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M

erhaba değerli okurlar,
Bu sayımızla birlikte iki yılımızı tamamlamış oluyoruz. Dergimiz, dördüncü sayısında sizler için birbirinden farklı makale, çeviri ve kitap tanıtımları sunmaktadır.
Farklı üniversitelerden akademisyenlerin kaleminden çıkan bu bilimsel çalışmalar, umuyoruz ki sizlere yeni okuma tatları verecektir.
Dergimizin bu sayısının ilk makalesi, Yrd. Doç. Dr.
Adnan Memduhoğlu’na aittir. Yazar, “İbrahim Hakkı
Erzurumî’nin Manzum İlmihâli” adlı bu çalışmasında,
İbrahim Hakkı’nın ilmihâl konularına şiirsel bir üslupla bakışını ele almıştır.
Doç. Dr. Mustafa Kırkız, ikinci makaleyle karşımıza çıkan diğer yazardır. Kırkız’ın çalışmasının adı,
“Ferezdak’in Haysu’yu Kullanımı” dır. Yazar, bu makalesinde Ferezdak’ın üslubunda “Haysu” mekân zarfının
farklı kullanımlarını ortaya koymuştur.
Üçüncü makale, Yrd. Doç. Dr. Necati Sümer’e aittir.
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Sümer, “Hint Dinlerinde Acıdan Kaçışın Bir Yöntemi Olarak Ötanazi” adlı bu makalesinde Hinduizm, Budizm ve Caynizm gibi Hint coğrafyasındaki dinlerin ötanaziye bakışını irdelemiştir.
Başka bir çalışma da Yrd. Doç. Dr. Atia Adlan’ın “ Hz. Ebubekir’in
Hutbesinde Siyasi Olgunluğun Ufku ” adlı makalesidir. Yazar, bu makalede Hz. Ebubekir’in siyaset anlayışını ve bu anlayışın getirdiği yönetim tarzını ele almıştır.
Bu sayıda yer alan makalelerden biri de Dr. Adem Karasu’nun “Sosyal
Bütünleşme Bağlamında Kutlu Doğum Faaliyetleri” adlı çalışmasıdır. Karasu, bu makalede Türk toplumunun birlik ve beraberliğinin sağlanması ve
güçlü kılınması yönünde oldukça önemli bir yere sahip olan din olgusu ile
sosyal bütünleşme kavramı arasındaki ilişki üzerinde durmuştur.
Dördüncü sayıda tahkik bir çalışma olarak Yrd. Doç. Dr. Adnan
Memduhoğlu’nun kaleminden çıkan “Molla Mahmud Zokaydî ve “errisaletu fi’d-dâd ve’t-tâ” adlı eserdir. Bu çalışmada yazar, Molla Mahmud’un
ilim tahsilini, hocalarını, öğrencilerini, eserlerini incelemiş ve en sonunda
da “er-Risaletu fi’d-Dâdi ve’t-Tâ” adlı risalenin tanıtımını yaparak bu eserin
tahkikine yer vermiştir.
Bu sayının çevirisini yapan yazar, Okutman Şahin Şimşek’tir. Yazarın çevirisinin adı, “Nahiv Öğretim Metotları ve İbn Haldun’un Görüşüyle İlişkileri”dir. Bu çalışma, “Turukutedrîsi’l-kavâidi’n-nahviyye ve
alâkatuhâbifikri İbn Haldun” adıyla bilinen makalenin tercümesidir.
Arş. Gör. Yakup Özkan, bu sayının kitap tanıtımı bölümünde, İhsan Fazlıoğlu’nun “Derin Yapı, İslâm-Türk Felsefe-Bilim Tarihinin Kavram Çerçevesi” adlı eserini ele almıştır. Özkan bu kitabın, İbn Sînâ sonrası
İslâm felsefe-bilim tarihindeki terimlerin, kavramların ve yargıların dönüşümleri ile sürekliliklerini matematiksel nesnelerin ontolojisi, matematiksel
bilginin doğaya ilişkin meşruiyeti ve astronomi alanında kullanılan matematik modellerin ontolojik statüsü ve epistemolojik değerleri konusundaki
tartışmalar bağlamında bir araştırma olduğunu belirtmiştir.
Arş. Gör. Ahmet Aktaş, “Dinsel Hareketler ve Sosyal Refah” isimli kitap tanıtımını yapmıştır. Aktaş bu çalışmada, toplumları din ekseninde
şekillendirmek isteyen dört farklı dinsel hareketin (Mısır’da Müslüman
Kardeşler, İsrail’de Sefarad Tevrat Muhafızları (Şas), İtalya’da Comunion

EDİTÖRDEN

e Liberazion ve Amerika Birleşik Devletleri’ndeki Kurtuluş Ordusu) ortaya çıkışı, gelişmelerinin öyküleri, örgütlenme biçimleri, alternatif toplum modeli oluşturmak adına kurdukları kurum ve kuruluşlarla devletin
etrafından nasıl dolandıkları gibi problemler üzerinde durulduğunu ifade etmiştir.

EDİTÖR
Yrd. Doç. Dr. Necati SÜMER

•
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İbrahim Hakkı Erzurum ’nin
Manzûm İlmihâli

Adnan MEMDUHOĞLU*

ÖZET
Tarihi süreç içerisinde nazım olarak bir çok konuda dini muhtevalı eserler yazıldığı bilinmektedir. Manzûm olarak kaleme alınan ve her müslümanın inanç ve ibadete dair bilmesi gereken bilgileri ihtiva eden ilmihâl
kitapları da bu türlerden biridir. Edisyon kritiği yapılan dört varaklık
“manzûm ilmihâl” adlı risâle, İbrahim Hakkı’nın ilmihâl konularını şiirsel bir anlatımla ele aldığı bir eseridir. Bu makalede müellifin hayatı
ve eserleri incelenmiş, sonunda da “manzûm ilmihâl” adlı eseri üzerinde
durulmuştur. İbrahim Hakkı, yazar, şair, astronom, fizikçi, psikolog, sosyolog, ansiklopedist bir İslam âlimidir. 1703 yılında Erzurum’da doğdu.
1780 yılında Tillo’da vefat etti. Eğitimini babası Molla Osman ve hocası
İsmail Fakirullah’ın yanında almış olan İbrahim Hakkı, 1747 yılında
Osmanlı Padişahı I. Mahmud ile görüştü. İstanbul’daki kütüphanelerde
ilmî çalışmalar yaptı. Sonra memleketine, oradan da Tillo’ya döndü. İbrahim Hakkı, Türkçe, Arapça ve Farsça dillerinde çok sayıda eser yazdı.
Ana eserleri 15 olup bunlardan Mârifetnâme’si en meşhurudur.

* Yrd. Doç. Dr., Siirt Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi
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Anahtar Kelimeler
İbrahim Hakkı Erzurumî, fıkıh, ilmihâl, şiir, manzûm ilmihâl
İbrahim Hakkı Erzurumî and His Work on Catechism (Manzûm İlmihâl)
ABSTRACT
Many religious books have been writte in historical process of the poetry
literature. İlmihâl (Catechism) books written in the form of poetry and
consist of basic necessary information which every muslim should know,
are one of the this kind. The Risâla of İbrahim Hakkı Erzurumî, which
consists of four pages (varaq), is on the (catechism). In this study it is aimed
to give a biography of İbrahim Hakkı Erzurumî, as well as to analyze and
study his work “Manzûm İlmihâl”. İbrahim Hakkı is poet, author, astronomer, physicist, psychologist, sociologist, encyclopedist and Islamic scholar.
He was born in 1703 in Erzurum, in Turkey. He died in 1780 in a village
named Tillo, near Siirt, in Turkey. He received his religious education in
Tillo and Erzurum. He studied Islamic from Molla Osman (his father) and
İsmail Fakirullah. He met the Ottoman Sultan Mahmut I at Istanbul in
1747. He returned to Tillo, and was continuously interested in religious and
scientific matters. Having written fifteen books in the manzûm and regular
styles, and a great number of Turkish, Arabic, and Persian amongst İbrahim
Hakkı’s most important works are the Mârifetnâme.
Keywords
İbrahim Hakkı Erzurumî, fiqh, poetry, catechism,

GİRİŞ
slâm Dîninde, Allâh ile kulları arasında kurulan sağlıklı bağın temelini
vahiy bilgisi oluşturur. Kulun îmân ettiği Allâh’a içtenlikle boyun eğmesinin en önemli göstergesi ona samimiyetle kulluk etmekten geçmektedir.
Bu da sağlam inanç ve güzel ahlâk yanında ibâdet ve muâmelât vasıtasıyla
ortaya konulacak bir durumdur.
Îmân, ibâdet, ahlâk ve muâmelât konularına dair ilmihâl bilgileri, Müslümanların birinci derecede öğrenmesi gereken bilgilerdir. Müslüman, sınırları Allâh’ın emrettikleri ve yasakladıkları ile çizilen bir hayata bir an-

İ

İBRAHİM HAKKI ERZURUMÎ’NİN MANZÛM İLMİHÂLİ

lamda ilmihâl bilgileri ile giriş yapar. Bu açıdan bakıldığında ilmihâl, İslâmî
bilgilenmenin ilk aşaması ve en yaygın olanıdır.1
Kısaca “davranış bilgisi” demek olan ilmihâl, her Müslümanın bilmesi
gereken temel bilgilerden ibarettir.2 Yahudi ve Hıristiyanlık’ta “catechism”
adı altında benzer kullanıma rastlanmaktadır.3 Diğer taraftan ilmihâl, günümüzde temel dînî bilgileri ihtivâ eden kitaplara ad olma şeklinde yaygın bir kullanım alanına da sahiptir. Nitekim Şemseddin Samî, ilmihâli
“akâidin kavâid-i esasiye ve ibtidaîyesi ile namâz, abdest vesâir mâlumât-ı
dîniyyeyi çocuklara öğretmeye mahsus kitap” şeklinde tarif etmiştir.4
İlmihâl kitaplarının konuları genelde itikat, ibadet ve ahlak içeriklidir.
Bununla birlikte özel konularda yazılmış ilmihâl kitaplarına da rastlamak
mümkündür. Bu tür eserlerde entellektüel derinlik yerine daha ziyade dini
pratiklerin öğrenilmesi amaçlandığı için mevzular sade bir şekilde ele alınmıştır. Genellikle belli bir mezhep esas alınarak yazılmış olmakla birlikte,
mukayeseli ilmihâl çalışmaları da göze çarpmaktadır. İlmihâl eserlerinde
sadece fıkıh kaynaklarından değil, aynı zamanda akâid, hadis, tefsir, tasavvuf ve ahlâk alanında pek çok eserden de faydalanıldığı görülmektedir.
İlmihâller, öncelikle inanç esasları ve ibadetleri, İslam’ın fert ve cemiyet
hayatına dair ortaya koyduğu prensipleri, tavsiye, emir ve yasakları ile Müslümanların tarih boyunca bu prensipler doğrultusunda kazanmış oldukları örf, anâne ve âdetlerini, bir de İslam âlimlerinin anlayış ve uygulamalarını ihtiva etmektedir.
Tarihi sürece baktığımızda, Hicri II. asırdan (miladi VIII. asır) itibaren
yazılan risale şeklindeki muhtasar eserlerin ardından hacimli kitaplar yazıldığı, daha sonra ilmihâl kitaplarına da kaynaklık edecek olan mufassal fıkıh eserleri, uzun şerhler ve haşiyelerle bu telif hareketinin devam görülür.
1
2

3
4

Hayrettin Karaman, ve Arkadaşları, İlmihâl, I (İman ve İbadetler, Giriş), Türkiye Diyanet Vakfı
İslâm Araştırmaları Merkezi İstanbul 1999.
İlmihâl tarifleri için bk. Mehmet, Erdoğan, Fıkıh ve Hukuk Terimleri Sözlüğü, Ensar Neşriyat,
İstanbul, 2005, s. 174; Kelpetin, Hatice, “İlmihâl”, DİA, C. XXII, İstanbul, 2006, s. 139; Arpaguş,
Hatice K, “Bir Telif Türü Olarak İlmihâl “ M.Ü. İlâhiyat Fakültesi Dergisi, 22 (2002/1), s. 27;
Osman Güman, XIX. y.y. Nimet-i İslâm Çerçevesinde İlmihâl Fıkhı, Marmara Üniv. Sosyal Bil.
Enst, (Yayımlanmamış y. lisans tezi), Bursa, 2000, s. 26.
Geniş bilgi için bk. Encyclopedia of Religion and Ethics, Edinburgh 1980, Catechism, III,
251-256.
Şemsettin Sâmi,, Kâmûs-ı Türkî, İstanbul 1317, s. 947.

•

13

14 •

SİİRT ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ • CİLT: 2 • SAYI 2

İlmihâlin kelime olarak kullanımının hicri IV. miladi X. asırdan itibaren
başladığını söylemek mümkündür. İlmihâl adı verilen eserlerin telifine ise
büyük ihtimalle hicri IX. miladi XV. asırlarda başlanmıştır. Zamanla halk
için temel konularda özlü bilgiler ihtiva eden, dili sade, anlatımı basit, hatta
ezberlenmeye müsait eserlere ihtiyaç duyulmuş, bu sebeple Osmanlılar döneminde ilk ilmihâller ortaya çıkmıştır.
Osmanlı öncesinde ilmihâl kapsamına girebilecek Arapça, Farsça veya
nadiren Türkçe yazılmış örnekler bulunmaktaysa da bu geleneğin Osmanlının kurulmasıyla sistemli hale geldiği söylenebilir. İlmihâllerin oluşum safhasını teşkil eden eserler genelde Arapça’dan yapılan tercüme eserlerdir. Bunlar
ilmihâllerin, Anadolu’da yaygınlaşmasına ve sistemli hale gelmesine katkıda
bulunmuşlardır. Aynı dönemlerde tercümeler dışında Türkçe telif ilmihâllerin
de yazılmaya başladığı görülmektedir. Böylece ilmihâl geleneği yeni yazılan
pek çok eserle de günümüze kadar gelişmeye devam etmiştir.5
Osmanlı döneminde telif veya tercüme yoluyla; fıkıh, kelam, tasavvuf,
enbiya ve evliya kıssaları, tabakat ve menakıp kitapları, Tevhid, Münacat,
Na’t, Mi’raciye, Esmâ-i Hüsna, Kırk-Yüz ve Bin Hadis Tercümeleri, Siyer
ve Şemail, Mevlid ve Hilye, akaid, namâz, oruç ve menasikü’l-hac bahislerine dair manzûm eserler de meydana getirilmiştir.6 Bu eserlerden bazısı mürettep divanlarda veya mesnevilerde yer alırken, bazıları da müstakil olarak
tertip edilmiştir. Kolay okunmaları ve ezberlenmeleri düşüncesiyledir ki bu
dini eserlerin birçoğu manzûm olarak kaleme alınmıştır.7
İlmihâl kitaplarının büyük çoğunluğu mensur olmakla birlikte; ilmi bir
şahsiyeti olan müellifin aynı zamanda edebiyat sahasında da kabiliyetli bir
kişi olması, eserin ihtiva edeceği bilgilerin manzûm olarak sunulduğunda
daha kolay öğrenileceğinin düşünülmesi, müellifın muhatabı olan okuyucu kitlesini sıkmamak ve eserin cazibesinin artırılmasında edebi sanatların
sunmuş olduğu imkanlardan istifade etmek, eser tercüme edilerek hazırlan-

5
6

7

Bk. Recep Cici,, Osmanlı Dönemi İslâm Hukuku Çalışmaları, s. 108-117.
Bk. Çelebioğlu, Amil, Türk Edebiyatıda Manzum Dini Eserler, Şükrü Elçin Armağanı, Ankara
1983, s. 153-166; Levend, Agah Sırrı, “Dini Edebiyatımızın Başlıca Ürünleri”, Türk Dili Araştırmaları Yıllığı, Belleten, 1972, 2. Baskı, Ankara 1989, s. 35-80.
Bilal Kemikli,, “Popüler Dinî Kültüre Dâir Bir Manzûme ve Üç Şâir”, İslâmî Araştırmalar, XIV/
3-4, Ankara 2001, s. 492.
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mış ise eserin aslının manzûm olması gibi sebeplere binaen ilmihâllerin küçümsenemeyecek bir kısmı da manzûm olarak hazırlanmıştır.8
Ancak hayli bir yekün oluşturan bu manzûm ilmihâller, müstakil bir tür
olarak ele alınarak layıkı vechile incelenmek yerine, farklı konularda muhtelif bir çok eser ile bir arada incelenerek, tafsilatına girilmeksizin kısaca
tetkik edilmiş ve bu sahada şu ana kadar yapılan çalışmalar içerisinde gerekiği gibi değerlendirilememiştir.9
Manzûm olarak telif edilmiş olan fıkıh eserlerine ve ilmihâl kitaplarına çok sayıda örnek verilebilir. Mesela Nazmu’l-hilâfiyyât şerhi, Ebû Hafs
Ömer b. Muhammed en-Nesefî (v.537/1142)’ye ait olup 504/1110 yılında Arapça ve manzûm olarak kaleme alınmıştır. Eser hayatı hakkında fazla bilgi bulunmayan ama yaşadığı bu dönemde Hama kadısı olduğu zikredilen, İbrahim b. Mustafa b. Alişir el-Melifdevi tarafından Türkçe’ye tercüme edilmiştir.10
Yine Zâhiruddin Muhammed Bâbür Mirza’nın (v. 937/ 1530) oğullarına ithafen kaleme aldığı Mübeyyen Der Fıkh adlı eser, dil olarak Türkçe’nin
kullanıldığı mesnevî türü bir manzûm ilmihâl çalışmasıdır. 148 928/1522
tarihinde kaleme alınan kitap îmân, namâz, zekat, oruç ve hac olmak üzere
beş kitaptan oluşmaktadır. Muhtevanın tespitinde diğer ilmihâllerde kullanılan hadislerin manasından hareket edildiği görülmektedir.
Kütüphane kayıtları tarandığında, Devletoğlu Yusuf ’a ait Vikâyename,11
Mustafa b. Yusuf Halil’e ait Ravzatü’l-îmân,12 Ali Efendi’ye ait Manzûm

8

9

10
11

12

Harun, Kırkıl, “Türk Edebiyatında Manzum İlmihal ve Fıkıh Kitapları ile Son Devre Ait Manzum Bir İlmihal: Manastırlı Mehmet Rıfat Bey ve Manzum İlmihali”, İslâm Hukuku Araştırmaları Dergisi, sy. 7, 2006, s. 437.
Örnek olarak bk. Necla Pekolcay, ve diğerleri, İslâmî Türk Edebiyatında Şekil ve Nevilere Giriş. Kitabevi, İstanbul 2000, s. 276-277. Söz konusu eserde manzûm fıkıh ve akaid eserleri ayrı
bir bölüm olarak ele alınıp değerlendirilmiştir. Eserde bu sahaya dair Devletoğlu Yusuf ’a ait
Vikâyename isimli bir ilmihâl de kısaca tanıtılmıştır. Bk. Kırkıl, 437.
Eser Azmi Bilgin tarafından trankript edilmiş ve yayınlanmıştır. Bak. Bilgin, Azmi, Nazmu’lHilafiyat Tercümesi, Türk Dil Kurumu Yayınları, Ankara, 1996.
Tâcüşşeri’â Mahmud b. Ahmed b. Ubeydillah el- Mahbûbî tarafından kaleme alınan Vikâyetü’rrivâye fi Mesaili’l-Hidâye adlı eserin tercümesidir. Bu eser, eldeki bilgilere göre Anadolu Türkçesine kazandırılan ilk manzum ilmihal olması hasebiyle önem arzetmektedir. Eserin, Süleymaniye
Ktp. Hacı Mahmud Efendi böl. no: 4439, Beşir Ağa, no: 71, Ankara Milli Ktp no: A94, British
Museum no: 166 gibi nüshaları bulunmaktadır.
Eserin Manisa İl Halk Kütüphanesi’nde 6323 no: kayıtlı olan nüsha ise 1b-33a sayfaları arasın-
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ilmihâl,13 Vidinli Sadi Efendi’nin Manzüme fi’l-İlmi’l-hâl gibi manzûm
ilmihâllere rastlanmaktadır. Bundan başka müellifi belli olan veya olmayan Manzûme-i Elli Dört Farz, Manzûme-i Otuz İki Farz, Manzûme-i
Farz ve Sünnet, Manzûme-i Ferâiz, Manzûme-i Fıkh vb adlarla çok sayıda
manzûm eserler de göze çarpmaktadır.14
İbrahim Hakkı Erzurumî (ö. 1194/1780)’ye ait “Hüdâ Rabbim nebim
hakkâ Muhammed’dir Resûlullâh / Hem İslâm dînidir dînim kitâbımdır
kelâmullah” beytiyle başlayan küçük hacimli risalesi de Osmanlı döneminde yazılan ve nazım türü ilmihâl kategorisinde yer alan bir eserdir.15

I. İBRAHİM HAKKI’NIN HAYATI VE ESERLERİ
a. Hayatı ve İlmî Şahsiyeti
16
İbrahim Hakkı, Hicri 1115, Miladi 1703 yılında Erzurum’a bağlı Hasankale ilçesi’nde doğdu. Eserlerinde kendi doğumundan şöyle bahseder:
“Hicretin târihi binyüz onbeş oldu ol bahar Kale-i Ahsen’de İbrahim Hakkı doğdu zâr...” Babası Osman Efendi, iyi eğitim almış ve güzel ahlâkla donanmış bir kişiydi. Annesi ise Hasankale’nin “Kındığı” köyünden Şeyh Oğlu Dede Mahmûd’un kızı Şerife Hanife Hatun’dur. Osman Efendi 1122’de

13
14
15

16

dadır. Topkapı Sarayı Müzesi Kütüphanesi’nde kayıtlı nüshası ise Emanet Hazinesi no: 1486,
23b-76a sayfaları arasındadır.
Müellifi hakkında pek bilgi bulunmayan bu eser imanın ve İslâmı’ın şartlarını konu edinir. Eserin Hacı Selim Ağa Kütüphanesi, Kemankeş bölümü nr: 681 de bir nüshası bulunmaktadır.
Türkiye kütüphanelerinde bulunan manzum fıkıh eserleriyle ilgili örnek bir liste için bk. Kırkıl,
442-444.
Tanıtımı ve tahkîki yapılacak olan bu manzum risâlenin çok sayıda el yazma nüshası bulunmaktadır. Bazıları şunlardır: a) Sül. Kütp., Halet Ef. Böl., no: 782/7. b) Sül. Kütp., H. M. Ef. Böl., no:
6292/20.
Hayatı hakkında geniş bilgi için bk. Erzurûmî, İbrahim Hakkı, Mârifetnâme, nâşir: Kerim Yusuf Ziya, (Matbaa-i Ahmed Kâmil) İstanbul 1330; Revnakoğlu, C. Server, Erzurumlu İbrahim
Hakkı ve Mârifetnâmesi (Ercan Matbaası) İstanbul 1961, s. 7-11; Çağrıcı, Mustafa, “İbrahim
Hakkı Erzurûmî”, DİA, İstanbul 1994, XXI, 305; Diclehan, Şâkir, Çeşitli Yönleriyle Erzurumlu İbrahim Hakkı, İstanbul 1980, s. 12; Altıntaş, Hayrani, Erzurumlu İbrahim Hakkı (MEB.
Yayınları) İstanbul 1997, s.21; Külekçi, Numan, Erzurumlu İbrahim Hakkı (Toker Yayıları)
Erzurum 2002, s. 29; Demir, Mehmet Suat, Erzurumlu İbrahim Hakkı Hazretleri’nin Risaleleri, Aktif Ofset Mat., Erzurum, 2004, s. 20-29; Binark, İsmet-Sefercioğlu, Nejat, Erzurumlu
İbrahim Hakkı Bibliyografyası, Kültür Bakanlığı Yay., Ankara, 1977, s. 5. 2. İbrahimhakkıoğlu,
Mesih, Erzurumlu İbrahim Hakkı, İstanbul 1973; Amil Çelebioğlu, Erzurumlu İbrahim Hakkı,
Ankara 1988; OALT, II, 486-491.
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hac niyetiyle yola çıktğı sırada Siirt’e bağlı Tillo kasabasına uğramış, oranın
tanınmış âlimlerinden olan Şeyh İsmail Fakirullah’a bağlanmıştır.17
Küçük yaşta annesini kaybeden İbrahim Hakkı, babasının da Tillo’ya
gitmesi sonucu yalnız kaldı. Nihayet 1711 yılında İbrahim Hakkı, amcası Ali ile birlikte Tillo’ya gitti.18 Babasıyla karşılaştığında Şeyh İsmâil
Fakîrullah’ı da orada gördü ve içinde ona karşı derin bir sevgi ve hayranlık duygusu uyandı. Bu ilk karşılaşmayı İbrahim Hakkı şöyle ifade eder: “...
Amcam, ben dokuz yaşındayken beni alıp, peder efendiyi bulmuştur. İlk
kavuşmamız o vakte müyesser olmuştur ki, hazret-i Şeyh ile peder efendi
ikindi namâzını birlikte kılmıştır. İlk görüşmede Allâh’ın hikmeti ile o azizin didârı, babamdan ziyade bana biliş ve tanış gelmiştir. Hemen o demde
didârının cezbesiyle gönlümü almıştır. Aklım onun güzellik ve cemâline,
lûtf ve söyleyişine, ahlâk ve kemâline erdiği kadar hayran olup kalmıştır.”19
İbrahim Hakkı, bundan sonra İsmail Fakirullah’ın babası için yaptırdığı
hücrede yaşamaya başladı. Ma‘rifetnâme’deki ifadesiyle “peder-i azîzi kendisini hücredaş edip hilmü rıfk ile ilim öğretip lutufla terbiye kılmıştır”.20
Bu arada hocası ve şeyhi İsmail Fakirullah’ın “Üveysiye” tarikatına intisap
etti. Böylece Tillo’da iken, hem İsmail Fakirullah’ın hem de babasının ilminden, irfânından faydalandı. O günün şartlarında ileri seviyede sayılacak
dini ve fenni ilimler tahsil etti. Bundan dolayı ileriki zamanlarda kendisine,
hem dini ilimilerde hem de fenni ilimlerde yetkinliği ifade eden “Zülcenaheyn” yani “iki kanatlı” ünvanı verildi.
İbrahim Hakkı’nın hocası Şeyh İsmail Fakirullah, Arap asıllı olup, Şâfii
mezhebine bağlı ve soyu Hz. Peygamber’in Amcası Hz. Abbas’a dayanan sâlih bir âlim idi. Hicri 1067 (1656 m.) tarihinde doğdu. Babası Molla Kâsım, ilim sahibi mübârek bir zâttı. Annesi ve babası ibâdetlerine ve
İslâmi yaşantılarına son derece dikkat eden insanlardı. Kendisi de bu minval üzere yetişti. İsmail Fakirullah, babası Molla Kâsım’ın yanında ilim tahsil etti. Molla Kâsım vefat edince onun yerine geçti. Annesini ise otuz yaşında kaybetmişti. Fakirullah, helâl kazanca son derece dikkat ederdi. Bu
17
18
19
20

Erzurumî, Mârifetnâme, s. 514-516.
Çiftçi, s. 15.
Erzurumî, Mârifetnâme, s. 516.
Erzurumî, Ma‘rifetnâme, 516.
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amaçla kendi işini kendi görmeye gayret eder, tarlasını bizzat kendi ekerdi. Genellikle üzüm tanesi yiyerek onunla yetinirdi. Geceleri ibadetle, gündüzleri ise oruçlu geçirmeye özen gösterirdi. İbrahim Hakkı’nın ifadesiyle
İsmail Fakirullah, tevekkül, sabır, rızâ, itaat, tevâzu, şükür, emre itaat, nefse
muhalefet, cömertlik, ilim, hayâ, edeb, şeriata uymada titizlik, salihlerle beraber olma, misafire ikrâm, Allâh’tan başkasını kalpten çıkarma, şefkat, vefâ
gibi güzel sıfatlara sahipti.21
Şeyh Fakirullah’ın, İbrahim Hakkı’nın yetişmesindeki etkisi büyük olmuştur. İbrahim Hakkı, küçük yaşta onunla tanışmış, hâl ve hareketlerinden çok etkilenmiş; daha sonra uzun yıllar hizmetinde kalmıştı. Şeyh
Fakirullah ile ilk karşılaşma ânında ondan çok etkilendiğini, hatta Şeyh
Efendi’nin kendisine babasından bile daha güleç ve yakın geldiğini belirten
İbrahim Hakkı, Şeyhine o kadar sevgi beslemektedir ki onun için “ruhum,
canım” gibi tâbirler kullanmış ve şu şiiri yazmıştır: “Sen kadr ü berâtımsın,
Hem âb-i hayatımsın, Bel ayn-i necâtımsın, Bârım da sen ey rûhî.”22
İbrahim Hakkı, onyedi yaşındayken babasını kaybetti. Kendisini çok
üzen bu olayı şöyle anlatır: “Hicri tarih 1132 (M.1719) gelip, Receb ayının
yarısına gitmiştir. İşte benim o yakınım, anam, babam, hücre arkadaşım ve
can ortağım, gurbet yoldaşım Derviş Osman Efendi, Cum’a gecesi sabaha
yakın dünyadan Âhirete intikâl etmiştir. Bu şekâvet âleminden, kavuşma
âlemine gitmiştir. Hemen gönlümün evi kara bulut gibi gamlar ile dolup,
merhûmun ayrılık hasretiyle baykuş viranesi olmuşumdur. Zehirlenen gibi öyle feryad ve figân edecek idim ki, iniltilerim göğe gidecek idi...”23 İbrahim Hakkı tam bu esnada İsmail Fakirullah’ın kendisini teselli ettiğini,
üzüntüsünü giderdiğini de anlatır: “...Hemen onu gördüm ki, başını kaldırıp, kimya bakışı eseriyle yüzüme bakıp, tebessüm ederek, sadece Molla İbrahim, Molla Osman lafzıyle bu yetîmini tâziye kılmıştır.. O demde benim
sînemin içinde yüreğim süratle titreyip, hüzün ve elem gidip, yerine sürûr ve
lezzet dolmuştur ki, hislerimden bile dolup taşmıştır...”24
İbrâhim Hakkı, muhtemelen öğrenimini sürdürmek amacıyla aynı yıl
21
22
23
24

Erzurumî, Mârifetnâme, s. 505-507.
Diclehan, s. 130.
Erzurumî, Mârifetnâme, s. 522.
Erzurumî, Mârifetnâme, s. 522.
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Erzurum’a dönerek büyük amcası Molla Muhammed’in evine yerleşti. Burada, özellikle Arapça ve Farsça konusunda kendisinden faydalandığı söylenen Erzurum müftüsü şair Hâzık Mehmed Efendi dışında kimlerden ders
okuduğu hususunda bilgi bulunmamaktadır. Ma‘rifetnâme’deki bir beyitten
bu ikinci tahsil döneminin sekiz yıl kadar devam ettiği anlaşılmaktadır.25
İbrâhim Hakkı, İsmâil Fakîrullah’ı ziyaret etmek üzere 1141’de (172829) da tekrar Tillo’ya gitti, babasının hücresine yerleşerek tasavvufî hayata yöneldi. Şeyhine hizmet edip onun feyzinden istifade etmeyi sürdürdü.
Hayatının büyük kısmını şeyhinin yanında geçiren ve ona büyük bir sevgi besleyen İbrahim Hakkı şeyhinin pek çok kerâmetinden, ayrıntılı olarak bahsetmiştir.
Şeyh Fakirullah Tillovi, 1734’de vefat edince, İbrahim Hakkı kendisi
için özel mimarisi bulunan bir türbe yaptırdı.26 Tillo’ya yaklaşık 4 km. mesafede bulunan dağın tepesine bir kale inşa ettirdi ve duvarın ortasına da
küçük bir pencere yerleştirdi. Her sene Mart’ın 22’sine rastlayan nevruz gününde, güneşin ilk ışıkları kaledeki bu pencereden geçerek türbeye aksedip,
İsmail Fakirullah’ın kabrinin baş ucunu aydınlatmaktadır.
İsmail Fakirullah’ın vefatından sonra irşad ve öğretim görevlerini hocasının oğlu Abdulkadır-i Sani ile birlikte devr alan İbrahim Hakkı, bu görevi hayatı boyunca sürdürdü. 1147’de (1734) Erzurum’a döndü ve daha önce babasının imamlık yaptığı Yukarı Habib Efendi Camii’ne imam oldu.
Bu arada ilk evliliğini yaptı. 1150’de (1738) hacca gitti. Dönüşte Lübbü’lkütüb adlı geniş hacimli bir eser hazırladı.
1747’de Sultan I. Mahmut tarafından saraya davet edildi ve saray kütüphanesinden istifade etmesi için imkân sağlandı. Bu dâvetin temelinde İbrahim Hakkı’nın kitap sevgisi ve ilim aşkı yatmaktaydı. İbrahim Hakkı bu
fırsatı değerlendirerek İstanbul kütüphanelerinde araştırma ve çalışmalara
başladı. Bu sırada padişah I. Mahmut tarafından Erzurum’daki Abdurrahman Gazi zâviyedârlığına tayin edildi. Erzurum’a döndükten sonra bu görevi oğluna bırakarak ilimde yoğunlaşmaya başladı.

25
26

Çağrıcı, 306.
Mimari yapısıyla dikkat çeken türbe, 2015 yılında Unesco tarafından Dünya Mirası Listesi’ne
alındı.
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1168’de (1755) resmî bir hizmet için İstanbul’a çağırılan Mehmed
Sun‘ullah ile birlikte ikinci defa İstanbul’a gitti. O, ilkinden daha uzun sürdüğü anlaşılan bu ikinci ziyaret sırasında da kütüphane çalışmaları yapmış olmalıdır. Nitekim Ma‘rifetnâme’yi İstanbul dönüşünden kısa bir süre sonra tamamlaması (Zilhicce 1170 / Ağustos 1757), onun bu eserle ilgili olarak İstanbul’da yoğun bir hazırlık çalışması yaptığı kanaatini vermektedir. İbrâhim Hakkı, Hasankale’ye dönünce bir yandan Ma‘rifetnâme’nin
telifiyle meşgul olurken bir yandan da öğrenci yetiştirmeye başladı. Abdurrahman Gazi Dede Tekkesi’nin zâviyedârlığı III. Mustafa tarafından
1173 (1760) yılında yenilendi. Bu arada önemli eserlerinden İrfâniyye’yi
(Mecmûatü’l-irfâniyye) tamamladı.27
1177’de (1763) üçüncü defa Tillo’ya giden İbrâhim Hakkı, İsmâil
Fakîrullah’ın oğulları Hamza Ganiyyullah ve Mustafa Fânî tarafından babalarının halifesi olarak büyük bir ilgiyle karşılandı. Tillo’da iken Şeyhinin
kızı ile evlendi. Bu sırada İnsâniyye adlı eserini tamamlayan İbrâhim Hakkı, 1177 Şevvalinde (Nisan 1764) Mustafa Fânî ile birlikte ikinci kez hacca gitti ve dönüşte yine Tillo’da kaldı, burada öğrenci okutmaya ve eser yazmaya devam etti. Bu arada Mecmâ’atü’l- Me’ânî’yi bitirdi. Bir süre sonra
da Erzurum’a gitti.
1181’de (1768) Erzurum müftüsü Şeyh Mustafa Efendi ile beraber
üçüncü defa çıktığı hac yolculuğu sırasında amcasının oğlu Yûsuf Nesîm’e
Şam’dan yazdığı mektupta eserlerinin oralarda bile arandığını ve ilgiyle
okunduğunu bildiriyor, kendisinden bazı kitaplarını temin edip göndermesini rica ediyordu.28 Yolculuğun ardından Erzurum’a döndü. Yaklaşık üç yıl
sonra oğlu İsmâil Fehim ile birlikte tekrar Tillo’ya giderek buraya yerleşti.
Muhtemelen kendisi hakkında yanlış fikirler taşıdığı yolunda dedikoduların çıkmasına yol açan bir hâdiseden dolayı İbrâhim Hakkı, Sünnî akîdeye
bağlılığını ispat etmek amacıyla âyet ve hadislerden başka şeylerle meşgul
olmayı bıraktığı mesajını veren Urvetü’l-İslâm ve Hey’etü’l-İslâm adlı iki
eser daha yazarak değişik kişilere gönderme gereği duydu. Erzurum’daki
Yûsuf Nesîm’e de Urvetü’l-İslâm ile birlikte gizli işaretli bir mektup gönde-

27
28

Çağrıcı, 306.
İbrahimhakkıoğlu, 125.
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rerek “Avnikli kezzâb” diye andığı Halil’in anlattıklarına inanmamalarını ve
onun söylediklerinin iftira olduğunu bildirdi.29
İbrahim Hakkı’nın çocuklarına karşı gösterdiği sevgi, oldukça anlamlıdır. Onun çocuk sevgisinin bir tezahürü de; yazdığı eserleri onlara ithaf etmesidir. Nitekim Mârifetnâme’yi oğlu Ahmet Nâimi için yazdığını söylerken; Mecmâ’atü’l- Me’âni adlı eserindeki “Nûş-i Can” risalesini de büyük
oğlu İsmail Fehim’e ithaf ettiğini belirtmektedir.30
İbrâhim Hakkı, şeyhinin kızı olan son eşinin genç yaşta vefatı sebebiyle derinden etkilenmiş, daha sonra yazdığı bir mektupta bu teessürünü
duygulu ifadelerle anlatmıştır.31 Nihayet İbrahim Hakkı 19 Cemâziyelâhir
1194 (22 Haziran 1780) tarihinde, 77 yaşında iken Tillo’da vefat etti ve
Şeyhinin türbesine defnedildi.32
İbrahim Hakkı, hayatı boyunca ilim ve irşâd hizmetine devam etmiş,
kendi ailesinde olduğu kadar Erzurum ve çevresinde de pekçok öğrenci
okutmuştur. Ayrıca eserlerinde ele aldığı konuları sadece yazmakla kalmamış bizzat nefsinde yaşamıştır. İbrahim Hakkı’ya göre yaşamak, daima
Allâh’a kulluk etmektir. O, maddeye değil mânâya öncelik vermiştir. Asıl
maksadı ise insanları hakikâte çağırmaktır. Mal ve mülke rağbet etmemiş,
olanları da dağıtmış, kanaatkâr ve münzevî bir hayat sürmüştür.33
Erzurumî’nin yaşadığı dönem olan 18. yüzyıl, eğitim, bilim ve kültürde büyük değişmelerin yaşandığı, yeni icatların ortaya çıktığı bir dönemdir. Dünya’da böylesi gelişmeler yaşanırken Osmanlı Devleti’nin ilmî, siyasi ve iktisadi olarak gerilemeye başladığı bu dönemde bir bilim adamı ve
mutasavvıf olarak ortaya çıkmış olan İbrahim Hakkı sınırlı imkanlara rağmen kendisini geliştirebilmiş, keşif ve icatlardan haberdar olarak yeni eserler meydana getirmiştir. O aynı zamanda kitleleri etkileyen büyük bir şair
ve mütefekkir olmayı da başarmıştır.34
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İbrahimhakkıoğlu, 155-162.
İbrahimhakkıoğlu, 26; Çağrıcı, 306; Gökpınar, 35.
İbrahimhakkıoğlu, s. 167-168.
Çağrıcı, 306.
Perihan, Gökpınar, Erzurumlu İbrahim Hakkı’nın Mârifetnâme’sinde Tasavvûfi Hayat; yayımlanmamış y. lisans tezi, Ankara Üniversitesi, 2006, s. 35; İbrahimhakkıoğlu, 26; Çağrıcı, 306.
Çelebioğlu, s. 7, 8; Binark-Sefercioğlu, s. 6; Diclehan, s. 18; Altıntaş, s. 29; Karahan, Abdülkadir,
“Mutasavvıf ve Öğretici Şair Olarak Erzurumlu İbrahim Hakkı”, Doğumunun 300. Yılında
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İbrahim Hakkı, İslam bilim ve kültürünün güçlü temsilcilerinden birisidir.
Gerileme dönemini yaşayan Osmanlı devletinin yeniden nasıl canlanabileceği,
İslam âleminin yeniden nasıl ilim ve medeniyete öncülük edebileceği gibi konularda kafa yormuş bir mütefekkirdir. Bu amaca hizmet etmek gayesiyle farklı
konularla alakalı çok sayıda kıymetli eser yazmıştır. Yaşadığı dönemi aydınlatmakla kalmamış, kendisinden sonraki dönemlere de ışık tutmuştur.
İslami ilimlerde ciddi anlamda otorite kabul edilen İbrahim Hakkı, aynı zamanda büyük bir edebiyatçıdır. O, edebiyat alanında on sekizinci yüzyılın, Bursalı İsmail Hakkı ile birlikte en önemli dergâh şâirleri arasında
sayılmaktadır.35
İbrahim Hakkı, bir İslâm filozofu, mutasavvıf ve güçlü bir mütefekkirdir. Aynı zamanda o, bir sosyologtur; Çünkü daima topluma ve toplum ahlâkına seslenir. Psikologtur; İnsan üzerinde önemle durmuş, onun
fiziksel ve psikolojik yönlerini anlamaya çalışmıştır. İnsana verdiği önemden dolayı “İnsân-ı kâmil” hakkında eser yazmıştır. Felekiyât âlimidir; kozmoğrafyadan, aydan, yıldızlardan, yağmurdan ve birtakım tabiat olaylarından bahseder. Fen adamıdır; biyolojiden, jeolojiden, kimyâdan, hendeseden, riyâziyeden bahsetmekte, insan anatomisi ve fizyolojisiyle ilgili hemen
her konuda dönemine göre yeni sayılacak ayrıntılı bilgiler vermektedir. 36
O, aynı zamanda akâid ve kelâma dair konuları, “Zât” ve “Sıfat” gibi meseleleri ayrıntılı olarak ele almış bir kelâm âlimidir.37 Allâh’ın varlığını ispat için imkân delilini esas almış, bu çerçevede âyetlerden de faydalanarak
bazı kozmolojik deliller sıraladıktan sonra âlemin hâdis olduğuna selim aklın kesin bir burhanla şehâdette bulunduğunu, irfân ehlinin, o yüce yaratıcının icat ve yaratma sırlarını zâhir ve bâtın âleminde güneşli günden daha
aydın ve açık olarak müşahede ettiğini söylemiştir.38
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Erzurumlu İbrahim Hakkı (içinde), Haz. Hikmet Eren, Hoca Ahmet Yesevi Ocağı Yayınları, Ankara 2005, s. 265-266; Yıldız, Sâkıp, “Erzurumlu İbrahim Hakkı’nın Ahlâk Anlayışı”,
Atatürk Üniversitesi İslâmî İlimler Fakültesi Dergisi, Ankara 1980, sayı: 4, s. 137-138; Bingöl,
Abdülkuddüs, “Erzurumlu İbrahim Hakkı’nın İlim Anlayışı”, Felsefe Dünyası, Sayı: 9, Ankara
1993, s. 15; Yüksel, Emrullah, “Erzurumlu İbrahim Hakkı’da Dini ve Pozitif İlimler Birbirini
Tamamlar”, Atatürk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, sayı: 11, Erzurum 1993, s. 2-vd.
Ahmet, Kabaklı, Türk Edebiyatı, (Türk Eğitim Vakfı Yayınları), c. II, İstanbul 1997, s. 435.
Erzurumî, Ma‘rifetnâme, s. 208-216.
Gökpınar, s. 36.
Erzurumî, Ma‘rifetnâme, s. 24.
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İbrâhim Hakkı’nın iyi bir tahsil gördüğü eserlerinden anlaşılmaktadır.
“Bu zamanda en dürüst dost, en uygun meclis arkadaşı, en seçkin yoldaş,
yârların en hayırlısı ve sevgililerin en sevgilisi kitaplar olduğu için bunların sohbetlerine meylimi salmışımdır” şeklindeki sözleri, onun düzenli öğrenim yanında kendi kendini yetiştirmeye de büyük önem verdiğini göstermektedir. Ele aldığı mevzuları iyi bir düzen içinde ve anlaşılır bir üslûpla
ifade etmesi, özellikle eğitimde Arapça’nın hâkim olduğu, Türkçe eserlerde
ise ağdalı bir dilin kullanıldığı dönemde eserlerinin büyük bölümünü nisbeten sade bir Türkçe ile yazması İbrâhim Hakkı’nın takdire değer yönlerindendir. Ayrıca geleneksel astronomi yanında yeni astronomiyle tıp, anatomi, fizyoloji, aritmetik, geometri, trigonometri, felsefe, psikoloji, ahlâk gibi alanlarda oldukça geniş bir birikime sahip olduğu görülmektedir. 39
Ma‘rifetnâme’de Ebû Hanîfe’den “sermezhebimiz”40 diye söz eden
İbrâhim Hakkı’nın hem Nakşî hem Kâdirî olduğu söylenmektedir. Bursalı
Mehmed Tâhir’e göre ise Üveysî’dir.41 İbrâhim Hakkı’nın tasavvufi görüşleri Osmanlı tasavvufunun tipik ve canlı bir örneğidir. Ma‘rifetnâme’de ele
aldığı konulara ilişkin görüş ve açıklamaları önemli ölçüde Gazzâlî’nin İhyâ
ü ‘ulûmi’d-dîn’indeki fikirleriyle paralellik arzeder.
İbrâhim Hakkı, fizik âlemin kavranmasında akıl ve duyu tecrübelerinin
önemini kabul etmekle birlikte dinî ve tasavvufî konularda aşkı felsefeden
üstün tutar; hatta, “Katında fülse değmez felsefînin aklı vicdanı” mısraında
görüldüğü gibi42 genel telakkiye uyarak felsefe ve filozof kavramlarından
olumsuz bir tavırla söz ettiği de olur. Bu arada, vahdet-i vücûdun bir bilgi
konusu sanılmasının ilhâd ve zındıklığa kadar varan tehlikeler içerdiği uyarısında bulunur. Çünkü ona göre vahdet-i vücûd bilgi konusu değil şühûd
konusudur; şühûd ise mücâhede ile varılabilen bir haldir. İbrâhim Hakkı,
Kur’ân ve sünnete bağlı mutasavvıfların yazdığı kitapların şeriatla uyuştuğunu, fakat bazen okuyucunun anlama kabiliyetinin yetersizliği yüzünden
bu konuda avam arasında şüphe doğduğunu ifade eder. 43
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Çağrıcı, 307.
Erzurumî, Ma‘rifetnâme, s. 266.
Bursalı Mehmed Tâhir, Osmanlı Müellifleri, I, 35.
Erzurumî, Divan, s. 174
Erzurumî, Ma‘rifetnâme, s. 595.
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İbrâhim Hakkı irfânın dört aslı olarak kabul ettiği tevekkül, tefvîz ve
teslim, sabır, rızâ konularına büyük önem verir. Özellikle “Tefvîznâme” adını verdiği, “Hak şerleri hayr eyler / Zannetme ki gayr eyler / Ârif ânı seyr
eyler / Mevlâ görelim neyler / Neylerse güzel eyler” mısralarıyla başlayan
manzûmesi çok meşhurdur.44
İbrâhim Hakkı eserlerinde tabiat bilimlerine çok geniş yer vermiştir.
Ancak muhtemelen kendi dönemindeki mutaassıp çevreleri karşısına almamak ve fitneye sebep olmamak düşüncesiyle yeni astronomiye ve diğer
ilimlere dair bilgi vermeden önce eski astronomiye uygun geleneksel yaratılış senaryosunu da tanıtma gereği duymuştur. 45
1163’te (1750) yazdığı tecvid risâlesinden sonra 1165 (1752) yılında kaleme aldığı Tertîbü’l-ulûm başlıklı ilk Türkçe manzûm eserinde yeni bir ders
programı önerisinde bulunmuştur. Programda geleneksel din ilimlerinin yanında felsefe, matematik, coğrafya, astronomi, anatomi, tıp gibi alanlar da yer
alıyordu. İbrâhim Hakkı, daha sonra kaleme aldığı Ma‘rifetnâme’de bu alanların her birine büyük değer verecek ve çok geniş yer ayıracaktır. 46 1168’de
(1755) tertip ettiği divanında da (s. 196-197) yirmi beş beyitlik bir “Tertîbü’lulûm” bölümü bulunmaktadır. 1166’da (1753) hazırladığı rûznâmesi, zamanına göre takvim tekniği hususunda oldukça ilginç yenilikler taşımaktadır.
Kısacası İbrahim Hakkı, Arapça, Farsça ve Osmanlı Türkçesi’nde, kelâm
ve fıkıhta, tasavvuf ve edebiyatta, psikoloji ve sosyalojide, tıp ve astronomide ve daha pek çok ilim dalında büyük bir yetenek göstermiştir. Doğunun
yetiştirdiği bu büyük âlim kısa zamanda dünya çapında ün salmıştır. İslam
âlemine ve insanlığa bıraktığı değerli eserler onun şahsiyetinin ve ilminin
faziletini gösterir.

b. Başlıca Eserleri
İbrahim Hakkı, sürekli ilimle meşgul olarak, eser yazarak ve öğrenci yetiştirerek verimli bir hayat yaşamıştır. Eserlerine baktığımızda birbirinden
farklı ilim dallarına ilgi duyduğunu ve ele aldığı konuyu genelde derinle-
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Erzurumî, Ma‘rifetnâme, s. 385.
Erzurumî, Ma‘rifetnâme, s. 118.
Erzurumî, Ma‘rifetnâme, s. 540 vd.
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mesine işlediğini görüyoruz. Eserleri hakkında farklı rakamlar verilmiştir.
Bağdatlı İsmail Paşa 32 eser,47 Bursalı Mehmed Tahir ise 39 eserinin48 ismini zikretmiştir. Bu sayıyı 54’e kadar çıkaranlar da olmuştur.49 Eserlerin
sayısındaki bu farklılıklar, bazı eserlerin bölümlerinin müstakil bir eser gibi
yazılmasından ve eski gelenek olarak yazarın hayatı ve eserleri gibi bilgilere yer verilmeyişinden kaynaklanmaktadır.
İbrahim Hakkı’nın eserlerinin adedi hakkında farklı görüş ve ifadeler
bulunsa da bizzat müellifin kendisi “İnsâniyye” adlı eserinin sonunda, beş
ana ve on evlat eser olmak üzere on beş kitap yazdığını söylemektedir. İbrahim Hakkı, büyük kitaplarının içine aldığı küçük risalelerini müstakil bir
eser olarak saymamıştır. 1754-55 yılından 1764-65 yılına kadar yazdığı beş
eserini “ana eser”, 1766-1777 yılları arasında yazdığı on eserini de “evlad
eser” olarak adlandırmaktadır. İbrâhim Hakkı’nın ana eserleri şunlardır:
Dîvân, Mârifetnâme, İrfâniye, İnsâniye, Mecmuâtü’l-Me’âni.50
Dîvân51: İbrahim Hakkı, ilk eseri olarak belirttiği Dîvân’ını oğlu İsmail
Fehim için yazmıştır. Eser, 1168/1755’de düzenlenmiş, Pek çok kez basılmıştır. İbrahim Hakkı, bu eserine İlâhînâme adını vermiştir. Eser bir münâcat ile
başlar. Ardından sekiz kaside, bir Aşknâme, bir Na’t, bir Vasf-ı Hâl ile devam
eder. Dînî ve tasavvûfî gazellerin buluduğu, İlâhînâme-i İbrahim Hakkı diye
adlandırılan bölümde 360 adet gazel bulunmaktadır. Dîvân’da bir Müseddes,
altı Muhammes, suyun özellliği ile bir şiir, onbeş mâni, seksen iki rübai, onyedi müfred ve rübailer bulunmaktadır. Vaslnâme, Pendnâme, Şükürnâme’den
sonra Murabba’, Mesnevi, Kıt’a, Vasiyetnâme gibi bölümlerle sona erer.52
Mârifetnâme53: İkinci ana eseri olup ansiklopedi şeklindedir. 1757’de
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Bağdadlı İsmail Paşa, Hediyyet el-ārifīn [buradan itibaren HA], İstanbul 1951-1955, I, 39, 40.
Bursalı Mehmed Tahir, Osmanlı müellifleri [buradan itibaren OM], İstanbul 1334-1343, I, 33-36.
Bk. Celâleddin Toprak,, Erzurumlu İbrahim Hakkı ve Hocası Şeyh İsmâil Fakîrullah, yayınlanmamış y. lisans tezi, Ankara, 1975), s. 42 vd. Ayrıca bk. Çavuşoğlu, Hayrunnisa, “Erzurumlu
İbrahim Hakkı”, Türk Kültürü, sy. 120, Ankara 1972, s. 1277; Binark-Sefercioğlu, 13-vd.
Külekçi, 32; Kabaklı, II, 36; 309; Çiftçi, 41 vd.
İbrahim Hakkı, Erzurûmî, Divan (Ilâhinâme), (Divan-i İbrahim Hakkı Erzurumî), Dâru’t-Tabaati’lÂmire, İstanbul 1263/1847. (Bu nüshanın tıpkıbasımı: Elif Ofset, İstanbul, 1977); Divan, (Tenkitli ve
Transkripsiyonlu Metin), Yayına Haz. Numan Külekçi-Turgut Karabey, AÜ Yay., Erzurum, 1997.
Bk. Erzurumlu İbrahim Hakkı Divânı, Sahaflar kitap sarayı, İstanbul 2000.
İbrahim Hakkı, Erzurûmî, Mârifetnâme, Neşreden: Kırımî Yusuf Ziya, Matbaa-i Ahmed Kâmil,
(tıpkıbasım), İstanbul 1330.
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yazılmıştır. Çok sayıda baskıları yapılmıştır. Süleymaniye Kütüphanesi’nde
bazı el yazma nüshaları muhafaza edilmektedir. Eser bir önsöz, üç büyük
bölüm ve bir son söz ihtiva eder. Her bölüm daha alt bölümlere ayrılır. Önsöz tamamen dinidir. İkinci bölümde fenn-i sani, anatomi, fizyoloji gibi kısımlar yer alır. Üçüncü bölüm olan fenn-i salis, dini, ilahi ve felsefi içeriklidir. Son bölüm törebilim diyebileceğimiz konulara ayrılmıştır.
Eser, üslûbundaki bilinçli tekrarları ve vurgulu anlatımı ile kişiliği inşâ
edici bir özelliğe sahiptir. Bilimler mecmuası olmakla birlikte aynı zamanda bir tasavvuf klasiği, zevk-î selîm için şiirler deryası ve bir vaaz ve sohbet
kitabıdır. Teknik tâbirleri anlatırken halkın işine yarayacak pratik bilgileri
de arada verir. Bu itibarla Marifetnâme’nin birinci amacı okurun masivâya
olan meyil ve ilgisini azaltarak gönlünü Mevlâ’ya layık hale getirmektir.
Kâinatta her şeyi yerli yerince konumlandıran, insanlarla, eşya ile ve kendisi ile barışık insanlar inşa etmektir. Eser başta Arapça ve Farsça olmak üzere çeşitli dillere çevrilmiştir.54
İrfâniyye55: Eserin tam adı Mecmûatü’l-Vahdâniye fî Mârifeti’n-nefsi’r
Rabbâniye’dir. 1761’de tamamlanan eser, “nefsini bilen Rabbini bilir” konusunu açıklamak için kaleme alınmıştır. Birinci bölümü Arapça, ikinci bölümü Farsça ve üçüncü bölümü ise Türkçedir. Hepsinde aynı konu
işlenmiştir.56
İnsâniye57: Tam ismi Mecmûatü’l-İnsâniye fî Mârifeti’l-Vahdâniyye’dir.
İbrahim Hakkı, bu eseri yüz kırk kitaptan üç lisan üzerine topladığını söyler.
1763’de tamamlanan eser, antoloji şeklindedir. Arapça, Farsça ve Türkçe’den
seçilen şiirler tasavvûfî ve didaktik mahiyettedir.58
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Çok sayıda sadeleştirmesi yapılıp basılan eser, Cafer Durmuş ve Kerim Kaya tarafından yazma
nüshasına birebir sayfa tutar şekilde ve aslına sadık kalınarak yeniden hazırlanmış, sadeleştirmesi
yanında bir de Topkapı Sarayı Kütüphanesi Emanet Hazinesi Bölümü 260 numarada kayıtlı
nüshanın tıpkıbasımı ve buna ilave olarak aynı cildin bir de translitere cildi indeks ilavesi ile
birlikte toplam beş cilt halinde neşredilmiştir. (İstanbul 2011).
el-Irfâniyye (Mecmûatü’l-Vahdaniyye fî Ma’rifeti’n-Nefsi’r-Rahmâniyye), AÜFEF E. İbrahim
Hakkı Arş. Mrk. Kütp., (el yazma).
Çağrıcı, 310.
el-Insaniyye (Mecmûat’l-Insaniyye fî Ma’rifeti’l-Vahdaniyye), AÜ Kütp., S.Özege Böl., SA, No:
70, (el yazma); AÜFEF E. İbrahim Hakkı Arş. Mrk.Kütp., Dmb. No: 5, (el yazma).
Külekçi, 39.
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Mecmûatü’l Meâni59: 1765’de Erzurum’da Arapça, Farsça, Türkçe olarak yazılan eserde tevekkül, tefvîz, rızâ gibi konuların dışında, bazı mektuplara da rastlanmaktadır. Bunun yanısıra astronomiye dair cep tahtasının
kullanımı hakkında Türkçe bir bölüm, Kur’an tecvidiyle ilgili yine Türkçe
bilgiler ve her üç dile ait küçük bir sözlük bulunmaktadır.60
İbrâhim Hakkı’nın “evlad eser” olarak adlandırdığı eserleriyle diğer bazı çalışmaları ise şunlardır:61
Tuhfetü’l Kirâm: Evlad eserlerin ilkidir. Eserin kaynağı Mecmuâtü’lMeâni’dir. 1766’da yazılmıştır.
Nuhbetü’l Kelâm: Eserin kaynağı Mecmuâtü’l Meâni ve Mârifetnâme’dir.
Mensur yazılan eser Arapça ve Farsça’dır.
Meşâriku’l-Yûh62: 1771’de yazılmış olan antoloji şeklindeki bu eserinde
Arapça, Türkçe ve Farsça manzûmeler bulunmaktadır.
Sefîne-i Rûh63: 1773 tarinde yazılmış olup Türkçe, Farsça ve Arapça şiirler seçilerek kırk bölüm olarak düzenlenmiştir.
Kenzü’l- Fütûh64: 1774 tarihinde düzenlenmiştir. Eser, didaktik ve
tasavvûfî mahiyetteki 1021 beyitten meydana gelmektedir. Bazı şiirler
Arapça’dan Türkçe’ye ve Farsça’ya çevrilmiştir.
Defînetü’r- Rûh65: Eserin kaynağı Mecmuâtü-l Meâni’dir. Arapça, Farsça ve Türkçe olarak düzenlenmiştir. 1775’de yazılan eserde Cilâü’l- Kulûb ve
İnsan-ı Kâmil risaleleri, üç mektub ve 40 kadar şiir bulunmaktadır.
Rûhü’ş-Şürûh66: 1776’da yazılmıştır ve İlâhînâme’den seçilmiş birtakım
şiirleri içerir.
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Mecmûatü’l-Maânî (Mecmûatü’l-Hakkı), İstanbul, Arkeoloji Müzesi Kütp., Diyarbekirli Said
Pasa Vakfı Böl., No: 576, (el yazma); Mecmûatü’l-Maânî (Mecmûatü’l-Hakkı), İstanbul, Arkeoloji Müzesi Kütp.
Külekçi, 38.
Külekçi, 40; Çağrıcı, 310; Çiftçi, 51; Gökpınar, 38-41.
Meşâriku’l-Yuh (Lübbü’l-Lübâb), Sül. Kütp., H. M. Ef. Böl., No: 3381/1, (el yazma).
Sefinetü’n-Nuh (Sefinetü’n-Nuh min Vâridâti’l-Fütûh), Sül., Kütp., H. M. Ef. Böl., No: 3413 ve
3812; AÜFEF E. Ibrahim Hakkı Arş. Mrk. Kütp., Dmb. No:16, (el yazma).
Kenzu’l-Fütûh, AÜFEF E. İbrahim Hakkı Arş. Mrk. Kütp., Dmb. No: 9, (el yazma); Kenzu’lFütûh, Erzurum - Hasankaleli İbrahim Hakkı Hz. (Haz. Şakir Diclehan), Er-Tu Matbaası, İst,
1980.
Definetü’r-Ruh, AÜ Kütp., S. Özege Böl., SA, No: 79, (el yazma); AÜFEF E. İbrahim Hakkı
Arş. Mrk. Kütp., Dmb. No: 10; Sül. Kütp., H. M. Ef. Böl., No:2505, (el yazma).
Ruhu’s-Şürûh, Sül. Kütp., H. M. Ef. Böl., No: 3381/2, (el yazma).
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Ülfetü’l-Enâm67: 1775 yılında Mârifetnâme’den alıntı yapılarak düzenlenmiştir.
Urvetü’l-İslâm68: 1777 yılında yazılmış, bir mukaddime ve bir hâtimeden
oluşmuş, onbeş bölüm halinde düzenlenmiştir.
Hey’etü’l-İslâm69: 1777’de Arapça olarak kaleme alınmıştır.
Mârifetnâme’nin astronomiye dair bilgilerini içerir.
Lübbu’l-Kütûb70: Farsça şiirlerden seçtiği 144 beyitten oluşan iki
manzûmesinin de bulunduğu antolojik bir eserdir.
Tertîbu’l-Ulûm71: Türkçe manzûm bir eserdir. Dört beş sayfadan oluşan
risâle, çeşitli öğretim kademelerinde okunması gerekli dersleri ve öğretim kurallarını içerdiği için önem taşır. Müellif, bir eğitim programı olarak tasarladığı ve 1165/1752 tarihinde Türkçe nazmettiği bu eserinde kişinin kâmil bir
âlim olabilmesi için okumasını gerekli gördüğü ilimleri otuz bir dalda toplamış ve her bir daldaki metinlerin isimlerini teker teker zikretmiştir.72 125 beyitlik manzûm eserde, olan ile olması gerekenin beraberce zikredildiği; bizzat
müellifin ideal bir eğitimi amaçladığı söylenebilir.73
Cilâlü’l-Kulûb li Tecelliyyi’l-Matlûb:74 Ahlaklı ve temiz kalpli olma-

67
68
69
70
71
72

73
74

Ulfetü’l-Kulûb, AÜFEF E. İbrahim Hakkı Arş. Mrk. Kütp., Dmb. No: 14, (el yazma).
Urvetü’l-Islam, AÜ Kütp., S. Özege Böl., SA, No: 299, (el yazma).
Hey’etü’l-Islam, AÜ Kütp., S. Özege Böl., SA, No: 70, (el yazma).
Lübbü’l-Kütüb, AÜ Kütp. S. Özege Böl., SA, No: 132/1, (el yazma); AÜFEF E. İbrahim Hakkı
Arş. Mrk. Kütp., 145 (el yazma).
Tertîbu’l-Ulûm, AÜ Kütp., S. Özege Böl., SA, No: 287; AÜFEF E. Ibrahim Hakkı Arş. Mrk. Kütp.
Bunlar arasında ilmihal konularını ilgilendiren üç başlıkta zikredilenler şunlardır: İlm-i akâid:
Birgivî (Vasiyetnâme), Manzûm akâid, el-Cezerî’nin (ö. 833/1429) Hısnu’l-hasîn, SirAcuddin
el-Ûşî’nin (ö. 575/1179) Emâlî, EbuHanife’nin (ö.150/767) Fıkh-ı ekber, Erzurumlu İbrahim
Hakkı’nın Şükürname, Manzûm-i rûmî, Saçaklızâde’nin Tertîb-i ‘ulûm; İlm-i fıkh: Kâşgarî’nin
(ö. 705/1305) Munyetu’l- musalli, Alāuddīn Muhammed b. Ahmed el-Semerkandî’n elHanefî’nin (ö. 539/1144) Tuhfetu’l-fukaha, Burhanuddîn el-Zernûcî’nin (ö. 620/1223)
Ta’lîmü’l-muteallim, İbrahim Halebî’nin Gunyetü’l-mütemellî (Şerhi Halebî), Sadru’ş-Şerîa’nın
el-Vikâye, İbrahim Halebî’nin Mültekâ el-ebhur, Eşbâh ve nezâir, İbn Saatî’nin Mecmau’lbahr, İbn Melek, Moll Husrev’in (ö. 885/1480) Durer, Merginânî’nin (ö. 593/1196). el-Hidâye;
İlm-i ahlak: Ayaspaşazâde Hâkânî Mehmed Bey’in (ö. 1015/1606) Hilye-i Hâkânî, Nâbî’nin (ö.
1124/1712) Hayriyye, Attâr’ın (ö. 627/1230) Pendnâme, Sâdi Şirâzî’nin (ö. 691/1292) Gülistân
ve Bostân, Mehmed Birgivî’nin Tarîkatu’l-Muhammediyye.
Şükran, Fazlıoğlu, Ta‘lîm ile İrşâd Arasında:Erzurumlu İbrahim Hakkı’nın Medrese Ders Müfredatı, Dîvân İlmî Araştırmalar, sy. 18, 115-173 (2005/1), s. 115.
Cilâlü’l-Kulûb li Tecelliyyi’l Matlûb, Sül. Kütp., H. M. Ef. Böl., No: 2505/5; AÜ Kütp., S. Özege
Böl., SA, No: 79/1, (el yazma).
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nın şart ve kurallarını izah eden bu eseri nesir halinde ve Arapça olarak
1180/1766 yılında telif etmiştir. Bir mukaddime, on bölüm, iki hâtime
ve iki farklı dua içeren bu eser, hem müstakil olarak, hem de müellifin
Mecmûatü’l-Meâni ve Definetü’r-Ruh isimli eserlerinde yer almıştır.75
İnsân-ı Kâmil:76 Müellifin ifadesiyle on iki kabuktan oluşan kâinatın
özü ve özeti dünyadır. Dünyadaki yaratılmışların özü de insandır. İnsan
cinsinin özü ve özeti (lübbü lübâbı) ise insân-ı kâmildir. Ve bu kâmil, aynı
zamanda kâmil olmaya rehberlik eden mürşid-i kâmildir.77
Kayıtlarda Ruznâme,78 Murabba’â (Münâcât-ı Hıfz-ı Lisan),79
Kıyâfetnâme,80 Kitabu’l-Âlem,81 Akîdetü’l-Îmân,82 Saâdet-Nâme
(Rubâiyyât)83 vb daha pekçok eserin de İbrahim Hakkı’ya ait olduğu görülmektedir. Ancak bu gibi eser/risâlelerin bazısı, müellifin ana eserlerinden yapılan çoğaltmalardır. Bu eserlerin bir kısmı kütüphanelerin el yazma
bölümlerinde, diğer bir kısmı ise başta torunları olmak üzere şahsi kitaplıklarda ve koleksiyonlarda mevcuttur.

75
76
77

78
79
80

81
82

83

Bk. Bülent, Akot, Erzurumlu İbrahim Hakkı’nın “Cilâu’l-Kulûb” Adlı Risâlesi ve Tahlili İslâmî
Araştırmalar, 22 (3), 2011, s. 1.
İnsân-ı Kâmil, Sül. Kütp., H. M. Ef. Böl., No: 2505/2; AÜ Kütp., S. Özege Böl., SA, No: 79/2,
(el yazma).
Eserin bazı baskıları için bk. Erzurumlu İbrahim Hakkı Hazretleri, İnsân-ı kâmil, Hisar Yayınları, İstanbul; İbrahim Hakkı Erzurumî, İnsaniyet-i Kâmile, Dersaadet: Matbaa-i Âmire, 1923;
İnsan-ı Kamil (Yayına Hazırlayan: Cafer Durmuş), Erkam yay., İstanbul 2014.
Ruznâme, Sül. Kütp., H. M. Ef. Böl., No. 2505/6; AÜ Kütp., S. Özege Böl., SA,No: 79/6, (el
yazma).
Murabba’â (Münâcât-ı Hıfz-ı Lisan), Sül. Ktp., H. M. Ef. Böl., No: 2505/7;AÜ Ktp., S. Özege
Böl., SA, No: 79/7–8.
Kıyâfetnâme, Sül. Kütp., H. M. Ef. Böl., No: 6240/2, Matbaa-i Âmire Litografya Destgâhı, İstanbul. Genellikle insanların doğru anlayamadığı Kıyafetnâme, Ma’rifetnâme’den istinsâh edilen
bir bölüm olup bu konuda İbrahim Hakkı, muhataplarını artıları ve eksileri ile tanıyarak bu özelliklerine göre şefkât ve merhametle/anlayışla davranmak gerektiğine işaret etmiştir. Fizikî yapının
karakter ve zekâ seviyesine tesir ettiğini belirtirken, bunların değişmez özellikler olmayıp eğitim
ve riyâzatla genellikle tashih edilebilir olduğuna dikkat çekmiştir. Bununla birlikte ıslah olunamaz
tiplerle ise, ilişkileri minimize ederek kavgasız, nizasız geçinmek gerektiğini söylemiştir.
Kitabu’l-Âlem, Sül. Kütp., H. M. Ef. Böl., No: 2699/3, AÜ Kütp., S. Özege Böl., SA, No: 79/3,
(el yazma).
Ey oğul!’ seslenmesiyle başlayan kitapta temel itikadî ve amelî bilgiler Arapça olarak soru cevap
şeklinde sade bir dille verilmiştir. Eserin Türkçe çevirisiyle beraber çok sayıda baskıları yapılmıştır. Örnek için bk. Erzurumlu İbrahim Hakkı Hazretleri, Şâfiîler İçin Temel Dini Bilgiler Akidetu’l-İman Tercümesi, Çev. Mehmet Can, Şefkat yay., İstanbul 2001.
Saadet-Nâme (Rubâiyyât) AÜ Kütp., S. Özege Böl., SA, No: 287/8, (el yazma).
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II. MANZÛM İLMİHÂL
a. Eserin Nüshâları
Bu çalışma için yaptığımız araştırmada, İbrahim Hakkı’ya ait Manzûm
ilmihâl’in Türkiye yazma eser kütüphanelerinde İbrahim Hakkı’nın isminin
yer aldığı altı nüsha tesbit ettik. Yurt içi ve yurt dışındaki diğer kütüphâneler
ile özel koleksiyonlar da hesaba katıldığı zaman bu sayının çok daha fazla
olduğu tahmin edilmektedir. Ulaşabildiğimiz nüshaların tavsifi şöyledir:
1. Milli Ktp. Yazmalar Koleksiyonu, arşiv no: 06 Mil Yz A 4049/5, müstensih: İsmail b. Ali Vehbi, istinsah tarihi: 1259/1843, yaprak: 23b-27a (mecmûâ
içinde), satır sayısı: 15, yazı türü: nestalik, kağıt türü: suyolu filigranlı, ciltsiz.
2. Konya Bölge Yazma Eserler Ktp. Isparta Uluborlu İlçe Halk Ktp.
Kolks, arşiv no: 32 Ulu 180/4, müstensih: Hamzazade Mehmed Efendi, istinsah tarihi: 1252 (1835), yaprak: 36b-41a, satır sayısı: 21, yazı türü: nesih,
kağıt türü: isim filigranlı, yıpranmış kahverengi meşin bir cilt içerisindedir.
İbrahim Hakkının Mârifetnâme adlı eserinin bir bölümüdür.
3. Konya Karatay Yusufağa Ktp. arşiv no: 42 Yu 9/306, yaprak: 23b-27a,
yazı türü: nesih, fersude meşin kaplı.
4. Süleymâniye Kütüphânesi, Halet Efendi Bölümü, arşiv no: 782/7.
5. Süleymâniye Kütüphânesi, H. M. Ef. Bölümü, arşiv no: 6292/20.
6. Hakkı, Erzurûmî Mağfûr İbrahim Hakkı Hazretlerinin Âsâr-ı
Bedî’ası, Dâru’t-Tibâatu’l-Âmire, 1339 (1920).
İbrahim Hakkı’nın isminin yer aldığı bu nüshaların dışında müellif ismi
yer almayan diğer manzum ilmihal nüshaları da şunlardır:
1. Manisa İl Halk Ktp. arşiv no: 45 Hk 4837/3, müstensih: ? istinsah tarihi:? yaprak: 45a-45b+III (mecmûâ içinde), satır sayısı: 17, yazı türü: nesih kırması, kağıt türü: isim filigranlı, Mıklebli ve desenli mukavva sırtı ve
sertabı meşin. Sonda 1 yaprak beyaz boştur. Sonda 2 yaprakta gramerlerle ilgili notlar var.
2. Amasya Beyazıt İl Halk Ktp. arşiv no: 05 Ba 1515/2, yaprak: 43b-45a,
satır say: 19, yazı türü: harekeli nesih, kağıt türü: üç ay filigranlı, kahverengi
deri bir cilt içinde olup, cetvelleri kırmızı mürekkeple. Tüyotok. 01/1. 938.
3. Balıkesir İl Halk Ktp. arşiv no: 10 Hk 863/08, müstensih: Yusuf b.
Mustafa, telif tarihi: 1165 (1751), istinsah tarihi: ?, yaprak: 138b-145b, yazı türü: Arap-nesih.
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4. Milli Ktp. Yazmalar Koleksiyonu, arşiv no: 06 Mil Yz A 7720/106,
Dvd no: 500, müstensih:? yaprak: 1b-64b, satır sayısı: 17, yazı türü: harekeli nesih, kağıt türü: yeni beyaz ince kağıts, şemseli, sırtı kahverengi deri, kapakları kahverengi kağıt kaplı mukavva cilt. Konu başları, kenar cetvelleri,
noktalar kırmızı, Rutubet lekeli, Sırtı dağınıktır.
5. Milli Ktp.-Ankara Adnan Ötüken İl Halk Ktp. Kolks, arşiv no: 06
Hk 1796/2, Dvd no:1293, müstensih: Yusuf b. Mustafa, telif tarihi: 1165
(1751), yaprak: 31b-34b, satır sayısı: 17, yazı türü: harekeli nesih, kağıt türü:
rutubet lekeli kab kaçak filigranlı kısmen pembe, sırtı bez olup cild kapakları kopmuştur. Sonunda Zilhicce 1250/1835’de basıldığı yazılıdır.
6. Balıkesir İl Halk Ktp, arşiv no: 10 Hk 863/8, müst. Yusuf b. Mustafa, telif tarihi: 1165 (1751), istinsah tarihi: 1165 (1751), yaprak: 138b-145b,
yazı türü: harekeli nesih.

b. Eserin Müellife Âidiyeti
Eser, bazı nüshalarda İbrahim Hakkı dışında farklı müelliflere (Sun’ullah
Gaybî, Seyyid Muhammed Nur el-Arebî) nispet edilmişse de bunun müstensih hatası olması ihtimali vardır. Yine de temkinli konuşmak gerekirse,
bu eserin zikri geçen müelliflerden herhangi birisine ait olma ihtimali çok
düşük de olsa vardır. Ancak farklı isimlere nispet edilen nüsha sayısı birkaçı
bulmazken, İbrahim Hakkı’nın isminin geçtiği nüsha sayısı çok daha fazladır. Dolayısıyla bu eserin İbrahim Hakkı Erzurumî’ye nispeti kesin olmasa
da en güçlü ihtimal olarak görülmektedir.
Gaybî’nin84 eserleri arasında da zikredilen ancak Gaybî’ye ait divan
nüshalarının hiçbirinde yer almayan bu manzûm ilmihâl, Erzurumlu İbrahim Hakkı’nın Mârifetnâme’sinde “Hakkı” mahlasıyla 116 beyit85 halinde
yer almaktadır. Gaybî’ye nispet edilen manzûmenin Mevlana Müzesi’ndeki
84

85

Tam ismi Sun’ullah b. Ahmed b. Beşir ve “Kalburcuzade Sun’ullah el-Kütahyevi” olan Gaybî’nin,
doğum tarihi bilinememekle beraber Kütahyalı olduğunda genel bir kanaat vardır. Vefat tarihi
hakkında kesin bir bilgi olmamakla beraber İsmail Hakkı Uzunçarşılı 1076/1668 senesinden
sonra vefat etmiş olabileceğini söyler. Bk. Kemikli, Bilal, Sun‘ullah Gaybî, DİA, 2009 İstanbul,
XXXVII, 533; Kırkıl, 442.
Beyit sayısının 114 olduğu, muhtemelen yanlış sayma sonucunda sehven kaydedilmiş olabilir.
Bk. Kemikli, Popüler Dinî Kültüre Dâir Bir Manzûme, s. 492-500; aynı mlf., Sun‘ullah Gaybî,
DİA, XXXVII, 533.
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nüshasında ise beyit sayısı 52’dir.86 Bu da manzûmenin Gaybî’ye aidiyetini
şüpheli hale getirmektedir.87
64 beyitlik fark, Gaybî’ye ait nüshalarda hiç yer almadığına göre en azından bu 64 beytin İbrahim Hakkı’ya ait olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. İbrahim Hakkı’ya ait nüshaların hemen hepsinde kendisine nispet edilmekte
ve manzûmenin tâç beytinde de bizzat “Hakkı” ifadesi geçmektedir.
İsmail Hakkı Uzunçarşılı konuya kronolojik açıdan yaklaşır. Ona göre
Bayrâmî-melâmîliğinin ünlü şairlerinden Sun’ullah Gaybî (ö. 1676), İbrahim Hakkı’dan yaklaşık bir asır önce yaşadığına ve Gaybî’nin eseri alıntılama ihtimali muhal olduğuna göre eser Gaybî’ye aittir. Uzunçarşılı tarihçi kimliğiyle halk arasında dolaşan bazı rivayetlerin de tezini güçlendirdiğini iddia eder.88
Uzunçarşılı’nın tam aksine, Abdulbaki Gölpınarlı’ya göre bu manzûme
esasen İbrahim Hakkı’ya aittir. Ancak ‘anâne olarak Gaybî’ye isnât edilmiştir. Ona göre halk arasında anlatılanlar uydurma bilgilerdir.89
Gölpınarlı’nın görüşünü destekleyen çok sayıda delil bulunmaktadır.
Gaybî melâmî yönüyle bilinir. İbrahim Hakkı ise Gaybî’ye göre çok daha
müteşerri’dir. Manzûm risâlenin içeriğine bakıldığında ele aldığı konuları
ehli sünnete bağlı ve şeri’âta münasip olarak işlediği, bâtinî yorumlara gitmediği görülmektedir. Bu da eserin, tıpkı “Akîdetü’l-Îmân” kitabında izlemiş olduğu usûl ile aynı metodu kullanan İbrahim Hakkı’ya aidiyetini güçlendirmektedir.
Diyanet İslam Ansiklopedisi’ndeki “Sun’ullah Gaybî” maddesinde ve
edebî yönüyle ele aldığı makalesinde bu konuya değinen Bilal Kemikli de
eserin başka müelliflere aidiyeti konusunun şüpheli olduğunu ve zayıf bir
ihtimal taşıdığını ifade etmektedir.90 Kemikli, bu tartışmanın merkezinde

86
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89
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Gaybî’ye nispet edilen 52 beyitlik küçük manzumenin bir nüshası, Mevlana Müzesi, Abdülbaki Gölpınarlı Yazmaları bölümünde 110 nolu mecmuanın 27a ile 30a varakları arasında yer
almaktadır. Ayrıca Kütahya Vâhit Paşa İl Halk Kütüphanesi Yazma Eserler Bölümü, no: 1273/2
ve1325; Bursa Eski Eserler Kütüphanesi, Genel, no: 2287’de bulunmaktadır.
Bk. Kemikli, Popüler Dinî Kültüre Dâir Bir Manzûme, s. 492; aynı mlf, Sun‘ullah Gaybî, DİA,
XXXVII, 533.
Bk. Uzunçarşılı, İsmail Hakkı, Kütahya Şehri, İstanbul 1932, s. 238.
Bk. Abdulbaki Gölpınarlı,, Melâmîlik ve Melâmiler, Tıpkıbasım, İstanbul 1922, 217.
Bk. Kemikli, Sun‘ullah Gaybî, DİA, XXXVII, 533.
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geleneksel kültür içerisinde yapılan telif anlayışının yattığını, nesir türünde
yapılan iktibâslarda çoğu kez kaynağın belirtilmediğini, manzûm eserlerde
görülen tanzîr geleneğinin de buna benzediğini, dolayısıyla eserin iktibas
olarak düşünülse bile bunun sıradan bir iktibas olarak değerlendirilemeyeciğini ifade eder. Kemikli’ye göre manzûm eserlerde yapılan nazîre, basit bir
aktarmacılık değil, bir şairin manzûm bir eserine başka bir şair tarafından
aynı vezin ve kafiyede olmak üzere benzeri hakkında kullanılan tabirdir. Bir
bakıma başka bir şairin eseri üzerinden yeni bir eser meydana getirmektir.
Kronolojik olarak manzûmenin ilk şairinin Gaybî olması mümkündür. İbrahim Hakkı ise kendisinden bir asır önce yaşamış bir şaire nazîre yaparak
aynısını değil, kendi manzûmesini yazmış olabilir.91
Diğer taraftan Mârifetnâme’de, Gaybî’ye nispet edilen nüshalardan kısmen farklı ve hemen hemen iki kat daha uzun şekilde bu manzûmeye yer
verilmektedir. Ayrıca İbrahim Hakkı’nın tâc beytinde açıkça mahlasını kullanması ve Gaybî’den hiç bir şekilde bahsetmemesi, manzûmenin İbrahim
Hakkı’ya ait olduğu düşüncesini desteklemektedir.
Eserin bir nüshaya92 müstenit olarak melâmîliğin pirlerinden Muhammed Nuru’l-Arabî (ö. 1813-1887)’ye nispet edilmesi ise pek zayıf bir ihtimaldir. Arabî’ye nispet edilen bu nüsha, İbrahim Hakkı nüshaları ile bazı
farklılıklar dışında hemen hemen aynı olduğundan, bu nüshaların birinden
istinsah edilmiş bir nüsha olması kuvvetle muhtemeldir.
Eserin aidiyetiyle alakalı bütün bu tartışmalardan sonra bizce asıl önemli olan elimizdeki manzûm eserin kıymetidir. Yukarıda da ifade etiğimiz gibi, eserin İbrahim Hakkı’ya aidiyeti konusundaki kanaatimiz daha güçlüdür. Bu sebeple çalışmanın başlığına da uygun düşecek şekilde ortaya koyduğumuz manzûmenin metninde, İbrahim Hakkı’ya ait nüshaları esas aldık. Fatih Camii vâizlerinden Süleyman Efendi vasıtasıyla müstakil olarak tab’ edilen nüshâya93 öncelik verdik ve bu nüsha ile beraber diğer bazı yazma nüshaları mukâbele ettik. Ancak müellife ait nüshalarda çok bâriz
farklar tespit etmediğimizden dolayı çalışmada nüsha farklarını ayrıca gös91
92
93

Bk. Kemikli, Popüler Dinî Kültüre Dâir Bir Manzûme, s. 495.
Nûru’l-Arâbî, Seyyid Muhammed Nur Arabî Divanı, Kitapçı Bâki Yaşa Altınok Koleksiyonu.
Bk. Hakkı, Erzurûmî Mağfû İbrahim Hakkı Hazretlerinin Âsâr-ı Bedî’ası, Dâru’t-tibâatu’lÂmire, 1339 (1920).
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terme ihtiyacı duymadık. Asıl fark yukarıda da değinildiği gibi İbrahim
Hakkı’ya ait nüshalarla, başka müelliflere nispet edilen nüshalar arasında
görülmektedir.

c. Eserin Muhtevâsı
Erzurumlu İbrahim Hakkı’nın Türkçe nazmettiği bu eser, küçük hacimli bir risâle olup Osmanlı döneminde yazılan ve nazım türü ilmihâl kategorisinde yer alan bir eserdir.94 Nüshalarda “Manzum İlmihâl” adı kullanılmakla beraber bazı nüshalarda “HüdâRabbim, Erzurumî Mağfûr İbrahim Hakkı Efendi Hazretlerinin Âsâr-ı-Bedî’as”ı şeklinde geçmektedir.
“Mefâîlün / Mefâîlün / Mefâîlün / Mefâîlün” vezniyle ve kaside nazım şeklinde kaleme alınan eser bazı nüshalarda 116, bazılarında 110 beyitten müteşekkil küçük bir manzûmedir. Manzûm ilmihâl, küçük hacimli bir risâle olmasına rağmen halk arasında ‘’Hüdâ Rabbim” ismiyle büyük
şöhret kazanmıştır.
Manzum ilmihâl, “Hüdâ Rabbim nebim hakkâ Muhammed’dir
Resûlullâh / Hem İslâm dînidir dînim kitâbımdır kelâmullah” beytiyle (matla’) başlayıp, “Senin hıfzında îmânım, emânet olsun ey Allâh!”
mısrâsıyla (makta’) son bulmaktadır. Müellifin adı “Kamunun î’tikâdın bu
yüz on beyt içre bil Hakkı” dizesinde geçmektedir (tâç beyit).
Eser girizgâh ve üç bölümden meydana gelir. Girizgâh bölümünde müellif, kelime-i şehâdetle özetlenen İslâm âmetüsüne inandığını Hanefi mezhebine bağlı bir ehli sünnet ve’l-cemâat olduğunu, Âdem zürriyetinden ve
Muhammed (s.a.s) ümmetinden geldiğini ve Allâh’a ihlâs süresinde ifade
edildiği üzere îmân ettiğini ifade etmektedir
Birinci bölüm îmânın altı esasının (âmentü) şerhi niteliğindedir. Allâh
Teâlânın zâti ve subûtî sıfatları, melek, kitap, peygamber, ahiret, kaza ve kader konuları üzerinde uzunca durulur.
İkinci bölümde islam’ın şartları, namâz, abdest, gusül ve teyemmümün
farzları birinci bölüme kıyasla muhtasar olarak daha kısa bir şekilde anlatılır.

