrut 1985, 94.
Cürcanî, Abdulkahir b. Abdurrahman b. Muhammed, Esrâru’l-Belağe (thk. Mahmud Muhammed
Şakir), Matbaatu’l-Medenî, Kahire 1991, 380; Abdulvahhab Abdusselam Tavîle, Eseru’l-Luğa F’i
İİhtilafi’l-Müctehidin, (VIII. Baskı) Dâru’s-Selam, Kahire 200, 143.
Tavîle, 145.
Tavîle, 145.
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inanç, ibadet ve ahlâk anlayışıyla Arap toplumunun düşünce ekseninde,
toplumsal yaşantısında ve kültürel ortamında radikal bir değişim ve dönüşüm gerçekleştirmiştir. Bu müdahalenin dile yansımaması mümkün değildi.
Çünkü toplumsal kültür geliştikçe kelimelerin anlamı da somuttan soyuta
doğru evrilmeye başlar. Bu aşamalı evrilme sırasında kelimelerin eski anlamı
ya kaybolur veya yeni anlamla birlikte yaşamaya devam eder.10 Arapça kelimeler de Kur’ân’ın nüzulüyle birlikte dildeki anlamlarına ilave, yeni anlamlar
kazanmıştır. Böylece Kur’ân, Arapçayı yeni ufuklarla tanıştırarak ona anlam
yönünden derinlik, genişlik ve soyutluk kazandırmıştır. Bazı bilim adamları
kelimelerin bu şekilde yeni anlamlar kazanmasını, bir ağacın yeni dallar vermesine benzetmişlerdir. Yeni anlamlar bazen eskileri gölgede bırakır.11
Arapçada itikat, ibadet, ahlak, hukuk ve iktisat alanlarıyla ilgili kelimeler
İslâm’ın müdahalesiyle anlam değişimine uğrayarak tamamen dini bir karakter kazanmıştır. İman, küfür, salât (namaz), savm (oruç), hac, zekât, talak,
rehin ve riba gibi terimlerin hepsi İslâm’ın gelişinden sonra yeni anlamlar
kazanmış ve bu anlamlarıyla kullanılmaya başlanmıştır. Cahiliye toplumunun daha önce sadece tasdik anlamında kullandığı iman, örtmek anlamında
kullandığı küfür, sadece çıkış anlamına gelen fısk, dua anlamına gelen salat,
artış manasındaki zekât, yönelmek anlamındaki hacc kelimelerinde meydana gelen anlam değişimi buna örnektir. İslâm bu kelimeleri özel şartlara
bağlı olarak farklı anlamlarda kullanmıştır.12 İbn Fâris, bu durumu şöyle izah
etmektedir: “Araplar cahiliye döneminde dillerinde, edebiyatlarında ve ibadetlerinde atalarının yolunu takip ederken İslâm’ın gelişiyle işler değişti, dinler ve
anlayışlar değişti, dildeki kelimeler, ilaveler, kurallar ve belirli şartlarla bir konumdan diğerine taşındı. Böylece yeni anlam öncekini ortadan kaldırdı.”13
3. Örfî Hakikat
Lugavî hakikatin bir toplumda zaman içerisinde kazandığı yeni anlamlara örfî hakikat denir. Dildeki bazı kelimeler, zaman içerisinde çokça kullanılmaları nedeniyle anlam genişlemesi, daralması, parça adının bütüne
verilmesi, mekân adının nesneye verilmesi biçiminde gerçekleşen anlam
değişimlerine maruz kalırlar. Bunun sonucunda toplum bu kelimeleri kullanırken dildeki asli anlamları yerine bu yeni anlamlarını kasteder. Böylece
10
11
12

13

İbrahim Enîs, Delâletü’l-Elfâz (5. Baskı), Mektebetü’l-Ancelo el-Mısriyye, Mısır 1984, 161.
Ahmed Muhtâr Ömer, İlmu’d-Delâle, (5. baskı), İlmu’l-Kutub, Kahire 1998, 236.
Şerîf Cürcanî, Mucemu’t-Tarifat, 94; Ahmed Hassan el-Bâkûrî, Eseru’l-Kur’âni’l-Kerim Fi’l-Luğati’lArabiyye, (4. baskı), Dâru’l-Ma‘arif, Kahire 1987, 60-61.
Ahmed Hassan el-Bâkûrî, 61.

229

K7AÜİFD | 2017/1 | CİLT: 3 | SAYI: 6

kelimeler dilsel hakikatinin yanı sıra yeni bir hakikat daha kazanır ki kelimelerin kazandığı ve toplumca benimsenen bu yeni anlama örfi hakikat
denir.14 Sözgelimi matem “ ”ﻣﺄﺗﻢkelimesi ilk önce sevinç veya hüzün için
düzenlenen toplantılar için kullanılan bir isimken zaman içerisinde anlam
daralması yoluyla sadece hüzün nedeniyle oluşan toplantılara verilen bir
isim olmuştur.15 Bunların yanı sıra Türkçede “merkep” adının dört ayaklı
yük hayvanına delalet etmesi de örfî hakikate örnektir.16
4. Istılahî Hakikat
Dildeki bir kelimenin belli bir insan grubu içerisinde veya bir ilim dalında o alana özgü yeni anlam kazanarak terimleşmesidir. Matematik ve
Mühendislikte kullanılan kare ve üçgen; Dilbilgisinde kullanılan, özne,
yüklem; İslâm Hukuk Metodolojisinde kullanılan mutlak ve mukayyed terimleri ıstılahî hakikate örnek verilebilir.17
Mecaz
Mecaz kelimesi; geçti, kat etti, aştı anlamına gelen “ ”ﺟﺎزfiilinden türemiş ve “ﻣﻔﻌﻞ/ ”ﻣﺠﺎزvezninden gelen bir mimli mastar ve ismi mekân ortak
kalıbıdır. Mecaz kelimesinin, geçmek, kat etmek, aşmak anlamları mimli
mastar kalıbından gelse de bu kelime ismi fail anlamında kullanılmaktadır.
Terim olarak Mecaz, hakiki anlamda kullanılmasını engelleyen bir karine
ve aradaki bir ilgi nedeniyle bir sözün dilde vazedildiği anlamdan farklı
bir anlamda kullanılmasıdır.18 Cesur bir insana “aslan”, yağmura “rahmet”
denmesi mecazî kullanıma örnek verilebilir. Tanımdan da anlaşılacağı üzere lafzın asıl anlamı olan hakiki anlamıyla tali anlamı olan mecazî anlam
arasında bir ilgi bulunması gerekir. Bu ilgi çok kuvvetli bir ilgi olabileceği
gibi zayıf da olabilir. Cesur bir kişinin aslan olarak adlandırıldığı mecazî
ifadedeki ilgi insan ile aslan arasında cesaret yönünden benzerlik ilgisidir
ki bu mübalağalı ve güçlü bir ilgidir.19 Herhangi bir ilgiye dayanmaksızın
farklı anlamlarda kullanılan ifadeler mecazın kapsamına dâhil değildir.
Mecazın Çeşitleri: Lafzın kullanıldığı düzlemdeki hakikî anlamdan
başka bir manada kullanılması mecaz kabul edilmektedir. Buna göre haki-

14
15
16
17
18
19

Tavîle, Eseru’l-Luğa F’i İİhtilafi’l-Müctehidin, 145.
Ahmed Muhtâr Ömer, İlmu’d-Delâle, 162.
Bilgegil, M. Kaya, Edebiyat Bilgi ve Teorileri, (1. Basım) Salkımsöğüt, Erzurum 2015, 127.
Tavîle, 145.
Tavîle, 143.
Abdulkahir Cürcanî, Esrâru’l-Belâğe, 352; Râzî, Nihâyetu’l-Îcâz, 87.
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katin farklı kategorilerine bağlı olarak mecazın da göreceli türleri oluşmaktadır. Şimdi kısaca mecaz türlerini ele alacağız.
1. Lügavî Mecaz: Lafzın engelleyici bir karine nedeniyle hakiki anlamdan
başka bir anlamda kullanılmasıdır. Hakikatte bilinen bir unsuru adlandırmak için konulan “toprak” kelimesinin mezar anlamında kullanılması
lugavî mecaza örnektir.
2. Örfî Mecaz: Bir ifadenin toplumun iletişim dilinde lugavî hakikatinden
farklı bir anlamda kullanılmasıdır.
3. Şer’î/Dinî Mecaz: Bazı lafızlar din dilinde lügat anlamından farklı anlamlarda kullanılmaktadır. Bu lafızların din dilindeki anlamları şer’î hakikat
olarak adlandırılır. Lafızların din mensuplarınca, bilinen şer’î hakikatinin
dışında kullanılması şer’î mecaz olarak değerlendirilir. Din dilinde hakikati
farklı olan bir sözün, örfteki veya lügatteki hakiki anlamında kullanılması
şer’î mecaz kapsamına girmektedir. Dinde belli bir ibadetin adı olan “hac”
kelimesinin, lügatteki karşılığı olan yönelmek20 anlamında kullanılması
veya dinde namaz anlamına gelen “salat” kelimesinin lügavî olarak dua anlamında kullanılması şer’î mecaza örnek verilebilir.21
4. Aklî Mecaz: Aynı zamanda isnat mecazı olarak da adlandırılan aklî mecaz, hakiki anlamda anlaşılmasını engelleyici bir karineyle birlikte sözdeki
fiilin gerçek failinin dışında fakat faille birlikte fiille ilgili olan zaman, mekân
veya sebep gibi başka bir öğeye nispet edilmesiyle gerçekleşmektedir.
a. Fiilin Sebebe İsnadı: Aklî mecazda fiil, gerçek faili yerine onun sebebine veya sebebi hükmünde olan zaman, mekân, alet gibi fiille ilgili olan
başka bir öğeye nispet edilerek anlatılmaktadır. Bu mecazî üslubun başta
Kur’ân’da olmak üzere Arap dilinde pek çok örneği bulunmaktadır. Bu üslubun Kur’ân’da yer verilen örneklerinden birisi şu ayette görülmektedir:
َ ﻳﺢ ﻓِ َﻴﻬﺎ ِﺻ ﱞﺮ أَ َﺻﺎﺑَ ْﺖ َﺣ ْﺮ َث َﻗـ ْﻮٍم َﻇﻠ َُﻤﻮاْ أَﻧ ُﻔ َﺴ ُﻬ ْﻢ ﻓَﺄَ ْﻫﻠ
“َﻜﺘْ ُﻪ
ٍ ْﺤﻴَﺎِة اﻟ ﱡﺪْﻧـﻴَﺎ َﻛ َﻤﺜَ ِﻞ ِر
َ ” َﻣﺜَ ُﻞ َﻣﺎ ﻳُﻨ ِﻔ ُﻘﻮ َن ﻓِﻲ ِﻫ ِﺬِﻩ اﻟ
“Bu dünya hayatında yapmakta oldukları harcamaların durumu, kendilerine zulmeden bir kavmin ekinlerine isabet edip onu mahveden kavurucu
soğuk bir rüzgâra benzer.”22
Bu ayette “kavurucu soğuk” ekinleri mahvetmenin faili olarak anlatılmaktadır. Tevhid inancına sahip bir kişiye göre bu fiilin hakiki faili Allah
Teâlâ’dan başkası değildir. O halde bu inanç doğrultusunda “kavurucu so-

20
21
22

İbn Manzûr, Lisânu’l-‘Arab, II, 778.
Bilgegil, Edebiyat Bilgi ve Teorileri, 129-130.
Âl-i İmrân: 3/117.
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ğuk” ancak bu fiilin sebebi olabilir. Bu nedenle burada fiilin sebebe isnadıyle gerçekleşen bir aklî mecaz örneği bulunmaktadır.23
b. Fiilin Zamana İsnadı: Türkçede ve Arap Dili Belagatında bir fiilin zamana nispetle anlatıldığını gösteren pek çok örnek vardır. Sözgelimi “onun
gündüzü sâim, gecesi kâimdir” örneğinde oruç tutma ibadeti gündüze, teheccüd namazı kılma eylemi de geceye nispet edilmiştir. Oysa bu zamanlar
sadece söz konusu ibadetlerin belirlenmiş vakitleridir. Zaman fail ile birlikte fiilde iştirak ettiği için mecazî olarak fiil zamana isnat edilmiştir. Ayrıca
belagat kitaplarında konuyla ilgili olarak yaygın bir şekilde yer verilen bir
beyit de şöyledir. “ِﻴﺮ َﻣ ﱡﺮ اﻟﱠﻨـ َﻬﺎ ِر َوَﻛ ﱡﺮ اﻟْ َﻌ ِﺸﻲ
ﺎب ﱠ
َ ”أَ َﺷ
َ ِﻴﺮ َوأَْﻓـﻨَﻰ اﻟْ َﻜﺒ
َ اﻟﺼﻐ
“Çocuğu ihtiyarlatır, yaşlıyı öldürür.
Gündüzün geçişi, gecenin dönüşü”24
Bu beyitte ihtiyarlatma ve öldürme fiilleri mecazî olarak bu fiilin oluştuğu zaman olan gündüz ve gece döngüsüne isnat edilmiştir.
c. Fiilin Mekâna İsnadı: Fiilin gerçek failinin yerine meydana geldiği yere
nispet edilerek anlatılması da aklî bir mecaz türüdür. Sözgelimi,

َ َِب اﻟﻠّ ُﻪ اﻷَ ْﻣﺜ
ِ ﺎل ﻟِﻠﻨ
ٍ ” ُﺗـ ْﺆﺗِﻲ أُ ُﻛﻠ ََﻬﺎ ُﻛ ﱠﻞ ِﺣ
“ ﱠﺎس ﻟ ََﻌﻠﱠ ُﻬ ْﻢ َﻳـﺘَﺬﱠَﻛ ُﺮوَن
ُ ﻴﻦ ﺑِﺈِ ْذ ِن َرﺑِّ َﻬﺎ َوﻳَ ْﻀﺮ

“(Bu ağaç), Rabbinin izniyle her zaman meyvesini verir. Öğüt alsınlar diye
Allah insanlara misaller verir”25 ayetinde meyve verme işi, bu işin gerçek
faili olan Allah Teâlâ yerine bu meyvelerin sergilendiği mekân olan ağaca
isnat edilmiştir. Hakikatte ağacın kendinden bir güçle bu fiili gerçekleştirmesi mümkün olmadığından burada mecazî bir isnat yapılmıştır.
Mecazın Tespitini Sağlayan Unsurlar
1. Karine
Karine, mecazî anlamda kullanılan lafzın hakiki anlamda anlaşılmasına
engel olan unsurdur. Çünkü karine terimi sözün hangi anlamda kullanıldığını gösteren ilave bir unsur veya alamet anlamına gelmektedir.26 Karine
lafzî veya halî olabilir. Sözgelimi hızlı bir atın “rüzgâr” olarak nitelendirilmesi karineye ihtiyaç duyan mecazî bir kullanımdır. Bu adlandırmanın
mecaz olduğunu gösteren karine durum karinesidir. Bu söz ile bir atın kas-

23
24

25
26

Abdulkahir Cürcânî, Esrâru’l-Belâğe, 291.
Abdulkahir Cürcânî, 290; Râzî, Nihâyetu’l-Îcâz, 89. Belagat kitaplarında mecaz’a örnek olarak yer
verilen bu beyit Kusam b. Habiyye es-Salatân el-‘Abdî’ye atfedilmektedir. Bkz. İbn Kuteybe eş-Şi‘r
ve’ş-Şu‘arâ’ (thk. Ahmed Muhammed Şâkir) (I-III), Dâru’l-Me‘ârif, Kahire 1958, I, 502.
İbrahim: 14/25.
Şerîf Cürcânî, Mucemu’t-Ta‘rîfât, 146.
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tedildiğini gösteren lafzî bir kayıt veya bağlamsal bir alamet bulunmadığı
takdirde sözün gerçek anlamda kullanıldığına karar verilir.
2. Alâka
Tanımda da ifade edildiği gibi mecazî anlamda kullanılan lafzın hakiki
anlamdan mecazî anlama geçişini gösteren bir ilgi bulunması gerekir. Bu
ilgi alaka olarak adlandırılmaktadır. Sözgelimi cömert bir kişinin “deniz”
olarak nitelenmesi benzetme ilgisiyle kurulmuş mecazî bir kullanımdır.
Mecaz ilgisi benzetmeye dayanabileceği gibi onun dışında sebep-sonuç
veya yakınlık gibi başka bir şeye de dayanabilir.27
AYNİ’NİN ESERLERİNDE MECAZ
Mecazın Tanımı
Aynî mecazı, “Hakiki anlama delâlet etmesini engelleyen bir karineye
muhtaç olan söz” olarak tanımlamaktadır.28 Müellif bir başka yerde mecazı
“vaz‘ edildiği anlamın gerektirdiği başka bir anlam kastedilerek kullanılan
ve vaz‘î anlamın kastedilmediğini gösteren bir karine taşıyan lafız” şeklinde
açıklamaktadır. “Ok atan bir aslanı gördüm” sözü buna örnektir.”29
Mecazın Önemi
Aynî’ye göre, Arapçanın hakikat, mecaz, sarih ve kinaye gibi özelliklerini bilmeyen kişi bu dilin bilgisinden uzaktır.30 Müellif buna örnek olarak
 ﻗﻮلkelimesinin hakikatteki anlamını, “dilin telaffuz ettiği tam veya eksik
söz” olarak açıkladıktan sonra bu kelimenin konuşma dışındaki anlamlarda mecazî olarak kullanıldığını belirtmektedir. Sözgelimi, “Ebu Hanife’nin
kavli” sözünü görüş/re’y anlamında kullanılan mecazî bir ifade örneği olarak zikretmektedir. Yine o konuşması mümkün olmayan varlıklara bu kelimenin nispetini de mecazî kullanım olarak değerlendirmektedir. Aynî,
ayetlerde31 Allah Te’âlâ’ya nispet edilen kavl kelimesinin de mecazî anlam
ifade ettiğini belirtmektedir.32

27
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Tavîle, Eseru’l-Luğa F’i İİhtilafi’l-Müctehidin, 144.
Aynî, Bedruddîn Mahmud b. Ahmed b. Musa b. Ahmed el-Huseyn, ‘Umdetu’l-Kârî Şerhu Sahîhi’l-Buharî,
(tsh. Muhammed Münir Abduh Ağa ed-Dimeşkî) (1. Baskı) (I-XXV), Dâru’l-Fikr, Beyrut tsz, II, 121.
Aynî, ‘Umdetu’l-Kârî, II, 249.
Aynî, ‘Umdetu’l-Kârî, I, 43.
Bkz. Nahl: 16/40; Fussilet: 41/11.
Aynî, ‘Umdetu’l-Kârî, I, 40; Aynî, Bedreddin Mahmud b. Ahmed b. Musa b. Ahmed el-Huseyn,
Nuhebu’l-Efkâr fî Tenkîhi Mebânî’l-Ahbâr fî Şerhi Me‘ânî’l-Âsâr (I-IXX) (1. Baskı), (thk. Ebû Temîm
Yâsir b. İbrahim), Vizâretu’l-Evkâf ve’ş-Şu’ûni’l-İslâmiyye, Katar 2008, I, 48.

233

K7AÜİFD | 2017/1 | CİLT: 3 | SAYI: 6

Aynî’nin Eserlerinde Mecaz ile İlgili İlkeler
1. Söz hakikati üzere yorumlanır.33
Aksine bir delil bulunmadığı sürece kelam hakikî anlamında alınır.34
Hakikati üzere anlaşılan sözün mecazî anlamına bakılmaz. Ancak sözün
hakikatine uygun bir gerçekliğin bulunmaması halinde onun mecazî anlamına itibar edilmesi zorunlu hale gelir.35 Sözgelimi bir kişi Arapça lafızlarla
“falancanın oğluna (veled)” diyerek bir vasiyette bulunursa hakikatte oğlu
olan kişi bu vasiyetten yararlanır. Fakat o kişinin oğlu bulunmadığı halde
oğlunun oğlu varsa oğul lafzı mecazen onun için de kullanıldığından bu
sefer vasiyetten o yararlanır.36
2. Din dilinde dinî hakikat asıldır.
Din dilindeki bir ifadenin, mecaz olarak yorumlanmasını gerektiren bir
delil bulunmadıkça, dinî hakikati üzere anlaşılması daha uygundur. Örneğin
“Her akıcı kandan dolayı vüdû’ (abdest almak) gerekir”37 hadisindeki vüdû’
kelimesinin şeriatteki anlamı abdest almaktır. O halde bu lafızla abdest almak anlamı kastedilmiştir. Bu nedenle genel anlamda Hanefîlere ve özel anlamda ise Aynî’ye göre hadiste geçen vüdû’ kelimesi şer’î hakikat anlamıyla kullanılmıştır.38 Buna karşılık bazı âlimler “Yemekten önce vüdû’ fakirliği
giderir”39 veya “Yemeğin bereketi öncesi ve sonrasında abdest almaktır”40 hadisindeki vüdû’ kelimesi ‘ellerin yıkanması’ manasında açıklamışlardır. Çün33

34
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38
39

40

Aynî, Bedreddin Mahmud b. Ahmed b. Musa b. Ahmed el-Huseyn, el-Binâye Şerhu’l-Hidâye, (I-XIII)
(thk. Eymen Salih Şa‘ban) (1. Baskı) Dâru’l-Kutubi’l-‘İlmiyye, Beyrut 2000, VI, 13
Aynî, Nuhebu’l-Efkâr, I, 164.
Aynî, ‘Umdetu’l-Kârî, XXIII, 479.
Aynî, ‘Umdetu’l-Kârî, XIII, 476.
Dârekutnî, Ebû’l-Hasan Ali b. ‘Amr b. Ahmed b. Mehdî el-Bağdâdî, Sünenu’d-Dârekutnî (1. Baskı) (I-V) (thk. Şu’ayb el-Arnaut vd.), Müessesetu’r-Risâle, Beyrut 2004, I, 287; Dârekutnî bu hadisin senedinde yer alan Yezîd b. Hâlid ile Yezîd b. Muhammed’in meçhul olduğunu ayrıca Ömer
b. Abdulazîz’in de Temîm ed-Dârî’yi görmediğini belirtmektedir. Zeyla‘î ise bu hadisin Zeyd b.
Sabit’ten nakledilen farklı bir tarikinin de bulunduğunu, İbn Adiy’den nakille bu tarikte yer alan
Ahmed İbnu’l-Ferec’in rivayetiyle ihticâc yapılamasa da kendisinden hadis alınabileceğini kaydetmektedir. Bkz. Zeyla‘î, Cemâluddîn Ebû Muhammed Abdullah b. Yusuf b. Muhammed Nasbu’r-Râye
li Ehâdîsi’l-Hidâye (1. Baskı) (I-IV) (thk. Muhammed ‘Avvâme), Müessesetu’r-Reyyân li’t-Tibâ‘ati
ve’n-Neşr, Beyrut 1997, I, 37.
Aynî, ‘Umdetu’l-Kârî, I, 262.
Taberânî, Ebû’l-Kâsım Süleyman b. Ahmed, el-Mu‘cemu’l-Evsat (1. Baskı) (I-X) (thk. Târık b. ‘Avdullah b. Muhammed, Abdulmuhsin b. İbrahim el-Huseynî), Dâru’l-Haremeyn, Kahire 1995, VII,
164; Muhammed b. Selâme b. Ca‘fer Ebû Abdullah el-Kudâî, Müsnedu’ş-Şihâb (2. Baskı) (I-II) (thk.
Hamdî b. Abdulmecîd es-Selefî), Müessesetü’r-Risâle, Beyrut 1986, I, 205; Sağânî bu hadisin rivayet
edildiği iki tarik yönünden de mevzu olduğunu belirtmektedir. Bkz. Sağânî, Ebû’l-Fedâil el-Hasan b.
Muhammed b. el-Hasan, ed-Durru’l-Multekat fî Tebyîni’l-Ğalat (1. Baskı) (thk. Ebû’l-Fidâ Abdullah
el-Kâdî), Dâru’l-Kutubi’l-‘İlmiyye, Beyrut 1985, 25; Heysemî de hadisi rivayet ettikten sonra hadisin
senedinde yer alan Nehşel b. Saîd’in metruk ravilerden olduğunu beyan etmektedir. Bkz. Heysemî,
Nuruddîn Ali b. Ebû Bekr, Mecma‘u’z-Zevâid ve Menba‘u’l-Fevâid (1. Baskı) (I-X) (thk. Abdullah
Muhammed ed-Dervîş), Et‘ime, V, 21; Râfi‘î, Şafiî’nin Müsned’inde geçmeyen bu rivayeti onun vüdû’
ile ilgili görüşünü açıklamak sadedinde kullanmaktadır. Bkz. 42. Dipnot.
Ebû Dâvûd, Et‘ime, 12; Tirmizî, Et‘ime, 39; Müellif hadisin zayıf olduğunun belirtmektedir. Elbânî de
aynı kanaati paylaşmaktadır.
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kü Arapçada bir organın yıkanmasına da vüdû’ denmektedir.41 Yukarıda yer
verilen hadislerin dışında sıhhati tartışma konusu olmayan başka hadislerde
de abdest alma fiilinin yıkanmak ve temizlenmek manasında kullanıldığı görülmektedir. Sözgelimi Müslim’in rivayet ettiği bir hadiste Resulullaha (s.a.s.)
gelen bir adam “koyun etinden dolayı abdest alayım mı? “ ”أأﺗﻮﺿﺄdiye sorunca
Hz. Peygamber ona “ ister abdest al, istersen alma!” şeklinde cevap verirken
“deve etinden dolayı abdest alayım mı?” diye sorunca “deve etinden dolayı
abdest al!” diye cevap vermiştir.42 Bu hadisin ifadesine rağmen, Nevevî’nin
kaydettiğine göre dört halife başta olmak üzere Übey b. Ka‘b, İbn Abbas ve
Ebû’d-Derdâ’ gibi pek çok sahabe ile birlikte tabiînin cumhuru deve eti yemenin abdesti bozmayacağı görüşüne sahiptirler. İmam Ebû Hanîfe, Malik, Şafiî
ve onların mezheplerine mensup olanlar da bu görüştedirler. Ancak Ahmed b.
Hanbel, İshâk b. Râhûye ve Beyhâkî gibi zatların yanında genel olarak Ehlu’lHadis bu hadise dayanarak deve etini yemenin abdesti bozacağı kanaatindedirler. Cumhura göre ise bu hadisten sonra Câbir (r.a.) Hz. Peygamberden
rivayet ettiği bir ateşle pişen yemeklerin yenilmesinin abdest tazelemenin nedeni olmadığına ilişkin umum ifade eden bir hadis rivayet ettiğini belirterek
önceki hükmün mensuh sayılacağı görüşünü savunmuşlardır. Buna karşılık
pişmiş deve etinin yemenin abdesti bozduğu kanaatinde olanlar bu konuyla
ilgili olan hadisin has bir anlama sahip olduğundan umum ifade eden diğer
hadis tarafından neshedilemeyeceğini savunmuşlardır.43 Kanaatimce bu konuda nesih ile çözüm bulmak yerine hadiste geçen “tevaddu’” sözlük anlamında anlaşılması daha uygundur. Bu diyalogda her ne kadar terim olarak
abdest almak anlamına gelen bir fiil kullanılmış olsa da gerçekte konu abdest
almak ile ilgili değildir. Çünkü herhangi bir yemeği yemek abdesti gerektiren
haller arasında yer almamaktadır. Kısacası bu hadislerde geçen “vudû’” veya
“tevaddu’” kelimeleriyle dilsel hakikatleri olan el ve yüz gibi bir organı yıkamanın kastedildiği anlaşılmaktadır.
Şafiî bu kelimenin luğavî hakikatinin ‘bir organı yıkamak’ olduğuna dayanarak kan akmasından dolayı vüdû’un gerektiğini anlatan hadisten maksadın kanayan organı yıkamak olduğu görüşüne savunmaktadır. Bu neden41
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Râfi‘î, Abdulkerim b. Muhammed b. Abdulkerim Ebû’l-Kâsım, Şerhu Müsnedi’ş-Şafiî (I-IV), (thk.
Ebû Bekir Vâil Muhammed Bekir Zehrân) (1. Baskı), Vizâretu’l-Evkâfi Ve’ş-Şuûni’l-İslâmiyye, Katar
2007, I, 132; Sifareynî, Şemsuddin Ebû’l-‘Avn Muhammed b. Ahmed b. Sâlim el-Hanbelî, Keşfu’lLisâm Şerhu ‘Umdeti’l-Ahkâm (I-VII), (thk. Nureddin Tâlib) (1. Baskı), Vizâretu’l-Evkâfi Ve’şŞuûni’l-İslâmiyye, el-Kuveyt – Dâru’n-Nevâdir, Suriye 2007, VI, 590.
Müslim, Hayız, 97.
Malik b. Enes, el-Muvatta’ (4. Baskı) (I-III) (thk. Abdulvahhâb Abdullatîf), Vizâretu’l-Evkâf, Kahire
1994, 37-38; Nevevî, Sahîhu Müslim bi Şerhi’n-Nevevî (1. Baskı) (I-XIIV), el-Matba‘atu’l-Mısriyye li
Ezher, Kahire 1929, IV, 48.
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le o, kan akmasından dolayı abdest almanın gerekmediği kanaatindedir.44
Aynî ise Şafiî’nin görüşü karşısında mensubu olduğu Hanefî mezhebinin,
kanama nedeniyle abdestin bozulacağı ve bu nedenle yenilenmesi gerekeceği görüşünü savunmaktadır.
Mürsel Mecaz
Benzerlik dışında bir alaka ve hakiki manayı engelleyen bir karîne nedeniyle, gerçek anlamının dışında kullanılan söze mürsel mecaz denilmektedir. Elin, nimet veya kudret anlamında kullanılması örneğinde olduğu
gibi…45 Şu halde, bir dil ibaresinde mecazî anlama yol açan ilgi, benzerliğin
dışındaki bir nedenden kaynaklanırsa, buna mürsel mecaz denilmektedir.
Şimdi Aynî’nin Mürsel mecaz yorumlarına bakalım.
1. Melzûmun Zikredilmesiyle Lazımın Kastedilmesi
a. İman kelimesinin tasdik anlamında kullanılması
İman kelimesi din dilinde lugavî hakikatine nispetle mecazî anlamlarda
kullanılmaktadır. Çünkü iman kelimesinin lugavî hakikati “kalbin bir konu
hakkında tatmin olması ve sükûna ermesidir.” Oysa iman kelimesi dinde güvenmek ve tasdik etmek anlamında kullanılmaktadır. Bu iki anlamın lügat
anlamına göre mecaz olduğu açıktır. “Çünkü bir şeyi yalanlamaktan emin
olan kimse onu tasdik etmiş, emin olan kimse de güven ve tatmin duygusuna
ermiştir. O halde burada (anlam bakımından) melzûmdan ikinci lazıma bir
geçiş söz konusudur.”46
Arap dili lügatinden din diline aktarıldığı andan itibaren iman kelimesinin dinî hakikati, “kalbinde zerre kadar iman bulunan kimseyi cehennemden
çıkarınız”47 ifadesiyle Yüce Allah tarafından taltif edilmeye vesile olan kalbin
muayyen bir tasdiki haline gelmiştir. Ancak amellerin, imanın bir bölümü
olarak anlatıldığı bazı hadislerdeki imanın48 anlamı, kişinin ateşe girmesini
tamamen engelleyecek olan kâmil imandır. İmanın, ameli de kapsayacak şekilde geniş bir anlamda kullanılması ehl-i sünnete göre hakikat değil mecazdır. Çünkü ehl-i sünnet âlimleri İslâm dinine kalben şüphesiz olarak iman
44
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Keşmîrî, Muhammed Enver Şah b. Mu‘azzam Şah el-Hindî, el-‘Urfu’ş-Şezzî Şerhu Suneni’t-Tirmizî
(I-V) (1. Baskı) (tsh. Muhammed Şakir), Dâru’t-Turâsi’l-‘Arabiyye, Beyrut 2004, I, 119.
Kazvînî, Celâluddîn Muhammed b. Abdurrahmân b. Ömer b. Ahmed b. Muhammmed el-Hatîb, el-Îdâh
fî ‘Ulûmi’l-Belağe (1. Baskı) (Thk. İbrahim Şemsuddîn), Dâru’l-Kutubi’l-‘İlmiyye, Beyrut 2003, 205-206
Aynî, ‘Umdetu’l-Kârî, I, 102.
Buhârî, İman, 13, Rikâk, 51; Müslim, İman, 326; İbn Mâce, İmân, 9; Zühd, 13; Hadisin metni
Buhârî’ye aittir.
Buhârî, İman, 38; el-Mezâlim, 31; Müslim, İman, 12, 58.
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eden ve diliyle bunu ikrar eden kimsenin ehl-i kıble sayılacağı hususunda ittifak etmişlerdir. Çünkü tasdik, imanın aslı, ameller ise onun fürû‘udur. İmanın ‘altmış küsur’49 veya ‘yetmiş küsur’ bölümden meydana geldiğini bildiren
hadislerde geçen iman kelimesi hem imanın aslı olan tasdiki hem de onun
tafsilatı mahiyetindeki amelleri de kapsayacak şekilde kullanılmıştır. Aynî bu
anlatım tarzını ‘aslın fer’ anlamında kullanılması’ şeklinde nitelemektedir.50
Ayet ve hadislerde imanın amelleri de içerecek şekilde geniş anlamda
kullanılması lafzın bir defalık kullanımıyla hem hakiki hem de mecazî anlamının kastedilebileceğini de göstermektedir.
b. Hayız sıfatının ergen anlamında kullanılması
“Hayız gören kadının namazı başörtüsüz kabul olmaz”51 hadisindeki hayız
gören ibaresiyle hayız halini görme yaşına ermiş kadın kastedilmiştir. Burada
ergen kadının bir özelliği zikredilerek mecazî olarak o hali yaşama seviyesindeki bütün kadınlar anlatılmıştır. Çünkü bu sözün hakiki anlamda anlaşılmasına mani bir karine vardır. Bu karine hayızlı kadının namaz kılamamasıdır.
Bu anlatım tarzı melzumun lazıma delâleti olarak adlandırılmaktadır.52 Bu
türden bir örnek de ergen bir erkeği anlatmak için ‘ihtilâm olan’ ibaresinin
kullanılmasıdır. Sözün gerçek anlamda kullanılmasına mani bir karine bulunduğu bu tür durumlarda söz mecazî anlamda yorumlanır.53
c. Sebebiyet ve Âliyet
Aynî, “kimin ellerinin altında kardeşi bulunursa ona yediğinden yedirsin! Giydiğinden giydirsin”54 hadisinin şerhinde ‘ellerinin altında’ ifadesinin
mecazî olarak kudret veya yönetim anlamında; kardeş kelimesinin de mutlak olarak Âdem’in çocukları kastıyla akrabalık veya İslâm kardeşliği anlamında kullanıldığını belirtmektedir.55
İstiareli Mecaz
“İşte bu, yapmış olduklarınıza karşılık size mîras olarak verilen cennettir”56
âyetinde cennetin miras olarak verilmesinden bahsedilmektedir. Malum
olduğu üzere miras hakikatte “bir ölünün terikesinden yakınlarına intikal
eden mal”dır.57 Oysa burada Allah’ın bir lütfu olan cennetten söz edilmekte49
50
51
52
53
54
55
56
57

Buhârî, İman, 2; Müslim, İman, 12, 57.
Aynî, ‘Umdetu’l-Kârî, I, 104; 127.
Tirmizî, Salât, 277.
Aynî, el-Binâye II, 121.
Aynî, el-Binâye, VI, 169.
Buhârî, Edeb, 44; Ebû Dâvûd, Edeb, 133.
Aynî, ‘Umdetu’l-Kârî, I, 208.
Zuhruf: 43/72.
Mehmet Erdoğan, Fıkıh ve Hukuk Terimleri, (4. Baskı), Ensar, İstanbul 2013, 379.
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dir. Aynî bunun mecazî bir kullanım olduğunu beyan etmektedir.58 Çünkü
cennet mirasa benzetilmiş sonra da miras onun yerine kullanılmıştır.
İstiare-i Mekniye
‘Halâvet-i iman’ nitelemesinde geçen halâvet/tatlılık sıfatı bal ve benzeri
tadılabilir yiyeceklere ait bir özelliktir. Bu betimleme ile öncelikle iman bala
benzetilmiş, ardından kendisine benzetilen konumundaki bal hazfedilmiş
ve sonunda bala ait bir özellik olan tatlılık, mecazî olarak iman için kullanılmıştır. Bu benzetmedeki teşbih yönü kalbin arzusu ve haz almasıdır. Bu
bir mecazî kullanımdır.59
Aklî Mecaz
Bir fiilin gerçek failinden başka bir sebebe dayandırılmasına aklî mecaz60
veya isnat mecazı denir.
Aynî vahyin indiriliş şeklini anlatan hadis rivayetinde Hz. Peygambere
sorulan “Vahiy sana nasıl gelir?” soru cümlesinde vahyin gönderilişi/getirilişi yerine vahyin bizzat gelme fiilinin öznesi olarak anlatılmasını şöyle
nitelendirmektedir: “Burada aklî mecaz vardır. Bu mecaz tıpkı “bahar bitkiyi/sebzeyi bitirdi” sözünde olduğu gibi gelişin vahye dayandırılması söz
konusudur. Çünkü bitirme eylemi Allah Te’âlâ’ya aittir, bahara ait değildir.
Burada fiilin veya onun anlamının konuşan tarafından zahiren öznenin dışında fiile bitişik olan başka bir şeye isnat edilmesi durumu vardır. Bu tür
anlatımlar isnat mecazı olarak adlandırılmaktadır. Yukarıdaki ifadenin aslı
da “vahyi taşıyan sana nasıl geldi?” olmalıyken vahyin taşıyıcısı ile alıcısı
arasındaki iltisaktan dolayı gelme eylemi vahye isnat edilmiştir.”61
Zaman Mecazı
Gelecek zaman olacak bir olayın geçmiş zamana ait bir edatla veya bunun
tam tersi bir şekilde geçmişte gerçekleşen bir olayın gelecek zamanı gösteren
edatlarla62 anlatılmasıdır. Sözgelimi “ O zaman onlar, boyunlarında demir halkalar ve zincirler olduğu hâlde kaynar suda sürüklenecekler”63 âyetinde geçmiş
zaman zarfı ”  ” إ ْذedatı gelecekte gerçekleşecek bir hadise içinde kullanılmış58
59
60
61
62
63

Aynî, ‘Umdetu’l-Kârî, I, 184.
Aynî, ‘Umdetu’l-Kârî, I, 149.
Abdulkahir Cürcânî, Esrâru’l-Belağe, 285.
Aynî, ‘Umdetu’l-Kârî, I,
Cum‘a: 60/11.
Mü’min: 40/71.
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tır. Aynî, İbn Mâlik’e referansla belli bir zaman dilimine ait kalıpların, başka
bir zamanı anlatmak için kullanılmasının mecaz olduğunu belirtmektedir.64
Âmm Lafızda Mecaz
“Ameller ancak niyetlere göredir...”65 Hadisinde ameller niyete bağlanmıştır. Bu hadis farklı tariklerle Buharî ve Müslim’in Sahîh’lerinde ve
Sünenlerde rivayet edilmiştir.66 Hadisin rivayet edilen bütün tariklerinde
‘amelin niyet ile birlikteliğini’ vurgulayan kesin ifadeler yer almıştır. Bu hadiste geçen amel kelimesiyle ne kastedildiği âlimler arasında tartışma konusu olmuştur. Bu hadiste mutlak olarak amellerin varlığı mı, amellerin
sıhhati mi, yoksa amellerle elde edilmesi umulan sevap mı kastedilmiştir?
Amellerin varlığı bizzat niyetlere bağlı olmadığına ve ameller niyetsiz olarak da gerçekleşebildiğine göre acaba bu hadisin ifadesinde eksiltme yolu
ile gerçekleşen bir îcaz mı söz konusudur? Aynî bu hadisin lafzının nasıl
anlaşılması gerektiği hususundaki görüşlere ve fıkhî bakımdan yorumlanmasında mezhepler arasında meydana gelen tartışmalara yer vermiştir.
Aynî, bu hadisin etrafında gelişen tartışmalara ilişkin tarafların görüşlerini
aktardıktan sonra kendi düşüncelerini de açıklamıştır.67
Bazı hadis şârihleri, bu hadisi hakikî anlamıyla “Her amelin bir niyeti
vardır. O halde niyetsiz amel yoktur” şeklinde açıklamışlardır.68 Bu açıklamanın dayandığı gerekçe hadisin lafzıdır. Hadiste geçen ameller kelimesi
çoğul kipte ve ta‘rif lâmı ile birlikte kullanıldığından lafzî olarak amel cinsinin kapsamına giren her eylemi ifade etmektedir. Bu durumda bütün amellerle niyetleri arasında bir bütünün parçalarında olduğu gibi mutlak bir bağ
oluşmaktadır. Bizim burada yer verdiğimiz hadis rivayetinde ameller ile
niyetler arasında mutlak bağıntıyı ortaya koyan başka bir tekit lafzı daha
vardır. Bu lafız, hasr anlamını da ifade edebilen إﻧﻤﺎ/ancak lafzıdır.69 Her
halükârda bu hadisin bütün varyantlarında amel ile niyet arasında zorunlu bir bağın bulunduğunu gösteren tahsis ifadesi bulunmaktadır. Buradaki
amel kelimesiyle bütün insanların fiilleri mi yoksa mükelleflerin ibadetle64
65
66
67
68

69

Aynî, ‘Umdetu’l-Kârî, I, 58.
Buhârî, Bed’ü’l-vahy, 1; Ebû Davûd, Talak, 11; Müslim, İmâre, 155. (Müslim rivayeti: Ameller niyete göredir.)
Hadisin diğer rivayetleri ve senet tahlleri için bkz. Aynî, I, 46-51.
Aynî, ‘Umdetu’l-Kârî, I, 59-72.
İbn Hacer el-‘Askalânî, Ahmed b. Ali Ebû’l-Fadl, Fethu’l-Bârî bi Şerhi Sahihi’l-Buhârî (thk. Abdulaziz
b. Abdullah b. Bâz, Muhammed Fuad Abdulbaki, Muhibbuddin el-Hatib) (1. Baskı) (I-XIII), Dâru’lMa‘rife, Beyrut 1960, I, 12.
İbn Hacer, Fethu’l-Bârî, I, 13; Aynî, ‘Umdetu’l-Kârî, I, 56. Aynî de hasr konusunda Muammer
Bayraktutar’ın “Bedruddîn el-Aynî’ye Göre Hadislerde Hasr Uslûbunun Kullanımı ve Mânâya
Etkisi” adlı makalesi referans ve atıf olarak gösterilebilinir.
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ri mi anlatılmak istenmektedir? Hadis şarihleri genellikle amel kelimesiyle ibadetlerin kastedildiğini öne çıkarmışlardır. Ancak hadisin devamında bulunan “kimin hicreti bir kadına ulaşmak amacına matuf ise sonuçta
ona ulaşacaktır” ifadesi ve bu ifadenin sebeb-i vürûdu dikkate alındığında
aslında bütün amellerin sonuçlarının, kalpte kendileri için beslenen niyete bağlı olduğu söylenebilir. Herhangi bir uhrevî amaç gütmeyen dünyevî
amellerinin niyete bağlı olması, o amelin dini anlamda sahih olmasından
ziyade onunla hedeflenen sonucun gerçekleşebilmesi anlamına gelir.
Arapça dilbilgisi açısından isim cümlesinden meydan gelen bu hadisin
yüklemi konumundaki carr-mecrurdan oluşan cümleciğin aslında fiil veya
fiilimsi bir mahzuf habere müteallik olduğunu hatırlamakta fayda vardır. Bu
nedenle hadis şarihleri kendi anlayışları doğrultusunda bu cümleye bir yüklem takdir etmişlerdir. Bu yüklemin ‘sayılır’, ‘tamamlanır’, ‘sahih olur’, ‘oluşur’,
‘gerçekleşir’ ifadeleri olabileceği belirtilmiştir. et-Tîbî gibi bazı âlimler buradaki mahzuf ifadenin şer’î hüküm bildiren bir ifade olması gerektiğini söylemişlerdir. el-Beydâvî niyetin, “kalbin hemen veya daha sonra gerçekleşecek bir
menfaati temin veya bir zarardan emin olmak amacıyla bir şeye yönelmesi”
şeklinde tanımlamıştır.70 Bu çalışmayı ilgilendiren asıl konu ise bu hadiste
belirtilen bağın bizzat ameller ile niyetler arasında olup olmadığıdır. Bir başka ifadeyle hadisin dildeki hakiki anlamının geçerli olup olmadığı, burada bir
mecazın bulunup bulunmadığı çalışmamızın esasını oluşturmaktadır. Amellerin bizzat meydana gelişinin niyetle doğrudan ve zorunlu bir irtibatının bulunmadığı genel kabul gören bir yaklaşımdır. Çünkü niyet olmadan da amel
meydana gelebilir. O halde niyetsiz amelin olamayacağı ifadesinden maksat
amelin bizzat kendisi değil, geçerlilik, tamamlanma ve ecir gibi onun zatına
tabi olan nitelikleridir. İbn Hacer’in hocası el- Bulkînî (ö. 805/1403) buradaki
mahzuf yüklemin, niyetin amele tabi olduğunu ortaya koyan hadisin beyanına
bağlı olarak mutlak anlam ifade eden bir fiil veya ism-i fail olması gerektiğini
belirtmiştir. Bu durumda niyetin bulunmaması durumu sıhhat başta olmak
üzere amelin niteliklerini de tamamen ortadan kaldırmaktadır.71 Nevevî de
hadisteki mahzufu şöyle takdir etmiştir: “Ameller ancak niyetlerle hesap edilir,
niyetsiz yapıldığında hesap edilmez.” Hattâbî ise hadisi “Din ile ilgili amellerin
hükümlerinin sıhhati ancak niyet ile gerçekleşir” şeklinde açıklamış ve buna
binaen sözlü ve fiili bütün dinî amellerin sıhhatini niyete bağlamıştır. Beydâvî,
hadiste, amellerin varlığının bizzat niyete bağlı olmamasına dayanarak başta
70
71

İbn Hacer, Fethu’l-Bârî, I, 13.
İbn Hacer, Fethu’l-Bârî, I, 13.
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sıhhat olmak üzere amelin sonucunda gerçekleşen bütün niteliklerin ancak
niyetle var olabileceğinin anlatıldığı kanaatine sahiptir. Bu nitelikler amelin
sıhhati veya fazileti ile ilgili olabilir. Fakat hadiste zikredilen amelin zatına
en yakın nitelik onun sıhhati olduğundan burada öncelikle kastedilen sıhhat
olmalıdır.72 Bu anlayışla hareket eden üç mezhep imamı abdest, gusül, namaz,
oruç ve diğer ibadetler için niyetin şart olduğu görüşüne ulaşmışlardır.73
İmam Ebû Hanîfe, Ebû Yusuf, Muhammed, Züfer, Sevrî ve Evzâ’î ise gusül ve abdest için niyetin gerekli olmadığı görüşüne sahiptir. Hanefî mezhebi yorumuna göre niyet hadisindeki amellerden kasıt amellerin sıhhati
değil kemali ve sevabıdır. Bu görüşün dayandığı birinci gerekçe İslâm dini
açısından birçok amelin niyetsiz olarak da gerçekleşmekte olduğudur. İkinci gerekçe ise âlimlerin hadisteki amel lafzıyla onun sevap niteliğinin kastedildiği üzerinde ittifak etmelerine rağmen onun sıhhatinin kastedildiği
görüşünde ihtilaf etmiş olmalarıdır. Buna göre üzerinde ittifak edilen görüş
ihtilafa neden olan görüşten evladır. Aynî mensubu olduğu Hanefî mezhebine ait bu görüşleri aktardıktan sonra diğer görüşün geçersizliğini ortaya
koymak için daha önemli bir iddiada bulunmaktadır. Ona göre hadisteki
ameller lafzının amellerin sıhhati olarak yorumlanması durumunda bütün
mezheplerin niyet için kaynak olarak gösterdikleri ayetlerin74 haber-i vahit
ile neshi gündeme gelecektir.75 Abdestin alınmasını emreden ayette76 veya
Allah’a ihlas ile ibadet edilmesini emreden ayette niyetten söz edilmemektedir. Buna rağmen niyetin abdest için şart olduğunu ileri sürmek Kur’ân’ın
mutlak beyanının haber-i vahit ile takyit etmek anlamına geleceğinden bu
da nesih ile aynı anlama gelmektedir. Oysa kitabın sünnet ile neshi İmam
Mâlik ve Şâfiî tarafından kabul edilmemiş fakat usûlcülerin çoğu mütevâtir
veya meşhur haber ile Kur’ân’ın neshedilebileceği görüşüne sahiptirler.77
Mücmel Lafızda Mecaz
Mücmel, birden fazla anlama delâlet etmesi muhtemel olan sözdür. Ka72
73
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Aynî, ‘Umdetu’l-Kârî, I, 63.
Cezîrî, Abdurrahman b. Muhammed ‘İvaz, el-Fıkh ‘alâ’-l-Mezâhibi’l-Erba‘a (3. Baskı) (I-V) Dâru’lKutubi’l-‘İlmiyye, Beyrut 2003, I, 50-52.
Beyyine: 98/5. “Oysa onlar, doğruya yönelerek, dini yalnız Allah’a has kılarak O’na kulluk etmek, namazı kılmak ve zekâtı vermekle emrolunmuşlardı.” Bu ayet niyetin kaynağı kabul edilmiştir. Ayrıca
bkz. Şûrâ: 42/13.
Aynî, ‘Umdetu’l-Kârî, I, 64.
Mâide: 5/6.
Serahsî, Ahmed b. Muhammed b. Ebû Sehl Şemsu’l-Eimme, Usûlu’s-Serahsî (1. Baskı) (I-II) (Thk.
Ebû’l-Vefâ el-Efğânî), Dâru’l-Ma‘rife, Beyrut 1993, II, 67; Gazâlî, Ebû Hâmid Muhammed b. Muhammed b. Muhammed, el-Menhûl min Ta‘lîkâti’l-Usûl (1. Baskı) (Thk. Muhammed Hasan Heyto),
Dâru’l-Fikr, Dımaşk 1970, 387.
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palılığını açıklığa kavuşturacak belirleyici bir beyan bulunmadıkça delâleti
kesin olarak tayin edilemeyen lafızdır. Mücmel lafızdaki kapalılık müşterek bir lafız olması veya mecaz anlam ifade etmesi gibi birçok nedenden
kaynaklanabilmektedir.78 Bir lafız kesin olarak bilinmeyen bir şeye mutlak
olarak delâlet edecek şekilde kullanıldığında mücmel olur. Açıklayıcı bir
bilgi bulunmadıkça mücmelin genel anlamıyla delillendirme yapılamaz.79
Aynî, abdestte başın mesh edilmesini emreden ifadenin mücmel bırakıldığını belirtmiştir. Her ne kadar başlar kelimesinin anlamı açık olsa da başta
mesh edilmesi gereken miktar mücmeldir. Bununla birlikte başın mesh edilmesini emreden ayetin mücmel ifadesini, devamındaki ilsâk veya teb‘id anlamındaki cer harfi ve konuyla ilgili hadis rivayetleri beyan etmiştir. Mücmel
bir ifadeyle hakikatte o ifadenin kapsamına giren bütün muhtevanın kastedilip edilmediği açıklayıcı bir beyana göre belirlenir. Bu gerekçeyle bilhassa
Şafiî gibi âlimler abdest alınmasını emreden ayette başın mesh edilmesini
gerektiren emir lafzının mücmel oluşuna dayanarak başın en küçük bölümünün farzın yerine getirilmesi açısından yeterli olacağını savunmuşlardır.
ِ ( ”ﺑِﺮُؤbaşınıza)80 ifaAyrıca ilgili ayetin meshi anlatan kısmında yer alan “وﺳ ُﻜ ْﻢ
ُ
desinin başındaki “ ”بcer harfinin iltisak bildirdiğini ve başın en az miktarının mesh edilmesinin yeterli olacağı kanaatine varmışlardır. Buna ilave
olarak konuyla ilgili hadislerin mesh edilecek miktarın açığa kavuşturulması açısından net olmamasını da dikkate alan Şafiîler, başın üç saç telinden
oluşan en küçük bölümünün, hatta bazı mezhep âlimlerine göre, bir tek saç
telinin bile mesh edilmesinin farzın yerine getirilmesi açısından yeterli olacağını belirtmişlerdir.81 Malikîler ayetin genel mutlak ifadesinden hareketle
başın tamamının mesh edilmesin farz olduğunu belirtmişlerdir. Bu görüşe
göre ilsâk anlamındaki “ ”بharfi zait kabul edilmektedir. Cer harfinin zait
kabul edilmesi mecazdır. Oysa hakikate tabi olan mecaz onunla çelişerek onu
ortadan kaldıramaz. O halde hakiki anlamda yorumlanması mümkün olan
lafzın karinesiz bir şekilde mecaza hamledilmesi doğru görülmemektedir.
Hanefî âlimler de ayetteki “ ”بcer harfinin iltisak bildirdiği kanaatinde olmakla birlikte ayetteki mücmel ifadeyi konuyla ilgili hadis rivayetlerine dayanarak başın dörtte birlik bir kısmının veya üç parmağın kaplayacağı kadar
78
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Heysem Hilâl, Mu‘cemu Mustalahi’l-Usûl (1. Baskı), Dâru’l-Cebel, Beyrut 2003, 280.
Cessâs, Ahmed b. Ali er-Râzî, el-Fusûl fi’l-Usûl, (I-IV) (thk. ‘Iccîl Câsim en-Neşmî) (1. Baskı),
Vizâretu’l-Evkâf ve’ş-Şu’uni’l-İslâmiyye, Kuveyt 1985, I, 68.
Mâide: 5/6.
Mâverdî, Ebû’l-Hasan Ali b. Muhammed b. Muhammed b. Habîb el-Basrî el-Bağdâdî, el-Hâvî elKebîr Fî Fıkhi’l-İmâm eş-Şâfiî ve Huve Şerhu Muhtasari’l-Muzenî, (I-IXX) (thk. Ali Muhammed
Mua‘vvad, Âdil Ahmed Abdulmevcûd) (1. Baskı), Dâru’L-Kutubi’l-‘İlmiyye Beyrût 1994, I, 114.
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ön kısmının mesh edilmesinin farz olduğu şeklinde açıklamışlardır. Haber-i
vâhidin sübutu zannî olsa da sübutu kesin olan ayetin zannî olan delâletini
açıklamaktadır. Bu nedenle haberin açıkladığı miktar olan perçemin meshi,
farzın bir parçası olarak görülmektedir. Aynî, iltisak bildiren harfin hakikatinin baştan sayılan en az miktar olduğunu kabul etmekle birlikte bu ifadenin
başın dörtte birlik ön kısmının mesh edilmesini de mecazen gerektirdiğini
belirtmiştir. Ona göre bu delâlet türü hâs bir lafızla âmm bir anlamın kastedilmesi şeklindeki yaygın mecaz türü kapsamına girmektedir. “Mücmel lafzın, icmâlen delâleti, hass bir lafızla umumun kastedilmesi” örneğinde olduğu gibi mecazî bir kullanım sayılmaktadır. Bu iki anlatım şekli yaygın olarak
kullanılan eşit düzeyde mecaz türleridir.82
Sonuç
Mecaz genelde bütün dillerin özelde ise Arap dilinin veciz anlatım yöntemlerinden birisidir. Kur’an Arapçanın kurallarının ve üslup özelliklerinin
sağladığı ortamda açık ve anlaşılır ifadelerle nazil olduğundan ayetlerin ve
hadislerin maksadına uygun olarak açıklanabilmesi bu dilin imkân ve sınırlılıklarının göz önünde bulundurulmasına bağlıdır.
Mecazı dikkate almayan metin yorumu aşkın olan vahyin mesajını lafızların dar kalıplarının sınırlarına indirgeme riskini taşımaktadır. Arap toplumunun anlaşma aracı olarak kullandığı bir dilin tekdüze kelimeleri vahyin
diriltici dokunuşuyla zengin boyutlar kazanmıştır. Çünkü duyuüstü âlemden
sudur eden bilgi vahiy aracılığıyla duyusal alandaki olağan dilsel formlarda
bizlere ulaştırılmıştır. Bu bakımdan mecaz ilahî mesajın bildirilmesinde benzetme gibi çeşitli ilgilerle düşünmeye kurgulanmış olan insan zihnine sınırlı
lafızları kullanarak sınırsız anlamları aktarma imkânını kazandırmıştır.
İslâm âlimlerinin ekseriyeti Kur’an ayetlerinde ve hadislerde önemli bir
yer tutan mecazları bağlamına uygun olarak yorumlamışlardır. Çalışmamızın esas konusu olan Aynî de dilde ve dinde mecazın varlığının farkında
olan ve mecazı anlam aktarımının edebî bir türü olarak kabul eden cumhurun görüşünü sürdürmektedir. Bu nedenle de Aynî’nin kitaplarında mecazî
yorumun çok çeşitli örnekleri görülebilmektedir.
Aynî’ye göre, Kur’an ayetlerinde ve hadislerde mecazî üslûbun en güzel
örnekleri bulunmaktadır. Bu nedenle mecazın bilgisine vakıf olmayan kişinin ilmine ve yorumuna güvenilemez.
82

Aynî, el-Binâye, I, 174; ‘Umdetu’l-Kârî II, 236.
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Aynî, mecazî lafızları açıklarken öncelikle konu ile ilgili farklı görüşleri
objektif bir şekilde aktardıktan sonra bu görüşleri mukayeseli olarak tahlil etmektedir. Müellif, Hanefî olduğu halde, mezhep görüşünü savunmak
konusunda katı değildir. Bilakis o, doğru bulduğu diğer mezhep mensubu
âlimlerin görüşlerinin isabetini belirtmekten de sakınmamaktadır.
Aynî hüküm ifade etmesi bakımından mecazın hakikatin halefi olduğu
görüşüne sahiptir. Yine o din dilinde şer‘î hakikatin lugavî hakikatten üstün olduğu kanaatini savunmaktadır.
Dinin muhatapları olan insanlar için lafızların öncelikle gerçek manalarında anlaşılması esastır. Gerçek anlamının dışında kullanıldığını gösteren
bir delil veya karine olmadığı sürece lafızların mecaz olarak nitelenmesinin
bir mesnedi bulunmamaktadır. Bir sözün mecaz olarak değerlendirilebilmesi için dilbilimcilerin açık beyanları ve lafzın hakikatine mani bir delilin
veya karinenin bulunması gerekir. Keyfi olarak ileri sürülen her mecaz iddiası dini metinleri anlama ve yorumlamada üzerinde durduğumuz ortak
zemine zarar veren tutarsız bir aşırı yoruma kapı aralama tehlikesini barındırdığı gözden uzak tutulmamalıdır.
Kaynakça
Bâkûrî, Ahmed Hassan el-, Eseru’l-Kur’âni’l-Kerim Fi’l-Luğati’l-Arabiyye, (4. baskı),
Dâru’l-Ma‘arif, Kahire 1987.
Ahmed Muhtâr Ömer, İlmu’d-Delâle (5. baskı), İlmu’l-Kutub, Kahire 1998.
Aynî, Bedreddin Mahmud b. Ahmed b. Musa b. Ahmed el-Huseyn, ‘Umdetu’l-Kârî Şerhu Sahîhi’l-Buharî, (tsh. Muhammed Münir Abduh Ağa ed-Dimeşkî) (1. Baskı)
(I-XXV), Dâru’l-Fikr, Beyrut tsz,
_____, Nuhebu’l-Efkâr fî Tenkîhi Mebânî’l-Ahbâr fî Şerhi Me‘ânî’l-Âsâr (I-IXX) (1. Baskı), (thk. Ebû Temîm Yâsir b. İbrahim), Vizâretu’l-Evkâf ve’ş-Şu’ûni’l-İslâmiyye,
Katar 2008.
_____, el-Binâye Şerhu’l-Hidâye, (I-XIII) (thk. Eymen Salih Şa‘ban) (1. Baskı) Dâru’lKutubi’l-‘İlmiyye, Beyrut 2000.
Bilgegil, M. Kaya, Edebiyat Bilgi ve Teorileri, (1. Basım) Salkımsöğüt, Erzurum 2015.
Bilmen, Ömer Nasuhi, Hukuk-i İslâmiye ve Istılahat-ı Fıkhiye Kamusu (I-VI), Özensar
yay. İstanbul ts.,
Buhârî, Ebû Abdullah Muhammed b. İsmail, Sahîhu’l-Buhârî, Mevsuatu’s-Sünne elkütübü’s-Sitte ve Şurûhuha, Çağrı Yay., İstanbul 1992.
Cessâs, Ahmed b. Ali er-Râzî, el-Fusûl fi’l-Usûl, (I-IV) (thk. ‘Iccîl Câsim en-Neşmî) (1.
Baskı), Vizâretu’l-Evkâf ve’ş-Şu’uni’l-İslâmiyye, Kuveyt 1985.
İbn Manzûr, Cemaluddin Muhammed b. Mukerrem, Lisanu’l-‘Arab (I-VI) (thk. Abdul-

244

AYNÎ’NİN MECAZI YORUMLAMA YÖNTEMİ

lah Ali el-Kebir, Muhamed Ahmed Hasbullah, Haşim Muhammed eş-Şazeli),
Dâru’l-Meârif, Kahire ts.,
İbrahim Enis, Delâletü’l-Elfâz (5. Baskı), Mektebetü’l-Ancelo el-Mısriyye, Mısır 1984
Cezîrî, Abdurrahman b. Muhammed ‘İvaz, el-Fıkh ‘alâ’-l-Mezâhibi’l-Erba‘a (3. Baskı)
(I-V) Dâru’l-Kutubi’l-‘İlmiyye, Beyrut 2003.
Cürcanî, Abdulkahir b. Abdurrahman b. Muhammed, Esrâru’l-Belağa (tlk. Mahmud
Muhammed Şakir), Matbaatu’l-Medenî, Kahire 1991.
Cürcanî, Ali b. Muhammed eş-Şerif, Mucemu’t-Tarifat, Mektebetu Lübnan, Beyrut 1985.
Dârekutnî, Ebû’l-Hasan Ali b. ‘Amr b. Ahmed b. Mehdî el-Bağdâdî, Sünenu’d-Dârekutnî
(1. Baskı) (I-V) (thk. Şu’ayb el-Arnaut vd.), Müessesetu’r-Risâle, Beyrut 2004.
Ebû Dâvûd, Süleyman b. el-Eş‘as, Sünenü Ebî Dâvûd, Mevsuatu’s-Sünne el-kütübü’sSitte ve Şurûhuha, Çağrı Yay., İstanbul 1992.
Erdoğan, Mehmet, Fıkıh ve Hukuk Terimleri, (4. Baskı), Ensar, İstanbul 2013.
Gazâlî, Ebû Hâmid Muhammed b. Muhammed b. Muhammed, el-Menhûl min
Ta‘lîkâti’l-Usûl (1. Baskı) (Thk. Muhammed Hasan Heyto), Dâru’l-Fikr, Dımaşk
1970.
Heysem Hilâl, Mu‘cemu Mustalahi’l-Usûl (1. Baskı), Dâru’l-Cebel, Beyrut 2003.
Heysemî, Nuruddîn Ali b. Ebû Bekr, Mecma‘u’z-Zevâid ve Menba‘u’l-Fevâid (1. Baskı)
(I-X) (thk. Abdullah Muhammed ed-Dervîş).Suyûtî, Celaluddin Abdurrahman
b. Ebû Bekr, Nazmu’l-‘İkyân fî A‘yâni’l-A‘yân, (thr. Filip Hitti), el-Mektebetu’l‘İlmiyye, Beyrut 1927.
İbn Hacer el-‘Askalânî, Ahmed b. Ali Ebû’l-Fadl, Fethu’l-Bârî bi Şerhi Sahihi’l-Buhârî
(thk. Abdulaziz b. Abdullah b. Bâz, Muhammed Fuad Abdulbaki, Muhibbuddin el-Hatib) (1. Baskı) (I-XIII), Dâru’l-Ma‘rife, Beyrut 1960.
İbnu’l-Esir, Diyâu’d-Din, el-Meselu’s-Sâir fi Edebi’l-Kâtib ve’ş-Şâir, (thk. Ahmed el-Hûfî,
Bedevî Tabane) (I-IV) (1. Baskı), Dâr-u Nahdat-i Mısır, Kahire ts.
İbn Kuteybe, tam adı eş-Şi‘r ve’ş-Şu‘arâ’ (thk. Ahmed Muhammed Şâkir) (I-III), Dâru’lMe‘ârif, Kahire 1958.
Keşmîrî, Muhammed Enver Şah b. Mu‘azzam Şah el-Hindî, el-‘Urfu’ş-Şezzî Şerhu
Suneni’t-Tirmizî (I-V) (1. Baskı) (tsh. Muhammed Şakir), Dâru’t-Turâsi’l‘Arabiyye, Beyrut 2004.
Koçkuzu, Ali Osman, ‘Bedreddin Aynî’, DİA, IV, Ankara 1991 I-XXXXIV.
Kudâî, Muhammed b. Selâme b. Ca‘fer Ebû Abdullah, Müsnedu’ş-Şihâb (2. Baskı) (I-II) (thk.
Hamdî b. Abdulmecîd es-Selefî), Müessesetü’r-Risâle, Beyrut 1986.
Malik b. Enes, el-Muvatta’ (4. Baskı) (I-III) (thk. Abdulvahhâb Abdullatîf), Vizâretu’lEvkâf, Kahire 1994.
Mâverdî, Ebû’l-Hasan Ali b. Muhammed b. Muhammed b. Habîb el-Basrî el-Bağdâdî,
el-Hâvî el-Kebîr Fî Fıkhi’l-İmâm eş-Şâfiî ve Huve Şerhu Muhtasari’l-Muzenî,

245

K7AÜİFD | 2017/1 | CİLT: 3 | SAYI: 6

(I-IXX) (thk. Ali Muhammed Mua‘vvad, Âdil Ahmed Abdulmevcûd) (1. Baskı), Dâru’L-Kutubi’l-‘İlmiyye Beyrût 1994.
Müslim, sonra tam adıb. Haccâc, el-Kuşeyrî, Sahîhu Müslim, Mevsuatu’s-Sünne elKütübü’s-Sitte ve Şurûhuha, Çağrı Yay., İstanbul 1992.
Nevevî, Sahîhu Müslim bi Şerhi’n-Nevevî (1. Baskı) (I-XIIV), el-Matba‘atu’l-Mısriyye li
Ezher, Kahire 1929.
Nesaî, Ebû Abdurrahman Ahmed b. Şuayb b. Ali, Sünenu’n-Nesaî, Mevsuatu’s-Sünne
el-Kütübü’s-Sitte ve Şurûhuha, Çağrı Yay., İstanbul 1992.
Râfi‘î, Abdulkerim b. Muhammed b. Abdulkerim Ebû’l-Kâsım, Şerhu Müsnedi’ş-Şafiî
(I-IV), (thk. Ebû Bekir Vâil Muhammed Bekir Zehrân) (1. Baskı), Vizâretu’lEvkâfi Ve’ş-Şuûni’l-İslâmiyye, Katar 2007.
Râzî, Fahruddin Muhammed b. Ömer b. el-Huseyn, Nihâyetu’l-Îcâz fî Dirâyeti’l-İ‘câz,
(thk. Nasrullah Hacımüftüoğlu) (1.baskı) Dâr-u Sâdır, Beyrut 2004, 87.
Sağânî, Ebû’l-Fedâil el-Hasan b. Muhammed b. el-Hasan, ed-Durru’l-Multekat fî
Tebyîni’l-Ğalat (1. Baskı) (thk. Ebû’l-Fidâ Abdullah el-Kâdî), Dâru’l-Kutubi’l‘İlmiyye, Beyrut 1985.
Serahsî, Ahmed b. Muhammed b. Ebû Sehl Şemsu’l-Eimme, Usûlu’s-Serahsî (1. Baskı)
(I-II) (Thk. Ebû’l-Vefâ el-Efğânî), Dâru’l-Ma‘rife, Beyrut 1993.
Sifareynî, Şemsuddin Ebû’l-‘Avn Muhammed b. Ahmed b. Sâlim es- el-Hanbelî, Keşfu’lLisâm Şerhu ‘Umdedi’l-Ahkâm (I-VII), (thk. Nureddin Tâlib) (1. Baskı), Vizâretu’lEvkâfi Ve’ş-Şuûni’l-İslâmiyye, el-Kuveyt – Dâru’n-Nevâdir, Suriye 2007.
Şirvânî, Abdulhamid el-Mekkî, Ahmed b. Kâsım el-‘Abbâdî, Havâşî Tuhfetu’l-Muhtâc bi Şerhi’lMinhâc ve bihâmişihi Tuhfetu’l-Muhtâc bişerhi’l-Minhâc (İbn Hacer el-Heysemî,
Şihâbuddin Ahmed) (1. Baskı) (I-X), Matba’atu Mustafa Muhammed, Mısır tsz.
Taberânî, Ebû’l-Kâsım Süleyman b. Ahmed, el-Mu‘cemu’l-Evsat (1. Baskı) (I-X) (thk.
Târık b. ‘Avdullah b. Muhammed, Abdulmuhsin b. İbrahim el-Huseynî), Dâru’lHaremeyn, Kahire 1995.
Tavîle, Abdulvahhab Abdusselam,Eseru’l-Luğa Fî İİhtilafi’l-Müctehidin, (VIII. Baskı)
Dâru’s-Selam, Kahire 2000.
Tirmizî, Ebû Îsa Muhammed b. İsa, Sünenü’t-Tirmizî, Mevsuatu’s-Sünne el-kütübü’sSitte ve Şurûhuha, Çağrı Yay., İstanbul 1992.
Zekeriyâ el-Ensârî, Esnâ’l-Metâlib fî Şerhi Ravdi’t-Tâlib, (I-IV) (thk. Muhammed Mahmud Tamer) (1. Baskı), Dâru’l-Kutubi’l-‘İlmiyye, Beyrut 2000.
Ziriklî, Hayruddin, el-‘A’lâm (Kâmusu Terâcim li Eşheri’r-Ricâli ve’n-Nisâ’i mine’l-‘Arabi
ve’l-Musta‘rabîn ve’l-Müsteşrikîn) (I-VIII) (15. Baskı), Dâru’l-‘İlm li’l-Melâyîn,
Beyrut 2002.
Zeyla‘î, Cemâluddîn Ebû Muhammed Abdullah b. Yusuf b. Muhammed, Nasbu’r-Râye
li Ehâdîsi’l-Hidâye (1. Baskı) (I-IV) (thk. Muhammed ‘Avvâme), Müessesetu’rReyyân li’t-Tibâ‘ati ve’n-Neşr, Beyrut 1997.

246

Kilis 7 Aralık Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi | 2017/1 | CİLT: 3 | SAYI: 6 | s. 247-269

ﻣﺎﻫﻴﺔ اﻻﻳﻤﺎن ﻣﻦ ﻣﻨﻈﻮر ﺣﺴﺎم اﻟﺪﻳﻦ اﻟﺴﻐﻨﺎﻗﻲ اﻟﻤﺎﺗﺮﻳﺪي
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اﻟﻤﻠﺨﺺ
دراﺳ ٌﺔ ﻟﻤﺒﺤﺚ ﻣﺎﻫﻴﺔ اﻹﻳﻤﺎن ﻣﻦ ﻣﻨﻈﻮر اﻟﺴﻐﻨﺎﻗﻲ ﺣﻘﻴﻘﺔ اﻹﻳﻤﺎن وﺗﻌﺮﻳﻔﺎﺗﻪ واﻟﺮد ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺨﺎﻟﻔﻴﻦ ﻣﻦ اﻟﻔﺮق
 وﻗﺒﻞ اﻟﺸﺮوع.اﻟﻜﻼﻣﻴﺔ ﻓﻲ زﻣﺎﻧﻪ وﺳﻮق اﻷدﻟﺔ اﻟﻌﻘﻠﻴﺔ واﻟﻨﻘﻠﻴﺔ ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ ﺑﺎﻗﺘﻀﺎب ﺷﺪﻳﺪ ﻓﻲ ﻛﻼم ﻛﺎﻟﺪر اﻟﻤﻨﻀﻮد
 ﻣﻜﺎﻧﺘﻪ، ﻋﻘﻴﺪﺗﻪ، ﺷﻴﻮﺧﻪ، ﻗﻤﺖ ﺑﻜﺘﺎﺑﺔ ﺗﺮﺟﻤﺔ ﻣﺨﺘﺼﺮة ﻋﻦ اﻻﻣﺎم اﻟﺴﻐﻨﺎﻗﻲ ﺣﻴﺎﺗﻪ،ﻓﻲ دراﺳﺔ اﻟﻤﺨﻄﻮﻃﺔ وﺗﺠﻠﻴﺘﻬﺎ
 وﻗﻤﺖ ﺑﻌﺮض اﻟﻤﺬاﻫﺐ اﻟﻜﻼﻣﻴﺔ ﻛﻤﺎ ﺟﺎء ﻣﻦ آراء اﻻﻣﺎم ﻓﻲ ﻣﺎﻫﻴﺔ اﻻﻳﻤﺎن ﻣﻦ اﻟﻤﺎﺗﺮﻳﺪﻳﺔ، آراء اﻟﻌﻠﻤﺎء ﻓﻴﻪ،اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ
، وﻣﺬﻫﺐ اﻟﻔﻘﻬﺎء واﻫﻞ اﻟﺤﺪﻳﺚ، وﻣﺬﻫﺐ اﻟﺠﻬﻤﻴﺔ واﻟﻜﺮاﻣﻴﺔ،ﻣﻤﺜﻼ ﺑﺄﺑﻲ ﻣﻨﺼﻮر اﻟﻤﺎﺗﺮﻳﺪي ﺷﻴﺦ أﻫﻞ اﻟﺴﻨﺔ
. وﺗﻘﺮﻳﺮ اﻟﺼﻮاب ﻣﻦ ﺧﻼل رؤﻳﺔ اﻟﻤﺎﺗﺮﻳﺪﻳﺔ ﺑﺎﻷدﻟﺔ، ﺛﻢ ﻣﻨﺎﻗﺸﺔ ﻫﺬﻩ اﻟﻤﺬاﻫﺐ،وﻣﺘﻜﻠﻤﻲ أﻫﻞ اﻟﺤﺪﻳﺚ
. اﻟﻤﺎﺗﺮﻳﺪي-  ﻣﺎﻫﻴﺔ – اﻻﻳﻤﺎن – اﻟﺴﻐﻨﺎﻗﻲ – اﻟﻤﺨﻄﻮﻃﺔ:اﻟﻜﻠﻤﺎت اﻟﻤﻔﺘﺎﺣﻴﺔ
HÜSÂMÜDDÎN ES-SUĞNÂKÎ EL-MÂTURÎDÎ’YE GÖRE İMANIN MAHİYETİ
Özet
Maturîdî kelâm âlimlerinden Hüsâmüddîn es-Suğnâkî (ö. hicrî 714)’ye göre imanın
mahiyeti konulu bu çalışma es-Suğnâkî’nin; Ebu’l-Muîn Meymûn b. Muhammed b.
Mekhûl en-Nesefî (ö. hicrî 508)’ye ait“Kitabu’t-Temhîd li Kavâ‘idi’t-Tevhîd fî Usûli’ddîn”kitabına yazdığı şerh olan, asıl nüshası İstanbul Atıf Efendi Kütüphanesi’nde
no: 1282 ve Mısır el-Hideviye Kütüphanesi’nde no: 2/11 (n.a 6676) ile kayıtlı el yazması “Kitâbu’t-Tesdîd” adlı eserinden faydalanılarak hazırlanmıştır. Çalışmamızda
kullandığımız nüsha ise, Süleymaniye Kütüphanesi’ndeki Yozgat Kütüphanesi’nde
612 no ile kayıtlıdır. Çalışmanın başında es-Suğnâkî’nin hayatı, hocaları, inancı,
ilim dünyasındaki yeri ve âlimlerin hakkındaki görüşleri gibi konu başlıklarıyla
yazar hakkında bilgi sunulmuştur. Daha sonra, “imanın mahiyeti” konusunda Ebu
Mansûr el-Mâturîdî’nin görüşlerinden ibaret Mâturîdî mezhebi, el-Cehmiyye, elKerrâmiyye, fıkıh ve hadîs âlimlerinin görüşleri ve hadis ilmi kelamcılarının görüşlerini zikrederek bu görüşlerin kritiği yapılmış, delillere dayanarak Mâturîdîlerin
perspektifinden doğru olan görüş belirlenmeye çalışılmıştır.
Anahtar Kelimeler: Mahiyet, İman, es-Suğnâkî, Yazma Eser, Maturidilik.