94

Bu manzum risâlenin çok sayıda el yazma nüshası bulunmaktadır. Bazıları şunlardır: a) Sül.
Kütp., Halet Ef. Böl., No: 782/7. b) Sül. Kütp., H. M. Ef. Böl., No: 6292/20.
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Üçüncü ve son bölümde Allâh Tealaya istiğfâr, niyâz ve yakarış ile
münacât yer alır.
Eserin içeriğine bakıldığında ele aldığı konuları tıpkı “Akîdetü’l-Îmân”
kitabında izlemiş olduğu minvâl üzere ehli sünnete bağlı ve şeri’âta münasip olarak işlediği, bâtinî yorumlara gitmediği görülmektedir.
Okunması kulağa hoş gelen, ezberlenmesi kolay, sade ve akıcı bir uslüp
ile yazılmış bu muhtasar eser, klasik sünni-Hanefi çizgisini yansıtmaktadır. Osmanlı Devleti’nin resmi mezhebi Hanefilik olduğu için, o dönemde
ve cumhuriyetin ilk yıllarında yazılmış olan ilmihâller de genelde bu mezhebin görüşleri çerçevesinde kaleme alınmış, diğer mezheplerin görüşlerine ilmihâllerde ya hiç yer verilmemiş ya da sınırlı sayıda konu ele alınmıştır. İbrahim Hakkı da, eserini Hanefi mezhebinin görüşleri çerçevesinde
kaleme almış, ancak başka bir takım eserlerinde yerine göre birçok konuda
İmam Şafi’î’nin görüşlerine de temas etmiştir.
İbrahim Hakkı’nın bu eserinde, Anadolu ve özellikle de Erzurum bölgesindeki Osmanlı medreseleri yanında başta İstanbul ve Kahire olmak
üzere seyahat ettiği veya seyahat yollarında gözlemlediği medreselerde ve
ilmî ortamlarda gördüğü ve muttalî olduğu mütedâvil eserleri dikkate aldığı söylenebilir.
Yine Tertîb-i ‘ulûm eserinde zikredilen otuz bir ilim dalı içerisinde adı
geçen eserlerin Manzûm İlmihâl’in de kaynakları olması muhtemeldir.
Çünkü söz konusu risaleyi müellif, bir eğitim programı olarak nazmetmiş
ve kişinin kâmil bir âlim olabilmesi için okumasını gerekli gördüğü ilimleri otuz bir dalda toplamış ve her bir daldaki metinleri zikretmiştir. Müellif, ideal bir eğitimi amaçladığı bu risalede zikretmiş olduğu kaynakları muhakkak görmüş veya en azından bu kaynaklarla ilgili bilgi sahibi olmuştur.
Manzûm İlmihâl’de dikkat çeken bir diğer mesele konu ağırlığıdır. Halkın günlük hayattaki dini ihtiyaçlarına yönelik olarak yazılan eserde konular eşit ağırlıkta yer bulmamış, özellikle îmân konusu, diğer konulara nazaran çok daha uzun olarak ele alınmıştır. 116 beyitten oluşan eserin yalnızca îmân bahsi, risâlenin neredeyse dörtte üçlük kısmını oluşturmaktadır.95
Bunun gerekçesiyle alakalı olarak müellif eserinde herhangi bir açıklama
95

Nitekim eserin ulaştığımız bir nüshâlarında adı: “Âkâid Manzumesi” olarak da geçmektedir.
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yapmamıştır. Muhtemelen müellif, inanç konusunun diğer konulara göre
daha önemli ve halkın bu konudaki bilgi ihtiyacının daha fazla olduğunu
düşünmüş, toplumun o günkü ihtiyaçlarını ve hassasiyetlerini göz önünde
bulundurarak eserini bu şekilde tasnif etmiştir.
Mâlum olduğu üzere ilmihâller, müslüman bireyin ve toplumun günlük
yaşamındaki dini bilgi ihtiyacının kolayca karşılanması amacıyla yazılmış
eserlerdir. İslâmî ilimlerin entellektüel düzlemde incelendiği klasik fıkıh
eserlerinden, ele aldığı meseleler ve konuyu sunuş biçimi açısından farklılık arzeden geleneksel ilmihâl kitaplarında olduğu gibi bu eserin de, genel olarak dînî ilimlerle meşgul olamayan halk kesimi ile, eğitime yeni başlayan talebeler dikkate alınarak yazıldığı anlaşılmaktadır. Bununla birlikte
ilmihâlin bilgi olarak olmasa da, edebî zevk, dil ve üslûp bakımından ilim
ehline de hitap ettiği söylenebilir.
Muhâtap kitle talebe ve halk olduğundan bu eserde yapılmak istenen
salt İslâmî bilgi sunmak değil, kitlenin dînî bilgiyi, dolayısıyla dînî eğitimi
almalarını temin etmek olmuştur. Bundan dolayı müellifin, konuları anlatımı sırasında görüşlerden en sahih olanını ortaya koyup diğer yorumlara yer
vermediği müşâhede edilmektedir.
İbrahim Hakkı, Osmanlı’nın gerileme döneminde yaşamış bir âlim olduğu için, o günkü toplumu iyi analiz etmiş, eserini ihtiyaç duyulacak temel
konulara ayırmış, kolay okunur ve ezberlenebilir bir metotla kaleme almış
ve bu sayede eseri toplum tarafından kabul görmüştür. Telifinin üzerinden
uzun bir zaman geçmiş olmasına rağmen değerini koruyan Hüdâ Rabbim
İlmihâli, bu değerini yazılmış olduğu dönemdeki toplumun temel bilgiler
konusundaki ihtiyaçlarına cevap vermesinden almıştır.

d. Eserin Metni: Manzûm İlmihâl (Hüdâ Rabbim)
Bismillâhirrahmânirrahîm.
Hudâ Rabbim, nebîm hakkâ Muhammed’dir Rasûlüllâh.
Hem İslâm dînidir dînim, kitâbımdır kelâmullah.
Akâid içre ehl-i sünnet oldu mezhebim hakkâ,
Amelde Ebû Hanife mezhebimdir mezhebim vallâh.
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Dahi zürriyyetiyim Hazret-i Adem nebînin hem,
Halîl’in milletiyim dahi kıblem Kâbe beytullah.
Bulunmaz Rabbimin zıddı ve ne mislî âlemde,
Ve sûretten münezzehtir, mukaddestir Teâlâllah.
Şerîki yok, berîdir doğmadan dâhi doğurmakdan,
Ehaddır, küfvü yok, İhlâs içinde zikreder Allâh.
Ne cism ü ne arazdır, ne mütehayyiz ne cevherdir.
Yemez, içmez, zaman geçmez, berîdir cümleden Allâh.
Tebeddülden, tegayyürden dahi elvân ü eşkâlden,
Muhakkak ol müberrâdır budur selbî sıfatullah.
Ne göklerde, ne yerlerde, ne sağ ve sol ve ön ardda;
Berîdir şeş cihetten ol ki yokdur hiç mekânullah.
Hudâ vardır, velî yok varlığına evvel ü âhir;
Yine ol varlığıdır kendinden, gayrı değil vAllâh.
Bu ‘âlemler yoğ iken ol vâr idi, ferd ü tek ü tenhâ;
Değildir kimseye muhtac o, hep muhtac gayrullah.
Anâ hâdis hulûl etmez ve bir şey’i vâcib olmaz kim;
Her işte hikmeti vardır, ‘abes fi’l işlemez Allâh.
Hulûl etmez o Zât ‘abde, ve hiç bir ferde zulmetmez.
İbâdın ıslâhı lâzım değil kim, halk ede Allâh.
Anâ bir kimse cebr ile bir iş işletemez aslâ;
Ne kim kendi murad eyler, vücûda ol gelür billâh.
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Anın herbir kemâli bî-tegayyür hâsıl olmuştur;
Ki, yoktur muntazır olunacak hiç bir kemâlullâh.
Sıfât-ı bâ-kemâliyle o dâim muttasıftır kim;
Kamû noksan sıfatlardan beridir zül-celâl Allâh.
Sekizdir çün sıfat-ı zâti, ‘ilm ile irâdettir;
Hayat u kudret u halk u basar, sem’ u kelâmullâh.
Alîm oldur ki, ilmine erişmez kimsenin aklı;
İhâta eylemiştir cümle bu eşyayı ilmullâh.
Mürîd oldur, dileyici ve her şey üzre kâdirdir;
Ne kim diler, olur peydâ alâ vefk-ı murâdillâh.
Cemî-i hayr ü şerri ol diler, takdîr ü halk eyler;
Velî hayrı sever, ancak ki sevmez şerleri Allâh.
Basîr oldur hakîkatte, ki hep eşyâya nâzırdır;
Velî gözden münezzehtir, basardır min sıfatillah.
Semi’ oldur, işitir âvâzı hem sır ile cehri;
Münezzehtir kulaktan ol, sıfattır anda sem’ullâh.
Mütekellimdir ol ammâ berîdir dilden, ağızdan;
Hurûf ü lafz u savt ile değil vasf-ı kelâmullâh.
Sübutiyye sıfatı kim ne aynıdır ne gayridir.
Kadîm u dâim u zâtiyle kâimdir sıfâtullâh.
Hakk’ın mükrem ibâdıdır melekler yerde göklerde;
Avâmından avâm-ı nâsı efdal eylemiş Allâh.

İBRAHİM HAKKI ERZURUMÎ’NİN MANZÛM İLMİHÂLİ

Yemek, içmek, hem erkeklik, dişilik yoktur onlarda;
Hakk’a hiç âsî olmazlar, mutîdirler li-emrillâh.
Dahi Cibrîl ü Mîkâil ü İsrâfil ü Azrâil;
Mukarrebdir, Peygamberdir bu dördü hep emînullah.
Hakk’ın yüzdört kitabı hem, nebîler üzre inmiştir;
Kütübdür anların dördü, suhuf yüzü kelâmullah.
Zebûr’u verdi Dâvûd’a, dahi Tevrât’ı Mûsâ’ya;
Ve hem İncîl’i İsâ’ya, getirmiş Cibrîl-i billâh.
Habîbullah’a Kur’an’ı getirdi hâcet oldukça;
Yirmiüç yıl itmam eyleyib, kat’ oldu vahyullah.
Dahi ben enbiyâ hakkında bildim, ‘ismet ü fıtnat,
Nezâfet hem emânet, sıdk ile tebliğ-i hükmüllah.
Gadirle kizb ü humk u kitmân ü hıyânetten
Münezzehtir, müberrâdır cemî-i enbiyâullah.
Nebîler ismini bilmek dediler ba’zılar vâcib,
Yirmisekizin bildirdi Kur’an’da bize Allâh:
Biri Âdem, biri İdrîs ü Nûh ü Hûd ile Sâlih,
Hem İbrâhim ü İshâk ile İsmâil zebîhullah.
Dahi Ya’kub ile Yûsuf, Şuayb ü Lût ile Yahyâ;
Zekeriyyâ ile Hârûn, ah-i Mûsâ kelîmullah.
Ve Dâvud u Süleymân, ve dahi İlyâs u Eyyûb’dur,
Birisi Elyesa’dır, dahi İsâ’dır o rûhullah.
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Birisinin ismi Zül-kifl, ve biri Yûnus nebîdir hem,
Hitâmı ol habîb-i Hak Muhammed’dir Rasûlüllah.
Uzeyr Lokmân u Zülkarneyn üçünde ihtilâf olmuş,
Ki, ba’zı enbiyâdır der, ve ba’zı der veliyyullah.
Cemî-i enbiyânın evvelidir Hazret-i Adem;
Kamudan efdal u âhir Muhammed’dir Habibullah.
İkisinin arasında katı çok enbiya geldi.
Hisâbın kimseler bilmez, bilir anı hemân Allâh.
Risalât-ı rüsûl, mevt ile bâtıl olmaz ol kat’â,
Ve efdaldir melekler cümlesinden enbiyâullah.
Bizim Peygamberin ahkâm-ı şer’i öyle bâkîdir,
Ki ehl-i mahşeri bu şer’ ile fasledecek Allâh.
Ve Mir’ac-ı Nebî haktır, ana şahsıyla muhtastır;
Çıkıp fevkal-ûlâya Hakk’ı görmüştür Habîbullâh.
Cihan cümle cihâtıyla ve eczâ ve sıfâtıyla,
Hem ef ’’âl-i ‘ibâdın hayr ü şerri, cümle halkullâh.
Anın ilm ü murad u halk u takdiriyle hâdistir;
Ki yoktur Hâlik u Bâri iki âlemde gayrullâh
İbâdın ihtiyârı vardır ef ’âlinde cüz’îce
O ef ’âl üzre bulmuşlar sevâb u hem ikâbullah
Ol ef ’âlin cemîlidir, Hakk’ın hubb u rızâsıyla;
Kabîhinde bulunmaz ne muhabbet, ne rızâullâh.
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Sevâb efdâlıdır Hakk’ın, ve ‘adlidir ‘îkâb anın;
Vücûb îcâbsız Hakk’a, bî-istihkâk-ı abdullâh.
Mukârindir bu fi’le istitâat kim, o kudrettir;
Bulunsa istitâat olunur teklîf-i şer’ullah.
Ki ‘abdin kendi vüs’unda ne kim olmaz, ânı aslâ,
Anâ din içre teklif etmemiştir ol Rahîm Allâh.
Haram erzaktır, herkes yer içer kendi rızkın hep;
Ve kimse kimsenin rızkın alıp ekl edemez vallâh.
Ecel vaktinde meyyittir o maktûl ü ecel birdir
Ve hâl-i ye’sin imânı değil makbûl ‘indallâh.
Heyulâ yoktur, ezhân içre bir cüz olduğu haktır;
Ki ol vasf-ı tecezzîden müberrâdır der ehlullâh.
Kabirde meyyite Münker-Nekir dört şey suâl eyler;
Ki Rabbin kim, nebin kimdir, nedir dinin ve kıblen gâh?
Cevabın verenin, cânıyla cismi zevk eder anda;
Şaşıp küffar u âsîler çeker anda azâbullâh.
Bu dünyaya gelen gider, ki kalmaz canlı hiç kimse;
Dahi yevm-i kıyâmette eder emvâtı ba’s Allâh.
Verirler defter-i a’mâlini her âdemin anda;
Kiminin sağ eline, kimine soldan maâzAllâh.
Kitâbıyla hisâbı var, Hudâ’nın rûz-ı mahşerde;
Sorarlar herkesin ef ’âl ü akvâlin bi-emrillâh.
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Kebâirle seğâir ehline ol gün, şefâatler
Ederler Enbiyâ ve ehl-i ilm ü evliyâullah.
Ameller vezn olundukta sırâtı geçmemiz haktır;
Ve kevserle sekiz cennet, verir mü’minlere Allâh.
Girecek cennete mü’minler, anda çok bulup ni’met;
Görürler şüphesiz anda niteliksiz cemâlullâh.
Ve cennetle cehennem şimdi var, ehliyle bâkîdir.
Cehennem yedidir, ehlin yakar dâim o nârullah.
Kazâ ile gelir her hayr u şer, Tanrı cenâbından;
Bulur hayr, ehlini dâim; olur şer, ehline hem râh.
Ve Peygamber ne kim eşrât-ı saatten haber vermiş;
İnandım cümlesin izhâr eder vaktinde hem Allâh.
Çıkar yer dabbesi, Deccâl ü Ye’cûc ile Me’cûcu;
Doğar gün mağribinden, çün iner gökten o Rûhullah.
Kebîre mü’mini îmândan ihrac eylemez dahi,
Ne küfre dâhil u ne tâatin habt ede indAllâh.
O isyan, eylemez ânî muhalled hem cehenemde;
Meğer kim îtikad eyler helâl anı, maâzAllâh.
Hudâ afv eylemez şirki ve illâ andan ednâyı;
Dilediği kulundan her günahı afv eder Allâh.
Kebâirden kaçan câiz, ikâb olmak sagâirle
Ve bî-tevbe giden câiz, kebâirden geçe Allâh
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Kabul eyler duâyı Hak Teâlâ, kendi fazlıyla;
Ve hâcât-ı ibâdı hem kaza eyler Raûf Allâh
Dahi îmân ile İslâm, ikisi şey’-i vâhiddir.
Cenâb-ı Hak’tan ol her ne getirdiyse Rasûlüllah.
Kamusın dil ile ikrâr u tasdîk eyledim bil-kalb;
Birine yoktur inkârım, inandım şüphesiz vAllâh.
Çü dîn a’mâli îmandan muhakkak başka, hâricdir.
Pes, îman izdiyâd u nâkıs olmaz, hıfz ede Allâh.
Dimem ki inşâAllâh mü’minim, bel mü’minim hakkâ;
Bu mânâ ile îmân, kesbî ve mahlûktur vallâh.
Ve ammâ Tanrı’nın kendi kuluna ma’rifet gencin,
Hidâyet kıldığı mânâ ile vehbîdir ol tallâh.
Ve îmân-ı mukallid hem sahîh olmuştur, ammâ kim
Ol istidlâl-i aklı terk ile, âsîm olur billâh.
Kerâmât-ı velî haktır, nebîsi mu’cizâtıdır;
Keser az müddet içre çok mesafe evliyâullâh
Bulurlar vakt-ı hâcette, taâm u hem libâs anlar.
Behâim hem cemâd, anlarla söylerler biiznillah.
Gehî su üzerinde meşy ederler vecd ü hâletle
Havâda gâh uçarlar, hark eder âdâtını Allâh
Erişmez bir velî, hiçbir nebînin rütbesine hem;
Ana ermez ki, andan sâkıt ola emr ü nehyullah.
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Ve efdal evliyâ Sıddîk-ı Ekber, ba’dehû Fâruk;
Ve Zin-nûreyn’den sonra Ali’dir ol veliyyullah.
Bu dördü hem hilâfette, bu tertib üzre kâimdir.
Bu çâr-yârdan sonra hem efdâl evliyâullâh
Kalan ashabıdır ki, cümlesinin zikri hayr olsun;
Cemi-i âl ü ashâb-ı kirâmı sevmişem fillâh.
‘Aşere-i Mübeşşere ve Fâtıma, Hasan, Hüseyin
Bu ümmetten bunlara, cennet ile neşhedü billâh.
Ve gayri kimseye aynıyla cennetlik denilmez kim;
O gayba hükm olur, gaybı ne bilsin ânî gayrullah.
Ve ashâb-ı kirâmın cümlesinden sonra ümmetten,
Cemî-i tâbiîn olmuştur efdal evliyâullah.
İmamül-müslimîn, sultân-ı müslim hür mükellef hem,
Kureyşî, tâhir olmalı, edip tenfîz-i hükmüllah.
Velî Hâşimli ma’sûm, efdal olmak şart değildir kim;
O fısk u cevr için hiç mün’azil olmaz bi-emr’illâh.
Ve berr ü fâcire uyup, namâzım kılarım bile
Hem anların cenazesi namâzın kılarım lillâh
Ve huf üzre hazarda, hem seferde mesh câizdir;
Ve müskir olmayan temr ü ‘ineb suyu mübâhullah.
Tasaddukla duâmızdan bulur emvâtımız ni’met;
Ve fazl-ı emkine, eşhâs u ezmân haktır eyvAllâh.
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Bilinmez müşrikin etfâli, cennette mi, nârda mı?
Ve küffara Kirâmen Kâtibîn vermiş kerîmullâh.
Ne ki ma’dumdur, ol şey’-i mer’î addolunmaz hem
Mükevven kâinata benzemez şeydir Teâlallâh.
İsâbet-i ‘ayn câizdir ve sihr insana vâkîdir.
Beşer aklından efdaldir ulûm-u enbiyâullah.
Delile müctehid evvel bakıb eyler isabet hak;
Ve sonra hükme bakdıkta, hatâsın afveder Allâh
Ki hak birdir, muayyendir ve Kur’an u hadis ancak,
Ne mikdâr olsa mümkün zâhirine hamlolur her gâh.
Bu zâhirden ol ehl-i bâtının da’vâsı mânâya,
Udûl u hem nusûsu redd ü istihfâf-ı şer’ullah.
Hem istihlâl-ı zenb u rahmet-i Hak’tan ye’s, hem de
‘Azabından emîn olmak, bu cümle küfrdür billâh.
Ve lafz-ı küfrü ta’vîle ve kâhin sözlerin tasdîk
Küfürdür, lâkin inkârı yeniden tevbedir lillâh.
Hudâ otuz iki farzı ‘ibâdına buyurmuştur.
Kamusun farz bildim, boynuma aldım, bi-tav’i’llah.
Şürûtu beştir İslam’ın ki, tevhid ü salat u savm
Zekât u hac ganîler hakkında farz eylemiş Allâh.
Namâzın şartı, hariçte olanlar altı farz olmuş
Ve erkânı içinde oldular hem altı farzullâh.
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Dışındaki tahâret, setr-i avret, vakti bilmektir;
Ve abdest almak u niyyet, hem istikbâl-i Beytullâh.
Namâz içinde tekbîr ü kıym ile kırâeâttır.
Rükû’ u ka’de-i uhrâ, ikişer secdedir lillâh.
Vüdûun farzı yüz yumak, yedini mirfâkıyla hem.
Başa mesheyleyip, ayakları guslet dedi Allâh.
Ve guslün farzı üçtür, kim temazmuzdur hem istinşâk;
Üçüncü cümle a’zâsın yumaktır tevbeten lillâh.
Teyemmüm eylemek vacibdir abdest ile gusl için.
Su bulunmazsa, ya kudret yok isedir bu şer’ullah.
Ânın rüknü iki vurmak, şürûtu beş: biri niyyet
Sa’îd ü tâhir u mesh ü biri acz-i ‘ibâdullâh.
Ve savmın farzı üç: niyyetle ekl ü şürbü terk etmek,
Fecir doğdukta, gün batınca imsak oldu emrullâh.
Dahi haccın furûzu üç: biri ihrâma girmektir,
Biri vakfe Cebel üzre, ziyâret oldu Beytullâh.
Harâmı î’tikâd etmek haram, andan sakınmaktır.
Helâli hem helâl etmek, budur cümle furûzullâh
Hem ashâb-ı güzîn ü tâbiîn ü müctehidînin
Ne kim var, ehl-i sünnet vel-cemaât cümle ehlullâh
Kamunun î’tikadın bu yüz on beyt içre bil Hakkı,
Budur hak mezheb ancak, bunda sâbit eylesin Allâh.
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Eğer benden küfür, amd u hatâen sâdır olduysa;
Ben o küfrün cemî’inden berî oldum li-vechillâh.
Dahî şer’a muhâlifse, eğer ef ’âl ü akvâlim,
Ben anlardan rücu’ ettim ve tübtü kurbeten lillâh.
Ne kim kılmış Habîbullâh bize tebliğ-i ahkâmı,
Kabul ettim ânî, âmentü billâhi ve hükmillâh.
Dilim ikrârını kalbimle tasdîk eyledim cândan,
Senin hıfzında îmânım, emânet olsun ey Allâh! (Âmîn)

SONUÇ
Bu çalışmanın sonunda şu sonuçlara ulaşılmıştır:
Kısaca “davranış bilgisi” demek olan ilmihâl, her Müslümanın bilmesi gereken temel bilgilerden ibarettir. Îmân, ibâdet, ahlâk ve muâmelât konularına dair ilmihâl bilgileri, İslâmî bilgilenmenin ilk aşaması ve en yaygın olanıdır.
İlmihâl kitaplarının büyük çoğunluğu mensur olmakla birlikte küçümsenemeyecek bir kısmı da manzûm olarak hazırlanmıştır. Eserin ihtiva edeceği bilgilerin manzûm olarak sunulduğunda daha kolay öğrenileceğini düşünmek ve eserin cazibesinin artırılmasında edebi sanatların sunmuş olduğu imkanlardan faydalanmak istemek, manzum eser yazımının tercih edilme sebeplerinden birkaçıdır.
İbrahim Hakkı Erzurumî’nin Manzûm İlmihâl isimli küçük hacimli risalesi Osmanlı döneminde yazılan ve nazım türü ilmihâl kategorisinde yer
alan bir eserdir. Nüshalarda “Manzum İlmihâl” adı kullanılmakla beraber
bazı nüshalarda “HüdâRabbim, Erzurumî Mağfûr İbrahim Hakkı Efendi
Hazretlerinin Âsâr-ı-Bedî’ası” şeklinde geçmektedir.
İslam bilim ve kültürünün güçlü temsilcilerinden birisi olan Hakkı,
farklı konularla alakalı çok sayıda kıymetli eser yazmıştır. Yaşadığı dönemi
aydınlatmakla kalmamış, kendisinden sonraki dönemlere de ışık tutmuştur.
Eserlerinin adedi hakkında farklı görüş ve ifadeler bulunsa da bizzat kendisi “İnsâniyye” adlı eserinin sonunda, beş ana ve on evlat eser olmak üzere on
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beş kitap yazdığını söylemektedir. İbrahim Hakkı, büyük kitaplarının içine
aldığı küçük risalelerini müstakil bir eser olarak saymamıştır.
Manzûm ilmihâl, bazı nüshalarda İbrahim Hakkı dışında farklı müelliflere nispet edilmişse de bunun müstensih hatası olması ihtimali vardır.
Eserin İbrahim Hakkı Erzurumî’ye nispeti en güçlü ihtimal olarak görülmektedir.
Manzûm ilmihâl, küçük hacimli bir risâle olmasına rağmen halk arasında ‘’Hüdâ Rabbim” ismiyle büyük şöhret kazanmıştır. Eser, okunması kulağa hoş gelen, ezberlenmesi kolay, sade ve akıcı bir uslüp ile yazılmıştır.
İbrahim Hakkı, Türkçe nazmettiği bu eserini Hanefi mezhebinin görüşleri çerçevesinde kaleme almıştır. Bu yönüyle Manzûm İlmihâl, klasik
sünni-Hanefi çizgisini yansıtan bir eser olarak karşımıza çıkmaktadır.
Eser girizgâh ve üç bölümden meydana gelmiştir. Birinci bölüm îmânın
altı esasının (âmentü) şerhi niteliğindedir. Allâh Teâlânın zâti ve subûtî sıfatları, melek, kitap, peygamber, ahiret, kaza ve kader konuları üzerinde durulur. İkinci bölümde islam’ın şartları, namâz, abdest, gusül ve teyemmümün farzları kısaca anlatılır. Üçüncü ve son bölümde Allâh Tealaya istiğfâr,
niyâz ve yakarış ile münacât yer alır.
İlmihâldeki konular eşit ağırlıkta yer bulmamış, özellikle îmân konusu,
diğer konulara nazaran daha uzun ele alınmıştır. Bunun gerekçesiyle alakalı müellif, eserinde herhangi bir açıklama yapmamıştır. Muhtemelen, inanç
konusunun diğer konulara göre daha önemli ve halkın bu konudaki bilgi
ihtiyacının daha çok olduğunu düşünmüş, toplumun o günkü ihtiyaçlarını ve hassasiyetlerini göz önünde bulundurarak eserini bu şekilde tasnif etmiştir.
İbrahim Hakkı’nın bu eserinde, Anadolu ve özellikle de Erzurum bölgesindeki Osmanlı medreseleri yanında başta İstanbul ve Kahire olmak
üzere seyahat ettiği veya seyahat yollarında gözlemlediği medreselerde ve
ilmî ortamlarda gördüğü ve muttalî olduğu mütedâvil eserleri dikkate aldığı söylenebilir.
İslâmî ilimlerin entellektüel düzlemde incelendiği klasik eserlerden, ele
aldığı meseleler ve konuyu sunuş biçimi açısından farklılık arzeden geleneksel ilmihâl kitaplarında olduğu gibi bu eserin de, daha çok dînî ilimlerle meşgul olamayan halk kesimi ile, eğitime yeni başlayan talebeler dikka-
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te alınarak yazıldığı anlaşılmaktadır. Bununla birlikte eserin bilgi yönüyle olmasa da, edebî zevk, dil ve üslûp bakımından ilim ehline de hitap ettiği söylenebilir.
Muhâtap kitle talebe ve halk olduğundan bu eserde yapılmak istenen
salt İslâmî bilgi sunmak değil, kitlenin dînî bilgiyi, dolayısıyla dînî eğitimi
almalarını temin etmek olmuştur. Bundan dolayı müellifin, konuların anlatımı sırasında görüşlerden en sahih olanını ortaya koyup diğer yorumlara
yer vermediği müşâhede edilmektedir.
İbrahim Hakkı, Osmanlı’nın gerileme döneminde yaşamış bir âlim olduğu için, o günkü toplumu iyi analiz etmiş, eserini ihtiyaç duyulacak temel
konulara ayırmış, kolay okunur ve ezberlenebilir bir metotla kaleme almış
ve bu sayede eseri toplum tarafından kabul görmüştür. Telifinin üzerinden
uzun bir zaman geçmiş olmasına rağmen değerini koruyan Hüdâ Rabbim
İlmihâli, bu değerini yazılmış olduğu dönemdeki toplumun temel bilgiler
konusundaki ihtiyaçlarına cevap vermesinden almıştır.
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اﳌﻠﺨﺺ
)ﺣﻴﺚ( ﺑﺼﻮٍر ﻣﺨﺘﻠﻔ ٍﺔ دون اﻟﻨﻈ ِﺮ أو اﻻﻟﺘﻔﺎت إﻟﻰ
اﺳﺘﻌﻤﻞ اﻟﻔﺮزدق
ُ
ِ
اﻟﻔﺮزدق وأﺳﻠﻮﺑُﻪ اﻟﻬﺎﺟﻢ ﻋﻠﻰ
ﺷﻴﻮع اﻻﺳﺘﻌﻤﺎل أو ﻧُ ْﺪرﺗﻪ ،وﻫﺬا َدﻳ َﺪ ُن
وإن ﺧﺮَج ﻋﻠﻰ ﺗﺮ ٍ
ﺗﻴﺐ أو ﻗﺎﻋﺪةٍ ،ﻓﺮأﻳﻨﺎ
)ﺣﻴﺚ( ﻓﻲ ﺷﻌﺮﻩ
اﻟﻤﻌﻨﻰ ﺣﺘّﻰ ْ
ُ
ٍ
ﺑﺎﺳﺘﻌﻤﺎﻻت ﺷﺘّﻰ ﻣﻨﻬﺎ:
ﻣﺠﻴﺌُﻬﺎ ﻣﻀﺎﻓ ًﺔ إﻟﻰ اﻟﺠﻤﻠ ِﺔ ﻋﻠﻰ رأي اﻟﺠﻤﻬﻮرِ ،وﺷﻴﻮع اﻻﺳﺘﻌﻤﺎل،
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ﺟﺮٍ)اﻟﺒﺎء ،ﻓﻲ،
وﻣﻨﻬﺎ ﻣﺠﻴﺌُﻬﺎ ﻣﻀﺎﻓ ًﺔ إﻟﻰ اﻟﻤﻔﺮِد وﻫﻮ ﻗﻠﻴﻞٌ ،وﺟﺎءت ُ
)ﺣﻴﺚ( ﻣﺠﺮورًة ﺑﺤﺮوف ّ
ﻋﻠﻰ ،ﻣِﻦ ،إﻟﻰ(.
ﻓﺘﺘﺒّﻌﻨﺎ ﻫﺬﻩ اﻻﺳﺘﻌﻤﺎﻻت واﺳﺘﺸﻬﺪﻧﺎ ﺑﺄﺑﻴﺎﺗﻪ وﻋﺎرﺿﻨﺎﻫﺎ ﺑﺄﻗﻮال اﻟﻔﺼﺤﺎء
واﻟﻠّﻐﻮﻳﻴﻦ واﻟﻨﺤﺎة.
ِ
أﻳﺖ أ ّن ﻣﻦ
وﻧﻈﺮاً ﻟﻼﺧﺘﻼف اﻟﺬي ﺟﺮى ﺑﻴﻦ اﻟﻌﻠﻤﺎء ﻓﻲ
اﺳﺘﻌﻤﺎل ﺣﻴﺚ ر ُ
اﻷﻫﻤﻴّ ِﺔ ﻛﺘﺎﺑ َﺔ ٍ
ﺑﺤﺚ ﻓﻲ ﻫﺬا اﻻﺳﺘﻌﻤﺎل ووﺟﻮﻫﻪ ،وﻗﺪ وﻗﻊ اﻻﺧﺘﻴﺎر ﻋﻠﻰ ﺷﻌﺮ
ّ
ﻟﺤﻴﺚ واﺳﺘﻌﻤﺎﻟﻬﺎ ،إﺿﺎﻓ ًﺔ إﻟﻰ أ ّن اﻟﻔﺮزدق
اﻟﻔﺮزدق ﻻﺷﺘﻤﺎﻟﻪ ﻋﻠﻰ ﺻﻮٍر ﻣﺘﻌ ّﺪد ٍة ُ
ﻣﻦ ﺷﻌﺮاء اﻻﺣﺘﺠﺎج؛ ﻓﻘﺪ ﻛُﺜـ َﺮ َد َوَرا ُن أﺑﻴﺎﺗ ِﻪ ﻓﻲ ﻛﺘﺐ اﻟﻨﺤﺎة واﻟﻠﻐﻮﻳّﻴﻦ ﺷﻮاﻫ َﺪ
ﻋﻠﻰ اﻟﻔﺼﺎﺣ ِﺔ اﻟﻠﻐﻮﻳّﺔِ ،واﻟﻘﻮاﻋ ِﺪ اﻟﻨﺤﻮﻳّﺔ.
ِ
ﻣﺖ اﻟﺒﺤﺚ ﺑﺘﻤﻬﻴ ٍﺪ
اﻟﻮﺻﻔﻲ
اﻟﺒﺤﺚ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻨﻬﺞ
اﻋﺘﻤﺪت ﻓﻲ
ُ
ﱢ
ﱢ
اﻟﺘﺤﻠﻴﻠﻲ ،وﻗ ّﺪ ُ
ِ
اﻟﻔﺮزدق وﺷﻌﺮﻩ؛ ﻟِﻀﺮورة ذﻟﻚ ﻓﻲ ﻓﻬﻢ
اﺷﺘﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﻟﻤﺤ ٍﺔ ﺳﺮﻳﻌ ٍﺔ إﻟﻰ ﺣﻴﺎ ِة
اﺳﺘﻌﻤﺎل اﻟﻔﺮزدق ﻟﺤﻴﺚّ ،ﺛﻢ ﺗﺮّﻛﺰ اﻟﺒﺤﺚ ﻋﻠﻰ اﺳﺘﻌﻤﺎل اﻟﻔﺮزدق ﻟﺤﻴﺚ؛
ِ
ُﺻﻠ ِ
ﻣﺘﻨﻮﻋﺔ ﺑﺤﺴﺐ اﻻﺳﺘﻌﻤﺎل
ْﺐ
اﻟﺒﺤﺚ .وﻗﺪ ُ
أدرت اﻻﺳﺘﻌﻤﺎل ﻋﻠﻰ ﻋﻨﺎوﻳﻦ ّ
ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺤﻮ اﻵﺗﻲ:
 اﺳﺘﻌﻤﺎل ﺣﻴﺚ ﻟﻠﻤﻜﺎن. دﺧﻮل ﺣﺮوف اﻟﺠﺮ ﻋﻠﻰ ﺣﻴﺚ. إﺿﺎﻓﺔ ﺣﻴﺚ إﻟﻰ اﻟﻤﻔﺮد.أﺑﺪﻳﺖ رأﻳﻲ ﺑﻌ َﺪ ذﻛﺮ اﻻﺳﺘﻌﻤﺎل وﻻ ﺳﻴّﻤﺎ ﻓﻲ إﻛﺜﺎر اﻟﻔﺮزدق ﻣﻦ اﻻﺳﺘﻌﻤﺎل
و ُ
ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﺒﺤﺚ وﻣﺼﺎدرﻩ وﻣﺮاﺟﻌﻪ.
اﻟﻨﺎدرّ ،ﺛﻢ ُ
ذﻛﺮت َ
Conclusion:
) with different pictures without looking at orﺣﻴﺚ( el-Farazdak used haytho
returning to common usage or rarity, and this is el-Farazdak' habit and attacking method on the meaning even though he got away from the order or
) in his poetry with different usage as:ﺣﻴﺚ( rule. And we saw haytho
According to the audience, its coming as added to the sentence, and the
common of the usage, and its coming as added to the singular and it is less,
)ﻣﻦ( ) minﻋﻠﻰ() alaﻓﻲ( ) fiب( came trailed by the preposition as:baﺣﻴﺚ(( haytho
)..إﻟﻰ( ila
I followed this usage and I witnessed (gave) with his lines of poetry and objected them with linguists and grammarians’ words.
Keywords
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Özet:
) mekan zarfının yaygın ve bilinen kullanımını dikﺣﻴﺚ( el-Ferezdak haysukate almadan kullanmıştır. Bu üslup ve kullanım herhangi bir gramer kuralına aykırılık teşkil etse bile el-Ferezdak’ın sıklıkla başvurduğu yöntemler) zarﺣﻴﺚ( den biridir. Onun şiirlerinde aşağıdaki örneklerde görüldüğü gibifını farklı şekillerde kullandığı görülmektedir:
- Çoğunluğun da esas aldığı ve yaygın olarak kullandığı cümleye izafe olması durumu,
- Çok nadir bir kullanıma sahip olup müfrede izafe şeklinde kullanılması durumu,
) gibi harfi cerlerden sonra mecrûrإﻟﻰ( ), ilâﻣﻦ( ), minﻋﻠﻰ( ), ‘elâﻓﻲ( ), fîب( - bâ
durumunda kullanması.
Bu makalede el-Ferezdak’ın yukarıda zikredilen kullanım şekilleri ele alınacak, beyitlerinden örnekler alınarak, dil ve gramer âlimlerinin görüşleri ışığında açıklamaya çalıştım.
Anahtar Kelimeler
haysu, kullanmak, el-Ferezdak, harfi cer.

ﺗﻤﻬﻴﺪ:

ﻟَ ْﻤ َﺤ ٌﺔ إﻟﻰ ﺣﻴﺎ ِة اﻟﻔﺮزدق وأُﺳﻠﻮﺑِ ِﻪ ﱢ
اﻟﺸ ْﻌ ﱢ
ﺮي:
ﺑﻦ ٍ
ﻏﺎﻟﺐ وﻳﻜﻨّﻰ ﺑﺄﺑﻲ ﻓﺮاس ،واﻟﻔﺮزدق ﻟﻘﺒُﻪ ،وﻗﻴﻞ ﻓﻲ ﺳﺒﺐ ﺗﻠﻘﻴﺒﻪ ﺑﻬﺬا ﻟﻠﻘﺐ
ﻫﻮ َﻫ ّﻤﺎم ُ
أﻗﻮال ﻛﺜﻴﺮة ،و ّ
ِﻒ
اﻟﺠﻬﻢ اﻟﺬي ﻓﻲ وﺟﻬﻪ ،واﺧﺘُﻠ َ
ﻟﻌﻞ اﻟﺴﺒﺐ اﻷﻗﺮب إﻟﻰ اﻟﺼﻮاب ﻫﻮ اﻟﻐِﻠﻈ ُﺔ و ُ
ودق ،أم ﻫﻲ ﻓﺎرﺳﻴﺔ ﻣﻌﺮﺑﺔ1.
ﻓﻲ أﺻﻞ ﻛﻠﻤﺔ اﻟﻔﺮزدق ﻫﻞ ﻫﻲ ﻋﺮﺑﻴﺔ ﻣﻦ :ﻓﺮز ّ
ّ َُّ
وﻟﺪ ﻓﻲ ﺧﻼﻓﺔ ﻋﻤﺮ ﺑﻦ ّ
اﻟﺨﻄﺎب رﺿﻲ اﻟﻠﻪ ﻋﻨﻪ ﻓﻲ ﺣﺪود ﺳﻨﺔ  20ﻫـ ,وﻋﺎش ﻓﻲ ﻛﻨﻒ
اﻟﻌﺮبَ ،
اﻟﺸﻌﺮ وﻛﻼ َم ِ
ﻧﻬﻞ اﻟﻔﺼﺎﺣ َﺔ ﻣﻦ اﻟﺒﺎدﻳ ِﺔ وﻣﻦ ﻗﺒﻴﻠﺔ
واﻟﺪﻩ ﻓﺄﺣﺴﻦ ﺗﺜﻘﻴ َﻔ ُﻪ وﺗﻬﺬﻳﺒَ ُﻪ ورّواﻩ َ
َ
ﺗﻤﻴﻢ ﻣﻦ أﻓﺼﺢ ِ
وﺗﻲ اﻟﻘﺪرَة ﻋﻠﻰ ﺗﺸﻘﻴﻖ اﻟﻜﻼم
اﻟﻌﺮب،
ﺗﻤﻴﻢ؛ ﻓﻘﺪ ﻛﺎﻧﺖ ُ
ﻓﺄﺣﺎط ﺑﺴ ﱢﺮ اﻟﻌﺮﺑﻴّﺔ وأُ َ
ﻔﻀﻠﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺳﺎﺋﺮ اﻷﻣﺎﻛﻦ اﻟﺘﻲ ُﻧﻌ َﻢ ﺑﻬﺎ.
ﻳﺤﻦ إﻟﻴﻬﺎ وﻳُ ّ
ﻓﻤﺎ ز َال وﻓﻴّﺎً ﻟﻠﺒﺎدﻳ ِﺔ ﻣﺘﻄﺒﱢﻌﺎً ﺑﻄﺎﺑَﻌِﻬﺎ ّ
ﻣﺎذﻫﺐ
ﻬﺮ ﺑﻨﻘﺎﺋﻀﻪ ﻣﻊ ﺟﺮﻳﺮ ،وﺗﻮﻓﻲ اﻟﻔﺮزدق ﺳﻨﺔ 110ه ﻋﻠﻰ
ذاع ِﺻﻴﺘُﻪ ﻓﻲ
ِ
َ
اﻷﺻﻘﺎع واﺷﺘُ َ
اﻟﻴﻪ أﻛﺜﺮ اﻟﺒﺎﺣﺜﻴﻦ ،وﻗﻴﻞ إ ّن وﻓﺎﺗَﻪ ﻛﺎﻧﺖ ﺳﻨﺔ 114ه2.
1
2

اﻧﻈﺮ اﻟﻔﺤﺎم ,أﺣﻤﺪ ﺷﺎﻛﺮ ,اﻟﻔﺮزدق ,دار اﻟﻔﻜﺮ ,دﻣﺸﻖ  ،1977ص.205 116- :
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اﻟﺸﻌﺮي:
أﺳﻠﻮﺑﻪ
ّ

اﻟﻔﺮزدق ﻋﻠﻰ ﺧﺸﻮﻧﺘﻪ اﻟﺒﺪوﻳّﺔِ؛ ﻓﻜﺎن أﺳﻠﻮﺑ ُﻪ ﺻ ًﺪى ﻟﻠﻄﺒﻴﻌﺔ اﻟﺒﺪوﻳّﺔ ،وﻟﻢ ﻳﺆﺛّﺮ
ﺣﺎﻓﻆ
ُ
اﻟﻔﺮزدق اﻣﺘﺪاداً ﻟﻠﺸﻌﺮاء اﻟﺠﺎﻫﻠﻴّﻴﻦ وﻓﺼﺎﺣﺘﻬﻢ
اﻟﺸﻌﺮي ﻛﺜﻴﺮاً؛ ﻓﻘﺪ ﻛﺎ َن
اﻹﺳﻼم ﻓﻲ أﺳﻠﻮﺑﻪ
ُ
ّ
وﺟﺰاﻟﺔ أﻟﻔﺎﻇﻬﻢ وﻏﺮاﺑﺘﻬﺎ ،و ّ
ﻟﻌﻞ
أﻛﺜﺮ
َ
اﻟﻔﺮزدق آﺛﺮ ﻫﺬﻩ اﻟﻐﺮاﺑﺔ ﻓﻲ ﺷﻌﺮﻩ واﻟﻨﱡ ْﺪرَة ﺣﺘّﻰ ُو ِﺻ َﻒ ُ
اﻟﺘﺄوﻳﻞ واﻻﺣﺘﺠﺎج ،وﻇﻬﺮ
ﻴﻦ داﻓ َﻊ
أﺷﻌﺎرﻩ ﺑﺎﻟﺘﻌﻘﻴ ِﺪ
ِ
ﻴﻦ واﻟﻨﺤﻮﻳّ َ
ﺣﺮك ﻓﻲ اﻟﻠّﻐﻮﻳّ َ
اﻟﻠﻔﻈﻲ اﻟﺬي ّ
ّ
»ﻋﻠﻲ ْأن َ
ﺗﺤﺘﺠﻮا«.ﻓﻼ ﺧﻔﺎء ﻓﻲ ﺳﻌﺔ
ُ
أﻗﻮل وﻋﻠﻴﻜﻢ ْأن ّ
اﻟﻔﺮزدق ﻣﺘﺤ ّﺪﻳﺎً ﻟﻬﻢ ،وﻗﺪ ﻗﺎلّ :
ﻟﻐﺔ ﺷﺎﻋﺮﻧﺎ ﻫﺬا وﺳﻌﺔ ا ّﻃﻼﻋﻪ وﻣﻌﺮﻓﺘﻪ ﺑﺄﻳﺎم اﻟﻌﺮب وأﺷﻌﺎرﻫﻢ؛ ﻓﻘﺪ ﻛﺎن ﺣﺎﻓﻈ ًﺔ وراوﻳ ًﺔ ﺣﺘّﻰ
َ
ِ
ﻟﺬﻫﺐ ﺛﻠﺚ ﻟﻐﺔ
ﺷﻌﺮ
ﻗﻴﻞ :ﻟﻮﻻ
ُ
اﻟﻔﺮزدق ﻟﻀﺎع ُ
اﻟﻔﺮزدق َ
ﻧﺼﻒ أﺧﺒﺎر اﻟﻨﺎس ،وﻗﻴﻞ أﻳﻀﺎً :ﻟﻮﻻ ُ
اﻟﻌﺮب.

اﺳﺘﻌﻤﺎل اﻟﻔﺮزدق ﻟـ)ﺣﻴﺚ(:

)ﻇﺮف ﻣﻜﺎ ٍن ﻣﺒﻬﻢ ُ
(ﺣﻴﺚ ُ
اﻟﺴﺎﺣﺮ
ﻳﻔﻠﺢ
ُ
ﻣﺜﻞ َ
)أﻳﻦ( ﻓﻲ اﻹﺑﻬﺎم واﻟﻤﻌﻨﻰ ،ﻗﺎل ﺗﻌﺎﻟﻰ)) :وﻻ ُ
ُ
ﺣﻴﺚ أﺗﻰ(( ]ﻃﻪ.3[69:وﻓﻲ ﻗﺮاءة اﺑﻦ ﻣﺴﻌﻮد رﺿﻲ اﻟﻠﻪ ﻋﻨﻪ ))أﻳﻦ أﺗﻰ(( 4واﻟﻌﺮب ﺗﻘﻮل:
ﺟﺌﺖ ﻣﻦ أﻳﻦ ﻻ ﺗﻌﻠﻢ ،أي :ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﻻ ﺗﻌﻠﻢ.5
وﻗﺪ ﺗﻜﻮن اﺳﻤﺎً وﻫﻲ ﻓﻲ اﻷﺻﻞ اﺳﻢ ﻣﻜﺎن ،6وﻫﺬا ﻣﺎ أﺟﻤﻊ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻨّﺤﺎة ،وﻗﺪ ﺗَ ِﺮُد ﻟﻠ ّﺰﻣﺎ ِن
ﺑﺤﺚ ﺑﻌﻨﻮان
ﺗﻄﻮر اﺳﺘﻌﻤﺎل ﻫﺬﻩ اﻟﻤﻌﺎﻧﻲ و ُﻛﺘﺒَ ْﺖ ﻓﻴﻪ
ٌ
أﻫﻤﻬﺎ ٌ
ﻛﻤﺎ ﺳﻴﺄﺗﻲ ،وﻗﺪ ّ
أﺑﺤﺎث و ّ
ﺑﺤﺚ
)ﺣﻴﺚ ﺑﻴﻦ ﺛﺒﺎت ﻗﻮاﻋﺪ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴّﺔ وﺗَ َﻄ ّﻮر ﺻﻮر اﻻﺳﺘﻌﻤﺎل( ﻟﻌﻮدة ﺧﻠﻴﻞ أﺑﻮ ﻋﻮدة وﻫﻮ ٌ
ُ
ِ
ﻣﺘﻨﻮﻋﺔ ,ﻓﻘﺪ ﺟﺎءت
(ﺣﻴﺚ)ﻓﻲ ﺷﻌﺮ
ِﻤﺎ أﺛﺎر اﻫﺘﻤﺎﻣﻲ
اﺳﺘﻌﻤﺎل ُ
اﻟﻔﺮزدق ﺑﺼﻮر ّ
ﺟﻠﻴﻞ اﻟﻔﺎﺋﺪة ،وﻣ ّ
)ﺣﻴﺚ( ﻟﻠﻤﻜﺎن ﻓﻲ اﺳﺘﻌﻤﺎل اﻟﻔﺮزدق ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻫﻮ ﺷﺎﺋﻊ ﺑﻴﻦ اﻟﻨﺤﺎة ،ﻣﻊ دﺧﻮل ﺑﻌﺾ ﻣﻦ
ِ
ﺑﺎﻟﺒﺤﺚ ﻫﻮ وروُد
وﻣﻤﺎ زا َد اﻻﻫﺘﻤﺎ َم
اﻟﺠﺮ )ﻣﻦ – إﻟﻰ – ﻓﻲ – ﻋﻠﻰ – اﻟﺒﺎء( ﻋﻠﻴﻬﺎّ ،
ﺣﺮوف ّ
إﺟﻤﺎع اﻟﻨﺤﺎ ِة ﻋﻠﻰ إﺿﺎﻓﺘﻬﺎ إﻟﻰ
ﺨﺎﻟﻒ
)ﺣﻴﺚ( ﻓﻲ ﺷﻌﺮ اﻟﻔﺮزَد ِق ﻣﻀﺎﻓ ًﺔ إﻟﻰ اﻟﻤﻔﺮدِ ،وﻫﺬا ﻣﺎ ﻳُ ُ
ُ
َ
اﻟﺠﻤﻠ ِﺔ ﻻ إﻟﻰ اﻟﻤﻔﺮدُِ .ﻛ ﱡﻞ أو َ
ِ
)ﺣﻴﺚ( ﻓﻲ ﺷﻌﺮ
ﻟﻠﺒﺤﺚ ﻓﻲ اﺳﺘﻌﻤﺎل
ﻟﺌﻚ ﻛﺎن داﻓﻌﺎً وُﻣ َﺤ ﱢﺮﻛﺎً
ُ
3
4
5
6

اﻧﻈﺮ :اﻟﻤﻮزﻋﻲ ,ﻧﻮر اﻟﺪﻳﻦ ,ﻣﺼﺎﺑﻴﺢ اﻟﻤﻐﺎﻧﻲ ﻓﻲ ﺣﺮوف اﻟﻤﻌﺎﻧﻲ ،ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻋﺎﺋﺾ اﻟﻌﻤﺮي ،دار اﻟﻤﻨﺎر ،اﻟﻘﺎﻫﺮة 1414ه –
1993م .ص.242 :
اﻧﻈﺮ اﻷﻧﺪﻟﺴﻲ ,أﺑﻮ ﺣﻴّﺎن ,ﺗﻔﺴﻴﺮ اﻟﺒﺤﺮ اﻟﻤﺤﻴﻂ ،ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻋﺎدل ﻋﺒﺪ اﻟﻤﻮﺟﻮد وﻣﺤﻤﺪ ﻋﻮض ،دار اﻟﻜﺘﺐ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ,ﺑﻴﺮوت
1413ه – 1993م.261/1 .
اﻧﻈﺮ اﻟﺠﻮﻫﺮي ,إﺳﻤﺎﻋﻴﻞ ﺑﻦ ﺣﻤﺎد ,اﻟﺼﺤﺎح ,ﺗﺤﻘﻴﻖ أﺣﻤﺪ ﻋﺒﺪ اﻟﻐﻔﻮر ﻋﻄﺎر ،دار اﻟﻌﻠﻢ ﻟﻠﻤﻼﻳﻴﻦ ,ط ،3ﺑﻴﺮوت
1304ه -1984م) .ﺣﻴﺚ(.
اﻧﻈﺮ ﻗﺒﺎوة ,ﻓﺨﺮاﻟﺪﻳﻦ ,إﻋﺮاب اﻟﺠﻤﻞ وأﺷﺒﺎﻩ اﻟﺠﻤﻞ ،دار اﻟﻘﻠﻢ اﻟﻌﺮﺑﻲ ,ط ,5ﺣﻠﺐ 1409ﻫـ .1989 ،ص220:

• 56

 • 57اﺳﺘﻌﻤﺎل اﻟﻔﺮزدق ل

ِ
اﻟﻔﺮزدق ،وﻻ ﻳﺨﻔﻰ ﻋﻠﻰ ذي ٍ
اﻟﻔﺮزدق
ﺑﻲ ﻛﺎﺳﻢ اﻟﻔﺮزدق ﻓ ـ ـ ــ«ﻗﺪ ﻛﺎ َن
ُ
ﺑﺎل ٌ
اﺳﻢ ﻓﻲ اﻟﺸﻌﺮ اﻟﻌﺮ ّ
ﺟﺒﻞ ﺷﻌﺮٍ« ،وﻗﺪ ﻛﺎ َن ﺷﺎﻏ َ
َ
ﺷﻌﺮ
ِﻞ ﻋﻠﻤﺎء اﻟﻨّﺤ ِﻮ ﻓﻲ ﻋﺼﺮﻩ ِ
ﻛﺎﺑﻦ أﺑﻲ إﺳﺤﻖ ﻣ ّ
ِﻤ ْﻦ ﻛﺎﻧﻮا ﻳﺘﻨﺎوﻟﻮن َ
ِ
اﻟﺘﻤﺤﻴﺺ.
اﻟﻔﺮزدق ﺑﺎﻟﻨﻘﺪ و
ِ
ﻟﻐﺎت ﻓﻲ)ﺣﻴﺚ( ﻓﻘﺪ ورَد ﻋﻦ ِ
)ﺣﻴﺚ( وﻫﻲ اﻟﻠﻐ ُﺔ اﻟﺸﻬﻴﺮُة اﻟﺸﺎﺋﻌ ُﺔ،
اﻟﻌﺮب
ُ
وﻇﻬﺮت ٌ
و)ﺣﻮث( وﻫﻲ ﻟﻐ ُﺔ ﻃﻴﱢ ٍﺊ.7
ُ
أﻛﻦ ،وذﻟﻚ ﻷﻧﻬﺎ
ُ
ﺑُ
ﺗﻜﻦ ْ
ﻨﻴﺖ(ﺣﻴﺚ)ﻟﺘﻀﻤﻨﻬﺎ ﻣﻌﻨﻰ اﻟﺸﺮط إن ﻛﺎﻧﺖ ﻟﻠﺸﺮط ،ﻧﺤﻮ :ﺣﻴﺜﻤﺎ ْ
ﺗﺸﺒﻪ اﻟﺤﺮف ﻓﻲ اﻻﻓﺘﻘﺎر؛ إذ ﻻ ﺗُﺴﺘﻌﻤﻞ ّإﻻ ﻣﻀﺎﻓ ًﺔ ْإن ﻟﻢ ﺗﻜﻦ ﻟﻠﺸﺮط.
وإﻧﻤﺎ ﺑﻨﻴﺖ ﻋﻠﻰ اﻟﻀﻢ ،ﺗﺸﺒﻴﻬﺎ ﻟﻬﺎ ﺑِـ ـ ـ ُ
)ﻗﺒﻞ(؛ ﻷﻧﻬﺎ ﺗﻀﺎف إﻟﻰ اﻟﺠﻤﻠﺔ ،واﻹﺿﺎﻓﺔ ﻓﻲ
اﻟﺤﻘﻴﻘﺔ إﻧﻤﺎ ﻫﻲ إﻟﻰ اﻟﻤﻔﺮد ،ﻓﻜﺄﻧﻬﺎ ﻣﻘﻄﻮﻋﺔ ﻋﻦ اﻹﺿﺎﻓﺔ8ﻓﺄُ ِ
ِ
ﺑﺎﻟﻐﺎﻳﺎت و«ﻫﻮ أﺟﻮد
ﻘﺖ
ﻟﺤ ْ
اﻟﻀ ّﻢ ﺗﺸﺒﻴﻬﺎً ﺑﺎﻟﻐﺎﻳﺎت؛ ﻷ ّن
اﻟﻘﻮﻟَ ِ
ﻴﻦ« ﻋﻠﻰ َزْﻋ ِﻢ اﻟﻤﺒ ﱢﺮِد ،9وﻗﺎل اﺑﻦ ﻫﺸﺎم ٍ «:وﻓﻲ اﻟﺜّﺎء ﻓﻴﻬﻤﺎ ّ
اﻟﺠ ﱡﺮ ﻻ ﻳﻈﻬﺮ«.10
اﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻟﺠﻤﻠﺔ َﻛ َﻼ إﺿﺎﻓﺔ؛ ﻷ ّن أَﺛـ َﺮَﻫﺎ وﻫﻮ َ
وﺟ َﻚ اﻟْ َﺠﻨّ َﺔ وُﻛﻼ ﻣِﻨﻬﺎ َرَﻏ َﺪاً َﺣﻴْ ُﺚ ِﺷﺌْﺘُ َﻤﺎ((
))اﺳ ُﻜ ْﻦ أَﻧﺖ وَز ُ
وﻣﻦ أﻣﺜﻠﺘﻪ ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰْ :
]اﻟﺒﻘﺮة.[35 :
ﻮﻫﻢ ]((...اﻟﺒﻘﺮة.[191 :
وﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎل)) :واﻗْﺘﻠﻮُﻫ ْﻢ ُ
ﺣﻴﺚ ﺛَ ِﻘ ْﻔﺘُ ُﻤ ْ
ﻓـَـ ـ
)ﺣﻴﺚ( ﻓﻲ ﻫﺎﺗﻴﻦ اﻵﻳﺘﻴﻦ :اﺳﻢ ﻣﺒﻨﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﻀﻢ ﻓﻲ ﻣﺤﻞ ﻧﺼﺐ ﻇﺮف ﻣﻜﺎن ،وﻫﻮ
ُ
ﻣﻀﺎف.
اﻟﻔﺘﺢ َ
اﻟﺴ ﱠﺮ ِاج
ﻓﻘﺎل
َ
(:ﺣﻴﺚ) .و ِﻋﻠّ ُﺔ ِ
وﻣﻨﻬﻢ َﻣ ْﻦ ﺑﻨﺎﻫﺎ ﻋﻠﻰ ِ
ذﻫﺐ إﻟﻴ ِﻪ ُ
اﻟﻔﺘﺢ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ َ
اﺑﻦ ّ
ُ
اﻟﻔﺘﺢ ﻟﻠﺘﺨﻔﻴﻒ«.11
اﺳﺘﺜﻘﺎل اﻟﻜﺴﺮةِ ،وﻗﺎل اﺑﻦ ﻫﺸﺎم :و ُ
ِ
ﻓﻘﺎل(ﺣﻴﺚ( .وﻋﻠﻰ ﻫﺬا ﻗﺮأ َﻣ ْﻦ ﻗﺮأَ ﺑﺎﻟﻜﺴ ِﺮ ﻗﻮﻟَُﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ:
وﻣﻨﻬﻢ َﻣﻦ ﺑﻨﺎﻫﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻜﺴ ِﺮ أﻳﻀﺎً
ِﻦ ِ
»
ﺣﻴﺚ ﻻﻳﻌﻠﻤﻮ َن«]اﻷﻋﺮاف.[182:
ُ
ﺳﻨﺴﺘﺪرﺟﻬﻢ ﻣ ْ
ِﻦ( ﻓﺘﻜﻮن ﻣﺒﻨﻴ ًﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻀﻢ ﻓﻲ ﻣﺤﻞ ﺟﺮ.
وﺗُﺠ ﱡﺮ )ﺣﻴﺚ( أﺣﻴﺎﻧﺎ ﺑﺤﺮف اﻟﺠﺮ )ﻣ ْ
ِﻦ َﺣﻴْ ُﺚ أَ ْﺧ َﺮُﺟﻮُﻛ ْﻢ(( ]اﻟﺒﻘﺮة.[191 :
وﻣﻦ أﻣﺜﻠﺘﻬﺎ ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ)) :وأَ ْﺧﺮِﺟﻮﻫﻢ ﻣ ْ
7
8
9
10
11

اﻧﻈﺮ اﻷﻧﺼﺎري ,اﺑﻦ ﻫﺸﺎم ,ﻣﻐﻨﻲ اﻟﻠﺒﻴﺐ ،ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻣﺤﻤﺪ ﻣﺤﻴﻲ اﻟﺪﻳﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﺤﻤﻴﺪ ،اﻟﻤﻜﺘﺒﺔ اﻟﻌﺼﺮﻳﺔ 1411ﻫـ1991 -م.
.298 /2
اﻧﻈﺮ :اﺑﻦ ﻋﻘﻴﻞ ,ﺑﻬﺎء اﻟﺪﻳﻦ ,اﻟﻤﺴﺎﻋﺪ ﻋﻠﻰ ﺗﺴﻬﻴﻞ اﻟﻔﻮاﺋﺪ ،ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻣﺤﻤﺪ ﻛﺎﻣﻞ ﺑﺮﻛﺎت ،دار اﻟﻔﻜﺮ ,دﻣﺸﻖ 1400ﻫ ـ ـ
 1980م.529/ .اﻧﻈﺮ اﻟﻤﺒﺮد ,أﺑﻮ اﻟﻌﺒﺎس ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻳﺰﻳﺪ ,اﻟﻤﻘﺘﻀﺐ ،ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻋﺒﺪ اﻟﺨﺎﻟﻖ ﻋﻀﻴﻤﺔ ,ﻋﺎﻟﻢ اﻟﻜﺘﺐ.178/3 .
اﻧﻈﺮ اﺑﻦ ﻫﺸﺎم ,اﻟﻤﻐﻨﻲ.298 /2 ،
اﻟﻤﺼﺪر ﻧﻔﺴﻪ.298/2 ،
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ِﻦ َﺣﻴْ ُﺚ ﻻ َﻳـ ْﻌﻠ َُﻤﻮن(( ]اﻟﻘﻠﻢ:
))ﺳﻨَ ْﺴﺘَ ْﺪرُِﺟ ُﻬ ْﻢ ﻣ ْ
وﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰَ :
ﱠ
ﺗﻌﺎﻟﻰ)):ﻛﺬ َب اﻟﺬﻳﻦ ﻣﻦ ﻗﺒﻠﻬﻢ ﻓﺄﺗﺎﻫﻢ
وﻗﻮﻟﻪ
ﺣﻴﺚ ﻻﻳﺸﻌﺮون(( ]اﻟﺰﻣﺮ.[ 25:
اﻟﻌﺬاب ﻣﻦ ُ
ُ
وﻣﻦ ِ
اب ﻫﻮ اﻟﺒﻨﺎء ﻻ اﻹﻋﺮاب،
ﻌﺮب ُ
اﻟﺼﻮ َ
اﻟﻌﺮب َﻣ ْﻦ ﻳُ ُ
ﻟﻜﻦ ّ
(ﺣﻴﺚ) 12اﺳﺘﺸﻬﺎداً ﺑﻬﺬﻩ اﻵﻳﺔِ؛ ّ
وﻗﺪ ُﺧ ّﺮ ِ
ﺟﺖ ﻗﺮاء ُة اﻟﻜﺴ ِﺮ ﻫﺬﻩ ﻋﻠﻰ ﺑﻨﺎ ِء )ﺣﻴﺚ( ﻋﻠﻰ اﻟﻜﺴ ِﺮ وﻟﻴﺲ اﻹﻋﺮاب.
)ﺣﻴﺚ( ﻗﺪ ﺗﻘﻊ ﻣﻔﻌﻮﻻً ﺑﻪ ،وﺟﻌﻞ ﻣﻦ ذﻟﻚ ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ) :اﻟﻠ ُﻪ
وذﻫﺐ أﺑﻮ ﻋﻠﻲ اﻟﻔﺎرﺳﻲ إﻟﻰ أن ُ
ﺣﻴﺚ ُ
ﻳﺠﻌﻞ رﺳﺎﻟَﺘَ ُﻪ(] اﻷﻧﻌﺎم[124 :؛ ﻷن اﻟﻤﻌﻨﻰ أن اﻟﻠﻪ ﻳﻌﻠﻢ اﻟﻤﻜﺎن اﻟﻤﺴﺘﺤﻖ ﻟﻮﺿﻊ
أَ ْﻋﻠ َُﻢ ُ
ٌ
ﻣﺤﺬوف
اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ ﻓﻴﻪ ،وﻟﻴﺲ اﻟﻤﺮاد أﻧﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻳﻌﻠﻢ ﺷﻴﺌﺎً ﻓﻲ اﻟﻤﻜﺎن ،وذﻛﺮ أن ﻧﺎﺻﺒﻬﺎ )ﻳﻌﻠﻢ(
)أﻋﻠﻢ( ﻧﻔﺴﻪ؛ ﻷن أﻓﻌﻞ اﻟﺘﻔﻀﻴﻞ ﻻ ﻳﻨﺼﺐ اﻟﻤﻔﻌﻮل ﺑﻪ.13
)أﻋﻠﻢ( ،ﻻ ُ
ﻣﺪﻟﻮ ٌل ﻋﻠﻴﻪ ﺑِـ ـ ـ ُ
ﺣﻴﺚ ُ
ﻳﺠﻌﻞ رﺳﺎﻟَﺘَ ُﻪ( وﻗﻌﺖ
وﻳﺮى أﺑﻮ اﻟﺒﻘﺎء اﻟﻌﻜﺒﺮي أ ّن )ﺣﻴﺚ( ﻓﻲ ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ) :اﻟﻠ ُﻪ أَ ْﻋﻠ َُﻢ ُ
ﻣﻔﻌﻮﻻً ﺑﻪ ،وﻫﻮ ﺑﺬﻟﻚ ﻳﺘﻔﻖ ﻣﻊ ﻣﺎ ﻗﺎﻟﻪ اﻟﻔﺎرﺳﻲ ﻓﻲ اﻵﻳﺔ ﻧﻔﺴﻬﺎ.14
ﺗﺄوﻳﻞ)أﻋﻠﻢ( ﺑﻌﺎﻟﻢ ،ﻓﻘﺪ ﻳﻨﺴﺐ اﻟﻌﻤﻞ إﻟﻴﻪ ﺑﻬﺬا اﻟﻄﺮﻳﻖ ،وﻻ
وذﻫﺐ ﺑﻌﺾ اﻟﻌﻠﻤﺎء إﻟﻰ
ُ
ﻳﺤﺘﺎج إﻟﻰ ﺗﻘﺪﻳﺮ ﻋﺎﻣﻞ ﻏﻴﺮﻩ.15
ووردت )ﺣﻴﺚ( ﻟﻠ ّﺰﻣﺎن ﻓﻲ ِ
ﻗﻮل ﻃﺮﻓﺔ:
ْ
ﺣﻴﺚ ﺗُﻬﺪي ﺳﺎﻗَ ُﻪ ﻗَ َﺪﻣﻪ16
ﻟﻠ َﻔﺘَﻰ َﻋ ْﻘ ٌﻞ ﻳَﻌِﻴْ ُﺶ ﺑِ ِﻪ ُ
ُ
ﺣﻴﺚ ﻟﻠﻤﻜﺎن.
اﻵﺧ ُﺮ ﻫﻮ أ ّن ُ
اﻟﺘﻘﺪﻳﺮ َ
إ ِذ اﻟﺘّﻘﺪﻳﺮ :ﻓﻲ زَﻣ ِﻦ ﻫِﺪاﻳﺘِﻪ .و ُ
وﺟﺎءت )ﺣﻴﺚ( ﻣﺒﺘﺪأ ﻓﻲ ﻗﻮل اﻷﺧﻄﻞ:
ﺣﻴﺚ ﺳﺎرا17
ﺣﻴﺚ َﺣ ﱠﻞ اﻟﻤﺠ ُﺪ ﻳﻮَﻣﺎً ﺣﻠﻠﻨﺎﻩ وﺳﺮﻧﺎ ُ
ﻓﺈﻧّﺎ ُ
وﺟﺎءت )ﺣﻴﺚ( اﺳﻤﺎً ﻓﻲ ّ
ﻣﺤﻞ َﺟ ﱟﺮ ﻣﻀﺎﻓﺎ إﻟﻴﻪ واﺳﺘﺸﻬ َﺪ ﺑﻘﻮل زﻫﻴﺮ:
َﺸﻌ ِﻢ 18
ﻓَ
ﻴﻮت ﻛﺜﻴﺮٌة ﻟﺪى ُ
َﺸ ﱠﺪ وﻟﻢ َﺗـ ْﻔ َﺰْع ﺑُ ٌ
ﺣﻴﺚ أﻟْﻘ ْ
َﺖ َر ْﺣﻠَ َﻬﺎ أ ﱡم ﻗ ْ َ
[44

12
13

14

15
16
17
18

اﻟﻤﺼﺪر ﻧﻔﺴﻪ  ،ص.27:
اﻟﻤﺼﺪر ﻧﻔﺴﻪ  131/1،ﻓﻤﺎ ﺑﻌﺪﻫﺎ ،واﻟﺠﻴﺶ ,ﻧﺎﻇﺮ ,ﺗﻤﻬﻴﺪ اﻟﻘﻮاﻋﺪ ﺑﺸﺮح ﺗﺴﻬﻴﻞ اﻟﻔﻮاﺋﺪ ،ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻋﻠﻲ ﻓﺎﺧﺮ وآﺧﺮﻳﻦ  ،دار
اﻟﺴﻼم ،اﻟﻘﺎﻫﺮة 1428ه – 2007م.ص ،2023 :و اﻟﺴﻴﻮﻃﻲ ,ﻫﻤﻊ اﻟﻬﻮاﻣﻊ ،ﺗﺤﻘﻴﻖ أﺣﻤﺪ ﺷﻤﺲ اﻟﺪﻳﻦ ,دار اﻟﻜﺘﺐ
اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﺑﻴﺮوت 1418ﻫـ 1998 -م.212/1 .
اﻧﻈﺮ اﻟﻌﻜﺒﺮي ،ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ اﻟﺤﺴﻴﻦ ،اﻟﺘﺒﻴﺎن ﻓﻲ إﻋﺮاب اﻟﻘﺮآن ,ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻋﻠﻲ اﻟﺒﺠﺎوي ،ﻋﻴﺴﻰ اﻟﺒﺎﺑﻲ اﻟﺤﻠﺒﻲ ،اﻟﻘﺎﻫﺮة.
260/ 1؛ و اﻷﻧﺼﺎري ,اﺑﻦ ﻫﺸﺎم ,أوﺿﺢ اﻟﻤﺴﺎﻟﻚ إﻟﻰ أﻟﻔﻴﺔ اﺑﻦ ﻣﺎﻟﻚ ،ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻣﺤﻴﻲ اﻟﺪﻳﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﺤﻤﻴﺪ ،اﻟﻤﻜﺘﺒﺔ
اﻟﻌﺼﺮﻳﺔ ،ﺑﻴﺮوت .177/1
اﻧﻈﺮ اﻟﺠﻴﺶ ،ﺗﻤﻬﻴﺪ اﻟﻘﻮاﻋﺪ ,ص.2023 :
اﻧﻈﺮ :ﻗﺒﺎوة ,إﻋﺮاب اﻟﺠﻤﻞ ,ص.220
اﻧﻈﺮ اﻟﻔﺮزدق ,اﻟﺪﻳﻮان ،ص.726:
اﻟﻤﺼﺪر ﻧﻔﺴﻪ.17:
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ﻮث( وإﻋﺮاﺑُﻬﺎ
و)ﺣ ُ
وّ
اﻟﺴ ﱡ
ﻴﻮﻃﻲ اﻟﻘﻮل ﻓﻲ )ﺣﻴﺚ( ،ﻓﻘﺎل) «:ﺣﻴﺚ( ﻟﻠﻤﻜﺎن ﻣﺜﻠّﺜﺎًَ ،
ﻟﺨﺺ ّ
َﺎﺳ ُﻪ ِ
وﺟﻮز
ﻟﻐ ٌﺔ ،وﺗﻠﺰُم اﻹﺿﺎﻓ َﺔ ﻟ ُ
ِﻠﺠﻤﻠﺔِ ،وﻧَ َﺪ َر ﻟﻠ ُِﻤ ْﻔ َﺮد وﻗ َ
ﻓﺘﻌﻮض »ﻣﺎ«ّ ،
ﺎﺋﻲ ،وَﺗـ ْﺮُﻛﻬﺎ أﻧْ َﺪ ُر ّ
اﻟﻜ َﺴ ّ
اﺳﻢ إ ّن وﻣﻔﻌﻮﻻً ٌ
ﺧﻼف،
ُ
اﻷﺧﻔﺶ ُوﻗﻮ َﻋﻬﺎ ﻟﻠ ّﺰﻣﺎنِّ ،
وﺗﺼ ﱡﺮﻓﻬﺎ ٌ
ﻧﺎدر وأﻧﻜﺮُﻩ أﺑﻮ َﺣﻴﱠﺎن ،وﻓﻲ وﻗﻮﻋﻬﺎ َ
ﺎج َﻣﻮﺻﻮﻟ ًﺔ«.19
وزﻋﻤﻬﺎ اﻟ ّﺰّﺟ ُ

أ -اﺳﺘﻌﻤﺎل )ﺣﻴﺚ( ﻟﻠﻤﻜﺎن:

ُ
ﺗﺴﺘﻌﻤﻞ ﻇﺮﻓﺎً ﻟﻠﻤﻜﺎ ِن
ﺣﻴﺚ ،ﻛﻤﺎ ﺳﺒﻘﺖ اﻹﺷﺎرة إﻟﻴﻬﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﻗﺒﻞ؛ ﻓﻬﻲ
وﻫﺬا ﻫﻮ اﻷﺻﻞ ﻓﻲ ُ
ﻔﺎق ﺑﻴﻦ اﻟﻨﺤﺎة؛ ﻓﺴﻴﺒﻮﻳﻪ ُ
ﻋﻠﻰ اﺗّ ٍ
ﺣﻴﺚ ﻓﻤﻜﺎ ٌن ﺑﻤﻨﺰﻟ ِﺔ ﻗﻮﻟﻚ :ﻫﻮ ﻓﻲ اﻟﻤﻜﺎن اﻟﺬي
ﻳﻘﻮل » :أ ّﻣﺎ ُ
ﻓﻴﻪ زﻳ ٌﺪ«.20
ﻳﻔﺴﺮﻩ ﻣﺎ ﻳُ ُ
ﻀﺎف إﻟﻴﻪ
ﻓﺤﻴﺚ ﻓﻲ
ُ
اﻟﻤﺒﺮُدُ » :
ﺣﻴﺚ اﺳﻢ ﻣﻦ أﺳﻤﺎء اﻟﻤﻜﺎ ِن ٌ
ﻣﺒﻬﻢ ّ
وﻗﺎل ّ
اﻟﻤﻜﺎن ﻛﺤﻴﻦ ﻓﻲ اﻟﺰﻣﺎنِ .21«..وﻗﺎل ﺻﺎﺣﺐ ﻗﺎﻣﻮس اﻷدوات ﻋﻦ ﺣﻴﺚ «:ﻇﺮف ﻣﻜﺎن
اﻟﻀ ﱢﻢ ﻓﻲ َﻣ ّ
ﻧﺼ ٍﺐ«.22
ﻣﺒﻨﻲ ﻋﻠﻰ ّ
ﺤﻞ ْ
ّ
أﺑﻴﺎت
وﺟﺎءت
اﻟﻤﻜﺎن،
وﻫﻮ
اﻟﻤﻌﻨﻰ
ﻫﺬا
ﻋﻠﻰ
ﺷﻌﺮﻩ
ﻓﻲ
(
)ﺣﻴﺚ
اﻟﻔﺮزدق
اﺳﺘﻌﻤﻞ
وﻗﺪ
ُ
ُ
ٌ
ﻛﺜﻴﺮٌة ﻓﻲ ﺷﻌﺮِﻩ ﻋﻠﻰ ﻫﺬا اﻻﺳﺘﻌﻤﺎل ﻧﺬﻛﺮ ﺑﻌﻀﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ ِ
اﻟﺤﺼﺮِ.
اﻟﻤﺜﺎل ﻻ ْ
اﻟﻔﺮزدق:
ﻗﺎل
ُ
ﺐ23
ّ
اﻷرُﻛ ِ
ﺑﻦ َﻳـ ْﻌ ُﺼ َﺮ ِﻣْﺜـﻠُﻨﺎ ُ
ﺣﻴﺚ اﻟﺘﻘﻰ ﺑﻤﻨًﻰ ُﻣ ُ
ﻓﻠﻌﻞ ﺑﺎ ِﻫﻠَ َﺔ َ
ﻨﺎخ ْ
وﻗﺎل:
ﻤﻨﺎﺟﻴﺐ24
ﻳﺎ ﺑﻦ اﻟ َـﻤ َﺮا َﻏ ِﺔ إ ﱠن اﻟﻠ َﻪ أْﻧـ َﺰﻟَﻨﻲ ُ
َﺖ ﻓﻲ اﻟﺬّرى ُ
ﺣﻴﺚ اﻟَﺘـﻘ ْ
اﻟﺒﻴﺾ اﻟْ ِ ُ
وﻗﺎل:
ﺗﺸﺨﺐ25
ﺑِﺬي اﻟﻐـ ِ
ـﺎف ﻣ ْ
ِﻦ وادي ُﻋﻤــﺎ َن ﻓﺄﺻﺒَ َﺤ ْﺖ دﻣﺎؤﻫﻢ ﻳُﺠﺮى ﺑﻬﺎ ﺣﻴﺚ ِ ُ
وﻗﺎل:

19
20
21
22
23
24
25

اﻧﻈﺮ اﻟﺴﻴﻮﻃﻲ ،ﻫﻤﻊ اﻟﻬﻮاﻣﻊ.152/2 ,
اﻧﻈﺮ ﺳﻴﺒﻮﻳﻪ ،اﻟﻜﺘﺎب.230/4 ,
اﻧﻈﺮ اﻟﻤﺒﺮد،اﻟﻤﻘﺘﻀﺐ.54/2 ,
اﻧﻈﺮ ﺣﺴﻴﻦ ،ﺳﺮﺣﺎن ,ﻗﺎﻣﻮس اﻷدوات ,ﻣﻜﺘﺒﺔ اﻹﻳﻤﺎن ,اﻟﻤﻨﺼﻮرة  ،.2007ص.65 :
اﻧﻈﺮ اﻟﻔﺮزدق ,اﻟﺪﻳﻮان.60/1 ،
اﻟﻤﺼﺪر ﻧﻔﺴﻪ.119/1 ،
اﻟﻤﺼﺪر ﻧﻔﺴﻪ .126/1
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اﻟﻌ ْﻬ ِﺪ ﻗَ ْﺪ َﺳﺪ َ
ِك
ﺣﻴﺚ ﻛﺎﻧَ ْﺖ د َﻣﺎً وﻣﻜﺎﻧﺎً
َ
َﺖ ُ
ﻓﻼﻗ ْ
ﺣﺪﻳﺚ َ
َ
وﻗﺎل:
اﻟﺤﺬَارا27
أﺿ َﻤ َﺮ ِت ِ
َﻛﻠ َْﻮ ِن ِ
اﻷرض َﻣ ْﺮﻗَ ٌﺪ ُ
ﺣﻴﺚ ﻳُ ْﻀ ِﺤﻲ ﺑِﺄ ْﻋﻠَﻰ اﻟّﺘـ ْﻠ ِﻊ ْ
َ
وﻗﺎل:
ﺿﺎح ﻣ َﻔﺎ ِرﻗُ ُﻪ ﺣﻤ ِﺮ28
ﻣﻦ اﻟ ﱠﺮ ِ
ِﺢ ُ
أﺑﺎ ﺻﺎﻟ ٍ
َ
ﻋﻦ ٍ َ
أس ْ
ﺣﻴﺚ اْﻧـَﺘـﻘَﻴْﻨﺎ ِد َﻣﺎ َﻏ ُﻪ َ
ﺑﻴﺖ َﻃﺮﻓﺔ:
وﺟ َﻪ اﻷﺧﻔﺶ َ
وﻗﺪ ﺗَ ِﺮُد ﻟﻠ ّﺰﻣﺎ ِن ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ّ
ﺣﻴﺚ ﺗُﻬﺪي ﺳﺎﻗَ ُﻪ ﻗَ َﺪﻣﻪ 29
ﻟﻠ َﻔﺘَﻰ َﻋ ْﻘ ٌﻞ ﻳَﻌِﻴْ ُﺶ ﺑِ ِﻪ ُ
ُ
ّإﻻ أ ّن اﻟﺒﻴﺖ ﻳﺤﺘﻤ ُ
ِﻞ اﻟﻤﻜﺎ َن أﻳﻀﺎً؛ ﻟﺬا ﻓﺪﻻﻟ ُﺔ )ﺣﻴﺚ( ﻟﻠﺰﻣﺎن ﻧﺎدرةٌ.
اﻟ ُﻐﺒﺎرا26

اﻟﺠﺮ ﻋﻠﻰ )ﺣﻴﺚ(:
ب -دﺧﻮل ﺣﺮوف ّ

ﻳﺨﺘﻠﻒ
ﻣﺴﻤﻮح ﺑﻪ ،وﻗﺪ
اﻟﺠﺮ ﻋﻠﻴﻪ
ُ
ﺑﻴّ ُ
ٌ
ﻨﺖ أ ّن ﺣﻴﺚ ٌ
اﺳﻢ وﻟ ّـﻤﺎ ﻛﺎن ﻛﺬﻟﻚ ﻓﺪﺧﻮل ﺣﺮف ّ
وﺳﺄذﻛﺮ ذﻟﻚ ﻋﻠﻰ اﻟﻨّﺤﻮ اﻵﺗﻲ:
ﺟﺮ ﻋﻦ آﺧﺮ
ُ
ﻧﺴﺒﺔ دﺧﻮل ﺣﺮف ّ

)ﺣﻴﺚ(:
ِﻦ( ﻋﻠﻰ ُ
اﻟﺠﺮ )ﻣ ْ
دﺧﻮل ﺣﺮف ّ

َ
اﻟﺠﺮ )ﻣِﻦ( ﻓﻲ ﺳﺒﻌ ِﺔ َﻣ َﻮاﺿﻊ ﻣﻦ ِﺷ ْﻌ ِﺮﻩِ ،وﻫﺬا ﻫﻮ
اﻟﻔﺮزدق
اﺳﺘﻌﻤﻞ
ُ
ُ
)ﺣﻴﺚ( ﻣﻊ ﺣﺮف ّ
)ﺣﻴﺚ( ﺑﻐﻴﺮ )ﻣﻦ(.
اﻟﻐﺎﻟﺐ ﻋﻠﻰ ﺣﻴﺚ ﻓﻘﺪ ﻧ َﺪ َر َﺟ ﱡﺮ ُ
اﻻﺳﺘﻌﻤﺎل ُ
ﻗﺎل اﻟﻔﺮزدق:
اﻛﺒﻪ30
اﻟﺴ ﱢﺮ َﺧ ُﻴﺮُﻩ
ور ﱠب ِ
ِﻦ ُ
اﺑﻦ َﻋ ﱟﻢ ﺣﺎﺿ ِﺮ ﱢ
ﺣﻴﺚ اﺳﺘَﻘﻠ ْ
ﻣ َﻊ اﻟﻨّ ْﺠ ِﻢ ﻣ ْ
ُ
ّﺖ َﻛ َﻮ ِ ُ
َ
وﻗﺎل:
ﺣﻴﺚ ﻏﺎﺑﺎ31
ﺷﺮﻗﺎً وَﻣ ْﺴﻘ َ
َﺑـﻠَ ْﻐ َﻦ
ِﻦ ُ
اﻟﺸﻤﺲ ُ
َﻂ َﻗـ ْﺮﻧِﻬﺎ ﻣ ْ
َ
ﺣﻴﺚ ﺗﻜﻮ ُن ْ
وﻗﺎل:
وﻣﺎ ِزﻟْ ُﺖ أُ ْزِﺟﻲ ﱠ
ِﻦ َﺣﻴْ ُﺚ ﻳَ ّﻤ َﻤ ْﺖ
اﻟﻄ ْﺮ َف ﻣ ْ

26
27
28
29
30
31

اﻟﻤﺼﺪر ﻧﻔﺴﻪ.324/1 ،
اﻟﻤﺼﺪر ﻧﻔﺴﻪ.323/1،
اﻟﻤﺼﺪر ﻧﻔﺴﻪ .301/1،

اﻟﻤﻔﺼﻞ ,إدارة اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻟﻤﻨﻴﺮﻳﺔ ،ﻣﺼﺮ ،92/4 .و ﻗﺒﺎوة ،ص.220 :
اﻧﻈﺮ اﺑﻦ ﻳﻌﻴﺶ ،ﺷﺮح ّ
اﻧﻈﺮ اﻟﻔﺮزدق ,اﻟﺪﻳﻮان.60/1 ،
اﻟﻤﺼﺪر ﻧﻔﺴﻪ.174/1 ،
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ﺣﺴﻴﺮﻫﺎ32

ﻣﻦ ِ
َ
اﻷرض ﺣﺘّﻰ رّد َﻋﻴْﻨﻲ َ ُ
وﻗﺎل:
ﺣﻴﺚ ﻳـﻨْﻘﻊ33
وأَ ْﻛﻮِي َﺧﻴَ ِ
اﻟﺼ َﺪ ِاع وأﺑﺘﻐﻲ
ﺎﺷ َﻴﻢ ﱡ
اﻟﺮ ِ
ِﻦ ُ َ ُ
أس ﻣ ْ
َﻣﺠﺎ ِﻣ َﻊ دا ِء ّ
وﻗﺎل:
ﺣﻴﺚ َﻋ ﱠﺮﻓُﻮا34
إذا َ
ِﻦ ُ
ِﻨﻰ َﻋ ِﺸﻴّ َﺔ ﻳﻮِم اﻟﻨ ْ
ﱠﺤ ِﺮ ﻣ ْ
ﺎس اﻟْ ُﻤ َﺤ ﱠﺼ َﺐ ﻣ ْ
ﻫﺒﻂ اﻟﻨّ ُ
ِﻦ ﻣ ً
وﻗﺎل:
ﻘﺎﺳ ِﻢ35
ﻣﺘﻰ ﻳُ ْﻤﻨَ ُﻊ ّ
ِﻦ َﻃﻴﱢﻰ ٍء ﻓﻲ اﻟْ َﻤ ِ
ِﻦ َﺣ ُ
اﻟﻄ ﱡ
ﻴﺚ َﻳـ ْﺮﺗَﻘﻲ ﻳَ ُﻜ ْﻦ َﻣ ْﻐﻨَﻤﺎً ﻣ ْ
ﺎﺋﻲ ﻣ ْ
وﻗﺎل:
ﺒﻮب اﻷ ْﻋﺼﻢ36
ﻳﺠ َﺮﺣﺎ ﻓ َ
ﻴﺚ َﻳـ ْﺮﺗَ ِﻔ ُﻊ ﱠ
َﻜﺄﻧّﻤﺎ ُﻳـ ْﺮَﻣﻰ ﺑﻪ
ِﻦ َﺣ ُ
اﻟﺸ َ
َﻣ ْﻦ ْ
ﻣْ
َُ
وﻫﺬا اﻻﺳﺘﻌﻤﺎل ﺷﺎﺋ ٌﻊ ﻓﻲ اﺳﺘﻌﻤﺎل ِ
اﻟﻌﺮب ,وَوَرَد ﻓﻲ ﻣﺼﺎدر اﻟﻌﺮﺑﻴّﺔ ،ﻓﻘﺪ ﺟﺎء ﻓﻲ اﻟﻘﺮآ ِن
اﻟﻜﺮﻳ ِﻢ» :وأﺗﺎﻫﻢ
ﺣﻴﺚ ﻻ ﻳﺸﻌﺮون«]اﻟﻨﺤﻞ ،[2:وﻗﺎل ﺗﻌﺎﻟﻰ » :ﺳﻨﺴﺘﺪرﺟﻬﻢ ﻣﻦ
اﻟﻌﺬاب ﻣِﻦ ُ
ُ
ﺣﻴﺚ ﻻ َﻳـ ْﻌﻠ َُﻤﻮن«]اﻷﻋﺮاف.[182:
ُ
وﻗﺎل أﺑﻮ اﻟﻌﺘﺎﻫﻴﺔ:
ﺣﻴﺚ ﻳﺤﺬَر37
وﻗَ ْﺪ َﻳـ ْﻬ ُ
ِﻦ ِ
ﺑﺎب أ ْﻣﻨِ ِﻪ وَﻳـﻨْ ُﺠﻮ ﺑﺈذ ِن اﻟﻠﻪ ﻣ ْ
ﻠﻚ اﻹﻧﺴﺎ ُن ﻣ ْ
ِﻦ ُ َ ْ ُ
)ﺣﻴﺚ( ﻓﻲ ﻫﺬﻩ اﻟﻤﻮاﺿﻊٌ ،
ﻇﺮف ﻣﺒﻨﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﻀﻢ ﻓﻲ ﻣﺤﻞ ﺟﺮ ﺑﺤﺮف اﻟﺠﺮ.
وﻻ ﻳﺨﻔﻰ أن ُ

دﺧﻮل )إﻟﻰ( ﻋﻠﻰ )ﺣﻴﺚ(:

َﻛﺜُﺮ اﺳﺘﻌﻤﺎل اﻟﻔﺮزدق ﻟـ)ﺣﻴﺚ( ﻣﺠﺮورة ﺑـ)إﻟﻰ( ﻓﻲ ﺷﻌﺮﻩ ﻣﻊ أ ّن دﺧﻮل )إﻟﻰ( ﻋﻠﻰ )ﺣﻴﺚ(
ﻗﻠﻴ ٌﻞ ﻓﻲ اﻟﻌﺮﺑﻴّﺔ ،ﻓﻘﺪ اﺳﺘﻌﻤﻠﻬﺎ اﻟﻔﺮزدق ﻓﻲ ﺛﻼﺛﺔ ﻋﺸﺮ ﻣﻮﺿﻌﺎً ﻣﻦ ﺷﻌﺮﻩ:
ﻗﺎل اﻟﻔﺮزدق:
ُﺼﻲ رِﺟﺎﻟُﻬﺎ38
وﻣﺜﻠﻚ ﻗﺪ أﺗﻌﺒْ ُﺖ ﺣﺘّﻰ أﻧَ ْﺤﺘُﻬﺎ
إﻟﻰ ُ
ﻣﻦ ﻗ ﱟ
ﺣﻴﺚ أْﺛـ َﺮ ْت ْ
32
33
34
35
36
37
38

اﻟﻤﺼﺪر ﻧﻔﺴﻪ.595/1 ،
اﻟﻤﺼﺪر ﻧﻔﺴﻪ.45/2 ،
اﻟﻤﺼﺪر ﻧﻔﺴﻪ.127/2 ،اﻧﻈﺮ اﻟﻔﺮزدق ،اﻟﺪﻳﻮان.506/2 ،
اﻧﻈﺮ اﻟﻔﺮزدق ،اﻟﺪﻳﻮان.525/2 ،
اﻧﻈﺮ اﻟﺒﻐﺪادي ,ﻋﺒﺪ اﻟﻘﺎدر ,ﺧﺰاﻧﺔ اﻷدب ،ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻋﺒﺪ اﻟﺴﻼم ﻫﺎرون ،ﻣﻜﺘﺒﺔ اﻟﺨﺎﻧﺠﻲ ط ,5اﻟﻘﺎﻫﺮة 1418ﻫـ1997 -م.
.172/8
اﻧﻈﺮ اﻟﻔﺮزدق ,اﻟﺪﻳﻮان 309 /2
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وﻇِﻼﻟُﻬﺎ39

ﺑﻦ ﻏﺎﻟ ٍ
ِﺐ
ِﻦ ﻟ َﺆ ﱢي ِ
إﻟﻰ ُ
ﺻﺎر ْت ﻣ ْ
ﺣﻴﺚ َ
وﻗﺎل:
ﺣﻴﺚ اﻟﻨّﺠﻮِم اﻟﺘﻮاﺋ ِﻢ40
ﺣﻴﺚ ﺗَﻠﺘﻘﻲ
و َ
ُذراﻫﺎ إﻟﻰ ُ
ﻛﻴﻒ ﺗﻼﻗﻲ دارِﻣﺎً ُ
وﻗﺎل:
اف َﻛﺘّﺎﻧﺎ 41
اﻷﺟ َﻮ ِ
ِﻦ َﻋﻠ ِ
َﻫ ْﺪ ٍي ﺗُ َﺴ ُ
ﺎق إﻟﻰ ُ
َﻖ ْ
ْﻦ ﻣ ْ
ﻣﺎء ﻟ ُﻪ َﻳـْﺒـﻠُﻠ َ
ﺣﻴﺚ اﻟ ّﺪ ُ
وﻗﺎل:
ﺣﻴﺚ ﻳـﻨْﻤﻲ ﻣﺠ ُﺪﻫﺎ ﻣﻦ ﺳﻤﺎﺋﻬﺎ42
و َ
أﻧﺖ اﻣﺮٌؤ ﻣﻦ ُذ ْﻫ ِﻞ ِﺷﻴﺒﺎ َن َﺗـ ْﺮﺗﻘﻲ إﻟﻰ ُ َ َ ْ
وﻗﺎل:
ﺣﻴﺚ ﻳﻌﻠﻮ ﻓﻲ اﻟﺴﻤﺎء ﺳﺤﺎﺑﻬﺎ43
ﺑﻦ اﻟﻮﻟﻴ ِﺪ ﻧَ َﻤ ْﺖ ﺑ ِﻪ
إﻟﻰ ُ
ر ُ
ََُ
أﻳﺖ أﺑﺎ َن َ
وﻗﺎل:
ﺣﻴﺚ َﻣ ﱠﺪ اﻟ ُـﻤﻠ ُ
ﻨﺎب ﺑﻴﺘ ِﻪ
إﻟﻰ ُ
ْﻚ ْأﻃ َ
ﺐ44
اﻷﻋﻴﺎص ﻓﻲ ِ
اﻟﺮ ْﺣ ِ
اﺑﻦ أﺑﻲ
ِ
ﻋﻠﻰ ِ
اﻟﻤﻨﺰل ّ
وﻗﺎل:
ﺴﻴﺮﻫﺎ 45
ٍ
ِﺐ
ﺣﻴﺚ َﺗـﻠْﺘﻘﻲ
إذا ﻫﻲ أ ّدﺗْﻨﻲ إﻟﻰ ُ
ﻃﻮاﻟ ُ
ﺣﺎﺟﺎت ﺑَﻌﻴ ٍﺪ َﻣ ِ ُ
وﻗﺎل:
ت ﻋﻠﻰ َﻗـﻮٍم ُﻋ َﺪا ٍة ﻟُِﺘـﻨْﺼﺮا 46
ﺗﻤﻴﻢ إذا ﺑَ َﺪ ْت
إﻟﻰ ُ
ورْد ُ
ْ
َ
ﺣﻴﺚ َﺗـﻠْﻘﺎﻧﻲ ٌ
ََ
وﻗﺎل:
ِﻸوﻻ ِد ﻳ ْﻄﻮى ﺻﻐﻴﺮﻫﺎ 47
ﺣﻴﺚ ﻟ ْ
ُﻣﻨ ِْﻌ َﻦ وﻳَ ْﺴﺘَ ْﺤﻴِﻴْ َﻦ ﺑﻌ َﺪ ﻓِﺮارِﻫﻢ
إﻟﻰ ُ
ُ
َ ُ
وﻗﺎل:
ف 48
ﻌﺮ ُ
ﺣﻴﺚ َﺗـﻠْﺘﻘﻲ
وِﻛﻠﺘﺎﻫﻤﺎ ﻓﻴﻨﺎ إﻟﻰ ُ
ﻋﺼﺎﺋﺐ ﻻﻗﻰ ّ
ُ
ﺑﻴﻨﻬﻦ ُ
اﻟﻤ ّ
إﻟﻰ ﺑﻴﺘ ِﻪ أﺣﺴﺎﺑُﻬﺎ

39
40
41
42
43
44
45
46
47
48

اﻟﻤﺼﺪر ﻧﻔﺴﻪ 320 /2
اﻟﻤﺼﺪر ﻧﻔﺴﻪ 570 /2
اﻟﻤﺼﺪر ﻧﻔﺴﻪ 599 /2
اﻟﻤﺼﺪر ﻧﻔﺴﻪ 21/1
اﻟﻤﺼﺪر ﻧﻔﺴﻪ .100 /1
اﻟﻤﺼﺪر ﻧﻔﺴﻪ .131 /1
اﻟﻤﺼﺪر ﻧﻔﺴﻪ .410 /1
اﻟﻤﺼﺪر ﻧﻔﺴﻪ .560 /1
اﻟﻤﺼﺪر ﻧﻔﺴﻪ .595/1
اﻟﻤﺼﺪر ﻧﻔﺴﻪ .124/2

• 62

 • 63اﺳﺘﻌﻤﺎل اﻟﻔﺮزدق ل

وﻗﺎل:
ﻛﺎﻧﺖ وﻫﻲ ﻋﻨ َﺪ اﻟﻤﺤﻨّ ِﻖ 49
وﻣﺎ ﻣﻦ ﺑﻼ ٍء ُ
ﻣﺜﻞ َﻧـ ْﻔ ٍﺲ َرَد ْدﺗَﻬﺎ
إﻟﻰ ُ
ﺣﻴﺚ ْ
َُ
وﻗﺎل:
اﻷرض ﻣﻦ دو ِن اﻟﺴﻤﺎ ِء ِﺟﺒﺎﻟُﻬﺎ50
ﺣﻴﺚ ﺗﻨﺘﻬﻲ
ﻧَﻤﺎ ُﻩ أﺑﻮ ﻣﻮﺳﻰ إﻟﻰ ُ
ﻣﻦ ِ ْ
َ
ّ
ِ
اﻟﻔﺮزدق ﻓﻲ ﻫﺬا اﻻﺳﺘﻌﻤﺎل ﻓﻲ ﻧﻌﺘﻬﻢ إﻳّﺎ ُﻩ ﺑﺎﻟﻨﺪرة! أﻟﻢ
ﻣﺒﺮَر ﻟﻠﻌﻠﻤﺎء ﺑﻌ َﺪ اﺗﺴﺎع
وأرى ّأﻻ ّ
اﻟﻔﺮد؟!
ﻳﺴﺘﺸﻬﺪ اﻟﻜﻮﻓﻴّﻮن ﺑﺎﻟﺒﻴﺖ ْ
دﺧﻮل اﻟﺒﺎء ﻋﻠﻰ ﺣﻴﺚ:
ﻧﺎدر ﻓﻘﺪ ﻗﺎل ﺻﺎﺣﺐ ﻫﻤﻊ اﻟﻬﻮاﻣﻊ«:
اﻟﺠﺮ اﻟﺒﺎء ﻣﻊ ﺣﻴﺚ وﻫﻮ ٌ
واﺳﺘﻌﻤﻞ اﻟﻔﺮزدق ﺣﺮف ّ
ﺟﺮﻫﺎ ﺑﺎﻟﺒﺎء« ،51واﺳﺘﺸﻬﺪ ﺑﺸﻄﺮ ٍ
ﺗﺘﻤﺘُﻪ:
ﻌﺮ ْف ّ
ﺑﻴﺖ ﻟﻢ ﻳُ َ
وﻧﺪر ّ
ﺑﺤﻴﺚ ﻳـﻌﻜﻲ اﻹزار52...........................
ﻛﺎن ﻣﻨّﺎ ُ ُ ْ
ُ
اﻟﺠﺮ
وﺧﺮج ﻫﺬا اﻻﺳﺘﻌﻤﺎل ﻋﻨﺪ اﻟﻔﺮزدق ﻣﻦ ﻫﺬا اﻟﺤﻜﻢ؛ أي اﻟﻨﺎدر ،ﻓﻘﺪ ورد دﺧﻮل ﺣﺮف ّ
اﻟﺒﺎء ﻋﻠﻰ ﺣﻴﺚ ﻓﻲ ﺛﻤﺎﻧﻴﺔ ﻣﻮاﺿ َﻊ؛ ﻗﺎل اﻟﻔﺮزدق:
ﺑﺤﻴﺚ ِﺣﻤﺎر اﻟﻘَﻮِم ﻳـ ْﻠﻘَﻰ ِﺣﺼﺎﺑﻬﺎ53
 -1أﻟﻢ ِ
ﻳﺄت ِﻣﻨّﺎ َر ﱡب ُﻛ ﱢﻞ ﻗَﺒﻴﻠَ ٍﺔ
َُ
ُ
ُ َُ
وﻗﺎل:
ﻛﺎﻧﺖ ﺑِـ ـ ـ ِﺪ ﱠرﺗـِـ ـﻬ ــﺎ ﺗَــﻌ ـ ﱠﻬـ ـ َﺪﻩ ﻣِﺮارا54
 -2ﻓ َ
ِﺤﻴْ ُﺚ ْ
َﻄﺎﻓ ْ
َﺖ ﺑِﺎﻟْ َﻬﺒِﻴ ِﺮ ﺑ َ
َ ُ َ
وﻗﺎل:
ﱠ
ﻟﻠﻌﻴﻦ ﻧﺎﻇِﺮﻩ55
 -3ﻧَ َﻤﻰ ﺑ َ
ِﻦ َﻓـ ْﺮَﻋ ْﻲ َرﺑﻴﻌ َﺔ ﻟِﻠ ُْﻌﻼ
ُ
ِﻚ ﻣ ْ
ﺑﺤﻴﺚ َﻳـ ُﺮﱡد اﻟﻄ ْﺮ َف ِ ُ
وﻗﺎل:
وﺧﺼﻮرﻫﺎ56
ِﺞ أَ ْزَر ْت ﺑ ِﻪ
ُ
ﺑﺤﻴﺚ اﻟَْﺘـﻘ ْ
 -4ﻛﺄ ّن ﻧَﻘﺎً ﻣِﻦ َﻋﺎﻟ ٍ
َﺖ أَ ْوَر ُاﻛﻬﺎ ُ ُ ُ
وﻗﺎل:

49
50
51
52
53
54
55
56

اﻟﻤﺼﺪر ﻧﻔﺴﻪ .160/2
اﻟﻤﺼﺪر ﻧﻔﺴﻪ 243/2
اﻧﻈﺮ :اﻟﺴﻴﻮﻃﻲ  ،153 /2و ﺣﻤﻮدة,ﻓﺘﺤﻲ ﺑﻴﻮﻣﺔ ,ﻣﺎ ﻓﺎت اﻹﻧﺼﺎف ﻣﻦ ﻣﺴﺎﺋﻞ اﻟﺨﻼف ,ص99
اﻧﻈﺮ :اﻟﺴﻴﻮﻃﻲ 153 /2
اﻧﻈﺮ اﻟﻔﺮزدق ,اﻟﺪﻳﻮان 109/1
اﻟﻤﺼﺪر ﻧﻔﺴﻪ 324/1
اﻟﻤﺼﺪر ﻧﻔﺴﻪ 522/1
اﻟﻤﺼﺪر ﻧﻔﺴﻪ 585/1
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ﻓﺄﺻﺒَ ْﺤ ُﺖ ﻗ ْﺪ ﻛﺎ َد ْت ُﺑـﻴُﻮﺗﻲ َﻳـﻨَﺎﻟُﻬﺎ
ْ -5
وﻗﺎل:
َﺖ رْﻛﺒﺎﻧُﻬﺎ ورِﺟﺎﻟُﻬﺎ58
ِﻤﺖ َ
ذاك اﻟﺒَ ِﺮﻳﱠُﺔ ُﻛﻠﱡﻬﺎ
 -6وﻗﺪ َﻋﻠ ْ
ﺑَ
ِﺤﻴْ ُﺚ اﻟَْﺘـﻘ ْ ُ َ َ
وﻗﺎل:
ﺑﺤﻴﺚ ﺟﺎﻻ59
اﻟﺴ َ
ِ
ﻮط ِ
ﻴﺚ ﻻﻗﻰ
ﺿﻴﻦ ُ
ِﺤ ُ
وردﱢي ﱠ
ﻟﻚ َ
ﻣﻨﻚ ﺑ َ
اﻟﻮ َ
اﻟﺤﻘ ُ
َﺐ َ
َ -7
وﻗﺎل:
ﺳﺎﺣﻠُﻪ60
ﻧﺎﺟﺦ اﻟﺒﺤ ِﺮ ِ
ﻴﺚ
ِﺤ ُ
ِﻦ ِ
ْ -8
ﻓﺄﺻﺒَ َﺢ َﻣ ْﻄ ُﺮوﺣﺎً ور َاء ﻏُﺜﺎﺋِ ِﻪ ﺑ َ
اﻟﺘﻘﻰ ﻣ ْ
وﻫﺬا ﱡ
ﻳﺪل ﻋﻠﻰ أ ّن اﻟﻔﺮزدق ،وﻫﻮ اﻟﻌﺎﻟﻢ ﺑﺄﻟﺴﻨﺔ اﻟﻌﺮب ،ﻟﻢ َﻳﺮ ﺿﻴﺮاً ﻓﻲ ﻫﺬا اﻻﺳﺘﻌﻤﺎل،
وﺑﻨﺎء
وأ ّن ﻋﻨﺪﻩ ﻣﻦ اﻷدﻟّﺔ اﻟﻔﺼﻴﺤﺔ ﻋﻠﻰ ﻫﺬا اﻻﺳﺘﻌﻤﺎل ،ﻓﻬﻮ ﺣﺎﻓﻈ ٌﺔ ﻷﺷﻌﺎر اﻟﻌﺮب راوﻳ ٌﺔ ﻟﻬﺎً ،
ﻋﻠﻰ ﻫﺬا ﻧﺴﺘﻄﻴﻊ َ
اﻟﻘﻮل ﺑﺈﺑﺎﺣ ِﺔ ﻫﺬا اﻻﺳﺘﻌﻤﺎل وإﺷﺎﻋﺘﻪ.
دﺧﻮل )ﻓﻲ( ﻋﻠﻰ )ﺣﻴﺚ(:
واﺳﺘﻌﻤﻞ اﻟﻔﺮزدق )ﺣﻴﺚ( ﻓﻲ ﱢ
ﻣﺤﻞ ﺟ ﱟﺮ ﺑـ )ﻓﻲ( ﻓﻲ ﺛﻼﺛﺔ ٍ
أﺑﻴﺎت ﻓﻘﺎل:
ﺖ61
ﻼ ﻟَ
ﺣﻴﺚ ﺑﺎﺗَ ْﺖ و َﻇﻠﱠ ِ
َ -1و َﺟ ْﺪﻧﺎ ﻗِﻼ َد اﻟﻠﱡ ْﺆِم ِﺣ ًّ
ِﻄﻴﱢ ٍﺊ ُﻣﻘﺎرِﻧﻬﺎ ﻓﻲ ُ
وﻗﺎل:
ِي اﻟﻤ َﻜ ﱠﺮرا62
 -2ﻟ َ
ِﻘﺎؤك ﻓﻲ ُ
ﺣﻴﺚ اﻟَْﺘـ َﻘْﻴـﻨَﺎ وإﻧّﻤﺎ أ َﻃ ْﻌ ُﺖ َﻣ َﻮ َ
اﺛﻴﻖ اﻟْ َﺠﺮ ﱢ ُ
وﻗﺎل:
ﺴﻴ ِﻢ63
ﻓﻮق ﻋﺎد ﱟ
ِي َﺟ ِ
َﺮ ْت ﻗُﻀﺎ َﻋ ُﺔ َ
 -3ﻧَ َﻤﺎ ُﻩ أﺑﻮُﻩ ﻓﻲ ُ
ﺣﻴﺚ ْاﺳَﺘـﻘ ّ
اﻟﺠﺮ )ﻋﻠﻰ( ﻋﻠﻰ )ﺣﻴﺚ(:
دﺧﻮل ﺣﺮف ّ
اﻟﺠﺮ )ﻋﻠﻰ( ،ﻋﻠﻰ ﺣﻴﺚ ﻓﻲ اﺳﺘﻌﻤﺎل اﻟﻔﺮزدق ﻓﻲ ﻗﻮﻟﻪ:
وﻗﺪ ﺟﺎء دﺧﻮل ﺣﺮف ّ
ﺣﻴﺚ ﻻ ﻳَ ْﺪﻧُﻮ َ ﱠ
اﻟﻄﻮِد ﻃﺎﺋﺮﻩ64
ِ
ِﻴﻖ أﺑﻲ
ﺟﺎرُﻩ ﻋﻠﻰ ُ
َ -1ﻃﻠ َ
اﻷﺷﺒﺎل َ
أﺻﺒﺢ ُ
ﻣﻦ ْ ُ
وﻗﺎل:
ﱢﻼع
ِﺤﻴْ ُﺚ اﻧَﺘـ َﻬﻰ َﺳﻴْ ُﻞ اﻟﺘ ِ
ﺑَ

57
58
59
60
61
62
63
64
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اﻟﻤﺼﺪر ﻧﻔﺴﻪ .229/2
اﻟﻤﺼﺪر ﻧﻔﺴﻪ .232/2
اﻟﻤﺼﺪر ﻧﻔﺴﻪ .345/2
اﻟﻤﺼﺪر ﻧﻔﺴﻪ .190/1
اﻟﻤﺼﺪر ﻧﻔﺴﻪ .559/1
اﻟﻤﺼﺪر ﻧﻔﺴﻪ .447/2
اﻟﻤﺼﺪر ﻧﻔﺴﻪ .454/1

اﻟ ّﺪواﻓِ ِﻊ57

َ

• 64

 • 65اﺳﺘﻌﻤﺎل اﻟﻔﺮزدق ل

ِﻦ ُﺷَﺘـﻴْ ِﺮ ِ
ﺑﻦ ﺧﺎﻟِ ٍﺪ ﻋﻠﻰ ُ
ﺣﻴﺚ ﺗَ ْﺴﺘَﻘِﻴْ ِﻪ أُﱡم َ
وﻧﺤﻦ َﺿ َﺮﺑْﻨﺎ ﻣ ْ
ُ -2

اﻟﺠﻤﺎﺟ ِﻢ65

)ﺣﻴﺚ( إﻟﻰ اﻟﻤﻔﺮد:
ج  -إﺿﺎﻓ ُﺔ ُ

)ﺣﻴﺚ( ﻣﻦ اﻟﻈﺮوف اﻟﻤﺒﻨﻴّﺔ اﻟﻤﻼزﻣ ِﺔ ﻟﻺﺿﺎﻓ ِﺔ إﻟﻰ اﻟﺠﻤﻠ ِﺔ اﻻﺳﻤﻴّﺔِ ،وﻗﺎل ﺻﺎﺣﺐ اﻟﻤﻌﺠﻢ
ﺟﺎﻟﺲ«.66
اﻟﻮاﻓﻲ» :و
أﺟﻠﺲ ُ
ُ
ﺣﻴﺚ زﻳ ٌﺪ ٌ
اﻷﺣﺴﻦ ّأﻻ ﻳﻜﻮن اﻟﺨﺒﺮ ﻓﻌﻼً ،ﻧﺤﻮُ :
وﺗُ ُ
ﺑﻴﻦ اﻟﻌﻠﻤﺎ ِء
ﺣﻴﺚ إﻟﻰ اﻟﺠﻤﻠ ِﺔ اﻟﻔﻌﻠﻴّ ِﺔ ﺑﻜﺜﺮٍة  ،وإﺿﺎﻓﺔ ﺣﻴﺚ إﻟﻰ اﻟﺠﻤﻠﺔ ٌ
ﻀﺎف ُ
اﺗﻔﺎق َ
َﺳﺮى.
اﻟﺴ ﱠﺮ ِاج ﻓﻲ ﻣﺎ ُﻣﻨِ َﻊ اﻹﺿﺎﻓ َﺔ إﻟﻰ اﻟﻮ ِ
ﺿﻴﻒ إﻟﻰ
اﺣ ِﺪ وأُ َ
اﺑﻦ ﱠ
وَﻣﻨﻌﻮا إﺿﺎﻓﺘَﻬﺎ إﻟﻰ اﻟﻮاﺣﺪِ ،ﻓﻘﺎل ُ
اﻟﻌ َﺮب َﻣ ْﻦ َﻳـﺒْﻨﻴﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﱠ
اﻟﻀ ﱢﻢ،
اﻟﺠﻤﻠﺔِ ،ﻓﻘﺎل » :وذﻟﻚ ﺣﻴﺚ ،وإذْ ،وإذا ،ﻓﺄ ّﻣﺎ ُ
ِﻦ َ
ﺣﻴﺚ ﻓﺈ ّن ﻣ َ
اﻟﻔﺘﺢ ،وﻟﻢ ﺗَﺠﺊ ّإﻻ ُﻣﻀﺎﻓَ ًﺔ إﻟﻰ ﺟﻤﻠ ٍﺔ ﻧﺤﻮ ﻗﻮ َ
ﺣﻴﺚ ﻳﻘﻮُم
ﻟﻚ :أﻗﻮُم ُ
وِﻣﻨْﻬﻢ َﻣ ْﻦ ﻳﺒﻨﻴﻬﺎ ﻋﻠﻰ ِ
أﺟﻞ اﻟﻴﺎ ِء
ِﻦ ِ
ﻓﻤ ْﻦ َﻓـﺘَ َﺢ ﻓﻤ ْ
اﻟﺴﺎﻛﻨﻴْ ِﻦَ ،
زﻳ ٌﺪ ،وأﺻﻠّﻲ ﺣﻴﺚ ﻳُﺼﻠّﻲ ،ﻓﺎﻟﺤﺮﻛﺔ اﻟﺘﻲ ﻓﻲ اﻟﺜﺎء ﻻﻟﺘﻘﺎء ّ
ِ
ﺑﺎﻟﻐﺎﻳﺎت؛ إ ْذ ﻛﺎﻧﺖ ﻻ ﺗُﻀﺎف إﻟﻰ
ﻟﻠﻜﺴﺮِ ،وَﻣ ْﻦ َﺿ ﱠﻢ َﻓـﻴُﺸﺒّﻬﻬﺎ
اﻟﺘﻲ ﻗﺒﻠﻬﺎَ ،
وﻓﺘﺢ اﺳﺘﺜﻘﺎﻻً ْ
واﺣﺪٍ.67«..
وﻗﺎل اﺑﻦ ﻳﻌﻴﺶ «:وﻻ ﻳُﻀﺎف إﻟﻰ ﻏﻴﺮ اﻟﺠﻤﻠﺔ«,68وﻗﺪ ﺟﺎءت ﺣﻴﺚ ﻣﻀﺎﻓ ًﺔ إﻟﻰ اﻟﻮاﺣﺪ
اﻟﻌﻠﻤﺎء ﺑﻘﻮل اﻟﺸﺎﻋﺮ:
)اﻟﻤﻔﺮد( ﻓﻲ ﺑﻌﺾ أﺷﻌﺎر اﻟﻌﺮب واﺳﺘﺸﻬ َﺪ
ُ
ﻛﺎﻟﺸﻬﺎب ﻻﻣِﻌﺎ69
ﻴﻞ ﻃﺎﻟِﻌﺎ
ﻀﻲء ّ
ﺣﻴﺚ ُﺳ َﻬ ٍ
أَ َﻣﺎ َﺗـ َﺮى ُ
ْ
ﻧﺠﻤﺎً ﻳُ ُ
ٌ
ﻣﻀﺎف إﻟﻴﻪ وﻫﺬﻩ اﻹﺿﺎﻓﺔ ﻧﺎدرٌة ﻋﻠﻰ ﻣﺬﻫﺐ
ﻓﺤﻴﺚ ﻫﻨﺎ ﻣﻀﺎﻓ ٌﺔ إﻟﻰ اﻟﻤﻔﺮِد و)ﺳﻬﻴﻞ(
ُ
70
ﺣﻴﺚ إﻟﻰ اﻟﻤﻔﺮِد .
ﻳﻴﻦ ﺑﻴﻨﻤﺎ أﺧﺬﻩ اﻟﻜﻮﻓﻴّﻮن ﻗﻴﺎﺳﺎً ﻓﺄﺟﺎزوا إﺿﺎﻓﺔ ُ
اﻟﺒﺼﺮ َ
ﺣﻴﺚ ﻣﻀﺎﻓ ٌﺔ إﻟﻰ اﻟﺠﻤﻠﺔ ﻓﺴﻬﻴ ٌﻞ ﻣﺒﺘﺪأٌ
اﻟﺒﻴﺖ ﺑﺮﻓ ِﻊ ٍ
اﻟﺮواﻳﺔ ﻓﺈ ّن ُ
وروي ُ
ﺳﻬﻴﻞ 71وﻋﻠﻰ ﻫﺬﻩ ّ
وﺟﻤﻠﺔ اﻟﻤﺒﺘﺪأ ﻣﻊ ﺧﺒﺮﻩ اﻟﻤﺤﺬوف ﻓﻲ ﱢ
أﻳﺖ ّ
ﺑﺨﻂ
اﺑﻦ ﻫﺸﺎ ٍم «:ور ُ
ﻣﺤﻞ ﺟ ﱟﺮ ﻣﻀﺎف إﻟﻴﻪ ،وﻗﺎل ُ

65
66
67
68
69
70
71

اﻟﻤﺼﺪر ﻧﻔﺴﻪ .569 /2
اﻧﻈﺮ اﻟﺤﻤﺪ ,ﺗﻮﻓﻴﻖ ﻋﻠﻲ ,واﻟﺰﻋﺒﻲ ,ﻳﻮﺳﻒ ﺟﻤﻴﻞ ,اﻟﻤﻌﺠﻢ اﻟﻮاﻓﻲ ﻓﻲ أدوات اﻟﻨﺤﻮ ،دار اﻷﻣﻞ ،ط1414 ،2ﻫـ-
.1993ص.148 :
اﻟﺴ ّﺮاج ,اﻷﺻﻮل ﻓﻲ اﻟﻨﺤﻮ ,ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻋﺒﺪ اﻟﺨﺎﻟﻖ اﻟﻔﺘﻠﻲ ،ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ.142 /2.
اﻧﻈﺮ اﺑﻦ ّ
اﻧﻈﺮ :اﺑﻦ ﻳﻌﻴﺶ .90/4
اﻧﻈﺮ :اﻟﺒﻐﺪادي .3/7
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ﺑﺎﻟﻀﻢ
وﺣﻴﺚ
ﺳﻬﻴﻞ،
ﺳﻬﻴﻞ ﻃﺎﻟﻌﺎ ...ﺑﻔﺘﺢ ﺛﺎء ﺣﻴﺚ وﺧﻔﺾ ٍ
ﺣﻴﺚ ٍ
ّ
ُ
اﻟﻀﺎﺑﻄﻴﻦ :أﻣﺎ ﺗﺮى ُ
ّ
72
وﺳﻬﻴ ٌﻞ ﺑﺎﻟﺮﻓ ِﻊ؛ أي ﻣﻮﺟﻮٌد ﻓﺤﺬف اﻟﺨﺒﺮ« .
ﻌﻴﻦ ﻓﻘﺎل:
وﻗﺪ اﺳﺘﻌﻤﻞ
ُ
اﻟﻔﺮزدق ﺣﻴﺚ ﻣﻀﺎﻓ ًﺔ إﻟﻰ اﻟﻤﻔﺮد ﻓﻲ َﻣ ْﻮ ِﺿ ِ
ﺣﻴﺚ اﻟﻨﱡﺠﻮِم اﻟﺘّﻮاﺋِ ِﻢ73
و َُراﻫﺎ إﻟﻰ ُ
ﻛﻴﻒ ﺗُﻼﻗﻲ دا ِرَﻣﺎً ُ
ﺣﻴﺚ ﺗﻠﺘﻘﻲ * ذ َ
و ﻗﺎل:
ﺣﻴﺚ ﻟَ ﱢﻲ اﻟﻌﻤﺎﺋِ ِﻢ74
ﺣﻴﺚ اﻟْ ُﺤﺒَﺎ ﺑﻌﺪ ﺿﺮﺑﻬﻢ * ﺑ ِ
ِﺒﻴﺾ اﻟْ َﻤﻮاﺿﻲ ُ
وﻧَ ْﻄ َﻌُﻨـ ُﻬ ْﻢ ُ
َ
ِﻌﺖ،
اﻟﺸﻮاﻫ ُﺪ ﻋﻠﻰ ﻫﺬا اﻻﺳﺘﻌﻤﺎل ﻣﺤﺪود ًة ْ
وﻳﺒﻘﻰ ﻫﺬا اﻻﺳﺘﻌﻤﺎل ﻧﺎدراً وﺗﺒﻘﻰ ّ
وإن ُﺳﻤ َ
ِ
وﻫﺬان اﻟﺸﺎﻫﺪان ُروﻳﺎ ﺑﺎﻟﻜﺴﺮ واﻟﺮﻓ ِﻊ ,ﻟﺬا إﺑﺎﺣ ُﺔ ﻫﺬا
ﻳﻘﻮﻳﻬﺎ.
ﺗﻔﺘﻘﺮ إﻟﻰ ﻣﺎ ّ
اﻻﺳﺘﻌﻤﺎلُ ،
اﻟﻤﻼﺣﻆ ﻓﻲ اﺳﺘﻌﻤﺎل اﻟﻔﺮزدق ﻟﺤﻴﺚ أﻧّﻪ ﻻ ﻳﺒﺎﻟﻲ ﺑﻨﺪرة ﻫﺬا اﻻﺳﺘﻌﻤﺎل أو ذاك
وﻣﻦ
َ
اﻟﻤﺘَ َﻤ ﱢﺮد ُة اﻟﺘﻲ ﱡ
ﺗﺸﻂ ﻋﻦ اﻟﻤﺄﻟﻮف ,ﻛﻴﻒ ﻻ وﻫﻮ اﻟﺬي
وﻫﺬﻩ ﻫﻲ ﻃﺒﻴﻌ ُﺔ اﻟﻔﺮزدق وﻧﻔﺴﻴّﺘُﻪ ُ
ﻋﻠﻲ ْأن أﻗﻮل وﻋﻠﻴﻜﻢ ْأن
ﺣّﻴـ َﺮ ﻋﻠﻤﺎء اﻟﻠﻐ ِﺔ واﻟﻨّﺤﻮ ,وﻟَ ّﻤﺎ اﻋﺘﺮﺿﻮا ﻋﻠﻰ ِ
ﺑﻌﺾ ﻗﻮﻟِِﻪ أﺟﺎﺑَﻬﻢّ » :
ﺗَﺤﺘَﺠﻮا«75.
ْ ّ

اﻟﺨﺎﺗﻤﺔ:

ﺟﺎءت ﻓﻲ ﺷﻌﺮﻩ ﻟﻠﻤﻜﺎ ِن ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻫﻮ ﺷﺎﺋ ٌﻊ
ﻣﺘﻨﻮﻋ ٍﺔ ﻓﻘﺪ
اﺳﺘﻌﻤﻞ
ُ
اﻟﻔﺮزدق ُ
ْ
ﺣﻴﺚ ﺑﺼﻮٍر ّ
ِﻦ ،وإﻟﻰ ،واﻟﺒﺎء ،وﻋﻠﻰ ،وﻓﻲ( ،ﺑﺎﻹﺿﺎﻓ ِﺔ إﻟﻰ أﻧّﻪ اﺳﺘﻌﻤﻠَﻬﺎ
اﻟﺠﺮ )ﻣ ْ
وﺟﺎءت ﻣﺠﺮورًة ﺑﺤﺮوف ّ
ﻣﻀﺎﻓ ًﺔ إﻟﻰ اﻟﺠﻤﻠﺔ واﻟﻤﻔﺮد.
ﺣﻴﺚ ﻓﻲ ﻛﻼم اﻟﻌﺮب ﻋﻠﻰ ٍ
ﺣﻮث ﻋﻠﻰ ﻟﻐ ِﺔ ﻃﻴّ ٍﺊ و ﺟﺎءت
ﻟﻐﺎت؛ ﻓﻘﺪ وردت ُ
وﺟﺎءت ُ
ٍ
ﺧﻼف ﺑﻴﻦ اﻟﻌﻠﻤﺎء.
ﺣﻴﺚ ُﻣﺜﻠّﺜ َﺔ اﻟﺜﺎء ،وﻣﺒﻨﻴّ ًﺔ وﻣﻌﺮﺑ ًﺔ ﻋﻠﻰ
اﻟﻌﻠﻤﺎء ّإﻻ أﻧّﻬﺎ ﺟﺎءت داﻟًّﺔ ﻋﻠﻰ اﻟ ّﺰﻣﺎن ﻋﻠﻰ
وﺟﺎءت ﺣﻴﺚ ﻟﻠﻤﻜﺎ ِن وﻫﺬا ﻣﺎ اﺗّﻔﻖ ﻋﻠﻴﻪ
ُ
وﺿ ْﻌ ٍﻒ.
اﺳﺘﺤﻴﺎ ٍء َ
ﻧﺨﻠﺺ ﻣﻦ اﻟﺒﺤﺚ إﻟﻰ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ اﻵﺗﻴﺔ:
وﻧﺴﺘﻄﻴ ُﻊ ْأن
َ
 .1اﺳﺘﻌﻤﻞ اﻟﻔﺮزدق ﺣﻴﺚ ﻟﻠﻤﻜﺎن.
72
73
74
75

اﻧﻈﺮ اﺑﻦ ﻫﺸﺎم ,اﻟﻤﻐﻨﻲ .307/2
اﻧﻈﺮ اﻟﻔﺮزدق ,اﻟﺪﻳﻮان .570/2
ا ْل ُﺣﺒَﺎ :ﺟﻤﻊ ُﺣﺒﻮة :وﻫﻮ أن ﻳﺠﻤﻊ اﻟﺮﺟﻞ ﻇﻬﺮﻩ وﺳﺎﻗﻴﻪ ﺑﻌﻤﺎﻣﺘﻪ ،وﻗﺪ ﻳﺤﺘﺒﻲ ﺑﻴﺪﻳﻪ .و اﻧﻈﺮ اﺑﻦ ﻳﻌﻴﺶ  ،92/4و اﻟﻤﻮزﻋﻲ
 ،243واﻧﻈﺮ اﻟﺒﻐﺪادي .4/7
اﻟﻔﺤﺎم ,ﺷﺎﻛﺮ ,اﻟﻔﺮزدق ,ص.456:
اﻧﻈﺮ ّ
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 .2اﺳﺘﻌﻤﻞ اﻟﻔﺮزدق ﺣﻴﺚ ﻣﺠﺮورة ﺑﺤﺮوف ﺟ ﱟﺮ ﻣﺘﻌ ّﺪد ٍة ﻣﻦ دون ﻣﺒﺎﻻ ٍة ﺑﻨﺪرٍة أو ﻗﻠّﺔٍ.
 .3إﻛﺜﺎر اﻟﺸﺎﻋﺮ ﻣﻦ اﻻﺳﺘﻌﻤﺎل ﻳﺨﺮج اﺳﺘﻌﻤﺎل ﺣﻴﺚ ﻣﻦ ﺣﻜﻢ اﻟﻨﺪرة إﻟﻰ اﻟﺸﻴﻮع،
واﻹﺑﺎﺣﺔ.
 .4اﺳﺘﻌﻤﻞ اﻟﻔﺮزدق ﺣﻴﺚ ﻣﻀﺎﻓ ًﺔ إﻟﻰ اﻟﺠﻤﻠﺔ وﻫﺬا ﻣﺎ اﺗﻔﻖ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻌﻠﻤﺎء.
ُ
ﻻﻳﺒﺮر إﺿﺎﻓﺔ ﺣﻴﺚ إﻟﻰ
 .5اﺳﺘﻌﻤﻞ اﻟﻔﺮزدق ﺣﻴﺚ ﻣﻀﺎﻓ ًﺔ إﻟﻰ اﻟﻤﻔﺮد .وﻫﺬا
اﻻﺳﺘﻌﻤﺎل ّ
اﻟﻤﺴﺘﺸ َﻬﺪ ﺑﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻫﺬﻩ اﻹﺿﺎﻓﺔ.
ﻤﻌﺖ ﺑﻌﺾ رواﻳﺎت اﻷﺑﻴﺎت
اﻟﻤﻔﺮد ْ
َ
وإن ُﺳ ْ
وﻓﻲ ﻫﺬا اﻻﺳﺘﻌﻤﺎل اﻟﻮاﺳﻊ ﻟﺤﻴﺚ دﻟﻴ ٌﻞ ﻋﻠﻰ ﺳﻌ ِﺔ اﻟﻠﻐ ِﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴّﺔ وﻣﺪى ﻗُﺪرﺗِﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﺳﺘﻴﻌﺎب
اﻻﺣﺘﻤﺎﻻت وﻛﺜﺮة اﻟﺠﻮازات ﻓﻴﻬﺎ وﻣﺮوﻧﺘﻬﺎ.
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Hint Dinlerinde Acıdan Kaçışın
Bir Yolu Olarak Ötanazi*

Necati SÜMER*
ÖZET
Ötanazi, ölümcül bir hastalığa yakalanan kişiye, acı çekmemesi için bilinçli olarak yapılan bir uygulamadır. Burada, kişinin kendisinin veya bir
yakının talebi üzerine hayatına son vermesi durumu vardır. Amaç, kişiyi
dayanılmaz ağrılarından ve acılarından kurtarmaktır. Geçmiş zamanlardan beri başvurulan bu yol, bugün modern dünyada yoğun olarak tartışılmaktadır. Bazı toplumlar ötanaziyi resmi bir uygulama haline getirirken
bazıları da etik olmadığı gerekçesiyle onu yasaklamıştır. Hint dinlerinin
ötanaziye yaklaşımı nasıldır? Çalışmada cevabı aranan temel soru budur.
Bu makalede karşılaştırmalı bir yöntemle ve tarihsel sıralamasına uygun
olarak Hinduizm, Budizm ve Caynizm’in ötanaziye bakışı ele alınmıştır.
Üç dinin, hayatı önceleyen tutumunun ötanaziye bakışın sınırını ortaya
koyduğu görülmüştür. Çünkü ister kutsal ister dindışı olarak kabul edilsin bütün toplumlarda hayata, değer verilmiştir. Dinlerin ve yönetimlerin hayat hakkını, kişi için savunması ve muhafaza etmesi önemli bir
gereklilik olarak ön plana çıkmaktadır.

* “Bu makale, 2015 yılında Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü,
Felsefe ve Din Bilimleri Bölümü, Dinler Tarihi Anabilim dalında hazırlanmış Doktora tezinden üretilmiştir.”
** Yrd. Doç. Dr. Felsefe ve Din Bilimleri Bölümü, Dinler Tarihi Anabilim
Dalı Öğretim Üyesi
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Anahtar Kavramlar
Hayat, Acı, Ötanazi, Hinduizm, Budizm, Caynizm
ABSTRACT
Euthanasia is the practice of intentionally ending a life of person who is
suffering a terminal illness in order to relieve pain. Euthanasia is understood
as the termination of life at the request of either a patient or a relative. The
purpose herein is to relieve the patient from intractable suffering and pain.
The practice of euthanasia which has been applied since past times is at the
center of controversial discussions in today’s modern society. While some
societies have accepted euthanasia as a legal practice, others have banned
it on the grounds that it is not ethically correct. What about the approach
taken by the Indian religions on euthanasia? This is the main question to
which the answer is searched in the study. We attempted to discuss the perspectives of religions of Hinduism, Buddhism and Jainism on euthanasia by
means of a comparable method and in accordance with the chronology. We
understood that the attitude of all three religions prioritizing life limits the
perspective of euthanasia; for life, either it is sacred or profane is a prized
right in all societies. It is of necessity that both religions and administrations
should defend and preserve this right for their people.
Keywords
Life, Pain, Euthanasia, Hinduism, Buddhism, Jainism

Giriş
ayat, insana bahşedilen en değerli hediyedir. Onu, istediğimiz gibi yaşamak elimizdedir. Bize sunulan bu fırsatın değerini bilmek için bazen fiziksel ve ruhsal acılarla sınanırız. Esasında bu durum hayatın değerinin
daha iyi anlaşılmasını sağlar. Fakat bazı insanlar, hayatın zorluklarına tahammül etmek yerine ondan kaçmak ister. İşte ötanazi, böyle bir kaçış durumudur. Başkasından yardım alarak hayatını bilinçli olarak sonlandırmak, insanın
öteden beri seçtiği bir yoldur. Peki, Hint inanç sistemlerinin bu uygulamaya
bakışı nasıldır? Ötanazinin Hinduizm, Budizm ve Caynizm’deki yeri nedir?
Bu soruların cevabını bulmak, çalışmanın temel amacı olacaktır.

H

HİNT DİNLERİNDE ACIDAN KAÇIŞIN BİR YOLU OLARAK ÖTANAZİ

1) Ötanazi
insan veya hayvanın çaresiz ve tedavi edilemez durumlardaki acılarına son vermek için ağrısız bir şekilde ölümünü gerçekleştirmektir. Bu kavram, tıp literatüründe iyileşmesi mümkün olmayan bir hastanın
kendisinin veya yakınlarının talebi üzerine hayatına son vermeye yönelik
her türlü faaliyet şeklinde tanımlanır.2
Tıpta ötanazi, pasif ve aktif olmak üzere ikiye ayrılır. Pasif ötanazi, yaşam destekleyici tedaviyi sunmayarak veya sona erdirerek hastanın ölümünü sağlamaktır. Aktif ötanazi ise hastanın hemen ölmesine neden olacak
ölümcül dozdaki ilacı vererek ölümünü gerçekleştirmektir.3
Pasif ve aktif ötanazi ayrımının temelinde iki tez yatmaktadır. Birinci teze göre aktif ötanazide bir eylem söz konusuyken, pasif ötanazide yalnızca bir kaçınma veya kişinin ölümüne sebep olabilecek şeylere müdahale etmeme durumu vardır. Çifte etki doktrini diye de adlandırılan ikinci teze göre ise aktif ötanazide ölüm amaçlanırken, pasif ötanazide ölüm sadece öngörülmektedir.4
Aktif ötanazinin gönüllü ötanazi, gönülsüz ötanazi ve istemsiz ötanazi
olmak üzere üç şekli vardır. Gönüllü ötanazi hastanın talebi üzerine, istemsiz ötanazi herhangi bir talebi olmadığı halde hastanın çektiği acılara son
vermek amacıyla, gönülsüz ötanazi ise hastanın onay veremeyecek durumda iken ona uygulanan bir ötanazi şeklidir.5
Günümüzde birçok ülkede sıkça başvurulan bir yöntem olan ötanazi,
eskilere dayanan bir uygulamadır. Eski Yunan’da ötanazi, belli şartlar altında onurlu bir ölüm olarak görülmüş ve tedavi edilemez hastalar için acıdan
kaçmanın bir yolu olmuştur. Atina gibi bazı Yunan şehirlerinde yaşayan insanlar, yönetimden kendilerine ötanazi uygulanmasını istemiş fakat Sokrat,
Ötanazi1, bir

1

2
3
4
5

Ötanazi, Yunanca “euthanasia”dan gelmektedir. “Euthanasia”, güzel anlamında kullanılan “eu” ile
ölmek anlamına gelen “thanatos” kelimelerinin birleşmesinden meydana gelmiştir. Dolayısıyla bu
kelime kibar veya güzel ölüm anlamına gelmektedir. Bkz. John Keown, Euthanasia, Ethics and Public Policy: An Argument against Legalisation, (Cambridge: Cambridge University Press, 2004), s.10.
Marvin Kohl, “Euthanasia”, Encyclopedia of Ethics, Ed. Lawrence; Charlotte Becker, 2. Edition,
(New York: Routledge Press, 2001), s.492.
Sibel İnceoğlu, Ölme Hakkı, Ötanazi,(İstanbul: Ayrıntı Yayınları, 1999), s.135.
İnceoğlu, Ölme Hakkı, Ötanazi, s.141.
Jenifer Fecio McDougall; Martha Gorman, Euthanasia, A Reference Handbook, 2. Edition, (California: ABC Clio Press, 2008), s.2.
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Platon ve onlar gibi düşünen filozoflar buna karşı çıkmıştır. Bu düşünürler
belli şartlar altında dahi ötanaziyi doğru bulmadıklarını dile getirmiştir.6
Ötanazi, antik dönemlerde olduğu gibi Orta Çağ boyunca da genellikle hoş karşılanmamıştır. Özellikle Batı’da 15 ve 16. yüzyılda Kilise, ötanazi
gibi intihar anlamına gelebilecek her türlü eylemi yasaklayıp bu tür eylemlerde bulunanlara sert yaptırımlar uygulamıştır. Fakat 19. yüzyılın sonlarına gelindiğinde bazı tıbbi sektörler ve bilimsel topluluklar ötanaziye destek
vermiştir.7 Zamanla ötanazi yasallaşma sürecine girmiştir. Ötanaziyi yasallaştıran ilk öneri, 1870’lerde sunulmuştur. Ötanazi hakkındaki bu ilk öneri,
bir hekim tarafından umutsuzca acı çeken bir hastaya kapsamlı bir tedavi
uygulanarak, yaşam olanaklarını kısıtlayıp hastanın acısına son verme şeklinde sonuçlanmıştır. Thomas More ve Francis Bacon da 19. yüzyılın sonlarında ötanazi üzerine kafa yormuştur. More, ötanazide hekimlerin etkisinden hiç söz etmeyerek pasif ötanaziye vurgu yapmıştır. Bacon da aktif öldürmenin doğru olmadığını belirtmiştir.8
Tıbbi teknik alanında 19. yüzyılın ikinci yarısında yaşanan önemli gelişmeler, ötanazi yöntemleri üstüne bazı tartışmaları beraberinde getirmiştir. Bir yandan umutsuzluktan ölmek isteyen hastaların durumu diğer yandan gelişen cerrahi müdahale ve tıbbi destek sistemleri, ötanazi tartışmasını iyice alevlendirmiştir. Bütün tartışmalar sonucunda 1960’lardan itibaren
ötanazi, Avrupa ve Amerika’da yaygınlık kazanmıştır.9 Günümüz dünyasının bir gerçeği haline gelen ötanazi, acaba Hint coğrafyasında nasıl karşılanmıştır? Bu soruya Hinduizm, Budizm ve Caynizm ölçeğinde cevap bulmaya çalışacağız.

2) Hinduizm’de Ötanazi
Belli bir kurucusu ve inanç sistemi bulunmayan Hinduizm, Hint alt kıtasında ortaya çıkmış en eski gelenektir. MÖ 1300-800 yılları arasına ait
6
7
8
9

Lisa Yount, Right to Die and Euthanasia, Revised Edition, (New York: Facts on File Publishing,
2007), s.5.
Barry Rosen Feld, Assisted Suicide and The Right to Die, The Interface of Social Science, Public and
Medical Ethics, (Washington: American Psychological Association, 2004), s.24-26.
Shai J. Lavi, The Modern Art of Dying, A History of Euthanasia in the United States, (Princeton:
Princeton University Press, 2005), s.4.
Lavi, The Modern Art of Dying, A History of Euthanasia in the United States, s.4.
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olan Veda ilahileri ile daha sonraki dönemde derlenen Brahmanalar, Upanişadlar, çeşitli destan ve kanun kitapları Hinduizm’in kutsal literatürünü
oluşturmaktadır. Bu inanç sisteminin en belirgin özellikleri kast sistemi,
karma doktrini ve samsaradır.10 Hindular, çoğunlukla politeist bir inanca
sahiptir. Hinduizm’de yüzlerce Tanrı’nın varlığı görülse de Brahma, Vişnu
ve Şiva Tanrı üçlüsü ön plana çıkmaktadır. Hindular Tanrı’yı temsil eden
heykel ve suretlere tapar, onlara hediyeler sunar. Onların kurban törenleri
ve hac ziyaretleri gibi dinsel ritüelleri de vardır.11 Hinduizm’in ötanazi anlayışını ele almadan önce bu inanç sisteminin hayata ve ölüme nasıl baktığını irdelememiz gerekir.
Sanatana Dharma adı verilen Hinduizm, ezeli ebedi din anlamındadır.
Hindu felsefesine göre dharma, birey ve toplumun ahlaki kurallara göre
bir hayat sürmesi anlamına gelir. Hindular için hayat rehberi olan dharma,
hem yasa hem de din demektir. Hindular sorumluluk ve görevlerini bu ahlaki yaşam prensibine uygun olarak yerine getirmeye çalışır.12 Hinduizm’de
hayatın gerçek gayesi, kişinin dini ve ahlaki kuralları yerine getirmesi, kendisine ve ailesine yetecek kadar mala sahip olması, cinsel arzularını meşru
bir şekilde karşılaması ve bunları yaptıktan sonra samsara çarkından kurtulup mutlak kurtuluşa ulaşmasıdır.13 Hinduizm, hayat gibi ölümü de uzun
soluklu bir eylem olarak görür. O, ölümü birey için hayatın sonu değil daha önceki eylemlerine bağlı olarak kişinin ruh göçü sürecine girmesi ve neticede yeni bir hayatın takip edilmesi olarak ifade eder. Hinduizm’de ölüm,
bir anlamda ruhun mola vermeden tekrar yeni bir bedende yeni bir yolculuğa çıkması demektir.14
Hindu inancında ölüm aynı zamanda iyilikle kötülük arasındaki dengeyi koruyan, yeryüzünde hızlı nüfus artışını engelleyen ve insan hayatına ölçü

10

11
12
13
14

Hint düşüncesinde karma doktrinine bağlı olarak ruhun sürekli bir ruh göçü sürecinde bulunmasını veya dünyadaki doğum, ölüm ve yenidendoğuş döngüsünü ifade eden bir kavramdır. Ali
İhsan Yitik, Hint Dinleri, (İzmir: İzmir İlahiyat Vakfı Yayınları, 2005), s.8.
Gündüz, Din ve İnanç Sözlüğü, (Konya: Vadi Yayınları, 1998), s.172.
Namita Nimbalkar, Euthanasia: The Hindu Perspective, National Seminar on Bio Ethics, 24-25
January, Joshi- Bedekar College, Thane, 2007, s.56.
Ali İhsan Yitik, “Hinduizm”, Yaşayan Dünya Dinleri, Ed. Şinasi Gündüz, (İstanbul: DİB Yayınları, 2007), s.290.
Karel Werner, A Popular Dictionary of Hinduism, (Richmond: Curzon Press, 2005), s.39.
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ve değer veren bir eylem olarak görülür. O, acı ve ıstıraplı hayattan kurtulmanın da bir aracıdır. Hinduizm’e göre ölüm anı yaklaştığı zaman insanın duyularında bir zayıflama meydana gelir ve kişinin zihni melekeleri etkisizleşir.
Bu durumda duyular dış dünyayla iletişim kurmayı bırakır ve tamamen ruhun (atman)15 merkezinde yoğunlaşır. Atman, Hinduizm’de değişmeyen bir
öz veya cevheri ifade etmektedir. Bütün duyuların burada yoğunlaşması neticesinde ruh, hayat nefesleriyle birlikte bedenin deliklerinden çıkar. Böylece
ruh, bedeni cansız bir ceset yığını halinde bırakmış olur.16
Hinduizm inancına göre ruhun bir sonraki bedene geçmesi için onun
maddi olan vücuttan kurtulması gerekir. Bedenin ölümüyle atman, tenasüh yoluyla başka bir hayata tekrar doğabilmektedir. Fakat burada atman
için amaç, sonsuz yeniden doğuş çemberi olan samsaradan kurtulmaktır.
Hinduizm’de kişi, fenomenler dünyasının temelindeki yüce hakikat olan
Brahma’nın bilgisine ulaşınca tenasühten kurtulur. Bu anlamda ölüm, mokşaya17 ulaşmak isteyen bir Hindu için ciddi bir aşamadır.18 Hinduizm’de beden değiştirilebilen ve kendisinden kurtulunabilen bir eşya gibi görüldüğü
için ruhun varlığı ve yaşayacağı bu süreç daha çok önemsenir. Hindular, fiziksel ölümü bir son olarak görmediğinden kutsal metinleri Bhavagadgita,19
ölümü yıpranan bir elbisenin değiştirilmesine benzetmiştir. Bu kutsal metin, ölenler için üzülmemeyi tavsiye ederek insanların yeni bir vücutta yeni
bir elbise giyer gibi tekrar ruh bularak dönüş yapacaklarını söylemiştir.20

15
16
17

18

19

20

“Sanskritçede nefes ve ruh gibi anlamlara gelen bu kavram, Hint felsefesinde kâinatın özünü
oluşturan sabit bir öz veya ruhu ifade etmektedir.” Bkz. Gündüz, Din ve İnanç Sözlüğü, s.48.
Güngör, Ali İsra Güngör, “Ölüm Ötesi”, Dinler Tarihi, Ed. Ahmet Hikmet Eroğlu, (Ankara:
Ankara Üniversitesi Uzaktan Eğitim Yayınları, 2013), s.240.
Diğer adı Nirvana da olan bu terim, kişinin doğum ölüm çemberinden ve bunun neden olduğu
her türlü acı ve kederden kurtulup mutlak aydınlanmaya ulaşması anlamına gelmektedir. Bkz.
Yitik, Hint Dinleri, s.9.
Kyoko Murata, Grieving Tradition in a New Land: Hindu Death and Dying Rituals in America,
Religion, Death and Dying, Vol.1, (California: Praeger Perspectives Publishers), 2010, s.127.
James, G., Lochtefeld, The Illustrated Encyclopedia of Hinduism, (New York: The Rosen Publishing Group, 2002), s.127.
Hinduizm’de kaynağı beşeri olan ve Mahabharata destanının yedi yüz beyitlik küçük bir bölümünü oluşturan metindir. Hinduların dini hayatı üzerinde önemli etkisi olan bir kutsal metin
olarak bilinmektedir. Bkz. Yitik, Hint Dinleri, s.27.
Klaus K., Klostermaier, A Concise Encyclopedia of Hinduism, (Oxford: Oneworld Oxford Publishing, 2003), s.57.
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Hindular, ölüme yükledikleri derin anlamdan dolayı ölen kişinin cesedini yakarak dünyadaki son görevini yerine getirir. Bu çerçevede Hinduizm’de
ölenler için törenler genellikle iki amaç için yapılmaktadır. Birincisi, ölen
kişinin cesedinin başında kutsal tütsüler yakarak ölünün zihnini sakinleştirmektir. Diğeri ise cesedi yakıp küllerini Ganj Nehri’ne atmak suretiyle
vücudu arındırmaktır. Bazı durumlarda ölen kişinin avucuna inek kuyruğu
konulur. Hindu inancına göre bu kuyruk sayesinde ölen kişi, ruh göçü sırasında Vaitarani Nehri’ni kolaylıkla geçebilmektedir. Hinduizm’de ölen kişinin karmik unsurların verdiği karmaşadan kurtulması için onun zihni bazı
dualarla sakinleştirilmeye çalışılır. Ayrıca kişinin korku, keder ve acılarının
ortadan kalkması için dini metinler okunur. En sonundaysa ölü için Antyeshthi Samskara olarak bilinen bir tören yapılır ve ölünün cesedi yakılır.21
Ceset yakıldıktan sonra cenazeye katılanlara tatlı ikram edilir. Hindu inancında bu ikram, törenin başarıyla tamamlandığını ifade eder. Buna
benzer ikramlar ölümün onuncu, yirminci günleri ile yıl dönümlerinde yapılır. Tekrarlanan ikramlar sayesinde ölünün bedenden ayrılan ruhunun yeni bir bedene girmesine yardım edilmiş olur. Hinduizm’de cenaze törenleri ruhun cesetten ayrılarak bu dünyayı terk etme ve atalar diyarına ulaşmasını sağlama, onun hayalete dönüşerek dünyadaki yakınlarına zarar vermesini engelleme ve ölümle birlikte ortaya çıkan manevi kirlenmeyi ortadan
kaldırma gibi amaçlarla gerçekleştirilir.22
Hinduizm’de ölüm, acılı ve ıstıraplı hayattan kurtulmanın aracıyken
ölüm sonrası hayat ise karmanın neden olduğu doğum-ölüm döngüsü şeklinde devam eden uzun bir süreçtir. Hinduizm inancına göre bedenden ayrılan ruh tanrılar yurdu (Devayana), atalar yurdu (Pitryana) ve doğrudan
yeniden bedenlenme şeklinde üç yol takip etmektedir. Bedenden ayrılan
ruhun hangi yolu izleyeceği ise kişinin daha önceki hayatlarında işlemiş olduğu eylemlerin sonucuna bağlıdır. Hinduizm’e göre yüksek bir cenneti ifade eden tanrılar yurduna daha önceki hayatında çile çeken, Brahman’a aşkla
tapınan ve yaşamını ibadetle geçiren dindarlar gider. Atalar yurduna insanlar için faydalı şeyler yapan, ihtiyacı olanlara yardım eden, adalet ve barışa

21
22

Lochtefeld, The Illustrated Encyclopedia of Hinduism, s.180.
Yitik, Yaşayan Dünya Dinleri, s.300.
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inanan, dini ayin ve törenleri yerine getiren kişiler gitmektedir. Hinduizm’e
göre tanrılar ve atalar yurduna giremeyen ruhlar ise ölümden hemen sonra
tekrar dünyada farklı bir varlık formunda bedenlenmektedir.23
Hayat ve ölüm, Hinduizm’de birbirini tamamlayan önemli süreçlerdir.
Fakat bazı olaylar, bu doğal akışı sekteye uğratır. Ötanazi, böyle bir durumdur. Hinduizm’de ötanazi için tercihte özgürlük ifadesi kullanılmaktadır. Bu
ifade, kişinin tedavi edilemez bir hastalık ya da aşırı yaşlılıkla yüz yüze geldiğinde ıstırap ve acı çekmek yerine kendini öldürmeyi istemesi anlamına gelir. Hinduizm’e göre çaresiz durumdaki bir hasta, resmi olarak yöneticilerden kendini öldürme talebinde bulunursa buna belli şartlar altında
onay verilebilir. Öncelik, hastanın tüm imkânlar kullanılarak yaşatılmasıdır. Hinduizm’de ötanazi, son çare olarak gündeme gelmektedir. Fakat bazı
Hindu din adamları ötanazinin uygulanmasında sakınca görmedikleri gibi
onu teşvik bile etmektedir. Ötanazi hakkında Hinduizm’deki farklı görüşler
bu konunun günümüzde tartışılmasına neden olmaktadır.24
Hinduizm’de ötanazinin tartışılma nedenlerinden biri de bu dinin zamanla farklı yerlere yayılması ve bunun neticesinde bünyesinde birçok mezhebin ortaya çıkmasıdır. Mezheplerin ötanazi ile ilgili kendi fikirlerini ileri sürmeleri bu konuda çeşitli bakış açıları ortaya çıkarmıştır. Hindular arasındaki bir görüşe göre karma teorisi gereği ruh ve beden doğru zaman gelmeden birbirinden ayrılamayacağı için doktorun hastasına ötanazi uygulaması doğru değildir. Eğer buna izin verilirse hem doktor hem de hastanın
karması bu durumdan zarar görür. Bu anlayış çerçevesinde kişinin kasıtlı
olarak hayatını sonlandırmasına izin verilmez. Çünkü bu görüşe göre ötanazi, kötü karmaya neden olacağı için ölüm-doğum çemberini bozmaktadır. Ayrıca bunu yapan kişi, ölüm ve yeniden doğuş çemberini aniden yarıda keserek bu sürece zarar vermiş olmaktadır.25
Hindular arasında ötanazi hakkında yaygın olan başka bir görüşe göre
hastanın acısını azaltmak ve onun ağrılı yaşamına son vermek için hastaya yardım edilmelidir. Doktor bu şekilde iyi bir iş yaptığı için hem kendisi
23
24
25

Güngör, Dinler Tarihi, s.240-241.
Harold G., Coward vd., Hindu Ethics, Purity, Abortion and Euthanasia, (New York: State University of New York Press, 1989), s.74.
Nimbalkar, Euthanasia: The Hindu Perspective, National Seminar on Bio Ethics, s.56.
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hem de hastası iyi karma kazanmış olur. Bu konuyla ilgili her mezhep kendine göre bir yorum yapsa da neticede Hinduizm, ötanazi gibi kendini öldürme anlamına gelebilecek her türlü fiilin ruhun geçireceği doğal süreçleri bozduğunu söylemektedir. Hinduizm’e göre bu eylemler aynı zamanda
kişilere de kötü karma bırakır. Çünkü bu durum şiddetsizlik26 prensibinin
ihlali anlamına gelmektedir.27

3) Budizm’de Ötanazi
Budizm, MÖ 6. yüzyılda Kuzey Hindistan’da yaşadığı kabul edilen Siddharta Gautama Sakyamuni’nin öğretilerine bağlı olarak ortaya çıkan ve daha sonra Asya halkları arasında yayılan bir inanç sistemidir.28 En önemli
kutsal metinleri Pali dilinde yazılmış olan Tripitaka (üç sepet) adlı kitaplardan oluşan Budizm, iki temel mezhebe ayrılmıştır. Güney Budizm’i olarak bilinen Hinayana mezhebi Sri Lanka, Birmanya, Tayland ve Laos gibi Güney Doğu Asya ülkelerinde; Kuzey Budizm’i olarak bilinen Mahayana mezhebi ise Tibet, Çin, Japonya ve Kore gibi ülkelerde yayılmıştır.29 Bu
dinin hayat ve ölüm hakkındaki görüşlerini bilmek, ötanazi konusunu anlamamıza katkı sağlayacaktır.
Hinduizm içerisinde reformist bir hareket olarak ortaya çıkan ve
Budda’nın öğretilerine dayanan bu din, hayatın ebedi olmadığı, acı ve ıstıraplar üzerine kurulu olduğu felsefesine dayanır.30 Herhangi bir Tanrı veya yüce gücün varlığını kabul etmeyen Budizm, hayattaki acı ve ıstıraplardan kişinin ancak kendi çabalarıyla kurtulabileceğini savunur. Budizm’e göre kurtuluş, öncelikle bazı hakikatleri kabul etmeye bağlıdır. Bu çerçevede
o, dört hakikati ön plana çıkarır. Birincisi, hayatın acılarla dolu olduğudur.
Bu acı ve ıstırapların nedeninin arzu olması ise ikinci hakikattir. Üçüncü

26

27
28
29
30

Şiddetsizliğin diğer adı Ahimsa’dır. Bu kavram, Caynizm’de hiçbir canlıyı öldürmeme veya hiçbir
canlıya zarar vermeme anlamına gelir. Şinasi, Gündüz, Din ve İnanç Sözlüğü, (Ankara: Vadi Yayınları, 1998), s.21.
Nimbalkar, Euthanasia: The Hindu Perspective, National Seminar on Bio Ethics, s.57.
Ali İhsan Yitik, “Budizm”, Yaşayan Dünya Dinleri, Ed. Şinasi Gündüz, (İstanbul: DİB, Yayınları,
2007), s.308.
Yitik, “Budizm”, s.337.
Frederic T.L. Leong-Mark M. Leach, Suicide Among Racial and Ethnic Minority Groups: Theory,
Research and Practice, (New York: Routledge Press, 2008), s.123.
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hakikate göre acı ve sıkıntıları ortadan kaldırmak, bunları istemekten vazgeçmeye bağlıdır. Son olarak arzuların üstesinden gelmek için kişinin Sekiz
Dilimli Yol’u31 takip etmesi gerekir. Budizm’e göre bunları iyi kavrayıp uygulayan kişiler, her türlü arzuyu terk edeceği için onlar samsara çarkından
kurtulup Nirvana’ya32 ulaşabilirler.33
Hayata karamsar bir pencereden bakan Budizm’e göre dünya dengeden
yoksundur ve onun belirgin özelliği acıdır. İnsanın arzuları engellense bile bireyler yeni arzu ve ıstıraplar peşinde koşarak tekrar acı çekmeye devam
eder. Budizm inancı açısından dünyada her şey geçici olmasına rağmen insanlar, nesneleri sanki kalıcılarmış gibi görmek ister. Bu nedenle onlar, kendi benlikleri sanki sürekliymiş ve başka benliklerden bütünüyle bağımsızmış gibi düşünür. Üstelik herkes kendi benliğinin dünya kaygısı için diğer
farklı benliklerle yarıştığını zanneder. Oysa Budizm’e göre kendi bedeni ve
zihni dâhil olmak üzere insanın arzu ettiği her şey, eninde sonunda bir gün
yok olmaya mahkûmdur.34
Hayatın geçici olduğunu ifade eden Budizm, ölümü acılara son vermeyen ve yeni bir hayatta başka bir bedende tekrar kişinin karşısına çıkan bir
hakikat olarak görür. Budizm’de ölüm, hayatın kaçınılmaz bir parçasıdır.
Bu nedenle Budizm, insanın mümkün olduğu kadar hayatı anlamasını, kabul etmesini ve ölüme hazırlıklı olmasını ister. Budizm’e göre insan, ölüm
gerçeğini kabullenmeden yaşamaya çalışırsa hayatın bir anlamı olmayacaktır. Budizm açısından kendisinin, yakınlarının ve mallarının geçici olduğunu anlayan ve bu duruma üzülmeyen kişiler, ruh huzurunu daha rahatlıkla koruyabilir. Fakat sonsuz olmayan dünya için ağlayanlar, acı ve ıstırapla-