K7AÜİFD | 2017/1 | CİLT: 3 | SAYI: 6

NATURE OF FAITH ACCORDING TO HUSÂMUDDIN AL-SUGHNÂKÎ
AL-MÂTURÎDÎ
Abstract
This study examines nature of faith according to Maturidite kalam scholar Hüsâmüddîn al-Suğnâkî (d. AH 714) in which he wrote commentaries to Abul-Muîn
Maymuna b. Muhammad b. Makhul en Nasafi’s (d. 508 AH) "Kitab al-Tamhid
Kavâ’idi’t Tawhid fi Usûli’d-din". original copies of the book are registered in Istanbul Atif Efendi Library No. 1282 and Egypt al-Hidevi Library No. 2/11 (n.a 6676).
The copy that we used in our study is registered in the Süleymaniye Library in
the Library of Yozgat No. 612. At the beginning of study, a brief information is
presented on the life of al-Suğnâkî, his teachers, and his faith, his position in academia and scholars’ opinions about him. Then, It is studied "the nature of faith " in
Maturidite sect which is shaped mostly with the ideas of Abu Mansur al-Maturidi,
al-Cehmiyya, el-Karramiyya, the views of Fiqh and Hadith scholars and the views
of Hadith theologians were expressed and criticized and, based on evidence, Maturidite perspective and opinions were determined.
Key Words: Nature, Faith, al-Suğnâkî, Manuscript, Maturidite.

ﻣﻘﺪﻣﺔ اﻟﺒﺤﺚ

 وﻟﻪ اﻟﺤﻤ ُﺪ ﺣﻤﺪاً ﻻ ﻣﻨﺘﻬﻰ ﻟﻪ دون،اﻟﺤﻤﺪ ﻟﻠﻪ ﺣﻤﺪاً ﺧﺎﻟﺪاً ﻣﻊ ﺧﻠﻮدﻩ
 وﺗﻨ ُﻔﺲ،ﻋﻴﻦ
ٍ ﻃﺮﻓﺔ
ْ  وﻟﻪ اﻟﺤﻤ ُﺪ ﻓﻲ ﻛﻞ، وﻻ ﺟﺰ َاء ﻟﻪ إﻻ رﺿﺎ ُﻩ،ﻣﺸﻴﺌﺘِﻪ وﻋﻠﻤﻪ
 وﻳﻜﺎﻓﺊ،ﻧﻘﻤﻪ
ِّ  اﻟﺤﻤ ُﺪ ﻟﻠﻪ،َﻧـ ْﻔ ٍﺲ
َ  وﻳﺪﻓ ُﻊ،ﻧﻌﻤﻪ
َ رب اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﻦ ﺣﻤﺪاً ﻳﻮاﻓﻲ
ِ
 وأﺷﻬﺪ، وﻋﻈﻴ ِﻢ ﺳﻠﻄﺎﻧﻚ،ﻟﺠﻼل وﺟﻬﻚ
ﻳﺎرب ﻟﻚ اﻟﺤﻤﺪ ﻛﻤﺎ ﻳﻨﺒﻐﻲ
ِّ ،ﻣﺰﻳ َﺪﻩ
ِّ  اﻟﻠﻬﻢ،أن ﺳﻴﺪﻧﺎ ﻣﺤﻤ ًﺪا ﻋﺒ ُﺪﻩ ورﺳﻮﻟُﻪ
ِ
ﺻﺎﺣﺐ اﻟﻨﱡﻮر
ﺻﻞ ﻋﻠﻰ ﺳﻴﺪﻧﺎ ﻣﺤﻤ ٍﺪ
 ﺻﻼة ﱡ،اﻟﺤﻮض واﻟﻜﻮﺛﺮ
 وﻛﻞ،ﺘﻴﺴﺮ
ِ  و، واﻟﺠﺎ ِﻩ اﻷﻛﺒﺮ،ِاﻷزﻫﺮ
ﻛﻞ ُﻋﺴ ٍﺮ ﻟﻨﺎ ﺑﻬﺎ ﻳُ ﱠ
ً
ٍ  وﻛﻞ،ذﻧﺐ ﻟﻨﺎ ﺑﻬﺎ ﻳُﻐﻔﺮ
ٍ
ﻧﻘﺺ ﻣﻦ أﻣﺮ دﻳﻨﻨﺎ ودﻧﻴﺎﻧﺎ
ٍ  وﻛﻞ،ﻋﻴﺐ ﻟﻨﺎ ﺑﻬﺎ ﻳُﺴﺘﺮ
 وﻋﻠﻰ آﻟﻪ وﺻﺤﺒﻪ وﺳﻠﻢ ﻓﻲ ﻛﻞ،وﺧﻔﻲ ﺑﻬﺎ ﻳ ُﻘﻬﺮ
ٍّ  وﻛﻞ ﻋﺪ ٍو ﻟﻨﺎ ﺟﻠﻲ،ﺑﻬﺎ ﻳُﺠﺒﺮ
 اﻟﻠﻬﻢ ﺻﻞ وﺳﻠﻢ وﺑﺎرك ﻋﻠﻰ ﺳﻴﺪﻧﺎ ﻣﺤﻤﺪ،ﻟﻤﺤ ٍﺔ وَﻧـ َﻔ ٍﺲ ﺑﻌﺪد ﻛﻞ ﻣﻌﻠﻮٍم ﻟﻚ
 ﺻﻼ ًة ﺗﺮﺿﻴﻚ،وﻋﻠﻰ آل ﺳﻴﺪﻧﺎ ﻣﺤﻤﺪ ﺻﻼة ﻻ ﺗﺤﺼﻰ وﻻ ﺗُ َﺤﺪ وﻻ ﺗُﻌﺪ
.وﺗﺮﺿﻴﻪ وﺗﺮﺿﻰ ﺑﻬﺎ ﻋﻨﺎ ﻳﺎ أرﺣﻢ اﻟﺮاﺣﻤﻴﻦ

:أﻣﺎ ﺑﻌ ـ ــﺪ

ِ ﻓﻬﺬﻩ دراﺳ ٌﺔ ﻟﻤﺨﻄﻮﻃ ِﺔ
اﻟﺴﻐﻨﺎﻗﻲ ﻓﻲ
ﻛﺘﺎب اﻟﺘﱠﺴﺪﻳﺪ ﻟﻺﻣﺎم ﺣﺴﺎم اﻟﺪﻳﻦ ﱡ
ِ ﺷﺮح ﻛﺘﺎب اﻟﺘﱠﻤﻬﻴﺪ ﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻟﺘﱠﻮﺣﻴﺪ ﻓﻲ
أﺻﻮل اﻟﺪﻳﻦ ﻷﺑﻲ اﻟﻤﻌﻴﻦ ﻣﻴﻤﻮ ُن ﺑﻦ
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ﻣﺎﻫﻴﺔ اﻻﻳﻤﺎن ﻣﻦ ﻣﻨﻈﻮر ﺣﺴﺎم اﻟﺪﻳﻦ اﻟﺴﻐﻨﺎﻗﻲ اﻟﻤﺎﺗﺮﻳﺪي

ٍ
ﺴﻔﻲ )(508ﻫـ ,وﻳﻮﺟﺪ أﺻﻠﻪ ﻓﻲ ﻣﻜﺘﺒ ِﺔ ﻋﺎﻃﻒ أﻓﻨﺪي
ﻣﺤ ﱠﻤ ٍﺪ ﺑﻦ
ﻣﻜﺤﻮل اﻟﻨّ ﱡ
ﺑﺈﺳﺘﺎﻧﺒﻮل رﻗﻢ  ،1282وﻣﻜﺘﺒﺔ اﻟﺨﺪﻳﻮﻳﺔ ﺑﻤﺼﺮ ﺗﺤﺖ رﻗﻢ) 11/2ن ع.( 6676
اﻟﺴﻠﻴﻤﺎﻧﻴﺔ ﻓﻲ إﺳﺘﺎﻧﺒﻮل ،ﻗﺴﻢ ﻳﻮزﻗﺎط
وﻧﺴﺨﺘُﻨﺎ ﻫﺬﻩ أﺻﻠﻬﺎ ﻓﻲ ﻣﻜﺘﺒﺔ ﱡ
ﺗﺤﺖ رﻗﻢ .612
ﺧﺎﻟﺼﺎ
وﻗﻤﺖ ﺑﺎﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻣﺴﺘﻌﻴﻨًﺎ ﺑﺎﻟﻠﻪ ،واﻟﻠﻪ أﺳﺄل أن ﻳﺠﻌﻞ ﻋﻤﻠﻲ ً
ﻟﻮﺟﻬﻪ اﻟﻜﺮﻳﻢ ،وﺧﺪﻣ ًﺔ ﻟﻠﻌﻠﻢ وﻃﻼﺑﻪ.

اﻟﺴﻐﻨﺎﻗﻲ )714ه(
ﺗﺮﺟﻤﺔ ﺻﺎﺣﺐ اﻟﻤﺨﻄﻮﻃﺔ :اﻹﻣﺎم ﱡ
أو ًﻻ -اﺳﻤ ُﻪ وﻧﺴﺒ ُﻪ:

1

اﻟﺴـﻐﻨﺎﻗﻲ أو
اﺳﻤﻪ  :ﺣﺴﻴﻦ ﺑﻦ ﻋـﻠﻲ ﺑﻦ ﺣﺠ ـﺎّج ﺑﻦ ﻋﻠﻲ ،ﺣﺴﺎم اﻟﺪﻳﻦ ﱡ
)اﻟﺼﻐﻨﺎﻗﻲ( اﻟﺤﻨﻔﻲ ،اﻹﻣﺎم اﻟﻌﻼﻣﺔ ،اﻟﻘﺪوة اﻟﻔﻬﱠﺎﻣﺔ ،ﻛﺎن إﻣﺎﻣﺎً ﻋﺎﻟﻤﺎً ﻓﻘﻴﻬﺎً،
ﱡ
ﻧﺤﻮﻳﺎً ،ﺟ َﺪﻟﻴﺎً ،ﻛﻤﺎ ﻗﺎل ﻋﻨﻪ :ﺗﻘﻲ اﻟﺪﻳﻦ اﻟ ُﻐ ّﺰِي ﻓﻲ ﱠ
اﻟﻄﺒﻘﺎت اﻟﺴﻨﻴﺔ.2
ْ
اﻟﻤﺘﺮﺟﻤﻮن ﻓﻲ ْاﺳﻤﻪ :
اﺧﺘﻠﻒ ُ
اﻷﺻﺢ ﻣﺎ ذﻛﺮﻩ
اﻟﺤﺴﻴﻦ ،و ﱡ
ﻣﻨﻬﻢ ﻣﻦ ﻗﺎل :ﻫﻮ اﻟﺤﺴﻦ ،وﻣﻨﻬﻢ ﻣﻦ ﻗﺎلُ :
رﺣﻤﻪ اﻟﻠﻪ ﻓﻲ ﻣﻘﺪﻣﺔ ﻛﺘﺎﺑﻪ اﻟﻮاﻓﻲ إذ ﻗﺎل ” :ﻗﺎل اﻟﻌﺒﺪ اﻟﻀﻌﻴﻒ ُﺣﺴﻴﻦ ﺑﻦ
ﺣﺠﺎج اﻟﺴﻐﻨﺎﻗﻲ ،ﺟﻌﻞ اﻟﻠﻪ ﻳﻮﻣﻪ ﺧﻴﺮاً ﻣﻦ أﻣﺴﻪ ،وآﻧﺴﻪ ﻓﻲ َرْﻣ ِﺴﻪ.3
ﻋﻠﻲ ﺑﻦ ّ
ﻟُّﻘِﺐ ﺑـ "ﺣﺴﺎم اﻟﺪﻳﻦ".
ﺻﺤﻴﺢ ،وﻗﺪ ﻧﻘﻞ
اﻟﺴﻴﻦ ﺻﺎداً ،وﻛﻼ ُﻫﻤﺎ
اﻟﺴﻐﻨﺎﻗﻲ أو ﱡ
وﱡ
ٌ
اﻟﺼﻐﻨﺎﻗﻲ ،ﺑﺈِﺑﺪال ِّ
ﺣﺎﺟﻲ ﺧﻠﻴﻔﺔ ﻓﻲﻛﺸﻒ ﱡ
اﻟﻈﻨﻮن ﻫﺬﻳﻦ اﻻﺳﻤﻴﻦ ،ﻓﻤﺮًة ﻳﻘﻮل اﻟﺴﻐﻨﺎﻗﻲ وﻣﺮة ﻳﻘﻮل
اﻟﺼﻐﻨﺎﻗﻲ ،ﻧﺴﺒﺔ إﻟﻰ ُﺳﻐﻨ ــﺎق ،4ﺑﻠﺪة ﻓﻲ ﺗﺮﻛﺴﺘﺎن اﻟﺘﺎﺑﻊ ﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ أوزﺑﻜﺴﺘﺎن
1

2

3
4

ﺣﺴﺎم اﻟﺪﻳﻦ ﺣﺴﻴﻦ ﺑﻦ ﻋﻠﻲ ﺣﺠﺎج اﻟﺴﻐﻨﺎﻗﻲ اﻟﻤﺘﻮﻓﻰ 714ه ،ﻣﻘﺪﻣﺔ ﻛﺘﺎﺑﻪ اﻟﻜﺎﻓﻲ ﺷﺮح اﻟﺒﺰدوي ،ﺗﺤﻘﻴﻖ :ﻓﺨﺮ
اﻟﺪﻳﻦ ﺳﻴﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﻗﺎﻧﺖ ،ﻧﺸﺮ ﻣﻜﺘﺒﺔ اﻟﺮﺷﺪ ﺑﺎﻟﺮﻳﺎض ،ﺳﻨﺔ  ،2001ص ) (80 55-ﻣﺨﺘﺼﺮا.
ﻋﺒﺪ اﻟﻘﺎدر ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻧﺼﺮ اﻟﻠﻪ اﻟﻘﺮﺷﻲ ،أﺑﻮ ﻣﺤﻤﺪ ،ﻣﺤﻴﻲ اﻟﺪﻳﻦ اﻟﺤﻨﻔﻲ )اﻟﻤﺘﻮﻓﻰ775 :ﻫـ( ،اﻟﺠﻮاﻫﺮ اﻟﻤﻀﻴﺔ
ﻓﻲ ﻃﺒﻘﺎت اﻟﺤﻨﻔﻴﺔ ،اﻟﻨﺎﺷﺮ :ﻣﻴﺮ ﻣﺤﻤﺪ ﻛﺘﺐ ﺧﺎﻧﻪ – ﻛﺮاﺗﺸﻲ ،ﻣﻦ ﻏﻴﺮ ﺗﺎرﻳﺦ؛ ﻣﻌﺠﻢ اﻷﺻﻮﻟﻴﻴﻦ ﻟﻠﺪﻛﺘﻮر ﻣﺤﻤﺪ
ﻣﻈﻬﺮ ﺑﻘﺎ ،ﻣﻌﻬﺪ اﻟﺒﺤﻮث اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﻻﺣﻴﺎء اﻟﺘﺮاث اﻻﺳﻼﻣﻲ ﺟﺎﻣﻌﺔ أم اﻟﻘﺮى ،ج 2ص.71
ﻗﺒﺮﻩ.
ﺑﻦ
ﺪ
ﻣﺤﻤ
ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﺮّزاق اﻟﺤﺴﻴﻨﻲ ،أﺑﻮ اﻟﻔﻴﺾ ،اﻟﻤﻠﻘّﺐ ﺑﻤﺮﺗﻀﻰ ،اﻟﺰﱠﺑﻴﺪي )اﻟﻤﺘﻮﻓﻰ1205 :ﻫـ( ﺗﺎج اﻟﻌﺮوس
ّ
ّ
ﻣﻦ ﺟﻮاﻫﺮ اﻟﻘﺎﻣﻮس ،اﻟﻨﺎﺷﺮ :دار اﻟﻬﺪاﻳﺔ  ،ج  25ص .450
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ﺣﺎﻟﻴًﺎ وﺟﻤﻬﻮرﻳﺔ ﻗﺮﻏﺰﺳﺘﺎن ﺳﺎﺑ ًﻘﺎ وﻳﻘﻊ ﻓﻲ ﻏﺮﺑﻬﺎ ﺑﺨﺎرى وﺳﻤﺮﻗﻨﺪ ،ﻗـ ــﺎل ﻋﻨﻬﺎ
"ﺳﻐـ ــﻨﺎق ،ﺑﺎﻟﻀﻢ :ﻗـﺮﻳ ٌﺔ ﻣﻦ أﻋﻤــﺎل ﺑُﺨــﺎرى ،ﻣﻨﻬﺎ:
اﻟﺰﱠﺑﻴﺪي ﻓﻲ ﺗــﺎج َ
اﻟﻌـﺮوسُ :
اﻹﻣﺎم ﺣﺴﺎم اﻟﺪﻳﻦ ﻋﻠﻲ ﺑﻦ ﺣﺠـﺎج اﻟﺴﻐﻨﺎﻗﻲ اﻟﺤﻨﻔﻲ اﻻﺧﺴﻴﻜﺘﻲ ،وﻟﻢ ﻳﺬﻛﺮ
ﺗﺮﺟﻢ ﻟﻠﺴﻐﻨﺎﻗﻲ ﺗﺎرﻳﺦ وﻻدﺗﻪ.
ﻣﻦ َ
وذﻟﻚ ﺑﺴﺒﺐ اﻟﺤﺮوب اﻟﻄﺎﺣﻨــﺔ واﻟﺜﻮرات اﻟﻘـﻮﻣﻴـﺔ اﻟﺘﻲ اﺟﺘـﺎﺣﺖ اﻟﺒــﻼد
آﻧـﺬاك.
ﻳﻔﺼﻠﻮا اﻟﺤﺪﻳﺚ ﻓﻲ ﻧﺸـﺄﺗﻪ ،إﻻ أﻧﱠﻬﻢ ﻗﺪروا أن وﻻدﺗ ـ ــﻪ ﻛﺎﻧﺖ ﻓﻲ ﺑﺪاﻳﺔ
وﻟﻢ ِّ
اﻟﻨِّﺼﻒ اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻣﻦ اﻟﻘﺮن اﻟﺴﺎﺑﻊ اﻟﻬﺠﺮي ،أﻣﺎ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ إﻟﻰ ﻧﺸﺄﺗﻪ :ﻓﻘﺪ ذﻛﺮوا أﻧﻪ
ﻧﺸﺄ ﻧﺠﻴﺒﺎً ﻣﺤﺒﺎً ﻟﻠﻌﻠﻢ واﻟﻌﻠﻤﺎء ،إذ ﺗﻔﻘﻪ ﻋﻠﻰ ِ
ﺣﺎﻓﻆ اﻟﺪﻳﻦ ﻣﺤ ﱠﻤﺪ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ
ﺣﺴﻦ اﻟﻨﱠﺠﺎﺑﺔ واﻟ َﻔﻄﺎﻧﺔ ،وﻓ ﱠﻮض
ﻟﻤﺢ ﻓﻴﻪ ُ
ﺑﻦ ْ
ﺷﻴﺨﻪ ﻫﺬا َ
ﻧﺼـ ـ ٍﺮ اﻟﺒُﺨﺎري ،وﻗ ــﺪ َ
ﺷﺎب ،واﺧﺘﻠﻔﻮا أﻳﻀﺎً ﻓﻲ ﺗﺎرﻳﺦ وﻓﺎﺗﻪ؛ ﻓﻤﻨﻬﻢ ﻣﻦ ذﻛﺮ أﻧﱠﻬﺎ
إﻟﻴﻪ اﻟﻔﺘﻮى وﻫﻮ ٌ
وﺟﻤﻴﻌﻬﺎ
ﻛﺎﻧﺖ ﻋﺎم 710ﻫـ ،وﻣﻨﻬﻢ ﻣﻦ ﻗﺎل711 :ﻫـ ،وﻣﻨﻬﻢ ﻣﻦ ﻗـ ــﺎل714 :ﻫـ،
ُ
ﻣﺘﻘﺎرﺑ ٌﺔ ،و ﱠ
اﻷﺻﺢ ﻛﻤﺎ ذﻛﺮ ﻣﺤ ّﻘﻘﻮ ﻛﺘﺒِﻪ رﺣﻤﻪ اﻟﻠﻪ.
اﻷﺧﻴﺮ ﻫﻮ
ﻟﻌﻞ اﻟﻘﻮل
ﱡ
َ

ﺛﺎﻧﻴﺎً -ﺷﻴﻮﺧﻪ:
ذﻛﺮ اﻟﺴﻐﻨﺎﻗﻲ رﺣﻤﻪ اﻟﻠﻪ ﻓﻲ ﺧﺎﺗﻤﺔ ﻛﺘﺎﺑﻪ اﻟﻮاﻓﻲ ﺷﻴﻮﺧﻪ وأﺛﻨﻰ
ﻋﻠﻴﻬﻢ وﻫــﻢ ﻛﻤﺎ ذﻛﺮﻫـ ــﻢ:

 -1اﻹﻣﺎم ُ
ﻣﺤﻤ ٍﺪ ﺑﻦ ﻧﺼ ٍﺮ اﻟﺒُﺨﺎري )693ﻫـ(،
ﻣﺤﻤ ُﺪ ﺑﻦ ّ
ﺣﺎﻓﻆ اﻟﺪﻳﻦ اﻟﻜﺒﻴﺮ ّ
ﻇﻔﺮت ِ
ﺑﺨـ ـ ــﺪﻣﺔ اﻹﻣﺎم اﻟﻌ ـ ـ ــﺎﻟﻢ ،اﻟﺤﺠـﱠـﺎج اﻟﺮﺑﺎﻧﻲ،
أَﺛﻨﻰ ﻋﻠﻴﻪ ﺑﻘ ـﻮﻟﻪ“:ﻓﺈﻧﻲ ﻟﻤﺎ ُ
ﻤﺪاﻧﻲ ،أﺳﺘﺎ ُذ اﻟﻌﻠﻤﺎء ،ﺑﻘﻴ ُﺔ ُ
اﻟﺴﻠﻒ،
اﻟﺒﺎرُع اﻟﻮرُع ﱠ
اﻟﻤﺘﻔﺮُد ﺑﺈﺣﻴﺎ ِء ﺳﻴ ِﺮ ﱠ
اﻟﺼ ﱡ
اﻟﻜﺒﺮاءِّ ،
اﻟﺨﻠَﻒ ،ﻣﻮﻻﻧﺎ ﺣﺎﻓﻆ اﻟﺪﻳﻦ اﻟﺒﺨﺎري ،ﺷﻜﺮ
ﺧﻴﺮ َ
اﻟﻤﺘﻮﺣﺪ ﻋﻠﻰ ْ
ِّ
وﺟﻪ اﻟ َﻐﺒْﺮاء ﺑﺄﻧﱠﻪ ُ
اﻟﺘﻘﻄﺖ ﻓﻮاﺋِﺪﻩ ﻛﻞ ﻣﺎ ﻧ َﻔﺚ،
ﻗﻔﻮت أَﺛﺮُﻩ أﻳﻨﻤﺎ َ
اﻟﻠﻪ ﻣﺴﺎﻋﻴﻪ ،وزاد ﻣﻌﺎﻟﻴﻪُ ،
اﻧﺒﻌﺚ ،و ُ
ﻟﻠﻮﻟَﺪ.
وﻫﻮ أﻳﻀﺎً أﻛﺮم ﻣﺜﻮاي وﻣﻜﻨﱠﻨﻲ ﻓﻲ ُ
اﻟﺨﻠﺪ ،ورﺑﱠﺎﻧﻲ ﺗﺮﺑﻴ َﺔ اﻟﻮاﻟ ِﺪ َ
ﻤﺮﻏﻲ ،ﻗﺎل ﻋﻨﻪ رﺣﻤﻪ
ﻓﺨﺮ اﻟﺪﻳﻦ ﻣﺤﻤ ُﺪ ﺑﻦ ﻣﺤﻤ ٍﺪ ﺑﻦ َ
ُ -2
إﻟﻴﺎس اﻟﻤﺎﻳُ ُ
اﻟﻤﻘ ﱠﺪ ُم ﻓﻲ َﺣﻠَﺒ ِﺔ ِ
ﺳﺒﺎق اﻟﺘﱠﺪﻗﻴﻖ ،وﻣِﻀﻤﺎ ِر
اﻟﻠﻪ" :اﻹﻣﺎم اﻟﺰاﻫ ُﺪ اﻟﺒﺎرُع اﻟﻮرُعُ ،
ِ
اﻷﺻﻮل
ﻌﻴﻦ ﻓﻲ
اﻟﻌﻴﻦ اﻟﻔ ﱠﻮارُة ﻓﻲ اﻷﺣﻜﺎم اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ،واﻟﻴُ ُ
اﻟﻤ ُ
اﻟﺘﱠﺤﻘﻴﻖ ،وﻫﻮ ُ
ﻨﺒﻮع َ
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ﻣﺎﻫﻴﺔ اﻻﻳﻤﺎن ﻣﻦ ﻣﻨﻈﻮر ﺣﺴﺎم اﻟﺪﻳﻦ اﻟﺴﻐﻨﺎﻗﻲ اﻟﻤﺎﺗﺮﻳﺪي

ﻋﻀﺪي وآزر أَ ْزري ،وﻣ ّﺪ ﺑﻀﺒُﻌﻲ 5،وﻗ ﱠﻮى ﻇﻬﺮي،
اﻟﻤِﻠﻴﱠﺔ ،وﻫﻮ اﻟﺬي ﺷ ﱠﺪ ُ
اﻷوﺣ ﱡ
وﻧﺸﺮ ﻣﺼﻨﻔﺎﺗﻪ ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻴﻦ اﻷﻧﺎم،
وﻫﻮ َ
ﺪي ﻓﻲ درك دﻗﺎﺋﻖ ﻓﺨﺮ اﻹﺳﻼم َ
اﻟﻤﺨﺘﺼﺮ ورواﻳﺘِﻪ وﺗﺒﻠﻴ ِﻎ ﻓﻘﻬِﻪ وِدراﻳﺘﻪ.
و
ُ
اﻟﻤﺨﺼﻮص ﺑﻤﺼﺎﺣﺒﺔ ﺻﺎﺣﺐ ُ
 -3ﺟ ُ
ﻌﺸﺮ ،ﻗﺎل ﻋﻨـﻪ" :أرأف اﻟﻨـﺎس ﻋﻠﻰ ﻋﺒــﺎ ِد اﻟﻠﻪ اﻷﺧـﻴﺎر،
اﻟﻤ ِّ
ـﻼل اﻟ ّﺪِﻳﻦ ُ
ِ
اﻷﺣﺎدﻳﺚ اﻟﻨﱠﺒﻮﻳﺔ ،وَﻣﺠﻤ ِﻊ اﻵﺛﺎر
وأﻋﻄ ُﻔﻬﻢ ﻋﻠﻴﻬﻢ ﻣﻦ اﻵﺑﺎء اﻷﺑﺮار ،ﻣﻌﺪ ُن
اﻟﻤﺼﻄﻔﻮﻳﱠﺔ ﻣﻮﻻﻧﺎ ُ
اﻟﻤﻌﺸﺮ".
ﺟﻼل اﻟﺪﻳﻦ ِّ
ُ

ﺛﺎﻟﺜًــﺎ -ﺗﻼﻣﻴﺬﻩ:

اﻟﺴﻴﺪ ُ
ﺟﻼل اﻟ ّﺪِﻳﻦ ﺑﻦ ﺷﻤﺲ.
 -1ﱠ
ﻣﻲ َ
ُ -2
ﺮﻻﻧﻲ.
ﺟﻼل اﻟﺪﻳﻦ أﺣﻤ ُﺪ ﺑﻦ َ
اﻟﻜ ّ
ﻳﻮﺳﻒ اﻟﺨﻮارْز ِّ
ﺣﻔﺺ
 -3ﻗﺎﺿﻲ اﻟﻘﻀﺎة :ﻧﺎﺻﺮ اﻟﺪﻳﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ اﻟﻘﺎﺿﻲ ﻛﻤﺎل اﻟﺪﻳﻦ أﺑﻲ ٍ
ﺑﻦ اﻟﻌﺪﻳﻢ )752ﻫـ (.
ﻋﻤﺮ ِ
َ

راﺑ ًﻌـ ــﺎ -ﻣﺼﻨﱠﻔﺎﺗُﻪ :

ﻳﺮﺣﻤﻪ اﻟﻠﻪ ﻛﺘﺒﺎً ﻗﻴـِّـﻤ ًﺔ ﺗﺸﻬ ُﺪ ﻟﻪ ﺑﺎﻟﻔـﻀﻞ وﻣﺼﻨ ٍ
ﱠﻔﺎت
ﻟﻘﺪ ﺗﺮك اﻹﻣﺎم ﱡ
اﻟﺴﻐﻨﺎﻗﻲ ُ
اﻟﺤﻨﻔﻲ
ﺟﻠﻴــﻠ ًﺔ ﺗُﻌﺘﺒﺮ ﻓﻲ اﻟﻮاﻗﻊ ْﺛﺮوًة ﺟﻴِّﺪ ًة ﻓﻲ ِﺧﺪﻣﺔ اﻹِﺳﻼم ﻋﺎﻣ ًﺔ ،واﻟﻔﻘ ِﻪ
ِّ
ﻋﻠﻢ اﻟﻜﻼم ﺑﻌﻴ ًﺪا ﻋﻦ ﺳﺎﺣ ِﺔ ﻋِﻠﻤ ِﻪ اﻟﻮ ِ
اﺳﻊ ،وﻣﻨﻬﺎ ﻫﺬﻩ
أﺻﻮﻟِﻪ ﱠ
وُ
ﺧﺎﺻ ًﺔ ،وﻟﻢ ْ
ﻳﻜﻦ ُ
ﻧﺤﻦ ﺑﺼ َﺪ ِد ِدراﺳﺔ ٍ
ﺑﺎب ﻣﻨْﻬﺎ وﻫﻲ )ﻣﺎﻫﻴُّﺔ اﻹﻳﻤﺎن (
ْ
اﻟﻤﺨﻄﻮ َﻃ ُﺔ اﻟﺒﺪﻳﻌـ ُﺔ اﻟّﺘﻲ ُ
ﻓﻲ اﻟﺤ ْﻠﻘـﺔ اﻟ ِّﺪراﺳﻴـﺔ ،وﺑﺎﻟﻠﻪ اﻟﺘﻮﻓﻴﻖ.
 -1اﻟﻮاﻓﻲ :ﺷﺮح اﻟﻤﻨﺘﺨﺐ ﻓﻲ أﺻﻮل اﻟﻤﺬﻫﺐ ﻟﻼﺧﺴﻴﻜﺘﻲ )644ﻫـ(،
اﻧﺘﺨﺒ ُﻪ ﻣﻦ
أﻣﻼﻩ ﻓﻲ ﻣﺴﺠ ِﺪ اﻟﻤﺆﻟِّﻒ ْ
ﺻﻔﺮ ﺳﻨﺔ  690ﻫﺠﺮﻳﱠﺔَ ،
وﻣﺸﻬﺪِﻩ ﻓﻲ َ
ِ
اﻟﻮ ِ
ِ
ﺑﺄﺻﻮل ﻓَﺨﺮ اﻹﺳﻼم
ﺻﻮل إﻟﻰ ﻣﻌﺮﻓ ِﺔ اﻷُﺻﻮل" أو ﻣﺎ ﻳُﻌﺮف
ﻛﺘﺎب "ﻛﻨْ ِﺰ ُ
اﻻﺳ َ
ﺒﺴﻮﻃﺔِ،
اﻟﻤ ِ
اﻟّﺒـ ْﺰدوي )482ﻫـ(َ ،
ﻓﺤﺬف ﻣﻨﻪ ْ
ﺴﺎﺋﻞ َ
اﻟﻤﻄ ﱠﻮﻟﺔ ،و َ
ﺘﺪﻻﻻ ِت ُ
اﻟﻤ ُ
5