31

32

33
34

Budda’nın hayatının dört hakikati olarak ortaya koyduğu, acının dindirilmesi ve Nirvana’ya ulaşmanın yolu olarak önerdiği sekiz temel yoldur. Bunlar doğru bilgi/iman, doğru amaç/düşünce,
doğru konuşma, doğru davranış, doğru meslek, doğru/sürekli çaba, doğru/sürekli gözetim ve
doğru/tam konsantrasyondur. Ortayol olarak bilinen bu sekiz kural bireyin derin düşünmesini
sağlamaktadır. Bkz. Yitik, Hint Dinleri, s.64-65.
Sözlükte sönmek ve sakinleşmek gibi anlamlara gelen bu terim, Budizm’de eşyanın gerçek mahiyetinin kavranıp dünyevi varoluş çarkının sona erdiği mutlak aydınlanma ve huzur halidir. Budizm
inancına göre Nirvana’ya ulaşan kişi nihai kurtuluşa ulaşmıştır. Bkz. Yitik, Hint Dinleri, s.67.
Yitik, “Budizm”, s.321.
Joseph Runzo-Nancy M. Martin, Dünya Dinlerinde Hayatın Anlamı, Çev. Gamze Varın, (İstanbul: Say Yayınları, 2002), s.172-173.
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rını daha da büyütür. Budizm inancına göre bu kişiler hastalanır ve dünyada huzur bulmazlar.35
Budizm’e göre insanın kaderi, Tanrı’nın istemesine değil kişinin yaptığı
iradi eylemlere bağlıdır. Karma prensibi gereği bu süreç, yanan bir mumun
diğer mumu yakması gibi Nirvana’ya kadar devam eder. Bu prensip çerçevesinde Budizm’e göre hayatı sona eren kişi, ölümünden sonra karmik fiillerine bağlı olarak cennet veya cehennemde yeniden doğacaktır. Budizm’de
cennet veya cehennem inancı ise mutluluk veya ıstırap yurdu olarak değerlendirilir. Budda, vaazlarında iyilik yapanların ölümden sonra cennette mutlu bir şekilde doğacaklarını, kötülük yapanların ise fiillerin sonucuna göre cehennemde yeniden doğarak ceza göreceğini söylemiştir. Fakat Budizm inancında cennet veya cehennem âlemleri geçicidir. Çünkü
Budizm’de asıl amaç, sonsuza kadar devam eden olumlu veya olumsuz ruh
göçlerinin kısır döngüsünden kurtularak Nirvana’ya ulaşmaktır.36
Acıdan kaçışın bir yolu olarak ötanazi ise Budistler arasında yaygın olarak bilinen bir uygulama değildir. Zaten erken dönem Budist metinlerinde
ötanaziyle ilişkili veya bu durumu karşılayan herhangi bir kelime bulunmamaktadır. Fakat Budizm inancını ve manastır hayatını düzenleyen kuralların bulunduğu bazı kutsal metinlerde intihar bağlamında ötanazinin de yasak olduğuna vurgu yapılır. Özellikle manastır kurallarının yer aldığı metinlerde ötanazi ile ilgili altmışa yakın örnek verilmiştir. Onun suç olduğu
ve bu suçu işleyenlerin manastırdan aforoz edilmeye kadar varan çeşitli cezalar alacağı belirtilmiştir.37
Günümüzde Budistler, aktif ötanaziyi doğru bulmamaktadır. Hastanın
acılarına son vermek yerine ona tıbbi tedavinin uygulanmasını önermektedir. Fakat Budistler, gönüllü ve gönülsüz adı verilen aktif ötanazinin diğer
türlerine belirli koşullarda izin vermektedir.38 Budizm’in yaşandığı yerlerde
Budist din adamları ve kanunları ötanazinin hangi durumlarda uygulana-

35
36
37
38

Güngör, “Ölüm Ötesi”, s.243.
Güngör, “Ölüm Ötesi”, s.244-245.
Damien Keown, End of Life: The Buddhist View, (London: Golsmith College University, 2005),
s.952-955.
Roy W Perrett, “Buddhism, Euthanasia and Sanctity of Life”, Journal of Medical Ethics, 1996,
Vol.22, s.309-313.
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cağı ile ilgili ortak bir görüşe varmış durumdadır. Buna göre hastalık ölümcülse ve tıbbi tedaviyle iyileştirilemeyecekse, ağrı hem hasta hem de yakınları için tahammül edilemez boyutlardaysa, hasta bu yöntemle huzura kavuşacaksa, kişi bu yöntemi bilinci yerindeyken kabullenmişse, doktor tarafından onay verilmişse ve uygulanacak yöntem insani ise ötanaziye izin
verilmektedir.39

4) Caynizm’de Ötanazi
Caynizm, MÖ 6. yüzyılda Hint yarımadasının kuzeyinde Ganj havzasında yer alan Bihar eyaletinde geleneksel Hindu dininin kast anlayışına ve kanlı kurban törenlerine karşı tepkisel bir hareket olarak ortaya çıkmıştır. Caynizm, bugün Hindistan’da varlığını sürdürmeye devam etmektedir. Bu inanç sisteminin kurucusu Vardhamana’dır. Ona Jina (muzaffer) veya Mahavira (büyük kahraman) ünvanı verilmiştir. Hayatının son otuz yılını öğretilerini yaymakla geçiren Vardhamana, yetmiş yaşlarında hayatını kaybetmiştir.40 Caynizm, tıpkı Budizm gibi karamsar bir hayat anlayışına sahiptir. Bu anlayış, Caynistlerin ölüme de benzer şekilde yaklaşmalarına neden olmuştur. Dolayısıyla Caynizm’in ötanazi hakkındaki tutumunu anlamak için bu dinin hayat ve ölüm üzerine ne söylediğine bakmamız
gerekir.
Caynizm, insanın ve içinde yaşadığı âlemin bir yüce Tanrı veya benzeri
bir varlık tarafından yaratılmış olduğu fikrine karşı çıkan bir inanç sistemidir. Caynizm’e göre insanın içinde yaşadığı âlem, ezeli ve ebedidir. Bu anlamda Caynist düşünce, âlemin ve oradaki fenomenlerin reel gerçekliğini
kabul eder. Bu inanç sistemine göre fiziki dünya, sınırsız sayıdaki pudgala
(madde) ve jiva (ruh) atomlarının birbiriyle temas etmesi sonucu oluşmuştur. Varoluşun başlangıcı ise jiva atomlarının hareketiyle bilinmeyen bir zamanda gerçekleşmiştir. Caynizm’e göre jiva cansız nesnelerden, bitki, hayvan ve insana kadar bütün varlıklara canlılık vermektedir.41
Caynizm’in hayat felsefesi, madde ve ruh hakikatine dayanmakta39
40
41

Carl B. Becker, “Buddhist Views of Suicide and Euthanasia”, Philosophy East and West, Understanding Japenese Values, 1990, Vol.40 No.4, s.543-556.
Yitik, “Hint Dinleri”, s.95-97.
Ali İhsanYitik, “Caynizm”, Yaşayan Dünya Dinleri, (İstanbul: DİB Yayınları, 2007), s.364.
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dır. Caynizm’e göre temel özellikleri bakımından birbirinin aynı olan jiva
atomları, ince toz zerrecikleri halindeki madde ile temasa geçtikleri andan
itibaren farklılaşmaya ve temel özelliklerini yitirmeye başlar. Diğer taraftan
maddi atomların ruha karşı akışı karmik unsurların oluşmasına neden olur.
Doğal halinde parlak ve saf olan ruh, karmik unsurlarla birleşince kalınlaşır
ve tanınmaz hale gelir. Böylece ruhu kuşatan karmik unsurlar yeni eylemlere onlar da yeni karmik birikimlere yol açar. Caynizm’e göre bu süreç, ruhlar için sonsuza kadar devam eder.42
Caynizm’e göre ruhu örten maddi kalın tabakalar, kişinin hayatta doğruya ulaşmasının önünde büyük engel teşkil eder. Tam bu noktada Caynizm’in
Mokşa inancı devreye girer. Mokşa, ruhun karmik birikimlerden tamamen
özgürleşmesi ve kurtulmasıdır. Bu inanç sayesinde mükemmel bilgiyle donatılmış olan ruh, dinginlik ve mutluluğa ulaşarak maddeyle örülmüş bedenden
kendisini kurtarmış olur. Caynizm’e göre ruh, Mokşa sayesinde yıkıcı (Ghatiya) olan ve olmayan (Aghatiya) karmik birikimden uzaklaşmış olur. Caynizm
inanç sistemine göre kişi, ancak bu şekilde karmadan kurtulur ve mutlak aydınlanmaya ulaşır. Aydınlanmaya ulaşmış kişi ise artık dünya hayatının meşgaleleriyle uğraşmaz ve kimseye zararı olmayan sakin bir hayat yaşar.43
Caynizm’e göre bütün ruhlar kurtuluşa ve sakinliğe ulaşamaz. Ancak
özel kabiliyete sahip ruhlar, sayısız bedenlenmelerin sonunda dingin bir
hayata kavuşabilir. Caynizm açısından bir ruh mutlak aydınlanmaya ulaşmak istiyorsa onun karmik unsurların nüfuzundan korunması ve kendisinde var olan mevcut karmaları ortadan kaldırması gerekir. Kişinin ruhunu karmaya karşı koruması için hayatta iken bazı kurallara uyması gerekir.
Bunlar öldürmemek, doğru sözlü olmak, hırsızlık yapmamak, cinsellikten
uzak durmak ve kanaatkâr olmak şeklindeki beş yasağa uymaktır. Bunların
üstesinden gelebilmek için kişinin disiplinli, sabırlı ve nefsini öldürmüş olması gerekir. Bu çerçevede Caynizm’de ancak katı bir züht hayatına girenler ve dünyayı tamamıyla terk eden rahip ve rahibeler ruh göçünden kurtulup Nirvana’ya ulaşabilmektedir.44
42
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Yitik, “Caynizm”, s.364-365.
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s.41.
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Caynizm’de huzura ulaşmanın ve sonsuza kadar devam eden sarmaldan kurtulmanın yolu bireysel çabalardan geçer. Fakat hayatta gösterilen
gayretlerin ve yapılan iyi davranışların son bulacağı bir zaman dilimi vardır. Caynizm’e göre kişinin dünya hayatını bitirip onu başka bir çarka taşıyan hakikat ölümdür. Bu çerçevede Caynist inanç sisteminde ölüm, atomların parçalandığında dünya hayatının sona ermesi veya hayatın atomlarının havaya uçması olarak ifade edilir.45 Caynizm, ölümle bedenden ayrılan ruhun dünyadaki özgür eylemlerinin sonucu olarak tanrılar âlemi (urdva), yeryüzü (madhya) ve kötülerin kalacakları yer altı dünyası (adho) denilen katmanlardan birinde hayatını sürdüreceğini söyler. Caynizm’de insanın içinde yaşadığı âlem, ezeli ve ebedi görüldüğü için bu dinde kıyamet ve
onunla ilgili öğretiler bulunmamaktadır.46
Ölümü hayatın doğal bir neticesi olarak ifade eden Caynizm, ötanaziyi insan onuruna ve saygınlığına yapılan bir hakaret olarak görür. Caynizm, kişinin başkasına veya kendisine herhangi bir yöntemle zarar vermesine karşı çıkar. Bunun yerine insanlara sevgi, saygı dolu ve mütevazı olmalarını ayrıca yaptıkları hatalar için pişmanlık ve üzüntü duymalarını tavsiye
eder. Caynizm’e göre insan, yeryüzündeki bitki ve hayvan dâhil olmak üzere
tüm canlılara karşı şefkatli olmalıdır. Bu durum Caynizm’in canlılara zarar
vermeme prensibi Ahimsa çerçevesinde değerlendirilir. Bu inanç sistemine göre hayvan, bitki ve en küçük varlık parçacıklarının bile bir ruhu vardır.
Bu nedenle Caynistler, canlılara zarar vermekten mümkün olduğunca kaçınır. Yaralı hayvanları tedavi etmek için kliniklerde oldukça fazla para harcayan Caynistler, yağmurlu açık bir havada ya da karanlıkta uçuşan bir böceği yutmamak için çok dikkatli davranır. Sıradan Caynistler, böcek boğazına kaçmasın diye suyu üç kere süzdükten sonra içerken daha dindar olanlar, ellerinde bir süpürgeyle önlerindeki canlıları temizleyerek dolaşır. İbadet esnasında dua okuduklarında ağızlarına herhangi bir böcek girmemesi
için yüzünü peçeyle örten dindar Caynistler bile vardır.47
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Bütün canlılara karşı hassas olmayı önemli bir ilke olarak benimseyen
Caynizm, ötanazi gibi bir uygulamayı hayatı sonlandıran yapay bir yöntem
olarak görür. Caynizm’e göre böyle bir yöntem, insanın yaşadığı dünyada
hayatın anlamını kavramasına ve manevi tatmin yaşamasına engel olmaktadır. Caynist din adamlarına göre kişiler, bedenleri üzerinde hak sahibi olmalarına rağmen sırf acı çektikleri için ötanaziye başvurduklarında şiddet
kavramının içeriğini genişletmiş olurlar. Caynizm açısından ötanazi, kişinin karmik kaderine de zarar veren bir eylemdir. Çünkü bu inanç sistemine
göre kişiler geçmişte yaptıkları amellere göre tekrar iyi veya kötü bir formda dünyaya gelmektedir. Dolayısıyla Caynizm, ötanaziyi karmasını kötüleştirdiği, kişinin kurtuluşuna engel olduğu ve şiddetsizlik prensibini ihlal ettiği gerekçesiyle doğru bulmaz.48
Yeryüzündeki bütün canlıların hayatına değer verdiği için ötanaziye karşı çıkan Caynizm’in Sallekhana, Santhara ve Samadhi-Marana gibi oruçlarla bedenine zarar vermeyi yüceltmesi bir çelişki olarak görünmektedir.
Eliade’a göre çelişki gibi algılanan bu durum, Caynizm’in Tanrı’yı inkâr
eden ve kötümserliği ön plana çıkaran yaklaşımından kaynaklanır. Eliade’a
göre Caynizm’in tinsel ve kozmik ötesi bir mutluluğa yoğunlaşması ve dünyadaki her şeyin geçici olduğu inancı, Caynistlerin dünyaya ilgisiz kalmalarına neden olmuştur. Buna Caynizm’in dünya hayatında sürekli çıplaklığı ve katı çileciliği vurgulayan anlayışı ve bedenin kirli olduğu yaklaşımı da
eklenince karamsar bir dünya algısına kapılan bazı Caynistler, herhangi bir
zorluk karşısında sığınacağı yüce bir varlık bulamayınca hayatlarına son verirler. Fakat tüm bunlara rağmen ilke olarak Caynizm, ötanaziye şiddetsizlik prensibine aykırı olduğu ve kozmik ötesi mutluluğu engellediği için karşı çıkmaktadır.49

SONUÇ
Ötanazi, bugünün meselesi gibi görünse de eskilere dayanan bir uygulamadır. O, geçmişten günümüze birçok toplumda acı çekmekten kaçışın bir yolu
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olarak uygulanmıştır. Çünkü hayatın olduğu her yerde hayata dair güçlükler,
acılar, ıstıraplar ve kederler vardır. Bazı insanlar hayatın sıkıntılarına göğüs gerip acılarla yaşayabilirken bazıları da acı çekmemek uğruna hayatına son verebilmektedir. Ötanazi isteğinde bulunanlar, genellikle fiziksel veya ruhsal acıya
katlanamayanlardır. Böyle insanlar, dayanılamaz ağrılar içinde bir hayat sürmektense ölümü hızlandıran ilaçlar alarak aniden ölmeyi tercih ederler. Dolayısıyla ötanazi, kişinin her şeye rağmen yaşamaya devam edip etmeyeceği sorunudur. Başka bir deyişle o, kalmak ile gitmek arasındaki keskin bir tercihtir.
Hint inanç sistemlerinden ilki olan Hinduizm’in ötanaziye tercihte özgürlük demesinin sebebi, aslında onun hayatla ölüm arasındaki ince çizgiyi belirtmiş olmasındandır. Başka bir sebep de Hinduizm’in dünya algısını
acı ve keder üzerine kurmasıdır. Çünkü bu din, dünyanın bir tuzak olduğu
ve ruhun ondan kurtulmaya çalıştığı felsefesini ön plana çıkarmıştır. Bedeni yıpranan bir elbiseye benzeten Hinduizm, ruhun kurtulması için bu elbisenin değiştirilmesi gerektiğini söylemiştir. Karamsar bir yaklaşım ortaya
koyan bu inanç sistemi, böylece dolaylı da olsa ötanaziyi teşvik etmiştir. Fakat gerek geçmişte gerekse de günümüzde Hindular, ötenazinin ancak hastanın ölmeyi talep edemeyecek kadar ağır bir durumda olduğunda uygulanabileceğini belirtmişlerdir. Bu anlamda Hinduizm’de ötanazi, ilke olarak
yasaklanmış fakat pratikte belli şartlar altında kabul edilmiştir.
Hinduizm’in bazı uygulamalarına tepki olarak ortaya çıkan Budizm de ötanaziyi teşvik edici bir yaklaşım sergilemiştir. Budda’nın hayatın
acı ve ıstıraplarla dolu olduğuna vurgu yapan karamsar görüşleri, dünyanın
geçici olduğu vurgusu ve münzevi hayatı özendirmesi Budistlerin bu uygulamaya sempatiyle yaklaşmasının belli başlı nedenleri olmuştur. Budda, kişinin samsaradan değil dünyadan korkması gerektiğini söylemiş ve hayatı korkunç bir doğumevine benzetmiştir. Ona göre hayat, evlatlarını yutan
ve yuttuklarını tekrar doğuran bir cehennem gırtlağıdır. Bu kötümser anlayış nedeniyle Budistler, özellikle pasif ötenazinin uygulanmasını olumlu
bulmuşlardır. Dolayısıyla Budizm de Hinduizm gibi aktif ötenaziye karşı
olumsuz, pasif ötanaziye karşı ise olumlu bir tutum içindedir.
İnanç konusunda Budizm’le benzer yaklaşımlara sahip olan Caynizm de
ötanaziyi dolaylı olarak teşvik etmiştir. Bu dinin yüce bir yaratıcı anlayışını reddetmesi, dünyayı ve içindeki her şeyi geçici görmesi, insanın zavallı,
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yalnız ve çaresiz olduğuna vurgu yapması, maddenin ruhta karmik birikim
oluşturduğu için herkesin kurtuluşa ulaşamayacağı ilkesi ve katı züht hayatını önermesi gibi karamsar anlayışları nedeniyle ötanazi Caynistler arasında ilgi görmüştür. Caynizm şiddetsizlik prensibine (Ahimsa) vurgu yapmış
fakat önerdiği münzevi ve kötümser hayat biçimleriyle hem ötanaziye hem
de Sallekhana, Santhara ve Samadhi Marana gibi ölüm oruçlarına kapı aralamıştır. Neticede Caynizm, Ahimsa prensibi çerçevesinde aktif ötenaziyi
yasaklamış fakat pasif ötenazinin de uygulanmasına hayır dememiştir.
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ﺧﻄﺒﺔ أﺑﻲ ﺑﻜﺮ وآﻓﺎق اﻟﺮﺷﺪ اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ
*Atia ADLAN

ﻣﻠﺨﺺ اﻟﺒﺤﺚ

اﻟﺤﻤﺪ ﻟﻠﻪ ،واﻟﺼﻼة واﻟﺴﻼم ﻋﻠﻰ رﺳﻮل اﻟﻠﻪ ،وﺑﻌﺪ ..ﻓﻠﻘﺪ ﺗﺄﻣﻠﺖ ﺧﻄﺒﺔ أﺑﻲ ﺑﻜﺮ ﻓﻮﺟﺪﺗﻬﺎ
ﺗﺸﺘﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺟﻤﻠﺔ ﻣﻦ اﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻟﻬﺎﻣﱠﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﻤﺎرﺳﺔ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ .ﻳﺘﻨﺎول اﻟﺒﺤﺚ ﺧﻄﺒﺔ أﺑﻲ
ﺑﻜﺮ ﺑﺎﻟﺪراﺳﺔ اﻟﺘﺤﻠﻴﻠﻴﺔ؛ ﺑﻐﺮض اﻟﺨﺮوج ﺑﺠﻤﻠﺔ ﻣﻦ اﻟﻘﻮاﻋﺪ ﻓﻲ اﻟﻤﻤﺎرﺳﺔ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ؛ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎر
اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ
أ ّن اﻟﺨﻠﻔﺎء اﻟﺮاﺷﺪﻳﻦ ﻛﺎﻧﻮا ﻳﺮاﻋﻮن اﻟﻤﻘﺎﺻﺪ .أﻫﺪاف اﻟﺒﺤﺚ ﻫﻲ إﺑﺮاز اﻟﺘﺮاث
ّ
ﺑﻲ و اﻻﺳﺘﻔﺎدة ﻣﻦ اﻟﻘﻮاﻋﺪ واﻷﺳﺲ اﻟﺘﻲ أرﺳﺎﻫﺎ
ﻟﻸ ّﻣﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﻮاﺟﻬﺔ اﻟﺰﺣﻒ اﻟﻐﺮ ّ
اﻟﺠﻴﻞ اﻷول ﻓﻲ اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ واﻟﺤﻜﻢ .ﻣﺸﻜﻠﺔ اﻟﺒﺤﺚ :ﻫﻞ ﻛﺎﻧﺖ اﻟﻤﻤﺎرﺳﺔ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻟﻸ ّﻣﺔ

اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺗﻤﻀﻲ ﻋﻠﻰ ﻗﻮاﻋﺪ وأﺳﺲ ﻳﻤﻜﻦ أن ﺗﺸﻜﻞ ﻓﻲ ﻣﺠﻤﻮﻋﻬﺎ ﻧﻈﺮﻳﺔ ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ ﺗﺠﻤﻊ

ﺑﻴﻦ اﻷﺻﺎﻟﺔ واﻟﻤﻌﺎﺻﺮة ؟ وﻫﻞ ﻳﻤﻜﻦ أن ﺗﻜﻮن ﺧﻄﺒﺔ اﻟﺨﻠﻴﻔﺔ اﻷول ﻣﺸﺘﻤﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﺟﻤﻠﺔ ﻣﻨﻬﺎ
؟ ﻳﻘﻮم اﻟﺒﺤﺚ ﻋﻠﻰ اﻟﺠﻤﻊ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻨﻬﺞ اﻟﺘﺤﻠﻴﻠﻲ واﻟﻤﻨﻬﺞ اﻻﺳﺘﻘﺮاﺋﻲ واﻟﻤﻨﻬﺞ اﻻﺳﺘﺪﻻﻟﻲ؛
ﻳﺨﻲ وﺑﻤﻌﻄﻴﺎت اﻟﺸﺮع واﻟﻌﻘﻞ واﻟﺘﺠﺮﺑﺔ .ﻳﺸﺘﻤﻞ
ﻟﺪﻋﻢ ﻣﺨﺮﺟﺎت اﻟﻨﺺ ﺑﺸﻮاﻫﺪ اﻟﻮاﻗﻊ اﻟﺘﺎر ّ

اﻟﺒﺤﺚ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺤﺎور اﻵﺗﻴﺔ :ﻣﺼﺪر ﺷﺮﻋﻴﺔ اﻟﺤﺎﻛﻢ ..اﻟﺤﺴﺒﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺤﺎﻛﻢ ..اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ

واﻷﺧﻼق ..ﺑﻴﻦ اﻟﺴﻴﺎدة وﺳﻴﺎدة اﻟﻘﺎﻧﻮن ..رﺳﺎﻟﺔ اﻟﺪوﻟﺔ ﻓﻲ اﻹﺳﻼم ..ﺟﻮﻫﺮ اﻟﺴﻠﻄﺔ ﺑﻴﻦ
اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ واﻻﺳﺘﺒﺪاد ،ﻫﺬا ﺳﻮى اﻟﺨﺎﺗﻤﺔ اﻟﺘﻲ اﺷﺘﻤﻠﺖ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ.
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Abstract
I have pondered sermon Abu Bakr found them to include a number of
important political practice rules. This paper deals with a sermon Abu Bakr
analytical study; in order to get out a set of rules in the political practice;
considering that the Caliphs were paying attention to the ends. Highlighting the political heritage of the Islamic nation in the face of Western crawl.
Take advantage of the rules and principles laid down by the first generation
in politics and government. If the political practice of the Islamic nation is
moving on the rules and principles can together constitute the political theory that combines tradition and modernity? Is it possible that the speech be
the first caliph containing, among them? The research on the combination
of the analytical method and inductive and deductive approach; to support
for text output evidences historical reality and with data-Shara andreason
and experience. The source of the legitimacy of the ruling. Arithmetic on
ruling. Politics and morality. Between sovereignty and the rule of law. Message state in Islam. The essence of power between the law and tyranny.

ﺗﻮﻃﺌﺔ

،ﻟﻢ ﺗﻜﻦ ﻣﺠﺮد ﺧﻄﺒﺔ اﺳﺘﻬﻞ ﺑﻬﺎ ﺣﻜﻤﻪ؛ وإﻧﻤﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﻓﻮق ذﻟﻚ ﻣﻨﻬﺞ ﺣﻜﻢ رﺷﻴﺪ
اﻹﺳﻼﻣﻲ
 وﺑﺮﻏﻢ ﻗﻠﺔ ﻛﻠﻤﺎﺗﻬﺎ وﻗﺼﺮ ﻋﺒﺎراﺗﻬﺎ أﺣﺎﻃﺖ ﺑﺄﺳﺲ اﻟﺤﻜﻢ،ودﺳﺘﻮر دوﻟﺔ ﻋﺎدﻟﺔ
ّ
.اﻹﺳﻼﻣﻲ
ورﻛﺎﺋﺰ اﻟﺪوﻟﺔ ﻓﻲ اﻟﻨﻈﺎم
ّ
 »أﻳﻬﺎ اﻟﻨﺎس إﻧّﻲ ﻗﺪ ُوﻟﱢﻴﺖ:وﻗﻒ اﻟﺼﺪﻳﻖ ﺧﻄﻴﺒﺎً ﺑﻌﺪ أن ﺑﻮﻳﻊ ﻣﻦ اﻷﻣﺔ ﺑﺎﻟﺨﻼﻓﺔ؛ ﻓﻘﺎل
 اﻟﺼﺪق أﻣﺎﻧﺔ واﻟﻜﺬب، وإن أﺳﺄت ﻓﻘﻮﻣﻮﻧﻲ،ﻋﻠﻴﻜﻢ وﻟﺴﺖ ﺑﺨﻴﺮﻛﻢ ﻓﺈن أﺣﺴﻨﺖ ﻓﺄﻋﻴﻨﻮﻧﻲ
 واﻟﻘﻮي ﻓﻴﻜﻢ اﻟﻀﻌﻴﻒ، اﻟﻀﻌﻴﻒ ﻓﻴﻜﻢ اﻟﻘﻮي ﻋﻨﺪي ﺣﺘﻰ أرﻳﺢ ﻋﻠﻴﻪ ﺣﻘﻪ إن ﺷﺎء اﻟﻠﻪ،ﺧﻴﺎﻧﺔ
 ﻻ ﻳﺪع ﻗﻮم اﻟﺠﻬﺎد ﻓﻲ ﺳﺒﻴﻞ اﻟﻠﻪ إﻻ ﺿﺮﺑﻬﻢ اﻟﻠﻪ،ﻋﻨﺪي ﺣﺘﻰ آﺧﺬ ﻣﻨﻪ اﻟﺤﻖ إن ﺷﺎء اﻟﻠﻪ
 أﻃﻴﻌﻮﻧﻲ ﻣﺎ أﻃﻌﺖ اﻟﻠﻪ ورﺳﻮﻟﻪ ﻓﺈذا، وﻻ ﻇﻬﺮت اﻟﻔﺎﺣﺸﺔ ﻓﻲ ﻗﻮم إﻻ ﻋ ﱠﻤﻬﻢ اﻟﻠﻪ ﺑﺎﻟﺒﻼء،ﺑﺎﻟﺬل
.(1)«ﻋﺼﻴﺖ اﻟﻠﻪ ورﺳﻮﻟﻪ ﻓﻼ ﻃﺎﻋﺔ ﻟﻲ ﻋﻠﻴﻜﻢ
 وﻋﻦ ﻋﻼﻗﺔ، وﻋﻦ اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ وﻣﺼﺪرﻫﺎ، وﻋﻦ اﻟﺴﻠﻄﺔ،ﺗﺤﺪﺛﺖ ﻫﺬﻩ اﻟﺨﻄﺒﺔ ﻋﻦ اﻟﺴﻴﺎدة
 ﻛﻞ، وﻋﻦ وﻇﻴﻔﺔ اﻟﺪوﻟﺔ ورﺳﺎﻟﺘﻬﺎ ﻓﻲ اﻹﺳﻼم،اﻟﺤﺎﻛﻢ ﺑﺎﻟﻤﺤﻜﻮم واﻟﻤﻌﺎرﺿﺔ اﻟﺮﺷﻴﺪة اﻟﺒﻨﺎءة
.ﻫﺬﻩ اﻟﻤﻮﺿﻮﻋﺎت اﻟﻜﺒﺎر اﺷﺘﻤﻠﺖ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺗﻠﻚ اﻟﻜﻠﻤﺎت اﻟﻘﺼﺎر
, – اﻟﻄﺒﺮي661/2  م1955 - ﻫـ1375 ,2 ط، ﺷﺮﻛﺔ ﻣﻜﺘﺒﺔ وﻣﻄﺒﻌﺔ ﻣﺼﻄﻔﻰ اﻟﺒﺎﺑﻲ اﻟﺤﻠﺒﻲ, اﻟﺴﻴﺮة اﻟﻨﺒﻮﻳﺔ,اﺑﻦ ﻫﺸﺎم
ﺑﻲ
ّ  دار إﺣﻴﺎء اﻟﺘﺮاث اﻟﻌﺮ, اﻟﺒﺪاﻳﺔ واﻟﻨﻬﺎﻳﺔ, – اﺑﻦ ﻛﺜﻴﺮ210/3 . ﻫـ1387 ﺑﻴﺮوت,2 ط, دار اﻟﺘﺮاث,ﺗﺎرﻳﺦ اﻟﻄﺒﺮي
269/5 .م1988
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ﻣﺼﺪر ﺷﺮﻋﻴﺔ اﻟﺤﺎﻛﻢ

ﺑﺪأ اﻟﺼﺪﻳﻖ ﻛﻠﻤﺘﻪ ﺑﻬﺬا اﻟﺘﻮﺻﻴﻒ اﻟﺬي ﺗُﺒﻨﻰ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻠﺴﻔﺔ اﻟﺤﻜﻢ اﻟﻌﺎدل اﻟﺮﺷﻴﺪ؛ ﻓﻬﻮ ﻟﻢ
ﻳﺄﺧﺬ اﻟﺤﻜﻢ أﺧﺬاً وﻟﻢ ﻳﺴﺘﻠﺒﻪ اﺳﺘﻼﺑﺎً؛ وﻟﻢ ﻳﺄت إﻟﻰ ﻗﺼﺮ اﻟﺮﺋﺎﺳﺔ ﻋﻠﻰ ﻇﻬﺮ دﺑﺎﺑﺔ ،وﻟﻢ ﻳﻬﺒﻂ
وﻧﺼﺒﺘﻪ ﺣﺎﻛﻤﺎً
إﻟﻰ اﻟﻤﻠﻚ ﺑﺘﻔﻮﻳﺾ ﻣﻦ اﻟﺴﻤﺎء ،وإﻧﻤﺎ اﻟﺬي ﺣﺪث ﻫﻮ أ ّن ﺟﻬ ًﺔ ﻫﻲ اﻟﺘﻲ وﻟّﺘﻪ ﱠ
ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﻋﻘﺪُ » :وﻟﱢﻴﺖ ﻋﻠﻴﻜﻢ« ﻫﻜﺬا ﺑﺎﻟﺒﻨﺎء ﻟﻠﻤﺠﻬﻮل ،ﻓﺎﻟﻔﺎﻋﻞ ﻟﻴﺲ ﻫﻮ ،وإﻧﻤﺎ اﻷ ّﻣﺔ،
ً
ﺗﻔﺨﻴﻢ ﻟﻪ وﺗﻌﻈﻴﻢ ﻟﺸﺄﻧﻪ.
وﺗﺠﻬﻴﻞ اﻟﻔﺎﻋﻞ ﻓﻲ ﺳﻴﺎق ﻛﻬﺬا
ٌ
ﺛﻢ ﻫﻮ ﻟﻢ ﻳﻨﻞ ﻫﺬا اﻟﻤﻨﺼﺐ ﻟﺨﻴﺮﻳﺔ ﻋﻼ ﺑﻬﺎ ﻋﻠﻴﻬﻢ ،وﻻ ﻟﻔﻮﻗﻴﺔ ﺗﻤﻴﺰ ﺑﻬﺎ ﺑﻴﻨﻬﻢ ،ﻓﻘﻮﻟﻪ:
ﻷي ﻣﺒﺮر ﻟﻠﺤﻜﻢ ﺳﻮى
»وﻟﺴﺖ ﺑﺨﻴﺮﻛﻢ« ﻟﻴﺲ ﻣﺠﺮد ﺗﻮاﺿﻊ ،وإﻧﻤﺎ ﻗﺒﻞ ذﻟﻚ ﻫﻮ اﺳﺘﺒﻌﺎد ّ
اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ،اﻟﺘﻲ ﻻ ﻳﻤﻜﻦ أن ﻳﻜﺘﺴﺒﻬﺎ إﻻ ﺑﺮﺿﻰ اﻷ ّﻣﺔ ﺻﺎﺣﺒﺔ اﻟﻘﺮار؛ ﻓﺎﻷﻣﺔ ﻫﻲ ﺻﺎﺣﺒﺔ اﻷﻣﺮ،
وﺻﺎﺣﺒﺔ اﻟﺴﻠﻄﺎن وﻣﺼﺪر اﻟﺴﻠﻄﺎت؛ وﻟﺬﻟﻚ أﻣﺴﻚ رﺳﻮل اﻟﻠﻪ ﺻﻠﻰ اﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ ﻋﻦ
اﻟﺘﻜﻠﻴﻔﻲ إﻟﻰ اﻷﻣﺔ
اﻟﻘﺪري إﻟﻰ اﻟﻠﻪ وﻓﻲ اﻟﺠﺎﻧﺐ
ﻫﻢ ﺑﻬﺎ ،ورّد اﻷﻣﺮ ﻓﻲ اﻟﺠﺎﻧﺐ
ّ
اﻟﻮﺻﻴﺔ ﺑﻌﺪ أن ّ
ّ
ﻓﻘﺎل» :ﻳ ْﺄﺑَﻰ اﻟﻠﱠ ُﻪ َواﻟْ ُﻤ ْﺆِﻣﻨُﻮ َن إﱠِﻻ أَﺑَﺎ ﺑَ ْﻜﺮٍ«) (2وﻓﻲ رواﻳﺔ» :ﻳَْﺄﺑَﻰ اﻟﻠﱠ ُﻪ َوﻳَ ْﺪﻓَ ُﻊ اﻟْ ُﻤ ْﺆِﻣﻨُﻮ َن ،أَ ْو ﻳَ ْﺪﻓَ ُﻊ
ن «)(3
اﻟﻠﱠ ُﻪ َوﻳَْﺄﺑَﻰ اﻟْ ُﻤ ْﺆِﻣﻨُﻮ َ
اﻟﻨﺒﻲ ﺻﻠﻰ اﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ ﻟﻼﺳﺘﺨﻼف ﻣﻊ ﺗﻮاﻓﺮ اﻟﺪواﻋﻲ واﻧﺘﻔﺎء اﻟﻤﻮاﻧﻊ واﺗﺴﺎع
وﺗﺮك ّ
اﻟﻈﺮف؛ ﻟﻴﺲ ﻟﻪ إﻻ ﺗﻔﺴﻴﺮ واﺣﺪ ،وﻫﻮ أﻧّﻪ ﺗﺮك اﻷ ّﻣﺔ ﻟﺘﻤﺎرس ﺣﻘﻬﺎ وواﺟﺒﻬﺎ ﻓﻲ اﺧﺘﻴﺎر ﻣﻦ
ﻳﺤﻜﻤﻬﺎ؛ ﻟﻴﺆﺻﻞ وﻳﺆﺳﺲ ﻟﻤﺒﺪأ اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ،ﻫﺬا ﻫﻮ اﻷﺻﻞ اﻟﺬي ﺑﻨﻰ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺼﺤﺎﺑﺔ
اﺳﺘﺜﻨﺎء ﻣﻦ اﻷﺻﻞ؛ ﻟﻠﻀﺮورة اﻟﺘﻲ
اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ،وﻛﺎن اﺳﺘﺨﻼف ﻣﻦ اﺳﺘﺨﻠﻒ
ً
ﻇﻬﺮت ﻟﻬﻢ ،وﻣﻦ ﺗﺼﻔﺢ اﻟﺮواﻳﺎت اﻟﺘﺎرﻳﺨﻴﺔ أﻳﻘﻦ أﻧّﻪ ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﺳﻮى ﺗﺮﺷﻴﺤﺎً ﻻ ﺗﻮﻟﻴﺔ ،ﻣﻊ ﻧﻮع
ﻣﺸﺎرﻛﺔ ﻣﻦ اﻹﻣﺎم ﻟﻸ ّﻣﺔ ﻓﻲ اﻻﺧﺘﻴﺎر ﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ اﻟﺬي ﻳﺸﺮف ﻓﻴﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻮت وﻳﻘﺎرب إﻧﻬﺎء
ﻋﻘﺪﻩ ﻣﻊ اﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ؛ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎرﻩ واﺣﺪاً ﻣﻦ أﻫﻞ ّ
اﻟﺤﻞ واﻟﻌﻘﺪ.
ﺎت ُﻋ َﻤ ُﺮ،
وﻗﺪ ﺑﻴﻦ ﻋﻤﺮ ﺑﻦ اﻟﺨﻄﺎب ﻫﺬا اﻷﺻﻞ اﻟﻜﺒﻴﺮ ،ﻓﻌﻨﺪﻣﺎ ﻗﺎل أﺣﺪ اﻟﻨﺎس » ﻟَ ْﻮ ﻗَ ْﺪ َﻣ َ
ﻟَ َﻘ ْﺪ ﺑَﺎَﻳـ ْﻌ ُﺖ ُﻓـ َﻼﻧًﺎَ ،ﻓـ َﻮاﻟﻠﱠ ِﻪ َﻣﺎ َﻛﺎﻧَ ْﺖ َﺑـْﻴـ َﻌ ُﺔ أَﺑِﻲ ﺑَ ْﻜ ٍﺮ إﱠِﻻ َﻓـ ْﻠﺘَ ًﺔ َﻓـﺘَ ﱠﻤ ْﺖَ ،ﻓـ َﻐ ِﻀ َﺐ ُﻋ َﻤ ُﺮ ،ﺛُ ﱠﻢ ﻗ َ
َﺎل :إِﻧﱢﻲ
ﻮرُﻫ ْﻢ«....
إ ِْن َﺷ َﺎء اﻟﻠﱠ ُﻪ ﻟَﻘَﺎﺋ ٌِﻢ اﻟْ َﻌ ِﺸﻴﱠ َﺔ ﻓِﻲ اﻟﻨ ِ
َﻤ َﺤ ﱢﺬ ُرُﻫ ْﻢ َﻫ ُﺆَﻻ ِء اﻟﱠﺬ َ
ِﻳﻦ ﻳُﺮِﻳ ُﺪو َن أَ ْن َﻳـ ْﻐ ِﺼﺒُﻮُﻫ ْﻢ أُُﻣ َ
ﱠﺎس ﻓ ُ
ِﻴﻦَ ،ﻓـ َﻼ ُﻳـﺒَﺎﻳَ ُﻊ
ِﻦ اﻟْ ُﻤ ْﺴﻠِﻤ َ
ﻮرٍة ﻣ َ
وﺧﻄﺐ ﺧﻄﺒﺔ ﻃﻮﻳﻠﺔ ﺧﺘﻤﻬﺎ ﺑﻘﻮﻟﻪَ » :ﻣ ْﻦ ﺑَﺎﻳَ َﻊ َرُﺟ ًﻼ َﻋ ْﻦ ﻏَﻴْ ِﺮ َﻣ ُﺸ َ
ُﻫ َﻮَ :وَﻻ اﻟﱠﺬِي ﺑَﺎَﻳـ َﻌ ُﻪ ﺗَ ِﻐ ﱠﺮًة أَ ْن ُﻳـ ْﻘَﺘـ َﻼ«).(4
2
3
4

ﺻﺤﻴﺢ :رواﻩ ﻣﺴﻠﻢ ك ﻓﻀﺎﺋﻞ اﻟﺼﺤﺎﺑﺔ ﺑﺎب ﻣﻦ ﻓﻀﺎﺋﻞ أﺑﻰ ﺑﻜﺮاﻟﺼﺪﻳﻖ tﺑﺮﻗﻢ”)“4406ج7ص(،(3057
ﺻﺤﻴﺢ :روﻩ اﻟﺒﺨﺎري ك اﻷﺣﻜﺎم ﺑﺎب اﻻﺳﺘﺨﻼف ﺑﺮﻗﻢ”)“6706ج11ص(5412
ﺻﺤﻴﺢ :رواﻩ اﻟﺒﺨﺎري ك اﻟﻤﺤﺎرﺑﻴﻦ ﻣﻦ أﻫﻞ اﻟﻜﻔﺮ واﻟﺮدة ﺑﺎب اﻟﺮﺟﻢ ﺑﺮﻗﻢ”) “6358ج11ص(5126
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ﺑﻞ إ ّن أﺑﺎ ﺑﻜﺮ ﻧﻔﺴﻪ ﻗﺎل ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺣﻀﺮﺗﻪ اﻟﻮﻓﺎة ﻛﻼﻣﺎً ﻳﺆﻛﺪ أ ّن ﻫﺬا اﻟﻔﻬﻢ ﻛﺎن ﻣﺴﺘﻘﺮاً ،وأ ّن
اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﻴﻦ اﻟﺤﺎﻛﻢ واﻟﻤﺤﻜﻮم ﻓﻲ اﻹﺳﻼم ﻋﻼﻗﺔ ﻋﻘﺪﻳﺔ ،ﻓﻘﺪ روى اﺑﻦ اﻟﺠﻮزي ﻓﻲ ﻣﻨﺎﻗﺐ
ﻋﻤﺮ ﻋﻦ اﻟﺤﺴﻦ ﺑﻦ أﺑﻲ اﻟﺤﺴﻦ ﻗﺎل» :ﻟﻤﺎ ﺛﻘﻞ أﺑﻮ ﺑﻜﺮ رﺿﻲ اﻟﻠﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻋﻨﻪ واﺳﺘﺒﺎن ﻟﻪ ﻣﻦ
ﻧﻔﺴﻪ ،ﺟﻤﻊ اﻟﻨﺎس ﻓﻘﺎل :إﻧﻪ ﻗﺪ ﻧﺰل ﺑﻲ ﻣﺎ ﺗﺮون ،وﻻ أﻇﻨﻨﻲ إﻻ ﻟﻤﺄﺗﻲ ،وﻗﺪ أﻃﻠﻖ اﻟﻠﻪ أﻳﻤﺎﻧﻜﻢ
ﻣﻦ ﺑﻴﻌﺘﻲ ،وﺣﻞ ﻋﻨﻜﻢ ﻋﻘﺪﺗﻲ ،ورد ﻋﻠﻴﻜﻢ أﻣﺮﻛﻢ ،ﻓﺄﻣﺮوا ﻋﻠﻴﻜﻢ ﻣﻦ أﺣﺒﺒﺘﻢ ،ﻓﺈﻧﻜﻢ إن أﻣﺮﺗﻢ
ﻋﻠﻴﻜﻢ ﻓﻲ ﺣﻴﺎة ﻣﻨﻲ ﻛﺎن أﺟﺪر أﻻ ﺗﺨﺘﻠﻔﻮا ﺑﻌﺪي«) ،(5ﻓﻬﻲ ﻋﻘﺪة وﺑﻴﻌﺔ ،وﻫﻢ أﺻﺤﺎب اﻷﻣﺮ
ﻓﻴﻬﺎ.
ﻫﺬا اﻟﺘﻮﺻﻴﻒ اﻟﺪﻗﻴﻖ ﻣﻦ أﺑﻲ ﺑﻜﺮ اﻟﺼﺪﻳﻖ ﻫﻮ اﻟﺬي ﻳﻤﻬﺪ ﻟﺘﺤﺪﻳﺪ ﻣﻮﻗﻊ اﻟﺤﺎﻛﻢ ﻣﻦ
اﻟﺒﻬﻮﺗﻲ ﻓﻲ ﺗﻮﺻﻴﻒ ﺗﺼﺮف اﻹﻣﺎم
اﻹﺳﻼﻣﻲ ﻧﺎﺋﺒﻬﺎ ووﻛﻴﻠﻬﺎ ،ﻳﻘﻮل اﻹﻣﺎم
اﻷ ّﻣﺔ ،ﻓﻬﻮ ﻓﻲ اﻟﻔﻘﻪ
ّ
ّ
وﺗﻜﻴﻴﻔﻪ» :وﺗﺼﺮﻓﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺎس ﺑﻄﺮﻳﻖ اﻟﻮﻛﺎﻟﺔ ﻟﻬﻢ«) ، (6وﻳﺒﺪع اﻹﻣﺎم اﻟﺒﻐﺪادي وﻫﻮ ﻳﺤﺪد ﻣﻮﻗﻊ
اﻹﻣﺎم ﺑﺪﻗﺔ؛ ﻓﻴﻘﻮل» :وﻣﺘﻰ زاغ ﻋﻦ ذﻟﻚ  -أي ﻋﻦ اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ واﻟﻤﻨﻬﺞ  -ﻛﺎﻧﺖ اﻷﻣﺔ ﻋﻴﺎراً ﻋﻠﻴﻪ
ﻓﻲ اﻟﻌﺪول ﺑﻪ ﻣﻦ ﺧﻄﺄﻩ إﻟﻰ ﺻﻮاﺑﻪ ،أو ﻓﻲ اﻟﻌﺪول ﻋﻨﻪ إﻟﻰ ﻏﻴﺮﻩ ،وﺳﺒﻴﻠﻬﻢ ﻣﻌﻪ ﻓﻴﻬﺎ ﻛﺴﺒﻴﻠﻪ ﻣﻊ
وزراﺋﻪ وﻗﻀﺎﺗﻪ وﻋﻤﺎﻟﻪ وﺳﻌﺎﺗﻪ ،إن زاﻏﻮا ﻋﻦ ﺳﻨﻨﻪ ﻋﺪل ﺑﻬﻢ أو ﻋﺪل ﻋﻨﻬﻢ«).(7

اﻟﺤﺴﺒﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺤﺎﻛﻢ

ﺛﻢ ﻳﻮﻃﺪ اﻟﺨﻠﻴﻔﺔ اﻷول ﻟﻤﺒﺪأ اﻟﺤﺴﺒﺔ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ،اﻟﺘﻲ ﻳﺤﻠﻮ ﻟﻠﺒﻌﺾ أن ﻳﺴﻤﻴﻬﺎ اﻟﻤﻌﺎرﺿﺔ
 وإن ﻛﺎن ﻣﺼﻄﻠﺢ اﻟﻤﻌﺎرﺿﺔ ﻻ ﻳﻔﻲ ﺑﺎﻟﻤﻌﻨﻰ ﻓﻮق أﻧﱠﻪ دﺧﻴﻞ  -ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﻘﻮل » :إن أﺣﺴﻨﺖﻓﺄﻋﻴﻨﻮﻧﻲ وإن أﺳﺎت ﻓﻘﻮﻣﻮﻧﻲ » ﻓﻬﺬﻩ اﻟﻌﺒﺎرة ﺗﻮﺿﺢ ﻗﺎﻋﺪة اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﺑﻴﻦ اﻟﺤﺎﻛﻢ واﻟﻤﺤﻜﻮم،
ﻓﻬﻮ ﻟﻴﺲ إﻟﻬﺎً ﻳﺴﻤﻮ ﻓﻮق اﻟﻨﻘﺪ واﻟﺘﻘﻮﻳﻢ ،وﻟﻴﺲ ﻓﻲ ذات اﻟﻮﻗﺖ ﺷﻴﻄﺎﻧﺎ ﻣﺮﻳﺪاً ﻳﺴﺘﻮﺟﺐ
)اﻟﻤﻌﺎرﺿﺔ( اﻟﺪاﺋﺒﺔ اﻟﺪاﺋﻤﺔ اﻟﺘﻲ ﻻ ﻳﻘﺮ ﻟﻬﺎ ﻗﺮار ﺣﺘﻰ ﻳﺨﺮ ﻋﺮﺷﻪ وﻳﺰول ﻣﻠﻜﻪ ،وإﻧﻤﺎ ﻫﻮ ﺑﺸﺮ
ﻳﺨﻄﺊ وﻳﺼﻴﺐ ،وﻣﻮﻇﻒ ﻳﻨﺠﺢ وﻳﺨﻔﻖ ،واﻷ ّﻣﺔ ﺗﻨﺼﺢ ﻟﻪ وﺗﻤﺎرس اﻟﺤﺴﺒﺔ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﺗﺠﺎﻫﺔ،
ﻓﺈن أﺣﺴﻦ أﻋﺎﻧﺘﻪ وإن أﺳﺎء ﻗﻮﻣﺘﻪ.
اﻹﺳﻼﻣﻲ  -ﻟﻴﺴﺖ ﻫﻮاﻳﺔ
واﻟﺤﺴﺒﺔ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ  -اﻟﺘﻲ ﺗﻌﺘﺒﺮ ﺻﻤﺎم اﻷﻣﺎن ﻓﻲ اﻟﺤﻜﻢ
ّ
ﻳﻤﺎرﺳﻬﺎ ﻫﻮاة ،وﻻ ﺣﺮﻓﺔ ﻳﺤﺘﺮﻓﻬﺎ ﻣﺤﺘﺮﻓﻮن ،وإﻧﻤﺎ ﻫﻲ واﺟﺐ ﻛﺒﻴﺮ داﺧﻞ ﻓﻲ إﻃﺎر واﺟﺐ أﻛﺒﺮ
5
6
7

اﺑﻦ اﻟﺠﻮزي ,أﺑﻮ اﻟﻔﺮج ,ﻣﻨﺎﻗﺐ أﻣﻴﺮ اﻟﻤﺆﻣﻨﻴﻦ ﻋﻤﺮ ﺑﻦ اﻟﺨﻄﺎب ,دار اﺑﻦ ﺧﻠﺪون اﻹﺳﻜﻨﺪرﻳﺔ ,ﻣﺼﺮ) .ص.(55
اﻟﺒﻬﻮﺗﻰ ,ﻣﻨﺼﻮر ﺑﻦ ﻳﻮﻧﺲ ,ﻛﺸﺎف اﻟﻘﻨﺎع ﻋﻦ ﻣﺘﻦ اﻹﻗﻨﺎع ,اﻟﻨﺎﺷﺮ :دار اﻟﻜﺘﺐ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ160/6 .
ﻋﺒﺪ اﻟﺒﻐﺪادي ,ﻋﺒﺪ اﻟﻘﺎﻫﺮ ,أﺻﻮل اﻟﺪﻳﻦ ,ط ,1ﻣﻄﺒﻌﺔ اﻟﺪول إﺳﺘﻨﺒﻮل ﺗﺮﻛﻴﺎ ﺑﺮﻋﺎﻳﺔ ﻣﺪرﺳﺔ اﻹﻟﻬﻴﺎت ﺑﺪار اﻟﻔﻨﻮن ﺑﺈﺳﺘﻨﺒﻮل,
1928م .ص 278
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ﻣﻦ واﺟﺒﺎت ﻫﺬا اﻟﺪﻳﻦ ،وﻫﻮ واﺟﺐ اﻷﻣﺮ ﺑﺎﻟﻤﻌﺮوف واﻟﻨﻬﻲ ﻋﻦ اﻟﻤﻨﻜﺮ ،ﻛﻤﺎ أ ّن اﻟﻨﺼﻴﺤﺔ
ﻳﻦ
ﻣﻦ اﻷ ّﻣﺔ ﻟﻠﺤﺎﻛﻢ ُﺗـ َﻌ ﱡﺪ ﻣﻦ اﻟﺤﺴﺒﺔ ،وﻗﺪ ﺟﺎء ﻓﻲ ﺣﺪﻳﺚ ﺗﻤﻴﻢ اﻟﺪاري أن اﻟﻨﺒﻲ  rﻗﺎل »اﻟ ﱢﺪ ُ
ﻴﺤ ُﺔُ ،ﻗـ ْﻠﻨَﺎ :ﻟ َِﻤ ْﻦ ؟ ﻗ َ
َﺎل :ﻟِﻠﱠﻪَِ ،وﻟ ِ
اﻟﻨ ِ
ِﻴﻦ،
ﱠﺼ َ
ِﻜﺘَﺎﺑِﻪَِ ،وﻟ َِﺮ ُﺳﻮﻟِﻪَِ ،وِﻷَﺋِ ﱠﻤ ِﺔ اﻟْ ُﻤ ْﺴﻠِﻤ َ
ِﻢ«) ، (8وﻟﻴﺴﺖ اﻟﻨﺼﻴﺤﺔ واﺟﺒﺎً ﻓﺤﺴﺐ؛ ﺑﻞ ﻋ ﱠﺪ اﻟﻌﻠﻤﺎء أن ﻣﻦ ﺣﻖ اﻹﻣﺎم ﻋﻠﻰ
َو َﻋﺎ ﱠﻣﺘِﻬ ْ
رﻋﻴﺘﻪ ﺑﺬل اﻟﻨﺼﺢ ﻟﻪ ﺳﺮا وﻋﻼﻧﻴﺔ ).(9
وﻫﻨﺎك ﺟﻤﻠﺔ ﻋﻈﻴﻤﺔ ﻣﻦ اﻵﻳﺎت واﻷﺣﺎدﻳﺚ ﺗﺪل ﻋﻠﻰ وﺟﻮب اﻟﺤﺴﺒﺔ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ،وﺗﺪل
ﺑﻤﺠﻤﻮﻋﻬﺎ وﺳﻴﺎﻗﺎت اﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻨﻬﺎ ﻋﻠﻰ وﺟﻮدﻫﺎ ﺗﺎرﻳﺨﻴﺎً ﻓﻲ ﺣﻴﺎة اﻷﻣﺔ وﻓﻲ ﺑﻨﻴﺔ اﻟﻨﻈﺎم
اﻹﺳﻼﻣﻲ ،ﻣﻦ ﻫﺬﻩ اﻷدﻟﺔ ﻣﺎ ﻳﻠﻲ:
ّ
ِﻦ َﻗـﺒْﻠ ُ
ْ
ِ
ِﻜ ْﻢ أُوﻟُﻮا ﺑَ ِﻘﻴﱠ ٍﺔ َﻳـْﻨـ َﻬ ْﻮ َن َﻋ ِﻦ اﻟْ َﻔﺴﺎ ِد ﻓِﻲ
-1
ﻣ
ن
و
ُﺮ
ﻘ
ﻟ
ا
ِﻦ
ﻣ
ن
ﻛﺎ
ﻻ
َﻮ
ﻠ
ـ
ﻓ
)
وﺟﻞ:
ﻋﺰ
اﻟﻠﻪ
ﻗﻮل
َ
ْ َ َ ُ ْ
ض إِﻻﱠ ﻗَﻠِﻴ ً
ِﻴﻦ( أي » :ﻓﻬﻼ
اﻷَْ ْر ِ
ِﻳﻦ َﻇﻠ َُﻤﻮا َﻣﺎ أُﺗْ ِﺮﻓُﻮا ﻓِﻴ ِﻪ َوﻛﺎﻧُﻮا ُﻣ ْﺠ ِﺮﻣ َ
ﻼ ِﻣ ﱠﻤ ْﻦ أَﻧْ َﺠﻴْﻨﺎ ِﻣْﻨـ ُﻬ ْﻢ َواﱠﺗـﺒَ َﻊ اﻟﱠﺬ َ
وﺟﺪ ﻣﻦ اﻟﻘﺮون اﻟﻤﺎﺿﻴﺔ ﺑﻘﺎﻳﺎ ﻣﻦ أﻫﻞ اﻟﺨﻴﺮ ﻳﻨﻬﻮن ﻋﻤﺎ ﻛﺎن ﻳﻘﻊ ﺑﻴﻨﻬﻢ ﻣﻦ اﻟﺸﺮور واﻟﻤﻨﻜﺮات
واﻟﻔﺴﺎد ﻓﻲ اﻷرض«) (10وﻟﻜﻦ ﻟﻤﺎ ﻟﻢ ﻳﻘﻢ ﺑﺬﻟﻚ ﻣﻦ ﻳﻜﻔﻲ »اﺗﺒﻊ اﻟﺬﻳﻦ ﻇﻠَﻤﻮا ﻣﺎ ﺗﺠﺒﱠﺮوا ﻓﻴﻪ
ﻣﻦ اﻟﻤﻠﻚ ،وﻋَﺘـ ْﻮا ﻋﻦ أﻣﺮ اﻟﻠﻪ«) ، (11وواﺿﺢ ﻣﻦ ﺳﻴﺎق اﻵﻳﺔ اﻟﻜﺮﻳﻤﺔ وﻣﻦ ﺟﻤﻌﻬﺎ ﺑﻴﻦ ﺻﻔﺎت
ﻻ ﺗﺠﺘﻤﻊ إﻻ ﻓﻲ ﺣﻜﻢ ﻇﺎﻟﻢ ﻣﺴﺘﺒﺪ )اﻟﻔﺴﺎد واﻟﻈﻠﻢ واﻟﺘﺮف واﻹﺟﺮام( أ ّن اﻟﺤﺴﺒﺔ اﻟﻤﻔﻘﻮدة
ﻫﻲ اﻟﺤﺴﺒﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺤﻜﺎم وﻣﻌﺎوﻧﻴﻬﻢ.
ﱠ
اﻟﺼ َﻼ َة َوآَﺗـ ُﻮا اﻟ ﱠﺰَﻛﺎ َة َوأَ َﻣ ُﺮوا
ض أَﻗَﺎ ُﻣﻮا ﱠ
ِﻳﻦ إ ِْن َﻣﻜﻨﱠﺎ ُﻫ ْﻢ ﻓِﻲ اﻷَْ ْر ِ
 -2ﻗﻮل اﻟﻠﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ﴿ :اﻟﱠﺬ َ
ﺑِﺎﻟْ َﻤ ْﻌ ُﺮ ِ
وف َوَﻧـ َﻬ ْﻮا َﻋ ِﻦ اﻟْ ُﻤﻨْ َﻜ ِﺮ َوﻟِﻠﱠ ِﻪ َﻋﺎﻗِﺒَ ُﺔ اﻷُْ ُﻣﻮرِ﴾]اﻟﺤﺞ ،[41 :واﻟﺘﻤﻜﻴﻦ ﻓﻲ اﻷرض ﻻ ﻳﻜﻮن
إﻻ ﺑﺈﻗﺎﻣﺔ اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺤﻤﻲ اﻟﻌﻘﻴﺪة وﺗﺼﻮن اﻟﻤﻠﺔ؛ ﻫﺬا اﻟﺘﻤﻜﻴﻦ ﻳﺼﺎن
ﺑﺎﻟﺤﺴﺒﺔ اﻟﺘﻲ ﻗﺮن ﺑﻴﻨﻬﺎ وﺑﻴﻦ اﻟﺼﻼة واﻟﺰﻛﺎة ﻟﻜﻮﻧﻬﺎ رﻛﻦ ﻛﺒﻴﺮ ﻣﻦ أرﻛﺎن ﻫﺬا اﻟﺪﻳﻦ ،واﻟﺴﻴﺎق
ﻫﻨﺎ أﻳﻀﺎً ﻳﺸﻴﺮ إﻟﻰ ارﺗﺒﺎط اﻟﺤﺴﺒﺔ ﺑﺎﻟﺪوﻟﺔ اﻟﺘﻲ ﻫﻲ ﺻﻮرة اﻟﺘﻤﻜﻴﻦ اﻟﻈﺎﻫﺮة.
 -3ﻗﻮل اﻟﻠﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰَ ) :وﻟْﺘَ ُﻜ ْﻦ ِﻣﻨْ ُﻜ ْﻢ أُﱠﻣ ٌﺔ ﻳَ ْﺪ ُﻋﻮ َن إِﻟَﻰ اﻟْ َﺨﻴْ ِﺮ َوﻳَْﺄ ُﻣ ُﺮو َن ﺑِﺎﻟْ َﻤ ْﻌ ُﺮ ِ
وف َوَﻳـْﻨـ َﻬ ْﻮ َن َﻋ ِﻦ
اﻟْ ُﻤﻨْ َﻜ ِﺮ َوأُوﻟَﺌ َ
ِﻴﺾ...
ِﺤﻮ َن( ﻗﺎل
ِﻦ( ﻓِﻲ َﻗـ ْﻮﻟِِﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ ) ِﻣﻨْ ُﻜ ْﻢ( ﻟِﻠﺘﱠﺒْﻌ ِ
ِﻚ ُﻫ ُﻢ اﻟْ ُﻤ ْﻔﻠ ُ
اﻟﻘﺮﻃﺒﻲ » :و )ﻣ ْ
ّ
8
9
10
11

رواﻩ ﻣﺴﻠﻢ ك اﻹﻳﻤﺎن ﺑﺎب ﺑﻴﺎن أن اﻟﺪﻳﻦ اﻟﻨﺼﻴﺤﺔ ﺑﺮﻗﻢ ”] “85ج 1ص[114
اﺑﻦ ﺟﻤﺎﻋﺔ ,ﺑﺪر اﻟﺪﻳﻦ ,ﺗﺤﺮﻳﺮ اﻷﺣﻜﺎم ﻓﻲ ﺗﺪﺑﻴﺮ أﻫﻞ اﻹﺳﻼم ,ت :د .ﻓﺆاد ﻋﺒﺪ اﻟﻤﻨﻌﻢ أﺣﻤﺪ ,دار اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ,ط ,3اﻟﺪوﺣﺔ.
)ص(62 :
اﺑﻦ ﻛﺜﻴﺮ ,أﺑﻮ اﻟﻔﺪاء إﺳﻤﺎﻋﻴﻞ ﺑﻦ ﻋﻤﺮ ,ﺗﻔﺴﻴﺮ اﻟﻘﺮآن اﻟﻌﻈﻴﻢ ,دار اﻟﻜﺘﺐ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ,ﺑﻴﺮوت(309 /4) .
اﻟﻄﺒﺮي ,ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﺟﺮﻳﺮ,ﺗﻔﺴﻴﺮ اﻟﻄﺒﺮي ﺟﺎﻣﻊ اﻟﺒﻴﺎن ﻓﻲ ﺗﺄوﻳﻞ اﻟﻘﺮآن ,ت أﺣﻤﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﺷﺎﻛﺮ ,ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ/15) .
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َوﻗ َ
اﻟﻘﺮﻃﺒﻲ ﺗﻜﻮن اﻵﻳﺔ
َﻮ ُل اﻷَْ ﱠو ُل أَ َﺻ ﱡﺢ ») (12وﻋﻠﻰ اﻟﻮﺟﻪ اﻟﺬي رﺟﺤﻪ
ِﻴﻞ :ﻟَِﺒـﻴَﺎ ِن اﻟْ ِﺠﻨْ ِﺲ ...واﻟْﻘ ْ
ّ
ﻗﺪ وﺿﻌﺖ اﻷﺻﻞ ﻹﻧﺸﺎء ﻣﺆﺳﺴﺎت اﻟﺤﺴﺒﺔ.
ِﻲ َﺑـ َﻌﺜَ ُﻪ اﻟﻠﱠ ُﻪ ﻓِﻲ أُﱠﻣ ٍﺔ َﻗـﺒْﻠِﻲ ،إﱠِﻻ
ِﻦ ﻧَﺒ ﱟ
 -4ﻋﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﻣﺴﻌﻮد أن رﺳﻮل اﻟﻠﻪ  rﻗﺎلَ » :ﻣﺎ ﻣ ْ
ِﻢ
ِﺴﻨﱠﺘِ ِﻪ َوَﻳـ ْﻘﺘَ ُﺪو َن ﺑِﺄَ ْﻣ ِﺮﻩِ ،ﺛُ ﱠﻢ إِﱠﻧـ َﻬﺎ ﺗَ ْﺨﻠ ُ
ِﻦ أُﱠﻣﺘِ ِﻪ َﺣ َﻮا ِرﻳﱡﻮ َنَ ،وأَ ْﺻ َﺤ ٌ
ُﻒ ﻣ ْ
َﻛﺎ َن ﻟَُﻪ ﻣ ْ
ِﻦ َﺑـ ْﻌ ِﺪﻫ ْ
ﺎب ﻳَْﺄ ُﺧﺬُو َن ﺑ ُ
ُﺧﻠ ٌ
َﻤ ْﻦ َﺟﺎ َﻫ َﺪ ُﻫ ْﻢ ﺑِﻴَ ِﺪ ِﻩ َﻓـ ُﻬ َﻮ ُﻣ ْﺆِﻣ ٌﻦَ ،وَﻣ ْﻦ
ُﻮفَ ،ﻳـ ُﻘﻮﻟُﻮ َن َﻣﺎ َﻻ َﻳـ ْﻔ َﻌﻠُﻮ َنَ ،وَﻳـ ْﻔ َﻌﻠُﻮ َن َﻣﺎ َﻻ ُﻳـ ْﺆَﻣ ُﺮو َن ،ﻓ َ
ِﺴﺎﻧِ ِﻪ َﻓـ ُﻬ َﻮ ُﻣ ْﺆِﻣ ٌﻦَ ،وَﻣ ْﻦ َﺟﺎ َﻫ َﺪ ُﻫ ْﻢ ﺑِ َﻘ ْﻠﺒِ ِﻪ َﻓـ ُﻬ َﻮ ُﻣ ْﺆِﻣ ٌﻦَ ،وﻟَﻴْ َﺲ َوَر َاء َذﻟ َ
ِﻦ اﻹِ َﻳﻤﺎنِ،
ِﻚ ﻣ َ
َﺟﺎ َﻫ َﺪ ُﻫ ْﻢ ﺑِﻠ َ
ل«)(13
َﺣﺒﱠُﺔ َﺧ ْﺮَد ٍ
 -5ﻋﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﻣﺴﻌﻮد ﻣﺮﻓﻮﻋﺎً » » :ﺛﻼث ﻻ ﻳﻐﻞ ﻋﻠﻴﻬﻦ ﻗﻠﺐ ﻣﺴﻠﻢ :إﺧﻼص اﻟﻌﻤﻞ
ﻟﻠﻪ ،وﻣﻨﺎﺻﺤﺔ أﺋﻤﺔ اﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ ،وﻟﺰوم ﺟﻤﺎﻋﺘﻬﻢ ،ﻓﺈن اﻟﺪﻋﻮة ﺗﺤﻴﻂ ﻣﻦ وراﺋﻬﻢ«) (14ﻓﻬﺬﻩ
اﻟﺜﻼﺛﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻨﻔﻲ اﻟﻐﻞ ﻋﻦ ﻗﻠﺐ اﻟﻤﺴﻠﻢ ﺗﺘﻮﺳﻄﻬﺎ اﻟﺤﺴﺒﺔ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ؛ ﻟﻜﻮﻧﻬﺎ ﺗﺬﻫﺐ اﻟﻐﻀﺐ
ﻣﻦ اﻟﻘﻠﺐ إذا ﻗﺎم اﻟﻤﺴﻠﻢ ﺑﻮاﺟﺒﻪ ﻓﻲ اﻻﺣﺘﺴﺎب ﻋﻠﻰ اﻟﺤﺎﻛﻢ.
 -9ﻋﻦ أﺑﻲ ﻫﺮﻳﺮة ،ﻗﺎل :ﻗﺎل رﺳﻮل اﻟﻠﻪ ﺻﻠﻰ اﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ » :إن اﻟﻠﻪ ﻳﺮﺿﻰ ﻟﻜﻢ ﺛﻼﺛﺎ،
وﻳﺴﺨﻂ ﻟﻜﻢ ﺛﻼﺛﺎ :ﻳﺮﺿﻰ ﻟﻜﻢ أن ﺗﻌﺒﺪوﻩ وﻻ ﺗﺸﺮﻛﻮا ﺑﻪ ﺷﻴﺌﺎ ،وأن ﺗﻌﺘﺼﻤﻮا ﺑﺤﺒﻞ اﻟﻠﻪ ﺟﻤﻴﻌﺎ
وﻻ ﺗﻔﺮﻗﻮا ،وأن ﺗﻨﺎﺻﺤﻮا ﻣﻦ وﻻﻩ اﻟﻠﻪ أﻣﺮﻛﻢ ،وﻳﺴﺨﻂ ﻟﻜﻢ :ﻗﻴﻞ وﻗﺎل ،وإﺿﺎﻋﺔ اﻟﻤﺎل ،وﻛﺜﺮة
اﻟﺴﺆال » ) (15ﻓﻬﺬا اﻟﺤﺪﻳﺚ ﻳﺒﻴﻦ أ ّن أﺳﺒﺎب اﻟﻘﻮة ﺛﻼﺛﺔ وأﺳﺒﺎب اﻟﻀﻌﻒ ﺛﻼﺛﺔ ،ﻣﻦ ﺑﻴﻦ
أﺳﺒﺎب اﻟﻘﻮة اﻟﺤﺴﺒﺔ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ،اﻟﺘﻲ ﻋﺒﺮ ﻋﻨﻬﺎ ﺑﻤﻨﺎﺻﺤﺔ أوﻟﻲ اﻷﻣﺮ ﻣﻦ اﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ.
وﻣﻤﺎ ﺗﺠﺪر اﻹﺷﺎرة إﻟﻴﻪ أ ّن اﻟﺘﻘﻮﻳﻢ  -وﻫﻮ داﺧﻞ ﻓﻲ إﻃﺎر اﻟﺤﺴﺒﺔ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ  -ﻻ ﻳﻘﻒ
ﻓﻘﻂ ﻋﻨﺪ ﺣ ّﺪ اﻟﻨﺼﺢ ،ﺑﻞ ﻳﺘﻌﺪاﻩ إﻟﻰ اﺗﺨﺎذ اﻹﺟﺮاءات اﻟﻤﺸﺮوﻋﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت
اﻟﺘﻲ ﻟﻬﺎ ﺷﺮﻋﻴﺔ ،ﻣﺜﻞ ﻣﺆﺳﺴﺔ أﻫﻞ اﻟﺤﻞ واﻟﻌﻘﺪ اﻟﺘﻲ ﺗﺨﺘﺎرﻫﺎ اﻷﻣﺔ ،وﺗﻨﻴﺒﻬﺎ ﻋﻨﻬﺎ ﻓﻲ ﻣﻤﺎرﺳﺔ
ﺳﻠﻄﺎﻧﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﺘﻮﻟﻴﺔ واﻟﻌﺰل واﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ واﻟﻤﺮاﻗﺒﺔ واﻟﺘﻘﻮﻳﻢ واﻟﺘﺴﺪﻳﺪ.

اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ واﻷﺧﻼق

واﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﻓﻲ اﻹﺳﻼم ﻻ ﺗﺠﺎﻓﻲ اﻷﺧﻼق ،إذ ﻟﻴﺴﺖ  -ﻛﻤﺎ ﻳﺼﻮرﻫﺎ اﻟﺒﻌﺾ  -دﻧﺴﺎً أو
12
13
14
15

اﻟﻘﺮﻃﺒﻲ ,ﺗﻔﺴﻴﺮ اﻟﻘﺮﻃﺒﻲ اﻟﺠﺎﻣﻊ ﻷﺣﻜﺎم اﻟﻘﺮآن ,دار اﻟﻜﺘﺐ اﻟﻤﺼﺮﻳﺔ ,اﻟﻘﺎﻫﺮة(165 /4) .
رواﻩ ﻣﺴﻠﻢ ك اﻹﻳﻤﺎن ﺑﺎب ﺑﻴﺎن ﻛﻮن اﻟﻨﻬﻰ ﻋﻦ اﻟﻤﻨﻜﺮ ﻣﻦ اﻹﻳﻤﺎن ....ﺑﺮﻗﻢ ”) “74ج 1ص(108
اﻟﺘﺮﻣﺬي ,أﺑﻮ ﻋﻴﺴﻰ ,ﺳﻨﻦ اﻟﺘﺮﻣﺬي ,ﻣﻜﺘﺒﺔ وﻣﻄﺒﻌﺔ ﻣﺼﻄﻔﻰ اﻟﺒﺎﺑﻲ اﻟﺤﻠﺒﻲ ,ط – 2ﻣﺼﺮ1975م(34 /5) .
ﻣﺴﻠﻢ ,ﺑﻦ اﻟﺤﺠﺎج اﻟﻨﻴﺴﺎﺑﻮري ,ﺻﺤﻴﺢ ﻣﺴﻠﻢ ,ت ﻣﺤﻤﺪ ﻓﺆاد ﻋﺒﺪ اﻟﺒﺎﻗﻲ ,دار إﺣﻴﺎء اﻟﺘﺮاث اﻟﻌﺮﺑﻲ ,ﺑﻴﺮوت(1340 /3) .
ﻣﺴﻨﺪ أﺣﻤﺪ ط اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ )(400 /14
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 • 93ﺧﻄﺒﺔ أﺑﻲ ﺑﻜﺮ وآﻓﺎق اﻟﺮﺷﺪ اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ

اﻟﺤﻨﺒﻠﻲ:
ﺧﺒﺜﺎً؛ ﻓﻤﺎ ذاك إﻻ اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ اﻟﺸﻴﻄﺎﻧﻴﺔ ،أ ّﻣﺎ اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﻓﻬﻲ ﻛﻤﺎ ﻋﺮﻓﻬﺎ اﺑﻦ ﻋﻘﻴﻞ
ّ
» ﻣﺎ ﻛﺎن ﻣﻦ اﻷﻓﻌﺎل؛ ﺑﺤﻴﺚ ﻳﻜﻮن اﻟﻨﺎس أﻗﺮب إﻟﻰ اﻟﺼﻼح وأﺑﻌﺪ ﻋﻦ اﻟﻔﺴﺎد «)،(16
اﻹﻋﻼﻣﻲ ،اﻟﺼﺪق ﺑﻴﻦ اﻟﺤﺎﻛﻢ واﻟﻤﺤﻜﻮم،
اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ و
ورأس ﻫﺬﻩ اﻷﺧﻼق :اﻟﺼﺪق ،اﻟﺼﺪق
ّ
ّ
اﻟﺼﺪق اﻟﺬي ﺗﺆدى ﺑﻪ اﻷﻣﺎﻧﺔ وﺗﻨﻔﻰ ﺑﻪ اﻟﺨﻴﺎﻧﺔ » ،اﻟﺼﺪق أﻣﺎﻧﺔ واﻟﻜﺬب ﺧﻴﺎﻧﺔ«.
إ ّن أﺧﻄﺮ ﻣﺎ ﻳﻮاﺟﻪ اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﻫﻮ )اﻟﻤﻴﻜﻴﺎﻓﻴﻠﻴﺔ( اﻟﺘﻲ ﺗﺮﺗﻜﺐ اﻟﻤﺠﺎزر واﻟﻤﻮﺑﻘﺎت ﻣﺘﺬرﻋﺔ
ﻳﻘﺮ ﺗﻠﻚ اﻟﻘﺎﻋﺪة اﻟﺒﺎﻃﻠﺔ» :اﻟﻐﺎﻳﺔ ﺗﺒﺮر اﻟﻮﺳﻴﻠﺔ« وﻻ ﻳﻌﺘﺮف
ﺑﺎﻟﻤﺼﻠﺤﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ،وإ ّن اﻹﺳﻼم ﻻ ّ
ﺑﺘﻠﻚ اﻟﻤﻨﻄﻠﻘﺎت اﻟﺘﺒﺮﻳﺮﻳﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﺘﺬرع ﺑﻬﺎ اﻟﺤﻜﺎم اﻟﻤﻴﻜﻴﺎﻓﻴﻠﻴﻴﻦ ،ﻣﻦ ﻣﺜﻞ ﻣﺎ أذاﻋﻪ إﻣﺎﻣﻬﻢ
ﻣﻴﻜﻴﺎﻓﻠﻠﻲ ﻓﻲ ﻛﺘﺎﺑﻪ اﻷﻣﻴﺮ» :وﻗﺪ ﻳﻘﺎل ﻋﻦ اﻟﻨﺎس ﺑﺼﻮرة ﻋﺎﻣﺔ :إﻧﻬﻢ ﻧﺎﻛﺮون ﻟﻠﺠﻤﻴﻞ ،ﻣﺘﻘﻠﺒﻮن
ﻣﺮاؤون ،ﻣﻴﺎﻟﻮن إﻟﻰ ﺗﺠﻨﺐ اﻷﺧﻄﺎر ،ﺷﺪﻳﺪو اﻟﻄﻤﻊ ،وﻫﻢ إﻟﻰ ﺟﺎﻧﺐ ذﻟﻚ ﻃﺎﻟﻤﺎ أﻧﻚ ﺗﻔﻴﺪﻫﻢ
ﻳﺒﺬﻟﻮن ﻟﻚ دﻣﺎءﻫﻢ وﺣﻴﺎﺗﻬﻢ وأﻃﻔﺎﻟﻬﻢ ...وﻣﺼﻴﺮ اﻷﻣﻴﺮ اﻟﺬي ﻳﺮﻛﻦ ﻋﻠﻰ وﻋﻮدﻫﻢ دون اﺗﺨﺎذ
أﻳﺔ اﺳﺘﻌﺪادات أﺧﺮى إﻟﻰ اﻟﺪﻣﺎر واﻟﺨﺮاب« ).(17
وإن ﺣﺎﺟﺔ اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ إﻟﻰ اﻷﺧﻼق ﻓﻲ ﻋﺎﻟﻤﻨﺎ ﻫﺬا أﺷ ّﺪ ،ﻷ ّن اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ اﻟﺘﻲ أﻧﺘﺠﺖ
أﺳﻠﺤﺔ وآﻟﻴﺎت ﺣﺮب ﺟﻬﻨﻤﻴﺔ ﺗﻀﺨﻢ ﻣﻦ ﺣﺠﻢ اﻟﻜﻮارث اﻟﻨﺎﺗﺠﺔ ﻋﻦ ﺗﺪﻫﻮر اﻷﺧﻼق
اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ،وﻫﺬا ﻣﺎ ﺑﺪأ اﻟﻐﺮب ﻳﺘﻨﺒﻪ ﻟﻪ ،وإن ﻛﺎن ﻏﻴﺮ ﻗﺎدر ﻋﻠﻰ ﺗﻄﺒﻴﻘﻪ ،ﻓﻬﺬا ﻓﻮﻛﻮﻳﺎﻣﺎ ﻳﻘﻮل:
» إ ّن ﻗﺪرة اﻟﻌﻠﻢ واﻟﺘﻜﻨﻠﻮﺟﻴﺎ ﻋﻠﻰ ﺗﺤﺴﻴﻦ اﻟﺤﻴﺎة اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺸﻜﻞ وﺛﻴﻖ ﺑﺎﻟﺘﻘﺪم
اﻷﺧﻼﻗﻲ اﻟﻤﻮازي ﻋﻨﺪ اﻹﻧﺴﺎن ،وﺑﺪون ﻫﺬا اﻟﺘﻘﺪم اﻷﺧﻴﺮ ﺗﺘﺠﻪ ﻗﻮة اﻟﺘﻜﻨﻠﻮﺟﻴﺎ ﺑﻜﻞ ﺑﺴﺎﻃﺔ
ّ
ﻧﺤﻮ أﻫﺪاف ﻣﺪاﻧﺔ.(18) «..
وإذا ﻛﺎﻧﺖ اﻟﺼﺮﺧﺔ اﻟﺘﺤﺬﻳﺮﻳﺔ ﻟﻔﻮﻛﻮﻳﺎﻣﺎ ﻣﻜﺘﻮﻣﺔ ﺑﺪاﻓﻊ ﺣﺮﺻﻪ ﻋﻠﻰ ﺗﻠﻤﻴﻊ وﺟﻪ اﻟﻠﻴﺒﺮاﻟﻴﺔ
ﺑﺪوي أﺷ ﱠﺪ ﻟﻜﻮﻧﻬﺎ
وﺗﻘﺪﻳﻤﻬﺎ ﻟﻠﻌﺎﻟﻢ ﻋﻠﻰ أﻧﻬﺎ ﻧﻬﺎﻳﺔ اﻟﺘﺎرﻳﺦ؛ ﻓﺈ ّن ﻫﻨﺎﻟﻚ أﺻﻮات أﺧﺮى اﻧﻄﻠﻘﺖ ّ
ﺗﺨﺸﻰ أﻻ ﺗﻜﻮن ﻧﻬﺎﻳﺔ اﻟﺘﺎرﻳﺦ ﻛﻤﺎ ﻳﺮاﻫﺎ ﻓﻮﻛﻮﻳﺎﻣﺎ ،ﻓﻬﺎ ﻫﻮ رﻳﺘﺸﺎرد ﻛﻮك ﻳﻘﻮل » :إ ّن ﻣﻮرﺛﺎت
اﻟﺼﻠﻴﺒﻲ اﻟﻤﻨﺤﺮف ،واﻟﻤﺪﻋﻮﻣﺔ ﺑﺎﻟﻌﻠﻢ واﻟﺘﻘﻨﻴﺔ وأﻗﻮى اﻟﻨﻈﻢ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ اﻟﺘﻲ
اﻟﻌﺪوان
ّ
أي وﻗﺖ ﻗﺪ ﻗﻮت اﻟﻐﺮب ﺑﻘﻮة ﺷﺪﻳﺪة وأدت ﻓﻲ اﻟﻘﺮن اﻟﺘﺎﺳﻊ ﻋﺸﺮ ﻟﻠﻬﻴﻤﻨﺔ ﻋﻠﻰ
ﺷﻮﻫﺪت ﻓﻲ ّ
اﻟﻌﺎﻟﻢ ،وﻓﻲ اﻟﻨﺼﻒ اﻷول ﻣﻦ اﻟﻘﺮن اﻟﻌﺸﺮﻳﻦ ﻣﺰﻗﺖ ﻫﺬﻩ اﻟﻤﻮرﺛﺎت اﻟﻤﻨﺤﺮﻓﺔ اﻟﻐﺮب ﺗﻘﺮﻳﺒﺎً وﻣﻦ
وراﺋﻪ اﻟﻌﺎﻟﻢ إﻟﻰ أﺟﺰاء ،وﺣﻴﻦ ﻳﻌﺎد ﺗﻮﺣﻴﺪ ﻣﻮرﺛﺎت اﻟﺘﻌﺼﺐ اﻟﻤﻔﺮق ﻣﻊ اﻷﺻﻮﻟﻴﺔ اﻟﺪﻳﻨﻴﺔ؛ ﻓﺈ ّن
16
17
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إﻋﻼم اﻟﻤﻮﻗﻌﻴﻦ ﻋﻦ رب اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﻦ ،دار اﻟﺠﻴﻞ ،ﺑﻴﺮوت ط (4/372) .1973
ﻣﻴﻜﻴﺎﻓﻴﻠﻲ ,ﻛﺘﺎب اﻷﻣﻴﺮ ،ﺗﻌﺮﻳﺐ ﺧﻴﺮ ﺣﻤﺎد ،اﻟﻤﻜﺘﺐ اﻟﺘﺠﺎري,ط ,1ﺑﻴﺮوت1962 ،م .اﻟﺒﺎب اﻟﺴﺎﺑﻊ.
ﻓﻮﻛﻮﻳﺎﻣﺎ ,ﻓﺮﻧﺴﻴﺲ ,ﻧﻬﺎﻳﺔ اﻟﺘﺎرﻳﺦ واﻹﻧﺴﺎن اﻷﺧﻴﺮ ,ﺗﺮﺟﻤﺔ ﻓﺆاد ﺷﺎﻫﻴﻦ وآﺧﺮﻳﻦ ,ﻣﺮﻛﺰ اﻹﻧﻤﺎء اﻟﻘﻮﻣﻲ ,ﻟﺒﻨﺎن 1993م .ﺻ ـ ـ ـ
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ﻫﺬﻩ اﻟﻤﻮرﺛﺎت ﺗﺒﻘﻰ ﺗﻬﺪﻳﺪاً ﻗﻮﻳﺎً ﻟﻠﻐﺮب ،ﻻ ﻣﻦ اﻟﺨﺎرج ﻓﻘﻂ ﺑﻞ ﻣﻦ اﻟﺪاﺧﻞ اﻟﺬي ﻳﻌﺘﺒﺮ أﻛﺜﺮ
ﺗﻬﺪﻳﺪاً » ) .(19ﻷﺟﻞ ﻫﺬا ﻛﺎﻧﺖ ﻫﺬﻩ اﻹﺷﺎرة اﻟﺴﺮﻳﻌﺔ إﻟﻰ أﻫﻤﻴﺔ اﻷﺧﻼق» :اﻟﺼﺪق أﻣﺎﻧﺔ
واﻟﻜﺬب ﺧﻴﺎﻧﺔ«.