ﺣﺴﺎم اﻟﺪﻳﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﻤﺮ اﻻﺧﺴﻴﻜﺘﻲ  ،اﻟﻮاﻓﻲ 644) ،ﻫـ( ج 5ص .1714وﻳﻮﺟﺪ أﺻﻠﻪ ﺑﻤﻜﺘﺒﺔ أﺣﻤﺪ
اﻟﺜﺎﻟﺚ ﺑﺮﻗﻢ  ،3206وﻣﻜﺘﺒﺔ ﻛﻮﺑﺮﻳﻠﻲ ﺑﺮﻗﻢ  ،505داﻣﺎد اﺑﺮاﻫﻴﻢ ﺑﺎﺷﺎ ﺑﺮﻗﻢ  ،468وﻳﻮﺟﺪ ﻟﻪ ﺻﻮرة ﻋﻠﻰ ﺷﻜﻞ ﻣﺎﻳﻜﺮوﻓﻠﻢ
ﻓﻲ ﻣﺮﻛﺰ اﻟﻤﻠﻚ ﻓﻴﺼﻞ ﺑﺎﻟﺮﻳﺎض ﺑﺮﻗﻢ  ،880ﻋﺪد ﻟﻮﺣﺎﺗﻬﺎ ) (255ﻟﻮﺣﺔ.
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اﻟﻤﻌﺮوﺿــﺔ،
اﻗﺘﺼﺮ ﻋﻠﻰ ُﺧﻼﺻ ُﺔ اﻷﻗﻮال ﻓﻲ
ِ
واﻟ ُﻔ ِ
ﺘﻜﺮِرة ،و َ
ﺮوع اﻟﻔﻘﻬﻴّﺔ ُ
اﻟﻤﺴﺎﺋﻞ ُ
اﻟﻤ ّ
ﱠﺎس ﻟ ُﻪ ﻻ ﻳﻘ ﱡ
اﻟﺤﻨﻔﻲ ،ﻓﻜﺎن ُﻋﻤـ ـ ــﺪ ًة ﻓﻴﻪ ،وأﺻﺒﺢ ُ
ِ
ِﻞ ﻋﻦ
اﻟﻤﺬﻫﺐ
وذﻛ ِﺮ
ﺗﺪاول اﻟﻨ ِ
ِّ
ِ
ﺰدوي ،ﻗﺎل اﻟﺴﻐﻨﺎﻗﻲ رﺣﻤﻪ اﻟﻠﻪ واﺻﻔﺎً ﻧﺴﺨﺔ ﻫـﺬا اﻟﻜﺘﺎب:
ﺗﺪاُوﻟِﻬﻢ
ﻟﻜﺘﺎب اﻟﺒَ ّ
"ﻣﺤ ـﺬوﻓﺔ اﻟ ُﻔﻀﻮل ،ﻣﺒﻨﻴﱠﺔ اﻟ ُﻔﺼـﻮلُ ،ﻣﺘﺪاﺧﻠ ُﺔ اﻟﻨﱡﻘﻮض واﻟﻨﱠﻈﺎﺋﺮُ ،ﻣﻨﺴﺮد ُة ﱠ
اﻟﻼﻟﺊ
ُ
ﱡ
وﺗﻌﻠﻴﻤِﻬﺎ ،وُﻣﻜﺒِّﻴﻦ ﻓﻲ
اﻟﺠﻮاﻫﺮ ،ﻓﻠِﺬﻟﻚ َ
و َ
اﻟﻨﺎس ُﻣﺘﻬﺎﻟﻜﻴﻦ ﻓﻲ ﺗﻌﻠ ـﻤِﻬﺎ ْ
آض ُ
ﺗﺤﺪﻳﺜﻬﺎ وﺗﻨْﻘﻴﺮﻫﺎ.
ْ
َ
ﺑﺠــﻼﻟﻪ،
إذ ﻗﺎل" :ﺛﻢ ﻣ ﱠﻤﺎ ﺷ ﱠﺮﻓﻨﻲ اﻟﻠﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ و ْاﺧ ﱠ
ﺘﺼﻨﻲ ﺑﺄﻓﻀ ــﺎﻟﻪ ،وأﻛﺮﻣﻨﻲ َ
اﻟﺸـَﺮِح ﻓﻲ ﻣﺴﺠﺪ اﻟﻤﺆﻟﻒ ،وﻣﺸﻬﺪِﻩ ،وﺑﺎﻟﺨﺘــﻢ ﻋﻠﻰ ﺗٌﺮﺑِ ِﺔ
أﻧﱠﻪ وﻓﻘـ ــﻨﻲ ﺑﺈﻣــﻼء ّ
اﻟﻤﺼﻨِّﻒ وﻣﺮﻗ ــﺪﻩ.
ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ِ
أﺻــﺤﺎﺑﻪِ ،وا ْﻗﺘ ـ ـﺮ ِاح اﻟ ﱠﺮاﺟﻴﻦ وﺻـَـﺎدﻓﻮا
ﻃﻠﺐ ْ
ُ
وﺳﺒﺐ ﺗ ْﺄﻟﻴﻔﻪ :أﻧﱠﻪ ﻛﺎن ً
ﺘﺒﺤﺮ َد ﱠر ِ
اك ﻟُ ِ
ﻄﻒ اﻟ ﱠﺪﻗﺎﺋﻖ،
اﻟﻤ ِ
اﻟﻤ ِّ
ﺘﻘﻦ ُ
ﻨﺴﻮﺑ َﺔ اﻟﻰ اﻹﻣﺎ ِم اﻟﻌﺎﻟ ِﻢ اﻟ ﱠﺰاﻫﺪُ ،
اﻟﻨﱡﺴﺨﺔ َ
اﻟﻤ ُ
دﻗﻴﻖ اﻟﻨﱠﻈﺮ ،ﻣﻔﺘﻲ اﻟﺒ ـَـﺸﺮ ﻇﻬــﻴ ِﺮ ﱠ
ِ
اﻟﺴــﻨﺔ ،ﻣﺤﻤ ٍﺪ ﺑﻦ ﻣﺤﻤ ٍﺪ ﺑﻦ
اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ ،ﻧﺼ ــﻴ ِﺮ ﱡ
ـﻤﺮ ﺣ ــﺴﺎ ِم اﻟﺪﻳﻦ اﻻﺧﺴﻴﻜﺘﻲ ،ﻓﺄﺟﺒﺘُﻬﻢ إﻟﻰ ذﻟﻚ وإن ْﻟﻢ أﻛﻦ ُﻫﻨﺎﻟﻚ ،وﻣﺎ
ﻋـ َ
َﺣﻤﻠﻨﻲ ﻋﻠﻴﻪ ُ
ﻓﺮط اﻟ ُﻔﻀﻮل ،ﺑﻞ ُ
ﺧﻮف ﻣﺎ ُﺿﻴِّﻊ ﻣﻦ ﻧُ ِ
اﻷﺻﻮل.
ﻜﺖ ُ
ﺛﻢ ﺻ ﱠﺮح رﺣﻤﻪ اﻟﻠﻪ ﻓﻲ ﻧﻬﺎﻳ ِﺔ ِ
ﻳﻦ
ﺷﺮﺣﻪ ﺑﺄﻧﱠﻪ اﻧﺘﻬﻰ ﻣﻨﻪ ﻓﻲ ﻳﻮِم اﻟﺠﻤﻌﺔِ ،اﻟﻌﺸﺮ َ
وﺗﺴﻌﻴﻦ وﺳﺘِّﻤﺎﺋَ ٍﺔ .
اﺛﻨﺘﻴﻦ
ﺻﻔﺮ ،ﺳﻨﺔ ِ
َ
ﻣﻦ ﺷﻬﺮ َ
ﻟﻜﺘﺎب ِ
ِ
ﺑﻦ ﻣﺤﻤ ٍﺪ
 2اﻟﻜﺎﻓﻲ :وﻫﻮ ﺷﺮٌحﻋﻠﻲ ِ
أﺻﻮل اﻟﺒَ ِّ
ﺰدوي ،أﺑﻮ اﻟﻴﺴ ِﺮ ٍّ
ﺑﻦ
أﺻﻮل
ﺣﺴﻴﻦ ِ
ٍ
أﻫﻢ اﻟﻤﺼﺎدر ﻓﻲ ُ
ﺑﻦ ﻋﺒﺪِاﻟﻜﺮﻳﻢ ت)482ﻫـ( ،اﻟﺬي ﻳﻌ ﱡﺪ ﻣﻦ ِّ
اﻟﺤﻨﻔﻴﱠﺔ.
 -3اﻟﻨِّﻬــﺎﻳﺔ :ﺷﺮح ﻛﺘﺎب اﻟﻬﺪاﻳﺔ ،ﻟﺒﺮﻫﺎن اﻟﺪﻳﻦ ﻋﻠﻲ ﺑﻦ أﺑﻲ ﺑﻜﺮ اﻟﻤﺮﻏﻴﻨﺎﻧﻲ
ت)593ﻫـ(.
اﻟﻤ ﱠ
ﻔﺼﻞ ﻓﻲ اﻟﻨﱠﺤﻮ ﻷﺑﻲ ِ
اﻟﻘﺎﺳﻢ ﺟﺎ ِر اﻟﻠ ِﻪ ﻣﺤﻤﻮَد
اﻟﻤ ّ
ُ -4
ﻮﺻﻞ :ﺷﺮُح ﻛﺘﺎب ُ
ﺸﺮي ت )538ﻫـ(.
ِ
ﻋﻤﺮ اﻟ ّﺰ ْ
ﻣﺨ ِّ
ﺑﻦ َ
-5
اﻟﺼﺮف.
ﻛﺘﺎب
ﻣﺨﺘﺼﺮ ﻓﻲ ﻋﻠﻢ ﱠ
اﻟﺼﺮف وﻫﻮ ٌ
اﻟﻤﺮاح :ﻓﻲ ّ
ُ
اﻟﻨﺠﺎح اﻟﺘﱠﺎﻟﻲ ﺗِﻠ َﻮ َ
ٌ
 -6اﻟﺘﱠﺴﺪﻳﺪ :ﻣﺠﻠ ٌﺪ ﺿﺨﻢ ،وﻫﻮ ﺷﺮح ﻛﺘﺎب اﻟﺘﱠﻤﻬﻴﺪ ﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻟﺘﻮﺣﻴﺪ ﻓﻲ
أﺻﻮل اﻟﺪﻳﻦ ﻷﺑﻲ اﻟﻤﻌﻴﻦ ﻣﻴﻤﻮن ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻣﻜﺤــﻮل اﻟﻨﺴﻔﻲ )(850ﻫـ.
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 -7ﺷﺮح ﻣﺨﺘﺼﺮ ﱠ
ِ
اﻟﺴﻨﻴﺔ.
اﻟﻄﺤﺎوي ذﻛﺮﻩ ﻓﻲ
اﻟﻄﺒﻘﺎت ﱠ

ﻣﻜﺎﻧﺘُﻪ اﻟﻌﻠﻤﻴﱠﺔ:

أﻣﺮ اﻟﺴﻐﻨﺎﻗﻲ ﻓﻲ ﻋﻮاﺻ ِﻢ ﱠ
اﻟﺸﺮق ﺣﻴﺚ دﺧﻞ ﺑﻐﺪا َد واﻟﺘﻘﻰ ﺑﻌﻠﻤﺎﺋِﻬﺎ
ذاع ُ
واﻧﺘﻔﻊ ﺑﻪ ﻃــﻼﺑُﻬﺎ ،وﻫﻲ ﻳﻮﻣﺌﺬ ﻣﺮﻛ ُﺰ اﻟﻌـﻠﻤﺎء وﻣﻠﺠـﺄُ اﻷُدﺑــﺎء و ﱡ
اﻟﺸﻌﺮاء.
ﺣﻠﺐ واﺟﺘﻤﻊ ﺑﻘﺎﺿﻲ اﻟ ُﻘﻀﺎة ﻓﻴﻬﺎ :اﺑﻦ اﻟﻌﺪﻳﻢ وﻛﺘﺐ ﻟﻪ ﻧﺴﺨ ًﺔ
ﺛﻢ دﺧﻞ َ
وﺳﺒﻌﻤﺎﺋﺔ.6
ﻣﻦ ﻛﺘﺎب اﻟﻬﺪاﻳﺔ وأﺟﺎزُﻩ ﺑﻬﺎ ،وﻛﺎن ذﻟﻚ ﺳﻨﺔ إﺣﺪى ﻋﺸﺮَة َ
ﺛﻢ ﺗﻮﺟﻪ اﻟﻰ دﻣﺸﻖ ﻓﺪﺧﻠﻬﺎ ﺳﻨﺔ ﺳﺖ ﻋﺸﺮة وﺳﺒﻌﻤﺎﺋﺔ ﻫﺠﺮﻳﱠﺔ.7

ﻋﻘﻴﺪﺗﻪ:

اﻟﻤﺬﻫﺐ ﻳﻤﺜّ ُ
اﻟﺴﻼﻃﻴﻦ
ِﻞ
ﺣﻴﺚ ﻛﺎن ﻫﺬا
ﻳﺪي اﻟﻤﺬﻫﺐ ُ
ﻣﺬﻫﺐ ﱠ
ﻣﺎﺗﺮ ُ
َ
ُ
ُ
اﻟﻤﻠﻮك ﻓﻲ وﻗ ــﺘﻪ ،ﻓﺘﺮَة ﺧ ـ ــﻼﻓ ِﺔ اﻟﻌﺒﱠ ِ
وﻣﻨﺤﺘْﻬﻢ
ﺎﺳﻴﻴﻦ ،ﻓﻨﺎﺻﺮ
ـﺎء َ
اﻟﻤﻠﻮك اﻟﻌﻠﻤ ـ َ
وُ
ـﺪارس ﻟﻨﺸ ِﺮ أﻓﻜﺎرﻫِﻢ
اﻟﺨﻄﺎﺑﺔ وإِﻧﺸﺎ ِء اﻟﻤـ ـ ِ
اﻟﺮِﺋﺎﺳﺔ و َ
َ
ﻣﻨﺎﺻﺐ اﻟ َﻘﻀ ــﺎء واﻹِﻓﺘﺎء و ّ
وﻟَ ُﻘﻮا َ
اﻟﻘﺒﻮل ﻣﻦ اﻟﻨﱠﺎس.

ﺗﺄﺛﺮﻩ ﺑﺄﻋﻴﺎن اﻟﻤﺎﺗُﺮﻳﺪﻳﺔ ﻣﺜﻞ:

ِ
اﻟﺴﻨﺔ  -ﻣﺤﻤ ُﺪ ﺑﻦ ﻣﺤﻤ ٍﺪ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﻮدٍ ،أﺑﻮ ﻣﻨﺼﻮٍر
-1
ﺗﺄوﻳﻼت أﻫ ِـﻞ ﱡ
ﺷﻴﺦ
اﻟﻤﺎﺗـﺮﻳﺪي اﻟﺴﻤﺮﻗﻨﺪي اﻟﻤﺘﻮﻓﻰ  333ﻫـ ،أﺣﺪ ﻋﻠﻤﺎء اﻟﻘﺮن اﻟﺜﺎﻟﺚ اﻟﻬﺠﺮي ُ
ﻤﺮﻗﻨﺪ(
أَﻫﻞ اﻟﺴﻨﺔ واﻟﺠﻤﺎﻋ ِﺔ ﻣﻦ أﺋ ﱠﻤ ِﺔ اﻟﻜﻼم .ﻧﺴﺒﺘﻪ إﻟﻰ ﻣﺎﺗﺮﻳﺪ )ﻣﺤﻠﱠ ٍﺔ َ
ﺑﺴ ْ
-2
ِﺳﻼﻣﻴِّﻴﻦ ﻟﻸﺷﻌﺮي.
ُ
ﻣﻘﺎﻻت اﻹ ْ
ِ -3
ﺗﺒﺼﺮُة اﻷدﻟﱠﺔ ﻟﻠﻨﺴﻔﻲ.
ُ -4
ﻋﺼﻤﺖ اﻟﺒُﺨﺎري ﺗﻠﻤﻴﺬ اﻟﻤﺎﺗﺮﻳﺪي .
أﺻﻮل اﻟ ّﺪِﻳﻦ ﻷﺑﻲ
َ
ﺴﻔﻲ ،واﻟﺘﱠﻤﻬﻴﺪ ﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻟﺘﱠﻮﺣﻴﺪ.
 -5ﺗﺒﺼﺮُة اﻷدﻟﱠﺔ ﻷﺑﻲ
ِ
اﻟﻤﻌﻴﻦ اﻟﻨّ ِّ
6

7

اﻟﺤﻨﻔﻲ اﻟﻤﺘﻮﻓﻲ ﺳﻨﺔ  1005ﻫـ  1010 /ﻫـ ،اﻟﻄﺒﻘﺎت
اﻟﻤﺼﺮي
اري اﻟﻐ ّﺰ ّي
ّ
اﻟﻤﻮﻟﻰ ﺗﻘﻲ اﻟﺪﻳﻦ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﻘﺎدر اﻟﺘﻤﻴﻤﻲ اﻟ ّﺪ ّ
ّ
اﻟﺴﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺗﺮاﺟﻢ اﻟﺤﻨﻔﻴﺔ اﻟﻤﺤﻘﻖ :د .ﻋﺒﺪ اﻟﻔﺘﺎح ﻣﺤﻤﺪ اﻟﺤﻠﻮ ،اﻟﻨﺎﺷﺮ :دار اﻟﺮﻓﺎﻋﻲ ،ج 3ص.150
اﻟﻌﻼﻣﺔ أﺣﻤﺪ ﺑﻦ ﻣﺼﻄﻔﻰ اﻟﺸﻬﻴﺮ ﺑﻄﺎش ﻛﺒﺮى زادة ،ﻣﻮﺳﻮﻋﺔ ﻣﺼﻄﻠﺤﺎت ﻣﻔﺘﺎح اﻟﺴﻌﺎدة ،ﻧﺸﺮ ﻣﻜﺘﺒﺔ ﻟﺒﻨﺎن ،ﻃﺒﻌﺔ
أوﻟﻰ 1998م ،ج 2ص.266
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ﺰدوي ت ) 493ه(.8
ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ اﻟﻰ ﺗﺄﺛﱡﺮﻩ ﺑﻜﺘﺐ اﻟﺒَ ّ

أﻗ ـ ــﻮال اﻟﻌﻠﻤـ ـ ــﺎء ﻓﻴﻪ:

ﻋﺎﻟﻤﺎ ﻓﻘﻴ ًﻬﺎ ﻧﺤﻮﻳًﺎ ﺟﺪﻟﻴًّﺎ.
ﻗﺎل ﱡ
اﻟﺴﻴﻮﻃﻲ :ﻛﺎن ً
ﻗﺎل اﻟﻠﱠﻜﻨﻮي :ﻛﺎن ﻓﻘﻴ ًﻬﺎ ﻧﺤﻮﻳًﺎ ﺟﺪﻟﻴًّﺎ.

اﻟﺴﻐﻨﺎﻗﻲ رﺣﻤﻪ اﻟﻠﻪ:
وﻓﺎة اﻹﻣﺎم ﱡ

اﻟﺴﻐﻨﺎﻗﻲ ﻣﺎ ﺑﻴﻦ 710ﻫـ ،وﻗـﻴﻞ ﺗﻮﻓﻲ
ﻋﻠﻤﺎء اﻟﺘﺮاﺟﻢ ﻓﻲ ﺗﺎرﻳﺦ وﻓﺎ ِة ﱡ
اﺧﺘﻠﻒ ُ
اﻟﺼ ـﻮاب.
ﺳﻨﺔ 711ﻫـ ﻓﻲ ﺷﻬﺮ رﺟﺐ ،وﻗﻴﻞ ﺳﻨﺔ  714ه ﺑﺤﻠﺐ ،وﻫـﺬا ﱠ

ﱡ
اﻹﻳﻤﺎن(
اﻟﻤﺨﻄﻮﻃﺔ:
ُ
)ﻣﺒﺤﺚ ﻣﺎﻫﻴﱠﺔ َ
ﻧﺺ َ

ﻠﻒ ﻛﺮُﻫﻮا اﻟﺘﻔ ﱡﻮَﻩ ٍ
ﺑﻠﻔﻆ ﺗﻔ ﱠﻮَﻩ ﺑﻪ
اﻟﺴ َ
اﻟﻤﺎﻫﻴﺔ :ﻟﻜﻦ ﱠ
اﻟﻤﺮا ُد ﺑﺎﻟﻤﺎﺋﻴﱠﺔ ،واﻟﻤﺮاد ﻣﻦ َ
اﻟﻔﻼﺳﻔ ُﺔ ﻓﺄَﺑﺪﻟﻮا اﻟﻬﻤﺰَة ،ﻓﻘﺎﻟﻮا :اﻟﻤﺎﺋِﻴﺔ ،ﺛﻢ ﻻﺑ ﱠﺪ ﻣﻦ ﺑﻴﺎ ِن اﻟﻤﺬاﻫﺐ:
ﱠﺼﺪﻳﻖ ِ
ﺑﺎﻟﻘﻠﺐ،
أَﻣﱠﺎ ا َﻷول :ﻓﻤﺬﻫﺐ أﺑﻲ ﺣﻨﻴﻔ َﺔ وأﺻﺤﺎﺑِﻪ وﻫﻮ :إ ﱠن اﻻﻳﻤﺎن ﻫﻮ اﻟﺘ ُ
واﻹﻗﺮ ُار ﺑﺎﻟﻠِّﺴﺎ ِن ٌ
ِ
ﻣﺬﻫﺐ اﻟ ُﻔﻘﻬﺎء ﺣﻴﺚ ﻗﺎﻟﻮا:
ﻳﺐ ﻣﻦ
ﺷﺮط دون ﻏﻴﺮﻫﻤﺎ ،وﻫﺬا ﻗﺮ ٌ
اﻟﺘﺼﺪﻳﻖ ،واﻹِﻗـﺮ ُار ٌ
ﺷﺮط
اﻹِﻗـ ـﺮار رﻛ ٌﻦ زاﻳـ ـ ٌﺪ ،وﻋﻨﺪ أﺑﻲ ﻣﻨﺼﻮٍر اﻟﻤﺎﺗُﺮﻳﺪي؛ اﻹﻳﻤﺎن:
ُ
ِﺟﺮاء أﺣﻜﺎ ِم ﱠ
اﻟﻤﺨﺘﺎر ﻓﻲ اﻟﻜﻼم.
اﻟﺸﺮع وﻫﻮ ٌ
ﻹْ
ﻣﺮوي ﻋﻦ أَﺑﻲ ﺣﻨﻴﻔ َﺔ وﻫﻮ ُ
ﻣﻌﻨﻮي ﻷَ ﱠن اﻟ ﱡﺮﻛﻦ اﻟﺰاﻳ َﺪ ٌ
وﻫـﺬا اﻟﺨـ ُ
ﺷﺮط ﻓﻲ اﻟﺤﻘﻴﻘﺔِ ،أي
ﻟﻔﻈﻲ ﻻ
ٌ
ـﻼف ٌ
ٌ
ﺷﺮط ﻹِﺟﺮاء اﻷﺣﻜﺎم.
ـﺎﻟﻚ و ﱠ
أَﻣﺎ اﻟﺜﺎﻧﻲ :ﻓﻤﺬﻫﺐ ﻣ ٍ
ﻫﻞ
ﻫﻞ اﻟﻤﺪﻳﻨ ِﺔ وأَ ِ
اﻋﻲ 9وأَ ِ
اﻟﺸ ِ
ﺎﻓﻌﻲ واﻷَوز ِّ
ﱠ
اﻟﻈــﺎﻫِﺮ وﺟﻤــﻴ ِﻊ أﺋِﻤﺔ اﻟﺤﺪﻳﺚ ،وﻫﻮ:أَن اﻹﻳﻤﺎن ﻫﻮ اﻟﻤﻌﺮﻓ ُﺔ ﺑﺎﻟ َﻘ ِ
ﻠﺐ واﻹِﻗﺮ ُار
ﺑﺎﻟﻠِّﺴﺎ ِن و ُ
اﻟﻌﻤﻞ ﺑﺎﻷَرﻛﺎن.
8

9

ﻗﺎﺳﻢ ﺑﻦ ﻗﻄﻠﻮﺑﻐﺎ اﻟﺴﻮدوﻧﻲ أﺑﻮ اﻟﻔﺪاء ،ﺗﺎج اﻟﺘﺮاﺟﻢ ،اﻟﻤﺤﻘﻖ :ﻣﺤﻤﺪ ﺧﻴﺮ رﻣﻀﺎن ﻳﻮﺳﻒ ،اﻟﻨﺎﺷﺮ :دار اﻟﻘﻠﻢ ،ﺳﻨﺔ:
 ،1992 - 1413اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻷوﻟﻰ ،ص 25رﻗﻢ .63
اﻷَ ْوزاﻋﻲ ) 157 - 88ﻫـ( ﻋﺒﺪ اﻟﺮﺣﻤﻦ ﺑﻦ ﻋﻤﺮو ﺑﻦ ﻳﺤﻤﺪ اﻷوزاﻋﻲ ،أﺑﻮ ﻋﻤﺮو :إﻣﺎم اﻟﺪﻳﺎر اﻟﺸﺎﻣﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻔﻘﻪ واﻟﺰﻫﺪ،
وأﺣﺪ اﻟﻜﺘﺎب اﻟﻤﺘﺮﺳﻠﻴﻦ.
وﻋﺮض ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻘﻀﺎء ﻓﺎﻣﺘﻨﻊ .ﻗﺎل ﺻﺎﻟﺢ ﺑﻦ ﻳﺤﻴﻰ ﻓﻲ )ﺗﺎرﻳﺦ ﺑﻴﺮوت() :ﻛﺎن اﻷوزاﻋﻲ ﻋﻈﻴﻢ اﻟﺸﺄن ﺑﺎﻟﺸﺎم ،وﻛﺎن
أﻣﺮﻩ ﻓﻴﻬﻢ أﻋﺰ ﻣﻦ أﻣﺮ اﻟﺴﻠﻄﺎن ،ﻟﻪ ﻛﺘﺎب )اﻟﺴﻨﻦ( ﻓﻲ اﻟﻔﻘﻪ ،و)اﻟﻤﺴﺎﺋﻞ( وﻳﻘﺪر ﻣﺎ ﺳﺌﻞ ﻋﻨﻪ ﺑﺴﺒﻌﻴﻦ أﻟﻒ ﻣﺴﺄﻟﺔ
أﺟﺎب ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻛﻠﻬﺎ.
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10
اﻟﻜﺮاﻣﻴﺔ:11
وأﻣﺎ اﻟﺜﺎﻟﺚ :ﻓﻤﺬﻫﺐ اﻟ ﱡﺮﻗﺎﺷﻲ وﻋﺒﺪ اﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﺳﻌﻴﺪ اﻟﻘﻄﺎن  ،و ّ
وﻫﻮ أ ﱠن اﻹﻳﻤﺎ َن ﻫﻮ اﻹﻗﺮ ُار ﺑﺎﻟﻠﺴﺎ ِن ﻓﻘﻂ.
ّﺛﻢ ﻫﺆﻻء اﻟﺜّــﻼﺛ ُﺔ ﺗﻔﺮﻗﻮا ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻴﻨ ُﻬﻢ:
ﻓﻘﺎل اﻟﺮﻗﺎﺷﻲ :اﻹﻗﺮار إِﻳﻤﺎ ٌن ِ
اﻟﻤﻌــﺮﻓ ِﺔ ﺑﺎﻟ َﻘﻠﺐ ،واﻟﻤﻌﺮﻓ ُﺔ ﻋﻨﺪﻩ
ﺑﺸﺮط وﺟـﻮِد ْ
ﺿﺮورﻳﱠٌﺔ ﻓﻬﻲ ﺗﻮﺟﺪ ﻻ َﻣ َ
ﺤﺎل.
وﻗﺎل ﻋﺒ ُﺪ اﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﺳﻌﻴﺪ :إِ ﱠن اﻹِﻗﺮ َار إِﻳﻤـﺎ ٌن ِ
ِ
ﺑﺎﻟﻘﻠﺐ واﻟﺘﺼ ِ
ـﺪﻳﻖ،
ﺑﺸﺮط اﻟﻤﻌـﺮﻓ ِﺔ
ﻟﻴﺲ ﺑﺈِﻳﻤﺎنٍ.
ﻟﻜﻦ اﻟﻤﻌﺮﻓ َﺔ واﻟﺘ َ
ّ
ﱠﺼﺪﻳﻖ َ
ِ
ﻟﻴﺲ ٍ
ﺑﺸﺮط
وﻗﺎﻟﺖ اﻟﻜﺮاﻣﻴﱠُﺔ :اﻹِﻗﺮ ُار :اﻟﻤﺠ ﱠﺮُد إِﻳﻤﺎ ٌن ،واﻟﻤﻌﺮﻓ ُﺔ و
ُ
اﻟﺘﺼﺪﻳﻖ َ
ﻟﻜﻮ ِن اﻹِ ْﻗﺮار إِﻳﻤﺎ ٌن.
ﺟﻬﻢ ﺑﻦ ﺻﻔﻮان 12أن اﻹﻳﻤﺎن ﻫﻮ اﻟﻤﻌﺮﻓ ُﺔ ﺑﺎﻟﻘﻠﺐ
أﻣﱠﺎ اﻟ ﱠﺮاﺑ ُﻊ :ﻓﻤﺬﻫﺐ ُ
ﻣﺬﻫﺐ أﺻﺤﺎﺑﻨﺎ.
وﻫﺬﻩ اﻟﻤﺬاﻫﺐ ﻛﻠﱡﻬﺎ ﻓﺎﺳﺪ ٌة إﻻ
ُ
ﻣﺴﺘﻌﺎر ﻋﻦ اﻟﻼم ﻓﻲ )ﻟﻪ( ﻛﺬا
ﻗﻮﻟﻪُ :ﻣﺆﻣﻨًﺎ ﺑ ِﻪ وﻣﺆﻣﻨًﺎ ﻟ ُﻪ ،اﻟﺒﺎﻗﻲ ﻗﻮﻟﻪ) :ﺑﻪِ(
ٌ
ذﻛﺮُﻩ
ﺻﺎﺣﺐ اﻟﺘﱠﻴﺴﻴﺮ.13
ُ
ﻗﻮﻟﻪ :ﻣﻦ ﻣﺘﻜﻠِّﻤﻲ أﻫﻞ اﻟﺤﺪﻳﺚ ﻋﻠﻰ أن أﺑﺎ ﺣﻨﻴﻔﺔ 14وأﺻﺤﺎﺑَﻪ ُﺳ ﱡﻤﻮا
أﺻﺤﺎب اﻟﺮأي ﻟﻜﺜﺮة اﻟﻘﻴﺎس ،واﺳﺘﻌﻤﺎل اﻟﺮأي ﻣﻨﻬﻢ ﻓﻲ أﺣﻜﺎم اﻟﺸﺮع ،وﻣﻦ

وﻛﺎﻧﺖ اﻟﻔﺘﻴﺎ ﺗﺪور ﺑﺎﻷﻧﺪﻟﺲ ﻋﻠﻰ رأﻳﻪ ،إﻟﻰ زﻣﻦ اﻟﺤﻜﻢ اﺑﻦ ﻫﺸﺎم .وﻷﺣﺪ اﻟﻌﻠﻤﺎء ﻛﺘﺎب )ﻣﺤﺎﺳﻦ اﻟﻤﺴﺎﻋﻲ ﻓﻲ ﻣﻨﺎﻗﺐ
اﻹﻣﺎم أﺑﻲ ﻋﻤﺮو اﻷوزاﻋﻲ -ط(
 10ﻋﺒﺪ اﻟﻠﻪ ﺑﻦ ُﻛﻼب ﻫﻮ أﺑﻮ ﻣﺤﻤﺪ ﻋﺒﺪ اﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﺳﻌﻴﺪ ﺑﻦ ُﻛ ﱠ
ﻼب )ﺑﻀﻢ اﻟﻜﺎف وﺗﺸﺪﻳﺪ اﻟﻼم( اﻟﻘﻄﺎن اﻟﺒﺼﺮي .ﻣﻦ ﻋﻠﻤﺎء
اﻟﺪﻳﻦ اﻟﺴﻨﺔ .وأﺑﺮز اﻟﻤﺘﻜﻠﻤﻴﻦ ﺑﺎﻟﺒﺼﺮة ﻓﻲ زﻣﺎﻧﻪ ،ﺻﺎﺣﺐ اﻟﺘﺼﺎﻧﻴﻒ ﻓﻲ اﻟﺮد ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻌﺘﺰﻟﺔ .أﺧﺬ ﻋﻨﻪ اﻟﻜﻼم داود ﺑﻦ
ﻋﻠﻲ اﻟﻈﺎﻫﺮي ،ﻗﺎﻟﻪ أﺑﻮ اﻟﻄﺎﻫﺮ اﻟﺬﻫﻠﻲ .وﻗﻴﻞ :إن اﻟﺤﺎرث اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﻲ أﺧﺬ ﻋﻠﻢ اﻟﻨﻈﺮ واﻟﺠﺪل ﻋﻨﻪ أﻳﻀﺎً .وﻛﺎن ﻳﻠﻘﺐ
ﻛﻼﺑﺎً؛ ﻷﻧﻪ ﻛﺎن ﻳﺠﺮ اﻟﺨﺼﻢ إﻟﻰ ﻧﻔﺴﻪ ﺑﺒﻴﺎﻧﻪ وﺑﻼﻏﺘﻪ .وأﺻﺤﺎﺑﻪ ﻫﻢ اﻟﻜﻼﺑﻴﺔ ،وﻛﺎن ﻳﺮد ﻋﻠﻰ اﻟﺠﻬﻤﻴﺔ واﻟﻤﻌﺘﺰﻟﺔ.
 11اﻟﻜﺮاﻣﻴﱠُﺔ :ﻧﺴﺒﺔ إﻟﻰ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻛﺮام اﻟﺴﺠﺴﺘﺎﻧﻲ اﻟﻌﺎﺑﺪ اﻟﻤﺘﻜﻠﻢ ،ﺷﻴﺦ اﻟﻜﺮاﻣﻴﺔ.
ﺳﺎﻗﻂ اﻟﺤﺪﻳﺚ ﻋﻠﻰ ﺑﺪﻋﺘﻪ ،أﻛﺜﺮ ﻋﻦ أﺣﻤﺪ اﻟﺠﻮﻳﺒﺎرى ،وﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﺗﻤﻴﻢ اﻟﺴﻌﺪى ،وﻛﺎﻧﺎ ﻛﺬاﺑﻴﻦ.
ﻗﺎل اﺑﻦ ِﺣﺒّﺎنُ :ﺧﺬِل ﺣﺘﻰ اﻟﺘﻘﻂ ﻣﻦ اﻟﻤﺬاﻫﺐ أردأﻫﺎ ،وﻣﻦ اﻻﺣﺎدﻳﺚ أوﻫﺎﻫﺎ.
َ 12ﺟ ْﻬﻢ ﺑﻦ َﺻ ْﻔﻮان ت) 128ﻫـ( .رأس )اﻟﺠﻬﻤﻴﱠﺔ( ﻗﺎل اﻟﺬﻫﺒﻲّ :
اﻟﻤﺒﺪع ،ﻫﻠﻚ ﻓﻲ زﻣﺎن ﺻﻐﺎر اﻟﺘﺎﺑﻌﻴﻦ وﻗﺪ زرع
اﻟﻀﺎل ُ
ﻧﺼﺮ ﺑﻦ ﺳﻴﺎر،
ﻋﻈﻴﻤﺎ .ﻛﺎن ﻳﻘﻀﻲ ﻓﻲ ﻋﺴﻜﺮ اﻟﺤﺎرث ﺑﻦ ُﺳﺮﻳﺞ ،اﻟﺨﺎرج ﻋﻠﻰ أﻣﺮاء ُﺧﺮاﺳﺎن ،ﻓﻘﺒﺾ ﻋﻠﻴﻪ ْ
ﺷﺮا ً
ً
ﺟﻬﻢ اﺳﺘﺒﻘﺎءﻩ ،ﻓﻘﺎل ﻧﺼﺮ) :ﻻ ﺗﻘﻮم ﻋﻠﻴﻨﺎ ﻣﻊ اﻟﻴﻤﺎﻧﻴﺔ أﻛﺜﺮ ﻣﻤﺎ ﻗﻤﺖ( وأﻣﺮ ﺑﻘﺘﻠﻪ ،ﻓﻘُﺘﻞ.
ﻓﻄﻠﺐ ٌ
 13ﻣﺤﻲ اﻟﺪﻳﻦ ﻣﺠﻤﺪ ﺑﻦ ﺳﻠﻴﻤﺎن اﻟﻜﺎﻓﻴﺠﻲ ت 897ه ،اﻟﺘﻴﺴﻴﺮ ﻓﻲ ﻗﻮاﻋﺪ ﻋﻠﻢ اﻟﺘﻔﺴﻴﺮ ،ﻧﺸﺮ ﻣﻜﺘﺒﺔ اﻟﻘﺪﺳﻲ ﻟﻠﺘﻮزﻳﻊ
ﺑﺎﻟﻘﺎﻫﺮة ﻋﺎم 1998م ،ﺗﺤﻘﻴﻖ :د .ﻣﺼﻄﻔﻰ ﺣﺴﻴﻦ اﻟﺬﻫﺒﻲ.
 14أﺑﻮ ﺣﻨﻴﻔﺔ اﻟﻨﻌﻤﺎن ﺑﻦ ﺛﺎﺑﺖ
اﻟﻜﻮﻓﻲ )150-80ﻫـ أول اﻷﺋﻤﺔ اﻷرﺑﻌﺔ ﻋﻨﺪ أﻫﻞ اﻟﺴﻨﺔ واﻟﺠﻤﺎﻋﺔ ،اﺷﺘﻬﺮ ﺑﻌﻠﻤﻪ اﻟﻐﺰﻳﺮ
ّ
وأﺧﻼﻗﻪ اﻟﺤﺴﻨﺔ ،وﻳُﻌﺪ أﺑﻮ ﺣﻨﻴﻔﺔ ﻣﻦ اﻟﺘﺎﺑﻌﻴﻦ ،ﻓﻘﺪ ﻟﻘﻲ ﻋﺪداً ﻣﻦ اﻟﺼﺤﺎﺑﺔ ﻣﻨﻬﻢ أﻧﺲ ﺑﻦ ﻣﺎﻟﻚ ،وﻛﺎن ﻣﻌﺮوﻓﺎً ﺑﺎﻟﻮرع
وﻛﺜﺮة اﻟﻌﺒﺎدة واﻟﻮﻗﺎر واﻹﺧﻼص وﻗﻮة اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ .وﻗﺪ ﻛﺎﻧﺖ اﻟﻜﻮﻓﺔ إﺣﺪى ﻣﺪن اﻟﻌﺮاق اﻟﻌﻈﻴﻤﺔ ،ﻳﻨﺘﺸﺮ ﻓﻴﻬﺎ اﻟﻌﻠﻤﺎء
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ﻇﺎﻫﺮ اﻟﺤﺪﻳﺚ ﻓﻲ
اﻟﻌﻠﻤﺎء ﺳ ﱡﻤﻮا
َ
وراءﻫﻢ ﻣﻦ ُ
أﺻﺤﺎب اﻟﺤﺪﻳﺚ ﻷﻧﱠﻬﻢ أﺧﺬوا َ
اﻟﻐﺎﻟﺐ ،ﺛﻢ ﻫﺆﻻء ﻋﻠﻰ ﺛﻼﺛﺔ أﺻﻨﺎف:
 1ﻓﻘﻬﺎء أﺻﺤﺎب أﻫﻞ اﻟﺤﺪﻳﺚ ﱠﻛﺎﻟﺸﺎﻓﻌﻲ وﻣﺎﻟﻚ 15واﻷوزاﻋﻲ وﻏﻴﺮﻫﻢ.
ﺑﻦ را ُﻫﻮﻳَﻪ.
ﺣﻨﺒﻞ
َ
وإﺳﺤﺎق ِ
 2وأﺻﺤﺎب اﻟﺤﺪﻳﺚ ﻣﻄﻠ ًﻘﺎ ﻛﺄﺣﻤ ِﺪ ﺑﻦ ٍ 3وﻣﺘﻜﻠِّﻤﻲ أﺻﺤﺎب اﻟﺤﺪﻳﺚﻛﺄﺑﻲ اﻟﻌﺒﺎس اﻟ ُﻘﻼﻧﺴﻲ 16وأﺑﻲ ﻋﻠﻲ اﻟﻨّﻐﻔﻲ،أﻫﻞ اﻟﺤﺪﻳﺚ :اﻟﱠﺬﻳﻦ ﻛﺎﻧﻮا ﻣﻌﺮوﻓﻴﻦ ﺑﻌِﻠﻢ َ
اﻟﻜﻼم.
واﻟﻤﺮاد ﻣﻦ ﻣﺘﻜﻠِّﻤﻲ ِ
ﻗﻮﻟﻪ :ﻓﻤﻦ ﺟﻌﻠﻪ ﻟﻐﻴﺮ اﻟﺘﺼﺪﻳﻖ :ﻳﻌﻨﻲ :ﻓﻤﻦ ﻗﺎل :إ ﱠن اﻹﻳﻤﺎ َن ﻫﻮ اﻟﻤﻌﺮﻓﺔ
اﻟﻤﺠﺮد ﺑﻪ ،أو ُ
اﻟﻘﻮل اﻟﻤﺠ ﱠﺮد ،أو اﻟﺘﱠﺼﺪﻳﻖ )اﻟﻠﱡﻐﻮي( ،واﻟﻘﻮل واﻟﻌﻤﻞ ﻓﻘﺪ
ّ
ﱡ
ﺻﺮف اﻟﻠﻐﺔ أي :اﻹﻳﻤــﺎن ﻋﻦ اﻟﻤﻔﻬﻮم وﻫﻮ اﻟﺘﱠﺼﺪﻳﻖ إﻟﻰ ﻏﻴﺮ اﻟﻤﻔﻬﻮم ،وﻫﻮ
اﻟﻘ ُ
اﻟﻌﻤﻞ .
ـﻮل ُ
اﻟﻤﺠ ﱠﺮد أو اﻟﻤﻌﺮﻓ ـ ُﺔ و َ
ﻗﻮﻟُﻪُ :
إﺑﻄﺎل اﻟﻠِّﺴﺎن ﻳﻌﻨﻲ :إِﺑﻄﺎل اﻟﻠﱡﻐﺔ ،ﺣﻴﺚ أﻃﻠﻖ اﻟﻠﱡﻐﺔ ﻋﻠﻰ ﻏﻴﺮ ﻣﻮﺿﻮﻋِﻪ
ُ
ﻣﺨﺼﻮص ﻛﺎن ﺣﻘﻴﻘﺔ ﻟﻪ،
ﻣﻌﻨﻰ
ﺑﻼ ﻣﻨﺎﺳﺒﺔٍ،
ٌ
وﺗﻌﻄﻴﻞ اﻟﻠﻐﺔ ﻳﻌﻨﻲ :ﻻ ﻳﻜﻮ ُن ﻟﻪ ً
ﻳﻖ اﻟﻮﺻﻮل اﻟﻰ اﻟﻠﱠﻮازم ﱠ
ُ
ورﻓ ُﻊ ﻃﺮ ِ
اﻟﻮﺻﻮل ﻣﻦ اﻟﺤﻘﻴﻘ ِﺔ
اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ،ﻳﻌﻨﻲ :ﻻ ﻳﻤﻜﻦ
ُ
دﻻﺋﻞ
اﻟﻤﻌﻴﱠﻨﺔ ،وﻻ
اﻟﻮﺻﻮل اﻟﻰ ِ
اﻟﻰ ﻻزِم اﻟﺤﻘﻴﻘﺔ ،ﺣﻴﺚ ﻟﻢ ﺗﺒﻖ ﻟﻪ اﻟﺤﻘﻴﻘ ُﺔ ُ
اﻟﺴﻤﻌﻴّﺔ ،ﻷّ ﱠن ﻣﺒﻨﺎﻫﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻠﱡﻐﺔ.
ﱠ
وﺻﻔﺎ ِن
ﻗﻮﻟﻪ :إ ْذ ﻻ ﺗَﻀﺎ ﱠد ﻳﺘﺤ ّﻘ ُﻖ ﻋﻨﺪ ﺗَﻐﺎﻳُﺮ اﻟﻤﺤﻠﱠﻴﻦ ،ﺑﻴﺎﻧﻪ :أ ﱠن ِّ
اﻟﻀﺪﻳﻦ ْ
اﻟﺴﻮاد ﻣﻊ اﻟﺒﻴﺎض
وﺟﻮدﻳﱠﺎن ،ﻻﻳﺠﺘﻤﻌﺎن ،وﻟﻜﻦ ﻳﺮﺗﻔﻌﺎ ِن ﻓﻲ ﻣﺎد ِة اﻹﻣﻜﺎنٍ ،و ﱠ
ُ