ﺟﻮﻫﺮ اﻟﺴﻠﻄﺔ ﺑﻴﻦ اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ واﻻﺳﺘﺒﺪاد

ﺛﻢ ﻳﻨﺘﻘﻞ ﺑﻨﺎ وﺑﻌﻠﻢ اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﻧﻘﻠﺔ ﺑﻌﻴﺪة ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﺤﺪﺛﻨﺎ ﻋﻦ ﺟﻮﻫﺮ اﻟﺴﻠﻄﺔ؛ ﻓﻴﻀﻴﻒ إﻟﻰ
اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﻋﻨﺼﺮاً ﻳﻜﺎد ﻳﻜﻮن ﻣﻔﻘﻮداً ﻓﻲ ﻫﺬﻩ اﻟﻤﺴﺎﺣﺔ ،ﻓﺠﻮﻫﺮ اﻟﺴﻠﻄﺔ ﻛﻤﺎ ﻫﻮ ﻓﻲ ﻋﻠﻢ
اﻟﻔﻜﺮ
ّ
اﻟﻤﺎدي ،وﻗﺪ ﻋﺒﺮ اﻟﺼ ّﺪﻳﻖ ﻋﻦ ﻫﺬا اﻟﻤﻌﻨﻰ ﺑﻘﻮﻟﻪ» :
اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ اﻟﻤﻌﺎﺻﺮ :اﺣﺘﻜﺎر أدوات اﻹﻛﺮاﻩ
ّ
ﻗﻮي ﻳﻜﻮن ﺗﺠﺎﻩ اﻟﺪوﻟﺔ ﺿﻌﻴﻔﺎً؛ ﻷﻧّﻬﺎ وﺣﺪﻫﺎ ﺗﻤﻠﻚ أدوات
اﻟﻘﻮي ﻓﻴﻜﻢ ﺿﻌﻴﻒ ﻋﻨﺪي » ﻓﻜﻞ ّ
ّ
اﻟﻤﺎدي وﺗﺤﺘﻜﺮﻫﺎ ﺑﻤﺎ ﻻ ﻳﺠﻌﻞ ﻷﺣﺪ أو ﺟﻬﺔ ﻣﻌﻬﺎ ﻧﺼﻴﺐ ،إﻻ أ ّن اﺣﺘﻜﺎر أدوات
اﻹﻛﺮاﻩ
ّ
اﻹﻛﺮاﻩ إذا ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻣﺮﺗﻜﺰاً ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﻓﺎﻟﺘﻐﻮل ﻋﻠﻰ ﺣﺮﻳﺎت اﻷﻓﺮاد وﺣﻘﻮﻗﻬﻢ ﻫﻮ اﻟﻨﺘﻴﺠﺔ
اﻟﺤﺘﻤﻴﺔ؛ ﻟﺬﻟﻚ أﺷﺎر أﺑﻮﺑﻜﺮ إﻟﻰ ﺣﺪود اﻻﺳﺘﻌﻤﺎل ،ﻓﻘﺎل » :ﺣﺘﻰ آﺧﺬ اﻟﺤﻖ ﻣﻨﻪ » ذﻟﻚ
اﻟﻘﻴﺪ إﺿﺎﻓﺔ  -ﻻ ﺷﻚ  -ﺗﻌﺰز ﻣﻦ ﻗﻴﻤﺔ اﻟﻔﺮد ﺗﺠﺎﻩ اﻟﺪوﻟﺔ ،وﺗﺤ ّﺪ ﺑﺪرﺟﺔ ﻛﺒﻴﺮة ﻣﻦ ﺗﻐﻮل اﻟﺪوﻟﺔ
ﺑﺴﻠﻄﺎﻧﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻔﺮد واﻟﻤﺠﺘﻤﻊ.
آﺧﺬاﻟﺤﻖ ﻣﻨﻪ «..ﻣﻘﺼﻮد ﺑﻼ أدﻧﻰ ّ
ﺷﻚ ،ﻓﺎﻟﺼﺤﺎﺑﺔ  -ﻻﺳﻴﻤﺎ
إ ّن ﻫﺬا اﻟﺘﻘﻴﻴﺪ » ﺣﺘﻰ
ّ
اﻟﺨﻠﻔﺎء  -ﻳﺴﺘﺒﻄﻨﻮن ﻣﻘﺎﺻﺪ اﻟﺘﺸﺮﻳﻊ ﻓﻲ ﻛﻼﻣﻬﻢ ،وﻓﺎﺋﺪة ﻫﺬا اﻟﺘﻘﻴﻴﺪ ﻓﻲ ﻣﻌﺮض اﻟﺤﺪﻳﺚ ﻋﻦ
ﺳﻠﻄﺔ اﻟﺪوﻟﺔ ﻛﺒﻴﺮة ﺟﺪاً ﻋﻨﺪ ﻣﻦ ﻳﺪرك ﺧﻄﻮرة ﺗﻐﻮل اﻟﺪوﻟﺔ ﺑﺂﻻﺗﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ وﻋﻠﻰ اﻷﻓﺮاد،
وﻫﻮ ﻣﺎ ﻟﻢ ﺗﺴﻠﻢ ﻣﻨﻪ اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﻤﺪﻧﻴﺔ اﻟﻤﻌﺎﺻﺮة ،وﺟﺎء ﻫﺬا اﻟﺘﻐﻮل ﻟﻠﺪوﻟﺔ اﻟﻤﺪﻧﻴﺔ ﻣﺒﻨﻴﺎً ﻋﻠﻰ ﺑﻌﺪ
ﻣﻴﺘﺎﻓﻴﺰﻳﻘﻲ ﻟﻪ ﻋﻼﻗﺔ ﺑﺎﻟﻘﻴﻢ اﻟﺤﺪاﺛﻴﺔ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﻋﻠﻰ اﻻﻋﺘﻘﺎد ﺑﻬﻴﻤﻨﺔ اﻹﻧﺴﺎن ﻋﻠﻰ اﻟﻄﺒﻴﻌﺔ ،ﻓﺎﻟﻮاﻗﻊ
اﻟﺬي ﻳﺮﺻﺪﻩ اﻟﻤﺮاﻗﺒﻮن أ ّن » اﻟﺪوﻟﺔ ﻫﻲ اﻟﻔﺎﻋﻞ اﻷﻋﻠﻰ ﻓﻲ ﺗﺸﺮﻳﻊ اﻟﻌﻨﻒ ،ذﻟﻚ أﻧّﻪ ﺣﺘﻰ ﻟﻮ
اﻓﺘﺮﺿﻨﺎ أ ّن ﺑﻌﺾ اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت اﻟﻤﺸﺮوﻋﺔ إﻟﻬﻴﺎً ﻳﺠﺐ ﺗﻄﺒﻴﻘﻬﺎ أو ﺗﺒﻨﻴﻬﺎ ،ﻓﺈﻧﻬﺎ ﺗﺘﺒﻨﻰ ﻛﺨﻴﺎر ﻟﻠﺪوﻟﺔ
وﻛﺘﻌﺒﻴﺮ ﻋﻦ إرادﺗﻬﺎ ،ﻓﺎﻟﺪوﻟﺔ ﻫﻨﺎ ﻫﻲ اﻟﺘﻲ ﺗﻘﺮ اﻹرادة اﻹﻟﻬﻴﺔ وﻟﻴﺲ اﻟﻌﻜﺲ ،وﺑﻌﺒﺎرة أﻛﺜﺮ
ﺻﺮاﺣﺔ ﻓﻬﻲ ﺗﻘﻒ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎرﻫﺎ رب اﻷرﺑﺎب ،وإذا ﻛﺎﻧﺖ اﻹرادة اﻟﺴﻴﺎدﻳﺔ ﻫﻲ اﻹﻟﻪ اﻟﺠﺪﻳﺪ ﻛﻤﺎ
اﻟﺤﺼﺮي ﻓﻲ ﻣﻤﺎرﺳﺔ اﻟﻌﻨﻒ واﻟﺘﻬﺪﻳﺪ ﺑﻪ ﻹﻧﻔﺎذ
رأﻳﻨﺎ؛ ﻓﻼ إﻟﻪ إﻻ اﻟﺪوﻟﺔ ،وﻟﺬﻟﻚ ﻓﺈ ّن اﻟﺤﻖ
ّ
اﻹرادة اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ اﻟﺴﻴﺎدﻳﺔ ﻫﻮ أﺣﺪ أﻫﻢ ﺳﻤﺎت اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﺤﺪﻳﺜﺔ ،واﻟﺘﺮﻛﻴﺰ ﻫﻨﺎ ﻟﻴﺲ ﻋﻠﻰ اﻷﺳﻠﻮب
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ﻛﻮك ,رﻳﺘﺸﺎرد ,وﻛﺮﻳﺲ ﺳﻤﻴﺚ ,اﻧﺘﺤﺎر اﻟﻐﺮب ,ﺗﺮﺟﻤﺔ ﻣﺤﻤﺪ ﻣﺤﻤﻮد اﻟﺘﻮﺑﺔ,ط ,1اﻟﻌﺒﻴﻜﺎن ,اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ2009م .ﺻ ـ ـ ـ
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اﻟﻘﺪﻳﻢ ﻟﻘﺪرة اﻟﺤﺎﻛﻢ ﻋﻠﻰ إﻧﻔﺎذ اﻟﻌﻨﻒ ،ﺑﻞ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟﻔﺮﻳﺪة ﺑﻴﻦ اﻟﻌﻨﻒ وﻣﻴﺘﺎﻓﻴﺰﻳﻘﺎ اﻹرادة
اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ« ).(20
وإذا ﻛﺎﻧﺖ ﻋﺒﺎرة اﻟﺼ ّﺪﻳﻖ ﻋﻠﻰ ﻫﺬﻩ ُﺗـ َﻌ ﱡﺪ إﺿﺎﻓﺔ ﻛﺒﻴﺮة؛ ﻓﺈ ّن اﻹﺿﺎﻓﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻤﺜﻞ ﻧﻘﻠﺔ ﻫﺎﺋﻠﺔ
ﻫﻲ أﻧّﻪ ﺷﻔﻊ ذﻟﻚ اﻻﺣﺘﻜﺎر اﻟﺬي ﻻ ﺑ ّﺪ ﻣﻨﻪ ﻟﻠﺴﻠﻄﺔ ﺑﺄﻣﺮ آﺧﺮ واﻗﻊ ﻓﻲ ذات اﻟﻤﺴﺎﺣﺔ ،وﻫﻮ
اﻟﻜﻔﺎﻳﺔ ،ﻓﺎﻟﺪوﻟﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﺘﺤﻘﻖ ﺳﻠﻄﺎﻧﻬﺎ ﺑﺎﺣﺘﻜﺎر أدوات اﻹﻛﺮاﻩ إذا ﻟﻢ ﺗﺤﻘﻖ ﺑﻬﺎ ﻛﻔﺎﻳﺔ اﻟﺤﻤﺎﻳﺔ
ﻓﺈ ّن اﺣﺘﻜﺎرﻫﺎ ﻫﺬا ﻳﻔﻘﺪ ﻗﻴﻤﺘﻪ ،وﻳﺼﺒﺢ أداة ﻟﻠﻌﺒﺚ واﻻﺳﺘﺒﺪاد وﻣﺪﻋﺎة ﻟﻠﺘﺴﻠﻂ واﻟﻘﻤﻊ؛ ﻟﺬﻟﻚ
ﻗﻮي ﻋﻨﺪي » ﻓﻜﻞ ﺿﻌﻴﻒ
ﺷﻔﻌﻬﺎ اﻟﺼﺪﻳﻖ ﺑﻤﺎ ﻳﺰﻧﻬﺎ وﻳﻀﺒﻄﻬﺎ ،ﻓﻘﺎل » :واﻟﻀﻌﻴﻒ ﻓﻴﻜﻢ ّ
ﻗﻮي ﺑﺪوﻟﺘﻪ ﻋﺰﻳﺰ ﺑﺴﻠﻄﺎﻧﻬﺎ.
ﺑﻨﻔﺴﻪ ّ
إ ّن اﻟﺪوﻟﺔ ﺳﺘﺎر ﻟﻘﺪرة اﻟﻠﻪ ،ﻳﺪﻓﻊ ﺑﻬﺎ اﻟﻈﻠﻢ واﻟﻔﺴﺎد ،ﻫﺬﻩ ﻫﻲ ﺣﺪود اﺳﺘﻌﻤﺎﻟﻬﺎ ﻟﻠﻘﻮة ،وﻣﻦ
ﺟﻤﻴﻞ ﻣﺎ ﻗﻴﻞ ﻓﻲ ذﻟﻚ ﻗﻮل أﺣﺪ اﻷﺋﻤﺔ ﻓﻲ ﺗﺄوﻳﻠﻪ ﻟﻘﻮل اﻟﻠﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ » :وﻟﻮﻻ دﻓﻊ اﻟﻠﻪ اﻟﻨﺎس
ْﻄﺎن ﻓِﻲ اﻷَ ْرض ﻟﻴﺪﻓﻊ ﱡ
اﻟﺴﻠ َ
اﻟﻈﻠﻢ
ﺑﻌﻀﻬﻢ ﺑﺒﻌﺾ« ﻳﻘﻮلَ » :وﻗﺪ اﻣﺘﻦ اﻟﻠﻪ ﻋﻠﻰ ﻋﺒﺎدﻩ ﺑﻨﺼﺒﻪ ﱡ
َﻋﻦ اﻟْ َﻤ ْﻈﻠُﻮم ﻗ َ
َﺎل اﻟﻠﻪ َﺗـ َﻌﺎﻟَﻰ } َوﻟَ ْﻮَﻻ دﻓﻊ اﻟﻠﻪ اﻟﻨﱠﺎس ﺑَﻌﻀﻬﻢ ﺑَِﺒـ ْﻌﺾ ﻟﻔﺴﺪت اﻷَ ْرض{ َﻳـ ْﻌﻨِﻲ
اﻟﻀﻌِﻴﻒ وﻳﻨﺼﻒ اﻟْ َﻤ ْﻈﻠُﻮم ﻣﻦ ﱠ
ْﻄﺎن ﻓِﻲ اﻷَ ْرض ﻳ ْﺪﻓﻊ اﻟْﻘﻮي َﻋﻦ ﱠ
اﻟﺴﻠ َ
اﻟﻈﺎﻟِﻢ
ﻟَ ْﻮَﻻ أَن اﻟﻠﻪ أَﻗَﺎ َم ﱡ
ﻷ ْﻫﻠﻚ اﻟْﻘﻮي ﱠ
اﻟﻀﻌِﻴﻒ وﺗﻮاﺛﺐ اﻟْﺨﻠﻖ ﺑَﻌﻀﻬﻢ ﻋﻠﻰ ﺑﻌﺾ َﻓـ َﻼ َﻳـﻨْﺘَ ِﻈﻢ ﻟَ ُﻬﻢ َﺣﺎل ﻓﺘﻔﺴﺪ اﻷَ ْرض
وﻣﻦ َﻋﻠَﻴـﻬﺎ(21)«.
َْ
َ

رﺳﺎﻟﺔ اﻟﺪوﻟﺔ ﻓﻲ اﻹﺳﻼم

وﻣﺎ ﺳﺒﻖ ﻳﻨﻘﻠﻨﺎ ﻣﺒﺎﺷﺮة إﻟﻰ إﺣﺪى وﻇﺎﺋﻒ اﻟﺪوﻟﺔ ﻓﻲ اﻹﺳﻼم ،وﻫﻲ وﻇﻴﻔﺔ ﻟﻬﺎ ارﺗﺒﺎط
ﺑﺎﺣﺘﻜﺎر اﻟﺪوﻟﺔ ﻟﻠﻘﻮة وﻣﺒﺮراﺗﻪ ،وﺑﻮاﺟﺐ اﻟﺤﻤﺎﻳﺔ اﻟﻤﻜﻤﻞ ﻟﻤﻌﺎدﻟﺔ اﻟﺴﻠﻄﺔ ،ﻓﺈ ّن ﻣﻤﺎ ﺗﺘﻤﻴﺰ ﺑﻪ
أي دوﻟﺔ
اﻟﺪوﻟﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ أ ّن ﻟﻬﺎ وﻇﻴﻔﺔ ورﺳﺎﻟﺔ ﻓﻮق اﻟﻮﻇﺎﺋﻒ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺸﺘﺮك ﻓﻴﻬﺎ ﻣﻊ ّ
ﻋﺎدﻟﺔ ،ﻫﺬﻩ اﻟﻮﻇﻴﻔﺔ اﻟﻤﻤﻴﺰة اﻟﻤﺘﻤﻴﺰة ﻫﻲ ﻫﺪاﻳﺔ اﻟﺨﻠﻖ إﻟﻰ اﻟﺨﺎﻟﻖ ،وﺣﻤﺎﻳﺔ ﻣﻨﻬﺞ اﻟﻠﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ
وﺗﺤﻘﻴﻖ ﺳﻴﺎدﺗﻪ ،وﻣﻦ ﻫﻨﺎ ﺟﺎءت ﻋﺒﺎرة أﺑﻲ ﺑﻜﺮ ﻓﻲ ﺳﻴﺎق ﺧﻄﺒﺘﻪ اﻟﺘﻲ ﻳﺆﺳﺲ ﺑﻬﺎ ﻟﻨﻈﺎم
ﺣﻜﻤﻪ » :ﻣﺎ ﺗﺮك ﻗﻮم اﻟﺠﻬﺎد ﻓﻲ ﺳﺒﻴﻞ اﻟﻠﻪ إﻻ ﺿﺮﺑﻬﻢ اﻟﻠﻪ ﺑﺎﻟﺬل » ،وإذا ﻛﺎﻧﺖ اﻟﺪوﻟﺔ ﺗﺮﻗﻰ
ﺑﻮﻇﺎﺋﻔﻬﺎ إﻟﻰ ﻫﺬا اﻟﻤﺴﺘﻮى ﻓﻴﺠﺐ أﻻ ﺗﻐﻔﻞ ﻋﻦ اﻟﺘﺬﻛﻴﺔ اﻟﺬاﺗﻴﺔ ،وﻫﺬا ﻫﻮ ﻣﻮرد اﻟﻌﺒﺎرة اﻷﺧﺮى:
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ﺣﻼق ,واﺋﻞ ,ت ﻋﻤﺮو ﻋﺜﻤﺎن ,اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﻤﺴﺘﺤﻴﻠﺔ ,اﻹﺳﻼم واﻟﺴﻴﺎﺳﺔ وﻣﺄزق ,اﻟﻤﺮﻛﺰ اﻟﻌﺮﺑﻲ ﻟﻸﺑﺤﺎث ودراﺳﺔ اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت.
ﺻ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ 74-73
اﺑﻦ اﻟﻤﻮﺻﻠﻲ ,ﺣﺴﻦ اﻟﺴﻠﻮك اﻟﺤﺎﻓﻆ دوﻟﺔ اﻟﻤﻠﻮك ,دار اﻟﻮﻃﻦ ,اﻟﺮﻳﺎض) .ص(64 :
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» وﻻ ﻇﻬﺮت اﻟﻔﺎﺣﺸﺔ ﻓﻲ ﻗﻮم إﻻ ﻋﻤﻬﻢ اﻟﻠﻪ ﺑﺎﻟﺒﻼء« .ﻓﻬﻲ – إذن – دوﻟﺔ ﺗﻌﺘﻤﺪ ﻓﻲ ﺗﺤﻘﻴﻖ
رﺳﺎﻟﺘﻬﺎ ﻋﻠﻰ دﻋﺎﻣﺘﻴﻦ ﻣﺘﻜﺎﻣﻠﺘﻴﻦ :اﻟﻘﻮة واﻟﻘﺪوة.
وﻻ ﺗﻨﺴﺐ ﻓﺮﻳﻀﺔ اﻟﺠﻬﺎد إﻟﻰ اﻟﻌﺪوان؛ وﻻ ﺗﺘﻬﻢ ﺑﺎﻟﻤﻨﺎﻓﺎة ﻟﻠﺤﺮﻳﺔ اﻟﻌﻘﺪﻳﺔ؛ ﻷ ّن اﻟﺠﻬﺎد
ﻟﻢ ﻳﻔﺮض ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ ﻹرﻏﺎم اﻟﻨﺎس ﻋﻠﻰ اﻟﺪﺧﻮل ﻓﻲ اﻹﺳﻼم ،وﻻ ﻟﻔﺮض اﻟﻌﻘﻴﺪة ﺑﻘﻬﺮ
اﻟﺴﻴﻒ؛ ﻓﺈ ّن اﻷﺻﻞ اﻟﻤﻘﺮر ﺳﻠﻔﺎً ،واﻟﺬي ﻟﻢ ﻳﻨﺴﺦ – ﻋﻠﻰ اﻟﺼﺤﻴﺢ ﻣﻦ أﻗﻮال اﻟﻤﺤﻘﻘﻴﻦ – ﻫﻮ
أ ّن اﻹﻧﺴﺎن ﻣﺨﻴﺮ ﻓﻲ ﻧﻈﺮ اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ ،وﻻ ﻳﻜﺮﻩ ﻋﻠﻰ اﻟﺪﻳﻦ ﻗﻂ ،واﻟﻘﺮآن اﻟﻜﺮﻳﻢ ﻟﻢ ﻳﺬﻛﺮ ﻗﻂ ﻓﻲ
ﻏﺎﻳﺎت اﻟﺠﻬﺎد إﻛﺮاﻩ اﻟﻨﺎس ﻋﻠﻰ اﻟﺪﺧﻮل ﻓﻲ اﻹﺳﻼم ،ﺑﻞ ﻗﺮر ﻓﻲ ﺳﻮرة اﻟﺒﻘﺮة -وﻫﻲ ﻣﺪﻧﻴﺔ-
ِﻦ اﻟ َﻐ ﱢﻲ﴾]اﻟﺒﻘﺮة[256 :
أن ﻻ إﻛﺮاﻩ ﻓﻲ اﻟﺪﻳﻦ ،ﻗﺎل ﺗﻌﺎﻟﻰ﴿ :ﻻَ إ ِْﻛ َﺮا َﻩ ﻓِﻲ اﻟ ﱢﺪ ِ
ﻳﻦ ﻗَﺪ ﱠﺗـَﺒـﻴﱠ َﻦ اﻟ ﱡﺮ ْﺷ ُﺪ ﻣ َ
وﻳﺆﻛﺪ اﻟﻘﺮآن ﻓﻲ ﻣﻮاﺿﻊ ﻋﺪﻳﺪة أن اﻟﺮﺳﻮل ﻟﻴﺲ ﻋﻠﻴﻪ إﺟﺒﺎر اﻟﻨﺎس ﻋﻠﻰ اﻟﺪﺧﻮل ﻓﻲ اﻹﺳﻼم،
وﻟﻴﺲ ﻫﻮ ﺑﻤﺴﻴﻄﺮ ﻋﻠﻴﻬﻢ ،وإﻧﻤﺎ ﻫﻮ ﻣﺒﻠّﻎ ﻋﻦ اﻟﻠﻪ  Uوﺣﺴﺐ ،وﻋﻠﻴﻪ أن ﻳﻘﻮل اﻟﺤﻖ ﻓﻤﻦ ﺷﺎء
ِﺠﺒﱠﺎ ٍر ﻓَﺬﱢَﻛ ْﺮ
ِﻢ ﺑ َ
ﻓﻠﻴﺆﻣﻦ وﻣﻦ ﺷﺎء ﻓﻠﻴﻜﻔﺮ ،ﻗﺎل ﺗﻌﺎﻟﻰ﴿ :ﻧَ ْﺤ ُﻦ أَ ْﻋﻠ َُﻢ ﺑ َِﻤﺎ َﻳـ ُﻘﻮﻟُﻮ َن َوَﻣﺎ أَﻧْ َﺖ َﻋﻠَﻴْﻬ ْ
ﺑِﺎﻟْﻘ ُْﺮآ ِن َﻣﻦ ﻳَ َﺨ ُ
ﺎف َوﻋِﻴﺪِ﴾]ق﴿ [45 :ﻓَﺬﱢَﻛ ْﺮ إِﻧﱠ َﻤﺎ أَﻧْ َﺖ ُﻣﺬﱢَﻛ ٌﺮ ﻟَ ْﺴ َﺖ َﻋﻠَﻴْﻬِﻢ ﺑ ُِﻤ َﺴﻴْ ِﻄﺮٍ﴾ ]اﻟﻐﺎﺷﻴﺔ:
َﻤﻦ َﺷ َﺎء َﻓـ ْﻠُﻴـ ْﺆﻣِﻦ َوَﻣﻦ َﺷ َﺎء َﻓـﻠْﻴَ ْﻜ ُﻔ ْﺮ﴾]اﻟﻜﻬﻒ.[29 :
َ ﴿ [22 ،21وﻗ ِ
ُﻞ َ
اﻟﺤ ﱡﻖ ﻣِﻦ ﱠرﺑﱢ ُﻜ ْﻢ ﻓ َ
وإﻧﻤﺎ ﻓﺮض اﻟﺠﻬﺎد ﻹﺗﺎﺣﺔ ﺣﺮﻳﺔ اﻟﻌﻘﻴﺪة اﻟﺘﻲ ﻫﻲ اﻟﺒﺎب اﻟﻮﺣﻴﺪ ﻟﺪﺧﻮل اﻟﻨﺎس ﻓﻲ اﻹﺳﻼم،
اﻟﺸﺮ واﻟﻄﻐﻴﺎن اﻟﺘﻲ ﻛﺎﻧﺖ وﻻ زاﻟﺖ ﺗﻤﺎرس اﻟﻔﺘﻨﺔ ﺑﺎﻟﺤﻴﻠﻮﻟﺔ دون ﺗﻮﻓﻴﺮ
وذﻟﻚ ﺑﺘﺤﻄﻴﻢ ﻗﻮى ّ
اﻟﺤﺮﻳﺔ اﻟﺤﻘﻴﻘﻴﺔ ﻟﻼﻋﺘﻘﺎد وﻣﻤﺎرﺳﺔ ﺷﻌﺎﺋﺮ اﻟﺪﻳﻦ وﺗﺤﻜﻴﻢ ﺷﺮاﺋﻌﻪ ،ﻟﺬﻟﻚ ﺟﺎءت اﻵﻳﺎت ﻣﺒﻴﻨﺔ
اﻟﻐﺎﻳﺔ اﻟﻜﺒﺮى ﻣﻦ ﺷﺮﻳﻌﺔ اﻟﺠﻬﺎد ،ﺑﺄﻧّﻬﺎ إﻣﺎﻃﺔ اﻟﻔﺘﻨﺔَ ﴿ :وﻗَﺎﺗِﻠُﻮُﻫ ْﻢ َﺣﺘﱠﻰ َﻻ ﺗَ ُﻜﻮ َن ﻓِْﺘـﻨٌَﺔ َوﻳَ ُﻜﻮ َن
ﻳﻦ ﻟﻠ ِﻪ ﻓَﺈِ ِن اْﻧـَﺘـ َﻬ ْﻮا َﻓـ َﻼ ُﻋ ْﺪ َوا َن إﱠِﻻ َﻋﻠَﻰ ﱠ
ِﻴﻦ﴾]اﻟﺒﻘﺮة.[193 :
اﻟﻈﺎﻟِﻤ َ
اﻟ ﱢﺪ ُ

ﺑﻴﻦ اﻟﺴﻴﺎدة وﺳﻴﺎدة اﻟﻘﺎﻧﻮن

أﻫﻢ ﺷﻲء ﻓﻲ اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻫﻮ ﺗﺤﺪﻳﺪ ﻣﺼﺪر اﻟﺴﻴﺎدة ،واﻟﺘﻨﺴﻴﻖ ﺑﻴﻦ ﻫﺬﻩ اﻟﺴﻴﺎدة
وﺑﻴﻦ ﻣﺒﺪأ ﺳﻴﺎدة اﻟﻘﺎﻧﻮن أو ﻣﺒﺪأ ﺧﻀﻮع اﻟﺪوﻟﺔ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮن ،وﻫﻲ إﺣﺪى اﻟﻤﻌﻀﻼت اﻟﺘﻲ ﻳﻌﺎﻧﻴﻬﺎ
اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ اﻟﻐﺮﺑﻲ إﻟﻰ اﻵن ،ﻓﺎﻟﺴﻴﺎدة  -اﻟﺘﻲ ﺗﻌﻨﻲ اﻟﺘﻔﺮد ﺑﺎﻟﺤﻖ ﻓﻲ إﻧﺸﺎء اﻟﺨﻄﺎب
اﻟﻔﻜﺮ
ّ
ﺑﻲ ﻟﻠﺸﻌﺐ ،واﻟﺬي ﻳﻤﺎرﺳﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺤﻘﻴﻘﺔ اﻟﺒﺮﻟﻤﺎن ،واﻟﺒﺮﻟﻤﺎن
اﻟﻤﻠﺰم  -ﻫﻲ ﻓﻲ اﻟﻔﻜﺮ اﻟﻐﺮ ّ
ﺟﺰء ﻣﻦ اﻟﺪوﻟﺔ ،ﻓﻬﻮ ﺳﻠﻄﺔ ﻣﻦ ﺳﻠﻄﺎت اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﺜﻼث ،وﻣﻬﻤﺎ ﻗﻴﻞ ﻋﻦ ﻣﺪى ﺗﻤﺜﻴﻠﻪ ﻟﻠﺸﻌﺐ
ﺻﺎﺣﺐ اﻟﺴﻴﺎدة ﻓﺈ ّن اﻟﻤﻔﻜﺮﻳﻦ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﻴﻦ ﻓﻲ اﻟﻐﺮب ﻳﺮون أ ّن ﺧﻀﻮع اﻟﺪوﻟﺔ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮن اﻟﺬي ﻻ
ﺗﺘﺤﻘﻖ ﺳﻴﺎدة اﻟﻘﺎﻧﻮن إﻻ ﺑﻪ ﻻ ﻳﻤﻜﻦ ﺗﺤﻘﻴﻘﻪ ﻣﻊ اﻟﻘﻮل ﺑﺴﻴﺎدة اﻟﺒﺮﻟﻤﺎن ،ﻣﻤﺎ دﻋﺎ ﻛﺜﻴﺮ ﻣﻦ
اﻟﻤﻔﻜﺮﻳﻦ أﻣﺜﺎل )ﺟﻮرج ﺳﻞ( إﻟﻰ ﻫﺪم ﻣﺒﺪأ اﻟﺴﻴﺎدة ،وﻟﻘﺪ ﻧﺠﺢ ﺳﻞ وﻣﻦ واﻓﻘﻪ ﻓﻲ دﺣﺾ ﻛﻞ
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اﻟﻤﺤﺎوﻻت اﻟﺘﻲ ﻗﺪﻣﻬﺎ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﻮن ﻹزاﻟﺔ ﻣﺎ ﻳﻮﺟﺪ ﻣﻦ ﺗﻌﺎرض ﺑﻴﻦ ﻣﺒﺪأ اﻟﺴﻴﺎدة وﻣﺒﺪأ ﺧﻀﻮع
اﻟﺪوﻟﺔ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮن(22)«.
واﻟﺬي ﻳﻀﻤﻦ اﻟﺘﻨﺎﻏﻢ ﺑﻴﻦ ﻣﺒﺪأ اﻟﺴﻴﺎدة وﻣﺒﺪأ ﺧﻀﻮع اﻟﺪوﻟﺔ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮن ﻫﻮ أن ﺗﻜﻮن اﻟﺴﻴﺎدة
اﻹﺳﻼﻣﻲ اﻟﺬي ﻳﺠﻌﻞ اﻟﺴﻴﺎدة ﻟﻠﺸﺮع،
ﺧﺎرج ﻳﺪ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺤﺎﻛﻢ ﺟﻤﻠﺔ ،وﻫﻜﺬا ﻫﻲ ﻓﻲ اﻟﻨﻈﺎم
ّ
ﺑﻤﻌﻨﻰ أن ﺗﻜﻮن اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ وﺣﺪﻫﺎ دون ﻏﻴﺮﻫﺎ ﻫﻲ ﺻﺎﺣﺒﺔ اﻟﺴﻴﺎدة ،ﻫﻲ اﻟﻤﺘﻔﺮدة ﺑﺈﻧﺸﺎء
اﻟﺨﻄﺎب اﻟﻤﻠﺰم ،ﻫﻲ اﻟﻤﺮﺟﻌﻴﺔ اﻟﻌﻠﻴﺎ اﻟﺘﻲ ﺗﻔﺮدت ﺑﻮﺿﻊ اﻟﻘﻮاﻧﻴﻦ ،وﻫﻲ اﻟﺘﻲ ﻋﻨﺎﻫﺎ أﺑﻮﺑﻜﺮ ﺑﻘﻮﻟﻪ:
» أﻃﻴﻌﻮﻧﻲ ﻣﺎ أﻃﻌﺖ اﻟﻠﻪ ورﺳﻮﻟﻪ » أي أﻃﻴﻌﻮﻧﻲ ﻣﺎ أﻃﻌﺖ اﻟﻜﺘﺎب واﻟﺴﻨﺔ ،ﻓﺈن ﺧﺎﻟﻔﺘﻬﻤﺎ ﻓﻘﺪ
ﺧﺮﺟﺖ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺎﻧﻮن ،وﻟﻢ ﺗﻌﺪ اﻟﺪوﻟﺔ ﺧﺎﺿﻌﺔ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮن ،وﻣﻦ ّﺛﻢ ﺗﻔﻘﺪ اﻟﺪوﻟﺔ ﺷﺮﻋﻴﺘﻬﺎ ،ﻓﻴﺴﻘﻂ
ﺣﻖ اﻟﻄﺎﻋﺔ ﻟﻠﺤﺎﻛﻢ.
اﻟﻨﺺ؛ ﻓﺈ ّن ﻫﺬا إن وﻗﻊ ﺗﻜﻮن
وﻟﻴﺲ ﻓﻲ ﻫﺬا أدﻧﻰ ﺗﻤﻜﻴﻦ ﻟﺮﺟﺎل دﻳﻦ ﻳﺤﺘﻜﺮون ﻓﻬﻢ ﱢ
اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ ﺑﺮﻳﺌﺔ ﻣﻨﻪ ،وﻳﻜﻮن ﻓﻲ ﺗﻔﺮﻳﻂ اﻻ ّﻣﺔ ﻓﻲ ﺣﻘﻬﺎ ،ﻓﺈ ّن ﻓﻬﻢ ﻛﺘﺎب اﻟﻠﻪ ﻟﻴﺲ ﻓﻲ اﻹﺳﻼم
ﺣﻜﺮاً ﻋﻠﻰ ﻣﻦ ﻳﺴﻤﻮن ﺑﺮﺟﺎل اﻟﺪﻳﻦ ،وإﻧﻤﺎ ﻫﻮ ﺣﻖ ﻛﻞ ﻣﻦ اﺳﺘﻜﻤﻞ اﻟﺸﺮوط اﻟﺘﻲ ﺗﺆﻫﻠﻪ ﻟﻠﻨﻈﺮ
ﻓﻲ ﻛﺘﺎب اﻟﻠﻪ وﺳﻨﺔ رﺳﻮﻟﻪ ،وﻫﻲ ﺷﺮوط ﻣﻮﺿﻮﻋﻴﺔ ﻟﻴﺲ ﻓﻴﻬﺎ أدﻧﻰ ﺗﺴﻠﻂ ،وﻻ ﻳﻤﻜﻦ أن ﻳﺤﺪث
ﻓﻲ ﻫﺬﻩ اﻟﻤﺴﺎﺣﺔ اﻧﺤﺮاف ﺗﻜﻮن اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ ﺳﺒﺒﺎً ﻓﻴﻪ ،وإﻧﻤﺎ ﻳﺄﺗﻲ اﻻﻧﺤﺮاف ﻣﻦ ﺟﻬﺔ ﺗﻔﺮﻳﻂ اﻷ ّﻣﺔ
ﺣﻖ اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﺳﻮ ًاء ﺑﺴﻮاء.
ﻓﻲ ﺣﻘﻬﺎ ،ﺗﻤﺎﻣﺎً ﻣﺜﻠﻤﺎ ﻓﺮﻃﺖ اﻷ ّﻣﺔ ﻓﻲ ّ
ﻟﻴﺲ ﻓﻲ اﻹﺳﻼم رﺟﺎل دﻳﻦ ﻳﺤﺘﻜﺮون ﺣﻖ اﻟﻔﻬﻢ ﻋﻦ اﻟﻠﻪ واﻟﺘﻠﻘﻲ ﻋﻦ اﻟﺴﻤﺎء ،وإﻧﻤﺎ ﻓﻴﻬﺎ
اﻟﻌﻠﻤﺎء اﻟﺮﺑﺎﻧﻴﻮن واﻟﻤﺠﺘﻬﺪون اﻟﻤﺨﻠﺼﻮن اﻟﺬﻳﻦ ﻳﻘﻮﻟﻮن ﻟﻠﻨﺎس :إذا وﺟﺪﺗﻢ ﻓﻲ ﻗﻮﻟﻨﺎ ﻣﺎ ﻳﺨﺎﻟﻒ
اﻟﻜﺘﺎب واﻟﺴﻨﺔ ﻓﺎﺿﺮﺑﻮا ﺑﻪ ﻋﺮض اﻟﺤﺎﺋﻂ ،واﻟﺬﻳﻦ ﻳﻌﻄﻮن اﻟﺤﻖ ﻟﻜﻞ ﻓﺮد ﻓﻲ اﻷﻣﺔ أن ﻳﻨﺎﻗﺸﻬﻢ
وﻳﺠﺎدﻟﻬﻢ ﻓﻲ ﺿﻮء اﻟﻮﺣﻲ اﻟﺴﻤﺎوي اﻟﺬي ﻳﻬﻴﻤﻦ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﻦ ،واﻟﺬﻳﻦ ﻳﺨﻀﻌﻮن ﻛﻤﺎ ﻳﺨﻀﻊ
ﺳﺎﺋﺮ اﻟﻨﺎس ﻟﺴﻴﺎدة اﻟﺸﺮع.
وﺑﺠﻌﻞ اﻟﺴﻴﺎدة ﻟﻠﺸﺮع ﻓﺈن اﻟﻨﻈﺎم اﻹﺳﻼﻣﻲ ﻳﻘﺪم ﺿﻤﺎﻧﺔ أﻗﻮى ﻟﻌﺪم اﻻﺳﺘﺒﺪاد ،أو ﻟﺘﻘﻠﻴﻞ
اﻻﺳﺘﺒﺪاد ﺑﻘﺪر اﻹﻣﻜﺎن؛ ﻓﺈن اﻟﻐﺎﻳﺔ اﻟﻜﺒﺮى اﻟﺘﻲ ﻳﺘﻐﻴﺎﻫﺎ أي ﻧﻈﺎم ﻳﻨﺤﺎز ﻟﻺﻧﺴﺎﻧﻴﺔ وﻟﺤﻘﻮق
اﻹﻧﺴﺎن ﻫﻲ ﻣﻨﻊ اﻻﺳﺘﺒﺪاد ،واﻻﺳﺘﺒﺪاد ﻛﻤﺎ ﻳﻜﻮن ﻓﻲ ﻣﻤﺎرﺳﺔ اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻳﻜﻮن ﻛﺬﻟﻚ
 وﺑﺼﻮرة أﺷ ّﺪ  -ﻓﻲ ﻣﻤﺎرﺳﺔ اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ ،وﻛﻤﺎ ﻳﻜﻮن اﻻﺳﺘﺒﺪاد ﻣﻦ اﻟﻔﺮد اﻟﺤﺎﻛﻢ أواﻟﻨﺨﺒﺔ اﻟﻘﻠﻴﻠﺔ اﻟﺤﺎﻛﻤﺔ ﻳﻜﻮن ﻛﺬﻟﻚ ﻣﻦ اﻷﻏﻠﺒﻴﺔ اﻟﺘﻲ أﺗﺖ ﺑﻬﺎ اﻟﺼﻨﺎدﻳﻖ ،وﻫﻮ اﺳﺘﺒﺪاد  -وإن
ﻛﺎن أﻗﻞ ﺷﻨﺎﻋﺔ ﻟﻜﻮﻧﻪ ﻟﻴﺲ ﻣﻦ ﻓﺮد أو ﻃﻐﻤﺔ أﻗﻠﻴﺔ  -وﻟﻜﻨﻪ رﺑﻤﺎ ﻳﻜﻮن أﻛﺜﺮ ﺿﺮراً ﺑﺸﺮﻳﺤﺔ
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ﻛﺒﻴﺮة ﻣﻦ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻟﻢ ﻳﺤﺎﻟﻔﻬﺎ اﻟﺘﻮﻓﻴﻖ ﻟﻠﻔﻮز ﺑﺎﻷﻏﻠﺒﻴﺔ ،ﻓﺈذا اﻧﺤﺼﺮ اﺳﺘﺒﺪاد اﻷﻏﻠﺒﻴﺔ ﻓﻲ ﻧﻄﺎق
اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ دون اﻟﺘﺸﺮﻳﻊ ﺗﻘﻠﺺ اﻟﻀﺮر اﻟﻮاﻗﻊ ﻋﻠﻰ ﺑﺎﻗﻲ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ إﻟﻰ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻧﺼﻔﻪ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎً ،وذﻟﻚ
ﻷن اﻟﺘﺸﺮﻳﻊ ﻣﺼﺪرﻩ واﺣﺪ ﻟﻠﺠﻤﻴﻊ ،وﻫﻮ اﻟﺸﺮع اﻟﻤﻌﺼﻮم.
ﺗﻠﻚ ﻛﺎﻧﺖ ﺑﻌﺾ اﻟﺨﻄﻮط اﻟﻌﺮﻳﻀﺔ ﻓﻲ اﻟﺨﻄﺒﺔ اﻟﺘﻲ اﻓﺘﺘﺢ ﺑﻬﺎ أﺑﻮﺑﻜﺮ رﺿﻲ اﻟﻠﻪ ﻋﻨﻪ
ﻟﻜﻦ اﻟﻠﺒﻴﺐ ﺗﻜﻔﻴﻪ
ﺧﻼﻓﺘﻪ ،ووراء اﻟﺨﻄﻮط اﻟﻌﺮﻳﻀﺔ ﺗﻔﺎﺻﻴﻞ ﻧﻤﺴﻚ ﻋﻨﻬﺎ ﺧﺸﻴﺔ اﻹﻃﺎﻟﺔ ،و ّ
اﻹﺷﺎرة ،واﻷرﻳﺐ ﺗﻐﻨﻴﻪ ﻋﻦ اﻹﻃﺎﻟﺔ اﻟﻌﺒﺎرة.

اﻟﺨﺎﺗﻤﺔ )ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﺒﺤﺚ(

ﻧﺨﻠﺺ ﻣﻤﺎ ﺗﻘﺪم إﻟﻰ ﻧﺘﻴﺠﺘﻴﻦ:
اﻷوﻟﻰ :أﻧﻨﺎ ﻧﻤﺘﻠﻚ ﺗﺮاﺛﺎً ﻓﻘﻬﻴﺎً وﺳﻴﺎﺳﻴﺎً وﺗﺎرﻳﺨﻴﺎً ﻳﺼﻠﺢ ﻷن ﻳﺴﺘﻘﻰ ﻣﻨﻪ ﻧﻈﺮﻳﺔ ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ
رﺷﻴﺪة ،وﻳﺒﻠﻎ ﻣﻦ اﻟﺘﻤﺎم واﻟﻜﻤﺎل ﺑﻤﺎ ﻳﻐﻨﻴﻨﺎ ﻋﻦ اﻟﺘﺒﻌﻴﺔ اﻟﻔﻜﺮﻳﺔ؛ ﻓﻼ ﻧﺴﺘﻤ ّﺪ ﻣﻦ ﻏﻴﺮﻧﺎ إﻻ ﻣﺎ ﻛﺎن
ﻣﻦ ﻗﺒﻴﻞ اﻻدوات واﻵﻟﻴﺎت اﻟﻤﺤﺎﻳﺪة اﻟﺘﻲ ﺗﻤﺤﻀﺖ ﻟﻠﺘﺠﺮﺑﺔ اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ ،ﻓﺠﻤﻴﻊ ﻣﺎ ﻳﻤﻜﻦ أن ﺗﺘﻴﻪ
ﺑﻪ اﻟﺜﻘﺎﻓﺎت اﻟﻤﻌﺎﺻﺮة ﻟﺪﻳﻨﺎ ﻣﺎ ﻳﻔﻮﻗﻪ وﻳﺮﺑﻮ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ اﻟﺮﻋﺎﻳﺔ ﻟﺤﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن ،وﻣﻦ ﺣﻴﺚ
ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻟﻌﺪل واﻻﺳﺘﻘﺮار.
اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ :أﻧّﻪ ﻳﺠﺪر ﺑﻨﺎ أن ﻧﺜﻖ ﺑﺘﺮاﺛﻨﺎ ،وﻗﺪ آن اﻷوان ﻟﻠﺘﻔﺮﻳﻖ ﺑﻴﻦ ﻣﺎ ﻫﻮ ﻣﻦ ﻗﺒﻴﻞ اﻟﻤﺒﺎديء
واﻷﺣﻜﺎم وﻣﺎ ﻫﻮ ﻣﻦ ﻗﺒﻴﻞ اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ واﻷدوات ،ﻓﺎﻷول ﻟﻴﺲ ﻟﻨﺎ ﻋﻦ اﺳﺘﻤﺪادﻩ ﻣﻦ ﺷﺮﻳﻌﺘﻨﺎ
وﺛﻘﺎﻓﺘﻨﺎ وﺗﺮاﺛﻨﺎ ﺑُ ّﺪ ،واﻟﺜﺎﻧﻲ ﻟﻴﺲ ﻋﻠﻴﻨﺎ ﺣﺮج ﻓﻲ اﻻﺳﺘﻔﺎدة ﻣﻦ ﻏﻴﺮﻧﺎ ﺑﺎﻻﻗﺘﺒﺎس واﻟﺘﻄﻮﻳﺮ؛ ﻟﻜﻮﻧﻪ
ﻳﻌﻲ.
ﻣﺘﺮوﻛﺎ ﻟﻼﺟﺘﻬﺎد
اﻹﻧﺴﺎﻧﻲ وواﻗﻌﺎ ﻓﻲ ﻣﺴﺎﺣﺔ اﻟﻌﻔﻮ اﻟﺘﺸﺮ ّ
ّ
وأﺧﻴﺮاً ﻻ ﻧﻨﺴﻰ أﻧﻨﺎ  -ﻓﻲ ﻣﺮﺣﻠﺘﻨﺎ ﻫﺬﻩ اﻟﺘﻲ ﻧﻌﺎﻧﻲ ﻓﻴﻬﺎ اﻟﺨﺮوج ﻣﻦ ﻋﻨﻖ اﻟﺰﺟﺎﺟﺔ -
اﻟﺜﻘﺎﻓﻲ
ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻴﻨﺎ أن ﻧﻌﺘﻤﺪ ﻓﻲ رﺳﻢ اﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺎﺗﻨﺎ ﻋﻠﻰ ﺗﺎرﻳﺨﻨﺎ وﺗﺮاﺛﻨﺎ وﺛﻘﺎﻓﺘﻨﺎ؛ ﻷ ّن اﻟﻤﻜﻮن
ّ
اﻟﺤﻀﺎري ﻳﻌ ّﺪ ﻣﻦ أﻫﻢ ﻋﻨﺎﺻﺮ اﻟﻘﻮة وﻣﻦ أﻛﺒﺮ
ﻣﻊ اﻟﺘﺎرﻳﺦ واﻟﺘﺮﻛﻴﺒﺔ اﻟﺴﻜﺎﻧﻴّﺔ اﻟﻮاﻋﻴﺔ ﺑﺮﺻﻴﺪﻫﺎ
ّ
اﻟﻤﺮﺟﺤﺎت ﻓﻲ ﻣﻮازﻳﻦ اﻟﻘﻮى.

اﻟﻤﺼﺎدر اﻟﻤﺮاﺟﻊ
اﻟﻘﺮآن اﻟﻜﺮﻳﻢ

 .1إﻋﻼم اﻟﻤﻮﻗﻌﻴﻦ ﻋﻦ رب اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﻦ ،دار اﻟﺠﻴﻞ ،ﺑﻴﺮوت ط .1973
 .2اﻟﺒﺨﺎري ,ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ إﺳﻤﺎﻋﻴﻞ أﺑﻮ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ,ﺻﺤﻴﺢ اﻟﺒﺨﺎري  -اﻟﺠﺎﻣﻊ اﻟﻤﺴﻨﺪ
اﻟﺼﺤﻴﺢ اﻟﻤﺨﺘﺼﺮ ,دار ﻃﻮق اﻟﻨﺠﺎة )ﺗﺮﻗﻴﻢ ﻣﺤﻤﺪ ﻓﺆاد ﻋﺒﺪ اﻟﺒﺎﻗﻲ( ط1422 ،1ﻫـ.
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 .3اﻟﺒﻐﺪادي ,ﻋﺒﺪ اﻟﻘﺎﻫﺮ ,أﺻﻮل اﻟﺪﻳﻦ ,ط ,1ﻣﻄﺒﻌﺔ اﻟﺪول إﺳﺘﻨﺒﻮل ﺗﺮﻛﻴﺎ ﺑﺮﻋﺎﻳﺔ ﻣﺪرﺳﺔ
اﻹﻟﻬﻴﺎت ﺑﺪار اﻟﻔﻨﻮن ﺑﺈﺳﺘﻨﺒﻮل1928 ,م.
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Sosyal Bütünleşme Bağlamında Kutlu
Doğum Faaliyetleri

Adem AKARSU*

Özet
Günümüz toplumlarının karşı karşıya bulundukları en önemli meselelerden
biri sosyal bütünleşme sorunudur. Sosyal bütünleşme, modern sosyolojinin de
önemli konuları arasında yer almaktadır. Bu makalede Türk toplumunun birlik ve beraberliğinin sağlanması ve güçlü kılınması yönünde oldukça önemli
bir yere sahip olan din olgusu ile sosyal bütünleşme kavramı arasındaki ilişki üzerinde durulmuştur. Bu bağlamda Hz. Peygamberin doğumu etrafında
yapılan kutlamalar bütününü ifade eden “kutlu doğum” faaliyetleri ile sosyal
bütünleşme arasındaki ilişkiye yönelik algı, alan araştırması ile saptanmaya
çalışılmıştır. Kutlu Doğum Haftası’nda yapılan faaliyetlerin toplumu ne ölçüde kaynaştırdığı, ortak duyguları ne ölçüde geliştirdiği ve bu anlamda sosyal bütünleşmeye ne ölçüde katkı sağladığı ampirik bulguların da desteği ile
değerlendirilmiş ve yorumlanmıştır. Araştırmada anket tekniği kullanılmıştır.
Çalışmanın evreni Türkiye’dir. Ancak örneklem alınarak toplam 666 kişiye
ulaşmak hedeflenmiştir. Ancak eksik ve yanlış doldurulmuş anketler çıkarıl-
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dığında toplam 656 anket analize dahil edilmiştir. Sonuçlar göstermiştir ki
Türkiye’de sosyal bütünleşme bağlamında Kutlu Doğum etkinliklerinin toplumsal birlik ve beraberliği geliştirdiği ve toplumu farklılıklarından arındırıp
birlikte teneffüs edilebilecek bir atmosfere taşıdığı algısı oldukça yaygındır.
Bu çerçevede dini ritüellerin, tören ve ibadetlerin, sosyal çatışma ve ayrışmaları giderici fonksiyonu etrafında Kutlu Doğum Haftası’nın da Türk toplumu
üzerinde birleştirici bir potansiyel taşıdığı önermesine ulaşılmıştır.

Anahtar Kelimeler
Din, toplum, sosyal bütünleşme, kutlu doğum.
Abstract
Holy Birth Week Activities in the Context of Social Integration
One of the most important issues that the societies face in today’s environment is the problem of social integration. Because of this, social integration is considered as the very important issue for the modern sociology.
Accordingly, this article is prepared to evaluate the relationship between the
religion and the social integration in the context of Turkish society. In this
context, Prophet’s birthday celebrations held around the whole of representing “holy birth” was taken as a focus point for investigating the perception
regarding the relationship between activity and social integration. In this
manner, questionnaire was conducted among the Turkish people. The population of the study was people who live in Turkey. In this context, sampling was applied and the researcher aimed at collecting 666 questionnaires
among the people. After eliminating the questionnaires which are not fully
filled by the respondents, 656 questionnaires were included into the analysis. Findings of the analysis showed that respondents have the perception
that Holy Birth activities significantly help in social integration. Therefore,
it was suggested in this study that religion activities helps in social integration and accordingly, Holy Birth activities should be carried out in Turkey
in order to improve social integration in Turkey.
Keywords
Religion, society, social integration, Holy Birth.

GİRİŞ
osyolojide, toplumu meydana getiren gruplar, menfaat birlikleri, cemaatler ve müesseseler gibi unsurlar arasındaki tamamlanma ve kay-
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naşma durumunu ifade etmek için bütünleşme (integration) kavramı
kullanılmaktadır.1 “Bütünleşme toplum halinde yaşamanın ilk şartıdır”2.
Sosyal bütünleşme ise herhangi bir toplum ve sosyal grup içinde hâkim
olan dini ve sosyo-kültürel değerlerin toplumu meydana getiren bireyler tarafından alınarak kendilerine mal edilmesi ve böylece bireylerin toplumun
sosyo-kültürel değerlerini kazanarak onunla uyumlu bir halde yaşama durumuna gelmeleri sürecini ifade etmektedir.3 Bir başka deyişle sosyal bütünleşme, toplumdaki farklı grup, cemaat ve kurum gibi sosyal unsurların
kendi özgünlüklerini koruyarak bütünlük oluşturacak şekilde birleşmesi ve
ortak değerler altında kaynaşmasıdır.4
Sosyologlar, din ile sosyal bütünleşme arasındaki karşılıklı ilişki üzerinde dururken, dinin sadece sosyal bütünleşmeye etkisi olmadığı, bununla birlikte toplumda çeşitli ayrışmaları, zıtlaşmaları, çözülmeleri ve çatışmaları tetikleyici olduğuna da, işaret etmişlerdir. Ancak din ve toplum arasındaki karşılıklı ilişkinin birleştirici ve çatışmacı yönlerinin kıyaslanmasına yönelik bu değerlendirmelerde, dinin toplum üzerindeki birleştirici, bütünleştirici rolünün, ihtilaf doğurucu, çatışmacı ve ayrıştırıcı işlevinden daha yaygın ve daha belirgin olduğu tezine vurgu yapmışlardır.5 Bu çerçevede dinin entelektüel/inanç boyutundaki tartışmalar toplumsal farklılaşmaları, çatışmaları ve bölünmeleri tetiklerken, ritüellerin/ibadetlerin genellikle
farklılıkları ortadan kaldırmaya ve toplumu birleştirip bütünleştirmeye neden olduğu değerlendirilmiştir.6
Bu noktadan hareketle bu çalışmanın amacı Kutlu Doğum Haftası sebebiyle yapılan sosyal ve kültürel etkinliklerin toplumda nasıl algılandığını saptamak olarak belirlenmiştir. Bir başka ifadeyle araştırma, “Kutlu Do1
2
3

4

5
6

Hilmi Ziya Ülken, Sosyoloji Sözlüğü, (İstanbul: M.E.B Basımevi, 1969), s. 54.
Gürcan Şevket Avcıoğlu, “Kriz Dönemlerinde Sosyal Bütünleşme: Milli Mücadele Örneği”
Uluslararası Tarih Ve Sosyal Araştırmalar Dergisi, 10 (2013), ss. 155‐170.
Mimar Türkkahraman, Hüseyin Tutar, “Sosyal Değişme, Bütünleşme ve Çözülme Bağlamında
Toplumda Farklı Kültür Ve Anlayışların Yeri Ve Önemi” Alanya İşletme Fakültesi Dergisi, 1:1
(2009), ss. 1-16.
Frederick Elkin, Çocuk ve Toplum, terc. Nazife Güngör, (Ankara: Gürdoğan Yayınları, 1995) s.
10., Mustafa E. Erkal, Sosyoloji, (İstanbul: Der Yayınları, 1998), s. 264., İzzet Er, Sosyal Gelişme
ve İslam, (İstanbul: Rağbet Yayınları, 1999), s. 4.
Joachim Wach, Din Sosyolojisi, çev. Ünver Günay, (İstanbul, 1995), ss. 292-296.
Ünver Günay. Din Sosyolojisi, İstanbul: İnsan Yayınları, 2003), s. 247.
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ğum Haftası” etkinliklerinin toplumsal hayattaki yansımalarını ampirik verilerle ortaya koyarak sosyal bütünleşmeye katkı sağlayacak önemli bir olguyu ele almak amacını taşımaktadır.

LİTERATÜR
Din Olgusunun İnsan ve Toplum Hayatı Üzerindeki Etkisi
Din olgusunun insan ve toplum hayatı üzerindeki etkilerinin saptanması ve anlaşılmasına yönelik olarak din sosyologları bu etki-tepki ilişkisini çeşitli açılardan kategorize etmişler ve yaptıkları din tariflerinde temel
aldıkları kriterlere göre birbirinden farklı tipolojiler ortaya koymuşlardır.
Bunlardan en önemlilerinden biri Glock ve Stark’a aittir. Glock ve Stark’ın
birlikte yaptıkları araştırmada herhangi bir dini yaşayışın gözlemlenebilir olmasının inanç, tecrübe, bilgi, pratikler ve etki olmak üzere beş boyutta
gerçekleştiği sonucuna ulaşmışlardır.7
İnanç (belief ) boyutu her dinin müntesiplerine kurduğu inanç sisteminin bilinmesini ve bu inanç ilkelerine iman edilmesini bekler. Dinin tecrübe
(experience) boyutu ile dindar bireyin inandığı dinin tecrübî esasları ile kendi dünyasındaki tecrübeleri biçimlendirdiği düşünülür. Bu biçimlendirmenin boyutları ve şekli bireysel ve dinsel farklılıklara göre değişse de, her din
mensubunun bu duyguları yaşadığı kabul edilir. Bireysel dindarlığın güçlü göstergelerinden biri olan sübjektif dini tecrübeye her din belli bir önem
atfeder. Dini tecrübenin bilgi (knowledge) boyutu ile tüm dinlerin müntesiplerinden belirli bir düzeyde bilmelerini istediği temel inanç normları ve
kutsal metinlerinin olduğu kabul edilir. Bu anlamda bireyin iman esaslarına karşı takındığı inanma veya inkâr etme tutumlarının, duyma ve görme
yetileriyle beslenen düşünme, anlama ve akletme süreçleri neticesinde ortaya çıktığı kabul edilmektedir. Dinin pratikler (practice) boyutu, din mensuplarının yerine getirdikleri bütün dini pratikleri, ibadet ve ritüelleri kapsar. Dini tecrübenin bu boyutu dini inanç boyutu ile de çok yakından ilişkilidir. Dini tecrübenin teorik ifadesiyle pratik ifadesi arasında güçlü bir ilişki vardır. Dinin etki (effect) boyutu ise bireylerin dinsel yaklaşımlarını kendi
toplum hayatlarına aksettirmeleri ile ilintilidir. Bu anlamda din bireylerin
7

Günay, Din Sosyolojisi, ss. 237-238.
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yemek yeme alışkanlıklarından ahlaklarına kadar her konuda toplum hayatına etki etmektedir.8
Bu boyutlar İslam dini içinde geçerlidir. Ancak, İslam bilginleri iman ile
amelin yani İslam dininin inanç ve pratik boyutunun birbirini tamamladığını, imansız amelin ve amelsiz imanın tek başına bir anlamı olmayacağını ifade etmişlerdir.9
İslam’da etki boyutu sosyal bütünleşme açısından oldukça önemlidir. Gerçekten de İslam dininin toplum hayatının pek çok temel faaliyetleri ve olayları
için bir takım dini hükümler, ibadetler, merasimler ve dua programları koymuş
bulunması ile dini pratiklerin toplumda oynadığı bütünleştirici fonksiyon arasında yakın ilişki bulunmaktadır. Örneğin; doğum sünnet, evlenme ve ölüm gibi kişi ve toplum hayatında bir safhadan bir başkasına geçişi ifade eden önemli olayların ve durumların dini kalıplar içerisinde cereyan etmesi ve/veya bu tür
olaylar vesilesiyle yerine getirilen örf, adet, tören ve uygulamalar içinde dini bir
rengin olması, İslam’ın bütünleştirici fonksiyonla yakından ilişkilidir.10

Sosyal Bütünleşme ve Din Olgusu
Sosyal bütünleşme konusunda dinin önemini vurgularken yalnız akide tarafının değil, amel (ibadet/ritüel) tarafının da sosyal bütünleşmeyi arttırdığını belirtmek gerekmektedir. Gerçekten de “hiçbir teolojik doktrin,
dogma ya da inanç, ayin, tören ve menasikin sağladıkları birleştirici etkiyi yapamamaktadır.”11 Çünkü ibadetler bireylerde ortak tasavvurlar edinme ve ortak inançlara sahip olma şuurunu yerleştirerek onları birbirine daha fazla yaklaştırır.12
Bu anlamda örneğin Konfüçyüs “emredilen dini ayin ve merasimlerin
hiç değiştirilmeksizin aynen muhafaza edilmesi ve yerine getirilmesi gerekliliğine vurgu yaparak toplumun bekasının buna bağlı olduğu hususu üzerinde önemle durmuştur”.13
8
9
10
11
12
13

Niyazi Akyüz, İhsan Çapcıoğlu, “Dini Tecrübenin İfade Şekilleri”, Niyazi Akyüz, İhsan Çapcıoğlu (ed), Din Sosyolojisi El Kitabı, (Ankara: Grafiker Yayınları, 2012), s. 50.
Niyazi Akyüz, İhsan Çapcıoğlu, “Dini Tecrübenin İfade Şekilleri”, s. 50.
Günay, Din Sosyolojisi, s. 248.
Günay, Din Sosyolojisi, s. 249.
Hans Freyer, Din Sosyolojisi, çev. Turgut Kalpsüz, (Ankara, 1964), ss. 35-36.
Günay, Din Sosyolojisi, s. 249.
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Toplumun dini ve ahlaki temelli ibadetler etrafında bir araya gelmesinin
bütünleşme üzerinde müessir olduğuna vurgu yapan Türk sosyologu Gökalp,
bu tür ritüellerin “mefkûre” inşa edebilecek potansiyeline dikkat çekmektedir.
Gökalp, dini içerikli ayin, tören, kandil vb etkinliklerin daha sosyal bir veçheye
kavuşturularak toplumsal bütünleşmeyi sağlayacağını savunmaktadır.14 İçinde yaşadığı toplumun dağılmışlığına çare arayan bir düşünür olarak Mehmet
Akif ’in refleksleri ve yaklaşımları da sosyal bütünleşmenin toplumsal çalkantı ve kaos ortamlarında ritüeller vasıtasıyla tesis edilmesinin gerekliliğini gösteren tipik bir örnek durumundadır. Akif, din sosyologlarının sosyal bütünleşme bağlamında önem atfettikleri bir konu olan ibadet ve takvanın birleştiriciliği üzerinde durmuştur. Ona göre, ibadet birleştirici ve bütünleştiricidir.
Fakat insanlar ibadetin atmosferinden çıktıkları andan itibaren yine tefrikaya
düşmektedirler.15 İbadetlerin asli formuna riayet edilerek yapılmasının müntesipler üzerindeki bütünleştirici tesirinin farkına varan pek çok din, ibadet
birliğini sağlama konusunda ısrarcı bir tutum sergilemektedirler.16 Zaten genel olarak sosyologlar, pratiği olmadan bir dinin varlığını devam ettirebileceğine şüphe ile bakmaktadırlar. Ayrıca toplu halde yapılan ibadetlerin zorunlu olarak fertleri aşarak diğer bütün şahıslar üzerinde de tesirler meydan getireceğinde şüphe görünmemektedir. Toplu yapılan ibadetin, ibadet edenler
üzerinde, inandıkları müşterek inancın canlanmasında önemli tesirler meydan getirdiğini de ifade etmek gerekmektedir.
Bu bakımdan olsa gerek İslam dininde de toplu yapılan ibadetlere daha
çok önem verilmiş ve inananların birbirleriyle kaynaşmaları için birer vesile oldukları kabul edilmiştir.17

Sosyal Bütünleşme ve Kutlu Doğum Faaliyetleri İlişkisi
Din sosyolojisi değer yargısı vererek dini veya dinleri araştırmaz; din
ile sosyal olanın etkileşimini ve bu etkileşimden doğan davranış tipleri-

14
15
16
17

Ziya Gökalp, Makaleler VII, haz. Abdulkadir Çay, (Ankara: Kültür Bakanlığı Yayınları, 1982),
ss. 50-51.
Ahmet Faruk Kılıç, Milli Yürek, Mehmet Akif Ersoy’un Din ve Toplum Anlayışı, (İstanbul:
Değişim Yayınları, 2008), s. 162.
Günay, Din Sosyolojisi, s. 249.
Günay, Din Sosyolojisi, s. 249.

SOSYAL BÜTÜNLEŞME BAĞLAMINDA KUTLU DOĞUM FAALİYETLERİ

ni ve davranış modellerini betimler; olması gereken değil olan üzerinde
çalışır.18 Sosyal bünye üzerinde birleştirici-bütünleştirici veya çatışmacıayrıştırıcı sonuçlar doğuran olaylara ve olgulara, iyi-kötü, değerli-değersiz,
güzel-çirkin şeklinde peşin hükümler vermek de din sosyolojisinin görevi
değildir. ‘Olan’ın tasviri kabilinden olgusal gerçekliğin sosyolojik betimlemesi ise din sosyolojisinin görevidir. Bu anlamda sosyal bir olgu olan Kutlu Doğum faaliyetlerinin toplum ile olan karşılıklı etkileşiminin tasviri din
sosyolojisinin konusudur.
Toplumu meydana getiren bireylerin, grupların ve kurumların birbirlerini ötekileştirmeden, kutuplaşmalara ve ayrışmalara düşmeden, müşterek paydalarda bir arada bulunmaları şüphesiz toplumsal gerçekliğin tüm
yönleri bakımından pozitif bir durumdur. Söz konusu pozitif tablonun inşa edilebilmesi için müşterek paydaların ikamesi ve bu paydaların nesnel
olması oldukça önemlidir. Toplum tarafından muteber kabul edilen inanç,
örf, adet, gelenek ve göreneklerin onayından geçmiş ritüeller toplum üzerinde yüksek tesir icra etmektedir. Dini ritüellerin güncel-reel hayatın içine
nüfuz edecek biçimlerde renklendirilerek gerçekleştirilmesi de toplumsal
tabanda hüsn-ü kabul görmektedir. Bu çerçevede tamamına yakını Müslüman olan Türk toplumu açısından Kutlu Doğum programları, muhatap
kitle tarafından takip edilip dikkate alınacak potansiyel ritüel olarak kabul
edilebilir görünmektedir. Dolayısıyla İslam Peygamberi Hz. Muhammed’in
miladi doğum yıldönümünde yapılan faaliyetler bütünü, sosyal bütünleşme
bakımından tüm İslam toplumları için önem taşıyan olgusal bir gerçekliğe dönüşmüştür.
İslamiyet’te Hz. Muhammed’in doğumunu ifade eden “Mevlid”, “Hz.
Muhammed’in doğumu bayramı” ve “Hz. Muhammed’in doğumu menkıbesi” anlamlarında Hindistan’dan Endülüs’e kadar bütün İslam coğrafyasında kullanılan ve etrafında birçok kutlamalar yapılan geleneksel-dinsel
bir ritüeldir.19 Bu dini referanslı etkinlikler bütünü, makalemizin konusu olan Kutlu Doğum olgusunun temel dayanağı olması yönüyle önem ta-

18
19

Zeki Arslantürk, “Din Sosyolojisinin Konusu”, Niyazi Akyüz, İhsan Çapcıoğlu (ed), Din Sosyolojisi El Kitabı, (Ankara: Grafiker Yayınları, 2012), s. 17.
Necla Pekolcay, “Mevlid”, TDV İslam Ansiklopedisi, (Ankara, 2004), s. 2.
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şımaktadır. Buna göre Kutlu Doğum faaliyetleri sürekli bir oluş ve hareket
halindeki toplumun gerçekleri ışığında kadim Mevlid geleneğinden beslenerek vücuda gelmiş organizasyonlar bütünüdür.20
“Kutlu Doğum” adı yeni olsa da, bu isim etrafında gerçekleştirilen etkinlikler tarihi temellere, temayüllere ve geleneklere dayanmaktadır. Genel
kabule göre, ilk mevlid programı 13. yy da yapılan Erbil kutlamalarıdır.21
Ayrıca İslam toplumlarındaki Mevlid geleneği incelendiğinde Şii Fatımi
Devleti zamanında Mısır’da kutlamalar göze çarpmaktadır. İlk defa minarelerde kandiller yakılarak halka duyurulduğu için “kandil” olarak da anılan22 gecelere dâhil edilen Mevlid Kandili, Mısır’da Şii Fatımi Devletinin
resmen kurulmasının ardından resmi olarak kutlanmaya başlanmıştır.23 İslam tarihinde Peygamberin doğum günlerinde şenlikler yapmak âdeti de
ilk olarak Mısır’daki Şii Fatımi Devletinin kurulduğu bu dönemde ortaya
çıkmıştır.24 Bu programlar daha sonra çeşitlenerek Müslüman toplumların
yapısal durumuna göre, günümüze kadar sürdürülmüştür.
Türkiye’de ise Kutlu Doğum düşüncesi ilk defa 1989 yılında Türkiye
Diyanet Vakfı Mütevelli Heyeti tarafından yayın kurulu kurma görevi ile
vazifelendirilen Prof. Dr. Süleyman Hayri Bolay’ın başkanlığında oluşturulan yayın kurulunca üretilmiş ve hayata geçirilmiştir.25
Mevlid’i Türk kültürünün sağlam bir mesnedi ve Türk milletini birlik ve
bütünlük içinde aydınlık geleceğe taşıyacak sağlam bir gelenek olarak gören
Türkiye Diyanet Vakfı26 1989 yılında kadim mevlid geleneğini güçlendirerek, ‘Kutlu Doğum Haftası’ adı altında bir gelenek başlatmak niyetiyle yola çıkmıştır.27 Dolayısıyla “Kutlu Doğum Haftası” çerçevesinde planlanan

20
21
22
23
24
25
26
27

Süleyman Hayri Bolay, “Kutlu Doğum Haftasının Doğuşu”, Diyanet Aylık Dergi, (Ankara,
1991), 10, s.14.
Ahmet Özel, “Mevlid”, Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi, 29, (2004), s. 475.
Nebi Bozkurt, “Kandil”, Diyanet İslam Ansiklopedisi (DİA), 24, (İstanbul, 2001), s. 300.
Özel, “Mevlid”, s. 475.
Ahmet Kabaklı, Türk Edebiyatı, (İstanbul: Türk Edebiyatı Vakfı Yayınları, 1997), 2, s. 381.
Süleyman Hayri Bolay, “Kutlu Doğum Köklü Bir geleneğin Modern Tarzda İhyasıdır”, Diyanet
Aylık Dergi, (Ankara, 2007), 198, ss. 14-18.
Mehmet Kervancı, “Kutlu Doğum Haftası Kutlamaları ile İlgili olarak TDV Genel Müdürü
Mehmet Kervancı ile Yapılan Röportaj”, Diyanet Aylık Dergi, (Ankara, 1999), 100, ss. 37-40.
Recep Kılıç, “On dokuz Yıllık Kutlu Doğum Haftası Tecrübesi Üzerine”, Diyanet Aylık Dergi,
(Ankara, 2007), 198, ss. 5-13.
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ve tertip edilen programlar ve organizasyonlar kadim bir gelenek olan Hz.
Peygamber’in doğumunu anma faaliyetlerinin, modern bir tarzda ihya edilmesi ve mevlidin taşıdığı değerler bütününün reel hayat içinde sürdürülebilirliğinin sağlanması çabasıdır.28
Kutlu Doğum faaliyetleri, kısa zaman içerisinde toplumun tüm katmanlarına yayılmış ve çok farklı sosyo-kültürel etkinlikler yelpazesine taşınmıştır. Gerek Türkiye’de gerekse yurtdışında yaşayan Türk vatandaşlarının bulunduğu ülkelerde başta Diyanet İşleri Başkanlığı’nın eliyle olmak üzere
birçok sivil toplum kuruluşunun da bu hafta vesilesiyle çeşitli etkinlikler
düzenledikleri bilinmektedir. Bu etkinlerin büyük kalabalıklar tarafından
ilgi ile takip edilen ve önemli ölçüde kaynaşma ve birlik ruhunun inşasına
yönelik potansiyel taşıdığı söylenebilir. Yapılan faaliyetlerin toplum nezdinde önemli bir yer bulması, muteber kabul edilmesi ve kitleleri bir araya getirmesi şu veya bu sebepten daha ziyade, İslam inancındaki ‘peygamber sevgisi’ unsurundan kaynaklanmaktadır.
Bu nedenle, Hafta çerçevesinde yapılan faaliyetler toplumda kendisini
kısa zamanda kabul ettirmiş ve aradan geçen yaklaşık çeyrek asırlık zaman
dilimi içinde, “Kutlu Doğum Haftası” toplumsal olgu haline gelmiştir.