15
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أﺻﺤﺎب اﻟﻤﺬاﻫﺐ واﻟﺪﻳﺎﻧﺎت اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ،وﻗﺪ ﻧﺸﺄ أﺑﻮ ﺣﻨﻴﻔﺔ ﻓﻲ ﻫﺬﻩ اﻟﺒﻴﺌﺔ اﻟﻐﻨﻴﺔ ﺑﺎﻟﻌﻠﻢ واﻟﻌﻠﻤﺎء ،ﻓﺎﺑﺘﺪأ ﻣﻨﺬ اﻟﺼﺒﺎ
ﻳﺠﺎدل ﻣﻊ اﻟﻤﺠﺎدﻟﻴﻦ ،وﻟﻜﻨﻪ ﻛﺎن ﻣﻨﺼﺮﻓﺎً إﻟﻰ ﻣﻬﻨﺔ اﻟﺘﺠﺎرة ،ﻓﺄﺑﻮُﻩ وﺟ ﱡﺪﻩ ﻛﺎﻧﺎ ﺗﺎﺟﺮﻳﻦ ،ﺛﻢ اﻧﺼﺮف إﻟﻰ ﻃﻠﺐ اﻟﻌﻠﻢ،
ِ
ﺣﻠﻘﺎت اﻟﻌﻠﻤﺎء ،واﺗﺠﻪ إﻟﻰ دراﺳﺔ اﻟﻔﻘﻪ ﺑﻌﺪ أن اﺳﺘﻌﺮض اﻟﻌﻠﻮم اﻟﻤﻌﺮوﻓﺔ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻟﻌﺼﺮ ،وﻟﺰم
وﺻﺎر ﻳﺨﺘﻠﻒ إﻟﻰ
ﺣﻤﺎد ﺑﻦ أﺑﻲ ﺳﻠﻴﻤﺎن ﻳﺘﻌﻠﻢ ﻣﻨﻪ اﻟﻔﻘﻪ ﺣﺘﻰ ﻣﺎت ﺣﻤﺎد ﺳﻨﺔ 120ﻫـ ،ﻓﺘﻮﻟﻰ أﺑﻮ ﺣﻨﻴﻔﺔ رﺋﺎﺳﺔ ﺣﻠﻘﺔ ﺷﻴﺨﻪ
ﺷﻴﺨﻪ ّ
ﺣﻤﺎد ﺑﻤﺴﺠﺪ اﻟﻜﻮﻓﺔ ،وأﺧﺬ ﻳﺪارس ﺗﻼﻣﻴﺬﻩ ﻣﺎ ﻳُﻌﺮض ﻟﻪ ﻣﻦ ﻓﺘﺎوى ،ﺣﺘﻰ َوﺿﻊ ﺗﻠﻚ اﻟﻄﺮﻳﻘ َﺔ اﻟﻔﻘﻬﻴ َﺔ اﻟﺘﻲ اﺷﺘُﻖ
ﻣﻨﻬﺎ اﻟﻤﺬﻫﺐ اﻟﺤﻨﻔﻲ.
ﺗﻮﻓﻲ ﻓﻲ ﺑﻐﺪاد ﺳﻨﺔ 150ﻫـ ،وُدﻓﻦ ﻓﻲ ﻣﻘﺒﺮة اﻟﺨﻴﺰران ﻓﻲ ﺑﻐﺪاد ،وﺑﻨﻲ ﺑﺠﻮار ﻗﺒﺮﻩ ﺟﺎﻣﻊ اﻹﻣﺎم اﻷﻋﻈﻢ ﻋﺎم 375ﻫـ.
ﻣﺎﻟﻚ ﺑﻦ أﻧﺲ ﺑﻦ ﻣﺎﻟﻚ اﻷﺻﺒﺤﻲ اﻟﺤﻤﻴﺮي 179 - 93) ،ﻫـ( .أﺑﻮ ﻋﺒﺪ اﻟﻠﻪ :إﻣﺎم دار اﻟﻬﺠﺮة ،وأﺣﺪ اﻷﺋﻤﺔ اﻷرﺑﻌﺔ
ﻋﻨﺪ أﻫﻞ اﻟﺴﻨﺔ ،وإﻟﻴﻪ ﺗﻨﺴﺐ اﻟﻤﺎﻟﻜﻴﺔ ،ﻣﻮﻟﺪﻩ ووﻓﺎﺗﻪ ﻓﻲ اﻟﻤﺪﻳﻨﺔ .ﻛﺎن ﺻﻠﺒﺎ ﻓﻲ دﻳﻨﻪ ،ﺑﻌﻴﺪا ﻋﻦ اﻷﻣﺮاء واﻟﻤﻠﻮك.،
ووﺟﻪ إﻟﻴﻪ اﻟﺮﺷﻴﺪ اﻟﻌﺒﺎﺳﻲ ﻟﻴﺄﺗﻴﻪ ﻓﻴﺤﺪﺛﻪ ،ﻓﻘﺎل :اﻟﻌﻠﻢ ﻳﺆﺗﻰ ،ﻓﻘﺼﺪ اﻟﺮﺷﻴﺪ ﻣﻨﺰﻟﻪ واﺳﺘﻨﺪ إﻟﻰ اﻟﺠﺪار ،ﻓﻘﺎل ﻣﺎﻟﻚ :ﻳﺎ
أﻣﻴﺮ اﻟﻤﺆﻣﻨﻴﻦ ﻣﻦ إﺟﻼل رﺳﻮل اﻟﻠﻪ إﺟﻼل اﻟﻌﻠﻢ ،ﻓﺠﻠﺲ ﺑﻴﻦ ﻳﺪﻳﻪ.
ﻫﻮ أﺑﻮ اﻟﻌﺒﺎس أﺣﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﻟ ﱠﺮﺣﻤﻦ اﻟﻘﻼﻧﺴﻲ اﻟﺮازي ،ﻣﺬﻛﻮر ﻓﻲ أﻗﺮان أﺑﻲ اﻟﺤﺴﻦ اﻷﺷﻌﺮي اﻵﺗﻲ ،وﻛﺎن ﻋﻠﻰ
اﻟﺴﻨﺔ اﺑﻮ اﻟ َْﻌﺒﱠﺎس اﻟﻘﻼﻧﺴﻲ اﻟﱠﺬِي َزا َدت ﺗﺼﺎﻧﻴﻔﻪ ﻓِﻲ اﻟ َ
ْﻜ َﻼم ﻋﻠﻰ ﻣﺎﺋَﺔ َوﺧﻤﺴﻴﻦ
ﺷﺎﻛﻠﺘﻪ ﻓﻲ اﻻﻋﺘﻘﺎد ،إِ َﻣﺎم أﻫﻞ ّ
ﻛﺘﺎﺑﺎ.
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ﻟﻴﺴﺎ ُﺑﻤﺘﻀﺎدﱠﻳﻦ
ﻓﻲ ﻣﺤﻠّﻴﻦ ﻣﺠﺘﻤﻌﺎن ﻣﻦ ﺣﻴﺚ أَﻧﻬﻤﺎ ُ
ﻣﻮﺟﻮدان ﻓﻲ اﻟﺨﺎرج ،و َ
ﻣﺤﻞ واﺣ ٍﺪ ﻓﺜﺒﺖ أ ّن اﻳﺠﺎ َد اﻟﻤﺤﻞ ُ
اﻟﺒﻴﺎض ﺑﺎﻋﺘﺒﺎ ِر ٍّ
ﺷﺮط
اﻟﺴﻮا ِد و ِ
ﻓﺜﺒﺘَﺄَن ﺗﻀﺎ ﱠد ﱠ
ِ
ﻣﺨﺘﺺ ﺑﺎﻟﻘﻠﺐ ،ﻓﻜﺬا
اﻟﻜﻔﺮ واﻟﺠﺤﻮُد ﺿ ﱡﺪ اﻻﻳﻤﺎن ،وأﻧّﻪ
ٌ
ﺛﺒﻮت اﻟﺘﱠﻀﺎدِ ،و ُ
اﻻﻳﻤﺎن ﺿﺮورُة ِ
ﺗﺤﻘﻖ اﻟﺘﱠﻀﺎد.
ﺼﺪﻳﻖ أن اﻹﻳﻤﺎن
ﻗﻮﻟﻪ :ﻳﺤ ّﻘِﻘﻪ؛
اﻟﻀﻤﻴﺮ راﺟ ٌﻊ إﻟﻰ ﻗﻮﻟﻪ :اﻹﻳﻤﺎن :ﻫﻮ اﻟﺘّ ُ
ُ
ِﻦ
ﻳﻮﺳﻒَ ) :وَﻣﺎ أَﻧْ َﺖ ﺑ ُِﻤ ْﺆﻣ ٍ
ﺨﺒﺮا ﻋﻦ ْ
إﺧﻮِة ُ
ﻓﻲ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﺘﺼﺪﻳﻖ ،ﻛﻤﺎ ﻗﺎل ﺗﻌﺎﻟﻰ ُﻣ ً
17
ِﻴﻦ(.
ﻟَﻨَﺎ َوﻟَ ْﻮ ُﻛﻨﱠﺎ َﺻﺎ ِدﻗ َ
ِق ﻟﻨﺎ ،ﺛﻢ ﻓﻲ ﱠ
أيُ :ﺑﻤﺼ ّﺪ ٍ
ﺣﻴﺚ
اﻟﺸﺮِع :ﻋﺒﺎرٌة ﻋﻦ ﺗﺼﺪﻳﻖ اﻟﻘﻠﺐ ،ﻓﻤﻦ ُ
ﻟﻠﻌﻤﻞ
اﻟﻤﺠ ﱠﺮد ،وﻻ ﻟﻠﻤﻌﺮﻓﺔ ،وﻻ َ
اﺳﻤﺎ ﻟﻠﻘﻮل ِ ُ
اﺳﻢ ﻟﻠﺘﺼﺪﻳﻖ ﻻ ﻳﻜﻮن ً
أَﻧﱠُﻪ ٌ
ﺗﺼﺪﻳﻖ اﻟﻘﻠْﺐ؛ أﻧﻪ ﺿ ﱡﺪ ُ
واﻟ ّﺪ ُ
ﻣﺨﺘﺺ ﺑﺎﻟﻘﻠﺐ،
اﻟﻜﻔﺮ
ﻟﻴﻞ :ﻋﻠﻰ أﻧﱠﻪ
ُ
ٌ
اﻟﻜﻔﺮ ،و ُ
ﻣﺨﺘﺺ ﺑﺎﻟﻘﻠﺐ ،ﻓﺒﻬﺬا ﺛﺒﺖ أﻧﻪ ﺗﺼﺪﻳﻖ ﺑﺎﻟﻘﻠﺐ ،وﻫﺬا ﻳ ُﺪ ﱡل ﻋﻠﻰ
ﻓﻜﺬا اﻹﻳﻤﺎن
ﱞ
إﺑﻄﺎل ﻣﺎ ﱡ
ﻳﺪل ﻋﻠﻴ ِﻪ اﻟﺘﱠﺼﺪﻳﻖ اﻟﻠﱡ ﱡ
ِ
ﻐﻮي.
18
اﻟﻠ ِﻪ َﻣ ْﻦ آ َﻣ َﻦ ﺑ ﱠ
ﺎﺟ َﺪ ﱠ
ﻗﻮﻟﻪ :ﻗﺎل ﺗﻌﺎﻟﻰ) :إِﻧﱠ َﻤﺎ ﻳَـ ْﻌ ُﻤ ُﺮ َﻣ َﺴ ِ
ِﺎﻟﻠ ِﻪ َواﻟَْﻴـ ْﻮِم ْاﻵ ِﺧ ِﺮ(.

واﻟﺘﻤﺴ ُﻚ ﺑﻬﺬ ِﻩ اﻵﻳﺔ ﻣﻦ وﺟﻬﻴﻦ:
ﱡ

ﺑﻴﻦ اﻹﻳﻤﺎ ِن وﺳﺎﺋ ِﺮ اﻟﻌ ِ
ﺣﻴﺚ
ِﺒﺎدات
ﻮﺻ ٍﺔ ُ
ﻣﺨﺼ َ
ﺑﺄﺳﺎﻣﻲ ُ
أﺣﺪﻫﻤﺎ :أﻧ ُﻪ ﻓ ﱠﺮ َق َ
َ
آﻣﻦ( ﺛ ﱠﻢ ﻗﺎل) :وأ َﻗﺎ َم ﱠ
ﺑﻴﻦ
)ﻣﻦ َ
ﻗـﺎل ﺗﻌـﺎﻟﻰْ :
اﻟﺼﻼة وآﺗﻰ اﻟ ّﺰﻛﺎةَ( ،ﻛﻤﺎ ﻓ ﱠﺮ َق َ
اﻟﺼﻼ ِة واﻟ ّﺰﻛﺎ ِة
ﻣﺨﺼﻮﺻﻴﻦ ،وﻟﻮ ﻛﺎ َن اﻹﻳﻤﺎن ﺷﺎﻣﻼ ﻟﻠﺼﻼة واﻟﺰﻛﺎة
ﱠ
ِ
ﺑﺎﺳﻤﻴﻦ ُ
ﻟﻜﺎن ﺗﻜﺮ ًارا ﻓﻲ اﻟﻠﱠﻔﻆ وﻫﺬا ﺑﺎﻃ ٌﻞ.
اﻟﻤﻐﺎﻳﺮة
ﻋﻄﻒ اﻟﺼﻼ َة واﻟﺰﻛﺎة ﻋﻠﻰ اﻹﻳﻤﺎن ،و ُ
وﺛﺎﻧﻴﻬﻤﺎ :أﻧﱠُﻪ َ
اﻟﻌﻄﻒ ﻳﻘﺘﻀﻲ ُ
ﻋﻄﻒ اﻟ ﱠﺰﻛﺎ َة ﻋﻠﻰ اﻟﺼﻼة وأﻧّﻪ ﻳﻘﺘﻀﻲ اﻟﻤﻐﺎﻳﺮة ﻓﻜﺬﻟﻚ ﻣﺎ ﻗُﻠﻨﺎ.
ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ ،ﻛﻤﺎ َ
ﻤﻰ
ﻗﻮﻟُُﻪ :ﺑﺰوال ﺑﻌﺾ اﻷﻋﻤﺎل ْ
ﺑﺄنﻛﺎن ﻣﺠﻨُﻮﻧًﺎ ﻓﻲ ﺑﻌﺾ اﻷَﺣﻮال ،أو ﺻﺎر ُﻣ ْﻐ ً
ﻔﺴﺎ ﻟﻮ ﺑِﺰواﻟﻬﺎ ُﻛﻠِّﻬﺎ ﺑِﺄَ ْنﻛﺎن ﻣﺠﻨﻮﻧًﺎ ﺟﻤﻴ َﻊ ُﻋ ُﻤﺮِﻩ.
ﻋﻠﻴﻪِ ،أو ﺻﺎرت ﺣﺎﺋﻀﺎً أو ﻧُ ً
ﻗﻮﻟ ُﻪ ) :آﻣﻨﻮا ( ﺑﺎﻟﺠﻤﻠﺔ ﺑﻴﺎن ﻫﺬا أن اﻹﻳﻤﺎن اﻟﻮاﺟﺐ ﻋﻠﻴﻨﺎ اﻹﻳﻤﺎن
اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ ،وﻳﻌﻨﻲ ﺑﺎﻻﺟﻤﺎﻟﻲ :أن ﻳﺆﻣﻦ ﺑﺎﻟﻠﻪ ورﺳﻮﻟِِﻪ وﺟﻤﻴ ِﻊ اﻟﺸﺮاﺋﻊ ﻣﻦ ﻏﻴﺮ
17
18

ﺳﻮرة ﻳﻮﺳﻒ ،اﻵﻳﺔ .17
ﺳﻮرة اﻟﺘﻮﺑﺔ ،اﻵﻳﺔ .18
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أن َ
ﻳﻌﺮف أﻓﺮا َد اﻟ ﱡﺮ ُﺳﻞ ،واﻷَﺣﻜﺎم ﻓﺮًدا ﻓﺮًدا ،وإذا ﺟﺎء ﻓﺮض ﻣﻌﻴﻦ ﻳﻘﺒﻞ ﻫﺬا
ﻳﻜﻦ ُ
ٍ
ﻗﺒﻞ؛ ﻓﻬﺬا ﻫﻮ
ﻧﻮع إﻳﻤﺎ ٍن
اﻟﻤﻌﻴﻦ وﻳﺼ ّﺪق اﻟﺮﺳﻞ ﻓﻴﻪ ﻓﻬﺬا ُ
وﺗﺼﺪﻳﻖ ﻟﻢ ْ
ض وأﻧﻪ ﻳﺘﺠ ﱠﺪ ُد ُﻛ ﱠﻞ
اﻟﻤﺮا ُد ﻣﻦ اﻟ ّﺰِﻳﺎدة؛ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ اﻟﺘﺠ ﱡﺪد ،ﻷَ ﱠن
ﻋﺮ ٌ
َ
اﻟﺘﺼﺪﻳﻖ َ
ﺳﺎﻋ ٍﺔ ﻓﻬﺬا ﻫﻮ اﻟ ّﺰِﻳﺎدة.
ُ
ﻧﻮرﻩ ِ
وﺿﻴﺎ ُؤُﻩ ﻓﻲ
ﺎﻟﺚ:
واﻟﺜﱠ ُ
ﻳﺤﺘﻤﻞ أن ﺗﻜﻮ َن اﻟ ّﺰِﻳﺎد ُة واﻟﻨﱡﻘﺼﺎن ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﻳُﺰاد ُ
ﺑﺴﺒﺐ ﱠ
اﻟ ُﻘ ِ
ﻠﻮب ِ
ﻧﻮرﻩ وﻛﻤﺎﻟُﻪ ﺑﺴﺒﺐ اﻟﻌِﺼﻴﺎن.
اﻟﻄﺎﻋﺎت أو ﻳُﻨﺘ َﻘ ِ
ﺺ ُ
واﻟﺮاﺑﻊ :ﻳُ ُ
ﻲء إذا ﺛﺒَﺖ ﺛُ ﱠﻢ دا َم ،واﻟ ﱠﺪوا ُم
ﺤﺘﻤﻞ أن ﻳﻜﻮ َن اﻟﻤﺮا ُد اﻟ ﱠﺪوام ﻷ ﱠن ّ
اﻟﺸ َ
ﻓﻲ ِّ
ِﻲ دوا ُم اﻹﻳﻤﺎ ِن ﺑﺎﺳ ِﻢ اﻹﻳﻤﺎن.
ﻛﻞ ﺳﺎﻋ ٍﺔ ﻛﺎن زاﻳ ًﺪا ﻋﻠﻰ اﻷ ﱠول ُ
ﻓﺴ ّﻤ َ
ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ) :اﻟْﻴـ ْﻮَم أَ ْﻛ َﻤ ْﻠ ُﺖ ﻟَ ُﻜ ْﻢ دِﻳﻨَ ُﻜ ْﻢ( 19ﱡ
ﻧﺎﻗﺼﺎ
اﻟﺪﻳﻦ ﻛﺎن ً
ﻳﺪل ﻋﻠﻰ أ ﱠن َ
َ
20
ﱠ
ﱠ
اﻻﺳﻼ ُم(  ،واﻹﺳﻼ ُم
ِﻳﻦ ِﻋ ْﻨ َﺪ اﻟﻠ ِﻪ ْ
اﻟﺪﻳﻦ اﻹﺳﻼم )إِن اﻟ ّﺪ َ
إﻟﻰ ذﻟﻚ اﻟﻴﻮم ،و ُ
واﻹﻳﻤﺎن واﺣ ٌﺪ.
ﻗﻠﺖ ﻟﻬﺬا اﻹﺷﻜﺎل ﺟﻮاﺑﺎن:
اﻟﻤﻬﺎﺟﺮﻳﻦ واﻷﻧﺼﺎر اﻟﺬﻳﻦ آﻣﻨﻮا ﺑﺎﻟﻠﻪ
أﺣﺪﻫﻤﺎ :أﻧﻪ ﻳﻠﺰم أ ﱠن ﻣﻦ ﻣﺎت ﻣﻦ ُ
ﺑﺪرا ﻣﺎﺗﻮا ﻧﺎﻗﺼﻲ دﻳﻨﺎ ،وﻫﺬا
ورﺳﻠﻪ وُﻛﺘﺒﻪ وﺑﺎﻳﻌﻮا ﻣﺤﻤ ًﺪا ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺴﻼم وﺷﻬ ُﺪوا ً
ُ
ﻻ ﻳﻘﻮل ﺑﻪ أﺣ ٌﺪ ﻣﻦ اﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ.
اﻟﺼﺎﻟﺤﺔ:
وﺛﺎﻧﻴﻬِﻤﺎ :اﻟﺘﱠﺎوﻳﻼت ّ
أﺣﺪﻫﺎ :أﻧﻪ ﻻ ﻳﺮﻳﺪ )ﺑﺎﻟﻴﻮم( ﻳﻮًﻣﺎ ﺑﻌﻴﻨﻪ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﺟﺮى اﻟﻌﺎدة ﻓﻲ اﻓﺘﺘﺎح
ِ
ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻟﻮﻗﺖ.
اﻟﻜﻼم ﺑﺎﻟﺘﻜﻠﱡﻢ ﺑﺎﻟﻴﻮم دون
ﻋﺼﺮ اﻟﻨّﺒﻲ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺴﻼم ﻷَن ﻗﺒﻞ اﻟﻨﺒﻲ ﻋﻠﻴﻪ
وﺛﺎﻧﻴﻬﺎ :أ ﱠن اﻟﻤﺮاد ﻣﻦ )اﻟﻴﻮم( ُ
اﻟﺴﻼم ﻛﺎﻧﺖ ﻓﺘﺮًة وﻓﻲ وﻗﺖ اﻟﻨﺒﻲ ز ِ
اﻟﺖ اﻟﻔﺘﺮة.
أﻇﻬﺮت ﻟﻜﻢ دﻳﻨَﻜﻢ ﺣﺘﻰ ﻗ ِﺪرﺗﻢ ﻋﻠﻰ إﻇﻬ ــﺎرِﻩ ﻓﻲ
وﺛﺎﻟﺜُﻬﺎ :أن ﻳﻜﻮن ﻣﻌﻨﺎﻩ:
ُ
21
ﱠ
ِّ
ون(
ِﺮ َ
ﻛﻞ ﻣﺸﻬ ٍﺪ وﻣﻜﺎنٍ ،ﻛﻤﺎ ﻗﺎل اﻟﻠﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰَ ) :واﻟﻠ ُﻪ ُﻣﺘِ ﱡﻢ ﻧُﻮِرِﻩ َوﻟَ ْﻮ َﻛ ِﺮَﻩ اﻟْ َﻜﺎﻓ ُ
ﺑﻨﺎﻗﺺ ﺣﺘﻰ َﻳـﺘُ ّﻢ.
وﻧﻮرﻩ ﻟﻴﺲ ٍ
ُ
واﻟ ﱠﺮاﺑﻊ :اﻟﻤﺮا ُد أﺣﻜﺎ ُم دﻳﻨِﻜﻢ واﻟﻠﻪ أﻋﻠﻢ.
19
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ﻗﻮﻟﻪ :ﻳﺤ ّﻘِﻘﻪ :أي :ﻳﺤﻘ ُﻘــﻪ أ ﱠن اﻻﻳﻤﺎن ﻓﻲ اﻟﻘﻠﺐ ،وﻟﻴﺲ ﺑﻤﺠ ﱠﺮِد اﻟﻘ ِ
ـﻮل
إﻳﻤﺎﻧًﺎ ،ﻷَن ﻣﺠ ﱠﺮَد ِ
اﻟﻤﺤــﺎﻻت:
اﻟﻘﻮل ﻟﻮ ﻛﺎ َن إﻳﻤﺎﻧًﺎ ﻳُﻠﺰُم ُ
ِﻢ
اﻟﻤﻨﺎﻓﻘﻴﻦ) :اﻟﱠﺬ َ
ِﻳﻦ َﻗـ ـ ــﺎﻟُﻮا آ َﻣﻨﱠﺎ ﺑِﺄَْﻓـ َﻮا ِﻫﻬ ْ
اﻷول :أ ﱠن اﻟﻠﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻗﺎل ﻓﻲ ﺻﻔ ِﺔ ُ
ﻳﻜﻦ اﻹﻳﻤﺎن ﻓﻲ اﻟﻘﻠﺐ ،ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻟﻬﺬا اﻟﻘﻮل
ِﻦ ُﻗـ ُﻠﻮﺑُـ ُﻬ ْﻢ ( ،22وﻟﻮ ْﻟﻢ ِ
َوﻟَ ْﻢ ﺗُـ ْﺆﻣ ْ
ﻣﻌﻨﻰ وﻻ ﻓﺎﺋﺪ ٌة وﻫﺬا ُﻣﺤﺎل.
ً
ﱠ
ﱠ
اﻟﺮ َ
أﻳﻀـﺎ وأﻗـﺮوا
ﺳﻮل ﺻﻠﻰ اﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ ،و ﱠ
اﻟﺼﺤﺎﺑـﺔ آﻣﻨﻮ ً
واﻟﺜــﺎﻧﻲ :أن ّ
ﺑﺠﻤﻴﻊ ﻣﺎ وﺟﺐ اﻹِﻗـﺮار ﺑﻪ ،ﻓﻠﻮ ﻛﺎن اﻹﻳﻤﺎن ﻣﺠ ـ ﱠﺮَد اﻟﻘـ ـ ِ
اﻟﺮﺳﻮل
ـﻮل ،ﻛﺎن ُ
واﻟﺼﺤﺎﺑ ـ ُﺔ أﻣﺜــﺎﻻً ﻟﻠﻤﻨﺎﻓﻘﻴﻦ ﻓﻲ اﻹﻳﻤﺎن وﻫﺬا ُﻣﺤﺎل.
واﻟﺜﺎﻟﺚ :أن اﻟﻠﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻋﻴﱠﺮ اﻟﻤﻨﺎﻓﻘﻴﻦ ﻓﻲ اﻹﻳﻤﺎن وﻫﺬا ﻣﺤﺎ ٌل.
واﻟﺮاﺑﻊ :أن اﻟﻠﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻋﻴﱠﺮ اﻟﻤﻨﺎﻓﻘﻴﻦ ﺑﺄَﻧﻬﻢ آﻣﻨﻮا ً
ﻗﻮﻻ ﻻ اﻋﺘﻘﺎداً ﻓﻠﻮ ﻛﺎن
اﻟﺮﺳﻮل وأﺻﺤﺎﺑُﻪ ُﻣﻌﻴﱠﺮﻳﻦ ﻣﺎ ُﻋﻴِّﺮ ﺑﻪ اﻟﻤﻨﺎﻓﻘﻮن.
اﻹﻳﻤﺎن :اﻟﻘﻮل ،ﻟﻜﺎن ُ
اﻟﺨﺎﻣﺲ :أن اﻟﻠﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻋﻴﱠﺮ اﻟﻤﻨﺎﻓﻘﻴﻦ ﺑﻤﺎ آﻣﻨﻮا ﻟﺴﺎﻧًﺎ ﻻ ﻗﻠﺒًﺎ؛ ﻓﻠﻮ ﻛﺎن
أﺻﺤﺎب رﺳﻮﻟﻪ.
اﻹﻳﻤﺎن :اﻟﻘﻮل ﻟﻜﺎن اﻟﻠﻪ ﻣﻌﻴﺮاً رﺳﻮﻟﻪ و
َ
اﻟﺴﺎدس :أ ﱠن اﻟﻠﻪ ﻋﻴﱠﺮ اﻟﻤﻨﺎﻓﻘﻴﻦ ﻷﻧﻬﻢ آﻣﻨﻮا اﻋﺘﻘﺎ ًدا ،وﻟﻮ ﻛﺎن اﻹﻳﻤﺎن:
اﻟﻘﻮل ﻟﻜﺎن اﻻﻧﺒﻴﺎء ﻣﻌﻴّﺮﻳﻦ ،وﻟﻮ ﻟﻢ ﻳﺠﺰ ﺗﻌﻴﻴﺮ اﻷﻧﺒﻴﺎء؛ ﻟﻜﺎن ﺗﻌﻴﻴﺮ اﻟﻤﻨﺎﻓﻘﻴﻦ
ﺧﻄﺄً ﻟﻼﺷﺘﺮاك ﻓﻲ اﻟﻌﻠﱠﺔ ،وﻫﻮ اﻹﻳﻤﺎن اﻟﻠِّﺴﺎﻧﻲ ،ﻓﻜﺎن اﻟﻠﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻣﺨﻄﺌًﺎ ﻓﻲ
ْﺗﻌﻴﻴﺮ اﻟﻤﻨﺎﻓﻘﻴﻦ.
ﻣﻌﻴﺮا رﺳـ ـﻮﻟَﻪ وأﺻﺤﺎب رﺳﻮﻟِﻪ،
ﻗﻮﻟُﻪ :وﻛﻼ اﻟﻘﻮﻟﻴﻦ؛ أي ﻗﻮﻟﻪ :ﻛﺎن اﻟﻠﻪ ً
ﻛﻔﺮ
ﻛﻔﺮ وﺿﻼ ٌل ،أي :ﻛﻼ اﻟﻘﻮﻟﻴﻦ ٌ
وﻗ ـ ـﻮﻟﻪ :ﻛﺎن ﻣﺨﻄﺌﺎً ﻓﻲ ﺗﻌﻴﻴﺮ اﻟﻤﻨﺎﻓﻘﻴﻦ؛ ٌ
وﺿﻼ ٌل .
ﺣﻘﻴﻘﻲ ،أي :اﻟﺘﺼﺪﻳﻖ أﻣﺮ ﺣﻘﻴﻘﻲ ،ﻳﻌﻨﻲ :أن ِّ
ﻟﻜﻞ ﺷﻲ ٍء
أﻣﺮ
ﻗﻮﻟﻪ :وﻫﻮ ٌ
ٌ
ﺣﻘﻴــﻘ ًﺔ ،وﻗــﻴﺎم ذﻟﻚ اﻟﺸﻲء ﺑﺬﻟﻚ اﻟﺤﻘﻴﻘﺔ ،ﻛﺎﻟﻘﻴﺎم واﻟﻘﻌﻮد وﻏﻴﺮﻫﻤﺎ ﻣﻦ
ﱠﺼﺪﻳﻖ ﺑﺎﻟﻘﻠﺐ ،ﻓﻘﻴﺎ ُم اﻹﻳﻤﺎ ِن
اﻷﻓﻌﺎل ،ﻓﻜﺬﻟﻚ اﻹﻳﻤﺎن ،ﻟﻪ ﺣﻘﻴﻘ ٌﺔ ،وﻫﻮ اﻟﺘ ُ
ﱠﻜﺬﻳﺐ ﻳُﺒﺪل اﻹﻳﻤﺎن،
ﻟﻘﻴﺎ ِم اﻟﺘّﺼﺪﻳﻖ ،ﻓـ ـ ــﺈذا ﺗﺒ ﱠﺪل اﻟﺘﺼ ـ ـ ُ
ـﺪﻳﻖ ﺑﻤﺎ ﻳُﻀﺎدﱡﻩ وﻫﻮ اﻟﺘ ُ
ﻓﺎﻟﺤﺎل :ﻟﻌﺪ ِم ﺣﻘﻴﻘﺘِﻪ وﻫﻮ اﻟﺘﱠﺼﺪﻳﻖ ،ﻓﺈِ ﱠﻣﺎ أن ّ
ُ
ﻳﺪل ﻋ ـ ــﻠﻰ أﻧﻪ ﻣﺎ ﻛﺎن ﻣﻮﺟـﻮًدا
22
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ﻗﺒﻞ ذﻟﻚ؛ ﻓ ـ ــﻼ ﻓﻲ اﻟﻤﻮاﻓـﺎة ،وأﻧﻪ ﻣﻦ اﻟﻮﻓ ـ ــﺎة ﻳﻮﻓﻲ :إن ﻛﺎن اﻹﻳﻤﺎن اﻟﻤﻮﺟﻮُد
ﻓﻲ اﻟﺤﺎل أوﻓﻰ اﻟﻰ آﺧﺮ اﻟﻌﻤـﺮ؛ ﻓﻬﻮ ﻣﺆﻣ ٌﻦ وإﻻ :ﻓـﺎﻟﻌﺒﺮُة ﻟﻠﻌﺎﻗﺒـﺔ.
ﻳﻦ( 23وﻷﻧﻪ
ﺗﻤﺴﻜﻮا ﺑﻘﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰَ ) :وَﻛ َ
ﻗﻮﻟُﻪ :إن اﻟﻌِﺒﺮة َ
ﻟﻠﺨﺘﻢ ﱠ
ِﻦ اﻟْ َﻜﺎ ِﻓ ِﺮ َ
ﺎن ﻣ َ
ﻛﺎﻓﺮا ﻓﻜﻴﻒ ﻳﻜﻮ ُن ﻣﺆﻣﻨًﺎ.
ﻓﻲ ﻋـﻠﻢ اﻟﻠﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻛﺎن ً
ﺻﺎر ﻣﻦ اﻟﻜﺎﻓﺮﻳﻦ ،وﻷن
واﻟﺠﻮاب :أن اﻟﻤﺮاد ﺑﻘﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ) :وﻛﺎن( أيَ :
ﻳﻤﻮت ﻓﻲ اﻟﺰﱠﻣﺎن اﻟﺜﱠﺎﻧﻲ اﻟﺦ.
اﻟﺤﻲ ﺣﻴًّﺎ ،وإن ﻛﺎن ُ
اﻟﻠﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻋـﻠِﻢ ﱠ
وﻟﻤﺎ ﺛﺒﺖ أ ّن اﻹﻳﻤﺎن :اﻟﺘﱠﺼﺪﻳﻖ ،واﻹﻗﺮ ُار ُ
إﺟﺮاء اﻷَﺣﻜﺎم ﻓﻼ ﺑ ﱠﺪ ﻣﻦ
ﺷﺮط ْ
24
ﺼﺎﻟﺢ اﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ وﺗﺮ ِ
ﺗﻴﺐ اﻷَﺣﻜﺎم.
إﻣﺎ ٍم ﻳﻘﻮُم َﺑﻤ ِ

ﺧﻼﺻ ُﺔ اﻟﻘﻮل ﻓﻲ ﻣﺴ ﱠﻤﻰ اﻹﻳﻤﺎن:

ﻳﺬﻫﺐ اﻟﺴﻐﻨﺎﻗﻲ رﺣﻤﻪ اﻟﻠ ُﻪ إﻟﻰ ﺗﻌﺮ ِ
ِ
ﺑﺎﻟﻘﻠﺐ،
ﱠﺼﺪﻳﻖ
ﻳﻒ اﻹﻳﻤﺎن :ﺑﺄﻧﱠﻪ اﻟﺘ ُ
ُ
واﻹﻗﺮ ُار ﺑﺎﻟﻠِّﺴﺎ ِن ٌ
ﺷﺮط دون ﻏﻴﺮﻫﻤﺎ ،ﻣﺘﺒﻨﻴًﺎ ﻣﻘﻮﻟﺔ أﺑﻲ ﻣﻨﺼﻮٍر اﻟﻤﺎﺗُﺮﻳﺪي؛
ِﺟﺮاء أﺣﻜﺎ ِم ﱠ
اﻟﺘﺼﺪﻳﻖ ،واﻹِﻗﺮ ُار ٌ
ﻣﺮوي ﻋﻦ أَﺑﻲ
اﻹﻳﻤﺎن:
ُ
اﻟﺸﺮع ،وﻫﻮ ٌ
ﺷﺮط ﻹ ْ
اﻟﻤﺨﺘﺎر ﻓﻲ اﻟﻜﻼم.
ﺣﻨﻴﻔ َﺔ وﻫﻮ ُ
وﻣﻌﻨﻰ إﺟﺮاء اﻷﺣﻜﺎم :أن اﻻﻗﺮار ﺑﺎﻟﻠﺴﺎن ﻳﻔﺮق ﻓﻲ اﻟﻈﺎﻫﺮ ﺑﻴﻦ اﻟﻜﺎﻓﺮ
واﻟﻤﺆﻣﻦ وﺗﺠﺮي ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ اﻟﻤﻌﺎﻣﻠﺔ اﻷﺣﻜﺎم اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ،ﻣﻦ ﺣﻘﻦ دﻣﻪ
وﻣﺎﻟﻪ ،وﻧﻴﻞ ﺣﻘﻮﻗﻪ ﺣﺴﺐ ذﻟﻚ اﻹﻗﺮار ،ﻓﻠﻮ ﻛﺎن ذﻣﻴًّﺎ ﻟﺰﻣ ُﻪ دﻓ ُﻊ ِ
اﻟﺠﺰﻳﺔ ،وإِن
أﻗ ﱠﺮ ﺑﺎﻻﻳﻤﺎن ﺑﺎﻟﻨﱡﻄﻖ ﱠ
ﺑﺎﻟﺸﻬﺎدﺗﻴﻦ ُﻃﻮﻟﺐ ﺑﺠﻤﻴ ِﻊ أرﻛﺎن اﻹﺳﻼم ،وأُﺟﺮﻳﺖ ﻋﻠﻴﻪ
اﻷﺣﻜﺎ ُم ﻓﻲ اﻷﺣﻮال اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻣﻦ زواج وﻃﻼق ،وﻣﻴﺮاث ،وﻛﻞ ﻣﺎ ﻳﺘﻌﻠﱠﻖ
ﺑﻤﻌﺎﻣﻼﺗِﻪ ﻃﺒ ًﻘﺎ ﻷﺣﻜﺎ ِم اﻟﺸﺮع.
و ّ
ْﺒﻲ ،وأ ﱠن اﻹﻳﻤﺎ َن
اﺳﺘﺪل اﻟﺴﻐﻨﺎﻗﻲ ﻋﻠﻰ أ ﱠن اﻹﻳﻤﺎن ﻫﻮ اﻟﺘّﺼﺪﻳﻖ اﻟﻘﻠ ﱡ
ﺷﻲء و َ
ﺷﻲء آﺧﺮ وأ ﱠن اﻟﻠﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ ذﻛﺮُﻫﻤﺎ ﻓﻲ اﻟﻘﺮآن ﺑﺎﺳﻤﻴﻦ ﻣﺨﺘﻠﻔﻴﻦ
اﻟﻌﻤﻞ ٌ
ٌ
ﱠ
ِ
اﻟﻌﻄﻒ
اﻟﻜﺘﺎب اﻟﻜﺮ ُﻳﻢ ﺑﻮا ِو
َﻛﺮﻫﻤﺎ
ُ
ﻣﺨﺼﻮﺻﻴﻦ وإﻻ ﻛﺎن ذﻛﺮُﻫﻤﺎ ﺗَﻜﺮ ًارا؛ وذ َ
اﻟﻤﻐﺎﻳﺮة.
اﻟﺬي ﻳ ْﻘﺘﻀﻲ ُ
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ﻣﺬﻫﺐ اﻟﻤﺎﺗﺮﻳﺪﻳﱠﺔ ﻓﻲ اﻹﻳﻤﺎن:

اﻟﺴﻐﻨﺎﻗﻲ ﻳﺘﺒﻨﻰ ﻣﺎ ﻳﺘﺒﻨﺎﻩ اﻹﻣﺎم أﺑﻮ ﻣﻨﺼﻮر اﻟﻤﺎﺗﺮﻳﺪي ﺷﻴﺦ أﻫﻞ اﻟﺴﻨﺔ ﻓﻘﺪ
ذﻫﺐ إﻟﻰ أن اﻹﻳﻤﺎن :ﻫﻮ اﻟﺘﺼﺪﻳﻖ ،وأن ﻗﻮل اﻟﻠِّﺴﺎن ٌ
اﻷﺣﻜﺎ ِم
ﻹﺟﺮا ِء ْ
ﺷﺮط ْ
ﻳﻨﻘﺺ ،وﻻ ﻳُﺴﺘﺜْﻨﻰ ﻓﻴﻪ.
اﻟ ﱡﺪﻧﻴﻮﻳﱠﺔ ﻓﻘﻂ ،وأن اﻹﻳﻤﺎ َن ﻻ ﻳﺰﻳ ُﺪ وﻻ ُ
ﻗﺎل اﻟﻤﺎﺗﺮﻳﺪي) :ﺛﻢ ﻗﺪ ﺛﺒﺖ ﺑﺄدﻟﺔ اﻟﻘﺮآن وﻣﺎ ﻋﻠﻴﻪ أﻫﻞ اﻹﻳﻤﺎن ،واﻟﺬي
ﺟﺮى ﺑﻪ ﻣﻦ اﻟﻠﺴﺎن أن اﻹﻳﻤﺎن ﻫﻮ اﻟﺘﺼﺪﻳﻖ(.
وﺑﺎﻟﺘﺴﻤِﻲ ﺑﻪ ْ
ﺑﺎﻹﻃﻼق،
وﻗﺎل اﻟﻤﺎﺗﺮﻳﺪي) :اﻷﺻﻞ ﻋﻨﺪﻧﺎ ﻗﻄﻊ اﻟﻘﻮل ﺑﺎﻹﻳﻤﺎن
ّ
ِ
اﻻﺳﺘﺜﻨﺎء ﻓﻴﻪ؛ ﻷن ﻛﻞ ﻣﻌﻨﻰ ﻣﻨﻬﻤﺎ ﺑﺎﺟﺘﻤﺎع وﺟﻮدﻩ ﺗﻤﺎم اﻹﻳﻤﺎن ﻋﻨﺪﻩ،
وﺗﺮك ْ
وإذا اﺳﺘﺜﻨﻲ ﻓﻴﻪ ﻟﻢ ﻳﺼﺢ ذﻟﻚ اﻟﻤﻌﻨﻰ(.
ِ
ﻣﺘﺄﺧﺮي
أﺻﺤﺎب أﺑﻲ ﺣﻨﻴﻔﺔ ﻛﺄﺑﻲ ﻣﻨﺼﻮٍر اﻟﻤﺎﺗﺮﻳﺪي
وﻗﺪ ذﻫﺐ ﻃﺎﺋﻔ ٌﺔ ﻣﻦ ِّ
وأﻣﺜﺎﻟﻪ إﻟﻰ ﻧﻈﻴﺮ ﻫﺬا اﻟﻘﻮل ﻓﻲ اﻷﺻﻞ ،وﻗﺎﻟﻮا :إ ّن اﻹﻳﻤﺎن ﻫﻮ ﻣﺎ ﻓﻲ اﻟﻘﻠﺐ،
وأن َ
اﻟﻈﺎﻫﺮ ٌ
ﺷﺮط ﻟﺜﺒﻮت أﺣﻜﺎم اﻟﺪﻧﻴﺎ.25
اﻟﻘﻮل
َ
ﻗﺎل اﻟﺘﻔﺘﺎزاﻧﻲ :وﻟﻴﺲ ﺣﻘﻴﻘﺔ اﻟﺘﺼﺪﻳﻖ أن ﻳﻘﻊ ﻓﻲ اﻟﻘﻠﺐ ﻧﺴﺒﺔ اﻟﺼﺪق إﻟﻰ
اﻟﺨﺒﺮ أو اﻟﻤﺨﺒﺮ ﻣﻦ ﻏﻴﺮ إذﻋﺎ ٍن ٍ
وﻗﺒﻮل ،ﺑﻞ ﻫﻮ إذﻋﺎ ٌن وﻗﺒﻮ ٌل ﻟﺬﻟﻚ ﺑﺤﻴﺚ
26
ﻳﻘﻊ ﻋﻠﻴﻪ اﺳﻢ اﻟﺘﺴﻠﻴﻢ.

ﻗﻮﻟﻬﻢ ﻓﻲ اﻟﺰﻳﺎدة واﻟﻨﻘﺼﺎن:

ﺟﺰء ﻣﻦ ﺣﻘﻴﻘﺔ اﻹﻳﻤﺎن ،وﻫﻮ
ﻗﺎل ﱠ
اﻟﺼﺎوي ﻓﻲ ﺷﺮح اﻟﺠﻮﻫﺮة :اﻷﻋﻤﺎل اﻟﺼﺎﻟﺤﺔ ٌ
داﺧﻠﻲ ﻓﻲ ﺣﻘﻴﻘﺔ اﻹﻳﻤﺎن
ﻣﻨﺴﻮب ﻷﺑﻲ ﺣﻨﻴﻔ َﺔ وﺟﻤﺎﻋ ٍﺔ ﻣﻦ اﻷﺷﺎﻋﺮةِ ،واﻟﻨﻄﻖ رﻛ ٌﻦ ﱞ
ٌ
َﻲ ِ
ﺟﻤﻴﻌﺎ،
اﺳﻢ ﻟﻌﻤﻠ ِ
اﻟﻘﻠﺐ واﻟﻠِّﺴﺎ ِن ً
دون ﺳﺎﺋﺮ اﻷﻋﻤﺎل اﻟﺼﺎﻟﺤﺔ ،ﻓﺎﻹﻳﻤﺎن ﻋﻨﺪﻫﻢٌ :
ﻧﻄﻖ ﺑﻠﺴﺎﻧِﻪ ،وﻟﻢ ْ
ﻧﺎﻗﺺ.27
ﻓﻤﻦ ﺻ ﱠﺪق ﺑﻘﻠﺒﻪ و َ
ﻳﻌﻤﻞ ﺑﺠﻮارﺣ ِﻪ ﻓﻬﻮ ﻣﺆﻣ ٌﻦ ٌ
25

26

27

أﺣﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﺤﻠﻴﻢ اﺑﻦ ﺗﻴﻤﻴﺔ اﻟﺤﺮاﻧﻲ ،ﻣﺠﻤﻮع اﻟﻔﺘﺎوى ،اﻟﻨﺎﺷﺮ :دار اﻟﻮﻓﺎء ،اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ 1426 ،ﻫـ  2005 /م
اﻟﻤﺤﻘﻖ :أﻧﻮر اﻟﺒﺎز  -ﻋﺎﻣﺮ اﻟﺠﺰار ،ﺟﻠﺪ 7ص.510
ﺳﻌﺪ اﻟﺪﻳﻦ ﻣﺴﻌﻮد ﺑﻦ ﻋﻤﺮ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﻠﻪ اﻟﺘﻔﺘﺎزاﻧﻲ ﺷﺮح اﻟﻤﻘﺎﺻﺪ اﻟﻨﺴﻔﻴﺔ ﻓﻲ ﻋﻠﻢ اﻟﻜﻼم ص ) (78ت 791ﻫـ ،ﻧﺸﺮ
دار اﻟﻤﻌﺎرف اﻟﻨﻌﻤﺎﻧﻴﺔ ،ﺳﻨﺔ 1401ﻫـ 1981 -م ،ﺑﺎﻛﺴﺘﺎن.
اﻟﺸﻴﺦ أﺣﻤﺪ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ اﻟﻤﺎﻟﻜﻲ اﻟﺼﺎوي ،ﺷﺮح ﺟﻮﻫﺮة اﻟﺘﻮﺣﻴﺪ ،ﺗﺤﻘﻴﻖ :اﻟﺪﻛﺘﻮر ﻋﺒﺪ اﻟﻔﺘﺎح اﻟﺒﺰم ،ﻧﺸﺮ :دار اﺑﻦ
ﻛﺜﻴﺮ ،دﻣﺸﻖ وﺑﻴﺮوت ،اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ 1999م ،ص .134
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ٌ
ﻳﺮﺟﺤﻮ َن أن
وﻣﺎﻟﻚ و
وﺟﻤﻬﻮر اﻷﺷﺎﻋﺮة واﻟﻤﺎﺗﺮﻳﺪﻳﺔِ،
اﻟﺸﺎﻓﻌﻲ ،وأﺣﻤ ُﺪّ :
ُ
ُ
ﱠ
ﺺ ﺑﻨﻘﺼﻪِ ،إﻻ أﺑﺎ ﺣﻨﻴﻔ َﺔ ﻓﺎﻹﻳﻤﺎن ﻋﻨﺪ ُﻩ واﺣ ٌﺪ
زﻳﺎدة اﻹﻳﻤﺎ ِن ﺗﻜﻮ ُن ﺑﺎﻟﻌﻤﻞ وﻳﻨ ُﻘ ُ
وﻫﻮ اﻟﺠﺰم واﻟﺘﺼﺪﻳﻖ ،وﻻ ﻳﺰﻳ ُﺪ ﱠ
ﺑﺎﻟﻄ ِ
ﺺ ﺑﺎﻟﻤﻌﺎﺻﻲ ،وﻳﻘﻮل رﺣﻤﻪ
ﺎﻋﺎت ،وﻻ ﻳﻨ ُﻘ ُ
اﻟﻠﻪ :إﻳﻤﺎﻧﻲ ﻛﺈﻳﻤﺎ ِن ﺟﺒﺮﻳﻞ ،وﻗﺪ ﺗﺒﻌﻪ ﺑﺬﻟﻚ ﺑﻌﺾ اﻟﻤﺎﺗﺮﻳﺪﻳﺔ.28

ﻗﻮﻟﻬﻢ ﻓﻲ اﻻﺳﺘﺜﻨﺎء:

ذﻫﺐ ﺑﻌﺾ اﻟﻤﺎﺗﺮﻳﺪﻳﺔ إﻟﻰ ﺟﻮاز اﻻﺳﺘﺜﻨﺎء )أﻧﺎ ﻣﺆﻣ ٌﻦ إن ﺷﺎء اﻟﻠﻪ ( ،ﻟﻜﻦ
ﺑﺎﻟﻤﻮاﻓﺎة.
ﺟﻌﻠﻮﻩ ﺧﻼف اﻷوﻟﻰ ،وﺧﺎﻟﻔﻮا اﻷﺷﻌﺮﻳﺔ ﻓﻴﻤﺎ ذﻫﺒُﻮا إﻟﻴﻪ ﻣﻦ اﻟﻘﻮل ُ
ﺷﺎرﺣﺎ ﻗﻮل أﺑﻲ ﺣﻔﺺ اﻟﻨﺴﻔﻲ:
ﻗﺎل اﻟﺘﻔﺘﺎزاﻧﻲ ً
)وإذا وﺟﺪ ﻣﻦ اﻟﻌﺒﺪ اﻟﺘﺼﺪﻳﻖ واﻹﻗﺮار ﺻﺢ ﻟﻪ أن ﻳﻘﻮل :أﻧﺎ ﻣﺆﻣﻦ ﺣﻘﺎً(
ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ اﻹﻳﻤﺎن ﻟﻪ.
وﻻ ﻳﻨﺒﻐﻲ أن ﻳﻘﻮل :أﻧﺎ ﻣﺆﻣﻦ إن ﺷﺎء اﻟﻠﻪ ﻷﻧﻪ إن ﻛﺎن ﻟﻠﺸﻚ ﻓﻬﻮ ﻛﻔﺮ
ﻻ ﻣﺤﺎﻟﺔ ،وإن ﻛﺎن ﻟﻠﺘﺄدﱡب وإﺣﺎﻟ ِﺔ اﻷﻣﻮر إﻟﻰ ﻣﺸﻴﺌ ِﺔ اﻟﻠﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ ،أو ِّ
ﻟﻠﺸﻚ
ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻗﺒﺔ و ِ
اﻟﻤﺂل ﻻ ﻓﻲ اﻵ ِن واﻟﺤﺎل ،أو ﻟﻠﺘﺒ ﱡﺮك ﺑﺬﻛ ِﺮ اﻟﻠﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ أو اﻟﺘﺒ ﱡﺮئ
ﻋﻦ ﺗﺰﻛﻴ ِﺔ ﻧﻔﺴﻪ )أي ﻣﺪﺣﻬﺎ( واﻹﻋﺠﺎب ﺑﺤﺎﻟﻪ ،ﻓﺎﻷوﻟﻰ :ﺗﺮﻛﻪ ﻟﻤﺎ أﻧﻪ ﻳُﻮﻫﻢ
ﱠ
ﺑﺎﻟﺸﻚ وﻟﻬﺬا ﻗﺎل :وﻻ ﻳﻨﺒﻐﻲ دون أن ﻳﻘﻮل :ﻻ ﻳﺠﻮز ،ﻷﻧﻪ إذا ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻟﻠﺸﻚ
اﻟﺼﺤﺎﺑﺔ
اﻟﺴﻠﻒ ﺣﺘﻰ ّ
ﻓﻼ ﻣﻌﻨﻰ ﻟﻨﻔﻲ اﻟﺠﻮاز ،ﻛﻴﻒ وﻗﺪ ذﻫﺐ إﻟﻴﻪ ﻛﺜﻴﺮ ﻣﻦ ّ
واﻟﺘّﺎﺑﻌﻴﻦ ،وذﻫﺐ ﺑﻌﺾ اﻟﻤﺤﻘﻘﻴﻦ إﻟﻰ أن اﻟﺤﺎﺻﻞ ﻟﻠﻌﺒﺪ ﻫﻮ ﺣﻘﻴﻘﺔ اﻟﺘﺼﺪﻳﻖ
ﻟﻠﺸﺪة واﻟﻀﻌﻒ،
اﻟﺬي ﺑﻪ ﻳﺨﺮج ﻋﻦ اﻟﻜﻔﺮ ،ﻟﻜﻦ اﻟﺘﺼﺪﻳﻖ ﻓﻲ ﻧﻔﺴﻪ ﻗﺎﺑﻞ ِّ
وﺣﺼﻮل اﻟﺘﺼﺪﻳﻖ اﻟﻜﺎﻣﻞ اﻟﻤﻨﺠﻲ اﻟﻤﺸﺎر إﻟﻴﻪ ﺑﻘﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ:
ُ

)أُوﻟَﺌ َ
ِﺮٌة َوِرْز ٌق
ِﻚ ُﻫ ُﻢ اﻟْ ُﻤ ْﺆِﻣﻨُ َ
ﻮن َﺣ ًّﻘﺎ ﻟَ ُﻬ ْﻢ َد َر َﺟ ٌ
ﺎت ِﻋ ْﻨ َﺪ َرﺑِّﻬ ْ
ِﻢ َوَﻣ ْﻐﻔ َ
29
ﻳﻢ(
َﻛ ِﺮ ٌ
إﻧﻤﺎ ﻫﻮ ﻓﻲ ﻣﺸﻴﺌﺔ اﻟﻠﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ.

28
29

اﻟﻤﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ ص .137
ﺳﻮرة اﻷﻧﻔﺎل ،اﻵﻳﺔ .4
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إﻟﻰ أن ﻗﺎل) :وﻟ ﱠﻤﺎ ﻧﻘﻞ ﻋﻦ ﺑﻌﺾ اﻷﺷﺎﻋﺮة أﻧﻪ ﻳﺼﺢ أن ﻳﻘﺎل :أﻧﺎ ﻣﺆﻣﻦ إن
ﺷﺎء اﻟﻠﻪ ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ أن اﻟﻌﺒﺮة ﻓﻲ اﻹﻳﻤﺎن واﻟﻜﻔﺮ واﻟﺴﻌﺎدة واﻟﺸﻘﺎوة ﺑﺎﻟﺨﺎﺗﻤﺔ،
ﺣﺘﻰ أن اﻟﻤﺆﻣﻦ اﻟﺴﻌﻴﺪ ﻣﻦ ﻣﺎت ﻋﻠﻰ اﻹﻳﻤﺎن وإن ﻛﺎن ﻃﻮل ﻋﻤﺮﻩ ﻋﻠﻰ اﻟﻜﻔﺮ
واﻟﻌﺼﻴﺎن ،وأن اﻟﻜﺎﻓﺮ اﻟﺸﻘﻲ ﻣﻦ ﻣﺎت ﻋﻠﻰ اﻟﻜﻔﺮ -ﻧﻌﻮذ ﺑﺎﻟﻠﻪ -وإن ﻛﺎن
ﻃﻮل ﻋﻤﺮﻩ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺼﺪﻳﻖ واﻟﻄﺎﻋﺔ )واﻟﺴﻌﻴﺪ ﻗﺪ ﻳﺸﻘﻰ( ﺑﺄن ﻳﺮﺗﺪ ﺑﻌﺪ اﻹﻳﻤﺎن
ﻧﻌﻮذ ﺑﺎﻟﻠﻪ )واﻟﺸﻘﻲ ﻗﺪ ﻳﺴﻌﺪ( ﺑﺄن ﻳﺆﻣﻦ ﺑﻌﺪ اﻟﻜﻔﺮ(.30

ﻣﻔﻬﻮم اﻟﻜﻔﺮ ﻋﻨﺪ اﻟﻤﺎﺗﺮﻳﺪﻳﺔ:

ﻻ ﻳﺨﺘﻠﻒ اﻟﻤﺎﺗﺮﻳﺪﻳﺔ ﻋﻦ اﻷﺷﺎﻋﺮة ﻓﻲ ﺗﻌﺮﻳﻔﻬﻢ ﻟﻠﻜﻔﺮ وأﻧﻪ اﻟﺘﻜﺬﻳﺐ ،وأن ﻣﻦ
اﻷﻋﻤﺎل واﻷﻗﻮال ﻣﺎ ﺟﻌﻠﻪ اﻟﺸﺎرع ﻋﻼﻣﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻜﺬﻳﺐ ،ﻓﻴُﺤﻜﻢ ﺑﻜﻔﺮ ﻣﺮﺗﻜﺒﻬﺎ.
ﻗﺎل اﻟﻨﺴﻔﻲ) :اﻟﻜﻔﺮ ﻫﻮ اﻟﺘﻜﺬﻳﺐ واﻟﺠﺤﻮد ،وﻫﻤﺎ ﻳﻜﻮﻧﺎن ﺑﺎﻟﻘﻠﺐ(.
وﻗﺎل اﻟﺘﻔﺘﺎزاﻧﻲ) :ﻓﺈن ﻗﻴﻞ :ﻣﻦ اﺳﺘﺨﻒ ﺑﺎﻟﺸﺮع أو اﻟﺸﺎرع أو أﻟﻘﻰ
اﻟﻤﺼﺤﻒ ﻓﻲ اﻟﻘﺎذورات أو ﺷﺪ اﻟﺰﻧﺎر ﺑﺎﻻﺧﺘﻴﺎر ﻛﺎﻓﺮ إﺟﻤﺎﻋﺎ ،وإن ﻛﺎن
ﻣﺼﺪﻗﺎ ﻟﻠﻨﺒﻲ ﺻﻠﻰ اﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ ﻓﻲ ﺟﻤﻴﻊ ﻣﺎ ﺟﺎء ﺑﻪ ﻗﻠﻨﺎ :ﻟﻮ ﺳﻠﻢ اﺟﺘﻤﺎع
اﻟﺘﺼﺪﻳﻖ اﻟﻤﻌﺘﺒﺮ ﻓﻲ اﻹﻳﻤﺎن ﻣﻊ ﺗﻠﻚ اﻷﻣﻮر اﻟﺘﻲ ﻫﻲ ﻛﻔﺮ وﻓﺎﻗﺎ ،ﻓﻴﺠﻮز أن
ﻳﺠﻌﻞ اﻟﺸﺎرع ﺑﻌﺾ ﻣﺤﻈﻮرات اﻟﺸﺮع ﻋﻼﻣﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻜﺬﻳﺐ ،ﻓﻴﺤﻜﻢ ﺑﻜﻔﺮ
ﻣﻦ ارﺗﻜﺒﻪ ،وﺑﻮﺟﻮد اﻟﺘﻜﺬﻳﺐ ﻓﻴﻪ ،واﻧﺘﻔﺎء اﻟﺘﺼﺪﻳﻖ ﻋﻨﻪ(.
وﻗﻊ ﻓﻲ ﻛﻼم ﻛﺜﻴﺮ ﻣﻦ ﻋﻈﻤﺎء اﻟﻤﻠﺔ وﻋﻠﻤﺎء اﻷﻣﺔ ﻣﻜﺎن ﻟﻔﻆ اﻟﺘﺼﺪﻳﻖ ﻟﻔﻆ
اﻟﻤﻌﺮﻓﺔ واﻟﻌﻠﻢ واﻻﻋﺘﻘﺎد ﻓﻴﻨﺒﻐﻲ أن ﻳﺤﻤﻞ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻠﻢ اﻟﺘﺼﺪﻳﻘﻲ اﻟﻤﻌﺒﱠﺮ ﻋﻨﻪ
ٌ
ﻣﺸﺮوط
وﻳﻘﻄﻊ ﺑﺄن اﻟﺘﺼﺪﻳﻖ ﻣﻦ ﺟﻨﺲ اﻟﻌﻠﻮم واﻻﻋﺘﻘﺎدات ﻟﻜﻨﻪ ﻓﻲ اﻹﻳﻤﺎن
ٍ
وﺧﺼﻮﺻﻴﺎت ﻛﺎﻟﺘﺤﺼﻴﻞ واﻻﺧﺘﻴﺎر وﺗﺮك اﻟﺠﺤﻮد واﻻﺳﺘﻜﺒﺎر وﻳﺪل
ﺑﻘﻴﻮٍد
ﻋﻠﻰ ذﻟﻜﻤﺎ ذﻛﺮﻩ أﻣﻴﺮ اﻟﻤﺆﻣﻨﻴﻦ ﻋﻠﻲ ﻛﺮم اﻟﻠﻪ وﺟﻬﻪ أن اﻹﻳﻤﺎن ﻣﻌﺮﻓﺔ واﻟﻤﻌﺮﻓﺔ
ﺗﺴﻠﻴﻢ واﻟﺘﺴﻠﻴﻢ ﺗﺼﺪﻳﻖ.31
30

31

ﺳﻌﺪ اﻟﺪﻳﻦ ﻣﺴﻌﻮد ﺑﻦ ﻋﻤﺮ اﻟﺘﻔﺘﺎزاﻧﻲ ﺷﺮح اﻟﻌﻘﺎﺋﺪ اﻟﻨﺴﻔﻴﺔ ،اﻟﻤﺘﻦ ﻷﺑﻲ ﺣﻔﺺ اﻟﻨﺴﻔﻲ ت  ،735ﺗﺤﻘﻴﻖ :د .أﺣﻤﺪ
ﺣﺠﺎزي اﻟﺴﻘﺎ ،ﻧﺸﺮ ﻣﻜﺘﺒﺔ اﻟﻜﻠﻴﺎت اﻷزﻫﺮﻳﺔ ﺑﺎﻟﻘﺎﻫﺮة ،اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻷوﻟﻰ1987 ،م ،ص .84
ﺳﻌﺪ اﻟﺪﻳﻦ ﻣﺴﻌﻮد ﺑﻦ ﻋﻤﺮ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﻠﻪ اﻟﺘﻔﺘﺎزاﻧﻲ ت791ﻫـ ،ﺷﺮح اﻟﻤﻘﺎﺻﺪ ﻓﻲ ﻋﻠﻢ اﻟﻜﻼم ،ﻧﺸﺮ :دار اﻟﻤﻌﺎرف
اﻟﻨﻌﻤﺎﻧﻴﺔ ،ﺑﺎﻛﺴﺘﺎن ،ﺳﻨﺔ 1981م ،ج 5ص.225
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اﻟﻨﺘﻴﺠﺔ:

ِ
ﺑﺎﻟﻘﻠﺐ ،واﻹﻗﺮ ُار
ﱠﺼﺪﻳﻖ
ﺮﺟ ُﺢ
اﻟﺴﻐﻨﺎﻗﻲ وﻳﺘﺒﻨﱠﻰ ﺗﻌﺮ َ
ﻳﻒ اﻻﻳﻤﺎن ﺑﺄﻧّﻪ :ﻫﻮ اﻟﺘ ُ
ﱡ
ﻳُ ِّ
ﺑﺎﻟﻠِّﺴﺎ ِن ٌ
ﺷﺮط دون ﻏﻴﺮﻫﻤﺎ ،وﻫﻮ ﻧﻔﺲ ﺗﻌﺮﻳﻒ أﺑﻲ ﻣﻨﺼﻮر اﻟﻤﺎﺗﺮﻳﺪي؛ اﻹﻳﻤﺎن:
ِﺟﺮاء أﺣﻜﺎ ِم ﱠ
اﻟﺘﺼﺪﻳﻖ ،واﻹِﻗـﺮ ُار ٌ
ﻣﺮوي ﻋﻦ أَﺑﻲ ﺣﻨﻴﻔ َﺔ وﻫﻮ
ُ
اﻟﺸﺮع وﻫﻮ ٌ
ﺷﺮط ﻹ ْ
اﻟﻤﺨﺘﺎر ﻓﻲ اﻟﻜﻼم ﺑﻞ ﻳﺬﻫﺐ اﻟﻰ اﻟﻘﻮل اﻟﻰ ﺑﻄﻼن ﺑﻘﻴﺔ اﻟﻤﺬاﻫﺐ اﻟﻜﻼﻣﻴﺔ و
ُ
ﻳﻈﻬﺮ ذﻟﻚ ﻓﻰ ﻋﺮﺿﻪ ﻟﻠﻤﺬاﻫﺐ اﻟﻜﻼﻣﻴﺔ ﻓﻲ اﻻﻳﻤﺎن ﺛﻢ ﻗﺎل :ﻫﺬﻩ اﻟﻤﺬاﻫﺐ
ﻛﻠﻬﺎ ﻓﺎﺳﺪ ٌة إﻻّ
ﻣﺬﻫﺐ أﺻﺤﺎﺑﻨﺎ.
ُ
وﻻ ﻳﻔﺘﺄ اﻟﺴﻐﻨﺎﻗﻲ ﻓﻲ اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﺣﺘﻰ ﻳﻌﺘﺮض ﻋﻠﻰ ﻣﻦ ﺟﻌﻞ اﻹﻳﻤﺎن ﻫﻮ
َ
اﻟﻤﺠﺮد ﺑﺄﻧّﻪ ُ
ﻛﺎﻟﻜﺮاﻣﻴ ِﺔ
ﺻﺮف اﻟﻠﱡﻐﺔ ﻣﻦ ﻣﻌﻨﻰ ﻣﻔﻬﻮٍم اﻟﻰ ﻏﻴﺮ ﻣﻔﻬﻮٍم،
اﻟﻘﻮل
ّ
ّ
اﻋﺘﺒﺮ
اﻟﺬﻳﻦ اﻋﺘﺒﺮوا ﻣﺠﺮَد اﻷﻗﺮار اﻟﻠِّﺴﺎﻧﻲ دو َن اﻟﺘﺼﺪﻳﻖ اﻟ َﻘﻠﺒﻲ إِﻳﻤﺎﻧًﺎ ،وﻛﺬا ﻣﻦ َ
أﻃﻠﻖ اﻟﻤﻌﺮﻓ َﺔ ﻋﻠﻰ اﻹﻳﻤﺎن ،أو َ
اﻟﻘﻮل اﻟﻤﺠﺮد
اﻟﺘﺼﺪﻳﻖ
اﻟﻠﻐﻮي إِﻳﻤﺎﻧًﺎ ْ
ﻛﺄن َ
َ
َ
ﱡ
آﺧﺮ ﻻ ﺗﻘـﺒﻠُﻪ اﻟﻠﱡﻐﺔ
ﻓﺎﻋﺘﺒﺮﻫﺎ اﻟﺴﻐﻨﺎﻗﻲ ﺻ ــﺮﻓًﺎ ﻟﻠﻐﺔ ﻋﻦ ﻣﻔﻬﻮِﻣـﻬﺎ اﻟﻰ ﻣﻔﻬــﻮٍم َ
ﻓﻘﺎل :ﻗﻮﻟﻪ) :ﻓﻤﻦ ﺟﻌﻠﻪ ﻟﻐﻴﺮ اﻟﺘﺼﺪﻳﻖ( ﻳﻌﻨﻲ :ﻓﻤﻦ ﻗﺎل :أ ﱠن اﻹﻳﻤﺎ َن ﻫﻮ
اﻟﻤﺠﺮد ﺑﻪ ،أو اﻟﻘﻮل اﻟﻤﺠﺮد ،أو اﻟﺘﱠﺼﺪﻳﻖ ) اﻟﻠﱡﻐﻮي( ،واﻟﻘﻮل ،واﻟﻌﻤﻞ ،ﻓﻘﺪ
ّ
ﱡ
ﺻﺮف اﻟﻠﻐﺔ أي :اﻹﻳﻤﺎن ﻋﻦ اﻟﻤﻔﻬﻮم ،وﻫﻮ :اﻟﺘﱠﺼﺪﻳﻖ اﻟﻘﻠﺒﻲ إﻟﻰ ﻏﻴﺮ اﻟﻤﻔﻬﻮم،
وﻫﻮ ُ
اﻟﻤﺠ ﱠﺮد.
اﻟﻘﻮل ُ
وﻛﺬا اﻋﺘﺮض اﻟﺴﻐﻨﺎﻗﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺎﺋﻠﻴﻦ أن اﻟﻌﻤﻞ ﻣﻦ اﻻﻳﻤﺎن ورﱠد ﻋﻠﻴﻬﻢ ﺑﺄن
ﺑﻴﻦ اﻹﻳﻤﺎ ِن وﺳﺎﻳ ِﺮ اﻟ ِﻌ ِ
ﺒﺎدات
ﺣﻴﺚ ﻗ ـ ـ ــﺎل ﺗﻌـ ــﺎﻟﻰ :
ﻮﺻ ٍﺔ ُ
ﻣﺨﺼ َ
ﺑﺄﺳﺎﻣﻲ ُ
اﻟﻠﻪ ﻓ ﱠﺮ َق َ
َ
اﻟﺰﻛﺎ ِة
َﺎم ﱠ
ﺑﻴﻦ ﱠ
آﻣﻦ( ﺛ ﱠﻢ ﻗﺎل ) :وأﻗ َ
اﻟﺼﻼ ِة و ّ
)ﻣﻦ َ
ْ
اﻟﺼﻼة وآﺗﻰ اﻟ ّﺰﻛﺎ َة( ،ﻛﻤﺎ ﻓ ﱠﺮ َق َ
ِ
ﻣﺨﺼﻮﺻﻴﻦ ،وﻟﻮ ﻛﺎ َن اﻹﻳﻤﺎن ﺷﺎﻣﻼ ﻟﻠﺼﻼة واﻟﺰﻛﺎة ﻟﻜﺎن ﺗﻜﺮ ًارا ﻓﻲ
ﺑﺎﺳﻤﻴﻦ ُ
اﻟﻠﱠﻔﻆ وﻫﺬا ﺑﺎﻃﻞٌ.
اﻟﻌﻄﻒ ﻳﻘﺘﻀﻲ
ﻋﻄﻒ اﻟﺼﻼ َة واﻟﺰﻛﺎة ﻋﻠﻰ اﻹﻳﻤﺎن ،و ُ
وأ ﱠن اﻟﻠﻪ ﻓﻲ ﻛﺘﺎﺑﻪ َ
ﻋﻄﻒ اﻟ ﱠﺰﻛﺎ َة ﻋﻠﻰ اﻟﺼﻼة وأﻧّﻪ ﻳﻘﺘﻀﻲ اﻟﻤﻐﺎﻳﺮة ﻓﻜﺬﻟﻚ
اﻟﻤﻐﺎﻳﺮة ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ ،ﻛﻤﺎ َ
ُ
ﻣﺎ ﻗُﻠﻨﺎ.
اﻟﻌﻤﻞ رًدا ﻋﻠﻰ ﻣﻦ ﻗﺎﻟﻮا :أن اﻻﻳﻤﺎن:
ﻓﻔ ﱠﺮق اﻟﻠﻪ ﺑﺬﻟﻚ ُﻣﺴ ﱠﻤﻰ اﻹِﻳﻤﺎ ِن ﻋﻦ ِ
ﻫﻮ اﻟﺘﺼﺪﻳﻖ ﺑﺎﻟﻘﻠﺐ وﻋﻤﻞ ﺑﺎﻟﺠﻮارح ،ﻓﺜﺒﺖ أن اﻻﻳﻤﺎن :ﻫﻮ اﻟﺘﺼﺪﻳﻖ ﺑﺎﻟﻘﻠﺐ
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ﻣﺎﻫﻴﺔ اﻻﻳﻤﺎن ﻣﻦ ﻣﻨﻈﻮر ﺣﺴﺎم اﻟﺪﻳﻦ اﻟﺴﻐﻨﺎﻗﻲ اﻟﻤﺎﺗﺮﻳﺪي

اﻟﺴﻐﻨﺎﻗﻲ ،ﱡ
ﻹﺟﺮا ِء اﻷﺣﻜﺎ ِم ﱠ
واﻻﻗﺮار ٌ
ﻓﻜﻞ
اﻟﺸﺮﻋﻴﺔِ ،وإذا ﻛﺎن ﻫﺬا ﻣﺎ ﻗ ﱠﺮرﻩ
ﱡ
ﺷﺮط ْ
ﻣﺎ ﺳﻮا ُﻩ ﺑﺎﻃ ٌﻞ وﻣﺮدود ،واﻟﻠﻪ أﻋﻠﻢ .