ARAŞTIRMANIN YÖNTEMİ
Araştırmada nicel yöntemlerden faydalanılmıştır. Bu anlamda ampirik veriler anket formları aracılığı ile toplanmıştır. Anket soruları yazın taraması sonucunda elde edilen veriler ışığında oluşturulmuştur. Araştırmanın evreni Türkiye nüfusudur. Evrenin tamamına yönelik bir çalışma yapılmasının imkânsızlığı araştırmacıyı örneklem oluşturmaya yöneltmiştir.
Örneklem oluşturmada “sample size calculator” kullanılmıştır. ‘Sample size
calculator’, Creative Research Systems isimli firma tarafından geliştirilmiş
ve herkesin kullanımına açılmış olan ücretsiz bir örneklem hesaplama yazılımıdır. 1982 yılında kurulmuş olan firma 30 yılı aşkın bir süredir anket, örneklem, analiz ve benzeri konular üzerinde hem halka açık hem de kurum-

28

Bolay, “Kutlu Doğum Köklü Bir geleneğin Modern Tarzda İhyasıdır”, ss. 14-18., Kervancı,
“Kutlu Doğum Haftası Kutlamaları ile İlgili olarak TDV Genel Müdürü Mehmet Kervancı ile
Yapılan Röportaj”, ss. 37-40.
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lara özel çözümler sunmaktadır. Firma tarafından geliştirilmiş olan örneklem hesaplama metodu dünya çapında geçerliliği olan ve birçok çalışma ve
firma tarafından kullanılmış olan bir yazılımdır. Bu hesaplama yöntemine
takip eden linkten ulaşılabilir - http://www.surveysystem.com/sscalc.htm.
Bu çalışmada population yani evren sayısı 77.695.904 (http://www.nufusu.com/ - 2014 yılı Türkiye nüfusu) olarak alınmıştır. Confidence Interval yani sapma aralığı 5 olarak belirlenmiştir. Confidence Level yani doğruluk düzeyi ise %99 olarak alınmıştır. Bu anlamda ortaya çıkan örneklem
sayısı 666 olmuştur. 666 sayısına ulaşabilmek için eksik ve yanlış doldurmalar ve geri dönüş olmama ihtimaline karşı toplam 800 adet anket basılmış ve dağıtılmıştır.
Algı yönelimini daha doğru tespit edebilmek adına anketi tek bir şehirde uygulamak yerine çeşitlilik yaratılmasının daha uygun olacağı düşünülmüş ve böylece anket Türkiye’nin sekiz farklı ilinde yapılmıştır. Bu iller, Ankara, Aydın, İstanbul, Diyarbakır, Düzce, Sakarya, Kırklareli ve Bingöl’dür
ve rastgele örneklem metoduyla seçilmişlerdir. Anketin uygulanmasında,
örneklemi oluşturan yerlerde MEB’e bağlı ortaöğretim okullarında çalışan
öğretmenlerden destek alınmıştır.
Araştırma grubu seçilirken genel kabule göre ergenlik döneminin başlangıcı olduğu kabul edilen 15 yaşın üstünde olma şartı dışında herhangi
bir sınırlamaya gidilmemiştir.29 Anket formları işçi, memur, ev hanımı, esnaf, öğretim üyesi, öğretmen öğrenci vb farklı gruplara rastgele bir şekilde
dağıtılmıştır. Anketler dağıtılırken cinsiyet oranlarının birbirine yakın olması yönünde gerekli tedbirler alınmıştır.
800 anketin tamamı geri dönmüştür. Ancak sağlıklı bir sonuç elde etmek gayesi ile anket formları dikkatle incelenmiş, ankette belirlenen parametreler arasında uyumsuzluğa sebebiyet verecek şekilde eksiği olan formlar dikkate alınmamıştır. Sonuçta 656 adet anket formu değerlendirmeye
tabi tutulmuştur.
Araştırma çerçevesinde toplanan veriler, frekans yüzdeleri ile yorumlanmış, değerlendirilmiş ve anlamlandırılmıştır. Ancak SPSS programına

29

Mustafa Koç, “Gelişim Psikolojisi Açısından Ergenlik Dönemi ve Genel Özellikleri”, Erciyes
Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, (Kayseri, 2004), 17, ss. 231-256.
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yüklenen verilerden parametreler arasındaki ilişkiler tespit edilmiş olmasına rağmen, bu çapraz ilişkileri gösteren tablolar araştırmayı fazla rakama boğacağı endişesi ile çalışmanın dışında tutulmuştur. Sadece yorumlardan istifade edilme yolu tercih edilmiştir. Ayrıca çapraz ilişki tabloları araştırmacı tarafından incelenerek önemli bulunan sonuçlara metin içerisinde
yer verilmiştir.
Bu anlatılanlar ışığında araştırmanın çeşitli sınırlılıkları olduğu söylenebilir. Bu anlamda bu çalışma sonuçları yapılmış olan örneklem boyutuyla sınırlıdır. Çünkü 666 sayısına net bir şekilde ulaşılamamıştır. Aynı
zamanda anket rastgele seçilmiş iller üzerinde yapılmıştır ve hiçbir kotalama sistemi uygulanmamıştır. Yine bu çalışma nicel analiz sonuçları ile
sınırlıdır çünkü nitel veri analizi yapılmamıştır. Bu sınırlılıklar göz önünde tutulduğunda araştırmanın yönelim ölçme çabası şeklinde anlaşılması gerekmektedir.

ARAŞTIRMA BULGULARI
Örneklem Grubunun Demografik Yapısı
Anket soruları hazırlanırken demografik değişkenler olarak cinsiyet,
eğitim düzeyi, meslek, yaş ve ikamet edilen yerleşim birimi değişkenlikleri
seçilmiştir. Bu değişkenlerin seçilme nedeni örneklem grubunun temsil gücünü ortaya koyabilmektir.
Tablo 1: Örneklem Grubunun Demografik Yapısı
Örneklem Grubunun Demografik Yapısı
F

%

Şehirler

F

%

Yaş
grubu
İstanbul

30

9,8

15-29 yaş
arası

63

0,1

Ankara

05

6

30-44 yaş
arası

65

0,4

Düzce

0

0,6

45-59 yaş
arası

04

5,9
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Bingöl

0

,6

60 yaş ve
yukarısı

4

,7

Kırklareli

0

9,1

Toplam

56

00

Aydın

0

0,6

Diyarbakır

5

2,9

Okuryazar

8

,8

Sakarya

6

3,1

İlköğretim

53

3,3

Toplam

56

00

Lise ve
dengi

94

9,6

Ön lisans

1

,3

Lisans

72

6,2

Lisansüstü

8

,8

Toplam

56

00

Yaşadığı
Yer

Eğitim
Durumu

Meslek
Grubu
Büyükşehir

13

7,7

Çiftçi

2

,4

İl merkezi

75

6,7

İşçi

2

4,0

İlçe merkezi

20

8,3

Serbest
meslek

8

,3

Köy

8

,3

Esnaf

7

1,7

Toplam

56

00

Öğrenci

13

7,2

Ev hanımı

10

6,8

Emekli

1

,3

Memur

37

0,9

İşsiz

6

,4

Toplam

56

00

Kutlu Doğum Etkinliklerine Katılma Durumu ve Sayısı
Aşağıda peş peşe verilen iki tablonun ilkinde (Tablo.2) araştırma grubunun Kutlu Doğum faaliyetlerine katılıp katılmadığı; ikincisinde (Tablo.3)
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ise faaliyetlere katılanların kaç defa bu faaliyetlere katılıp gözlemlediği ve o
atmosferi tecrübe ettiği tespit edilmiştir.
Tablo 2: Kutlu Doğum Etkinliklerine Katılma Durumu
Dağılım (F)

Yüzde (%)

Hayır

226

34,5

Evet

430

65,5

Toplam

656

100
100,0

Tabloya göre katılımcıların %65,5’i etkinliklere katıldığını belirtirken;
%34,5’i ise, etkinliklere hiç katılmadığını belirtmiştir. Kutlu Doğum etkinliklerine bizzat katılarak tecrübe etmiş olan katılımcı oranı araştırmanın amacını gerçekleştirecek düzeyde bir çoğunluk taşımaktadır. Bu durum
araştırma verilerinden sağlıklı sonuçlar elde etmeye olanak sağlayıcı bir durum olarak kabul edilebilir.
Tablo 3: Kutlu Doğum Programlarına Katılma Sayısı
Dağılım (F)

Yüzde (%)

1 defa

61

14,2

2 – 4 arası

222

51,6

5 – 7 arası

95

22,1

8 ve üzeri

52

12,1

Toplam

430

100

Tablo’da sorulan sorunun devamı olarak yukarıdaki tabloya baktığımızda Kutlu Doğum Haftası programlarına katıldığını belirten 430 kişinin (ki
bu sayı araştırmanın tamamına katılanların %65,5’ini teşkil etmektedir),
%14,2’si (61 kişi) programlara 1 defa katıldığını belirtmiştir. %51,6’sı (222
kişi) etkinliklere 2-4 arası katıldığını ifade etmiştir. 5-7 defa programlara
katıldığını söyleyenler ise %22,1 (95 kişi) olarak tabloya yansımıştır. Son
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olarak, programlara 8 ve daha fazla katıldığını belirten katılımcıların %12,1
(52 kişi) olduğunu görmekteyiz.

Kutlu Doğum Haftası’nın Gerekliliğine Olan İnanç
Sosyal bir olgunun toplumsal hayat üzerinde etkinliğinin toplum tarafından kabul edilip edilmemesi ve kabul edilme biçimi ile yakından ilgisi vardır. Kutlu Doğum faaliyetlerinin doğru ve gerekli olduğu yönündeki inanç ve yaklaşım bu faaliyetler etrafında topluma salgılanan bilgi, kültür ve kanaatlerin toplum üzerinde tesir icra edeceği ve toplumun zihniyet
dünyasının bu faaliyetlerden etkileneceği varsayımını destekleyici bir bulgu olarak kabul edilebilir. Bu durumun araştırma grubu üzerinde ne ölçüde
bir gerçeklik taşıdığının saptanmasına yönelik sorulan soru aşağıdaki tabloyu ortaya çıkarmıştır.
Tablo 4: Kutlu Doğum Haftası’nın Kutlanması Gerekliliği
Dağılım (F)

Yüzde (%)

Evet

640

97,6

Hayır

16

2,4

Toplam

656
656

100
100,0

Görüldüğü gibi, yukarıdaki soruya araştırmaya katılanların %97,6’sı
‘evet’ demiş, %2,4 ise Kutlu Doğum Haftası’nın kutlanmasının gerekli olmadığını düşündüğünü belirtmiştir. Tabloya göre, Kutlu Doğum
Haftası’nın çeşitli etkinliklerle kutlanması katılımcıların hemen hemen
tamamı tarafından bir gereklilik olarak hissedilmektedir. Bu da, Kutlu
Doğum Haftası’nın toplumda bir sosyal olgu haline geldiğinin göstergesi olarak yorumlanabilir.

Kutlu Doğum Haftası Çerçevesinde
Yapılan Etkinlik Türlerine Yaklaşımlar
Kutlu Doğum Haftası’nda icra edilen çok çeşitli sosyal ve kültürel faaliyetler vardır. Bunlar arasında bazıları adeta zaman içinde klasikleşmiştir.
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Bunlar, “Türk Tasavvuf Musikisi Konserleri”, “Gül Günü” ve “Kutlu Doğum Aşı” organizasyonlarıdır.30 Her ne kadar bu üçü klasikleşmiş olsa da,
sosyal ve kültürel faaliyetler bunlarla sınırlı kalmamıştır. Bilgi yarışması, şiir dinletisi, konferans ve paneller, kitap dağıtımı, kermes, ağaç dikimi, afişpankart, kan bağışı, fakir ailelere yardım, hastane, huzurevi ve cezaevi ziyaretleri, sportif faaliyetler gibi çok çeşitli etkinliklerle Kutlu Doğum Haftası zaman içerisinde renklendirilmiştir. Dolayısıyla bu farklı etkinlikler bütünü içinde işlenen konular temelde Hz. Peygamber olmakla birlikte çeşitlilik göstermektedir. Bu çeşitliliğin katılımcılar tarafından ne şekilde değerlendirildiğini saptamaya yönelik sorulan soru aşağıdaki tabloyu ortaya çıkarmıştır.
Tablo 5: En Önemli ve Gerekli Kutlu Doğum Etkinliği Algısı
Dağılım (F)

Yüzde (%)

Konferans- Panel- Sempozyum

241

36,7

Kutlu Doğum Aşı

11

1,7

Kitap dağıtımı

31

4,7

Sinevizyon Gösterisi

26

4,0

Tasavvuf Musikisi Programı

7

1,1

Fakir Ailelere Yardım

109

16,6

Sağlık Taraması

6

0,9

Gül Dağıtımı

21

3,2

Kuran/ Mevlid/ Hatim Programı

203

30,9

Diğer

1

0,2

Toplam

656

100

“Size göre en önemli ve gerekli Kutlu Doğum Etkinliği Hangisidir?”
önermesine cevap olarak ‘Konferans-Panel-Sempozyum’ diyenlerin oranı %36,7, ‘Kutlu Doğum Aşı’ diyenlerin oranı %1,7, “Kitap dağıtımı (K.
Kerim, Meal)” diyenlerin oranı ise %4,7’dir. ‘Sinevizyon gösterisinin en
30

Kılıç, “On dokuz Yıllık Kutlu Doğum Haftası Tecrübesi Üzerine”, s. 11.
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önemli ve gerekli etkinlik olduğunu belirtenlerin oranı, %4 iken, ‘Tasavvuf Musikisi Programı’nın en önemli ve gerekli olduğuna inanların oranı %1,1 olarak tabloya yansımıştır. Diğer seçeneklere ise katılım düzeyleri şu şekilde ortaya çıkmıştır: ‘fakir ailelere yardım’ %16,6, ‘sağlık taraması’ %0,9, ‘gül dağıtımı’ %3,2, ‘Kuran/ mevlid/ hatim programı’ %30,9
ve ‘diğer’ %0,2.
Diyanet İşleri Başkanlığı’nın yaptığı bir alan araştırmasında da benzer sonuçlara ulaşıldığını görmekteyiz. Söz konusu çalışmada, deneklerin
%55,5 gibi büyük bir çoğunluğu Kutlu Doğum Haftası etkinlikleri kapsamında düzenlenen konferans, panel ve sempozyumlara ilgi gösterdiklerini
belirtmişlerdir. İkinci olarak ise %20,9’luk bir oranla Kur’ân, mevlid, hatim
etkinliklerinin ilgi gördüğü ortaya koyulmuştur.31 Her iki araştırmanın ortaya koyduğu bulgular, Kutlu Doğum etkinliklerinin klasik diyebileceğimiz
konferans, sempozyum, panel ve mevlit programları şeklinde gerçekleştirilmesinin daha çok ilgi gördüğünü göstermektedir.

Programlarda İşlenen Konulara İlişkin Bulgular
Hafta çerçevesinde yapılan panel sempozyum ve konferans konuları her
yıl Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından Hz. Peygamber’in farklı bir yönünü ön plana çıkaracak şekilde kararlaştırılmaktadır. Belirlenen bu konuların katılımcılar tarafından nasıl değerlendirildiğinin saptanmasına yönelik
sorulan soru aşağıdaki tabloda yansıtılmıştır:
Tablo 6: Kutlu Doğum Haftası Etkinliklerinde İşlenen Konuların Bireylere Hitap Etmesi
Dağılım (F)

Yüzde (%)

Evet

486

74,1

Hayır

170

25,9

Toplam

656

100
100,0

31

DİB, Kutlu Doğum Raporu, (Ankara: Basılmamış Kutlu Doğum Raporu, 2008).
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Tabloya göre etkinlikler çerçevesinde işlenen konuların kendisine hitap ettiğini düşünenler %74,1’dir. Etkinlikler çerçevesinde işlenen konuların kendisine hitap etmediğini düşünenlerin oranı ise %25,9’dur. Tablodan
da anlaşıldığı üzere, katılımcıların büyük çoğunluğu kendisini, belirlenen
konuların muhatabı olarak görmektedir.

Konuşmacıların Nitelikleriyle İlgili Beklentiler
Yukarıdaki bulgularda da tespit edildiği üzere Kutlu Doğum etkinliklerinin konferans, panel ve sempozyum şeklinde toplumu bilgilendirici faaliyetler içermesi katılımcılar tarafından daha çok önemsenmektedir. Bu bağlamda bu tür etkinliklere konuşmacı olarak katılanların niteliğine yönelik
katılımcıların yaklaşımları tespit edilmiştir.
Tablo 7: Konuşmacıların Nitelikleriyle İlgili Beklentiler
Dağılım (F)

Yüzde (%)

İlahiyat Fakültesi Öğretim Elemanları

342

52,1

Diyanet Personeli

163

24,8

Tanınmış ilim, fikir, sanat ve iş adamları

151

23,0

Toplam

656

100

Tabloya göre deneklerin %52,1’i İlahiyat fakültesi öğretim elemanları; %24,8’i Diyanet personeli ve %23’ü “tanınmış ilim, fikir, sanat ve işadamları” seçeneklerini işaretlemiştir. Buna göre etkinliklere katılan örneklem grubunun büyük çoğunluğunun konferans, panel, sempozyum gibi bilginin merkezde olduğu bu faaliyetlerde ilahiyat fakültelerinin devrede olması gerektiği hususunda açık bir kanaat ortaya koydukları anlaşılmaktadır.
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Tablo 8: Konferans vb Etkinliklerde Konuşmacıda En Çok Dikkat Edilen Özellik
Dağılım (F)

Yüzde (%)

Anlattığı Konunun Sunumu / Hitabeti

400

61,0

Anlattığı Konunun İçeriği

196

29,9

Alanında Tanınmış Olması

60

9,1

Toplam

656

100

Tablodan da anlaşılacağı gibi örneklem grubu konferans, panel ve sempozyum gibi etkinliklerde konuşmacı olarak katılanlarda konunun dinleyicilere sunumunu oldukça önemsemektedirler. Tablo’daki sonuçlarla birlikte değerlendirdiğimizde konuşmacının titri, makamı, uzmanlık alanı katılımcılar tarafından önemsenmekle birlikte, konuşmacıda aranan en büyük
özelliğin, iyi bir hatip olması ve anlatacağı konuyu muhatap kitleye gerektiği şekilde sunabilme yetisi olduğunu söyleyebiliriz.

Kutlu Doğum Haftası’nın Resmi veya Sivil Olarak
Kutlanmasına İlişkin Bulgular
Kutlu Doğum faaliyetlerinin resmi olarak yapılması ve bu faaliyetlere hem yerelde hem de ulusal boyutta devlet erkânının katılması ‘laiklik’
kavramı ve ‘Diyanet’in meşruluğu’ etrafında çeşitli akademik ve entelektüel tartışmalara neden olmaktadır. Araştırmamızın makale boyutunda olması bu tartışmalara girmemize mani olmakla birlikte, halk nezdinde ampirik
gerçekliğin tespiti bakımından alan araştırmasında katılımcılara Kutlu Doğum etkinliklerinin resmi olarak kutlanmasına dair yaklaşımları sorulmuştur. Buna göre aşağıdaki tablo ortaya çıkmıştır:
Tablo 9: Kutlu Doğum Haftası’nın Resmî Olarak Kutlanmasının Önemi
Yüzde (%)
Kesinlikle Katılıyorum

55,5

Katılıyorum

23,9
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Kısmen Katılıyorum

13,1

Katılmıyorum

4,7

Kesinlikle Katılmıyorum

2,8

Tabloya göre “Kutlu Doğum Haftası’nın resmî olarak kutlanması önemlidir” görüşüne katılımcıların %55,5’i ‘kesinlikle katılıyorum’, %23,9’u ‘katılıyorum’, %13,1’i ‘kısmen katılıyorum’, %4,7’si ‘katılmıyorum’ ve %2,8’si
‘kesinlikle katılmıyorum’ şeklinde cevap vermiştir. Görüldüğü gibi Kutlu
Doğum’un resmi olarak kutlanması katılımcıların %92,5’i tarafından memnuniyetle karşılanmakta ve bu durumun önemli olduğu kabul edilmektedir.
Bununla bağlantılı olarak söz konusu etkinliklerde sivil toplum kuruluşları
ve diğer kurumların rollerine dair yaklaşımların biçimini anlamaya yönelik
de katılımcılara sorulan soru aşağıdaki tabloyu ortaya çıkarmıştır:
Tablo 10: DİB, Kutlu Doğum Haftası Etkinliklerini Resmî Kurumlar
Ve STK’lar İle İşbirliği İçerisinde Gerçekleştirmelidir Algısı
Yüzde (%)
Kesinlikle Katılıyorum

55,0

Katılıyorum

25,2

Kısmen Katılıyorum

13,3

Katılmıyorum

3,4

Kesinlikle Katılmıyorum

3,2

Tabloya göre katılımcıların %55,0‘i ‘kesinlikle katılıyorum’, %25,2’si ‘katılıyorum’, %13,3’ü ‘kısmen katılıyorum’, %3,4’ü ‘katılmıyorum’ ve %3,2’si
‘kesinlikle katılmıyorum’ şeklinde cevap vermiştir.
Bu sonucu Tablo’da ortaya çıkan rakamlar ile birlikte değerlendirdiğimizde, katılımcıların Diyanet eliyle yapılan resmi kutlamalardan memnun
olduğu ölçüde, Diyanet’in STK’lar ve diğer resmi kurumlarla birlikte etkinlikler düzenlemesinden memnun olduğu sonucu ortaya çıkmaktadır.
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Tablodan anlaşıldığı üzere DİB ve STK’ların Kutlu Doğum etkinliklerinde işbirliği yapması deneklerin büyük çoğunluğu tarafından önemsenmekte ve istenmektedir.

Etkinliklerin Önceki Yıllarla Kıyaslanması
Kutlu Doğum faaliyetleri farklı biçim ve boyutta 1989 yılından beri ülke genelinde kutlanmaktadır. Faaliyetlerin zamanın değişen şartları ve toplumun ihtiyaçları çerçevesinde güncellendiği faaliyetleri organize eden ilgililer tarafından dile getirilmektedir. Etkinliklerdeki dinamizmin ve yeniliklerin katılımcı kitle tarafından nasıl algılandığını tespit etmek amacıyla sorulan anket sorusundan aşağıdaki tablo ortaya çıkmıştır:
Tablo 11: Etkinliklerin Önceki Yıllarla Kıyaslanması
Yüzde (%)
Kesinlikle Katılıyorum

37,5

Katılıyorum

22,0

Kısmen Katılıyorum

29,0

Katılmıyorum

7,9

Kesinlikle Katılmıyorum

3,7

Tabloya göre ankete katılanların %37,5’i kesinlikle katılıyorum, %22,0’si
katılıyorum, %29,0’u kısmen katılıyorum, %7,9’u katılmıyorum ve %3,7’si
kesinlikle katılmıyorum şeklinde cevap vermiştir. Tabloya genel olarak değerlendirdiğimizde, etkinliklerin her geçen yıl daha canlı ve dinamik olarak yapıldığı konusunda katılımcıların hemfikir olduğu sonucuna ulaşmak
mümkün görünmektedir.

Kadın ve Çocuk Programlarıyla İlgili Görüşler
Etkinlikler yelpazesi içerisinde kadın ve çocuklara hitap eden programların varlığı, Hz. Peygamber’i doğru anlama gayretlerinin toplumun
temel yapıtaşı olan aile kurumuna ulaşması anlamına gelecektir. Bununla birlikte etkinliklerde çocuklara yönelik faaliyetlerin fonksiyonel bir bi-
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çimde yer alması Hz. Peygamber sevgisinin ve buna bağlı olarak doğru bir
din anlayışının gelecek nesillere ulaştırılmasında önemli bir amildir. Yapılan Kutlu Doğum faaliyetlerinde söz konusu bu iki önemli hususun ne
ölçüde dikkate alındığı ampirik bulgular ile tespit edilmeye çalışılmıştır.
Ankete katılan örneklem grubuna, yapılan etkinliklerin kadınlara ve çocuklara ne ölçüde hitap ettiği sorulmuştur:
Tablo 12: Çocuklara Yönelik Programların Yeterliliği
Dağılım (F)

Yüzde (%)

Yeterli

53

8,1

Yetersiz

293

44,7

Geliştirilmeli

310

47,3

Toplam

656

100

Tabloya göre, Kutlu Doğum Haftası etkinliklerinde kadınlara ve çocuklara yönelik yapılan programları ankete katılanların %8,1’i yeterli bulmaktadır. Kadın ve çocuk programlarının ‘yetersiz’ olduğunu söyleyenler katılımcıların %44,7’sini teşkil ederken; %47,3’ünün kadınlara ve çocuklara yönelik
programları için ‘geliştirilmeli’ demektedir. Genel olarak bu tablodan, Kutlu
Doğum Haftası çerçevesindeki etkinliklerde katılımcıların tamamına yakını
(%92), kadınların ve çocukların ihmal edildiğinde hem fikir görünmektedir.
Tablo’da Kutlu Doğum Haftası etkinliklerinde işlenen konuların halkın
dini duyarlılığını arttırdığını düşünen deneklerin oranı %94,5’i bulurken,
kadın ve çocuklara yönelik programlara karşı belirtilen memnuniyetsizlik
dikkat çekicidir. Bu iki tabloyu karşılaştırdığımızda, etkinliklerin verimliliğini kabul eden kitlenin tamamına yakınının kadın ve çocuklara yönelik
programların yetersizliğinden şikâyetçi olduğunu görmekteyiz.

Etkinliklerin Toplumsal Bütünleşme ve Dini Duyarlılığa Etkisi
Ankette, etkinliklerin sosyal bütünleşme ile olan ilişkisinin katılımcılar
tarafından ne şekilde algılandığına yönelik sorulan soru ve ortaya çıkan tablo aşağıda gösterilmektedir:
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Tablo 13: Etkinliklerin Toplumsal Bütünleşme ve Dini Duyarlılığa Etkisi
Yüzde (%)
Kesinlikle Katılıyorum

47,0

Katılıyorum

33,2

Kısmen Katılıyorum

13,6

Katılmıyorum

3,8

Kesinlikle Katılmıyorum

2,4

Tabloda cevapların dağılımı; %47,0 kesinlikle katılıyorum, %33,2 katılıyorum, %13,6 kısmen katılıyorum, %3,8 katılmıyorum ve %2,4 kesinlikle
katılmıyorum şeklinde olmuştur. Buna göre ankete katılanların %93,8 gibi önemli bir kesiminin Kutlu Doğum Haftası etkinliklerinin, halkın milli ve manevi bütünlüğüne katkı sağladığı yönünde bir düşünceye sahip olduğunu göstermektedir.
Tablo 14: Etkinliklerde İşlenen Konuların Dini Duyarlılığı Artırması
Yüzde (%)
Kesinlikle Katılıyorum

46,5

Katılıyorum

29,9

Kısmen Katılıyorum

18,1

Katılmıyorum

2,9

Kesinlikle Katılmıyorum

2,6

“Kutlu Doğum Haftası etkinliklerinde işlenen konular halkın dini duyarlılığını artırmaktadır.” yaklaşımına verilen cevapların dağılımı; %46,5
kesinlikle katılıyorum, %29,9 katılıyorum, %18,1 kısmen katılıyorum, %2,9
katılmıyorum ve %2,6 kesinlikle katılmıyorum şeklindedir. Buna göre, “kesinlikle katılıyorum”, “katılıyorum” ve “kısmen katılıyorum” diyenlerin oranının toplamı %94,5 görünmektedir.
Buna göre, Kutlu Doğum Haftası’nda işlenen konuların halkın dini du-

SOSYAL BÜTÜNLEŞME BAĞLAMINDA KUTLU DOĞUM FAALİYETLERİ

yarlılığını harekete geçirdiği ve dini değerlere karşı halkta motivasyon sağladığı ortaya konmuştur.
Tablo 15: Etkinliklerde Peygamber’in Daha Doğru ve Güzel Tanıtılması Algısı
Yüzde (%)
Kesinlikle Katılıyorum

44,8

Katılıyorum

25,5

Kısmen Katılıyorum

19,2

Katılmıyorum

6,1

Kesinlikle Katılmıyorum

4,4

“Kutlu Doğum Haftası sebebiyle yapılan etkinliklerde Hz. Peygamber
daha doğru ve güzel tanıtılmakta ve anlatılmaktadır.” görüşüne verilen cevapların dağılımı; %44,8 kesinlikle katılıyorum, %25,5 katılıyorum, %19,2
kısmen katılıyorum, %6,1 katılmıyorum ve %4,4 kesinlikle katılmıyorum
şeklinde olmuştur.
Katılımcıların %89,5’i Kutlu Doğum Etkinlikleri çerçevesinde yapılan
faaliyetlerde Hz. Peygamber’in doğru ve güzel tanıtıldığı noktasında hem
fikir gözükmektedirler. Bu grafiğe göre, Diyanet İşleri Başkanlığı’nın 1989
yılından beri organize ettiği “Kutlu Doğum Haftası” faaliyetleriyle, Hz.
Peygamber’i gelişen dünya şartlarına yön verecek, insanlık problemlerine
çözüm getirecek şekilde tanımak ve tanıtmak32 amacına hizmet ettiği düşüncesinin halkın zihninde yer ettiğini söyleyebiliriz.

SONUÇ VE DEĞERLENDİRME
Kutlu Doğum Haftası, bin yılı aşkın bir tarihi geçmişi olan temayüllerin, uygulamaların ve geleneklerin bir ürünü olarak, kökü İslam’ın ana kaynaklarından beslenen “Mevlid” geleneğinin modern çağa bir yansımasıdır.

32

Halit Güler, “Kutlu Doğum Haftası Büyük İlgi Gördü”, Diyanet Gazetesi, (Ankara, 1989), 369,
s.1.
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Mevlid’in reel yaşamdaki fonksiyonel yanı, onun asırları aşarak bugünlere ulaşmasına neden olmuştur. Kutlu Doğum Haftası etkinlikleri, Mevlid geleneğinin bu fonksiyonel yanından etkilenmiştir. Hafta çerçevesinde
yapılan etkinlikler bilimsel toplantılardan, sportif faaliyetlere, fakir ailelere
sosyal yardımlardan, kan verme kampanyalarına kadar büyük bir yelpazeye dönüşmüştür. Sosyal hayatla iç içe uygulanan etkinlikler, Kutlu Doğum
Haftası’nın toplumsal gerçekliğini güçlendiren ve onu sosyal olguya dönüştüren en önemli nedenlerden birisi olmuştur.
Sosyal bütünleşme bağlamında Kutlu Doğum etkinliklerinin toplumsal
birlik ve beraberliği geliştirdiği ve toplumu farklılıklarından arındırıp birlikte teneffüs edilebilecek bir atmosfere taşıdığı araştırmanın genel bir sonucu olarak ifade edilebilir. Bu çerçevede dini ritüellerin ve tören ve ibadetlerin sosyal çatışma ve ayrışmaları giderici fonksiyonu etrafında Kutlu Doğum Haftası’nın da Türk toplumu üzerinde birleştirici bir potansiyel taşıdığı söylenebilir.
Kutlu Doğum etkinliklerinin belirli bir niteliğe ulaşmasında, çeşitlenmesinde ve toplum tarafından özümsenmesinde Diyanet İşleri Başkanlığı’nın
önemli işlevleri olduğu ve etkinliklerin Diyanet eliyle resmi bir şekilde kutlanıyor olmasının Türk halkı tarafından memnuniyetle karşılandığı araştırmada ortaya çıkan bir diğer sonuçtur. Aynı şekilde, dinin bilimsel ve anlaşılır bir üslup ile topluma anlatılmasında ve dini meselelerin toplum tarafından ilgi ile takip edilmesinde, Kutlu Doğum Haftası etkinliklerinin önemli
sosyal, kültürel ve bilimsel etkiler taşıdığı ortaya çıkmıştır. Bu bağlamda, dini değerlerin ve dini-kültürel birikimin yeni nesillere aktarılmasında Hafta çerçevesinde organize edilen faaliyetlerin sosyalizasyon sağlayan bir araç
işlevi taşıdığı sonucuna ulaşılmıştır.
Sosyal bütünleşmenin toplumların en büyük sorunu haline geldiği günümüzde milli birlik ve beraberliği muhafaza edecek ve toplumu ortak paydalar altında bir araya getirecek enstrümanlar büyük önem taşımaktadır.
Kutlu Doğum Haftası, içerdiği dinamikler sayesinde bu bütünleşmeye hizmet edecek potansiyele sahip bir değer olarak karşımızda durmaktadır. Siyasal görüşü, sosyal statüsü, milliyeti ve ırkı ne olursa olsun, toplumun büyük bir kesimini bir araya toplayacak ortak bir değer durumunda olduğu
anlaşılan ‘Kutlu Doğum’ olgusu, sosyal bütünleşme bağlamında değerlendi-

SOSYAL BÜTÜNLEŞME BAĞLAMINDA KUTLU DOĞUM FAALİYETLERİ

rilmeli ve bu olgusal gerçeklik reel toplumsal hayatta etkin bir şekilde kullanılmalıdır.
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Molla Mahmud Zokayd ve
“er-Risaletu fi’d-Dâd ve’t-Tâ”*

Adnan Memduhoğlu**

ÖZET
Molla Mahmud Zokaydî, yirminci asırda Türkiye’nin doğusunda yetişmiş
önemli bir âlimdir. 1877 tarihinde Siirt’in Halenze köyünde doğdu. 5 Nisan
1945 de Siirt’e bağlı Kurtalan ilçesi Zokayd beldesinde vefat etti. Babası
Molla Abdulkahhar Zokaydî ve Molla Hasan’ın yanında okuyup icâzet aldı.
Şerhu’l-Ma’fuvvât, Kitabu’l-Hukuk ve’s-Suhbe, Kitabun fi Bahsi’l-Eyman
ve’t-Talak, Hülasâtu’l-Edeb fî Mekârimi’l-Ahlâki’l-Me’sûra, es-Seyahatu
ilâ Beyrut, et-Teb’îdu ilâ Antalya ve’s-Seyahatu fî Diyâri’l-İslam gibi çok
sayıda eseri bulunmaktadır. Bu makalede Molla Mahmud’un ilim tahsîli,
hocaları, öğrencileri, eserleri incelenmiş en sonunda “er-Risaletu fi’d-Dâdi
ve’t-Tâ” adlı risalesinin tanıtımı yapılarak tahkikine yer verilmiştir. Molla
Mahmud’un bu eseri, kıraat ve fıkha dair on bir varaklık bir risale olup ‘Dad’

* Bu makalenin ikinci bölümünde tahkîk edilen risâlenin el yazma nüshalarının temininde ve çalışma esnasında yardımcı olan Y. Doç. Dr. Hamit Sevgili ve Öğretim Görevlisi
Husam Tarek Anıs’a teşekkür ederim.
** Yrd. Doç. Dr. , Siirt Üniversitesi İlahiyat Fakültesi İslam Hukuku Anabilim Dalı Öğretim Üyesi.
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ve ‘Ta’ harflerinin mahreçlerinden bahsetmekte, yanlış okumaların namazları bozup bozmayacağı gibi fıkhî konulara değinmektedir.

Anahtar Kelimeler
Mahmud Zokaydî, medrese, fıkıh, er-Risaletu fi’d-Dâd ve’t-Tâ
Molla Mahmud Zokaydî and His Work “er-Risaletu fi’d-Dâd ve’t-Tâ”
Abstract
Molla Mahmud Zokaydî, lived in eastern Turkey, is one of the most famous
scholars. In this study it is aimed to give a biogrpahy of Molla Mahmud,
as well as to analyze and study his work “er-Risaletu fi’d-Dâdi ve’t-Tâ”.
Molla Mahmud was born in 1877 in a village named Halenze, near Siirt,
in Turkey. He died in 1944 in Zokayd. He received his religious education
in his native town. He studied hadith, Islamic jurisprudence, syntax and
etymology from great scholars of his time: Molla Abdulkahhar Zokaydî
(his father) and Molla Hasan. The following is a list of his known works:
Şerhu’l-Ma’fuvvât, Kitabu’l-Hukuk ve’s-Suhbe, Kitabun fi Bahsi’l-Eyman
ve’t-Talak, Hülasatu Edeb fî Mekârimi’l-Ahlâki’l-Me’sûra, es-Seyahatu ilâ
Beyrut, et-Teb’îdu ilâ Antalya ve’s-Seyahatu fî Diyâri’l-İslam. His risâla
called “er-Risaletu fi’d-Dâdi ve’t-Tâ”, which consists of eleven pages, is on
the Quran recitation (Qiraat) and Fiqh (Islamic Law).
Keywords
Mahmud Zokaydî, Madrasah, Qiraat, Fıqh, Risala fi’d-Dâd ve’t-Tâ.

I. HAYATI
olla Mahmud Zokaydî, Şâfii fıkıh âlimi ve mutasavvıftır. İsmi Mahmud olup Zokaydî nisbesiyle bilinir. 1877 tarihinde Siirt’in Halenze köyünde doğdu. Babası Şeyh Abdulkahhar ez-Zokaydî (ö. 1906), annesi
Saliha Hanımdı. Büyük dedesi Molla Halil Siirdî (ö. 1843), yirmiden fazla eseri bulunan meşhur bir âlim idi.1 Hz. Ömer’e nispet edilen ailesi, Bitlis

M
1

Molla Halil es-Siirdî (1164-1750/1259-1843), Molla Mahmud’un büyük dedelerinden olup,
doğu medrese geleneğinde önemli bir ilmî şahsiyettir. Çok sayıda eser telif etmiştir. Hayatı ve
eserleri hakkında bk. Bağdatlı İsmail Paşa, Hediyyetü’l-Arifîn, İstanbul 1951, II, 741; Ziriklî,
Hayreddin, el-A’lâm, Beyrut tsz, II, 317; Kehhale, Ömer Rıza, Mu’cemü’l-Müellifîn, Dımaşk
1377/1057, IV, 117; Bursalı Mehmet Tahir Efendi, Osmanlı Müellifleri, (Haz. A. Fikri Yavuz,
İsmail Özen), İstanbul ts., I, 409.

MOLLA MAHMUD ZOKAYDÎ VE “ER-RİSALETU Fİ’D-DÂD VE’T-TÂ”

Hizan’dan Siirt’e gelerek Zokayd (Kayabağlar) beldesine yerleşti ve “Beyt/
mâlâ Melle Halil” (Molla Halilgiller) diye tanındı.
İlim tahsiline küçük yaşlarda başlayan Zokaydî, klasik usûl üzere kitaplarını babası Şeyh Abdulkahhar Zokaydî ile babasının amcazâdesi Molla
Hasan’ın yanında okudu ve icazetini aldı. Şeyh Abdurrahman Tâhî’nin halifesi olan babsı Şeyh Abdulkahhar Zokaydî (1260-1324/1844-1906), önce
Tillo’ya yakın Halenze (Bağtepe) köyünde ikamet etti, daha sonra Zokayd
köyüne gidip oraya yerleşti. Buradaki medresesinde talebe yetiştirip dedesi
Molla Halil’in kitaplarının önemli bir bölümünü istinsah etti.2
Molla Mahmud’un diğer hocası olan Molla Hasan (1840/1895)’ın babası Molla Mustafa, Molla Halil es-Siirdî’nin en büyük ve âlim oğlu idi. Molla Hasan, Mahmudiye Medresesinde tahsiline başladı ve burada icazet aldı.
Ömrünün son zamanlarına kadar ilimle meşgul oldu ve talebe okuttu.
Arapça, fıkıh, akâid, tefsir, hadis ve tasavvuf gibi ilim dallarında iyi bir
eğitim gördükten sonra Molla Mahmud, babasının Zokayd´daki medresesinde müderris olarak ders vermeye başladı. Bu vazîfesinin yanı sıra kendisine fıkhi konularda soru sormaya gelen kimselere fetvalar verdi, sorunlarını çözmeye çalıştı.
Hayatı boyunca çeşitli engellemelere rağmen ilmi faaliyetlerden geri
kalmayan ve son derece vakarlı, onurlu, cesur bir şahsiyet olarak temayüz
eden Zokaydî, irşad görevini de en iyi şekilde îfâ etti. İlmî şahsiyeti kadar
ibâdetlerdeki titizliği, cömertliği ve güzel ahlâkıyla da dikkat çekti. Sahip
olduğu malının büyük bir kısmını ihtiyaç sahiplerine infâk etti. Gittiği yerlerde insanlara İslâm dîninin emir ve yasaklarını anlattı. Onlara Kur’ân ve
Sünnete sarılmalarını, farzları yerine getirip büyük günahlardan kaçınmalarını tavsiye etti. Kendisini ziyarete gelenleri faydalı ilme ve ibadete teşvik etti.
Zokaydî, Molla Ali, Molla Nasreddin (1890/1935), Şeyh Cüneyd
(1911/1963), Şeyh Haydar (1899/1966), Molla Abdussamed (1907/1993),
Molla Resul (ö.1940), Molla Muhammed (1905/1977) ve Molla Emin
(1897/1972) gibi çok sayıda talebe yetiştirdi. İlmî icâzetini aldıktan son-

2

Şeyh Fudeyl, Menâkıbu’l-Vâlidi’l-Üstad eş-Şeyh Mahmud ez-Zokaydî ve’l-Ced eş-Şeyh Abdulkahhar, el yazma, 1400/1980, s. 37-38.

•

129

130 • SİİRT ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ • CİLT: 2 • SAYI 2

ra bu âlimler, ilim tedrisi ve irşat faaliyetleri için bölgeye yayıldı. Gittikleri
yerlerde talebe okutup halkı irşâd ettiler.
Molla Mahmud, Milli Mücadele yıllarında talebeleriyle beraber büyük
fedakârlıklar gösterdi. Ruslara ve Ermenilere karşı Bitlis dağlarında cihad
etti ve düşmana karşı büyük zayiatlar verdi. Savaştan sonra baş gösteren ve
pekçok insanın açlıktan ölmesine sebep olan kıtlık dönemlerinde, halka ve
orduya buğday yardımı yaptı.3
1922-1923 yıllarında büyük oğlunun hastalığı münasebetiyle Beyrut’a
gitti. Burada kaldığı süre içerisinde yörenin meşhur ulemâ ve meşâyihini ziyaret etti. Onlarla ilmi müzakere ve istişarelerde bulundu. İlmi ve manevi
kişiliği sayesinde halkın ve ulemanın yoğun teveccühüne mazhar oldu. Bu
seyahatinde gezmiş olduğu yerleri ve başından geçen olayları “Es-Seyahatu
ilâ Beyrut” adlı hatıra kitabında baştan sona ele aldı.4
Şeyh Mahmud, haksızlıklara karşı mücadele ve düşmanlara karşı cihad
ile geçen hayatı boyunca çeşitli eziyetler gördü. Şeyh Said hadisesi bahanesiyle 1925 yılında tutuklanarak hapse atıldı ve Antalya’ya sürgüne gönderildi. Yol boyunca tutulduğu hapishanelerde çeşitli işkencelere maruz bırakıldı. Hakkında idam fermanları çıkarıldı. Onun bu sürgün hayatı Cumhuriyet yıllarında yaşayan âlimlerin karşılaşmış oldukları büyük sıkıntıları
gözler önüne serer.5
Zokaydî, bu sürgünler esnasında Bediüzzaman gibi pek çok âlimle yazıştı ve memleketin durumuyla alakalı istişarelerde bulundu. İnsanları sürgüne yollamanın yanlışlığını, başvekil İsmet Paşa’ya, harp kumandanı Fevzi Paşa’ya ve dâhiliye nazırı Cemil Paşaya dilekçeler yazarak bildirdi. “etTeb’idu ile Antalya ve’s-Seyahatu fi Diyari’l-İslam” isimli kitabında Diyarbakır, Urfa, Antep, Konya, Afyon, Burdur ve Antalya’da geçen çileli sürgün hayatını anlattı, dönemin ulema profilini gözler önüne serdi. Cumhuriyet dönemi hakkında kayda değer tarihi, coğrafi, siyasal ve sosyal bilgilere yer verdi.6

3
4
5
6

Şeyh Fudeyl, Menakibu’l-Vâlid, s. 43-44.
bk.: Mahmud Zokaydî, es-Seyahatu ilâ Beyrut, el yazma, 1922.
M. Macit Sevgili, Şeyh Mahmud Zokaydî’nin Antalya Sürgün Hatıraları, “İbrahim Hakkı ve
Siirt Uleması Sempozyumu”, Beyan Yay. İst. s. 444, 445.
Sevgili, s. 447-471.

MOLLA MAHMUD ZOKAYDÎ VE “ER-RİSALETU Fİ’D-DÂD VE’T-TÂ”

İki yıl Antalya’nın Korkuteli ilçesi, bir yıl da merkez olmak üzere toplam üç yıl memleketinden uzakta ikamet etmeye mecbur edildi. Defalarca
meclisle yazışıp masum olduğunu ifade etmesine rağmen dönemin Ankara hükümetinden şu cevabı aldı: ‘Masum ve gayr-ı masum birdir. Emir la
yeteğayyer ve la yetezelzeldir. Makam- ı aliyeyi tasdî’ etmeyiniz’. Bu cevap
üzerine Şeyh Mahmud, ‘bundan böyle Cenab-ı Allah’ın kapısından başka
hiç kimsenin kapısını çalmayacağım’ diyerek ‘inni ileyke eşku’ (halimi, sadece sana şikayet ediyorum) ile başlayan bir kaside yazdı.7
Şeyh Mahmud, hâtırât kitabında Burdur’da bir ilmi münazara vesilesiyle tanıştığı Said Hatipoğlu’nun babası Hacı Muhammed Efendi Hatipzade ile olan dostluklarından bahseder. Antalya ve Korkuteli’nde sıkça görüştüğü kişiler arasında şu isimleri çokça zikreder: Ahmed Hamdi Övür (eski Antalya müftüsü), Hacı Rıfat Efendi, Korkuteli müftüsü Hüseyin Efendi, Abdurrahman Çelebi, Mısır asıllı Ahmed Bedevi, kardeşi İbrahim edDusuki.8
Sürgün yıllarını müteakip Mustafa Kemal, tertip ettiği kongrelere destek vermesi için Şeyh Mahmud’la yazıştı. Fevzi Çakmak, Doğu’daki aşiret isyanları hakkında fikrini almak için bizzat Zokayd’a gelerek kendisiyle görüştü.
Osmanlının son dönemleriyle Cumhuriyetin ilk dönemleri arasında yaşamış olan Zokaydî, yazmış olduğu bazı eserlerinde, tarihi süreç içerisinde müslümanlar arasında ortaya çıkan temel problemleri teşhis edip çözüm
yollarını gösterdi. İslam âleminin içinde bulunduğu sıkıntıların arka planındaki tarihi ve sosyal sebepleri; itikadi bozukluk, kavmiyetçilik, adaletsizlik, ahlaksızlık, zulüm, hurafe ve tembellik olarak tespit etti. Bunların temelini de yöneticilerin adaletsiz uygulamalarına dayandırdı.9 Ona göre Müslümanların bu sıkıntılarının hal çaresi; mutlak adalet, İslam birliği ve İslam
ahlakının yeniden tesis edilmesi idi. Zaten İslamiyet’in de asıl maksadı insanlara ilmi, aklı, mutlak adaleti ve güzel ahlakı öğretmek idi.10

7
8
9
10

Sevgili, s. 448.
Mahmud Zokaydî, et-Teb’idu ile Antalya ve’s Seyahatu fi Diyari’l-İslam, el yazma, 1343/1925, s.
13,14.
Mahmud Zokaydî, ed-Dâ ve’d-Devâ, el yazma, 1349/ 1929, 1-52.
Mahmud Zokaydî, ed-Dâ ve’d-Devâ, 53-62.
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Şeyh Mahmud, tıpkı dedesi Molla Halil Siirdî11 gibi farklı alanlarda
pek çok eserler yazdı. Ayrıca sohbet ve vaazları, sürgün yıllarında yazdığı
mektupları ve eleştirel yazıları ile çok yönlü âlim ve entellektüel bir şahsiyet olarak temayüz etti. Onun araştırmacı ve tenkitçi yönü, yazmış olduğu
eserleri ve ta’likatlarında açıkça görülmektedir.
Dedesi Molla Halil es-Siirdî’nin Usûlü’l-’Akâid adlı eserindeki İbn
Teymiyye’ye isnat ettiği “Allah hakkında tecessüm ve cihet” iddiasını, aynı eserde yazdığı hâşiyede reddetmiş ve dedesini ilmî usûl dairesinde eleştirmekten geri durmamıştır. Delillere dayandırdığı itirazlarını şu şekilde ifade eder: “Ben diyorum ki; İbn Teymiyye’nin kitaplarına vâkıf olan
bir kişi, onun görüşlerinin Hanbelî mezhebinin görüşleri ile aynı olduğunu, farklı olmadığını görür. İbn Teymiye, Molla Halil’in kendisine isnat
ettiği şeyden (tecessüm) çok çok uzaktır. Onun görüşleri selefin görüşlerinin aynısıdır. Fakat bazı kitaplarındaki bir takım ibareleri bunu (tecessüm) vehmedici olmakla beraber, maksadı bu (tecessüm) değildir. Bu ibareler, tevili kabul eden bazı sapmalardır. Keşke bilseydim müellifi (Molla Halil es-Siirdî) ve onun gibileri bu düşünceye iten neden nedir. Hâlbuki
İbn Teymiyye, Şeyhü’l-İslam ve Muktedaü’l-enam biridir. Bunlar (müellif Molla Halil ve onun gibi düşünenler) başka âlimlerin bu tür ibarelerini tevil etmişlerdir. İbn Teymiyye ise bu tür ibarelerden sonra,(ﺲ َﻛ ِﻤﺜْﻠِ ِﻪ َﺷ ْﻰ ٌء
َ ْﻟَﻴ
اﻟﺴﻤِﻴ ُﻊ اﻟْﺒَ ِﺼ ُﻴﺮ
( ) َوُﻫ َﻮ ﱠŞûrâ, 11) âyetini zikretmiştir. Kanaatimce Molla Halil esSiirdî, İbn Teymiyye’nin kitaplarına vakıf olmayıp bu görüşü, İbn Hacer
el-Heytemî’nin İbn Teymiyye hakkındaki görüşlerinden almıştır. İbn Hacer el-Heytemî de bu görüşleri İmam Sübki’den almıştır. İbn Teymiyye ile
İmam Sübki muasır âlimlerdir. Muasır âlimler arasında cereyan eden münakaşalar ise malumdur.”12
Zokaydî, hicri 1364, miladi 1945 senesinde vefât etti. Mezarı, babası

11

12

Molla Halil Siirdî’nin ilmi yönü ile tefsir, fıkıh ve kelâm görüşleri hakkında bk.: ed-Dusuki,
Ali Nebi Salih, el-Molla Halil es-Siirdî ve Menhecuhu fi İsbati’l-Akaidi’l- İslamiyyeti Min Hilal
Menzumetihi Nehcu’l-Enam, Daru spirez, Erbil, 2007, s. 3-73; Abay, Muhammed, Osmanlı Döneminde Yazılan Tefsirle ilgili Eserler Bibliyografyası, Dîvân ilmî Araştırmalar, Yıl: 4, Sa. 6, İstanbul 1999, s. 286; Memduhoğlu, Adnan, “Molla Halil es- Siirdî ve Usûlü’l-Fıkh Adlı Yazma
Eseri”, Uluslararası İbrahim Hakkı ve Siirt Uleması Sempozyumu, İstanbul 2008. s. 293-316.
Mahmud Zokaydî, Ta’likat ale’l-Usuli’l-Akaid, s. 42.
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Şeyh Abdulkahhar Zokaydî’nin de bulunduğu Siirt’e bağlı Kurtalan ilçesi
Zokayd (Kayabağlar) beldesi kabristanındadır. 13

I. HAYATI VE ESERLERİ
II. ESERLERİ
Molla Mahmud Zokaydî’nin fıkıh, edebiyat, tecvid, feraiz, hadis, reddiye, nahiv, âdâp ve hâtırat gibi alanlarda kaleme aldığı yirmiye yakın telifi bulunmaktadır. Mahtut bütün eserleri mevcut olup, tahkikini yaptığımız
ve yayıma hazırladığımız elimizdeki eseri dışında, bilebildiğimiz kadarıyla
hali hazırda tahkik edilerek yayımlanan eseri bulunmamaktadır. Müellifin
başlıca çalışmaları şunlardır:
1. es-Seyâhatu ilâ Beyrut: Oğlu Molla Ahmed’i tedavi amacıyla Beyrut’a
götürdüğü zaman seyahat boyunca başından geçen olayları baştan sona kaleme aldığı bir hatıra kitabıdır. Beyrut’a yapılan bu sefer sırasında karşılaştığı olayları, tanık olduğu durumları, gittiği yerlerin coğrafi ve toplumsal
yapısını aktarmayı ihmal etmeyen Molla Mahmud’un bu eseri, dönemin
siyasal ve sosyal durumunu aktarması açısından önem arz etmektedir. Hatırat niteliğindeki bu kitabın, Şeyh Fudayl tarafından yazılan bir el yazma
nüshası aile kütüphanesinde mevcuttur. Eser, nesih hatla, Arapça 210X150
mm. ölçülerinde, 33 sayfa, 15 satır, adi kâğıda yazılmış, karton ciltlidir. Eserin yazılış tarihi 26 Eylül 1922 (Rumî 26 Eylül 1338) olarak kaydedilmiştir. Şeyh Mahmud, eserini 23 Haziran 1922-1923 de Zokayd’e dönüşünde sonlandırmıştır.14
2. et-Teb’îdu ilâ Antalya ve’s-Seyâhatu fî Diyâri’l-İslam: Şeyh Said’le ilgi
şark hadisesi bahanesiyle gönderildiği üç yıllık Antalya sürgün hayatını yazdığı bir eseridir. Sürgün yıllarında başından geçen hadiseleri detaylı olarak
anlattığı bu hatıra kitabı, dönemin olaylarına ışık tutması ve tarihi belge değeri taşıması açısından son derece önemlidir. Yazılış gerekçesi mukaddimede müellifin diliyle şöyle ifade edilmektedir: “Ne zaman ki Mevla Sübhanehû
ve Teâlâ şu fakire İslam diyarında -Mevlam fitne-i zamandan muhafaza etsin- seyahat etmeyi takdir etti, gözlerin şahit olduğu, kulakların duyduğu ba-

13
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Şeyh Fudeyl, Menakibu’l-Vâlid, s. 81.
Mahmud Zokaydî, es-Seyahatu ilâ Beyrut, el yazma, 1922. s.33.
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zı olayları, bir zaman sonra hâtıra olsun diye zikretmeyi ve yazmayı istedim.”15
Oğlu Molla Fudayl tarafından istinsah edilen bir nüshası aile kütüphanesinde mevcuttur. Eser, nesih hatla, Arapça 210x150 mm. ölçülerinde, 280 sayfa,
17 satır, adi kâğıda yazılmış, karton ciltlidir. Eserin yazılış tarihi Rumi 1341
senesinin Kanun-i Sani ayı, h. 1343, m. 1925 olarak kaydedilmiştir.
3. ed-Dâ ve’d-Devâ: Sürgün yıllarında, Antalya Korkuteli’deyken kaleme alınmış olan bu eserde Molla Mahmud, İslam âleminin içinde bulunduğu sıkıntıları konu edinmiş, bunların arka planındaki tarihi ve sosyal sebepleri irdelemeye ve çözüm yolları göstermeye çalışmıştır. Hz. Muhammed (s.a.s) döneminden itibaren sahabenin örnek yaşamları, hakka
dayalı âdil yönetim anlayışları ile İslam’ın akla ve ilme verdiği önem sayesinde dinin hızla yayıldığını ifade eden müellif, daha sonraki dönemlerde bu değerlerin aşınması ve fırkalaşmanın ortaya çıkmasının pek çok
sıkıntının kaynağı olduğunu vurgular.16 Kendince hal çareler sunar. Eserin müellife ait el yazma bir nüshası aile kütüphanesinde mevcuttur. Bu
nüshadan başka, torunlarından Şeyh Mazhar ile Şeyh Sıbgatullah tarafından istinsah edilen nüshaları da bulunmaktadır. Eser, Arapça olarak
200X130 mm. ölçülerinde, 62 sayfa, 22 satır, adi kâğıda yazılmış, karton ciltlidir. Sayfa altı redâdesi mevcuttur. Hitamesinde Hicri 5 Ramazan
1349 (Miladi: 19 ġubat 1931; Rumi: 16 Kanun-i Sâni 1347) kaydı düşülmüştür. Eser, Nasruddin el-Mardinî b. Molla İsmail el-’İyluzî tarafından
(1420/1999) bilgisayar ortamına aktarılmış olup, üzerinde bir yüksek lisans tezi yapılmıştır.17
4. Hulasatu’n-Nuhbeti fi Fenni Mustalahi’l- Hadis: Hadis usulü alanında yazılmış bir eser olup bu konudaki temel bilgileri içermektedir. Müellif kitabın mukaddimesinde kitabı yazma gerekçesini şöyle açıklar: “Günümüzde insanların hadis usulü ve ıstılahı ile ilgili bilgilerden gafil olduklarını görünce, buna olan ihtiyaçlarından dolayı istedim ki konuyla ilgili gerekli bilgileri toplamak suretiyle onların istifadesine sunmak üzere böyle bir
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Mahmud Zokaydî, et-Teb’idu ile Antalya ve’s Seyahatu fi Diyari’l-İslam, 1343/1925, el yazma, s. 280.
Müellif burada Farslıların çıkardığı problemler, Kadisiye Savaşı, Emevi dönemi siyasi kargaşaları
gibi konuları ele almaktadır.
Bk. Abid Sevgili, “Şeyh Mahmud ez-Zokaydî ve ed-Dâ’ ve’d-Devâ’ Adlı Eseri”, yayımlanmamış
yüksek lisans tezi, Dicle Üniversitesi, Diyarbakır 2011, s. 1-135.
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kitap yazayım.”18 Nühbe ve şerhi ile Buharî ve Müslim üzerine yapılmış
olan şerhler bu kitabın kaynakları arasında yer almaktadır. Eserin müellife ait bir el yazma nüshası aile kütüphanesinde mevcuttur. Eser, nesih hatla, Arapça 100X150 mm. ölçülerinde, 21 sayfa, 9 satır, adi kâğıda yazılmış,
karton ciltlidir. Sayfa altı redâdesi mevcuttur. Hitamesinde Hicrî 4 Zilhicce 1355 (m. 1932) tarihinde yazıldığı belirtilmektedir.
5. Hulâsatu’l-Edeb fi Mekârimi’l-Ahlâki’l-Me’sûreti min Seyyidi’lAcemi ve’l-Arab (Hülasatu Edebi’d-Din ve’d-Dünya): Ebu’l-Hasan elMaverdi’nin ‘Edebu’d-Din ve’d-Dünya’ adlı eserinin özetidir. Adından da
anlaşılacağı üzere eser, din ve dünya ile ilgili adab konularını içermektedir. Molla Mahmud’a göre, ahlaki/dini adap konularını içermesi itibarı ile
Maverdî’nin bu eseri her müslüman için istiğna olunamayacak derecede gereklidir Ancak uzun ve zor olması sebebiyle bu eseri ihtisar etme gereği duyduğunu ifade etmektedir. Müellife ait el yazma bir nüsha aile kütüphanesinde
mevcuttur. Eser, nesih hatla, Arapça 200X140 mm. ölçülerinde, 69 sayfa, 22
satır, adi kâğıda yazılmış, karton ciltlidir. Sayfa altı redâdesi mevcuttur. Şeyh
Mahmud, eseri Antalya’nın Korkuteli Kasabasında yazdığını, 9 Ramazan’da
(h.1349) başlayıp 14 şevval (h.1349) tarihinde bitirdiğini belirtmektedir.19
6. Risâletün fi Beyâni’l-Muâşere (Kitabu’l-Hukuk ve’s-Suhbe): Eser,
anne-baba hakları, çocukların anne ve babayla muaşereti, talebe-şeyh/üstat
muaşereti, din kardeşlerinin birbirine karşı muaşereti, karı-koca muaşereti,
cahillerle muaşeret, düşmanlarla muaşeret ve Allah’la muaşeret gibi konularda yazılmış olup sekiz bölümden oluşmaktadır. Molla Mahmud eserinin
yazılış gerekçesini şöyle ifade etmektedir: “İnsanların çoğunun birlikte yaşama hukukunu bilmediklerini veya bunu yaratıcılarına inat terk ettiklerini
görünce, onlara bu hakları beyan etmeyi ve bu isyanları onlardan defetmeyi
arzuladım.”20 Oğlu Molla Cüneyd tarafından yazılan el yazma nüshası aile
kütüphanesinde mevcuttur. Arapça nesih hatla, 210X150 mm. ölçülerinde,
32 sayfa, 13 satır, adi kâğıda yazılmış, karton ciltlidir.
7. Şerhu’l-Ma’fuvvât: Dedesi Molla Halil es-Siirdi’nin ‘Ma’fuvvât’ adlı
18
19
20

Mahmud Zokaydî, Hulasatü’n-Nühbetü fi fenni mustalahi’l-Hadis, elyazma 1932, s.1.
Mahmud Zokaydî, Hulasatü’l-Edeb fi Mekarimi’l-Ahlakı’l-Me’süreti min Seyyidi’l-Acemi ve’lArab, el yazma, 1349. s. 1.
Mahmud Zokaydî, Risaletün fi Beyani’l-Müaşereti, el yazma, trz. s.2.
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eseri üzerine yaptığı bir şerh olup dinen caiz görülen ve fıkhî açıdan istisnai kabul edilen bazı konuları içeren bir kitaptır. Otuz sekiz konu başlığını
içermektedir. Kitabın hitamesinde tenbih başlığı altında eserin yazılış sebebi ifade edilmektedir. Müellif, Molla Halil es-Siirdi’nin Ma’fuvvat adlı eserini şerh etmeyi arzuladığını, ancak buna fırsat bulamadığını, bu arzusundan vazgeçeceği sırada eserin Molla Abdullah Nursî tarafından şerh edildiğini duyduğunu, bilahare bu kitaba Molla Abdullah b. merhum Molla Abdurrahman el-İspayirti’nin yanında muttali olduğunu, kitabı kendisinden
ödünç aldığını, müsvedde halindeki bu şerhin ibaresinde değişiklikler yapmak, bir takım beyanlarda bulunmak, ekleme ve çıkarımlar yapmak suretiyle tasarruflarda bulundauğunu ifade etmektedir.21 Oğlu Molla Cüneyd tarafından istinsah edilen bir nüshası aile kütüphanesinde mevcuttur. Arapça nesih hatla, 210X150 mm. ölçülerinde, 131 sayfa, 17 satır, adi kâğıda yazılmış, karton ciltlidir.
8. er-Risaletu fi’l-Feraiz (Hulâsatu’l-Farâiz): Eser, İslam miras hukuku (ferâiz) ile ilgili konuları içermektedir. Molla Mahmud bu risaleyi, Yusuf
el-Erdebili’ye ait Envar adlı eserin Kitabü’l-Feraiz bölümünü ihtisar ederek
ve bir takım ilaveler yaparak yazmıştır. Ferâizle ilgili konuları, kısa ve anlaşılır bir dille yazmış olması nedeniyle istifadeyi kolaylaştıran bu eserin müellife ait el yazma nüshası aile kütüphanesinde mevcuttur. Eser, Arapça nesih hatla, 200x120 mm. ölçülerinde, 35 sayfa, 12 satır, adi kâğıda yazılmış,
karton ciltlidir. Müellif, eseri Antalya Korkuteli kasabasında 4 Rabiülahir
1345/ 2 tişrîni’l-evvel 1342 tarihinde pazartesi günü güneşin doğmasıyla
başlayıp aynı günün ikindi vakti öncesi bitirdiğini belirtmektedir.22
9. er-Risaletu fi’d-Dâd ve’t-Tâ:23 Tahkikini yaptığımız bu eser, Arapça istinsah edilmiş olup, kıraat ve fıkıh ilmine dairdir. ‘Dad’ ve ‘Ta’ harflerinin mahreçlerinden ve yanlış okumaların namazları bozup bozmayacağından bahseden risalenin biri müellife ait, diğeri de oğlu Molla Cüneyd tarafından istin21
22
23

Mahmud Zokaydî, Şerhü’l-Ma’fuvat, el yazma, 1349. s. 130.
Mahmud Zokaydî, Hulâsatü’l-Farâiz, el yazma, 1342., s. 35.
Mahmud Zokaydî’nin “ed-Dâ’ ve’d-Devâ’ Adlı Eseri üzerine yapılmış olan yüksek lisans tezinde
müellife ait “er-Risaletu fi’d-Dadi ve’t-Ta” eseri -muhtemelen yanlışlıkla- “Risâletün bi’t-Telaffuzi
bi’s-Sâdi ve’d-Dâd” şeklinde kaydedilmiştir. Doğrusu “..fi’d-Dad ve’t-Ta” olacaktı. Bk.: Sevgili,
Abid, “Şeyh Mahmud ez-Zokaydî ve ed-Dâ’ ve’d-Devâ’ Adlı Eseri”, yayımlanmamış y. lisans tezi,
Dicle Üniv., Diyarbakır 2011, s. 46.

MOLLA MAHMUD ZOKAYDÎ VE “ER-RİSALETU Fİ’D-DÂD VE’T-TÂ”

sah edilen nüshaları aile kütüphanesinde mevcuttur. Risale 11 varak olup, hitamesinde, 1 Şaban 1352 hicri, 28 teşrin-i evvel 1350 tarihi düşülmüştür. 24
10. İzâletu’ş-Şübehi fi Tezkiyeti’l-Luhûm fi’l-İslâm: Kitabın mukaddimesinde müellif, eserini Milaslı İsmail Hakkı Bey’e ait Tezkiyetu’l- luhûm-i
fi’l-İslâm adlı eserine reddiye olarak yazdığını belirtmektedir. İsmail Hakkı
Bey’in, domuz eti dâhil İslam dininde haram kılınan tüm etleri helal saydığını, bununla ilgili Mâide suresinin 3. ayetini, bozuk görüşü ve eksik bilgileri ile tefsir ederek kendince deliller getirdiğini, bu görüşle amel edilmesinin yaygınlaşmasını önlemek maksadıyla da söz konusu esere bu reddiyeyi yazma gereği duyduğunu ifade etmektedir.25 Burada müellifin, eleştirdiği muarızlarına karşı oldukça sert üslup kullandığı gözden kaçmamaktadır.
Eserin müellife ait yazma bir nüshası aile kütüphanesinde mevcuttur. Eser,
Arapça nesih hatla, 200X130 mm. ölçülerinde, 13 sayfa, 19 satır, adi kâğıda
yazılmış, karton ciltlidir.
11. Ba’du Mesâili’t-Talâki ve’l-Eymân: Molla Mahmud bu risâleyi Şeyhül İslam Takyüddin İbn Teymiyye el-Harranî’nin Fetâvâ adlı eserinden telhis ederek yazdığını belirtmektedir.26 Risale, bölgedeki sosyal hayatta sık sık
sorulan talak ve yeminlerle ilgili fıkıh konularını içermektedir. Müellife ait
el yazma nüshası aile kütüphanesinde mevcuttur. Eser, Arapça nesih hatla,
200X120 mm. ölçülerinde, 9 sayfa, 16 satır, adi kâğıda yazılmış, karton ciltlidir. Eserin hitamesinde 16 Cemazilahir 1352 tarihi düşülmüştür.
12. Risâletün fi’l-Eymân: Bu risale de adından da anlaşılacağı üzere yemin konusu ile ilgilidir.27 Müellif, yazılış gerekçesini şöyle ifade eder: “Günümüz insanlarının çoğunun yalan veya doğru, Allaha ve onun dışındaki şeyhlere, mescitlere kabirlere, taşlara, ağaçlara, neseplere, babalara, annelere, dayılara, halalara, ayrıca peygamberlere, meleklere, göğe, hayata ve en şiddetli nehiy edilen ölülere çokça yemin ettiklerini görünce bundan sakınmaları ümidiyle yemin hükmünü beyan etmek istedim.”28 Müellife ait el yazma nüsha-
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Mahmud Zokaydî, er-Risaletu fi’d-Dad ve’t-Ta, yazma eser, 1352, 11a.
Mahmud Zokaydî, İzâletu’ş-Şubehi fî Tezkiyeti’l-Luhûmi fi’l-İslâm, el yazma trz., s. 2.
Mahmud Zokaydî, Ba’du Mesâili’d-Talâki ve’l-Eymân, el yazma 1352, s. 9.
Bu eserin müstakil bir risale değil de, bir önceki ismi geçen risalenin “eyman” bölümünün istinsah
edilmiş farklı nüshası olması muhtemeldir.
Mahmud Zokaydî, Risaletün fi’l-Eymân, el yazma trz. s. 4.
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sı aile kütüphanesinde mevcuttur. Arapça nesih hatla, 210X150 mm. ölçülerinde, 4 sayfa, 26 satır, adi kâğıda yazılmış, karton ciltlidir. Eserin hitamesinde 5 Cemazilahir 1352 tarihinde yazıldığı belirtilmektedir. 29
13. Tavdîhü’l-Mesâlik: İbn Mâlik’in Elfiyye’sinin nesridir. Eser, medresede okutulan nahv ve sarf ile ilgili temel bilgileri tafsilatlı biçimde içinde
barındıran önemli bir kaynak özelliği taşımaktadır. Molla Mahmud, kitabın yazılış sebebini mukaddimesinde şöyle ifade etmektedir: “Meşhur âlim
İbn Malik’e ait Elfiyye’nin tüm medreselerde okutulduğunu görünce, nazım olması münasebeti ile avam olanların bundan istifade etmesi az olmaktaydı. Bu nedenle, istedim ki bu nazım Elfiyeyi kısa olacak biçimde ve zihinlere yerleşecek şekilde aynı seviye ile devam edecek anlaşılır bir nesre çevireyim. Bu esnada elfiyede bulunan tüm meseleleri almakla beraber gereken bazı hususları da ilave ettim. Sıkıntı çekilmemesi için ibaresini kolaylaştırmaya çalıştım.”30 Eserin, oğlu Şeyh Fudayl tarafından istinsah edilmiş bir nüshası aile kütüphanesinde mevcuttur. Eser, nesih ve düzgün hatla, Arapça olarak, 210X150 mm. ölçülerinde, 180 sayfa, 9 satır, adi kâğıda
yazılmış, karton ciltlidir. Sayfa altı redâdesi mevcuttur. Hitamesinde, Hicrî
2 Rabiülevvel 1352 (m. 1929) tarihi kaydedilmiştir.
14. Şerhün ‘alâ Diyâu Basîreti Kalbi’l- Arûf fi’t-Tecvîd ve’r-Resm ve Farşi’iHurûf: Molla Mahmud’un, tecvid, hat ve kırâat ilmine dair yazmış olduğu eseridir. Yazılış gerekçesi mukaddimede şöyle ifade edilmektedir: “Uzun zamandır
talebelere ders vermek için tecvit usulü üzerinde durmayı arzuladım. Ancak bu
işe yeltendikçe engeller ayaklarımı geri tepiyor nefsimi engelliyordu. Ta ki Allah Teâlâ, aziz oğlum Muhammed Cüneyd ile bazı tecvit risalelerini okumayı
nasip etti. Daha sonra dedem Molla Halil es-Sıirdî’nin tecvid, resm-i hat ve kıraat konusundaki manzum eseri ve yine kendisine ait şerhini ahbap talebelerden biriyle müzakere etme şansını elde ettim. Gördüm ki, (dedem Molla Halil
es-Siirdî’nin) bu iki eseri (nazım ve şerhi) kıymetli cevherlerle doluydu. Bu nedenle bu nazmı nesre çevirmeyi, mefhumunu yazmayı ve ona şerh olacak nesir
tarzda ihtiyaç duyduğu bir şerh eklemeyi arzuladım.”31 Talebelerinden Molla
29
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Mahmud Zokaydî, Risaletün fi’l-Eymân, el yazma trz. s. 1.
Şeyh Mahmud ez-Zokaydî, Tavdihü’l-Mesalik, el yazma 1929.
Mahmud Zokaydî, Şerhun alâ Diyâu Basîret’il-Kalbi’l- Arûf fi’t-Tecvîd ve’r-Resm ve Farşi’i-Hurûf,
el yazma, trz. s.1.
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Ali (Eviz) tarafından istinsah edilen mahtut nüsha aile kütüphanesinde mevcuttur. Eser, nesih hatla, Arapça 250X180 mm. ölçülerinde, 26 sayfa, 18 satır,
adi kâğıda yazılmış, karton ciltlidir. Sayfa altı redâdesi mevcuttur. Eserin yazılış
tarihi ile ilgili herhangi bir bilgi bulunmamaktadır.
15. Risâletün fi Resmi’l-Hat: Molla Mahmud bu eseri, dedesi Molla Halil es-Siirdî’ye ait Diyâu Basîreti Kalbi’l- Arûf fi’t-Tecvîd ve’r-Resm
ve Farşi’l-Hurûf adlı kitap ile şerhinin resmi hat kısmındaki bölümünden
ihtisar ederk yazmıştır. Müellife ait el yazma nüshası aile kütüphanesinde
mevcuttur. Arapça nesih hatla, 250X180 mm. ölçülerinde, 27 sayfa, 17 satır, adi kâğıda yazılmış, karton ciltlidir. Eserin hitamesinde Recep 1342 tarihinde müsveddesini, 8 şaban 1342 tarihinde mübyaddesinin yazıldığı ifade edilmektedir.32
16. er-Risâletü’l-Arûziyye ve’l-Kavâfiyye. Eser aruz ve kafiye olmak
üzere iki bölümden oluşmaktadır. Şeyh Mahmud, eserin mukaddimesinde eserini vatan evlatlarına hediye olarak yazdığını ifade etmektedir.33 Oğlu Molla Cüneyd tarafından istinsah edilen bir nüshası aile kütüphanesinde mevcuttur. Arapça nesih hatla, 210X150 mm. ölçülerinde, 17 sayfa, 17
satır, adi kâğıda yazılmış, karton ciltlidir.
17. Hutbeleri: Kitap, adından da anlaşılacağı üzere bir hutbe kitabıdır.
Birinci bölümde on dokuz, ikinci bölümde iki, ayrıca yağmur duası için
yazdığı bir adet hutbe ile duadan oluşmaktadır. Allah’a ibadet, cihad, takva,
ahiret hayatına hazırlık, kurban ve ramazan hutbeleri, tövbe, ölüm ve nefis
terbiyesi, tevazu zühd, hayâ-emanet ve doğruluk, kan davası, kıyametin alametleri vb. konular veciz bir şekilde edebi sanatlarla süslenmiş ve etkileyici
bir tarzda kaleme alınmıştır. Eserin bir kısmı müellife ait, bir kısmı da oğlu Şeyh Cüneyd tarafından yazılmış olan bir nüshası aile kütüphanesinde
muhafaza edilmektedir. Eser, nesih hatla, Arapça 210X150 mm. ölçülerinde, 53 sayfa, 15 satır, adi kâğıda yazılmış, karton ciltlidir. Mecmuanın yazılış tarihi hakkında herhangi bir bilgi mevcut değildir.
18. Şiirleri: Molla Mahmud Zokaydî’nin oğulları Molla Cüneyd ve
Molla Fudayl’e ait mecmu’alarda, kendisine atfedilen otuza yakın kaside,

32
33

Mahmud Zokaydî, Risaletün fi Resmi’l-Hatti, el yazma, 1342, s. 4.
Mahmud Zokaydî, er-Risaletü’l-Arûziyye ve’l-Kavafiye, trs., el yazma, s.1.
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beyit ve şiir bulunmaktadır. Bunlar mersiye, methiye, münacat, takriz, nasihat, hiciv ve sıkıntılarını dile getirdiği şiirlerden oluşmaktadır. Şiirler Arapça, Kürtçe ve Farsça olarak yazılmıştır.34
19. Ta’lik ve Hâşiyeleri: Molla Mahmud, bugün halen aile kütüphanesinde muhafaza edilen kendisine ait birçok kitaba tâlikat düşmüş ve haşiyeler yazmıştır. Bunlar arasında Tecvid, Sa’dini, Risaletü’l-Vad’, Molla Câmi,
Usulü’l-Akaid, Cem’ü’l-Cevâmi’ gibi medresede okutulan kitaplar yanında
Gülistan gibi farklı kitapların üzerine de hâşiyeleri bulunmaktadır.
Bu eserlerin dışında “Tarihu Ensabi’l-Enbiya” kitabı ile farklı dillerde
yazmış olduğu çok sayıda mektupları bulunmaktadır.

III. ER-RİSALETU Fİ’D-DÂD VE’T-TÂ
Tahkikini yaptığımız bu eser, Arapça istinsah edilmiş olup, kıraat ve fıkıh ilmine dairdir. Molla Halil ailesinde mevcut olan farklı iki nüshadan birincisi []أ, 11 varaktır. İkinci nüsha [ ] ب, ise sayfanın tek tarafına yazılmış
halde 15 sayfadır. Her iki nüshada da 1 Şaban 1352 hicri, 28 Teşrin-i Evvel 1350 tarihi düşülmüştür. Araştımalarımız neticesinde eserin başka nüshalarına rastlayamadık.
Birinci nüsha [ ] أ, müellif hattı olup, sonunda “el-Müznib Mahmud”
ibaresi yer almaktadır. İkinci nüshanın [ ] ب, sonunda müstensihe ait “temmet er-risâle ’ale yedi’l-müznib Cüneyd Rahimehullâh” ifadesi yer almaktadır. Bu kişinin Molla Mahmud’un oğlu Molla Cüneyd35 (1911/1963)
olması kuvvetle muhtemeldir. İkinci nüshada [  ] بyer almayan bazı ilave
zeyller, birinci nüshanın [  ] أsonunda dercedilmiştir.
Müellif bu eserinin başında, besmele, hamdele ve salveleden sonra,
Dad/ ض36 ve Ta/ طharfleriyle ilgili olarak bölgede yanlış okumalara şahit
34
35

36

Bk. Sevgili, Abid, a.g.e., s. 47.
Şeyh Cüneyd, Arapça, Kürtçe, Farsça ve Türkçe yazabilen edebi yönü çok güçlü bir âlimdir.
Kendisinden öce babası Şeyh Mahmud, dedesi Şeyh Abdulkahhar ve aynı aileden diğer kişilerin
edebiyat ve şiire olan ilgileri kendisini de etkilemiş ve edebiyatla ilgili bir mecmua derlemiştir. Yüksek edebî bir zevke haiz bu mecmua, Mela-yı Cezîrî’den Molla Reşid Comânî’ye, Halil
Hulkî’den Seyyid Ali Findikî’ye, Molla İbrahim Çokreşî’den Molla Halil-i Siirdî’ye kadar çok
sayıda âlim ve şâirin en güzel şiirlerinden seçmelerin yapıldığı çok dilli bir “berceste” niteliğindedir.Bk:Abdurrahman Adak, Şeyh Cüneyd-İ Zokaydî Ve Mahtut Bir Şiir Mecmuası, Şarkiyat
İlmi Araştırmalar Dergisi, Sayı: I, 2009, s. 133-139.
Fasih Arapçanın hususiyetlerinden ve Kur’ân alfabesinin aslî harflerinden olan ḍâd harfi, telaffu-
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olduğunu, bundan dolayı konuyla ilgili bir risale yazma gereği duyduğunu
şöyle ifade etmektedir:
“Bölgemiz ve birçok bölge halkının Dâd ve Tâ harflerini telaffuz edemediklerini, bu harfleri hakikatlerinden çıkartacak şekilde telaffuz ettiklerini, zira bu harfleri mahreçlerinden çıkartamadıklarını ve harflere ait olmayan bazı sıfatlar yüklediklerini gördüm. Hâlbuki Fıkıh kitaplarında böyle bir telaffuzun namazı tehlikeye sokacağı ifade edilmektedir. Ben de doğru olanın ortaya çıkması ve bu hususta yapılan mücadelelerin terk edilmesi
için bu konuyu beyan etmek istedim.” 37
Mukaddime kısmında bu harflerin mahreçleriyle ilgili olarak teknik bilgilere yer veren Zokaydî, konuyla alakalı tecvid ve kıraat kaynaklarına bolca atıflar yapar.
Mukaddimeden sonra, bu harfleri yanlış telaffuz etmenin namazları bozup bozmayacağı meselesiyle ilgili olarak, özellikle Şâfiî mezhebinin muteber kitaplarından uzun alıntılar yapmak suretiyle konuyu ele alır.
Aynı dönemde yaşayan bir âlimin,38 bu konuyla alakalı olarak kendisine göndermiş olduğu “reddiye” tarzındaki mektubunu adeta didik didik
ederek, bilimsel bir metodla değerlendirir. Mektubu göndereni, ismini vermeden eleştirir ve konuyla alakalı kendi tespitlerinin haklılığını, selef ulemasından yaptığı nakillerle ispat etmeye çalışır.
Ona göre bu âlim (el-âlimu’l-fâdıl!) meseleyi ya anlayamamış, ya da basite almıştır. Halbuki ‘dad’ ve ‘ta’ harflerinin yanlış telaffuzu namazı tehlikeye
sokacak derecede önemlidir. Zaten bu gibi âlimlerin konuyu önemsememesi sebebiyledir ki okuyuş hataları bölgede bu derece şuyu’ bulmuştur. Halbuki
ulemaya düşen görev insanları uyarmak ve hatalarını düzeltmektir. 39
Risale bir hâtimeyle biter. Ancak yukarıda da ifade edildiği gibi birinci

37
38
39

zu dile zor geldiğinden Arapçaya lakap olmuş ve Araplar ḍâd ile konuşan “en-nâtikûne bi’d-ḍâd”
diye anılmışlardır. Dâd harfi, telaffuzu dile ağır gelen, zamanla değişik harfler şeklinde seslendirilen, bu özelliklerinden dolayı da belki de en çok tartışmalara konu olmuş ve hakkında kitaplar
yazılmış bir harftir. Bk: Küçük, Cemil, Kıraat İlminde Dâd Harfi, Doktora tezi, YY Üniv. 2015
Van, 1-258; Remzi Ateşyürek, Dâd Harfinin Okunuş Özelliği M. Mer’âşî (Saçaklızâde)’nin Hayatı ve Eserleri, OMÜ İlahiyat Fak. Dergisi, 2005, sy: 20-21, s. 237-252.
Mahmud Zokaydî, er-Risaletu fi’d-Dâd ve’t-Tâ, 1352, yazma eser, 1b.
Bu âlimin amcazâdesi Molla Hâmid olduğu bazı torunları tarafından ifade edilmektedir.
Mahmud Zokaydî, er-Risaletu Fi’d-Dâd ve’t-Tâ, 1352, yazma eser, 1b.
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nüshanın sonunda, ikinci nüshada bulunmayan konuyla alakalı faydalı nakiller yer almaktadır. Tahkik kısmında bunlara işaret edilmiştir.
Eserin genelinde Molla Mahmud, ele aldığı konularla alakalı bazı temel kaynaklardan40 yapmış olduğu nakilleri ya aynen, ya da kısmi tasarrufta bulunarak yapmıştır. Müellifin yapmış olduğu alıntılarda ismi geçen âlim
ve eserlerin başlıcaları şunlardır:41
İbn Hacer el-Heytemî (ö. 974/1567)’nin “Tuhfetu’l-Muhtac bi Şerhi’lMinhâc”,42 Süleyman bin Ömer el-’Uceylî el-Ezherî el-Cemel (ö.
1204/1790),43 Ahmed bin Ahmed Şihâbuddîn el-Kalyûbî (1069/1659),44
Ebû Bişr Sîbeveyhî (ö. 180/796)’nin “el-Kitâb”,45 Ahmed bin Hasan bin
Yusuf el- Cârperdî et-Tebrîzî (746/1345),46 Muhammed bin Ebubekir
el-Hamevî İbn Cemâ’â (ö. 819/1416)’nın “Hâşiye ‘ale Şerhi’l-Çârperdî
‘ale’ş-Şâfiye”,47 İbn Kâsım el-’Abbâdî (ö. 994/1586)’nin “Hâşiyetun ‘ale
Tuhfeti’l-Muhtâc”,48 Şebramellesî (ö 1087)’nin “Hâşiyetun ‘ale Nihâyeti’lMuhtâc”,49 Abdulhamîd eş-Şirvânî (ö. 606/1210)’nin “Havâşî ‘ale Tuhfeti’lMuhtac bi-Şerhi’l-Minhâc”,50 Ebu’l-Hayr Muhammed İbnü’l-Cezerî (ö.
751/833),51 Şemsuddîn er-Remelî (ö. 1004),52 Şeyhü’l-İslâm Zekeriyya
el-Ensârî (823/926),53 Molla Halil es-Siirdî (ö. 1843),54 Hüccetü’l-İslâm

40

41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54

Eserde adı geçen bazı şerh ve hâşiyelerle alakalı şu bilgiyi vermekte yarar vardır: İmam Nevevî’nin
Minhâcü’t-Tâlibîn adlı eserine İbn Hacer el-Heytemî’nin Tuhfetü’l-muhtâc adıyla yaptığı şerhe İbn
Kâsım el-Abbâdî ve Abdülhamîd eş-Şirvânî’nin hâşiyeleri; aynı metne Celâleddin el-Mahallî’nin
yazdığı şerhe Kalyûbî ve Şeyh Amîre’nin hâşiyeleri; Ebû Şücâ‘ın el-Muhtasar (Ğâyetü’l-ihtisâr)
adlı eseri için Hatîb eş-Şirbînî’nin kaleme aldığı şerhe Süleyman el-Büceyrimî’nin ve İbn Kâsım
el-Gazzî’nin şerhine Birmâvî ve Bâcûrî’nin hâşiyeleri bulunmaktadır.
[  ] أnüshası dikkate alınarak varak numaraları verilmiştir.
Bk. Er-Risaletu Fi’d-Dâd Ve’t-Tâ, vrk 4b, 5a, 5b
Bk. Er-Risaletu Fi’d-Dâd Ve’t-Tâ, vrk 4b.
Bk. Er-Risaletu Fi’d-Dâd Ve’t-Tâ, vrk 4b.
Bk. Er-Risaletu Fi’d-Dâd Ve’t-Tâ, vrk 3a.
Bk. Er-Risaletu Fi’d-Dâd Ve’t-Tâ, vrk 3a.
Bk. Er-Risaletu Fi’d-Dâd Ve’t-Tâ, vrk 3a.
Bk. Er-Risaletu Fi’d-Dâd Ve’t-Tâ, vrk 5a.
Bk. Er-Risaletu Fi’d-Dâd Ve’t-Tâ, vrk 5a.
Bk. Er-Risaletu Fi’d-Dâd Ve’t-Tâ, vrk 4b, 5a.
Bk. Er-Risaletu Fi’d-Dâd Ve’t-Tâ, vrk 5a, 7b, 7b, 8b.
Bk. Er-Risaletu Fi’d-Dâd Ve’t-Tâ, vrk 5b.
Bk. Er-Risaletu Fi’d-Dâd Ve’t-Tâ, vrk 5b.
Bk. Er-Risaletu Fi’d-Dâd Ve’t-Tâ, vrk 7b, 8a
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Muhammed Gazâlî (ö. 505/1111)’nin “İhyâi Ulumiddîn”,55 Şihâbudîn edDimyâtî (ö. 1117/1705),56 Muhammed el-Bûsîrî (ö. 695/1295),57 Ebû Saîd
es-Sîrâfî (ö. 368/979),58 Fahreddin er-Râzî (ö. 606/1210)’nin “Mefâtîhu’lĞayb”,59 Celâluddîn es-Suyûtî (ö. 911/1505)’nin “el-İtkân”60 adlı eseri.
Müellifin temel kaynakları kullanma konusundaki vukufiyeti ve kaynaklara yaptığı atıfların mevsukiyeti tamdır. Nakilleri bazen aynen, bazen
de kısmi tasarrufta bulunarak yapmıştır. Şayet yaptığı nakilde, ibâreyi aynen
almayıp tasarrufta bulunmuşsa buna mutlaka değinmiştir.
Tahkikini yaptığımız bu risâlede âyetlerin yerleri gösterilmiş, hadislerin
tahrici yapılmıştır. Risâlenin iki nüshâsındaki pek az da olsa görülen bazı farklar dipnotta gösterilmiştir. Ayrıca atıf yapılan şahıs ve eserlerle ilgili
olarak konuyla alakalı temel kaynaklardan kısa bilgiler verilmiştir.