ورأﻳﻲ اﻟﺸﺨﺼﻲ أن اﻹﻳﻤﺎن:

ﻗﻮل وﻋﻤﻞ ﻳﺰﻳﺪ ﺑﺎﻟﻄﺎﻋﺎت وﻳﻨﻘﺺ ﺑﺎﻟﻤﻌﺎﺻﻲ  ،ﻓﻴﻜﻔﻲ ﻓﻲ ﺛﺒﻮﺗﻪ إﺧﺒﺎر
ِﻳﻦ
اﻟﻠﻪ ﻋﺰ وﺟﻞ ﺑﺬﻟﻚ ﻓﻲ ﻛﺘﺎﺑﻪ اﻟﻜﺮﻳﻢ ﻓﻲ ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ) :إِﻧﱠ َﻤﺎ اﻟْ ُﻤ ْﺆِﻣﻨُ َ
ﻮن اﻟﱠﺬ َ
إِذَا ذ ِ ﱠ
ِﻳﻤﺎﻧًﺎ َو َﻋ َﻠﻰ
ِﻢ آﻳَﺎﺗُ ُﻪ َزا َدْﺗـ ُﻬ ْﻢ إ َ
ُﻛ َﺮ اﻟﻠ ُﻪ َو ِﺟ َﻠ ْﺖ ُﻗـ ُﻠﻮﺑُـ ُﻬ ْﻢ َوإِذَا ﺗُﻠِﻴَ ْﺖ َﻋ َﻠ ْﻴﻬ ْ
ﻮن(.32
ِﻢ ﻳَـَﺘـ َﻮﱠﻛ ُﻠ َ
َرﺑِّﻬ ْ
وﻧﺴﻠﻢ ﺑﺎﻟﺮواﻳﺎت اﻟﺼﺤﻴﺤﺔ ﻓﻰ ذﻟﻚ ﻋﻦ رﺳﻮل اﻟﻠﻪ  -ﺻﻠﻰ اﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ
وﺳﻠﻢ  -اﻟﺘﻰ رواﻫﺎ اﻟﺜﻘﺎت ﻋﺪل ﻋﻦ ﻋﺪل ﺣﺘﻰ ﺗﻨﺘﻬﻰ إﻟﻰ اﻟﺮﺳﻮل  -ﺻﻠﻰ
اﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ -ﻣﻨﻬﺎ ﻗﻮﻟﻪ  -ﺻﻠﻰ اﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ) :-ﻳﺨﺮج ﻣﻦ اﻟﻨﺎر ﻣﻦ
ﻗﺎل :ﻻ إﻟﻪ إﻻ اﻟﻠﻪ وﻓﻰ ﻗﻠﺒﻪ وزن ﺷﻌﻴﺮة ﻣﻦ ﺧﻴﺮ ،وﻳﺨﺮج ﻣﻦ اﻟﻨﺎر ﻣﻦ ﻗﺎل :ﻻ
إﻟﻪ إﻻ اﻟﻠﻪ وﻓﻰ ﻗﻠﺒﻪ وزن ﺑﺮة ﻣﻦ ﺧﻴﺮ ،وﻳﺨﺮج ﻣﻦ اﻟﻨﺎر ﻣﻦ ﻗﺎل :ﻻ إﻟﻪ إﻻ اﻟﻠﻪ
وﻓﻰ ﻗﻠﺒﻪ وزن ذرة ﻣﻦ ﺧﻴﺮ( وﻓﻰ رواﻳﺔ) :ﻣﻦ إﻳﻤﺎن( ﺑﺪل )ﻣﻦ ﺧﻴﺮ(.33
وﻳﻨﺒﻐﻰ اﻟﺘﻨﺒﻴﻪ إﻟﻰ أﻣﺮ ﻫﺎم ،وﻫﻮ وﺟﻮد ﻋﺪة أﺣﺎدﻳﺚ ﻛﻠﻬﺎ ﻣﻮﺿﻮﻋﺔ ﻳﺬﻛﺮ
ﻓﻴﻬﺎ أن اﻹﻳﻤﺎن ﻓﻰ اﻟﻘﻠﺐ ﻓﻘﻂ ،وأﻧﻪ ﻻ ﻳﺰﻳﺪ وﻻ ﻳﻨﻘﺺ ،وﻧﻀﻴﻒ ﻫﻨﺎ ﻣﺎ ذﻛﺮﻩ
اﻟﻌﻠﻤﺎء ﻣﻦ أﻧﻪ ﻛﻠﻤﺎ ﻋﺜﺮت ﻋﻠﻰ ﺣﺪﻳﺚ ﻣﻦ ﻫﺬا اﻟﻨﻮع ﻓﻬﻮ ﻣﻜﺬوب ﻋﻠﻰ
اﻟﻨﺒﻰ  -ﺻﻠﻰ اﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ  -وﻓﻲ ﻫﺬا ﻳﻘﻮل اﺑﻦ اﻟﻘﻴﻢ رﺣﻤﻪ اﻟﻠﻪ:
)وﻛﻞ ﺣﺪﻳﺚ ﻓﻴﻪ أن اﻹﻳﻤﺎن ﻻ ﻳﺰﻳﺪ وﻻ ﻳﻨﻘﺺ ﻓﻜﺬب ﻣﺨﺘﻠﻖ( 34وﻣﻦ
ﺗﻠﻚ اﻷﺣﺎدﻳﺚ :ﺣﺪﻳﺚ) :ﻣﻦ ﻗﺎل :اﻹﻳﻤﺎن ﻳﺰﻳﺪ وﻳﻨﻘﺺ ﻓﻘﺪ ﺧﺮج ﻣﻦ أﻣﺮ
اﻟﻠﻪ ،وﻣﻦ ﻗﺎل :أﻧﺎ ﻣﺆﻣﻦ إن ﺷﺎء اﻟﻠﻪ ،ﻓﻠﻴﺲ ﻟﻪ ﻓﻰ اﻹﺳﻼم ﻧﺼﻴﺐ( ،ﻗﺎل
اﻟﺸﻮﻛﺎﻧﻲ :رواﻩ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻢ ﺗﻤﻴﻢ ،وﻫﻮ واﺿﻌﻪ.35
32
33
34

35

ﺳﻮرة اﻷﻧﻔﺎل ،اﻵﻳﺔ .2
اﻟﺒﺨﺎرى  127/1ﻓﻰ "ﺑﺎب زﻳﺎدة اﻹﻳﻤﺎن وﻧﻘﺼﺎﻧﻪ".
ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ أﺑﻲ ﺑﻜﺮ ﺑﻦ أﻳﻮب ﺑﻦ ﺳﻌﺪ اﻟﺰرﻋﻲ اﻟﺪﻣﺸﻘﻲ ،أﺑﻮ ﻋﺒﺪ اﻟﻠﻪ ،ﺷﻤﺲ اﻟﺪﻳﻦ ت  ،751اﻟﻤﻨﺎر اﻟﻤﻨﻴﻒ ﻓﻲ
اﻟﺼﺤﻴﺢ واﻟﻀﻌﻴﻒ ص ،119ﺗﺤﻘﻴﻖ :ﻋﺒﺪ اﻟﻔﺘﺎح أﺑﻮ ﻏﺪة ،ﻧﺸﺮ :ﻣﻜﺘﺒﺔ اﻟﻤﻄﺒﻮﻋﺎت اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ،ﺣﻠﺐ.
ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﻠﻲ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ اﻟﺸﻮﻛﺎﻧﻲ ت 1760ﻫـ ،اﻟﻔﻮاﺋﺪ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﻓﻲ اﻷﺣﺎدﻳﺚ اﻟﻤﻮﺿﻮﻋﺔ ص .453ﺗﺤﻘﻴﻖ :ﻋﺒﺪ
اﻟﺮﺣﻤﻦ ﺑﻦ ﻳﺤﻴﻰ اﻟﻤﻌﻠﻤﻲ اﻟﻴﻤﺎﻧﻲ ،ﻧﺸﺮ :دار اﻵﺛﺎر ﻟﻠﻨﺸﺮ واﻟﺘﻮزﻳﻊ ،اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻷوﻟﻰ.
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ﻣﺼﺎدر اﻟﺒﺤﺚ وﻣﺮاﺟﻌﻪ

 أﺣﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﺤﻠﻴﻢ اﺑﻦ ﺗﻴﻤﻴﺔ اﻟﺤﺮاﻧﻲ ،ﻣﺠﻤﻮع اﻟﻔﺘﺎوى ،اﻟﻤﺤﻘﻖ :أﻧﻮر اﻟﺒﺎز ﻋﺎﻣﺮ اﻟﺠﺰار ،اﻟﻨﺎﺷﺮ :دار اﻟﻮﻓﺎء ،اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ 1426 ،ﻫـ  ،2005 /ج 7ص .510 اﻟﺸﻴﺦ أﺣﻤﺪ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ اﻟﻤﺎﻟﻜﻲ اﻟﺼﺎوي ،ﺷﺮح ﺟﻮﻫﺮة اﻟﺘﻮﺣﻴﺪ ،ﺗﺤﻘﻴﻖ :اﻟﺪﻛﺘﻮرﻋﺒﺪ اﻟﻔﺘﺎح اﻟﺒﺰم ،ﻧﺸﺮ دار اﺑﻦﻛﺜﻴﺮ ،دﻣﺸﻖ وﺑﻴﺮوت ،اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ 1999م ،ص.134
 اﻟﻌﻼﻣﺔ أﺣﻤﺪ ﺑﻦ ﻣﺼﻄﻔﻰ اﻟﺸﻬﻴﺮ ﺑﻄﺎشﻛﺒﺮى زادة ،ﻣﻮﺳﻮﻋﺔ ﻣﺼﻄﻠﺤﺎتﻣﻔﺘﺎح اﻟﺴﻌﺎدة ،ﻧﺸﺮ ﻣﻜﺘﺒﺔ ﻟﺒﻨﺎن ،ﻃﺒﻌﺔ أوﻟﻰ 1998م ،ج 2ص.266
 ﺣﺴﺎم اﻟﺪﻳﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﻤﺮ اﻻﺧﺴﻴﻜﺘﻲ ،اﻟﻮاﻓﻲ644) ،ﻫـ( ج5ص .1714وﻳﻮﺟﺪ أﺻﻠﻪ ﺑﻤﻜﺘﺒﺔ أﺣﻤﺪ اﻟﺜﺎﻟﺚ ﺑﺮﻗﻢ  ،3206وﻣﻜﺘﺒﺔ ﻛﻮﺑﺮﻳﻠﻲ ﺑﺮﻗﻢ
 ،505داﻣﺎد اﺑﺮاﻫﻴﻢ ﺑﺎﺷﺎ ﺑﺮﻗﻢ  ،468وﻳﻮﺟﺪ ﻟﻪ ﺻﻮرة ﻋﻠﻰ ﺷﻜﻞ ﻣﺎﻳﻜﺮوﻓﻠﻢ ﻓﻲ
ﻣﺮﻛﺰ اﻟﻤﻠﻚ ﻓﻴﺼﻞ ﺑﺎﻟﺮﻳﺎض ﺑﺮﻗﻢ  ،880ﻋﺪد ﻟﻮﺣﺎﺗﻬﺎ ) (255ﻟﻮﺣﺔ.
 ﺣﺴﺎم اﻟﺪﻳﻦ ﺣﺴﻴﻦ ﺑﻦ ﻋﻠﻲ ﺣﺠﺎج اﻟﺴﻐﻨﺎﻗﻲ اﻟﻤﺘﻮﻓﻰ 714ه ،ﻣﻘﺪﻣﺔﻛﺘﺎﺑﻪ اﻟﻜﺎﻓﻲ ﺷﺮح اﻟﺒﺰدوي ،ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻓﺨﺮ اﻟﺪﻳﻦ ﺳﻴﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﻗﺎﻧﺖ ،ﻧﺸﺮ
ﻣﻜﺘﺒﺔ اﻟﺮﺷﺪ ﺑﺎﻟﺮﻳﺎض ،ﺳﻨﺔ  ،2001ص ) (80 55-ﻣﺨﺘﺼﺮا.
 ﺳﻌﺪ اﻟﺪﻳﻦ ﻣﺴﻌﻮد ﺑﻦ ﻋﻤﺮ اﻟﺘﻔﺘﺎزاﻧﻲ ﺷﺮح اﻟﻌﻘﺎﺋﺪ اﻟﻨﺴﻔﻴﺔ ،اﻟﻤﺘﻦ ﻻﺑﻲﺣﻔﺺ اﻟﻨﺴﻔﻲ ت  ،735ﺗﺤﻘﻴﻖ :اﻟﺪﻛﺘﻮر أﺣﻤﺪ ﺣﺠﺎزي اﻟﺴﻘﺎ ،ﻧﺸﺮ ﻣﻜﺘﺒﺔ
اﻟﻜﻠﻴﺎت اﻷزﻫﺮﻳﺔ ﺑﺎﻟﻘﺎﻫﺮة اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻷوﻟﻰ1987 ،م) ،ص.(84
 ﺳﻌﺪ اﻟﺪﻳﻦ ﻣﺴﻌﻮد ﺑﻦ ﻋﻤﺮ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﻠﻪ اﻟﺘﻔﺘﺎزاﻧﻲ ت791ﻫـ ،ﺷﺮح اﻟﻤﻘﺎﺻﺪﻓﻲ ﻋﻠﻢ اﻟﻜﻼم ،ﻧﺸﺮ دار اﻟﻤﻌﺎرف اﻟﻨﻌﻤﺎﻧﻴﺔ ﺑﺎﻛﺴﺘﺎن ،ﺳﻨﺔ 1981م ،ج 5ص.225
 ﻋﺒﺪ اﻟﺮﺣﻤﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﺧﻠﺪون ،ﻣﻘﺪﻣﺔ اﺑﻦ ﺧﻠﺪون ﻋﻦ ﻃﺒﻌﺔ ﺑﺎرﻳﺲﻋﺎم  ،1858ج 1ص.456
 ﻋﺒﺪ اﻟﻘﺎدر ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻧﺼﺮ اﻟﻠﻪ اﻟﻘﺮﺷﻲ ،أﺑﻮ ﻣﺤﻤﺪ ،ﻣﺤﻴﻲ اﻟﺪﻳﻦاﻟﺤﻨﻔﻲ )اﻟﻤﺘﻮﻓﻰ775 :ﻫـ( ،اﻟﺠﻮاﻫﺮ اﻟﻤﻀﻴﺔ ﻓﻲ ﻃﺒﻘﺎت اﻟﺤﻨﻔﻴﺔ اﻟﻨﺎﺷﺮ :ﻣﻴﺮ
ﻣﺤﻤﺪ ﻛﺘﺐ ﺧﺎﻧﻪ ،ﻛﺮاﺗﺸﻲ ،ج 1ص . 213ﻣﻦ ﻏﻴﺮ ﺗﺎرﻳﺦ.
 ﻗﺎﺳﻢ ﺑﻦ ﻗﻄﻠﻮﺑﻐﺎ اﻟﺴﻮدوﻧﻲ أﺑﻮ اﻟﻔﺪاء ﺗﺎج اﻟﺘﺮاﺟﻢ ،اﻟﻤﺤﻘﻖ :ﻣﺤﻤﺪ ﺧﻴﺮ رﻣﻀﺎنﻳﻮﺳﻒ ،اﻟﻨﺎﺷﺮ :دار اﻟﻘﻠﻢ ﺳﻨﺔ ،1992 - 1413 :اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻷوﻟﻰ ،ص  25رﻗﻢ .63
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 ﻣﺤﻤﺪ ﻋﺒﺪ اﻟﺤﻰ اﻟﻠﻜﻨﻮى اﻟﻬﻨﺪي أﺑﻮ اﻟﺤﺴﻨﺎت ،اﻟﻔﻮاﺋﺪ اﻟﺒﻬﻴﺔ ﻓﻲﺗﺮاﺟﻢ اﻟﺤﻨﻔﻴﺔ ،اﻟﻤﺤﻘﻖ :ﻣﺤﻤﺪ ﺑﺪر اﻟﺪﻳﻦ أﺑﻮ ﻓﺮاس اﻟﻨﻌﺎﻧﻲ اﻟﻨﺎﺷﺮ :دار
اﻟﻜﺘ ــﺎب اﻻﺳﻼﻣﻲ ،اﻟﻘﺎﻫﺮة ﺳﻨﺔ 1324ه ،ص.62
ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﺮّزاق اﻟﺤﺴﻴﻨﻲ ،أﺑﻮ اﻟﻔﻴﺾ ،اﻟﻤﻠ ّﻘﺐ
ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ّ
 ّﺑﻤﺮﺗﻀﻰ ،اﻟﺰﱠﺑﻴﺪي )اﻟﻤﺘﻮﻓﻰ1205 :ﻫـ( ﺗﺎج اﻟﻌﺮوس ﻣﻦ ﺟﻮاﻫﺮ اﻟﻘﺎﻣﻮس،
اﻟﻨﺎﺷﺮ :دار اﻟﻬﺪاﻳﺔ ،ج  25ص  ،450ﻣﻦ ﻏﻴﺮ ﺗﺎرﻳﺦ.
 اﻟﺪﻛﺘﻮر ﻣﺤﻤﺪ ﻣﻈﻬﺮ ﺑﻘﺎ ،ﻣﻌﺠﻢ اﻷﺻﻮﻟﻴﻴﻦ ،ﻣﻌﻬﺪ اﻟﺒﺤﻮث اﻟﻌﻠﻤﻴﺔﻹﺣﻴﺎء اﻟﺘﺮاث اﻻﺳﻼﻣﻲ ،ﺟﺎﻣﻌﺔ أم اﻟﻘﺮى ،ﺟﻠﺪ 2ص.71
اﻟﺤﻨﻔﻲ
اﻟﻤﺼﺮي
اري اﻟﻐ ّﺰ ّي
ّ
 اﻟﻤﻮﻟﻰ ﺗﻘﻲ اﻟﺪﻳﻦ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﻘﺎدر اﻟﺘﻤﻴﻤﻲ اﻟ ّﺪ ّّ
اﻟﻤﺘﻮﻓﻲ ﺳﻨﺔ  1005ﻫـ  1010 /ﻫـ ،اﻟﻄﺒﻘـ ـ ـ ــﺎت اﻟﺴﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺗﺮاﺟﻢ اﻟﺤﻨﻔـ ـ ــﻴﺔ ،اﻟﻤﺤﻘﻖ :د.
ﻋﺒﺪ اﻟﻔﺘﺎح ﻣﺤﻤﺪ اﻟﺤﻠﻮ ،اﻟﻨﺎﺷﺮ :دار اﻟﺮﻓﺎﻋﻲ ،ج 3ص ،150ﻣﻦ ﻏﻴﺮ ﺗﺎرﻳﺦ.
Ekler:
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ETKİLENME VE ETKİLEME
BAĞLAMINDA İSLÂM TASAVVUFU*

SEMİH BEKÇİ
ARŞ.GÖR., KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ ÖĞRETİM ELEMANI
semihbekci@kilis.edu.tr

ÖZET
Müslümanlar arasında tasavvuf, Peygamber Efendimiz (s.a.v.) ve sahâbîlerinin
zühd yaşantısından etkilenerek ortaya çıkmıştır. Zühd yaşantısının yayılmasında
en önemli etkenlerden biri, ahirete yönelik amellere ve nefis tezkiyesine davet eden
Kur’an ve hadis naslarıdır. Ancak İslami fetihlerin ve Arapların başka toplumlar ile
karışmasıyla İslami zühde diğer dinlerin bazı unsurları sızmıştır. Zühd hayatının
gelişimi tasavvufun ortaya çıkışını sağlamıştır. Tasavvuf, zühtten daha ulvi olup,
zat-i ilâhînin sevgisiyle alakalıdır. Tasavvuf iki temel unsura dayanır. Bunlardan birincisi duygusallık unsurudur. Bu unsur şairlerin gazellerinde görülen sevgiye olan
yöneliştir. İkincisi ise iffet-i nefis şeklinde ortaya çıkan fikrî unsurdur. Müslümanların hâkim olduğu asırlarda doğuda ve batıda pek çok mutasavvıf ortaya çıkmıştır.
Bunlar arasında en öne çıkanlardan Gazzâlî (ö505/1111), İbnü’l- Fârız(ö.632/1235)
ve İbnü’l-Arabî (ö.638/1240) gibi şahsiyetler, kitaplarında ve şiirlerinde tasavvufla
ilgili fikirlerini ortaya koymuşlardır. Orta çağda Avrupalılar, Müslüman Arapların kültürlerinden haberdar olup, ilim ve fenlerinden etkilendiler. Etkilendikleri
konulardan birisi, skolastik düşünürler ve Avrupalı filozofların metinlerinde izleri
açıkça görülen İslâm tasavvufudur.
Anahtar Kelimeler: Tasavvuf, Etkilenme-Etkileme, Zühd, Allah sevgisi, İslâm

***
*

Bu çalışma Cezayir Mostaganem Üniversitesi’nde Muhammed Abbase tarafından yazılmış olup 2010
yılında yayınlanan Havleyatu’t Turas adlı derginin 10. sayısında basılmıştır.
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İ

slam tasavvufu bir zühd hareketi olarak başladı. Daha sonra bir grup
müslüman zühd yönünde Hz. Peygamber (s.a.v.) ve sahâbîlerine
tabi olmak ve Cenneti kazanmak için dünya lezzetlerini terk ederek
tasavvufa yöneldi. Böylece (islâm tasavvufu) davranışsal, psikolojik, aklî ve
itikâdi yönleri olan bir disiplin halini alarak gelişti. Çok oruç tutmak, yeme,
içme ve giyinmede aza kanaat etmek, hayatın zevklerinden ve gereksinimlerinden vazgeçmek zühd hayatının belirtilerinden bazılarıdır. Şu var ki
İslâm’daki zühtten maksat dünyayı ve çalışmayı terk etmek değildir. Çünkü
İslam, itidal dinidir, aşırılığa ve ruhbanlığa teşvik etmez.
Tasavvuf, kişinin tecrübe, hayal ve zevkine dayanan bireysel ve deruni bir eğilimdir. Özellikle nefis ve nefsin sıfatları ile ilgilenir. Tasavvuf bir
terim olarak Müslümanlar arasında hicri ikinci yüzyılda ortaya çıkmıştır.
Bundan önce ise sûfî, zahit olarak adlandırılıyordu. Çünkü tasavvvuf, zühdün gelişme döneminde ortaya çıkmıştır.
Tasavvuf yolunu benimseyen sûfîler, hasımlarının eleştirilerine cevap
vermeyi sağlayacak ve cehalet sebebiyle kendilerini yoldan sapmaktan koruyacak dini ilimlerle donanımlıydılar. Bu sayede bilmedikleri tasavvufi
meselelerle karşılaştıklarında yoldan sapmadılar.1 Tasavvuf mücâhede ve
riyâzatla irtibatlı olup ruh üzerine yoğunlaşmıştır. Sûfîlik yolunun makamlar ve haller diye isimlendirilen mertebeleri vardır. Makam ve Hal terimleri,
sûfînin tasavvuf yolundaki konumuna ve Allah’tan gelen esintilere delalet
için kullandığı terimlerdir.
Makam, insanın içerisinde ibadetlerini gerçekleştirdiği bir konumdur.
Hal ise, ilahi rahmetin işaretleriyle kalbin kendiliğinden yaşadığı şeylerdir.
Haller, Allah’ın manevi ihsanları olup davam ettikçe kazanılan makamlara dönüşür. ‘‘Murakabe, Kurb, Muhabbet, Havf, Recâ, Şevk, Üns, İtminan,
Müşâhede ve Yakîn, hal mertebesinin; Tövbe, Vera’, Zühd, Fakr, Sabır, Rızâ
ve Tevekkül ise makam mertebesinin dereceleridir.’’2.
Sûfîler, tasavvufun felsefeyle irtibatından sonra, mükâşefe ve mârifetullah
ilimlerine önem verdiler. İslam tasavvufuna irfânîliği dahil eden ilk kişi
Zünnûn el-Mısrî (ö.245/859)’dir. Ebû Yezid Bistâmi de (ö.270/875)’’fena’’
teorisini yani insanın gayri ihtiyarî olarak kendinden vazgeçip Allah ile beraber olma nazariyesini ortaya attı. Daha sonra bu teori Hasan b. Mansûr
el-Hallac (ö.309/922) tarafından, Allah ile hulûl ve ittihada, yani Allah’ın

1
2

a.g.e., s. 62.
a.g.e., s. 115-116.
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zatının mahlûkatlarda hulûl etmesi ve insan tabiatının Allah’ın tabiatı ile
tek bir hakikat olmasına kadar götürüldü.
Bazı sûfîler Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’in Mi’rac’a yükseldiği gibi
kendisinin de göğe yükseldiğini iddia eder. Mânevi bir merdiven ile göğe
yükselen3, şatahâtlarıyla tanınan sûfî Ebû Yezid Bistâmi bunlar arasında
en meşhur olanıdır. Bu arada’’şatah’’ terimi; şeriat kurallarına aykırı ve alışılmışın dışına çıkan her türlü sözdür. Bundan dolayı bu metot bid’atlerden
sayılmış ve fakihlerce reddedilmiştir.
Müslüman sûfîler Allah-âlem ilişkisi konusunda fikir ayrılığına düştüler. Onlardan bir grup Allah’ın tek ve âlemin yaratıcısı olduğunu söylerken;
diğer bir grup ise âlemin, yoktan var edilmediğini bilakis başlangıçtan beri
var olduğunu ileri sürmüştür. Bunlara göre âlem, zat-ı İlâhîye’ nin sıfatlarıdır yani Allah’ın dış yansımasıdır. Bu teori vahdet-i vücud olarak isimlendirilir. ‘‘Bu görüşe göre Ulûhiyet beşerde tezahür eder. Hz. Muhammed
(s.a.v.) de İnsan-i Kâmil olarak kabul edilmiştir.’’4.
Vahdet-i vücud teorisini savunan sûfîler, insanın Allah ile bir olduğu görüşündedirler. Allah’ın tek olduğunu ve âlemin yaratıcısı olduğunu
söyleyenler ise bu ittihad fikrini reddederler. Ancak onlar ittihad yerine,
Allah’tan feyiz almayı ve O’na yakın olmayı savunurlar. Bu mülahaza onların yanında “vusul” veya “fena” mülahazası olarak kabul edilir.5
Sûfî şair, kasidelerini Uzri şairlerin üslûbuyla kasidelerini kaleme alır.
Nitekim o, Beni Uzre kabilesi şairlerinin şiirlerinde, sevgililerine dair yazdıkları gazellerde kullandıkları üslubun aynısı ile, sevgi dilini ve sevenlerin
rumuzlarını kullanarak tekrar eder. Öyle ki, sûfî şairin ilahi aşkla söylediği
nameler ile gazelci şairin beşeri aşkla söylediği namesini ayırt edemeyiz.
Sûfî şairlerinin, Beni Uzre kabilesi ekolünü tercih etme nedeni, aşkı amaç
edinmeleri, özlem ve duygularını en iyi şekilde ifade etmeleri ve sevgiyi
kutsamalarıdır.
Endülüslü sûfîler, ülkelerinin güzelliği ve büyüleyici bahçelerinden dolayı tabiatın manzarası, canlı ve cansız unsurların güzelliğinden etkilenmişlerdir. Allah’ın azametine ve kudretine olan delaletinden dolayı sûfîler
Allah’a ulaşma özlemlerini ve duygularını ifade etmek maksadıyla tabiatı
överler. Sûfî şairler, gazelci şairlerin insan sevgisi konusunda izlemiş olduk-

3
4

5

-Adnan Huseyn El-U’vadi, Eş-Şi’ru’s-Sûfîyyu, Daru’r-Raşid, Bağdad 1979, s. 28.
M.M. Şerif, Dirâsâtun Fi’l-Hadârati’l-İslâmiyyeti, Tercüme, Ahmed Şelbi, Mektebetu’n- Nahdati’lMısrıyyeti, Kâhire 1966, c. 1, s.104.
a.g.e.,s 109.
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ları üslûba benzer bir yol takip edip, tabiat unsurlarını gözlemleyerek ve
tabiatın çeşitliliğinden zat-ı ilahinin sıfatlarını idrak ediyorlar.
Sûfî sevgisi, zahiri itibari ile doğaldır; bâtıni yönden ise rûhânîdir.
Rûhânî sevgi, Allah’ın zatında fani olmak için, hayatın güzelliklerini terk
etmede ve zühtte kendini gösterir. Platonik ruhani aşka sarılan şair, kendini
tamamen Allah’a adar ve Allah’tan başka hiçbir şeyi istemez. Onun bu çabaları ne Cennet arzusu ne de Cehennem korkusu içindir. Sûfî, sadece Allah’a
adadığı nefsi için ‘‘Allah ile bütünleşmek maksadıyla yakıcı bir özlemle yanarak tatlı bir ölüm ister”6. Nitekim Râbia el-Adeviyye bu hususta şöyle
demiştir: ‘‘Ben Allah’a ne ateşinden korktuğum ne de cennetini arzuladığım için ibadet ettim, eğer böyle yapsaydım kötü hizmetçi gibi olurdum.
Bilakis Allah’ı sevdiğim ve O’na özlem duyduğum için ibadet ettim.”7 Sûfî
şair karşılaştığı bütün sıkıntı ve talihsizliklerin Allah’tan geldiğine inandığı
için hepsini hoş karşılar.
Fakihler ve Kelamcılar ise, Allah’ın, Beni Uzre sevgililerinden olan ‘‘Leyla’’ ve ‘‘Ni’me’’ gibi kadınlara benzetilmesini haram gördükleri gibi, gazelci şairlerin kullandıkları aşk, tutku, şarap, kadeh, vuslat gibi kavramların
sûfîler tarafından kullanılmasını da uygun görmemişlerdir. Bu gibi kullanımları dinden çıkma ve dini hükümlere isyan olarak kabul etmişlerdir.
Dolayısıyla onlara göre Allah sevgisi, gazelci şairlerde görülen aşk ve kara
sevda şeklinde değil, Allah’a ibadet ve itaat etmede kendini gösterir.
Ancak, sûfî şairlere göre Allah aşkı, anlamı sadece te’vil ile anlaşılabilen
işaretler, terimler ve rumuzlara dayanır. İlahi aşkın açık bir şekilde ifade
edildiği ilk şiir, tarihçiler tarafından sûfî kadın Râbia el-Adeviyye’ye nispet
edilen şu meşhur şiirdir.8 :
Seni severim ben iki sevgiyle;
Birisi hevâ sevgisi, diğeri sen layıksın diye.
Hevâ sevgisi, beni her şeyden çekip senin zikrinle meşgul etti.
Senin layık olduğun sevgi ise, aradan perdeyi kaldırıp bana cemâlini
gösterdi
Her iki sevgide de bana övgü gerekmez;
Hepsinde hamd sanadır, şüphe götürmez.

6

7
8

Asin Palacios,İbnu Arabi Hayâtuhu ve Mezhebuhu, Tercüme, Abdurrahmân Bedevi, Vekâletu’lMatbû’ât, Kuveyt, Daru’l-Kalem, Beyrut 1979, s. 246.
Ebu Tâlib el-Mekki, Kûtul el-Kulub, Matba’atu’l-Mısrıyyeti, Kahire 1932, c.3, s. 84.
a.g.e.
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Râbia (ö.185/801) âzat edilmiş bir cariye idi. Ney üfleyen biri olup, evlenmekten kaçınmıştı. Uzun hayatını Allah aşkıyla geçirdi9. Bu câriye Basra’da
fakir ve hayatın en zarûri ihtiyaçlarından bile yoksun olarak yaşamıştı. İçki
ve eğlence hayatına sürüklenmişti. Kendine geldikten sonra, dünya ve onun
metâından uzak durdu. Hayatında işlediği günahlara keffâret olsun diye
kendini ibadete verdi. Kendini tamamen Allah’a adadı. Aşkın boyutunu
hissi manasından ilahi aşka taşıdı. Allah’a yakarışı, hem aşkın hem de en
yüce sevgiliye ulaşma arzusunun boyasıyla boyandı10. Joinville’nin telif ettiği
‘‘Aziz Luvis’in Hayatı’’ ( )ﺣﻴﺎة اﻟﻘﺪﻳﺲ ﻟﻮﻳﺲadlı kitabından anlaşıldığı kadarıyla
orta çağda onun şöhreti Avrupa bölgelerine kadar ulaşmıştı. Rabiâ’yı Ehli
Sünnet evliya tarihinin en büyük Azizesi olarak kabül etmişlerdir11.
Ebü’l-Atahiye (ö.212/827) Rabiâ gibi, hayatının başlangıcında zühd ve
ibadete başlamadan önce içki ve eğlence hayatına dalmıştı. Ancak, başarısızlıkla sonuçlanan A’tebe’ye olan aşk ve muhabbeti kendisini tasavvufa
ve zühd hayatına sürüklemiştir. A’tebe’ye olan aşkından Allah aşkını ilham
alıyordu. O’na olan aşkında kaybettiklerini Allah aşkında buluyordu. Ebü’lAtahiye arkasında zühd ile ilgili bolca şiir bırakmıştır.
Hallac (ö.309/922) Allah, sevginin ta kendisi olduğu, insan ise Allah’ın
zatının bir yansıması olduğu görüşündedir. Allah’a karşı duyduğu derin
sevgi ve bağlılığından doğan aşk acısı, onunla ilahi irade ile bütünleşmeye
kadar devam eder. Tercih edilen görüş, Hallac’ın fikirlerinden meydana gelen mezhebinin Hulûlî olduğudur. İslâm âlimlerinin büyük çoğunluğu bu
yolu reddetmişlerdir. Hulûl kelimesi Hıristiyanlık’taki Allah’ın her hangi
bir cisme hulûl etmesi (tecessüm) inancına tekabül eder.12
Hallac bu yolu, hocası Cüneyt’ten almıştır. Hallac, Bağdat’taki siyasi ve
dini otoriterlerce görüşlerindeki aşırılıktan dolayı zındıklık ve dinden çıkmakla itham edilmiş ve daha sonra idam edilmiştir. Allah ile bütünleşme
tasavvuru, aynı şekilde izhar etiği kerametler ve Risalet ile ilgili bütün bu
görüşleri, siyaset, fıkıh ve sûfî çevrelerince kınanmıştır13. İdam sebebi ise
‘‘Ene el-Hakk’’ sözü ile ilgilidir. Hakk sadece Allah olduğu için böyle bir söz
küfür ve zındıklık kabul edilmiş, bunun ardından kâdı idam edilmesinin
9

10
11
12

13

Georges Chehata Anawati, el-Felsefetu ve ‘ilmul’l-Kelâm ve’t-Tasavvuf, Mustelletun min kitâbi
turâsi’l-İslâm, Tasnif Cuzeyf Şâhıt ve Kelîfurd Bûzûrs, Tercümetu Huseyn Mu’nis ve Âherin , Alemul
M’arifeti , Kuveyt 1998, c. 2, s. 68.
‘Adnan Huseyn, el-‘Uvadi: el-Ş’iru’s-Sûfî , S 68.
Georges Chehata Anawati, a.g.e., S68.
Raynûld Elen Nîkulsûn: et-Tasavvuf, Mustelletun min kitâbi turâs’l-İslâm, T’elif Sîr Tûmas Arnûld ve
Âherîn, t’arîb cercîs Fethullah, Daru’t -Talî’ati, Beyrut 1978, s. 316.
Cûrc Şehâtuhu kınvati: a.g.e., s. 70.
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fetvasını vermiş, halife de bu hükmü uygulamıştır. Bazı sûfîler Hallac’ın bu
sözünü cezbe halinde söylediğine inandıkları için idamına karşı çıkmışlardır. Hayatını Hallac’ı anlatmaya adayan Louis Massignon ise Hallac’ı en
büyük düşünce şehitlerinden saymıştır.
İhyâü Ulûmi’d-Dîn’in müellifi Gazzâlî (ö.505/1111) ise tasavvufun,
İslâm hukukunda mutaassıp fakihler ve siyasi otorite nazarında kabul görmesi için çalıştı14. Gazzâlî’ye göre hakikat akıl ile değil, ancak iman ve kalp
yoluyla elde edilmektedir. O, ilahi hakikatlere ulaşmada aklın öne çıkarılmasının şüphe ve iman zayıflığından kaynaklandığı kanaatindedir. O bu
görüşü ile düşünceyi sınırlama ve aklı dondurma15 çabasındadır ki, bu da
kendileri için yazdığı avam tabakasının, aklın savunucuları olan filozof ve
tasavvufçulara karşı savaş açmasına yol açmıştır.
İslâm ülkelerindeki en meşhur sûfîlerden birisi de vahdet-i vücud düşüncesinin sahibi Muhyiddîn İbnü’l-Arabî’dir (ö.638/1240). Ona göre âlem
son haliyle yaratılmadan önce, insanın kalbine doğan düşüncelerin gerçekleşmeden önceki mevcudiyeti gibi mevcuttur. Başka bir ifade ile eşyalar
yoktan var edilmedi. Ve yine ona göre tabiat, zat-ı ilahinin dış yansımasıdır.
İnsan ise Allah’ın bütün sıfatlarının kendisinde toplandığı küçük âlemdir16.
İbnü’l- Arabî’ye göre mahlûkatın vücudu ile Halik’ın vücudu aynıdır, hakikat açısından aralarında bir fark yoktur17.Bu konuda Yeni Eflatunculuk ve
Hristiyanlığın, İbnü’l Arabî’nin tasavvuf felsefesine etkisi açıkça görülür.
Yeni Eflatunculuk düşüncesi Süryani Hristiyanlar aracılığı ile doğuya ulaşmıştır. Mutaassıp fıkıhçılar daha önce Hallac’a karşı çıktıkları gibi, vahdet-i
vücûd konusunda İbnü’l Arabî’ye de karşı çıkmışlardır.
İbnü’l Arabî’nin vahdet-i vücûd ve zat-i ilahi ile bütünleşme fikri birçok
şiirinde mevcuttur.
Ancak İbnü’l-Arabî hulûl nazariyesinde Hallac’ın gittiği yoldan gitmemiştir. Çünkü kendisi hulûlün, cismin cisme, arazın araza, ilmin maluma
veya fiilin mefule birleşmesine benzer bir şekilde olmadığını açık bir şekilde ifade emiştir. Bilakis vusul veya ittihâd hakikaten değil, hayalidir. Çünkü sûfî, mahbubuna yakınlığından dolayı onu açık bir şekilde müşâhade
eder ve sanki onu gözleri ile gerçekten seyreder. Ve bu vüsûl yolu ile his14
15