SONUÇ
Molla Mahmud Zokaydî, yirminci asırda Türkiye’nin doğusunda yetişmiş önemli bir âlimdir. Arapça, fıkıh, akâid, tefsir, hadis ve tasavvuf gibi
ilim dallarında iyi bir eğitim gördükten sonra babasının Zokayd´daki medresesinde müderris olarak talebe okutmuş, fıkhi konularda soru sormaya
gelen kimselere fetvalar vermiş, sorunlarını çözmeye çalışmıştır.
Hayatı boyunca çeşitli engellemelere rağmen ilmi faaliyetlerden geri
kalmayan ve son derece vakarlı, onurlu, cesur bir şahsiyet olarak temayüz
eden Zokaydî, irşad görevini de en iyi şekilde îfâ etmiştir. Gittiği yerlerde
insanlara İslâm dîninin emir ve yasaklarını anlatmış, onlara Kur’ân ve Sünnete sarılmalarını, farzları yerine getirip büyük günahlardan kaçınmalarını tavsiye etmiştir. Kendisini ziyarete gelenleri faydalı ilme ve ibadete teşvik etmiştir.
Osmanlının son dönemleriyle Cumhuriyetin ilk dönemleri arasında yaşamış olan Şeyh Mahmud ez-Zokaydî, yazmış olduğu bazı eserlerde, tarihi

55
56
57
58
59
60

Bk. Er-Risaletu Fi’d-Dâd Ve’t-Tâ, vrk 8a, 8b,
Bk. Er-Risaletu Fi’d-Dâd Ve’t-Tâ, vrk 8b,
Bk. Er-Risaletu Fi’d-Dâd Ve’t-Tâ, vrk 10a,
Bk. Er-Risaletu Fi’d-Dâd Ve’t-Tâ, vrk 10a,
Bk. Er-Risaletu Fi’d-Dâd Ve’t-Tâ, vrk 10b,
Bk. Er-Risaletu Fi’d-Dâd Ve’t-Tâ, vrk 11a, 11b.
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süreç boyunca İslam toplumunda meydana gelen temel problemleri teşhis
etmiş ve çözüm yolları göstermiştir. Ona göre hal çaresi: adalet, İslam birliği ve İslam ahlakının yeniden tesis edilmesidir.
Şeyh Mahmud, farklı alanlarda geniş bilgiye sahip bir âlim olarak birçok konuda eserler yazdı. Ayrıca sohbet ve vaazları, sürgün yıllarında yazdığı mektupları ve eleştirel yazıları ile Zokaydî çok yönlü âlim ve entellektüel bir şahsiyet olarak tanındı.
Molla Mahmut, telif ve derleme türü çalışmalarıyla klasik ilim geleneğine hizmet etmeye gayret göstermiş, yazmış olduğu kitaplarda, selefin eserleriyle gelen kültür mirasını sahiplenip kitlelere yaymayı hedef edinmiştir.
Günümüze kadar ulaşan meşhur çalışmaları şunlardır: Şerhu’l-Ma’fuvvât,
Kitabu’l-Hukuk ve’s-Suhbe, Kitabun fi Bahsi’l-Eyman ve’t-Talak, Tarihu
Ensabi’l-Enbiya, Hülasatu Edebi’d-Din ve’d-Dünya, es-Seyahatu ilâ Beyrut, et-Teb’îdu ilâ Antalya ve’s-Seyahatu fî Diyâri’l-İslam ve çok sayıda
Risâle.
Molla Mahmud’un “er-Risaletu fi’d-Dâdi ve’t-Tâ” adlı eseri, kıraat ve
fıkha dair on bir varaklık bir risale olup ‘Dad’ ve ‘Ta’ harflerinin mahreçlerinden bahsetmekte, yanlış okumaların namazları bozup bozmayacağı gibi
fıkhi konulara değinmektedir.
Risâle, özellikle fıkıh kaynakları ile ilgili Şâfiî mezhebine ait temel eserlerden ve kıraatla ilgili bazı kitaplardan yapılan nakillerle beraber müellifin
değerlendirmelerini ortaya koyduğu bir çalışmadır. Bu risalenin tahkik edilerek yayımlanması, ilim mirasımızın anlaşılması hususunda mütevazi bir
katkı sunacaktır.
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اﻟﻀﺎد ﱠ
اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ ﻓﻲ ﱠ
واﻟﻄﺎء ّ
ﻟﻠﻤﻼ ﻣﺤﻤﻮد اﻟ ُﺰوَﻗـ ْﻴﺪي

ﺑﺴﻢ اﻟﻠﻪ اﻟﺮﺣﻤﻦ اﻟﺮﺣﻴﻢ
اﻟﺼﻼة واﻟﺴﻼم ﻋﻠﻰ أﺷﺮف ﻣﺨﻠﻮﻗﺎت،
اﻟﺤﻤﺪ ﻟﻠﻪ ﺣﻤﺪاً ﻳﻠﻴﻖ ﺑﺠﻼل ذاﺗﻪ وﻋﻈﻤﺔ ﺻﻔﺎﺗﻪ ،و ﱠ
وﻋﻠﻰ آﻟﻪ وﺻﺤﺒﻪ ﻣﺪة ﺑﻘﺎء أرﺿﻪ وﺳﻤﺎواﺗﻪ.
أﻳﺖ أﻫﻞ ﻗﻄﺮﻧﺎ ﺑﻞ ﻏﺎﻟﺐ اﻷﻗﻄﺎر ﻏﺎب ﻋﻨﻬﻢ اﻟﺘﻠﻔﻆ ﱠ
ﺑﺎﻟﻀﺎد اﻟ ُـﻤ ْﻌ َﺠ َﻤﺔ
أﻣﺎ ﺑﻌﺪ ،ﻓﻠ ﱠﻤﺎ ر ُ
وﱠ
اﻟﻄﺎء اﻟ ُـﻤ ْﻬ َﻤﻠَﺔ و َﻃ ِﻔ ُﻘﻮا ﻳﺘﻠ ﱠﻔﻈﻮن ﺑﻬﻤﺎ ﺗﻠﻔﻈﺎً أﺧﺮﺟﻬﻤﺎ ﻋﻦ ﺣﻘﻴﻘﺘﻬﺎ ﻓﺄﺧﺮﺟﻮﻫﻤﺎ ﻣﻦ ﻏﻴﺮ
ﻣﺨﺮﺟﻬﻤﺎ وأﻋﻄﻮﻫﻤﺎ ﻣﺎ ﻟﻴﺲ ﻟﻬﻤﺎ ﻣﻦ اﻟﺼﻔﺎت ،واﻟﺤﺎل أ ﱠن اﻟﻜﺘﺐ اﻟﻔﻘﻬﻴﺔ ﻣﺸﺤﻮﻧﺔ ﺑﺒﻄﻼن
أردت أن أﺑﻴﱢﻦ ﻟﻬﻢ ﻣﺨﺮج ﻫﺬﻳﻦ اﻟﺤﺮﻓﻴﻦ وﻣﺎ ﻟﻬﻤﺎ ﻣﻦ اﻟﺼﻔﺎت ﺣﺘﻰ ﻳﻈﻬﺮ ﻟﻬﻢ
ﱠ
اﻟﺼﻼة إذ ذاك ُ
اﻟﺤﻖ وﻳﺘﺮﻛﻮا اﻟﺠﺪال ﻓﻲ ذﻟﻚ َوَﻣﺎ َذﻟ َ
ْﺖ َوإِﻟَﻴْ ِﻪ
ِﻚ َﻋﻠَﻰ اﻟﻠﱠ ِﻪ ﺑ َِﻌﺰِﻳ ٍﺰ َوَﻣﺎ َﺗـ ْﻮﻓِﻴﻘِﻲ إﱠِﻻ ﺑِﺎﻟﻠﱠ ِﻪ َﻋﻠَﻴْ ِﻪ َﺗـ َﻮﱠﻛﻠ ُ
ِﻴﺐ ،وﻻ ﺣﻮل وﻻ ﻗﻮة إﻻ ﺑﺎﻟﻠﻪ اﻟﻌﻠﻲ اﻟﻌﻈﻴﻢ.
أُﻧ ُ
]ﻣﻘﺪﻣﺔ[
إﻳﻀﺎح
اﻋﻠﻢ أﻧﻪ ﻻ ﺑﺪ ﻣﻦ ﻣﻘﺪﻣﺔ ﺗﺸﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺑﻴﺎن اﻟ َـﻤ ْﺨ َﺮج واﻟﺼﻔﺔ ﻟﻐ ًﺔ واﺻﻄﻼﺣﺎً ،ﺛﻢ
ِ
ِ
ﺧﻔﺎء ﺑﻌﺪ ذﻟﻚ إن ﺷﺎء اﻟﻠﻪ.
ﻣﺨﺮِج
وﺻﻔﺎت ﻫﺬﻳﻦ اﻟﺤﺮﻓﻴﻦ ﺑﺤﻴﺚ ﻻ ﻳﺒﻘﻰ ٌ
ﻓﺄﻗﻮل:
اﻟـﻤ ْﺨﺮج :اﺳﻢ ﻣﻜﺎن اﻟﺨﺮوج ﻟﻠﺸﻲء .واﺻﻄﻼﺣﺎً :ﻋﺒﺎرة ﻋﻦ ﺳﺒﻌ َﺔ ﻋﺸﺮ 61أو ﺳﺘ َﺔ ﻋﺸﺮ62
َ
َ
َ َ
ٍ
اﺧﺘﻼف ﺑﻴﻨﻬﻢ ﻓﻲ ذﻟﻚ .ﺗﺨﺮج ﻣﻨﻬﺎ ﺣﺮوف اﻟﻬﺠﺎء اﻟﺘﺴﻌﺔ واﻟﻌﺸﺮون،
ﻋﺸﺮ 63ﻋﻠﻰ
أو أرﺑﻌ َﺔ َ
وﺻﻞ وﺳﻜﻨﱠﻪ أو ﺷ ﱢﺪدﻩ
ﺛﻢ إﻧﻚ إذا أردت أن ﺗﺨﺘﺒﺮ ﻣﺨﺮج ﻛﻞ ﺣﺮف وﺗﻌﺮﻓﻪ ﻓﺄدﺧﻞ ﻋﻠﻴﻪ ﻫﻤﺰة ٍ
َب« اﻧﻘﻄﻊ ﺻﻮﺗﻚ ﻋﻨﺪ
وﺗﻠ ﱠﻔﻆ ﺑﻪ ،ﻓﺤﻴﺚ اﻧﻘﻄﻊ ﺻﻮﺗﻚ ﺑﻪ ﻓﻬﻮ ﻣﺨﺮﺟﻪ ،ﻣﺜﻼً :إذا ﻗﻠﺖ» :ا ْ
ُ
ْﻖ
ﺧﻤﺲ:
اﻟﺸﻔﺘﻴﻦ ،ﻓﻬﻤﺎ ﻣﺨﺮج اﻟﺒﺎء ،وﻛﺬا ﻏﻴﺮﻩ ،ﺛﻢ إن ﺟﻬﺎت اﻟ َـﻤ َﺨﺎرِج
اﻟﺠﻮف واﻟْ َﺤﻠ ُ
ٌ
واﻟﻠﱢ َﺴﺎ ُن واﻟﺸﻔ ُﺔ 64واﻟﺨﻴﺸﻮُم.
ﻗﺎﺋﻢ ﺑﺎﻟﻤﻮﺻﻮف ﱢ
ذاﺗﻲ ﻗﺎﺋ ٍﻢ ﺑﺎﻟﺤﺮف
ﻣﻌﻨﻰ ٍ
ﻣﻌﻨﻰ ٌ
ﻳﻮﺿﺤﻪ ،واﺻﻄﻼﺣﺎً :ﻋﺒﺎرة ﻋﻦ ً
واﻟﺼﻔﺔ ﻟﻐ ًﺔ ً
ﻛﺎﻟﺬال و ﱠ
ﻳﻤﻴﱢﺰ اﻟﺤﺮوف اﻟ ُـﻤ ْﺸﺘَﺮَﻛﺔ ﻓﻲ اﻟ َـﻤ ْﺨﺮج ،ﱠ
اﻟﻈﺎء اﻟﻤﺸﺎﻟﺔ ﻓﺈﻧﻪ ﻟﻮﻻ اﻟﺘﺴﻔﻞ واﻻﻧﻔﺘﺎح ﻓﻲ
َ
ﱠ
ﻇﺎء.
اﻟﺬال ﻟﻜﺎﻧﺖ ً
61

62
63
64

وﻣﻜﻲ ﺑﻦ أﺑﻲ ﻃﺎﻟﺐ ،و اﺑﻦ اﻟﺠﺰري ،اﻧﻈﺮ :اﻟﻨﺸﺮ ﻓﻲ اﻟﻘﺮاءات اﻟﻌﺸﺮ  ،ﻟﺸﻤﺲ اﻟﺪﻳﻦ
ﻋﻨﺪ اﻟﺨﻠﻴﻞ ﺑﻦ أﺣﻤﺪ اﻟﻔﺮاﻫﻴﺪيّ ،
أﺑﻮ اﻟﺨﻴﺮ اﺑﻦ اﻟﺠﺰري  ،ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻳﻮﺳﻒ )ت  833ﻫـ( ،ﺗﺤﻘﻴﻖ :ﻋﻠﻲ ﻣﺤﻤﺪ اﻟﻀﺒﺎع اﻟﻤﻄﺒﻌﺔ اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ اﻟﻜﺒﺮى،
198/1؛ ﻏﺎﻳﺔ اﻟﻤﺮﻳﺪ ﻓﻲ ﻋﻠﻢ اﻟﺘﺠﻮﻳﺪ ،ﻟﻌﻄﻴﺔ ﻗﺎﺑﻞ ﻧﺼﺮ ،اﻟﻘﺎﻫﺮة ،اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻟﺴﺎﺑﻌﺔ.126/1 ،
ﻋﻨﺪ ﺳﻴﺒﻮﻳﻪ ،اﻧﻈﺮ :اﻟﻤﺼﺪر اﻟﺴﺎﺑﻖ.
ﻋﻨﺪ اﻟﻔﺮاء ،اﻧﻈﺮ :اﻟﻤﺼﺪر اﻟﺴﺎﺑﻖ.
وﻫﻲ ﺛﻨﺘﺎن.
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واﻟ َـﻤ ْﺨ َﺮج ﻛﺎﻟﻤﻴﺰان ﻳُ ُ
ﻌﺮف ﺑﻪ اﻟﻜﻤﻴﺔ واﻟﺼﻔﺎت ﻛﺎﻟﻨﺎﻗﺪ ﻳﻌﺮف ﺑﻬﺎ اﻟﻜﻴﻔﻴﺔ ،وﻟﻮﻻ اﻟ َـﻤ َﺨﺎرِج
ﻗﻠﺖ :إذا ِ
اﻟﺼﻔﺎت ﺗﻤﱢﻴـ ُﺰ اﻟﺤﺮوف
ﻛﺎﻧﺖ
ُ
واﻟﺼﻔﺎت ﻟﻜﺎن ﻛﻼم اﻟﺒﺸﺮ ﻛﺄﺻﻮات اﻟﺤﻴﻮاﻧﺎت ،ﻓﺈن َ
اﻟ ُـﻤ ْﺸﺘَﺮَﻛﺔ َﻣ ْﺨ َﺮﺟﺎً ،ﻓﻤﺎ ﻓﺎﺋﺪ ُة ﺑﻴﺎﻧﻬﺎ ﻓﻲ ﻏﻴ ِﺮ اﻟ ُـﻤ ْﺸﺘَﺮَﻛﺔ ﱠ
ﻛﺎﻟﻀﺎد ﻣﻊ أ ﱠن
اﻟﻌﻠﻤﺎء ﻳُﺒﻴﱢﻨﻮن ذﻟﻚ
َ
أﻳﻀﺎً؟
ﻗﻠﺖ :إﻧﻬﺎ أﻳﻀﺎً ﺗُﻤﱢﻴـ ُﺰﻫﺎ ﺑﺒﻴﺎن ﱢ
ِ
اﻟﺼﻔﺎت ﺗﻤﱢﻴـ ُﺰ
اﻟﻀﻌﻴﻒ ﻣﻨﻬﺎ ،ﻓﺤﺘﻰ ﻗﻮﻟﻬﻢ:
ﻣﻦ
ُ
ُ
اﻟﻘﻮي َ
ﻋﺸﺮ ﺻﻔﺔ ﻋﻠﻰ
اﻟﺤﺮوف اﻟ ُـﻤ ْﺸﺘَﺮَﻛﺔ ﻓﻲ اﻟ َـﻤ ْﺨ َﺮج أي ﻷﻧﻬﺎ ﻣﺤﻞ اﺷﺘﺒﺎ ٍﻩ دون ﻏﻴﺮﻫﺎ ،وﻫﻲ ﺗﺴﻌ َﺔ َ
اﻟﻤﺸﻬﻮر ،وﺑﻌﻀﻬﻢ ﻋ ﱠﺪﻫﺎ ﺛﻤﺎﻧﻴ َﺔ ﻋﺸﺮ ﺑﺈﺳﻘﺎط ﺻﻔﺔ اﻟﻤ ﱢﺪ ،وﺑﻌﻀﻬﻢ ﺳﺒﻌ َﺔ ﻋﺸﺮ ﺑﺈﺳﻘﺎط ﺻﻔﺔ
ﺳﻤﻌﺖ ﻣﺎ ﺗﻠﻮﻧﺎ ﻋﻠﻴﻚ ُ
ﻓﻨﻘﻮل:
اﻟﻐﻨﱠﺔ .إذا
َ
ﻣﺨﺮج ﱠ
اﻟﻀﺎد ﻣﻦ إﺣﺪى ﺣﺎﻓﺘﻲ اﻟﻠﱢ َﺴﺎن ﻳﺴﺎراً أو ﻳﻤﻴﻨﺎً أو ﻣﻨﻬﻤﺎ وﻣﺎ ﻳﻠﻴﻬﺎ ﻣﻦ اﻷَ ْﺿ َﺮاس
اﻟﺘﻲ ﺗﻌﱢﺒـﺮ ﻋﻨﻬﺎ اﻷﻛﺮاد )ﺑ ِﺪﻧْﺪا ِن ُﻛﺮ ِﺳﻰ( وﻳﻄﻮل ﻣﺨﺮﺟﻪ إﻟﻰ ﻣﺨﺮج ﱠ
اﻟﻼم ﻓﻠﺬا ﻳﺴﻤﻰ ﱠ
اﻟﻀﺎد
ْ
ُ
ﱢ
ﱠ
ﻣﺴﺘﻄﻴﻼً ،وﻣﺨﺮج اﻟﻼم ﺑﻴﻦ ﺣﺎﻓﺔ اﻟﻠ َﺴﺎن وﻣﺎ ﻳﻠﻴﻬﺎ ﻣﻦ اﻟْ َﺤﻨَﻚ اﻷﻋﻠﻰ ﻣﻤﺎ ﻳﻠﻲ ﻓﻮﻳﻖ اﻟﻀﺎﺣﻚ
واﻟﻨﺎب واﻟ ﱠﺮﺑﺎﻋﻴﺔ واﻟﺜﻨﻴﱠﺔ.
ﺗﻨﺒﻴﻪ :اﻷﺳﻨﺎن اﺛﻨﺎن وﺛﻼﺛﻮن ﻏﺎﻟﺒﺎً ،أرﺑﻌ ٌﺔ ﺗُ َﺴ ﱠﻤﻰ ﺛﻨﺎﻳﺎ ،ﺛﻨﺘﺎن ﻣﻦ أﻋﻠﻰ وﺛﻨﺘﺎن ﻣﻦ أﺳﻔﻞ ،وأرﺑﻌ ٌﺔ
أﻧﻴﺎب وﻫﻲ اﻟﻤﺤﻴﻄﺔ ﺑﺎﻟﺮﺑﺎﻋﻴﺔ،
رﺑﺎﻋﻴﺔ ﺑﻮزن ﺛﻤﺎﻧﻴﺔ ،وﻫﻲ اﻟﻤﺤﻴﻄﺔ ﺑﺎﻟﺜﻨﺎﻳﺎ اﻟﻌﻠﻴﺎ واﻟﺴﻔﻠﻰ ،وأرﺑﻌ ٌﺔ ٌ
اﻟﻌﻠﻴﺎ واﻟﺴﻔﻠﻰ ،وأرﺑﻌ ٌﺔ ﺿﻮ ٌ
اﺣﻚ وﻫﻲ اﻟﻤﺤﻴﻄﺔ ﺑﺎﻷﻧﻴﺎب اﻟﻌﻠﻴﺎ واﻟﺴﻔﻠﻰ ،واﺛﻨﺎ ﻋﺸﺮ ﻃﻮاﺣﻴﻦ وﻫﻲ
اﻟﻤﺤﻴﻄﺔ ﺑﺎﻟﻀﻮاﺣﻚ اﻟﻌﻠﻴﺎ واﻟﺴﻔﻠﻰ ﻣﻦ ﻛﻞ ﺟﺎﻧﺐ ﺳﺘ ٌﺔ :ﺛﻼﺛ ٌﺔ ﻣﻦ أﻋﻠﻰ وﺛﻼﺛ ٌﺔ ﻣﻦ أﺳﻔﻞ ،وأرﺑﻌ ٌﺔ
ﺗُ َﺴ ﱠﻤﻰ ﻧﻮاﺟﺬ ﱠ
ﺑﺎﻟﺬال اﻟ ُـﻤ ْﻌ َﺠ َﻤﺔ -وﻫﻲ اﻟﻤﺤﻴﻄﺔ ﺑﺎﻟﻄﻮاﺣﻴﻦ ﻣﻦ اﻟﺠﺎﻧﺒﻴﻦ وﺗُ َﺴ ﱠﻤﻰ ﺑﻬﺬﻩ اﻷرﺑﻌﺔأﺿﺮاس اﻟﺤﻠﻢ وأﺿﺮاس اﻟﻌﻘﻞ أﻳﻀﺎً ،وﻗﺪ ﻻ ﻳﻮﺟﺪ اﻟﻨﻮاﺟﺬ ﻓﺘﻜﻮن اﻷﺳﻨﺎن ﺛﻤﺎﻧﻴﺔ وﻋﺸﺮﻳﻦ ،ﻓﻤﺨﺮج
اﻟﻀﺎد ﻣﻦ ﺣﺎﻓﺔ اﻟﻠﱢ َﺴﺎن وﻣﺎ ﻳﺤﺎذﻳﻬﺎ ﻣﻦ اﻷَ ْﺿﺮاس اﻟﻌﻠﻴﺎ ،وﻳﻄﻮل إﻟﻰ ﻣﺨﺮج ﱠ
ﱠ
اﻟﻼم اﻟﺬي ﻫﻮ ﺗﻠﻚ
َ
اﻟﺤﺎﻓﺔ ﻣﻊ ﻣﺎ ﻳﺤﺎذﻳﻬﺎ ﻣﻦ اﻟﻀﻮاﺣﻚ إﻟﻰ اﻟﺜﻨﺎﻳﺎ ،ﻓﻔﻲ ﱠ
اﻟﻼم أﻳﻀﺎً ﻃﻮل اﻟ َـﻤ ْﺨ َﺮج ﻣﻘﺪارﻩ اﻟﻀﺎﺣﻚ
واﻟﻨﺎب واﻟﺮﺑﺎﻋﻴﺔ واﻟﺜﻨﻴﺔ ﻛﻤﺎ أن ﻣﻘﺪار ﻃﻮل ﻣﺨﺮج ﱠ
اس ﻛﻠﻬﺎ.
اﻟﻀﺎ ِد اﻷَ ْﺿ َﺮ َ
اﻟﻌﺎﻣﱠﺔ ﺑﻞ ﻣﻦ ﻳﻌ ﱡﺪون أﻧﻔﺴﻬﻢ ﻣﻦ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﱠ
ﺑﺎﻟﻀﺎد ﻣﺨﺮﺟﻴﻦ
إذا ﻋﺮﻓﺖ ذﻟﻚ ﺗﻌﺮف أن ﺗﻠ ﱡﻔ َﻆ َ
إﻳﺎﻫﺎ ﻣﻦ رأس اﻟﻠﱢ َﺴﺎن وأﺻﻮل اﻟﺜﻨﺎﻳﺎ اﻟﻌﻠﻴﺎ ﻋﺠﻴﺐ ﻻ ﻳُ ُ
ﻣﺤﺾ ﻷ ﱠن ﻫﺬا
ﺳﺒﺐ! ،وﺧﻄﺄٌ ٌ
ﻌﺮف ﻟﻪ ٌ
اﻟ َـﻤ ْﺨﺮج إﻧﻤﺎ ﻫﻮ ﱠ
ﻟﻠﻄﺎء واﻟ ﱠﺪال واﻟﺘﱠﺎء ،وأﻣﺎ ﺻﻔﺎﺗﻪ ﻓﻔﻴﻪ اﻟْ َﺠ ْﻬﺮ واﻟ ﱠﺮَﺧﺎ َوة و ِاﻻ ْﺳﺘ ِْﻌﻼء واﻹِ ْﻃﺒَﺎق
َ
و ِاﻻ ْﺳﺘ َ
ِﻄﺎﻟَﺔ ﻛﻤﺎ ﻫﻮ ﻣﻌﻠﻮٌم ﻣﻦ ﺟﻤﻴﻊ ُﻛ ِ
ﺘﺐ اﻟﻘﺮاءات.65
ﻓﺎﻟْ َﺠ ْﻬﺮ ﻟﻐ ًﺔ :اﻹﻋﻼ ُن ،واﺻﻄﻼﺣﺎً :ﻗﻮٌة ﻓﻲ اﻟﺤﺮف ﺗﻤﻨﻊ اﻟَﻨـ َﻔ َﺲ ﻣﻦ اﻟﺠﺮﻳﺎن ﻋﻨﺪ اﻟﻨ ْﱡﻄﻖ
65

اﻧﻈﺮ :ﻏﺎﻳﺔ اﻟﻤﺮﻳﺪ155/1 ،؛ ﻓﺘﺢ رب اﻟﺒﺮﻳﺔ ﺷﺮح اﻟﻤﻘﺪﻣﺔ اﻟﺠﺰرﻳﺔ ﻟﺼﻔﻮت ﻣﺤﻤﻮد ﺳﺎﻟﻢ55/1 ،؛ اﻹﺗﻘﺎن ﻓﻲ ﻋﻠﻮم اﻟﻘﺮآن
ﻟﻠﺴﻴﻮﻃﻲ ،ﻋﺒﺪ اﻟﺮﺣﻤﻦ ﺑﻦ اﻟﻜﻤﺎل ﺟﻼل اﻟﺪﻳﻦ ،ﺑﻴﺮوت ،دار اﻟﻜﺘﺐ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ.259/1.
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َﻖ( ﻓﺈﻧﻚ ﻋﻨﺪ اﻟﺘﻠﻔﻆ ﺑﻬﺎ ﺗﺠﺪ َﻧـ َﻔ َﺴ َﻚ ﻣﻤﻨﻮﻋﺎً ﻣﻦ اﻟﺠﺮﻳﺎن اﻟﺬي
ﺑﻪ ﻣﺘﺤﺮﻛﺎً وﻣﺜﱠﻠﻮا ﻟﻪ ﺑـ )َﻗـﻘ َ
ﻓﻲ َ
ﺺ َﺳ َﻜ ْﺖ ،وﻣﺎ ﺳﻮاﻫﺎ
َﺤﺜﱠُﻪ َﺷ ْﺨ ٌ
)ﻛ َﻜ َﻚ( ،وﺿﺪﻫﺎ اﻟﻬﻤﺲ ،واﻟﺤﺮوف ﻳﺠﻤﻌﻬﺎ ﻗﻮﻟﻚ :ﻓ َ
ﻣﺠﻬﻮرة.
ﺿﻌﻒ اﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ اﻟ َـﻤ ْﺨ َﺮج ﺑﺤﻴﺚ ﻳﺠﺮي اﻟﺼﻮت ﻋﻨﺪ
اﻟﻠﻴﻦ .واﺻﻄﻼﺣﺎًُ :
واﻟ ﱠﺮَﺧﺎ َوُة ﻟﻐ ًﺔُ :
َب( ﻓﺈﻧﻪ
َس( ﺗﺮى ﺻﻮﺗﻚ ﺟﺎرﻳﺎً ﺑﺨﻼف ﻣﺎ إذا َ
اﻟﺘﻠﻔﻆ ﺑﻬﺎ ﺳﺎﻛﻨﺔ ،ﻓﺈﻧﻚ إذا َ
ﻗﻠﺖ) :ا ْ
ﻗﻠﺖ )ا ْ
ﻳﻨﺤﺒﺲ ﻓﻲ اﻟ َـﻤ ْﺨ َﺮج .وﺿﺪﻫﺎ ﱢ
اﻟﺸ ﱠﺪة ،وﻳﺠﻤﻊ اﻟﺸﺪﻳﺪة ﻗﻮﻟﻚ» :أﺟﺪك ّ
ﻗﻄﺒﺖ« ،واﻟﺤﺮوف
اﻟﺮﺧﻮة ﻳﺠﻤﻌﻬﺎ» :ﻫﻮز ﺛﺨﺬ ﺿﻈﻎ ﻳﺴﺢ ﻓﺸﺺ« ،وﺑﻴﻦ اﻟﺮﺧﻮة واﻟﺸﺪﻳﺪة ﺧﻤﺴﺔ أﺣﺮف
ﻳﺠﻤﻌﻬﺎ ﻗﻮﻟﻚ» :ﻟ ِْﻦ ُﻋ َﻤ ْﺮ« ،ﻟﻴﺲ ﻓﻴﻬﺎ اﻧﺤﺼﺎر ﻛﺎﻧﺤﺼﺎر اﻟﺸﺪﻳﺪة ،وﻻ ﺟﺮﻳﺎن ﻛﺠﺮﻳﺎن
ﺑﺎﻟﺤﺞ واﻟﻄﺶ واﻟﺨﻞ ﻋﻨﺪ اﻟﻮﻗﻒ.
اﻟﺮﺧﻮة ،وﻣﺜﱠﻠﻮا ﻟﻬﺎ ﱢ
ﻋﻦ ارﺗﻔﺎع اﻟﻠﱢ َﺴﺎن إﻟﻰ اﻟْ َﺤﻨَﻚ اﻷﻋﻠﻰ ﻋﻨﺪ
ﺗﻔﺎع ،واﺻﻄﻼﺣﺎً :ﻋﺒﺎرٌة ِ
ﻼء ﻟﻐ ًﺔ :اﻻر ُ
و ِاﻻ ْﺳﺘ ِْﻌ ُ
ﺺ َﺿ ْﻐ ٍﻂ ﻗ ْ
ِﻆ« ،وﻣﺎ ﺳﻮاﻫﺎ ُﻣ ْﺴﺘَ ِﻔﻠَﺔ وﻫﻲ ﺿﺪ اﻟ ُـﻤ ْﺴَﺘـ ْﻌﻠِﻴَﺔ،
»ﺧ ﱠ
اﻟﻨ ْﱡﻄﻖ ﺑﺤﺮوﻓﻪ ،وﻳﺠﻤﻌﻬﺎ ﻗﻮﻟﻚُ :
وﻳﻘﺎل ﻟﺤﺮوف ِاﻻ ْﺳﺘ ِْﻌﻼء ﺣﺮوف اﻟﺘﻔﺨﻴﻢ وأﻋﻼﻫﺎ ﱠ
اﻟﻄﺎء ،ﻛﻤﺎ أن أﺳﻔﻞ اﻟﻤﺴﺘﻔﻠﺔ اﻟﻴﺎء.
ِ
اﻧﻄﺒﺎق ﺷﻲ ٍء ﻣﻦ اﻟﻠﱢ َﺴﺎن ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻳﺤﺎذﻳﻪ
اﻻﻟﺘﺼﺎق ،واﺻﻄﻼﺣﺎً :ﻋﺒﺎرٌة ﻋﻦ
ﺎق ﻟﻐ ًﺔ:
ُ
واﻹِ ْﻃﺒَ ُ
اﻟﻄﺎء ،وأﻛﺜﺮﻫﺎ إﻃﺒﺎﻗﺎً ﱠ
اﻟﻀﺎد و ﱠ
اﻟﺼﺎد و ﱠ
اﻟﻄﺎء .وﺿﺪﻫﺎ:
ﻣﻦ ﻏﺎر اﻟْ َﺤﻨَﻚ اﻷﻋﻠﻰ ،وﺣﺮوﻓﻪ :ﱠ
اﻻﻧﻔﺘﺎح ،وﺣﺮوﻓﻪ ﻣﺎ ﺳﻮى اﻷرﺑﻌﺔ.
اﻟﺼ ِ
ٍ
ﺣﺮوف ﻻ
ﻤﺖ وﻫﻮ اﻟﻤﻨ ُﻊ ،واﺻﻄﻼﺣﺎً :ﻋﺒﺎرٌة ﻋﻦ ﺟﻤﻠ ِﺔ
و
اﻻﺻﻤﺎت ﻟﻐ ًﺔ :ﻣﺄﺧﻮٌذ ﻣﻦ ﱠ
ُ
ﺧﻤﺎﺳﻲ ﻟﺜﻘﻠﻬﺎ ﺑﺨﻼف ﺿﺪﻫﺎ اﻟﺘﻲ ﺗُ َﺴ ﱠﻤﻰ )ﻣﺬﻟﻘﺔ( ﻓﺈﻧﻬﺎ ﺧﻔﻴﻔﺔ ،ﻓﻠﺬا ﻳﺘﺮﻛﺐ
ﺑﺎﻋﻲ وﻻ
ٌ
ﻳﺘﺮﻛﺐ ر ٌ
اﻟﺮﺑﺎﻋﻲ واﻟﺨﻤﺎﺳﻲ ﻣﻨﻬﺎ وﺣﺪﻫﺎ ،وﻫﻲ ﻟﻐ ًﺔ :ﻣﺄﺧﻮذ ٌة ﻣﻦ اﻟ َﺬﻟَ ِﻖ ﺑﻤﻌﻨﻰ اﻟﻄﺮف ،واﺻﻄﻼﺣﺎً:
ٍ
ﺣﺮوف ﺗﺨﺮج ﻣﻦ َزﻟَ ِﻖ اﻟﻠﱢ َﺴﺎن أو َزﻟَ ِﻖ اﻟﺸﻔﺔ؛ أي :ﻃﺮﻓﻬﻤﺎ ،ﻳﺠﻤﻌﻬﺎَ» :ﻓـ ﱠﺮ ﻣﻦ ﻟُ ﱟﺐ«،
ﺻﻔ ُﺔ
و ِاﻻ ْﺳﺘ َ
ِﻄﺎﻟَﺔ ذ ُِﻛ َﺮ ْت ﺳﺎﺑﻘﺎً.
ﻓﺈذا ﺗﻠﻔﻈﺖ ﱠ
ﺑﺎﻟﻀﺎد ﻣﻦ ﻣﺨﺮﺟﻬﺎ وأﻋﻄﻴﺘﻬﺎ ﺣﻘﻬﺎ ﻣﻦ اﻟﺼﻔﺎت اﻟﻤﺬﻛﻮرة ﻓﺤﻴﻨﺌﺬ ﻳﺸﺒﻪ
ﱠ
اﻟﻐﻔﻴﺮ ﻣﻦ اﻟﻔﺤﻮل .ﻓﺈذن اﻟﻨ ْﱡﻄﻖ ﺑﻬﺎ ﻓﻲ
ﺻﻮﺗﻬﺎ ﺻﻮت اﻟﻈﺎء اﻟﻤﺸﺎﻟﺔ ﻻ ﻣﺤﺎﻟﺔ ﻛﻤﺎ ﻗﺎﻟﻪ اﻟﺠ ﱡﻢ ُ
ﻣﻤﻨﻮع ﻓﻲ اﻟﻘﺮاءة.
ﻗﻄﺮﻧﺎ ﺧﻄﺄٌ ٌ
ﻣﺤﺾ وﺗﺒﺪﻳ ٌﻞ ﻟﻪ ﺑﻐﻴﺮﻩ ٌ
وأﻣﺎ ﻣﺨﺮج ﱠ
اﻟﻄﺎء اﻟ ُـﻤ ْﻬ َﻤﻠَﺔ ﻓﻬﻮ رأس اﻟﻠﱢ َﺴﺎن وأﺻﻮل اﻟﺜﻨﺎﻳﺎ اﻟﻌﻠﻴﺎ ،وﺑﻬﺬا اﻟ َـﻤ ْﺨ َﺮج ﺗﺸﺘﺮك ﻓﻴﻪ
ﱠ
ﻣﺼﻤﺖ،
ﻣﻨﻔﺘﺢ
اﻟﻄﺎء اﻟﺘﱠﺎء واﻟ ﱠﺪال ،ﻟﻜﻦ ﺗﺘﻤﻴﱠﺰ ﺑﺎﻟﺼﻔﺎت ،ﻓﺈن اﻟ ﱠﺪال
ٌ
ﻣﺠﻬﻮر ﺷﺪﻳ ٌﺪ ﻣﺴﺘﻔ ٌﻞ ٌ
ٌ
ﻣﺼﻤﺖ ،و ﱠ
ﻣﺼﻤﺖ
ﻣﺴﺘﻌﻞ ﻣﻄﺒ ٌﻖ
ﻣﺠﻬﻮر ﺷﺪﻳ ٌﺪ
اﻟﻄﺎء
ﻣﻨﻔﺘﺢ
واﻟﺘﱠﺎء ﺷﺪﻳ ٌﺪ
ٍ
ٌ
ٌ
ﻣﻬﻤﻮس ﻣﺴﺘﻔ ٌﻞ ٌ
ٌ
ٌ
ﻣﻘﻠﻘﻞٌ.
واﻟﻘﻠﻘﻠ ُﺔ ﻟﻐ ًﺔ :اﻟﺤﺮﻛ ُﺔ ،واﺻﻄﻼﺣﺎً :ﻋﺒﺎرٌة ﻋﻦ ﺗﻘﻠﻘﻞ اﻟ َـﻤ ْﺨ َﺮج ﺑﺤﺮوﻓﻬﺎ ﻋﻨﺪ ﺧﺮوﺟﻬﺎ ﺳﺎﻛﻨﺔ
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ُﻄ ُﺐ َﺟﺪٍ« ﱠ
ﺣﺘﻰ ﻳُﺴﻤﻊ ﻟﻬﺎ ﻧﺒﺮة ﻗﻮﻳﺔ ،وﻫﻲ ﺣﺮوف» :ﻗ ْ
ﻓﺎﻟﻄﺎء أﻛﺜﺮ ﺷﺒﻬﺎً ﺑﺎﻟ ﱠﺪال ﻷﻧﻬﻤﺎ
ﻣﺠﻬﻮرﺗﺎن ﺑﺨﻼف اﻟﺘﱠﺎء ﻓﺈﻧﻬﺎ ﻣﻬﻤﻮﺳﺔ ،ﻓﺈذا أﺧﺮﺟﺖ ﱠ
اﻟﻄﺎء ﻣﻦ ﻣﺨﺮﺟﻬﺎ وأﻋﻄﻴﺘﻬﺎ ﺣﻘﻬﺎ ﻣﻦ
اﻟﺼﻔﺎت ﺻﺎرت داﻻً ﻣﻔﺨﻤ ًﺔ ﻣﻄﺒﻘﺔ ،وإذا أزﻟﺖ إﻃﺒﺎﻗﻬﺎ ﺻﺎرت داﻻً ﺣﻘﻴﻘﻴﺔ
اﻟﺼﺎ ُد ﺳﻴﻨﺎً و ﱠ
ﻗﺎل ﺳﻴﺒﻮﻳﻪ 66ﻓﻲ اﻟﻜﺘﺎب» :ﻟﻮﻻ اﻹِ ْﻃﺒﺎق ﻟﺼﺎرت ﱠ
اﻟﻈ ُﺎء ذاﻻً،
اﻟﻄ ُﺎء داﻻً و ﱠ
َ
ﻟﺨﺮﺟﺖ ﱠ
ِ
اﻟﻀﺎ ُد اﻟﻤﻨﻘﻮﻃﺔ ﻣﻦ اﻟﺤﺮوف ﻷﻧﻪ ﻟﻴﺲ ﺷﻲء ﻣﻦ ﻣﻮﺿﻌﻬﺎ ﻏﻴﺮﻫﺎ« ،67وﻣﺜﻠﻪ ﻓﻲ
و
ِﻣْﻨـﻬﻮات اﻟﻘﻨﻮي وﺣﺎﺷﻴﺔ اﻟﺠﺎرﺑﺮدي ﻻﺑﻦ ﺟﻤﺎﻋﺔ68.
ُ
ﱠ
ﺗﺎء ﺑﻌﺪ اﻟﻔﺤﺺ اﻟﺸﺪﻳﺪ،
وﻣﺎ رأﻳﻨﺎ أﺣﺪاً ﻓﻲ اﻟﻤﺆﻟﻔﻴﻦ ﻗﺎل :ﻟﻮﻻ اﻹِ ْﻃﺒَﺎق ﻓﻲ اﻟﻄﺎء ﻟﺼﺎر ً
وأﻳﻀﺎً ﺻ ﱠﺮح ﺳﻴﺒﻮﻳﻪ ﺑﺄن اﻟ ﱠﺪال أﻗﺮب اﻟﺤﺮوف إﻟﻰ ﱠ
اﻟﻄﺎء وأﺷﺒﻬﻬﺎ ﺑﻬﺎ ،وﻗﺎس ﻗﺪر ﺑُﻌﺪ اﻟﺬﻳﻦ ﻣﻦ
اﻟﻈﺎء ﻋﻠﻰ ﺑُﻌ ِﺪ ﱠ
اﻟﺼﺎد وﺑﻌ ِﺪ اﻟﺜﺎء ﻣﻦ ﱠ
اﻟﻄﺎء ﻣﻦ اﻟﺘﱠﺎء69.
ﱠ
66

67

68

69

ﻫﻮ ﻋﻤﺮو ﺑﻦ ﻋﺜﻤﺎن ﺑﻦ ﻗﻨﺒﺮ أﺑﻮ ﺑﺸﺮ اﻟﻤﻌﺮوف ﺑﺴﻴﺒﻮﻳﻪ إﻣﺎم اﻟﻨﺤﺎة .وﻣﻌﻨﻰ ﺳﻴﺒﻮﻳﻪ راﺋﺤﺔ اﻟﺘﻔﺎح ،ﻟﺰم اﻟﺨﻠﻴﻞ ﺑﻦ أﺣﻤﺪ
ﻓﺒﺮع ﻓﻲ اﻟﻨﺤﻮ ،ودﺧﻞ ﺑﻐﺪاد وﻧﺎﻇﺮ اﻟﻜﺴﺎﺋﻲ ،وﻗﺪ ﺻﻨﻒ ﻓﻲ اﻟﻨﺤﻮ ﻛﺘﺎﺑﺎ )اﻟﻜﺘﺎب( ﻻ ﻳﻠﺤﻖ ﺷﺄوﻩ وﺷﺮﺣﻪ أﺋﻤﺔ اﻟﻨﺤﺎة
ﻣﻦ ﺑﻌﺪﻩ ﻓﺎﻧﻐﻤﺮوا ﻓﻲ ﻟﺠﺞ ﺑﺤﺮﻩ واﺳﺘﺨﺮﺟﻮا ﻣﻦ دررﻩ وﻟﻢ ﻳﺒﻠﻐﻮا إﻟﻰ ﻗﻌﺮﻩ ،ﺗﻮﻓﻲ وﻋﻤﺮﻩ ﺛﻨﺘﺎن وﺛﻼﺛﻮن ﺳﻨﺔ 180ﻫـ .اﻧﻈﺮ
ﻟﺘﺮﺟﻤﺘﻪ ﻓﻲ :اﻟﺒﺪاﻳﺔ واﻟﻨﻬﺎﻳﺔ ﻻﺑﻦ ﻛﺜﻴﺮ اﻟﺪﻣﺸﻘﻲ اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﺑﻴﺮوت183-182/10 ،؛ ﻏﺎﻳﺔ اﻟﻨﻬﺎﻳﺔ ﻓﻲ ﻃﺒﻘﺎت اﻟﻘﺮاء
ﻻﺑﻦ اﻟﺠﺰري ، 602 /1 ،ﺳﻴﺮ أﻋﻼم اﻟﻨﺒﺎلء ﻟﺨﻴﺮ اﻟﺪﻳﻦ اﻟﺰرﻛﻠﻲ.8/351 ،
إﺑﺮاز اﻟﻤﻌﺎﻧﻲ ﻣﻦ ﺣﺮز اﻷﻣﺎﻧﻲ ﻓﻲ اﻟﻘﺮاءات اﻟﺴﺒﻊ ﻟﻺﻣﺎم اﻟﺸﺎﻃﺒﻲ ،ﺗﺤﻘﻴﻖ :إﺑﺮاﻫﻴﻢ ﻋﻄﻮة ﻋﻮض ،دار اﻟﻜﺘﺐ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ
 .21/3واﻧﻈﺮ :ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﺸﺎﻓﻴﺔ ) ،ﺗﺤﺘﻮي ﻋﻠﻰ ﻣﺘﻦ اﻟﺸﺎﻓﻴﺔ وﺷﺮﺣﻬﺎ ﻟﻠﻌﻼﻣﺔ اﻟﺠﺎرﺑﺮدي ت 746ﻫـ وﺣﺎﺷﻴﺔ
اﻟﺠﺎرﺑﺮدي ﻻﺑﻦ ﺟﻤﺎﻋﺔ ت 819ﻫـ  ،ﺗﺤﻘﻴﻖ :ﻣﺤﻤﺪ ﻋﺒﺪ اﻟﺴﻼم ﺷﺎﻫﻴﻦ ،دار اﻟﻜﺘﺐ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ  -ﺑﻴﺮوت اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻷوﻟﻰ
 2014م 1435 -ﻫـ ..119/1 ،
ﻫﻮ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ إﺑﺮاﻫﻴﻢ ﺑﻦ ﺳﻌﺪ اﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﺟﻤﺎﻋﺔ ﺑﻦ ﻋﻠﻲ ﺑﻦ ﺟﻤﺎﻋﺔ ﺑﻦ ﺣﺎزم اﻟﻜﻨﺎﻧﻲ اﻟﺸﺎﻓﻌﻲ ،وﻛﻨﻴﺘﻪ أﺑﻮ ﻋﺒﺪ اﻟﻠﻪ ،وﻟﻘﺒﻪ
ﺑﺪر اﻟﺪﻳﻦ .وﻳﻌﺮف ﻣﻨﺴﻮﺑﺎً إﻟﻰ ﺟﺪﻩ اﻟﺮاﺑﻊ »ﺟﻤﺎﻋﺔ« ،وﻟﺪ ﺑﺤﻤﺎة ﺳﻨﺔ  639ﻫـ ،ﺗﻮﻓﻲ ﺳﻨﺔ 733ﻫـ ،ﺗﺮك اﺑﻦ ﺟﻤﺎﻋﺔ
ﻋﺪداً ﻣﻦ اﻟﻤﺆﻟﻔﺎت اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ،ﻣﻨﻬﺎ :ﻛﺸﻒ اﻟﻤﻌﺎﻧﻲ ،ﻏﺮة اﻟﺘﺒﻴﺎن ،ﻏﺮر اﻟﺒﻴﺎن ،اﻟﺮد ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺸﺒﻬﺔ ،اﻟﺘﻨﺰﻳﻪ ﻓﻲ إﺑﻄﺎل ﺣﺠﺞ
اﻟﺘﺸﺒﻴﻪ ،اﻟﻤﻨﻬﻞ اﻟﺮوي ﻓﻲ ﻣﺨﺘﺼﺮ ﻋﻠﻮم اﻟﺤﺪﻳﺚ ،ﺗﺤﺮﻳﺮ اﻷﺣﻜﺎم ،ﺗﺠﻨﻴﺪ اﻷﺟﻨﺎد وﺟﻬﺎت اﻟﺠﻬﺎد ،ﻛﺸﻒ اﻟﻐﻤﺔ
ﻓﻲ أﺣﻜﺎم أﻫﻞ اﻟﺬﻣﺔ ،ﺣﺎﺷﻴﺔ اﻟﺠﺎرﺑﺮدي .اﻧﻈﺮ ﻟﺘﺮﺟﻤﺘﻪ ﻓﻲ :درة اﻟﺤﺠﺎل ﻓﻲ أﺳﻤﺎء اﻟﺮﺟﺎل ﻷﺑﻲ اﻟﻌﺒﺎس ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ
اﻟﻤﻜﻨﺎﺳﻲ اﻟﺸﻬﻴﺮ ﺑﺎﺑﻦ اﻟﻘﺎﺿﻲ )1025ﻫـ( ،ﺗﺤﻘﻴﻖ :د .ﻣﺤﻤﺪ اﻷﺣﻤﺪي أﺑﻮ اﻟﻨﻮر اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻷوﻟﻰ اﻟﻘﺎﻫﺮة ،1971
305/2؛ ﺗﺬﻛﺮة اﻟﺴﺎﻣﻊ واﻟﻤﺘﻜﻠﻢ ﻓﻲ آداب اﻟﻌﺎﻟﻢ واﻟﻤﺘﻌﻠﻢ ﻻﺑﻦ ﺟﻤﺎﻋﺔ ،ﺗﺤﻘﻴﻖ :اﻟﻨﺪوي) ،ت 1415ﻫـ( ،رﻣﺎدي
ﻟﻠﻨﺸﺮ ،اﻟﺪﻣﺎم13-11 ،؛ ﺷﺬرات اﻟﺬﻫﺐ ﻓﻲ أﺧﺒﺎر ﻣﻦ ذﻫﺐ ﻻﺑﻦ اﻟﻌﻤﺎد اﻟﺤﻨﺒﻠﻲ )ت 1089ﻫـ( ،ﻃﺒﻌﺔ دار اﻟﻤﺴﻴﺮة
اﻟﻤﺼﻮرة ﺑﻴﺮوت 105/6 ،1979؛ ﻃﺒﻘﺎت اﻟﺸﺎﻓﻌﻴﺔ اﻟﻜﺒﺮى ﻟﻌﺒﺪ اﻟﻮﻫﺎب اﻟﺴﺒﻜﻲ اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻟﻤﺼﺮﻳﺔ اﻷوﻟﻰ230/5 ،؛
ﻓﻮات اﻟﻮﻓﻴﺎت ﻟﻤﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﺷﺎﻛﺮ اﻟﻜﺘﺒﻲ )ت 764ﻫـ( ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻣﺤﻴﻲ اﻟﺪﻳﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﺤﻤﻴﺪ اﻟﻘﺎﻫﺮة 353/1 ،1951؛
ﻛﺸﻒ اﻟﻈﻨﻮن ﻋﻦ أﺳﺎﻣﻲ اﻟﻜﺘﺐ واﻟﻔﻨﻮن ﻟﺤﺎﺟﻲ ﺧﻠﻴﻔﺔ اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ 1387ﻫـ839/1 ،؛ ﻣﻌﺠﻢ اﻟﻤﺆﻟﻔﻴﻦ ﻟﻌﻤﺮ رﺿﺎ
ﻛﺤﺎﻟﺔ201/8 ،؛ ﻫﺪﻳﺔ اﻟﻌﺎرﻓﻴﻦ ﻹاﺳﻤﺎﻋﻴﻞ ﺑﺎﺷﺎ اﻟﺒﻐﺪادي ﺑﻴﺮوت 148/2 ،1955؛ اﻹﻋﻼم ﻟﺨﻴﺮ اﻟﺪﻳﻦ اﻟﺰرﻛﻠﻲ،
.308/1
اﻧﻈﺮ :اﻟﻜﺘﺎب ﻟﺴﻴﺒﻮﻳﻪ ،ﺗﺤﻘﻴﻖ :ﻋﺒﺪ اﻟﺴﻼم ﻣﺤﻤﺪ ﻫﺎرون) ،ﺑﺎب ﻣﺎ اﻟﺰﻳﺎدة ﻓﻴﻪ ﻣﻦ ﺣﺮوف اﻟﺰﻳﺎدة وﻟﺰﻣﻪ اﻟﺘﻀﻌﻴﻒ(،
ﻣﻜﺘﺒﺔ اﻟﺨﺎﻧﺠﻲ ،اﻟﻘﺎﻫﺮة ،اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ.407/4 ،1408 -
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وﻗﺎل ﺻﺎﺣﺐ اﻟﻮﻟﺪﻳﺔ ﻓﻲ ُﺟﻬﺪ اﻟ ُـﻤﻘِﻞ :واﺣﺬر ﻣﻦ إﻋﻄﺎء ﱠ
اﻟﻄﺎء ﻫﻤﺴﺎً ﻛﻤﺎ ﻳﻔﻌﻠﻪ ﺑﻌﺾ
ﺗﺎء ،ﺑﻞ ﺣﻘﻬﺎ أن ﺗﻜﻮن
اﻟﻨﺎس ﻛﺎﻟﺘﱠﺎء ﺣﺘﻰ إذا أزﻟﺖ إﻃﺒﺎﻗﻪ وﺗﻔﺨﻴﻤﻪ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻟﻔﻈﻮا ﺑﻪ ﺻﺎر ً
ﺑﺤﻴﺚ إذا أزﻟﺖ إﻃﺒﺎﻗﻬﺎ وﺗﻔﺨﻴﻤﻬﺎ ﺗﺼﻴﺮ داﻻً .اﻫـ.
اﻟﻌﺎﻣﱠﺔ ﱠ
ﻛﺎﻟﻀﺎد ﱞ
ﺑﺎﻟﻄﺎء أﻳﻀﺎً ﱠ
ﻣﺨﺘﻞ وﺧﻄﺄٌ ﻷﻧﻬﻢ
ﺗﺼﻴﺮ ﻋﻠﻰ ٍ
إذا َ
ﻳﻘﻴﻦ أ ﱠن َﺗـﻠَ ﱡﻔﻆ َ
ﻋﻠﻤﺖ ذﻟﻚ ُ
ﺑﻞ اﻟﺼﻮاب اﻟﺘﱠﻠﻔﻆ ﺑﻬﺎ ﻛﺎﻟ ﱠﺪال
ﺗﺎء ﻏﻠﻴﻈ ًﺔ وﻳُﻌﻄﻮﻧﻬﺎ ﺻﻔ َﺔ
ِ
اﻟﻬﻤﺲ اﻟﺘﻲ ﻫﻲ ﻟﻠﺘﱠﺎءِ ،
ﻳﺘﻠ ﱠﻔﻈﻮن ﺑﻬﺎ ً
اﻟ ُـﻤ َﻔ ﱠﺨ َﻤﺔ ﻣﺜﻞ ﻣﺎ ﺗﺘﻠ ﱠﻔﻆ اﻟﻌﺎ ﱠﻣ ُﺔ ﱠ
ﺑﺎﻟﻀﺎد اﻟ ُـﻤ ْﻌ َﺠ َﻤﺔ.
وﺑﻌﺾ ﻣﻦ أﻓﺎﺿﻞ ﻋﺼﺮﻧﺎ أرﺳﻞ ﻟﻨﺎ رّدﻳّﺔ و َﻋ َﻨﻮﻧَﻬﺎ ﺑﺎﻟﻤﻜﺘﻮب ،وأﻇﻦ أﻧﻪ أُﻋﺠﺐ ﺑﻨﻔﺴﻪ
ٌ
ﻟﻜﻦ ﺳﻠﻢ ﻓﻴﻬﺎ ﻣﺎ ﻗﻠﻨﺎﻩ ﻣﻦ اﻟْ َﺨﻠَﻞ ﻓﻲ اﻟﺤﺮﻓﻴﻦ واﻋﺘﺮض ُﻣﺮدﱢداً اﻷﻣﺮ ﺑﻴﻦ ﺷﻴﺌﻴﻦ ﺑﻘﻮﻟﻪ :ﻻ ﻳﺨﻠﻮ
اﻟﺒﺤﺚ واﻷﻣﺮ ﺑﺘﺼﺤﻴﺢ ﻫﺬا اﻟْ َﺨﻠَﻞ ﻓﻲ ﺻﻔﺎت أو ﻣﺨﺎرج اﻟﺤﺮوف اﻟﻤﺬﻛﻮرة إﻣﺎ أن ﻳﻜﻮن
ﻟﻘﺼﺪ ﺗﺼﺤﻴﺢ ﻟﻐﺔ اﻟﻤﺨﻄﺌﻴﻦ ﻣﻄﻠﻘﺎً وردﱢﻫﺎ إﻟﻰ اﻟﻔﺼﻴﺢ ،وإﻣﺎ ﺑﻨﻴﱠﺔ ﺗﺼﺤﻴﺤﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻘﺮآن ﺧﺎﺻﺔ
ﺣﺘﻰ ﻻ ﺗﺒﻄﻞ ﻋﺒﺎدﺗﻬﻢ وﻻ ﻳﺄﺛﻤﻮن ﺑﺴﺒﺐ ذﻟﻚ اﻟْ َﺨﻠَﻞ ،ﻓﺈن ﻛﺎن اﻷول ﻓﺤﺴﻨﻪ ُﻣﺴﻠﱠ ٌﻢ إن أﻣﻜﻦ
اﺗﻔﺎق أﻫﻞ ﺗﻠﻚ اﻟﻠﻐﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﺼﺤﻴﺤﻬﺎ ﻣﻦ ﻏﻴﺮ ﺟﺮح وﻋﺴﺮ ﺗﻀﻴﻊ ﺑﻪ ﻣﺼﺎﻟﺤﻬﻢ ،وإﻻ ﻓﺈن
اﺧﺘﻠﻔﻮا وﺗﺨﺎﺻﻤﻮا ﺑﺴﺒﺐ ﻫﺬا اﻷﻣﺮ أو ﻋﺴﺮ ﻋﻠﻴﻬﻢ ﺗﻌﻠﱡ َﻤﻪ أو ﻋﺠﺰوا ﻋﻨﻪ ﻓﻼ رﻳﺐ أ ﱠن ﺗﺮﻛﻬﻢ
ﻋﻠﻰ ﻟﻐﺘﻬﻢ أوﻟﻰ وأﺻﻮب .واﻟﻔﻄﺮة ﻻ ﺗُﻜﻠﻒ ﻣﺎ ﻻ ﺗﻄﻴﻘﻪ وﻻ ﻳﻌﻴﺒﻬﺎ إﻻ ﺟﺎﻫﻞ أﺧﺒﻠﻪ ﺣﻤﻘﻪ.
وإن ﻛﺎن اﻟﺜﺎﻧﻲ  -وﻻ ﺷﻚ أﻧﻪ ﻟﻴﺲ ﻏﻴﺮﻩ  -ﻓﻨ ِْﻌ َﻢ وﺑِ َﻬﺎ وإ ﱠن ذﻟﻚ ﻣﻦ ﺟﻤﻠﺔ اﻷﻣﺮ ﺑﺎﻟﻤﻌﺮوف،
وﻟﻜﻦ ﻻ ﻳﺨﻔﻰ ﻋﻠﻰ ﺣﻀﺮﺗﻜﻢ أ ﱠن اﻷﻣﺮ ﺑﺎﻟﻤﻌﺮوف ﻳﺴﻘﻂ ﺑﻮﺟﻮٍﻩ ﻣﻨﻬﺎ :أن ﻳﻌﻠﻢ اﻵﻣﺮ أﻧﻪ ﻻ
ﻳﻨﻔﻊ ﻛﻼﻣﻪ ﺑﻞ ﻳﻮرث اﻟﻌﺪاوة واﻟﺒﻐﻀﺎء أو ﻳﺰﻳﺪ ﻓﻲ إﻧﻜﺎرﻩ ﺗﻌﻨﱡﺘﺎً أو ﻏﻴﺮ ذﻟﻚ ،وﻳﻤﻜﻦ أن ﻳﻘﺎل:
إن اﻷﻣﺮ ﻫﻨﺎ ﻛﺬﻟﻚ ﻣﺴﺘﻠﺰم ﻟﻬﺬﻩ اﻟﻮﺟﻮﻩ إﻻ ﻣﻦ ﻗﺒﻴﻞ آﺣﺎد ﻻ ﻳُﻌﺒﺄ ﺑﻌﺪدﻫﻢ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ إﻟﻰ اﻟﺒﺎﻗﻴﻦ،
ﺑﻞ ﻻ ﺗﺬﻛﺮ ﻣﻨﻔﻌﺔ ﻣﻮاﻓﻘﺘﻬﻢ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ إﻟﻰ ﻣﻀﺮة اﻟﻤﺨﺎﻟﻔﻴﻦ .اﻧﺘﻬﻰ ﻛﻼﻣﻪ ﺑﻨﻮع ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻳﺴﻴﺮ.
ﺑﻞ ﱠاﻃﻠﻌﻨﺎ
أﻗﻮل ﻻ وﺟﻪ ﻟﻬﺬا اﻻﻋﺘﺮاض أﺻﻼً ،ﻷﻧﱠﺎ ﻟﻢ ﻧﺄﻣﺮ أﺣﺪاً ﺑﺘﺼﺤﻴﺢ ﻫﺬﻩ اﻟﺤﺮوف ِ
ﻋﻠﻰ ﻫﺬا اﻟْ َﺨﻠَﻞ ﺑﻤﻨﱢﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻓﺘﺮﻛﻨﺎﻩ إﻟﻰ اﻟﺼﻮاب ،وﻣﺎ أﻣﺮﻧﺎ أﺣﺪاً ﱡ
ﻗﻂ ﺑﺘﺼﺤﻴﺢ ﻓﺎﺗﺤﺘﻬﻢ وﻏﻴﺮﻫﺎ
ﺗﺠﺴﻢ ﻣﻌﻬﻢ واﺧﺘﻠﻂ ﺑﺪﻣﻬﻢ وﻣﻦ ﺛَ ﱠﻢ
ﻷﺟﻞ ذﻟﻚ اﻟْ َﺨﻠَﻞ ﻟ ِﻌ ْﻠﻤِﻨﺎ ﺑﺄ ﱠن ﻗﻮﻟَﻬﻢ :ﻫﻜﺬا وﺟﺪﻧﺎ آﺑﺎءﻧﺎ ﱠ
ﻧﺸﺄ ﻣﺎ ﻧﺸﺄ ﻣﻦ ﺗﻌﻨﱡﺘِﻬﻢ وﻏﻴﻈﻬﻢ ﻓﺈﻧﻬﻢ أُ َﺳﺮ ُاء ﻗﻴﺪ اﻟﺘﻘﻠﻴﺪ ﻻ ﻳُ ْﺨﺮِﺟﻮن ِرْﺑـ َﻘﺘَ ُﻪ ﻣﻦ أﻋﻨﺎﻗﻬﻢ ﺣﺘﻰ
ﺗﺴﺮح ﻓﻲ رﻳﺎض اﻟﺤﻘﻴﻘﺔ أﺣﺪاﻗﻬﻢ ،ﻟﻜﻦ ﺑﻌﺾ ﻣﻦ أﻫﻞ اﻹﻧﺼﺎف ﻟـ ﱠﻤﺎ ﻋﺮﻓﻮا اﻟﺤﻖ أذﻋﻨﻮا ﻟﻪ
اﻟﺼﻼة واﻟﺴﻼم» :ﻻ ﺗﺰال ﻃﺎﺋﻔﺔ ﻣﻦ أﻣﺘﻲ ﻇﺎﻫﺮﻳﻦ ﻋﻠﻰ
ﻣﻦ ﻏﻴﺮ أﻣ ٍﺮ وﺟﺐ؛ ﻟﻘﻮﻟﻪ ﻋﻠﻴﻪ أﻓﻀﻞ ﱠ
اﻟﺤﻖ ﺣﺘﻰ ﻳﺄﺗﻲ أﻣﺮ اﻟﻠﻪ«70
70

ﻟﺮواﻳﺎت اﻟﺤﺪﻳﺚ اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ اﻧﻈﺮ :ﺻﺤﻴﺢ اﻟﺒﺨﺎري ،ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ إﺳﻤﺎﻋﻴﻞ ﺑﻦ إﺑﺮاﻫﻴﻢ ﺑﻦ اﻟﻤﻐﻴﺮة اﻟﺒﺨﺎري ،أﺑﻮ ﻋﺒﺪ اﻟﻠﻪ )ت
ِﻳﻦ َﻋﻠَﻰ الْ َﺣ ﱢﻖ“285/22 ،؛ ﺻﺤﻴﺢ
256ﻫـ( ” ﺑَﺎب َﻗـﻮْ ِل اﻟﻨﱠﺒ ﱢ
ِﻲ َﺻﻠﱠﻰ اﻟﻠﱠ ُﻪ َﻋﻠَﻲْ ِه َو َﺳﻠﱠ َﻢ َﻻ َﺗـ َﺰ ُال ﻃَﺎﺋِ َﻔ ٌﺔ ِﻣ ْﻦ أُﱠﻣﺘِﻲ ﻇَﺎ ِﻫﺮ َ
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اﻟﺼﻼة واﻟﺴﻼم» :إذا رأﻳﺘﻢ
وأﻣﺎ ﻗﻮﻟﻪ :ﺑﺴﻘﻮط اﻷﻣﺮ ﺑﺎﻟﻤﻌﺮوف ﻓﻬﻮ ﺣ ٌﻖ ،ﻟﻜﻦ ﻗﻮﻟﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﱠ
ﻣﻨﻜﺮاً ﻓﻐﻴﱢﺮوﻩ ﺑﻴﺪﻛﻢ ﻓﺒﻠﺴﺎﻧﻜﻢ ﻓﺒﻘﻠﻮﺑﻜﻢ وذﻟﻚ أﺿﻌﻒ اﻹﻳﻤﺎن« 71ﻳﻘﺘﻀﻴﻪ ﻟﻜﻦ ﺑﺎﻟﻘﻠﺐ،
ﻓﺴﻘﻮﻃﻪ ﻣﻄﻠﻘﺎً ﻟﻴﺲ ﻛﺬﻟﻚ .ﺛﻢ ﻗﺎل :ﻫﺬا إذا ﺗﺤﻘﻖ أ ﱠن اﻷﻣﺮ ﺑﺘﺼﺤﻴﺢ ﻫﺬﻩ اﻟﺤﺮوف ﻫﻮ ﻣﻦ
ﻗﺒﻴﻞ اﻷﻣﺮ ﺑﺎﻟﻤﻌﺮوف ﺑﺄن ﻛﺎﻧﻮا ﻳﻨﻄﻘﻮن ﺑﻬﺬﻩ اﻟﺤﺮوف ﻋﻠﻰ ﺣﺎﻟﺔ ﻣﻨﻜﺮٍة ﻓﻲ اﻟﺸﺮع اﻟﺸﺮﻳﻒ
أﺟﺮ ﺗﻼوﺗﻬﻢ اﻟﻘﺮآن اﻟﻤﻨﻴﻒ وﻟﻴﺲ ﻓﺈن اﻟﺸﺮع ﻟﻢ ﻳﻨﻄﻖ ﻻ ﺻﺮﻳﺤﺎً وﻻ
ﻣﺒﻄﻠ ٍﺔ ﻟﻌﺒﺎدﺗﻬﻢ ﻣﺤﺒﻄ ٍﺔ َ
ﻇﺎء ،و ﱠ
ﺧﺎﻟﺺ ،ﻛﺈﺑﺪال ﱠ
ﺣﺮف ٍ
ﺗﻠﻮﻳﺤﺎً ﺑﺒﻄﻼن ذﻟﻚ ﺑﻞ إﻧﻤﺎ ﻣﻨﻊ إﺑﺪال ٍ
اﻟﺬ َال زاﻳﺎً،
ﺑﺤﺮف ٍ
اﻟﻀﺎ ِد ً
ﻫﺎء ﻟﻘﺎد ٍر أو ﻣﻦ أﻣﻜﻨﻪ اﻟﺘﻌﻠﱡﻢ.
اﻟﺤﺎء ً
و َ
أﻻ ﻳﺮى أن اﻟﻔﻘﻬﺎء ﺻ ﱠﺮﺣﻮا ﺑﺄن اﻟْ َﺨﻠَﻞ ﻟِﻠَْﺜـ َﻐ ٍﺔ ﻳﺴﻴﺮة ﻓﻲ أﺣﺪ ﺣﺮوف اﻟﻔﺎﺗﺤﺔ ﺑﺤﻴﺚ ﻳُﺨﺮُِج
وﺗﻜﻤﻞ ﺑﻪ اﻟﺠﻤﻌ ُﺔ وﻻ ﻳﻠﺰﻣﻪ
اﻟﺤﺮف ﺻﺎﻓﻴﺎ ،وإﻧﻤﺎ ﻓﻴﻪ ﻧﻮع اﺷﺘﺒﺎ ٍﻩ ﺑﻐﻴﺮﻩ ﻓﺈﻧﻪ ﺗﺼﺢ ﺻﻼﺗﻪ وإﻣﺎﻣﺘﻪ ُ
اﻟﺘﻌﻠﻢ ﻛﻤﺎ ذﻛﺮﻩ اﺑﻦ ﺣﺠﺮ 72ﻓﻲ اﻟﻔﺘﺎوى اﻟﻜﺒﺮى وﻓﻲ اﻟﺠﻤﻞ 73واﻟﻘﻠﻴﻮﺑﻲ 74أن اﻟﻨ ْﱡﻄﻖ ﺑﻘﺎف