16

17

a.g.e., s. 72.
Kelâm, Fıkıh, Hadis, Felsefe ,Tasavvuf ve daha bir çok dalda çalışmalar yapmış, muarızları tarafından
bile ‘‘Benzeri görülmemiş biri’’(DİA) olarak nitelenen bir zat hakkında böyle bir eleştirinin haksız
olduğu kanısındayız. (Çeviren notu)
Reynold Alleyne Nicholson, a.g.e., s. 328. Ayrıca bkz., Rasêilu Muhiddin bin ‘Arabi, Daru’-l Kutubi’l‘İlmiyye, Beyrut 2001, s. 118.
Lutfi Abdulbedi’, el-islâm fi İspanya, Mektebet’n-Nehdati’l-Mısrıyyeti, Kahire 1969, s. 62.
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settiği haz ve zevk, cismani vusûldan duyduğu haz ve zevkten daha tatlı
ve daha latiftir.18 İbnü’l Arabi’nin vahdet-i vücud anlayışı bir takım filozofun söylediği gibi mutlak bir vahdet anlayışı şeklinde değildir. Muhiddin
İbnü’l-Arabî hakkında söylenen her türlü tekfir ve suçlamalar, filozof ile
sûfîlerden, aşk ve muhabbet kelimelerini duymaya tahammül edemeyenlerin itham ve iftiralarıdır.
İslam tasavvufçuları ilahi lütuf konusunda Cezayir’li Aziz Augustain’in
mezhebini ve Hristiyanlık’taki arınma yolu ile Yeni Eflatunculuk düşüncesini benimsediler. İbnü’l-Arabî’ye göre arınma üç mertebedir: nefis tezkiyesi, (arınması) kalp tasfiyesi (kötülüklerden temizlenmesi) ve ruhun tecellisi
(cilalanması). “Birinci mertebeye ulaşabilmek için tövbe ve nefsin hevâsını
yenmek gerekir. İkinci mertebeye ulaşabilmek için de inzivâ ve zikir gerekir. Üçüncü mertebeye ulaşabilmek için de ruhun kapılarını ulvi ilhamlara
açacak safi bir iman yeterlidir”19.
İbnü’l-Arabî dinlerin birliği konusunda, Hallac’tan çok farklı düşünmemiştir. O’na göre ibadet, kulun görünen her şeye Allah’ın hakikati olarak
bakmasıdır. Şu var ki, ona göre dinlerin birliği için teviller ve rumuzlar vardır ve bu durum onun şeriata karşı geldiğini göstermez. Çünkü O, sufî’nin
bütün dinlerde Allah’ı bulabileceği görüşündedir20:
Artık kalbim, bütün suretleri kabul eder oldu, ceylanlara otlak, rahiplere
manastır
Putlara tapınak, hacılara Kâbe, Tevrat’ın levhaları, Kur’an’ın sayfaları
Aşk dînînin yolundan gidiyorum şimdi ben
Ne tarafa yönelirse aşk kervanı, aşktır benim dinim imanım…
Muhyiddin İbnü’l-Arabî burada bütün dinleri kastetmemiştir, çünkü
bu beyitlerden açık bir şekilde anlaşılıyor ki, zat-ı İlahi’nin sevgisine ulaştırabilecek dinler İslam ile birlikte Hristiyanlık ve Yahudilik olan semavi
dinlerdir. Zira İbnü’l-Arabî’nin nazarında bu üç dinin özeti tek bir dindir
ve bu tek din İslam dininde karar kılınıncaya kadar gelişmiştir. Bundan
dolayı İslamiyet’e sarılan bir Yahudi veya bir Hristiyan dininden bir gerçeği
değiştirmiş olmaz21.
İbnü’l-Arabi manzum ve mensur tarzda pek çok kitap yazmıştır. Bunlardan el-Fütûhâtü’l- Mekkiyye ( )اﻟﻔﺘﻮﺣﺎت اﻟﻤﻜﻴﺔ,tasavvufu felsefeyle mezcettiği “Füsusu’l-Hikem”( )ﻓﺼﻮص اﻟﺤﻜﻢve ilahi aşkın manalarını kelimelere
18
19
20
21

Asin Palacios, İbnu Arabi Hayatuhu ve Mezhebuhu, s. 252.
A.g.e, s.148.
Muhyiddin b. Arabi, Tercümanu’l -Eşvak, Daru Sâdır, Beyrut 1961, s. 43.
Asin Palacios., a.g.e., s. 267.
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döken manzum “Tercümânü’l Eşvâk”( )ﺗﺮﺟﻤﺎن اﻻﺷﻮاقen önemli olanlarıdır.
Sözlerini anlamakta zorluk çeken fıkıhçıların eleştirilerinden kaçınmak
için eserlerinin çoğunda remz yolunu (sembol ifadeler kullanma) seçmiştir.
Bununla birlikte zahir ülamâsı onu küfür ve dinden çıkmakla itham etmişlerdir. Bunların en sert tepki verenleri İbn Teymiyye, İbn Hacer el-Askalânî
ve bu konuyla ilgili kitaplar yazan ve bunların arasında “Tenbihu’l-Ğabiyyi
ilâ Tekfiri İbnil-Arabî”  )ﺗﻨﺒﻴﻪ اﻟﻐﺒﻲ اﻟﻲ ﺗﻜﻔﻴﺮ اﺑﻦ ﻋﺮﺑﻲadlı kitabın yazarı İbrahim
el- Bukâ’î’dir.22 Ancak ilim ehlinin ve aydınların çoğu insaflı davranmış ve
onun sözlerini kabul edilir bulmuşlardır.
İbnü’l-Arabî doğu ülkelerinde sûfî şiirler üzerinde çalışmış, Şam’da “edDivânu’l-Ekber”i( اﻟﺪﻳﻮان اﻻﻛﺒﺮnazmetmiş ve bu sayede doğuluların Endülüs
şiirleri ile tanışmalarını sağlamıştır. İlk divanı olan “Tercümânu’l Eşvâk”ı
 ﺗﺮﺟﻤﺎن اﻻﺷﻮاقise , yaşadığı ve Mekke haremi imamı Ebu Şucâ’ el-İsfahânî’nin
genç ve güzel kızı olan Nizam’a aşık olduğu yer olan Mekke-i Mükerreme’de
yazmıştır.
İbnü’l-Ârabî Endülüs’te rumuz ve dini motifler ekleyerek sufiyâne şiirleri ilk nazım eden kişidir. Aynı zamanda kendisi gibi bir mutasavvıf olan
“Aynu’ş-Şems” lakaplı “Nizâm”a olan muhabbeti şairin aşk ateşini arttırmıştır. Bu durum da şiirlerine ayrı bir tatlılık ve incelik katmıştır. İbnu’z-Zuhr,
İbnu’l Bakiyye gibi Endülüs’ün meşhur bazı Beni Gazle şairleri İbnu’lArabi’ye sufiyane şiirlerinden dolayı karşı çıkmışlardır.
İbni Seb’în ise (ö.669/1270) Endülüs’ün büyük mutasavvıflarındandır23.
İnsanların O’nun hakkında farklı görüşleri vardır. Bazıları yüceltirken bazıları da küfürle itham etmişlerdir24. O’un hayatı da kendisinden önce yaşamış olan İbnu’l-Arabî’nin yaşadığı mekanlarda geçmiştir. Tasavvuf metodu
“Fütûhât” yazarının metodunun benzeri olup, kitaplarında, bir tür rumuz
diyebileceğimiz özel bir terminoloji kullanmıştır.
İbni Seb’î’nin şöhreti kendi döneminde Avrupa’da yayıldı. Papa onu anıp
hakkında şunları söylemiştir “Bugün Müslümanlar arasında Allah’ı kendisinden daha çok bilen yoktur”25. Sicilya hükümdarı II. Friedrich bazı felsefi
soruların izahını istediğinde bunları cevaplamak için İbni Seb’in seçilirdi.
“İhata”da “ ’’اﻻﺣﺎﻃﺔşöyle bir ibare geçer: “Rum bilginleri bir zamanlar Müs22
23
24

25

Lutfi Abdulbed’î, a.g.e., s.62.
Bkz, Muhammed Yâsir Şerîf, el Vahdetu’l Mutlakatu ‘inde ibni Seb’în, Dâru ‘r- Reşîd, Bağdat 1981, s. 93.
Lisânuddin b. el-Hatîb , el-İhata fi Ehbâri Ğirnâta, tahkiku Muhammed Abdullah ‘İnan, Mektebetu’lHanici Kahire 1973, c.1, s.34.
Lisânu’d-Din b.Hatib , a.g.e. , c.1, s.34. bkz. Mukri, Nefhu’t-Tayyib min Ğusni’l-Endülüsü’r-Rat’ib,
Daru’l- Kutubi’l-‘İlmiyye, Tab’atu’l-ûla, Beyrut 1995, c.2, s.411.
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lümanları ilzam etmek için bazı felsefi konulardan oluşan Sicilya sorularını
onlara gönderdi, genç yaşına ve doğaçlama fikirlerine rağmen bunları cevaplamak için İbni Seb’in seçildi’’26.
Tercüme okulları, Hristiyan bilginlerin Endülüs’te Müslümanlar ile karşılaşmaları ve Mağrip ülkelerinde dolaşmaları sayesinde İslam tasavvufu
bütün yönleri ile orta çağ Hıristiyan batısına intikal etmiştir. İtalya, Fransa
ve İspanya başta olmak üzere manastırda eğitim almış pek çok teolog İslâm
tasavvufundan etkilenmiştir. Bunlardan Raymond Martin, Ramon Llull,
bilgin ve Heyta kâhini olarak bilinen X. Alfonso ve Dante Alighieri en çok
öne çıkanlar arasındadır.
Ramon Llull (ö.1232/1316) orta çağ Avrupa’sında Hristiyan mistiklerin
ve filozofların büyüklerinden biriydi. Bu İspanyol, Uzriler’in sevgisinden
ilham alan Amour Courtois’in sevgisiyle ünlenen Les Troubadours şairlerinin üslubunu kullanarak şiirlerini nazmetmiştir. Bu şair, Müslümanlarla
mücadele etmek için İslamî argümanları ve Arap üslubunu kullandığı gibi,
Hristiyanlığı savunmak üzere kitap ve risaleler de yazmıştır.
Ramon Llull Allah’a ve Mesih’e âşıktı. Kendisinden önce yaşamış olan,
Allah’ı seven ve doğu ile batı arasında seyahatler eden İbnu’l-Arabi ve İbni
Seb’în ve başkalarının yaptığı gibi kendisi de hayatını, ülkeler arasında dolaşarak geçirmiştir. Arapça’yı Müslüman bir köleden dokuz yılda öğrendi.
Bazı kitaplarını Arapça yazabilecek kadar ustalaştı. O kitaplardan bazıları
“Telif ve Tevhit” (  اﻟﺘﺎﻟﻴﻒ و اﻟﺘﻮﺣﻴﺪ,”Allah’ı Düşünme”( )اﻟﺘﺄﻣﻞ ﻓﻲ اﻟﻠﻪve “Kâfir ve
Üç Ârif ”( )اﻟﻜﺎﻓﺮ و اﻟﻌﺎرﻓﻮن اﻟﺜﻼﺛﺔadlı kitaplarıdır. Daha önce Latince’den bir şey
bilmediği halde kitaplarını Katalanca’ya tercüme etti. Ramon Llull felsefesinde kapalı bir üslup benimsemiş ve Avrupa’lı filozofların aşina olmadıkları yeni bir metot kullanmıştır. Kullandığı bu metodun kaynaklarını da hiç
kimse ile paylaşmamıştır.
Müslümanlara hayranlık ve saygı duymasına rağmen İslâm inancına
girmemiştir. Müslümanları hristiyanlaştırmak çabasında olduğu için hayatı
boyunca Mağrip ve Endülüs’te misyonerlik yapmıştır. Müslümanların ikna
edici delillerle dinlerini değiştirmeleri için, küçük rahiplere Arapça dilinin
yanı sıra Müslümanların bilgi ve yöntemlerini öğretmiştir.27.
Ramon Llull İslam dinini bilen az sayıdaki Hristiyanlardan birisiydi.
İslam dinine iman etmemesine rağmen dinler arasındaki yakınlığı ortaya
26
27

Lisânu’d-Din Binu’l-Hatib ,a.g.e., c.1, s.34. bkz, Mukri: a.g.e., c.2, s.414.
Hûlyân Rabîrâ : El-Usûlu’l ‘Arabiyye li-felsefeti Ramon Llull, Mustelletun min Kitâbi Dirâsêtin Endülüsiyyetin li’t-Tahir Ahmed Mekki, Dâru’l Me’ârif, el-Kâhire 1980, s.168.
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çıkarmak için çabalamış ve dinler arası diyaloğa çağrıda bulunmuştur. “Kafir ve Üç Ârif ”(( )اﻟﻜﺎﻓﺮ و اﻟﻌﺎرﻓﻮن اﻟﺜﻼﺛﺔLe Gentil Et les Trois Sages) adlı eseri de
bunun en açık delilidir. Bu kitabında, Allah’ı tanımayan biri, Müslüman,
Hristiyan ve Yahudi’den oluşan üç ârifle tartışır. İnanç hakkındaki delillerini ve görüşlerini dinler. En sonda da bu üç din arasında ortak hakikatlerin
bulunduğunu ve hepsinin Allah’ın birliğinde buluştuğunu özetler. Ancak
İbnu’l-Arabî dinlerin birliği konusundaki düşünceyi kendisinden daha
önce dile getirmiştir.
Ramon Llull bu kitabının sonunda, inancını zikretmeden üç âriften birinin ağzı ile şunları söyler: “Bizlere müsamaha ve hoşgörü ile dağılmamız
icap eder ve her birimizin bu tartışmamızdan istifade etmesi gerekir. Her
gün bu ormanda buluşup, tek bir inanca ulaşabilmek için mantıklı bir şekilde tartışmak hoşunuza gider mi? Zira bizim tek bir İlâhımız vardır. İnanç
noktasındaki fikir ayrılığımız bizi ayırmamalı ve birbirimiz ile savaşarak
birbirimizi öldürmememiz gerekir. Çünkü böyle bir savaş insanları tek bir
ibadet üzerine ittifak etmelerini engeller.”28
“Kafir ve Üç Ârif ” adlı eserinde, Müslüman ârifin ağzı ile İslâm inancının öğretileri ile ilgili yazdıklarından, Ramon Llull’un İslâm in ilkeleri
ve Müslümanların adetlerine vakıf olduğu açık bir şekilde anlaşılıyor29.
Troubadour şiirlerine hâkim olan Llull bu kitabı, diyalog tartışması kasidesine veya Troubadour şairlerinin orta çağlarda kendisiyle meşhur olduğu “Lu’betü’l-İktirâh”(( )ﻟﻌﺒﺔ اﻻﻗﺘﺮاحPartimen) gazeline karşı koymak için
yazmıştır. Dolayısıyla diyaloğun üslubu, cevapsız bırakılan kitabın sonu ve
zıtlık üzerine bina edilen konunun içeriği, bunların her biri Burufnesiyye30
kasidesinin tarzında yazılmıştır.
Llull İmam Gazzâlî’nin Tehâfütü’l-Felâsife adlı eserini okuduğu gibi,
İslam felsefesini de okumuştur. İbn Sînâ ve Fârâbî’nin Arapça eserleri hakkında bilgi sahibi olup, Gazzâlî’nin meşhur eseri olan Makâsıdü’l-Felâsife
isimli risalesini manzum olarak Katalanca’ya tercüme etmiştir31. Ramon
Llull, akıl felsefesini dışlama konusunda Gazzâlî’den etkilenmiştir. Ramon
Llull, âlemin ezeli oluşunu iddia eden filozofları eleştirdiği gibi, Gazzâlî gibi
Allah sevgisi ve hakikate ulaşmanın akıl ile değil ancak iman ile olabileceğini savunur.
28

29
30
31

Bkz.Raymond Lulle, Le livre du gentil et des trois sages traduit par Dominigue de Courcelles , Editions de I’Eclat , Paris 1992, p.237.
Bkz.Raymon Lulle ,op.cit,p.185.
Bir Edebiyat türüdür. (Çeviren notu)
Bernd Fâyşir: eş-Şark fi mirâti’l Ğarb, Dîvânu’l Matbû’âtu’i Câmi’iyye, el-Cezair, 1983,s. 39.
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Ramon, Blanguerna ( )ﺑﻼﻧﻜﺮﻧﺎkitabının son bölümü olan Âşık ve Maşuk
( )اﻟﺤﺒﻴﺐ و اﻟﻤﺤﺒﻮبbölümünde İslâm tasavvufu ve mutasavvıflardan bahseder. Zaten kitabın başlığı da İslam tasavvufunun öğretileri ile bağdaşan bir
başlıktır. Kitapta tasavvuf kitaplarındakine benzer şatâhatlar ve hikayeler
mevcuttur. Ramon, İbnu’l-Arabî ile âlemin ezelî oluşu ve vahdeti vücut gibi
bazı konularda fikir ayrılığına düşmüş olsa da, İbnu’l-Arabî’nin kullanmış
olduğu bazı terim ve lafızları kullanmıştır. Ramon ‘un Gazzâlî’nin metodundan etkilenmesi, aynı zamanda İbnu’l-Arabî’nin metoduna olan meyli
vahdet-i vücud ile ilgili duruşunu tam olarak açıklamamasına sebep olmuş,
dolayısıyla konu ile ilgili kapalı bir üslûp kullanmıştır.
Ramon’a göre İlahi aşk ne Cehennem azabı korkusu ne de Cennet nimetlerine olan ümittendir, bilakis Allah’ın zikrinden kaynaklanır.32 Rabia
el- Adeviyye’ye baktığımızda ise Ramon Llull’dan dört asır önce aynı şeyleri
söylediğini görürüz. “et-Teemmülü Fillah” adlı kitabında zihni dua üslubu
ile, İslami yakarış üslubunu kullandığına işaret eder.33 Arap sûfîlerin Tasavvufi şiirlerinde Uzriler’in sevgi unsurlarını kullandıkları gibi, sûfîlik ile
ilgili risalelerinde Kurtuvazi şiirin unsurlarını kullanmıştır.
Müslümanların camilerdeki uygulamalarına kıyaslayarak, kiliselerde
de erkekler ile bayanların ayrı ayrı durması gerektiğini söylemiştir34. Müslümanların risalelerinin başına besmele ve Hz. Peygambere salat ve selam
yazdıkları gibi, Hristiyanlara risalelerinin başına Hz İsa’nın adını yazmaları için çağrıda bulunmuştur35. “Allah’ın yüz ismi” adlı kitabının önsözünde,
Müslümanların camilerde toplu bir şekilde Kur’an-ı Kerim okudukları ve
Allah’ın isimlerini tekrar ederek zikrettikleri gibi,36 kiliselerde de her gün
Allah’ın isimlerinin anılmasına dair olan isteğini açıkça ifade etmiştir. Llull,
Allah’ın Esmâ-i Hüsnâ’sı konusunda, Futûhât-ı Mekkiyye adlı eserin sonunda Esmâ-i Hüsnâ’dan uzunca bahseden İbnu’l Arabî’den etkilenmiştir.
Llull “Âşık ve Maşuk” ( )اﻟﺤﺒﻴﺐ و اﻟﻤﺤﺒﻮبadlı eserinde berberi coğrafyanın37
bir bölgesinde, Allah sevgisi ile ilgili ilahiler okuyan, yeryüzünde seyahat
eden, fakirliğe ve daha birçok amellere katlanan muttakilerden bahseden
insanlarla karşılaştığını anlatır. Bu sûfîler veya zahitler meşreplerinin gerektirdiği şekilde kısa hikmetli sözler ve bazı özdeyişleri söylemeyi alışkan32
33
34

35
36
37

a.g.e., s.47.
a.g.e., s.40.
Angel Gonzalez Pelencia: Tercümetü Târihu’l-Fikri’l- Endülüsiyyi, Hüseyn M’unis, Mektebetu’nNehdati’l Mısriyye, el-Kahire 1955, s.543.
Hûlyan Rabîra: a.g.e., s. 170.
a.g.e., s. 171.
Berberiler: Kuzey Afrikada yaşayan bir kavim (DİA) (Çeviren notu)
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lık haline getirmişlerdi. Llull kitabını bu metoda göre yazdığını da ekler38.
Kendisi kitabını, Müslüman sûfîlerin kitaplarının tarzına göre yazdığını
açıkça söylediğine göre, Müslümanlardan etkilendiğine dair şüphe kalmamaktadır.
Ramon Llull, İmam Gazzâlî’yi okuduğu, Rabia el- Adaviyye’den haberdar olduğu gibi, kendi dönemindeki İbni Seb’in, münzevi olan İbni Hûd,
sufiyane şiirlerin sahibi Ebu Hasan Tusteri, Ebu Medyen Şuayb ve Afif etTilmisâni ve daha pek çok Kuzey Afrikalı ve Endülüslü Müslüman sûfîyi
tanımıştır. Ancak en fazla İbnu’l Arabî’ye hayran kalmış ve onun ekolünden
etkilenmiştir.
Dante Alighieri (ö.1265/1321) “el-Hayatü’l Cedide’’ (  ) اﻟﺤﻴﺎة اﻟﺠﺪﻳﺪةve
“İlahi Komedya’’ (‘‘ )اﻟﻜﻮﻣﻴﺪﻳﺎ اﻻﻟﻬﻴﺔkitaplarında İbnu’l-Arabî ve Mi’rac hadisesinden etkilenmiştir. Dante’nin Cennet, Cehennem ve Mutahhir tasviri
ile İbnu’l-Arabî’nin Fütuhatü’l Mekkiye kitabındaki tasvirleri uyumludur.
Ayrıca İlahi Komedya kitabındaki birçok tarif ve tavsifleri Mi’rac hadisesinden almıştır. Kral X. Alfonso’nun emri ile (m.1260) Nebevi Mi’rac’ın tablolarından biri Arapça’dan Kastilyaca’ya*, Fransızca’ya ve Latince’ye tercüme
edilmiştir. Bütün bunları Arap kültürüne tam vakıf olan39 Dante’nin hocası
Brunetto Latini’nin naklettiği anlaşılıyor.
Abdurrahman Bedevi hazırlamış olduğu kendi kitabında40, Peygamber
Efendimizin (s.a.v.) Mi’racını açıklayan Mi’rac adlı eseri ile büyük İtalyan
şairi Dante Alighieri’nin İlahi Komedya’sı arasında (ayrıntılarda) pek çok
benzerlik bulunduğunu kaydeder.
Dante’nin İslâm’a ve Resul-i Ekrem’e (s.a.v.) olan düşmanlığı Ramon
Llull’dan farklı değildi. Bu düşmanlığı “İlahi Komedya” adlı kitabında Peygamber Efendimiz (s.a.v.) ve Hz. Ali ile ilgili şiirlerinde görebiliriz41. Her
ikisi de kendi ekollerinde kapalı üslup metodunu kullanmıştır. Bu metot,
muğlak üslubun temsilcisi kabul edilen Trobar Clus ile remz yolunu seçen
Uzriler ve mutasavvıfların metodunun aynısıdır. Dante, başkasıyla evlenen
Beatrice’e olan aşkında, Endülüs’te Arap edebiyatıyla Uzriler’den etkilenen
Les Troubadours’un aşkından etkilenmiştir. Aynı şekilde Dante, gizemli aşkında İbnu’l-Arabî’nin Mekke-i Mükerreme’de iken İsfahanlı “Nizam”a yaz38
*
39
40

41

a.g.e., s. 189.
Kastilya: İspanya’da tarihi bir bölge ve burada kurulan bir krallıktır.(Çeviren notu)
Lutfi ‘Abdulbed’i, el-İslâmu fi İspanya, s. 158.
-‘Abdurrahman Bedevi , Devru’l Ârab fi Tekvini’l Fikri’l Avruppi, Vekeletu’l Matbu’ât ve Duraru’l
Kalem, t.3, Kuveyt- Beyrut 1979, s.49, ve mâ b’adehê.
41- bkz.
Dante Alighieri: La divine comêdie,traduit par Henri Longnon, Editions Bordas , Paris 1989, p. 138.
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dığı sûfî gazellerden etkilenmiştir. İbnu’l Arabî “Tecümanu’l-Eşvak” adlı
divanında sufiyane rumuzlar kullanmıştır.
Son olarak tasavvufun bazı oryantalistlerin iddia ettiği gibi yabancı kaynaklardan değil, bilakis İslam coğrafyasında doğduğunu ifade etmek gerekir. Bazı dış akımlardan etkilenmesi ise gelişme dönemlerinde meydana
gelmiştir. İbn Haldûn’un Mukaddime’sinde yer alan aşağıdaki ifadeleri de
İslam tasavvufunun Kuran ve Sünnet kaynaklı olduğuna dair başka bir delildir. “Hicri ikici asırda eğlence hayatı ve dünyevi zevklere dalma yayılmıştı. İnsanların çoğu dini işlerden uzaklaşmıştı. Muttakiler, sûfî ve tasavvuf
adıyla kendilerini ibadete vermişlerdi.”42
Etkilenme olumsuz bir durum değildir. İnceleme, kültür alışverişi ve bir
diğerine açılmakla gerçekleşir. Zira bütün ilim ve fenler, birbirine yakın temas içende olmakla ve birbirinden etkilenmeyle gelişir. İslam tasavvufunun
aslından sapan ve yabancı akımlardan etkilenerek İslam doktrininden uzaklaşanların sayısı az olup, âlimler ve fakihler tarafından eleştirilmişlerdir.
Sûfî irfan, herkesin ortak olamayacağı bir zevk ve mücâhededir. Bundan
dolayı sûfî, yazılarında ve dizelerinde remze yönelmiş, tevili ise ariflere bırakmıştır. Ta ki avamın anlamayacakları şeyler gizli kalsın. Sûfîlerin hatalarında hak din olan İslam’a kötülük yapma amacı yoktur. Her arif doğru da
yapar yanlış da. Allah’a olan derin sevgilerinden dolayı küfür ve cehaletle
itham edilmeleri ise cehaletin ta kendisidir.
Gördüğümüz gibi İslam tasavvufu farklı ekolleriyle, Orta Çağ
Avrupa’sındaki manastırlarda eğitim görmüş Hıristiyan teologlar üzerinde
derin bir iz bırakmıştır. Batılı mistikler sosyal hayatlarını dizayn etme ve
inançlarını düzeltme konusunda İslam tasavvufunun ilkelerinden faydalanmışlardır. Fikirlerini yaymak için kitap ve risaleler telif etmişlerdir.
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YAYIN İLKELERİ

1. Kilis 7 Aralık Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, ulusal ve uluslararası düzeyde bilimsel niteliklere sahip çalışmaları yayımlayarak ilahiyat ve sosyal bilimler (tarih, hukuk,
felsefe, sosyoloji, psikoloji, edebiyat, sanat, antropoloji, siyaset bilimi, uluslararası ilişkiler vs.) alanında bilgi birikimine katkıda bulunmayı amaçlamaktadır.
2. Kilis 7 Aralık Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, Aralık ve Haziran aylarında, yılda iki
kez yayımlanan hakemli bir dergidir.
3. Derginin yayın dili Türkçe’dir. Ayrıca Arapça ve İngilizce olarak hazırlanan bilimsel çalışmalar da dergide yayımlanır. Diğer dillerde hazırlanan çalışmalara ise Yayın Kurulu
karar verir.
4. Dergide yayımlanacak makaleler özgün ve akademik çalışmalar olmalıdır. Bununla birlikte hazırlanan makalelerde kendi alanlarına uygun araştırma yöntemleri kullanılmalıdır.
Ayrıca Kilis 7 Aralık Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi’nde bilimsel alana katkı niteliğindeki çeviriler, sadeleştirme, edisyon kritik, kitap tanıtımı, röportaj, sempozyum,
kongre ve panel değerlendirmeleri de kabul edilir.
5. Dergiye gönderilen çalışmalar daha önce yayınlanmamış olmalı, ayrıca makale yayım
süreci tamamlanmadan farklı bir yerde yayınlanmak üzere gönderilmiş olmamalıdır.
6. Gönderilen yazılar öncelikle şekil açısından incelenir. Yayın ve yazım ilkelerine uyulmadığı görülen yazılar, içerik incelemesine tabi tutulmadan gerekli düzeltmelerin yapılması için yazara iade edilir.
7. Yayımlanmayan yazıların dergi arşivinde saklanma hakkı mahfuzdur.
8. Yayınlanması talebiyle dergiye teslim edilen yazıların şekil ve içerik yönünden önincelemesi Dergi Yayın Kurulu tarafından yapılır. Bu inceleme sonucunda Kurul, yazıların hakemlenip hakemlenmeyeceği konusunda karar verir. Hakemlenmesine gerek
görülmeyen yazılar, Kurul tarafından reddedilir. Hakemlenmesi yönünde karar verilen
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yazılar ise ilk aşamada iki hakem görüşüne arz edilir. (Çeviriler, orijinal metinleriyle birlikte
hakemlere gönderilir). Hakem raporları sonucunda:
a) Her iki hakem de “yayınlanamaz” raporu verirse, yazı yayınlanmaz.
b) İki hakemden sadece biri “yayınlanır” raporu verirse veya Yayın Kurulu hakem raporlarını yeterli görmezse, üçüncü bir hakemin görüşüne başvurulur. Gelen rapora
göre son kararı Yayın Kurulu verir. (Gerekli görüldüğü takdirde, Kilis 7 Aralık Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi Yayın Kurulu, üçüncü hakeme başvurmaksızın
nihai kararı verme hakkına sahiptir).
c) Hakemlerden bir veya ikisi, “düzeltmelerden sonra yayınlanabilir” raporu verirse,
yazı gerekli düzeltmeleri yapması için yazara geri gönderilir. Gerekli görüldüğü
takdirde, yazarın yapmış olduğu düzeltmelerden sonra makale, nihai değerlendirmeyi almak için tekrar ilgili hakemin/hakemlerin görüşüne sunulabilir.
d) Onaylanan makaleler, Kilis 7 Aralık Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi yayın formatına uygun hale getirilmesi için yazara gönderilir.
e) Yayın Kurulu, derginin görünüm ve üslup bütünlüğünü temin amacıyla yazılarda
imla vs. ile ilgili küçük değişiklikler yapma hakkına sahiptir.
f) Hazırlanan makalelerin son şekli bir okumaya daha tabi tutulur ve yazarın onayından sonra yayına hazırlanır.
9. Yayımlanmasına karar verilen yazıların hakem raporlarında “düzeltmelerden sonra yayımlanabilir” görüşü belirtilmişse yazı, gerekli düzeltmelerin yapılması için yazarına
iade edilir. Yazar düzeltmeleri farklı bir renkle yapar. Düzeltmelerden sonra hakem uyarılarının dikkate alınıp alınmadığı kontrol edilerek yazı yeniden değerlendirilir.
10. Yayınlanması istenen yazılar ve yazar tarafından imzalanmış telif hakkı sözleşmesi, dergi
yazışma adresine elektronik ortamda ve bilgisayar çıktısı şeklinde posta yoluyla veya
ilahiyatdergisi@kilis.edu.tr adresine “ekli word belgesi” halinde gönderilmelidir.
11. Tercümelere ayrılan yer, derginin toplam sayfa sayısının 1/3 ünü geçemez. Orijinal metnin telif hakkını elinde bulunduran kişi veya kurumdan tercüme ve yayın için izin alınmış olması gerekir. İzni olmayan tercümeler değerlendirmeye alınmaz.
12. Dergiye gönderilen yazıların yayımlanıp yayınlanmayacağı konusunda en geç üç ay içerisinde karar verilir ve çalışma sahibi bilgilendirilir.
13. Sayı hakemlerinin isimleri derginin ilgili sayısında yer alır.
14. Bir sayıda aynı yazara ait (telif veya çeviri) en fazla iki çalışma yayımlanabilir.
15. Yayımlanan makaleler için yazara telif ücreti ödenmez. Yazara ait makalenin bulunduğu
dergiden 2 adet gönderilir.
16. Yayımlanan çalışmanın bilimsel ve hukuki her türlü sorumluluğu yazarına/yazarlarına
aittir.
17. Yayımlanmak üzere kabul edilen yazıların bütün yayın hakları Kilis 7 Aralık Üniversitesi
İlahiyat Fakültesi’ne aittir. Yayınlanan yazılar kaynak gösterilmeden kısmen veya tamamen iktibas edilemez.
18. Burada belirtilmeyen hususlarda karar yetkisi, Kilis 7 Aralık Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi Yayın Kurulu’na aittir.
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YAYIN İLKELERİ

YAZIM İLKE VE KURALLARI
Çalışmalarda TDV İslam Ansiklopedisi'nin (DİA) imlâ kaideleri esas alınır. Dipnot
kullanımında yararlanılan kaynaklar ilk geçtiği yerde tam künyesi ile sonraki yerlerde ise
uygun biçimde kısaltılarak verilmeli ve ayrıca çalışmanın sonuna kaynak gösterimine uygun olarak kaynakça eklenmelidir. Bununla birlikte APA (American Psychological Association/ Amerikan Psikoloji Derneği) kurallarına göre gönderilmiş makaleler de kabul edilir.
Kaynakça kurallara uygun olmalıdır. Detaylı bilgi için APA’nın web sitesine (http://www.
apastyle.org) bakılabilir.
Yazılar MS Word programında A4 boyutunda editöre ulaştırılır. Sayfa ölçüsü, yazı karakteri, satır aralığı ve paragraf aralığı şu şekilde olmalıdır: Üst: 5,4 cm; Sol: 4,5 cm; Alt: 5,4
cm; Sağ: 4,5 cm; Karakter: Palatino Linotype (Ana metin: 10; dipnot: 8 punto); Satır aralığı:
Tam, Değer: 14 nk; Paragraf aralığı: önce: 0 nk; sonra: 3 nk; Arapça metinlerde Simplified
Arabic yazı tipi kullanılmalıdır.
Her makalenin başına Türkçe ve İngilizce özetleri konulmalı, özetler 100-150 kelime
arasında olmalı ve 7 punto Verdana ile yazılmalı; makalenin ismi Türkçe ve İngilizce olarak
yazılmalıdır. Ayrıca 5 kelimeden oluşacak anahtar kelimeler verilmelidir.
Çeviri, sadeleştirme ve transkripsiyon yazılarına orijinal metinlerin fotokopileri veya
PDF formatı eklenmelidir. Ayrıca kitap tanıtım ve değerlendirmelerine kitap kapak resmi
JPEG formatında eklenmelidir.
Dergiye gönderilen yazılar, kaynakça ve dipnotlarla birlikte 8000 kelimeyi geçmemelidir.
Varsa yazıdaki tablo, grafik, resim vb. nesnelerin sayfa düzeni genişliği olan 12 cm ebadını taşmaması gerekir.
Kaynakça yazarın soyadına göre alfabetik olarak düzenlenmelidir.
Dipnotlar sayfa altında sıralı numara sistemine göre düzenlenmeli ve aşağıda belirtilen
kaynak gösterme usullerine uyulmalıdır:
a) Kitap (yayımlanmış eser): Yazar-yazarların ad ve soyadı, eser adı (italik), (çeviri ise
çevirenin, tahkikli ise tahkik edenin, sadeleştirme ise sadeleştirenin, edisyon ise
editörün veya hazırlayanın adı soyadı), yayınevi, (varsa) kaçıncı baskı olduğu, baskı yeri ve tarihi, cildi, sayfası.
b) Tek yazarlı: Hanifi Özcan, Mâtüridî’de Bilgi Problemi, Marmara Üniversitesi İlahiyat
Fakültesi Vakfı Yay., İstanbul 2012, s. 101.
c) İkiden fazla yazarlı: İsmail E. Erunsal vd., İlahiyat Fakülteleri Tezler Kataloğu 1,
İSAM Yay., İstanbul 2008, s. 68.
d) Çeviri: Toshihiko Izutsu, İslam Düşüncesinde İman Kavramı, çev. Selahattin Ayaz,
Pınar Yay., İstanbul 2012, s. 32.
e) Tez örnek: Muhammet Ali Tekin, Hadis Tekniği Açısından Fıtrat Hadisin İnşası (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi), Cumhuriyet Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sivas 2003, s. 56.
f) Yazma eser: Yazar adı, eser adı (italik), kütüphanesi, varsa kütüphane bölümü, kayıt numarası, varak numarası. Örnek: Abdülcelîl b. Ebî Bekr er-Rebîî, et-Tesdîd fî
şerhi’t-Temhîd, Süleymaniye Ktp., Turhan Vâlide Sultan, nr. 20, vr. 15a.
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g) Makale: Yazar adı soyadı, makale adı (tırnak içinde), dergi veya eser adı (italik),
çeviri ise çevirenin adı soyadı, baskı yeri, tarihi, cildi, sayısı, sayfası. (Kaynakçada
makalenin geçtiği sayfa aralığı: ss. 35-52)
h) Telif makale örnek: Sami Kılıç, “Uşak ve Çevresinde Yağmur Yağdırma Uygulamaları (Takmak Köyü Örneği)”, Turkish Studies- International Periodical For The Languages, terature and History of Turkish or Turkic, Turkey, Winter 2011, Volume 6/1,
p. 495-506, s. 498.
i) Çeviri makale örnek: Riccardo Pozzo, “Kant’ın Mantık Felsefesi İçin Mirası” (çev.
Burhanettin Tatar), Bilimname, sayı: VI, 2004/3, s. 187.
j) Yayımlanmış sempozyum bildirileri, ansiklopedi maddeleri ve kitapta bölümler makalelerin kaynak gösteriliş düzeniyle aynı olmalıdır.
k) Dipnotlarda kullanılan kaynak ilk geçtiği yerde yukarıdaki şekilde tam künye ile
verilmelidir. İkinci defa gösterilen aynı kaynak için; yazarın soyadı veya meşhur
adı, eserin kısa adı, birden çok cilt varsa cildi ve sayfa numarası yazılır. Örnek: Râzî,
el-Mahsûl, II, 62.
l) Arapça eser isimlerinde, birinci kelimenin ve özel isimlerin baş harfleri büyük, diğerleri küçük harflerle yazılmalıdır. Farsça, İngilizce, vb. diğer yabancı dillerdeki
ve Osmanlı Türkçesi ile yazılan eser adlarının her kelimesinin baş harfleri büyük
olmalıdır. Birden çok yazarı ve hazırlayanı olan eserlerde her şahıs isminden sonra
virgül konmalıdır.
m) Âyetler italik karakterle yazılmalı, referansı (sûre adı sûre no/âyet no) sırasına göre
verilmelidir. Örnek: el-Bakara 2/10.
n) Hadis kitaplarında, ilgili eserin hadis alanında meşhur olan referans yöntemi kullanılmalıdır. Örnek: Buharî, “İman”, 1.
o) İnternet kaynaklarında URL adresi ile birlikte yararlanıldığı tarih belirtilmelidir.
p) Dipnot referans numaraları noktalama işaretlerinden sonra konulmalıdır.
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