71

72

73

74

اﻟﻤﺴﻠﻢ ،إﺑﻦ اﻟﺤﺠﺎج أﺑﻮ اﻟﺤﺴﻦ اﻟﻘﺸﻴﺮي اﻟﻨﻴﺴﺎﺑﻮري )ت 261ﻫـ(” ،ﺑَﺎب َﻗـﻮْﻟِِﻪ َﺻﻠﱠﻰ اﻟﻠﱠ ُﻪ َﻋﻠَﻲْ ِه َو َﺳﻠﱠ َﻢ َﻻ َﺗـ َﺰ ُال ﻃَﺎﺋِ َﻔ ٌﺔ
ِﻳﻦ َﻋﻠَﻰ الْ َﺣ ﱢﻖ َﻻ ﻳَ ُﻀ ﱡﺮُﻫﻢْ َﻣﻦْ َﺧﺎﻟَ َﻔ ُﻬﻢْ“3544 ،36/10 ،؛ ﺳﻨﻦ أﺑﻲ داود ،ﺳﻠﻴﻤﺎن ﺑﻦ اﻷﺷﻌﺚ ﺑﻦ إﺳﺤﺎق
ِﻣﻦْ أُﱠﻣﺘِﻲ ﻇَﺎ ِﻫﺮ َ
اﻟﺴ ِﺠﺲْﺗﺎﻧﻲ )ت 275ﻫـ(” ،ﻓﻲ دوام اﻟﺠﻬﺎد“(2125) 487/6 ،؛ ﺳﻨﻦ اﺑﻦ
ﺑﻦ ﺑﺸﻴﺮ ﺑﻦ ﺷﺪاد ﺑﻦ ﻋﻤﺮو اﻷزدي ﱢ
ﻣﺎﺟﻪ ،أﺑﻮ ﻋﺒﺪ اﻟﻠﻪ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻳﺰﻳﺪ اﻟﻘﺰوﻳﻨﻲ) ،ت 273ﻫـ(” ،اﺗﺒﺎع ﺳﻨﺔ رﺳﻮل اﻟﻠﻪ َﺻﻠﱠﻰ اﻟﻠﱠ ُﻪ َﻋﻠَﻲْ ِه َو َﺳﻠﱠ َﻢ ”(6) 8/1 ،؛
ﺟﺎء ﻓﻲ الْأ ِء ﱠﻣﺘِﻲ الْأَﺋِ ﱠﻤ َﺔ
ﺳﻨﻦ اﻟﺘﺮﻣﺬي ،ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﻴﺴﻰ ﺑﻦ َﺳﻮْرة ﺑﻦ ﻣﻮﺳﻰ ﺑﻦ اﻟﻀﺤﺎك اﻟﺘﺮﻣﺬي) ،ت 279ﻫـ(َ ” ،ﻣﺎ َ
ﻴﻦ ”(2155) ،172/8 ،؛ ﻣﺴﻨﺪ أﺣﻤﺪ ،أﺑﻮ ﻋﺒﺪ اﻟﻠﻪ أﺣﻤﺪ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﺣﻨﺒﻞ ﺑﻦ ﻫﻼل ﺑﻦ أﺳﺪ اﻟﺸﻴﺒﺎﻧﻲ )ت
الْ ُﻣ ِﻀﻠﱢ َ
241ﻫـ(.(14193) ،242/29 ،
ﻟﻢ اﻗﻒ ﻋﻠﻰ ﺗﺨﺮﻳﺞ اﻟﺤﺪﻳﺚ ﻓﻲ اﻟﻤﺼﺎدر اﻟﻤﻌﺘﺒﺮة اﻟﺘﻲ أﻣﻜﻨﻨﻲ اﻟﻮﻗﻮف ﻋﻠﻴﻬﺎ ،واﻟﺤﺪﻳﺚ اﺷﺘُﻬِﺮ ﺑﻬﺬﻩ اﻟﺮواﻳﺔَ » :ﻣﻦْ َرأَى
ِﺴﺎﻧِ ِﻪ ﻓَﺈِنْ ﻟَﻢْ ﻳَﺲْﺗَ ِﻄﻊْ ﻓَﺒِ َﻘﻞْﺑِ ِﻪ َوَذﻟ َ
ِﻳﻤﺎ ِن“ ،اﻧﻈﺮ :ﻓﻲ ﺻﺤﻴﺢ
ِﻚ أَضْ َﻋ ُﻒ الْإ َ
ِﻣﻦْ ُﻛﻢْ ُﻣﻦْ َﻛ ًﺮا ﻓَﻞُْﻳـ َﻐﱢﻴـﺮْ ُﻩ ﺑِﻴَ ِﺪ ِﻩ ﻓَﺈِنْ ﻟَﻢْ ﻳَﺲْﺗَ ِﻄﻊْ ﻓَﺒِﻠ َ
ﻣﺴﻠﻢ” ،ﺑﺎب ﺑﻴﺎن ﻛﻮن اﻟﻨﻬﻲ ﻋﻦ اﻟﻤﻨﻜﺮ«70 ،؛ ﺳﻨﻦ أﺑﻲ داود” ،اﻷﻣﺮ واﻟﻨﻬﻲ“(3777) 415/11،؛ ﺳﻨﻦ اﺑﻦ
ﺟﺎء ﻓﻲ ﺗﻐﻴﻴﺮاﻟﻤﻨﻜﺮ“،179/8 ،
ﻣﺎﺟﻪ” ،اﻷﻣﺮ ﺑﺎﻟﻤﻌﺮوف واﻟﻨﻬﻲ ﻋﻦ اﻟﻤﻨﻜﺮ“ (4003) 17/12 ،؛ ﺳﻨﻦ اﻟﺘﺮﻣﺬيَ ” ،ﻣﺎ َ
)(2098؛ ﻣﺴﻨﺪ أﺣﻤﺪ.(10651) 196/22 ،
ﻫﻮأﺣﻤﺪ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﻠﻲ ﺑﻦ ﺣﺠﺮ اﻟﻬﻴﺘﻤﻲ اﻟﺴﻌﺪي اﻻﻧﺼﺎري ،ﺷﻬﺎب اﻟﺪﻳﻦ ﺷﻴﺦ اﻻﺳﻼم ،أﺑﻮ اﻟﻌﺒﺎس )909
  :(1567 - 1504 / 974ﻓﻘﻴﻪ ﺑﺎﺣﺚ ﻣﺼﺮي ،ﻣﻮﻟﺪﻩ ﻓﻲ ﻣﺤﻠﺔ أﺑﻲ اﻟﻬﻴﺘﻢ )ﻣﻦ إﻗﻠﻴﻢ اﻟﻐﺮﺑﻴﺔ ﺑﻤﺼﺮ( وإﻟﻴﻬﺎﻧﺴﺒﺘﻪ .ﺗﻠﻘﻰ اﻟﻌﻠﻢ ﻓﻲ اﻻزﻫﺮ ،وﻣﺎت ﺑﻤﻜﺔ.ﻟﻪ ﺗﺼﺎﻧﻴﻒ ﻛﺜﻴﺮة ،ﻣﻨﻬﺎ ﻣﺒﻠﻎ اﻻرب ،واﻟﺠﻮﻫﺮ اﻟﻤﻨﻈﻢ واﻟﺼﻮاﻋﻖ اﻟﻤﺤﺮﻗﺔ
وﺗﺤﻔﺔ اﻟﻤﺤﺘﺎج ﻟﺸﺮح اﻟﻤﻨﻬﺎج ،واﻟﺨﻴﺮات اﻟﺤﺴﺎن ﻓﻲ ﻣﻨﺎﻗﺐ أﺑﻲ ﺣﻨﻴﻔﺔ اﻟﻨﻌﻤﺎن واﻟﻔﺘﺎوي اﻟﻬﻴﺘﻤﻴﺔ أرﺑﻊ ﻣﺠﻠﺪات،
ﻟﺘﻮﺳﻊ اﻟﻤﻌﺮﻓﺔ ﻋﻦ ﺣﻴﺎة اﻟﻤﺆﻟّﻒ اﻧﻈﺮ :ﻫﺪﻳﺔ
وﺷﺮح ﻣﺸﻜﺎة اﻟﻤﺼﺎﺑﻴﺢ ﻟﻠﺘﺒﺮﻳﺰي واﻟﻤﻨﺢ اﻟﻤﻜﻴﺔ وﺷﺮح ﻟﻬﻤﺰﻳﺔ اﻟﺒﻮﺻﻴﺮيّ ...
اﻟﻌﺎرﻓﻴﻦ78/1 ،؛ اﻷﻋﻼم ﻟﻠﺰرﻛﻠﻲ.234/1 ،
ﻫﻮ ﺳﻠﻴﻤﺎن ﺑﻦ ﻋﻤﺮ ﺑﻦ ﻣﻨﺼﻮر اﻟﻌﺠﻴﻠﻲ اﻻزﻫﺮي ،اﻟﻤﻌﺮوف ﺑﺎﻟﺠﻤﻞ )ت  .(1790/1204ﻟﻪ ﻣﺆﻟﻔﺎت ،ﻣﻨﻬﺎ
اﻟﻔﺘﻮﺣﺎت اﻻﻟﻬﻴﺔ وﺣﺎﺷﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﻔﺴﻴﺮ اﻟﺠﻼﻟﻴﻦ ،واﻟﻤﻮاﻫﺐ اﻟﻤﺤﻤﺪﻳﺔ ،وﻓﺘﻮﺣﺎت اﻟﻮﻫﺎب ،وﺣﺎﺷﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺷﺮح اﻟﻤﻨﻬﺞ.
)ﻫﺪﻳﺔ اﻟﻌﺎرﻓﻴﻦ212/1 ،؛ اﻷﻋﻼم ﻟﻠﺰرﻛﻠﻲ.(131/3 ،
ﻫﻮ أﺣﻤﺪ ﺑﻦ أﺣﻤﺪ ﺑﻦ ﺳﻼﻣﺔ ،أﺑﻮ اﻟﻌﺒﺎس ،ﺷﻬﺎب اﻟﺪﻳﻦ اﻟﻘﻠﻴﻮﺑﻲ )ت  (1659/1069ﻓﻘﻴﻪ ﻣﻦ أﻫﻞ ﻗﻠﻴﻮب ﻓﻲ
ﻣﺼﺮ ،ﻟﻪ ﺣﻮاش وﺷﺮوح ورﺳﺎﺋﻞ ،وﻛﺘﺎب ﻓﻲ ﺗﺮاﺟﻢ ﺟﻤﺎﻋﺔ ﻣﻦ أﻫﻞ اﻟﺒﻴﺖ ﺳﻤﺎﻩ ﺗﺤﻔﺔ اﻟﺮاﻏﺐ ،وﺗﺬﻛﺮة اﻟﻘﻠﻴﻮﺑﻲ ،ورﺳﺎﻟﺔ
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ﻣﺒﻄﻞ ﻟﻠﺼﻼ ِة ﻷﻧﻪ
ﻏﻴﺮ ٍ
اﻟﻌﺮب اﻟﻤﺮددة ﺑﻴﻦ اﻟﻘﺎف واﻟﻜﺎف وﻟﻮ ﻣﻦ ﻗﺎد ٍر ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺎف اﻟﺨﺎﻟﺼﺔ ُ
ﻟﻴﺲ إﺑﺪاﻻ ،ﺑﻞ ﻫﻮ ﺣﺮف ﻏﻴﺮ ٍ
ﺻﺎف .اﻫـ.
اﻟﺘﻠﻔﻆ ﱠ
اﻟﻌﺎﻣﱠﺔ ُ
ﻃﺎء ﻣﻬﻤﻠﺔ ﺣﻘﻴﻘﻴﺔ ﺧﺎﻟﺼ ًﺔ وﻫﻲ اﻟﺘﻲ إذا أُزﻳﻞ إﻃﺒﺎﻗﻬﺎ
أﻗﻮل :ﻗﺮاءة َ
ﺑﺎﻟﻀﺎد ً
ﺻﺎرت داﻻً ﻣﻬﻤﻠ ًﺔ ،أﻋﻨﻲ اﻟﺘﻲ ﻋ ﱠﺮﻓﻬﺎ ﺳﻴﺒﻮﻳﻪ وﻏﻴﺮﻩ وﻛﺸﻔﻮا ﻋﻨﻬﺎ اﻟﻘﻨﺎع ﺗﺒﺪﻳﻞ اﻟﻬﺎء ﱠ
ﺑﺎﻟﻄﺎء ﻗﻄﻌﺎً
ﻓﺄذن ﺻﻼﺗﻬﻢ ﺑﻘﺮاءﺗﻬﻢ ﱠ
اﻟﻀﺎد ﻛﺬﻟﻚ ﺑﺎﻃﻠﺔ ﻛﻤﺎ اﻋﺘﺮف ﺑﻪ ذﻟﻚ اﻟﻔﺎﺿﻞ ﻧﻔﺴﻪ وﻫﻮ »ﻇﻪ«
وإن ذﻫﻞ ﻋﻨﻪ ﻏﻔﺮ اﻟﻠﻪ ﻟﻪ ،وأﻳﻀﺎً ﻗﺮاءﺗﻬﻢ ﱠ
اﻟﻄﺎء ﻛﻤﺎ ﻳﻘﺮؤون -أﻋﻨﻲ ﺑﺎﻟﺘﱠﺎء اﻟﻤﻄﺒﻘﺔ اﻟﻤﻬﻤﻮﺳﺔ-
ﻣﺨﺎﻟﻒ ﻟﻤﺎ ﻫﻮ ﺣﻘﻬﺎ ﻣﻦ اﻟْ َﺠ ْﻬﺮ ﻛﻤﺎ ﻋﺮﻓﺖ ،ﻓﺘﻜﻮن ﻗﺮاءﺗﻬﻢ ﻟﻬﺎ ﻛﺬﻟﻚ ﺧﻄﺄً ﻳﻠﺰم ﺗﺪارﻛﻪ ﻛﻤﺎ
ﻻ ﻳﺨﻔﻰ ﻋﻠﻰ ﻣﻦ أﻟﻘﻰ اﻟﺴﻤﻊ وﻫﻮ ﺷﻬﻴﺪ.
ﻓﻬﺎ أﻧﺎ أﻧﻘﻞ ﻟﻜﻢ ﻣﺎ ﺣﻀﺮﻧﺎ ﻣﻦ ﻛﻼم اﻟﻔﻘﻬﺎء ﻓﻲ ذﻟﻚ ﻓﺄﻗﻮل:
ﻗﺎل اﺑﻦ ﺣﺠﺮ ﻓﻲ اﻟﻔﺘﺎوى اﻟﻜﺒﺮى ُﺳﺌﻞ  -ﻧﻔﻊ اﻟﻠﻪ ﺑﻪ  -ﻋﻤﻦ ﻳﺼﻠﻲ وﻳﻘﻮل ﻓﻲ اﻟﻔﺎﺗﺤﺔ:
)وﻻ اﻟﻈﺎﻟﻴﻦ( ﻫﻞ ﺗﺼﺢ ﺻﻼﺗﻪ؟ وﻫﻞ ﻟﻪ أن ﻳﺆﱠم اﻟﻨﺎس؟ وﻫﻞ ﻳﻜﻮن آﺛﻤﺎً ﻓﻲ إﻣﺎﻣﺘﻪ أم ﻣﺜﺎﺑﺎً ؟
ﻓﺄﺟﺎب رﺿﻲ اﻟﻠﻪ ﻋﻨﻪ :أﻣﺎ ﺻﻼﺗﻪ ﻓﻼ ﺗﺼﺢ إﻻ إذا ﻛﺎن ﻋﺎﺟﺰاً ﻋﻦ اﻟﻨ ْﱡﻄﻖ ﱠ
ﺑﺎﻟﻀﺎد وﻳﻠﺰﻣﻪ اﻟﺘﻌﻠﻢ
ﻟﻠﻨﻄﻖ ﺑﻬﺎ ﻣﺎ أﻣﻜﻨﻪ وﻟﻮ ﺑﺄﺟﺮٍة ﻟﻤﻦ ﻳُﻌﻠﱢﻤﻪ ،وﻣﺘﻰ ﺗﺮك ذﻟﻚ ﻣﻊ اﻟﻘﺪرة ﻋﻠﻴﻪ ﻓﺼﻼﺗﻪ ﺑﺎﻃﻠﺔ وﻳﻌﺰُﱠر
ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ اﻟﺘﻌﺰﻳﺮ اﻟﺸﺪﻳﺪ اﻟﺰاﺟﺮ ﻟﻪ ﻋﻦ ﻣﺜﻞ ﻫﺬﻩ اﻟﻘﺒﺎﺋﺢ اﻟﺘﻲ ﻳﻔﺴﻖ ﻣﺮﺗﻜﺒﻬﺎ .وأﻣﱠﺎ إﻣﺎﻣﺘﻪ ﻟﻠﻨﺎس
ﻓﻼ ﺗﺼﺢ ﻓﻴﻌﺰر ﻋﻠﻴﻬﺎ أﻳﻀﺎً إﻻ أن ﻳﻜﻮن اﻟﻤﺆﺗ ﱡﻢ ﺑﻪ ﻣﺜﻠﻪ ﻓﻲ اﻟﻌﺠﺰ ﻋﻦ اﻟﻨ ْﱡﻄﻖ ﱠ
ﺑﺎﻟﻀﺎد ﻓﺤﻴﻨﺌﺬ
ﺗﺼﺢ إﻣﺎﻣﺘﻪ ،وﻛﺜﻴﺮ ﻣﻦ اﻟﻨﺎس ﺿﻴﻌﻮا ﺣﻘﻮق اﻟﻘﺮآن وﻣﺎ ﻳﺠﺐ ﻟﻪ ﻣﻦ ﺗﻌﻠﱡﻢ إﺧﺮاج اﻟﺤﺮوف ﻣﻦ
ﻣﺨﺎرﺟﻬﺎ ﻓﺄﺛﻤﻮا ﺑﺬﻟﻚ ﺑﻞ ﻓﺴﻘﻮا وﺑﻄﻠﺖ ﺻﻼﺗﻬﻢ وﺷﻬﺎدﺗﻬﻢ ﻓﻴﺘﻌﻴﱠﻦ ﻋﻠﻴﻬﻢ اﻟﺴﻌﻲ ﻓﻴﻤﺎ ﻗﻠﻨﺎﻩ
وﺑﺬل اﻟﺠﻬﺪ ﻓﻲ اﻟﺘﻌﻠﻢ ﻣﺎ أﻣﻜﻨﻬﻢ واﻟﻠﻪ أﻋﻠﻢ .اﻧﺘﻬﻰ75.
وﻓﻴﻪ أﻳﻀﺎً ُﺳﺌﻞ رﺿﻲ اﻟﻠﻪ ﻋﻨﻪ ﻋﻦ ﺗﻌﻠﻢ اﻟﻔﺎﺗﺤﺔ وﻓﻲ ﺣﺮف ﻣﻨﻬﺎ ﺧﻠﻞ ﻟﺜﻘﻞ اﻟﻠﱢ َﺴﺎن ﻫﻞ
ﺗﺠﺰﺋﻪ ﺻﻼﺗﻪ أم ﻻ؟ وﻫﻞ ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺘﻌﻠﻢ ﻓﻲ ﺟﻤﻴﻊ ﻋﻤﺮﻩ أم ﻻ؟ ﻓﺄﺟﺎب ﺑﻘﻮﻟﻪ :إن ﻛﺎن ذﻟﻚ
اﻟْ َﺨﻠَﻞ ﻓﺄﻓﺄ ًة ﺑﺄن ﺻﺎر ﻳﻜ ﱢﺮُر اﻟﺤﺮف ﺻﺤﺖ ﺻﻼﺗﻪ واﻟﻘﺪوة ﺑﻪ ،ﻟﻜﻨﻬﺎ ﻣﻜﺮوﻫﺔ ،وﺗﻜﻤﻞ اﻟﺠﻤﻌﺔ
ﺑﻪ وﻻ ﻳﻠﺰﻣﻪ اﻟﺘﻌﻠﱡﻢ .وإن ﻛﺎن ﻟْﺜـ َﻐ ًﺔ ﻓﺈن ﻛﺎﻧﺖ ﻳﺴﻴﺮة ﺑﺤﻴﺚ ﻳﺨﺮج اﻟﺤﺮف ﺻﺎﻓﻴﺎً وإﻧﻤﺎ ﻓﻴﻪ ﺛﺒﻮت
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ﻓﻲ ﻓﻀﺎﺋﻞ ﻣﻜﺔ واﻟﻤﺪﻳﻨﺔ وﺑﻴﺖ اﻟﻤﻘﺪس وﺷﺊ ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺨﻬﺎ ،واﻟﻬﺪاﻳﺔ ﻣﻦ اﻟﻀﻼﻟﺔ ﻓﻲ ﻣﻌﺮﻓﺔ اﻟﻮﻗﺖ واﻟﻘﺒﻠﺔ ﻣﻦ ﻏﻴﺮ آﻟﺔ.
)اﻷﻋﻼم ﻟﻠﺰرﻛﻠﻲ.(92/1 ،

ﻓﻘﺪ ﺟﺎء ﻓﻲ ﻫﺎﻣﺶ اﻟﻔﺘﻮى اﻟﻜﺒﺮى ﻟﻺﻣﺎم اﺑﻦ ﺣﺠﺮ اﻟﻬﻴﺜﻤﻲ ج  1ص  138ﻋﻦ اﻹﻣﺎم ﺷﻤﺲ اﻟﺪﻳﻦ ﻣﺤﻤﺪ اﻟﺮﻣﻠﻲ
ﺑﺄن ﻣﻦ أﺑﺪل اﻟﻀﺎد ﻇﺎء ﺳﻮاء ﻛﺎن ﻓﻲ اﻟﻔﺎﺗﺤﺔ أم ﻓﻲ ﻏﻴﺮﻫﺎ ,ﻣﻦ ﻓﻌﻞ ذﻟﻚ ﻗﺎدراً ﻋﺎﻟﻤﺎً ﻋﺎﻣﺪاً ﺑﻄﻠﺖ ﺻﻼﺗﻪ ؛ وﺻﺮح
ﺷﻴﺦ اﻹﺳﻼم زﻛﺮﻳﺎ اﻷﻧﺼﺎري ﻓﻲ ﺷﺮﺣﻪ ﻟﻠﻤﻘﺪﻣﺔ اﻟﺠﺰرﻳﺔ ﻣﻦ ﻛﺘﺎب اﻟﻤﻨﺢ اﻟﻔﻜﺮﻳﺔ ص  43؛ ﺑﺄن ﻣﻦ ﻓﻌﻞ ذﻟﻚ ﻓﺴﺪت
ﺻﻼﺗﻪ وﻋﻠﻴﻪ أﻛﺜﺮ اﻷﺋﻤﺔ .اﻧﻈﺮ :اﻟﻔﺘﺎوى اﻟﺤﺪﻳﺜﻴﺔ ﻻﺑﻦ ﺣﺠﺮ أﺣﻤﺪ ﺷﻬﺎب اﻟﺪﻳﻦ اﺑﻦ ﺣﺠﺮ اﻟﻬﻴﺘﻤﻲ اﻟﻤﻜﻲ ،دار
اﻟﻔﻜﺮ.138،178/1 ،
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ﺗﺼﺢ ﺻﻼﺗﻪ وإﻣﺎﻣﺘﻪ وﺗﻜﻤﻞ ﺑﻪ اﻟﺠﻤﻌﺔ ،وﻻ ﻳﻠﺰﻣﻪ اﻟﺘﻌﻠﱡﻢ .وإن ﻛﺎﻧﺖ
اﺷﺘﺒﺎ ٍﻩ ﺑﻐﻴﺮﻩ ﻓﻬﺬا أﻳﻀﺎً ﱡ
ﻟَْﺜـ َﻐ ًﺔ ﺣﻘﻴﻘﻴ ًﺔ ﺑﺄن ﻛﺎن ﻳﺒﺪل اﻟﺤﺮف ﺑﻐﻴﺮﻩ ﻓﺘﺼﺢ ﺻﻼﺗﻪ ﻻ اﻟﻘﺪوة ﺑﻪ إﻻ ﻟﻤﻦ ﻫﻮ ﻣﺜﻠﻪ ﺑﺄن اﺗﻔﻘﺎ
ﻓﻲ اﻟﺤﺮف اﻟﻤﺒﺪل .وإ ِن اﺧﺘﻠﻔﺎ ﻓﻲ اﻟﺒﺪل ﻓﻠﻮ ﻛﺎن ﱞ
ﻛﻞ ﻣﻨﻬﻤﺎ ﻳﺒﺪل اﻟﺮاء ﻟﻜﻦ أﺣﺪﻫﻤﺎ ﻳﺒﺪﻟﻬﺎ
اﻟﺴﻴﻦ ﻟﻢ
ﻻﻣﺎً واﻵﺧﺮ ﻋﻴﻨﺎً ﱠ
اﻵﺧﺮ َ
ﺻﺢ اﻗﺘﺪاء أﺣﺪﻫﻤﺎ ﺑﺎﻵﺧﺮ .وإن ﻛﺎن أﺣﺪﻫﻤﺎ ﻳﺒﺪل اﻟﺮ َاء و ُ
ﻳﺼﺢ اﻗﺘﺪاء أﺣﺪﻫﻤﺎ ﺑﺎﻵﺧﺮ .وﻣﻦ ﻛﺎن ﺑﻠﺴﺎﻧﻪ ﺧﻠﻞ ﻓﻲ اﻟﻔﺎﺗﺤﺔ ﻓﻤﺘﻰ رﺟﻰ زواﻟﻪ ﻋﺎد ًة ﻟﺘﻌﻠﻢ
ﱠ
ﻟﺰﻣﻪ وإن ﻃﺎل اﻟﺰﻣﻦ ،وﻣﺘﻰ ﻟﻢ ﻳﺮﺟﻪ ﻛﺬﻟﻚ ﻟﻢ ﻳﻠﺰﻣﻪ .اﻧﺘﻬﻰ ﺑﺎﺧﺘﺼﺎر.
وأﻧﺖ ﺗﻌﻠﻢ أن ﻗﺮاءة ﱠ
ﻃﺎء ﻣﻬﻤﻠ ًﺔ ﺣﻘﻴﻘﻴ ًﺔ ﻟﻴﺲ ﻓﺄﻓﺄ ًة وﻻ ﻟﺜﻐ ًﺔ ﺑﻞ إﻧﻤﺎ ﻫﻲ إﺑﺪال ٍ
ﺣﺮف
اﻟﻀﺎ ِد ً
ٍ
اﻟﺼﻼة ﺑﺬﻟﻚ ،اﻟﻠﻬﻢ إﻻ أن ﻳﺼﺮف ﺑﺮﻫ ًﺔ ﻣﻦ اﻟﺰﻣﺎن ﻓﻲ
ﺑﺤﺮف ،واﻟﻔﻘﻬﺎء ﻣﺘﻔﻘﻮن ﻋﻠﻰ ﺑﻄﺎن ﱠ
اﻟﺘﻌﻠﻢ وﻟﻢ ﻳﺤﺼﻞ ﻓﺤﻴﻨﺌﺬ ﺗﺼﺢ ﺻﻼﺗﻪ ﻻ إﻣﺎﻣﺘﻪ ﻛﻤﺎ ﻫﻮ ﻇﺎﻫﺮ ﻣﻤﺎ ﺳﺒﻖ ﻣ ﱠﻤﺎ ﻧﻘﻠﺘﻪ ﻟﻚ.
وﻓﻲ اﻟﺘﺤﻔﺔ :وﺗﺸﺪﻳﺪاﺗﻬﺎ ﻣﻨﻬﺎ ،وﻫﻲ أرﺑﻊ ﻋﺸﺮة ،ﻓﺘﺨﻔﻴﻒ ُﻣﺸ ﱠﺪ ٍد ﻛﺄن ﻗﺮأ :اَﻟْ ـ رﺣﻤﻦ  -ﺑﻔﻚ
ﻔﺖ ﱠ
اﻹدﻏﺎم  -وﻻ ﻧﻈﺮ ﻟﻜﻮن »اﻟْـ ــ« ﻟـ ﱠﻤﺎ ﻇﻬﺮت ﺧﻠﱠ ِ
اﻟﺸ ﱠﺪ َة ﻓﻠﻢ ﻳﺤﺬف ﺷﻴﺌﺎً ﻷن ﻇﻬﻮرﻫﺎ ﻟﺤﻦ
ﻓﻠﻢ ﻳﻤﻜﻦ ﻗﻴﺎﻣﻪ ﻣﻘﺎﻣﻬﺎ ،ﻳﺒﻄﻞ ﻗﺮاءﺗﻪ ﻷﻧﻪ ﺣﺮﻓﺎن أوﻟﻬﻤﺎ ﺳﺎﻛﻦ ﻻ ﻋﻜﺴﻪ .وﻟﻮ ﻋﻠﻢ ﻣﻌﻨﻰ
»إﻳﺎك« اﻟﻤﺨﻔﻒ وﺗﻌﻤﺪﻩ َﻛ َﻔ َﺮ؛ ﻷﻧﻪ ﺿﻮء اﻟﺸﻤﺲ وإﻻ ﺳﺠﺪ ﻟﻠﺴﻬﻮ وﺗﺠﺐ رﻋﺎﻳﺔ ﺟﻤﻴﻊ
ﻫﺎء ،أو ﻧﻄﻖ ﺑﻘﺎف اﻟﻌﺮب اﻟﻤﺮدﱠدة ﺑﻴﻦ اﻟﻘﺎف
ﺣﺎء }اﻟﺤﻤ ُﺪ ﻟﻠﻪ{ ً
ﺣﺮوﻓﻬﺎ ﻓﺤﻴﻨﺌﺬ ﻟﻮ أﺑﺪل َ
واﻟﻜﺎف  -واﻟﻤﺮاد ﺑﺎﻟﻌﺮب أﺧﻼﻃﻬﻢ اﻟﺬﻳﻦ ﻻ ﻳُﻌﺘ ﱡﺪ ﺑﻬﻢ ،وﻟﺬا ﻧﺴﺒﻬﺎ ﺑﻌﻀﻬﻢ ﻷﻫﻞ اﻟﻐﺮب
ﺑﻄﻠﺖ ،إﻻ إن ﱠ
ﺗﻌﺬر ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺘﻌﻠﱡﻢ ﻗﺒﻞ ﺧﺮوج اﻟﻮﻗﺖ .واﻗﺘﻀﺎء ﻛﻼ ِم َﺟ ْﻤ ٍﻊ ﺑﻞ
وﺻﻌﻴﺪ ﻣﺼﺮْ -
ﺿﻌﻴﻒ؛ ﻟـﻤﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﺠﻤﻮع أﻧﻪ إذا ﻧﻄﻖ ﺑﺎﻟﺴﻴﻦ ﻣﺮددة
ﺻﺮﻳﺤﻪ اﻟﺼﺤ ُﺔ ﻓﻲ ﻗﺎف اﻟﻌﺮب وإن ﻗﺪر،
ٌ
اﻟﺼﺎد ﺑﻄﻠﺖ إن ﻗﺪر وإﻻ ﻓﻼ .وﻳﺠﺮي ذﻟﻚ ﻓﻲ ﺳﺎﺋﺮ أﻧﻮاع اﻷﺑﺪال وإن ﻟﻢ ﻳﻐﻴﱢ ِﺮ
ﺑﻴﻦ اﻟﺴﻴﻦ و ﱠ
اﻟﻤﻌﻨﻰ ﻛﺎﻟﻌﺎﻟـﻤﻮن ،ﻓﺤﺘﻰ ﻟﻮ أﺑﺪل ﺿﺎداﺗﻬﺎ  -أي :أﺗﻰ ﺑﺪﻟﻬﺎ ﺑﻈﺎء  -ﻟﻢ ﺗﺼﺢ ﻗﺮاءﺗﻪ ﻟﺘﻠﻚ
اﻟﻜﻠﻤﺔ ﻓﻲ اﻷﺻﺢ ﻟﺘﻐﻴﻴﺮﻩ اﻟﻨﻈﻢ واﻟﻤﻌﻨﻰ ،إذ )ﺿﻞ( ﻳﻌﻨﻲ ﻏﺎب ،و)ﻇﻞ ﻳﻔﻌﻞ ﻛﺬا( ﺑﻤﻌﻨﻰ ﻓﻌﻠﻪ
ﻓﻲ اﻟﻨﻬﺎر ،وﻻ ﻧﻈﺮ ﻟﻌﺴﺮ اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ وﻗﺮب اﻟ َـﻤ ْﺨ َﺮج ﻷن اﻟﻜﻼم ﻓﻴﻤﻦ ﻳﻤﻜﻨﻪ اﻟﻨ ْﱡﻄﻖ ﺑﻬﺎ ،وﻣﻦ
ﺛَ ﱠﻢ ﺻ ﱠﺮﺣﻮا ﺑﺄ ﱠن اﻟﺨﻼف ﻓﻲ ﻗﺎدر ﻟﻢ ﻳﺘﻌﻤﺪ ،وﻋﺎﺟ ٍﺰ أﻣﻜﻨﻪ اﻟﺘﻌﻠﱡﻢ ﻓَﺘـ َﺮ َك إﻣﺎ ﻋﺎﺟﺰ ﻋﻨﻪ ﻓﻴﺠﺰﺋﻪ
وﻗﺎدر ﻋﻠﻴﻪ ﻣﺘﻌ ﱢﻤ ٌﺪ ﻟﻪ ﻓﻼ ﻳﺠﺰﺋﻪ ﻗﻄﻌﺎً ،ﺑﻞ ﺗﺒﻄﻞ ﺻﻼﺗﻪ إن ﻋﻠﻢ .وﻟﻮ أﺗﻰ ﺑﺬال }اﻟﺬﻳﻦ{
ﻗﻄﻌﺎًٌ ،
ﺑﻄﻠﺖ ،ﻗﻴﻞ :ﻋﻠﻰ اﻟﺨﻼف ،وﻗﻴﻞ :ﻗﻄﻌﺎً ،ﻓ َﺰْﻋ ُﻢ ﻋﺪم اﻟﺒﻄﻼن ﻓﻴﻬﺎ ﻣﻄﻠﻘﺎً ﻷﻧﻬﺎ ﻻ ﺗﻐﻴﱢﺮ
ﻣﻬﻤﻠ ًﺔ ْ
ﺿﻌﻴﻒ .اﻧﺘﻬﻰ ﺑﻨﻮع ﺗﺼﺮف76.
اﻟﻤﻌﻨﻰ؛
ٌ
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اﻧﻈﺮ :ﺗﺤﻔﺔ اﻟﻤﺤﺘﺎج ﻓﻲ ﺷﺮح اﻟﻤﻨﻬﺎج ﻻﺑﻦ ﺣﺠﺮ أﺣﻤﺪ اﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ اﺑﻦ ﻋﻠﻲ ﺷﻬﺎب اﻟﺪﻳﻦ اﺑﻦ ﺣﺠﺮ اﻟﻬﻴﺘﻤﻲ اﻟﻤﻜﻲ،
دار إﺣﻴﺎء اﻟﺘﺮاث اﻟﻌﺮﺑﻲ.37/2 ،
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اﻟﻀﺎد ﺑﻐﻴﺮ ﱠ
ﻗﺎل اﻟﺸﺮواﻧﻲ ﻓﻲ اﻟﺤﺎﺷﻴﺔ :ﻗﻮﻟﻪ :ﻓﻲ اﻷﺻﺢ ،وﻟﻮ أﺑﺪل ﱠ
اﻟﻈﺎء ﻟﻢ ﺗﺼﺢ ﻗﺮاءﺗﻪ
ﻗﻄﻌﺎً ﻧﻬﺎﻳﺔ وﻣﻌﻨﻰ .اﻫـ77.
ً
وﻗﺎل ﻋﻠﻰ ﻗﻮﻟﻪ ﻣﻬﻤﻠﺔ :أي أو زاﻳﺎً أو ﻗﺎل :اﻟﻤﺴﺘﺌﻴﻢ ،ﺑﺎﻟﻬﻤﺰة ،ﺑﺪل اﻟﻘﺎف .اﻫـ.
وﻋﻠﻰ ﻗﻮﻟﻪ ﻟﻢ ﺗﺼﺢ ﻗﺮاءﺗﻪ ﻟﺘﻠﻚ اﻟﻜﻠﻤﺔ؛ أي :وﻳﺠﺐ إﻋﺎدﺗﻬﺎ وﻣﺎ ﺑﻌﺪﻫﺎ ﻗﺒﻞ اﻟﺮﻛﻮع ،ﻓﺈن
رﻛﻊ ﻗﺒﻞ إﻋﺎدﺗﻬﺎ ﺑﻄﻠﺖ ﺻﻼﺗﻪ إن ﻛﺎن ﻋﺎﻟﻤﺎً ﻋﺎﻣﺪاً وإﻻ ﻟﻢ ﺗﺤﺴﺐ رﻛﻌﺔ .اﻫـ.
ﻳﻜﻦ
ﺑﺂﺧﺮ وﻟﻢ ِ
ﺛﻢ ﻗﺎل أﻳﻀﺎ ﻓﻲ اﻟﺘﺤﻔﺔ :ﻣﺘﻰ ﺧﻔﻒ اﻟﻘﺎدر ُﻣﺸ ﱠﺪداً أو ﻟﺤﻦ أو أﺑﺪل ﺣﺮﻓﺎً َ
اﻹﺑﺪال ﻗﺮاء ًة ﺷﺎذ ًة ﻛـ }إﻧﱠﺎ أﻧﻄﻴﻨﺎك{ 78،أو ﺗﺮك اﻟﺘﺮﺗﻴﺐ ﻓﻲ اﻟﻔﺎﺗﺤﺔ أو اﻟﺴﻮرة ،ﻓﺈن ﻏﻴﱠﺮ اﻟﻤﻌﻨﻰ
آﺧﺮ وﻣﻨﻪ ﻛﺴﺮ اﻟﻜﺎف ﻓﻲ }إﻳﺎك{ ﻻ ﺿﻤﻬﺎ ،وﺗﻌ ﱠﻤﺪ
ﻣﻌﻨﻰ َ
ﺑﺄن ﺑﻄﻞ أﺻﻠُﻪ أ ِو اﺳﺘﺤﺎل إﻟﻰ ً
َﺼ َﺮ اﻟﻔﺼﻞ ،وﻳﺴﺠﺪ
ذﻟﻚ؛ ﺑﻄﻠﺖ ﺻﻼﺗﻪ ،وإﻻ ﻓﻘﺮاءﺗﻪ ﻟﺘﻠﻚ اﻟﻜﻠﻤﺔ ﻓﻼ ﻳﺒﻨﻲ ﻋﻠﻴﻬﺎ إﻻ إن ﻗ ُ
ﻟﻠﺴﻬﻮ ﻓﻴﻤﺎ إذا ﺗﻐﻴﱠﺮ اﻟﻤﻌﻨﻰ ﺑﻤﺎ ﺳﻬﺎ ﺑﻪ ﻣﺜﻼً ،ﻷن ﻣﺎ أﺑﻄﻞ ﻋﻤﺪﻩ ﻳﺴﺠﺪ ﻟﺴﻬﻮﻩ .اﻧﺘﻬﻰ79.
ﻗﺎل اﻟﺸﺮواﻧﻲ ﻋﻠﻰ ﻗﻮﻟﻪ :ﻓﺈن ﻏﻴﱠﺮ اﻟﻤﻌﻨﻰ ﺧﺮج ﺑﻪ ﻣﺎ إذا ﻟﺤﻦ ﻟﺤﻨﺎً ﻻ ﻳﻐﱢﻴـ ُﺮ اﻟﻤﻌﻨﻰ ﻛﻔﺘﺢ
ﺣﺮَم وﻟﻢ ﺗﺒﻄﻞ ﺻﻼﺗﻪ وإﻻ ﻓﻼ ﺣﺮﻣﺔ وﻻ
اﻟﻨﻮن ﻣﻦ ﻣﺎﻟﻚ ﻳﻮم َ
اﻟﺪﻳﻦ ﻓﺈن ﻛﺎن ﻋﺎﻣﺪاً ﻋﺎﻟﻤﺎً ُ
ِ
}ﻣﺎﻟﻚ{ ﻷ ﱠن ﻛﺜﻴﺮاً ﻣﺎ ﺗﺘﻮﻟﺪ
ﺑﻄﻼن .وﻣﺜﻠﻪ ﻓﺘﺢ دال }ﻧﻌﺒﺪ{ ،وﻻ ﺗﻀ ﱡﺮ زﻳﺎدة ﻳﺎء ﺑﻌﺪ ﻛﺎف
ﺣﺮوف اﻹﺷﺒﺎع ﻣﻦ اﻟﺤﺮﻛﺎت وﻻ ﺗﺘﻐﻴﺮ ﺑﻬﺎ اﻟﻤﻌﻨﻰ )ع ش( 80ﻋﺒﺎرة ﺷﻴﺨﻨﺎ وأﻣﺎ اﻟﻠﺤﻦ اﻟﺬي ﻻ
ﻳﻐﱢﻴـ ُﺮ اﻟﻤﻌﻨﻰ ﻛﺄن ﻗﺎل :ﻧﻌﺒِ ُﺪ ﺑﻜﺴﺮ اﻟﺒﺎء أو ﻓﺘﺤﻬﺎ ﻓﻼ ﻳﻀ ﱡﺮ ﻣﻄﻠﻘﺎً ﻟﻜﻨﻪ ﻳﺤﺮم ﻣﻊ اﻟﻌﻤﺪ واﻟﻌﻠﻢ
وﻓﻲ )ﺳﻢ( 81ﻣﺎ ﻳﻮاﻓﻘﻪ .اﻫـ82.
وﻓﻲ ﻓﺘﺎوى اﺑﻦ ﺣﺠﺮ ُﺳﺌﻞ ﻋﻦ رﺟﻞ إذا ﻗﺮأ اﻟﻔﺎﺗﺤﺔ ﻏﻴﱠﺮ ﺑﻌﺾ ﺣﺮوﻓﻬﺎ ﻓﻴﻘﻮل ﻓﻲ }اﻟﻤﺴﺘﻘﻴﻢ{
اﻟﻤﺼﻄﻘﻴﻢ ﻫﻞ ﻳﺠﻮز اﻻﻗﺘﺪاء ﺑﻪ أم ﻻ؟ ﻓﺄﺟﺎب ﺑﻘﻮﻟﻪ :ﻣﻦ ﺑ ﱠﺪل ﺣﺮﻓﺎً ﻣﻦ اﻟﻔﺎﺗﺤﺔ ﻟﻢ ﻳﺠﺰ ﻷﺣﺪ
اﻻﻗﺘﺪاء ﺑﻪ إﻻ أن ﻳﻜﻮن ﻣﺜﻠُﻪ ﺑﺄن ﻛﺎن ﻳﺒ ﱢﺪل ذﻟﻚ اﻟﺤﺮف اﻟﺬي ﻳﺒ ﱢﺪﻟﻪ واﻟﻠﻪ أﻋﻠﻢ .اﻧﺘﻬﻰ83.
77
78
79
80
81

82
83

اﻧﻈﺮ :ﺣﻮاﺷﻲ اﻟﺸﺮواﻧﻲ ﻋﻠﻰ ﺗﺤﻔﺔ اﻟﻤﺤﺘﺎج ﺑﺸﺮح اﻟﻤﻨﻬﺎج ﻟﻌﺒﺪ اﻟﺤﻤﻴﺪ اﻟﺸﺮواﻧﻲ ،دار اﻟﻔﻜﺮ ،ﺑﻴﺮوت.37/2 ،
ﺳﻮرة اﻟﻜﻮﺛﺮ ،اﻷﻳﺔ .1
اﻧﻈﺮ :ﺗﺤﻔﺔ اﻟﻤﺤﺘﺎج .38/2 ،
)ع ش( :رﻣﺰ ﻟﻠﺸﺒﺮاﻣﻠﺴﻲ ،ﻋﻠﻲ ﺑﻦ ﻋﻠﻲ ﻧﻮر اﻟﺪﻳﻦ اﻟﺸﺒﺮاﻣﻠﺴﻲ اﻟﻘﺎﻫﺮي )ت 1087ﻫـ( ،ﻟﻪ ﺣﺎﺷﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻧﻬﺎﻳﺔ اﻟﻤﺤﺘﺎج
ﺷﺮح اﻟﻤﻨﻬﺎج ﻟﻠﺮﻣﻠﻲ) .ﻣﻌﺠﻢ اﻟﻤﻄﺒﻮﻋﺎت .(1097
)ﺳﻢ( :رﻣﺰ ﻹﺑﻦ ﻗﺎﺳﻢ اﻟﻌﺒﺎدي أﺣﻤﺪ ﺑﻦ ﻗﺎﺳﻢ اﻟﺼﺒﺎغ  ،ﺷﻬﺎب اﻟﺪﻳﻦ اﻟﻌﺒﺎدي  ،ﻓﻘﻴﻪ ﺷﺎﻓﻌﻲ ﻟﻪ ﻋﺪة ﻣﺼﻨﻔﺎت ﻣﻌﺘﻤﺪة
ﻋﻨﺪ اﻟﻤﺘﺄﺧﺮﻳﻦ ،ﻣﻨﻬﺎ :اﻵﻳﺎت اﻟﺒﻴﻨﺎت ﺣﺎﺷﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺷﺮح ﺟﻤﻊ اﻟﺠﻮاﻣﻊ ،وﺷﺮﺣﺎن ﺻﻐﻴﺮ وﻛﺒﻴﺮ ﻋﻠﻰ ورﻗﺎت اﻟﺠﻮﻳﻨﻲ،

وﺣﺎﺷﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﺤﻔﺔ اﻟﻤﺤﺘﺎج ،وﺣﺎﺷﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺷﺮح اﻟﺒﻬﺠﺔ اﻟﻜﺒﻴﺮ ﻟﺸﻴﺦ اﻹﺳﻼم زﻛﺮﻳﺎ ،وﺣﺎﺷﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺷﺮح اﻟﻤﻨﻬﺞ ﻟﺸﻴﺦ
اﻹﺳﻼم زﻛﺮﻳﺎ) .ﻣﻌﺠﻢ اﻟﻤﻄﺒﻮﻋﺎت  207/1؛ ﻫﺪﻳﺔ اﻟﻌﺎرﻓﻴﻦ80/1 ،؛ اﻷﻋﻼم ﻟﻠﺰرﻛﻠﻲ.(198/1 ،
اﻧﻈﺮ :ﺣﻮاﺷﻲ اﻟﺸﺮواﻧﻲ .38/2 ،
اﻧﻈﺮ :اﻟﻔﺘﺎوى اﻟﺤﺪﻳﺜﻴﺔ ﻻﺑﻦ ﺣﺠﺮ.175/1 ،
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اﻟﻌﺎﻣﱠﺔ ﱠ
َ
ﻃﺎء إﻧﻤﺎ ﻫﻮ
أﻗﻮل :إذا أﺣﺎط
ﺳﻤﻌﻚ ﺑﻤﺎ ﻧﻘﻠﻨﺎ ﻟﻚ ﺗﺼﻴﺮ ﻋﻠﻰ ﻋﻠﻢ أ ﱠن ﻗﺮاءة َ
اﻟﻀﺎ َد ً
إﺑﺪا ٌل ُﻣﺒﻄ ٌﻞ ﻟﻠﺼﻼة ،وأﻣﺎ ﻗﺮ َاءﺗﻬﻢ ﱠ
اﻟﻄ َﺎء ﻛﻤﺎ ﻳﻘﺮؤوﻧﻬﺎ ﻓﺈﻧﻤﺎ ﻫﻲ ﻟﺜﻐ ٌﺔ ،ﻟﻜﻦ ﻳﺠﺐ إ ّﻣﺎ ﺷﺮﻋﺎً
وإﻣﱠﺎ اﺳﺘﺤﺴﺎﻧﺎً اﻟﺘﻌﻠﱡﻢ ﻹزاﻟﺘﻬﺎ ﻟﻘﻮل اﻟﺠﺰري رﺣﻤﻪ اﻟﻠﻪ:84
ﺗَـ ـ ـ ْـﺠـ ـ ـ ِﻮﻳـ ـ ـ ُﺪ َك اﻟ ـ ـ ُﻘ ـ ـ ــﺮآ َن َﺣـ ـ ـﺘْـ ـ ـ ـ ـ ٌـﻢ ﻻزُم
َﻣ ـ ـ ــﻦ ﻟ ـ ـ ـ ـ ــﻢ ﻳُـ ـ َـﺠ ـ ـ ـ ﱢﻮِد اﻟ ـ ـ ـ ُﻘ ـ ـ َـﺮاْ َن آﺛـ ـ ـ ُـﻢ
وﻟﻢ ﻧﺴﻤﻊ أﺣﺪاً ﻣﻨﻊ ﻣﻦ ﻧﺼﺢ اﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ ﺑﺒﻴﺎن ﻣﺨﺎرج اﻟﺤﺮوف وﺻﻔﺎﺗﻬﺎ أو ﻋ ﱠﺪﻩ ﻣﻦ ﻗﺒﻴﻞ
ﱠ
ﻏﻴﺮ ﻫﺬا
اﻷﻣﺮ ﺑﺎﻟﻤﻌﺮوف اﻟﺬي ﺳﻘﻂ اﻟﺘﻜﻠﻴﻒ ﺑﻪ ﻋﻦ اﻟﻌﻠﻤﺎء أو ﻣﻦ ﻗﺒﻴﻞ اﻟﻠﻌﺐ واﻟﻬﺬﻳﺎنَ ،
اﻟﺼﻼة ﺑﺎﻟﻨ ْﱡﻄﻖ ِ
ﺑﻜﺎف ِ
اﻟﻌﺮب ﻛﻤﺎ
ﻋﺮﻓﺖ أ ﱠن ﻋﺪم ﺑُﻄﻼن ﱠ
اﻟﻔﺎﺿﻞ ﻏﻔﺮ اﻟﻠﻪ ﻟﻪ وﻟﻨﺎ! ﻋﻠﻰ أﻧﻚ ﻗﺪ َ
وﻋﻠﻤﺎء ﻗﻄﺮﻧﺎ اﻋﺘﻤﺪوا
ﻧﻘﻠﻪ ذﻟﻚ اﻟﻔﺎﺿﻞ ﻏﻔﺮ اﻟﻠﻪ ﻟﻨﺎ وﻟﻪ ﻟﻴﺲ ﻣﻌﺘﻤﺪاً ﻋﻨﺪ )ﺣﺞ( 85ﺑﻞ ﺿ ﱠﻌﻔﻪ،
ُ
)ﺣﺞ( ﻋﻨﺪ ﻣﺨﺎﻟﻔﺘﻪ ل)م ر( 86واﻟﻤﻐﻨﻲ وﺷﻴﺦ اﻹﺳﻼم 87ﻛﻤﺎ ﻫﻮ ﻣﺒﻴﱠﻦ ﻓﻲ ﻛﺘﺐ اﻟﻤﺘﺄﺧﺮﻳﻦ

84

85
86

87

ِي اﻟﺸﻬﻴﺮ
اﻟﺠ َﺰر ّ
ﻫﻮ ﺷﻴﺦ اﻟﻘﺮاء اﻟﻌﻼﻣﺔ اﻟﺜﻘﺔ اﻹﻣﺎم اﻟﺤﺎﻓﻆ :أﺑﻮ اﻟﺨﻴﺮ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﻠﻲ ﺑﻦ ﻳﻮﺳﻒ َ
ِي ﻧﺴﺒﺔ إﻟﻰ ﺟﺰﻳﺮة اﺑﻦ ﻋﻤﺮ )ﺗﺴﻤﻰ ﺟﺰﻳﺮة ﺑﻮﻃﺎن ﺣﺎﻟﻴﺎً( وﺗﻘﻊ ﻓﻲ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺟﻨﻮب ﺷﺮق اﻷﻧﺎﺿﻮل ﺑﺘﺮﻛﻴﺎ ،ﻗﺮب
اﻟﺠ َﺰر ّ
ﺑﺎﺑﻦ َ
ﺣﺪود اﻟﻌﺮاق وﺳﻮرﻳﺎ .وﻟﺪ رﺣﻤﻪ اﻟﻠﻪ ﺑﺪﻣﺸﻖ ﻓﻲ ﺳﻨﺔ  ،1350/751و ﺗﻮﻓﻲ ﺳﻨﺔ 833ه ﺑﻤﺪﻳﻨﺔ ﺷﻴﺮاز ،ﻛﺎن ﻏﺰﻳﺮ
ﻟﺘﻮﺳﻊ اﻟﻤﻌﺮﻓﺔ
اﻹﻧﺘﺎج ﻓﻲ ﻣﻴﺪان اﻟﺘﺄﻟﻴﻒ ،ﻓﻲ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻋﻠﻢ ،وإن ﻛﺎن ﻋﻠﻢ اﻟﻘﺮاءات واﻟﺘﺠﻮﻳﺪ ﻫﻮ اﻟﻌﻠﻢ اﻟﺬي اﺷﺘﻬﺮ ﺑﻪّ .
ﻋﻦ ﺣﻴﺎة اﻟﻤﺆﻟّﻒ اﻧﻈﺮ :ﻫﺪﻳﺔ اﻟﻌﺎرﻓﻴﻦ145/8 ،؛ ﻣﻨﺎﻗﺐ اﻷﺳﺪ اﻟﻐﺎﻟﺐ ﻋﻠﻲ ﺑﻦ أﺑﻲ ﻃﺎﻟﺐ ،ﺗﺄﻟﻴﻒ:اﺑﻦ اﻟﺠﺰري،
ﺗﺤﻘﻴﻖ :ﻃﺎرق اﻟﻄﻨﻄﺎوي ،ﻣﻜﺘﺒﺔ اﻟﻘﺮآن ،ﻣﺼﺮ -اﻟﻘﺎﻫﺮة ،ص .25
)ﺣﺞ( :رﻣﺰ ﻹﺑﻦ ﺣﺠﺮ اﻟﻬﻴﺘﻤﻲ ،وﻗﺪ ﺳﺒﻘﺖ ﺗﺮﺟﻤﺘﻪ.
)م ر( :رﻣﺰ ﻟﻠﺸﻤﺲ اﻟﺮﻣﻠﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻨﻬﺎج  ،وﻗﺪ ﻳﺮﻣﺰ ﻟﻠﺸﻤﺲ اﻟﺮﻣﻠﻲ ﺑـ )م( .اﻟﺮﻣﻠﻲ ﻫﻮ :ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ أﺣﻤﺪ ﺑﻦ ﺣﻤﺰة
ﺷﻤﺲ اﻟﺪﻳﻦ ﺑﻦ ﺷﻬﺎب اﻟﺪﻳﻦ اﻟﺮﻣﻠﻲ )ت 1004ﻫـ(  ،ﻓﻘﻴﻪ ﻣﺼﺮ وﻣﻔﺘﻴﻬﺎ  ،ﻟﻘﺐ ﺑﺎﻟﺸﺎﻓﻌﻲ اﻟﺼﻐﻴﺮ ،ﻟﻪ ﻋﺪة ﻣﺼﻨﻔﺎت،
ﻃﺒﻊ ﻣﻨﻬﺎ ﻧﻬﺎﻳﺔ اﻟﻤﺤﺘﺎج ﺷﺮح اﻟﻤﻨﻬﺎج وﻏﺎﻳﺔ اﻟﺒﻴﺎن ﺷﺮح زﺑﺪ اﺑﻦ رﺳﻼن وﻏﻴﺮﻫﺎ .أﻣﺎ واﻟﺪﻩ ﻓﻬﻮ :أﺣﻤﺪ ﺑﻦ ﺣﻤﺰة ﺷﻬﺎب
اﻟﺪﻳﻦ اﻟﺮﻣﻠﻲ )ت 957ﻫـ(  ،ﻟﻪ ﻣﺼﻨﻔﺎت ﻣﻨﻬﺎ ﻓﺘﺢ اﻟﺠﻮاد ﺷﺮح ﻣﻨﻈﻮﻣﺔ اﺑﻦ اﻟﻌﻤﺎد ،وﻟﻪ اﻟﻔﺘﺎوى ﺟﻤﻌﻬﺎ اﺑﻨﻪ ﺷﻤﺲ
اﻟﺪﻳﻦ ،وﻛﻼﻫﻤﺎ ﻣﻄﺒﻮع).ﻫﺪﻳﺔ اﻟﻌﺎرﻓﻴﻦ145/8 ،؛ اﻷﻋﻼم ﻟﻠﺰرﻛﻠﻲ(120/1 ،
ﻟﻌﻞ اﻟﻤﺆﻟﻒ رﺣﻤﻪ اﻟﻠﻪ ﻳﻘﺼﺪ :ﺷﻴﺦ اﻹﺳﻼم زﻛﺮﻳﺎ اﻷﻧﺼﺎري ،ﻗﺎﺿﻲ اﻟﻘﻀﺎة زﻳﻦ اﻟﺪﻳﻦ أﺑﻮ ﻳﺤﻴﻰ اﻟﺴﻨﻴﻜﻲ اﻟﻤﺼﺮي
اﻟﺸﺎﻓﻌﻲ ،وﻟﺪ ﺳﻨﺔ  823-4وﺗﻮﻓﻲ ﺳﻨﺔ  .926ﻟﻪ ﻋﺪة ﻣﺼﻨﻔﺎت ،ﻣﻨﻬﺎ :أدب اﻟﻘﺎﺿﻲ ،أﺿﻮاء اﻟﺒﻬﺠﺔ ،ﺑﻠﻮغ اﻷرب
ﻟﺸﺮح ﺷﺬور اﻟﺬﻫﺐ ،ﺑﻬﺠﺔ اﻟﺤﺎوي ،ﺗﺤﺮﻳﺮ ﺗﻨﻘﻴﺢ اﻟﻠﺒﺎب ﻓﻲ اﻟﻔﻘﻪ  ،ﺣﺎﺷﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺷﺮح ﺟﻤﻊ اﻟﺠﻮاﻣﻊ ،اﻟﺤﻮاﺷﻲ
اﻟﻤﻔﻬﻤﺔ ﻓﻲ ﺷﺮح اﻟﻤﻘﺪﻣﺔ ﻟﻠﺠﺰري ،ﺧﻼﺻﺔ اﻟﻔﻮاﺋﺪ اﻟﻤﺤﻤﺪﻳﺔ ﻓﻲ ﺷﺮح اﻟﺒﻬﺠﺔ اﻟﻮردﻳﺔ ،درر اﻟﺴﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺷﺮح اﻷﻟﻔﻴﺔ
ﻻﺑﻦ ﻣﺎﻟﻚ  ،ﺷﺮح اﻟﺠﺎﻣﻊ اﻟﺼﺤﻴﺢ ﻟﻠﺒﺨﺎري ،ﺷﺮح ﺻﺤﻴﺢ ﻣﺴﻠﻢ ،ﺷﺮح اﻟﺸﻤﺴﻴﺔ ،ﺷﺮح ﻣﺨﺘﺼﺮ اﻟﻤﺰﻧﻲ ،ﺷﺮح اﻟﻤﻨﻬﺎج
ﻟﻠﺒﻴﻀﺎوي ،ﻏﺎﻳﺔ اﻟﻮﺻﻮل إﻟﻰ ﺷﺮح اﻟﻔﺼﻮل ،اﻟﻐﺮر اﻟﺒﻬﻴﺔ ﻟﺸﺮح ﺑﻬﺠﺔ اﻟﻮردﻳﺔ ،ﻓﺘﺢ اﻹﻟﻪ اﻟﻤﺎﺟﺪ ﺑﺈﻳﻀﺎح ﺷﺮح اﻟﻌﻘﺎﺋﺪ ،ﻓﺘﺢ
اﻟﺒﺎﻗﻲ ﺑﺸﺮح أﻟﻔﻴﺔ اﻟﻌﺮاﻗﻲ ﻓﻲ اﻟﺤﺪﻳﺚ ،ﻓﺘﺢ اﻟﺠﻠﻴﻞ ﺑﺒﻴﺎن ﺧﻔﻲ أﻧﻮار اﻟﺘﻨﺰﻳﻞ ﻟﻠﺒﻴﻀﺎوي ،ﻓﺘﺢ اﻟﺮﺣﻤﻦ ،ﻓﺘﺢ اﻟﻮﻫﺎب ﻟﺸﺮح
ﻣﻨﻬﺞ اﻟﻄﻼب .ﻓﺘﻮﺣﺎت اﻹﻟﻬﻴﺔ ،اﻟﻤﻄﻠﻊ ﺷﺮح أﻳﺴﺎﻏﻮﺟﻲ ،اﻟﻤﻘﺼﺪ ﻟﺘﻠﺨﻴﺺ ﻣﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﺮﺷﺪ ﻓﻲ اﻟﻘﺮاآت ،ﻣﻨﺎﻫﺞ اﻟﻜﺎﻓﻴﺔ
ﻓﻲ ﺷﺮح اﻟﺸﺎﻓﻴﺔ ،ﻧﻬﺞ اﻟﻄﻼب ﻓﻲ ﺷﺮح ﻣﻨﻬﺎج اﻟﻄﺎﻟﺒﻴﻦ ،ﻧﻬﺎﻳﺔ اﻟﻬﺪاﻳﺔ ﻓﻲ ﺷﺮح اﻟﻜﻔﺎﻳﺔ) .ﻫﺪﻳﺔ اﻟﻌﺎرﻓﻴﻦ196/1 ،؛
اﻷﻋﻼم ﻟﻠﺰرﻛﻠﻲ.(46/3 ،
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ﻓﻠﺘﻜﻦ اﻟﺤﺮوف اﻟﻤﺬﻛﻮرة ﻓﻲ ﻋﺪم اﻟﻀﺮر ﻟﻠﻌﺒﺎدة ﻣﺜﻞ ﻗﺎف اﻟﻌﺮب
اﻟﻔﻘﻬﻴﺔ .ﻓﻘﻮﻟﻪ ﻋﻔﻰ اﻟﻠﻪ ﻋﻨﻪِ :
ﱢ
ﻟﻲ اﻟﺘﻮﻓﻴﻖ.
واﻟﺤﺮف
اﻟﻤﺨﺘﻞ ﻟﻠَْﺜـ َﻐ ٍﺔ إﻧﻤﺎ ﻧﺸﺄ ﻣﻦ ﻋﺪم ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻟﻤﺴﺄﻟﺔ .واﻟﻠﻪ و ﱡ
وأﻣﺎ ﻗﻮﻟﻪ :ذﻛﺮ اﺑﻦ ﺣﺠﺮ ﻓﻲ اﻟﺘﺤﻔﺔ أن ﻗﻮﻟﻪِ :
وﺟﻪ إن ﻛﺎن ﻣﻦ
أﻧﺖ ﺗﺎﻟ ٌﻖ ،ﺻﺮﻳﺢ ﻋﻠﻰ اﻷَ َ
ﻗﻮم ﻳُﺒﺪﻟﻮن ﱠ
ﺣﻠﻒ
اﻓﺘﺎء ﺑﻌﻀﻬﻢ ﻓﻴﻤﻦ َ
ﺗﺎء و ﱠاﻃ ْ
ﺮدت ﻟﻐﺘﻬﻢ ﺑﺬﻟﻚ وإﻻ ﻓﻬﻮ ﻛﻨﺎﻳﺔ ،وﻳﺆﻳﺪﻩ ُ
اﻟﻄ َﺎء ً
اﻟﺒﻴﻆ  -ﱠ
ﻻ ﻳﺄﻛﻞ َ
ﺑﻴﺾ اﻟﺪﺟﺎج إن ﻛﺎن ﻣﻦ ﻗﻮم ﻳﻨﻄﻘﻮن
ﻳﺤﻨﺚ ﺑﺄﻛﻞ ِ
ﺑﺎﻟﻈﺎء اﻟﻤﺸﺎﻟﺔ  -ﺑﺄﻧﻪ ُ
ﱠ
ﱢ
اﻟﻤﺨﺘﻞ
ﺑﺎﻟﻈﺎء ﻓﻲ ﻫﺬا وﻧﺤﻮﻩ .اﻧﺘﻬﻰ .ﺗﺄﻳﻴﺪاً ﻟﻌﺪم ﺿﺮر اﻟﺘﻠﻔﻆ ﺑﻬﺬﻩ اﻟﺤﺮوف ﺑﻬﺬا اﻟﻮﺟﻪ
ﻟﻠﻌﺒﺎدة ﻓﻠﻴﺲ ﺑﺸﻲ ٍء ﻷ ﱠن 88ﻫﺬا اﻟﺬي ذﻛﺮﻩ ﻓﻲ اﻟﺘﺤﻔﺔ إﻧﻤﺎ ﻓﻲ ﻓﺘﻮى اﻟﻄﻼق واﻟﻴﻤﻴﻦ وﻣﺎ ﻧﺤﻦ
اﻟﺼﻼة ،وﻣﻦ اﻟﻤﻌﻠﻮم أن ﻓﻲ ﻟﻐﺘﻪ ذﻟﻚ إذا ﻗﺮأ اﻟﻔﺎﺗﺤﺔ ﺑﺈﺑﺪال ﱠ
ﻃﺎء ﻣﻬﻤﻠ ًﺔ
ﻓﻴﻪ ﻓﻲ 89ﱠ
اﻟﻀﺎ ِد ً
ﺑﻼ ﺗﻌﻠﱡ ٍﻢ ﺑﺮﻫ ًﺔ ﻣﻦ اﻟﺰﻣﺎ ِن ﺻﻼﺗﻪ ﺑﺎﻃﻠﺔ ﻋﻨﺪ )ﺣﺞ( أﻳﻀﺎً .وإذا ﺻﺮف أﻛﺜﺮ ﻋﻤﺮﻩ ﻓﻲ اﻟﺘﻌﻠﱡﻢ وﻟﻢ
ﻳﻤﻜﻦ ﻓﺈﻣﺎﻣﺘﻪ ﺑﺎﻃﻠﺔ ﻋﻨﺪ اﻟﺠﻤﻴﻊ ،وإذا ﻗﺮأﻫﺎ ﱠ
اﻟﻌﺎﻣﱠﺔ ﺑﻼ
ﺑﺎﻟﻄﺎء اﻟﻤﻬﻤﻮﺳﺔ اﻟﻤﻄﺒﻘﺔ ﻛﻤﺎ ﺗﻘﺮؤﻫﺎ َ
ﱡ
ﻳﻔﺴ ُﻖ ،وأﻣﺎ إذا ﻋﺠﺰ ﺑﺄن ﻟﻢ ﻳﻄﺎوﻋﻪ ﻟﺴﺎﻧﻪ ﺑﻌﺪ اﻟﺘﻌﻠﱡ ِﻢ اﻟﻄﻮﻳﻞ ﻓﻼ ﻳﺄﺛﻢ
ﻳﺤﺮم ﻋﻠﻴﻪ ذﻟﻚ ﺑﻞ ُ
ﺗﻌﻠ ٍﻢ ُ
وﺗﺼﺢ إﻣﺎﻣﺘﻪ وﺻﻼﺗﻪ ﺑﻬﺬا ،ﻓﻘﻮﻟﻪ  -ﻏﻔﺮ اﻟﻠﻪ ﻟﻪ وﻟﻨﺎ  -ﻓﺈذا ﻛﺎن ﺣﺮف ﺗﺒ ﱠﺪل ٍ
ﺧﺎﻟﺺ
ﺑﺤﺮف ٍ
ﱡ
اﻟﺼﻼة ﻓﺒﺎﻷَوﻟﻰ أن ﻳﻜﻮن
ﻣﻌﺘﺒﺮاً ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﺤﻜﻢ  -أﻋﻨﻲ اﻟﻄﻼق  -ﻣﻊ ﻗﻠﺔ وﻗﻮﻋﻪ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ إﻟﻰ ﱠ
اﻟﺼﻼة واﻟﺘﻼوة
اﻟﺤﺮف اﻟﻤﺨﺘﻞ ﻣﺨﺮﺟﻪ أو ﺑﻌﺾ ﺻﻔﺎﺗﻪ ﻣﻘﻴﺪاً ﺑﺤﺴﺐ ﱢاﻃﺮاد اﻟﻠﻐﺔ ﻓﻲ ﻣﺜﻞ ﱠ
ﻟﻌﻤﻮم ﺑﻠﻮى اﻟﺘﻜﻠﻴﻒ ﺑﻬﺎ وﻛﺜﺮة وﻗﻮﻋﻬﺎ .اﻫـ .ﻏﻴﺮ ﻣﻠﺘﻔﺖ إﻟﻴﻪ أﺻ ً
ﻋﺮﻓﺖ أ ﱠن ﻣﺴﺄﻟﺔ اﻟﻄﻼق
ﻼ ﻟﻤﺎ َ
واﻟﻴﻤﻴﻦ وﻣﺴﺄﻟﺔ اﻟﻌﺒﺎدة ﻣﺨﺘﻠﻔﺘﺎن وﻟﻴﺲ ﻟﻨﺎ أن ﻧﻘﻴﺲ إﺣﺪاﻫﻤﺎ ﻋﻠﻰ اﻷﺧﺮى ،ﺑﻞ ﻻ ﻳﺠﻮز
اﻟﻘﻴﺎس إﻻ ﻟﻤﻦ ﻫﻮ أﻫﻞ ﻟﻠﻘﻴﺎس ﻛﻤﺎ ُﺑـﻴﱢﻦ ﻓﻲ اﻷﺻﻮل ،وأﻳﻦ ﻧﺤﻦ ﻣﻦ اﻟﻘﻴﺎس وﻋﻠﻰ اﻟﺨﺼﻮص
إذا ﺧﺎﻟﻒ ﻣﺎ ﺻ ﱠﺮﺣﻮا ﺑﻪ ﻛﻤﺎ ﻫﻨﺎ ،ﻓﺘﺄﻣﱠﻞ وأﻧﺼﻒ.
ُ
اﻟﺤﺎﺻﻞ أ ﱠن اﻟﻨ ْﱡﻄﻖ ﺑﻬﺬﻩ اﻟﺤﺮوف اﻟﻤﺨﺘﻠﱠﺔ إﻣﺎ أن ﻳﻜﻮن ﻣﺒﻄ ً
ﻼ ﻟﻠﻌﺒﺎدة أو ﻻ ،ﻓﺈن
ﺛﻢ ﻗﺎل:
ﻓﺎﻟﺴﻜﻮت ﻋﻦ ﺗﺼﺤﻴﺤﻬﺎ أوﻟﻰ ..اﻟﺦ.
ﻛﺎن ﻏﻴﺮ ﻣﺒﻄﻞ
ُ
أﻗﻮل :ﻓﺈذن ﻋﻠﻢ اﻟﺘﺠﻮﻳﺪ ﻏﻴﺮ ﻻزم واﻟﺴﻜﻮت ﻋﻨﻪ أوﻟﻰ ،وﻟﻢ ﻳﻘﻞ ﺑﻪ أﺣﺪ ﻏﻴﺮﻩ ﻋﻔﻰ اﻟﻠﻪ
ﻋﻨﻪ .ﻗﺎل :وإن ﻛﺎن ﻣﺒﻄ ً
دﻟﻴﻞ ﻳﺰﻳﻞ اﻟﺮﻳﺐ .اﻫـ.
ﻼ ﻓﺬﻟﻚ ﺣﻜﻢ ﺑﺎﻟﻐﻴﺐ وﻗﻮ ٌل ﻣﺠ ﱠﺮٌد ﻋﻦ ِ
أﻗﻮل :ﻛﻔﻰ دﻟﻴ ً
ﻼ ﻛﻼ ُم اﻷﺋﻤﺔ اﻟﻔﻘﻬﺎء ،وﻻ ﺳﻴّﻤﺎ ﻛﻼم اﺑﻦ ﺣﺠﺮ وﻫﻮ اﻟﻌﻤﺪة ﻓﻲ اﻟﻤﺬﻫﺐ
ﻋﻦ اﻟﻜﻞ.
ﺧﻄﺮ ﻋﻈﻴﻢ ﻟﻢ ﻳُﻨﻘﻞ ﻋﻦ أﺣ ٍﺪ ﻣﻦ ﺛﻘﺎت اﻟﺪﻳﻦ اﻟﻘﻮﻳﻢ .اﻫـ.
ﻗﻮﻟﻪ :وﻫﻮ ٌ
88
89

ﺟﻤﻴﻊ اﻟﻨﺴﺦ  +ﻷن.
ﺟﻤﻴﻊ اﻟﻨﺴﺦ  +ﻓﻲ.
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أﻗﻮل :ﻫﻴﻬﺎت؛ وﻛﻴﻒ ﻫﺬا وﻛﺘﺐ اﻟﻘﺮاءة واﻟﻔﻘﻪ اﻟﻤﻌﺘﻤﺪة ﻃﺎﻓﺤ ٌﺔ ﺑﻤﺎ ذﻛﺮﻧﺎ ،وﻫﻞ ﺑﻌﺪ
اﻟﺤﻖ إﻻ اﻟﻀﻼل؟!
َ
وﻗﻮﻟﻪ :إذ أﻗﻞ ﺧﻄﺮ اﻟﺤﻜﻢ ﺑﺬﻟﻚ اﺳﺘﻠﺰاﻣﻪ
ﺗﻀﻠﻴﻞ أﻛﺜﺮ اﻷﻣﱠﺔ اﻟﻨﺎﻃﻘﻴﻦ ﺑﻬﺬﻩ اﻟﺤﺮوف ﻋﻠﻰ
اﻟﺤﺎﻟﺔ اﻟﻤﻌﻬﻮدة ﻓﻲ ﻗﻄﺮﻧﺎ وﻏﻴﺮﻩ ﻣﻨﺬ اﻧﺘﺸﺎر ﻫﺬﻩ اﻟْ َﺨﻠَﻞ وﻫﻮ ﻣﻦ زﻣﻦ اﻹﻣﺎم اﻟﺠﺰري رﺣﻤﻪ اﻟﻠﻪ
ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ذﻛﺮ ﻓﻲ ﺑﻌﺾ اﻟﻜﺘﺐ ﻣﻦ أ ﱠن ﱠ
اﻟﻀﺎد اﻧﺘﺸﺮ ﻣﻦ ﻣﺼﺮ ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟﻢ ﻫﻜﺬا ﻓﻲ زﻣﻨﻪ رﺣﻤﻪ
اﻟﻠﻪ وذﻟﻚ ﻳﺰﻳﺪ ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻌﺔ أﻋﺼﺎر .إﻟﻰ آﺧﺮ ﻣﺎ ﻗﺎل.
أﻗﻮل :ﺣﺎﺷﺎ و ﱠ
ﻛﻼ ،ﻣﺎ ﺿﻠﱠﻠﻨﺎ أﺣﺪاً ﻣﻦ اﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ وﻻ ﺣﻜﻤﻨﺎ ﺑﻔﺴﻖ أﺣ ٍﺪ وﻛﺄ ﱠن ﻫﺬا اﻟﻔﺎﺿﻞ
ﻟﻢ ﱠ
ﺑﻈﻦ اﻟﻤﻜﻠﱠﻒ ،ﻓﻤﺎ ﻇﻨﱠﻪ ﺻﺤﻴﺤﺎً
ﻳﻄﻠﻊ أو ذﻫﻞ ﻋﻦ ﻗﻮل اﻟﻔﻘﻬﺎء أ ﱠن ﺻﺤﺔ اﻟﻌﺒﺎدة ﻣﻨﻮﻃ ٌﺔ ﱢ
اﻟﺼﻼة ﺑﻈﻦ أﻧﻪ ﻋﻴﻦ
ﻓﻬﻮ
ﺻﺤﻴﺢ ،وإن ﻛﺎن ﻓﺎﺳﺪاً ﻓﻲ ﻧﻔﺲ اﻷﻣﺮ ،ﻓﻤﻦ ﺗﻮﺟﻪ إﻟﻰ اﻟﻤﺸﺮق ﻓﻲ ﱠ
ٌ
ﺗﺼﺢ ﺻﻼﺗﻪ إذا ﻟﻢ ﻳﺘﺒﻴﱠﻦ ﻟﻪ ﺧﻼﻓﻪ ،وﺻﺤﺔ اﻟﻌﻘﻮد ﻣﻨﻮﻃ ٌﺔ ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ﻧﻔﺲ اﻷﻣﺮ ،ﻓﻤﻦ ﺑﺎع
اﻟﻘﺒﻠﺔ ﱡ
ﺻﺢ ﺑﻴﻌﻪ ﻷن اﻟﻤﺎل اﻧﺘﻘﻞ إﻟﻴﻪ ﻓﻲ ﻧﻔﺲ اﻷﻣﺮ ،وإن
ﻣﺎل ُﻣ َﻮﱢرﺛﻪ ﻓﻀﻮﻟﻴﺎً ﺛﻢ ﺗﺒﻴﱠﻦ ﻣﻮﺗﻪ ﺣﺎل اﻟﺒﻴﻊ ﱠ
ﻛﺎن ﻇﻨﻪ ﺑﺨﻼف ذﻟﻚ .وﻫﺆﻻء اﻟﺬﻳﻦ ﻧﻄﻘﻮا ﺑﻬﺬﻩ اﻟﺤﺮوف ﻋﻠﻰ ﻫﺬﻩ اﻟﺤﺎﻟﺔ ﻧﻄﻘﻮا ﺑﻬﺎ ﻋﻠﻰ
ﻇﻦ أﻧﻬﺎ ﻛﺬﻟﻚ وﻟﻢ ﻳﺘﺒﻴﱠﻦ ﻟﻬﻢ أن ذﻟﻚ ﺧﻄﺄً ،ﻓﺈذن ﻋﺒﺎدﺗﻬﻢ ﺻﺤﻴﺤﺔ ﻣﻄﻠﻘﺎً ،ﻋﻠﻰ أن ﻗﻮﻟﻪ:
اﻧﺘﺸﺮ ﺑﻬﺬا اﻟْ َﺨﻠَﻞ ﻣﻦ زﻣﻦ اﻹﻣﺎم اﻟﺠﺰري رﺣﻤﻪ اﻟﻠﻪ أﻇﻨﱡﻪ ﻣﺠ ﱠﺮَد ﺗﻘ ﱡﻮ ٍل ،ﻛﻴﻒ وﻟﻢ ِ
ﻳﺒﺤﺚ اﻹﻣﺎم
اﻟﻤﺬﻛﻮر ﻓﻲ ﻛﺘﺒﻪ ﻋﻨﻪ ﻣﻊ أﻧﻪ ﻟﻢ ﻳﺘﺮك ﺻﻐﻴﺮًة وﻻ ﻛﺒﻴﺮًة إﻻ أﺣﺼﺎﻫﺎ ،ﻳﺎ ﻟﻴﺖ ﺷﻌﺮي ﱠ
أي ٍ
ﻛﺘﺎب
ﻫﻮ ذﻟﻚ اﻟﻜﺘﺎب اﻟﺒﺎﺣﺚ ﻋﻦ أ ﱠن ﻫﺬا اﻟْ َﺨﻠَﻞ اﻧﺘﺸﺮ ﻓﻲ زﻣﻨﻪ رﺣﻤﻪ اﻟﻠﻪ ﻣﻊ أ ﱠن اﻟﻨﺎﻗﻞ ﻳﻠﺰﻣﻪ
ﺑﺤﺴﺐ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻤﻨﺎﻇﺮة إﺛﺒﺎت ﻧﻘﻠﻪ ﻓﻨﻄﺎﻟﺒﻪ ﺑﺬﻟﻚ ،وأﻧﺎ ﻋﻨﺪ ﻇﻨﻲ أن ﻫﺬا اﻟْ َﺨﻠَﻞ ﻓﻲ ﻗﻄﺮﻧﺎ ﻫﺬا
ﻟﻴﺲ ﻣﻦ زﻣﻦ ﻣﺪﻳﺪ ،ﺑﻞ أﻇﻨﻪ ﺑﻌﺪ ﺧﺎﺗﻤﺔ اﻟﻤﺘﺄﺧﺮﻳﻦ ﺧﻠﻴﻞ أﻓﻨﺪي اﻹﺳﻌﺮدي 90رﺣﻤﻪ اﻟﻠﻪ ﻷﻧﻪ
اﻟﻈﻦ ﺑﺎﻟﻌﻠﻤﺎء اﻟﻌﺎﻟِﻤﻴﻦ ﺑﻬﺬا اﻟْ َﺨﻠَﻞ أﻧﻪ
ﻟﻮ ﻛﺎن ﻓﻲ زﻣﻨﻪ ﻟﺒﺤﺚ ﻋﻨﻪ و ﱠ
ﺴﻦ ﱢ
ﻟﺼﺤ َﺢ ﻓﺎﺗﺤﺘﻬﻢُ ،
وﺣ ُ
ﻟﻢ ﻳﺴﻜﺘﻮا ﻋﻨﻪ ،ﻓﻜﻴﻒ ﻳﺠﻮز أن ﻧﻘﻮل إن ﻫﺬا اﻟْ َﺨﻠَﻞ ﻓﺸﺎ واﻧﺘﺸﺮ ﻣﻨﺬ ﺳﺒﻌﺔ أﻋﺼﺎر وﻟﻢ ﻳﺘﻌ ﱠﺮض
ﻟﺬﻟﻚ أﺣ ٌﺪ ﻣﻨﻬﻢ ،ﺣﺎﺷﺎﻫﻢ ﻋﻦ ذﻟﻚ ،وﻟﻮ ﻛﺎن ﻛﺬﻟﻚ ﻟﺴﻘﻄﺖ ﻋﺪاﻟﺘﻬﻢ ﻟﺜﺒﻮت ﺧﻴﺎﻧﺘﻬﻢ ﻓﻲ
أﻣﻮر اﻟﺪﻳﻦ ﻹﻗﺮارﻫﻢ اﻟﺨﻠﻖ ﻋﻠﻰ اﻟﺒﺎﻃﻞ اﻟﻤﺒﻴﻦ ،اﻟﻠﻬﻢ إﻻ أن ﻳﻘﻮل ذﻟﻚ اﻟﻔﺎﺿﻞ ﺑﺴﻘﻮط اﻷﻣﺮ
ﺑﺎﻟﻤﻌﺮوف ﻣﻦ زﻣﻦ اﻹﻣﺎم اﻟﺠﺰري رﺣﻤﻪ اﻟﻠﻪ ،وﻫﻞ ﻫﺬا إﻻ ﻧﺰ ٌاع ٌ
ﻠﺘﻔﺖ إﻟﻴﻪ؟
ﺻﺮف ﻻ ﻳُ ُ
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ﻫﻮاﻟﻤﻼ ﺧﻠﻴﻞ اﻹﺳﻌﺮدي ،اﺑﻦ ﺣﺴﻴﻦ اﻟﺸﺎﻓﻌﻲ ) ،(1843-4 1753- / 1259-1167ﻋﺎﻟﻢ ﻣﺸﺎرك ﻓﻲ أﻧﻮاع اﻟﻌﻠﻮم.
ﻓﺒﻌﺪ أن أﻛﻤﻞ دراﺳﺘﻪ ﻓﻲ )ﺳﻌﺮد( اﻧﺼﺮف ﻟﻠﺘﺪرﻳﺲ واﻟﺘﺄﻟﻴﻒ .واﻫﻢ آﺛﺎرﻩ ﺗﻔﺴﻴﺮ ﺗﺒﺼﺮة اﻟﻘﻠﻮب ﻓﻲ ﻛﻼم ﻋﻼم اﻟﻐﻴﻮب،

وﺗﻔﺴﻴﺮ اﻟﻰ آﺧﺮﺳﻮرة اﻟﻜﻬﻒ ،وﺿﻴﺎء اﻟﻘﻠﺐ ،واﻟﺘﺠﻮﻳﺪ ،وﻣﺤﺼﻮل اﻟﻤﻮاﻫﺐ اﻷﺟﺪر ﻓﻲ اﻟﺨﺼﺎﺋﺺ واﻟﺸﻤﺎﺋﻞ اﻻﺣﻤﺪﻳﺔ،
وأزﻫﺎر اﻟﻐﺼﻮن ﻣﻦ ﻣﻘﻮﻻت أرﺑﺎب اﻟﻔﻨﻮن ،وأﺻﻮل اﻟﻔﻘﻪ ،وﺗﺄﺳﻴﺲ ﻗﻮاﻋﺪ اﻟﻌﻘﺎﺋﺪ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﺳﻨﺢ ﻣﻦ أﻫﻞ اﻟﻈﺎﻫﺮ واﻟﺒﺎﻃﻦ ﻣﻦ
اﻟﻔﺆاﺋﺪ ،وﻣﻨﻬﺎج اﻟﺴﻨﻴﺔ ﻓﻲ آداب ﺳﻠﻮك اﻟﺼﻮﻓﻴﺔ ،واﻟﻘﺎﻣﻮص) ...اﻷﻋﻼم ﻟﻠﺰرﻛﻠﻲ317/2 ،؛ ﻣﻌﺠﻢ اﻟﻤﺆﻟﻔﻴﻦ117/4 ،؛
ﻫﺪﻳﺔ اﻟﻌﺎرﻓﻴﻦ.(188/1،
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ﻋﺮﻓﺖ ﻣﻤﺎ ﺳﺒﻖ ﻟﻮ
واﻟﺤﺎﺻﻞ أ ﱠن ﻫﺬا اﻟْ َﺨﻠَﻞ اﻟﻤﺒﻄﻞ ﻟﻠﺼﻼة أو اﻟﻮاﺟﺐ ﺗﺼﺤﻴﺤﻪ ﻛﻤﺎ َ
ﻛﺎن ﻓﻲ زﻣﻦ اﻹﻣﺎم اﻟﺠﺰري رﺣﻤﻪ اﻟﻠﻪ ﻟﺘﺮ ِ
اﻛﻤﺖ اﻟﺘﺄﻟﻴﻔﺎت ﻓﻲ ذﻟﻚ ،ﺑﻞ ﻟﻮ ﻛﺎن ﻓﻲ زﻣﻦ ﺧﺎﺗﻤﺔ
اﻟﻈﻦ
اﻟﻤﺘﺄﺧﺮﻳﻦ أﻳﻀﺎً ﻟﺮﱠد ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺎﻃﻘﻴﻦ ﺑﺬﻟﻚ ﻛﺬﻟﻚ ﻛﻤﺎ ﻗﺎﻟﻪ ذﻟﻚ اﻟﻔﺎﺿﻞ ﻧﻔﺴﻪ ،ﻟﻜﻦ ﺣﺴﻦ ﱢ
ﺑﻬﻢ أﻧﻪ ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻫﺬا اﻟْ َﺨﻠَﻞ ﻓﻲ زﻣﻨﻬﻢ رﺣﻤﻬﻢ اﻟﻠﻪ ،وﻟﻴﺲ ﻛﻤﺎ ﻗﺎل :إﻧﻪ ﻛﺎن ﻓﻲ زﻣﻨﻬﻢ وﺳﻜﺘﻮا
ﻋﻨﻪ ،إﻣﱠﺎ ﻷن اﻷﻣﺮ ﺑﺎﻟﻤﻌﺮوف ﺳﺎﻗﻂ أو أ ﱠن ﻫﺬا اﻟْ َﺨﻠَﻞ ﻏﻴﺮ ﻣﻀ ﱟﺮ ﻟﻠﻌﺒﺎدة أو ﻏﻴﺮ ﻣﺆﺛﻢ! ﺣﺎﺷﺎﻫﻢ
ﻋﻦ أن ﻳﺴﻜﺘﻮا ﻋﻦ ذﻟﻚ ﻟﺬﻟﻚ ﺑﻞ ﺳﻜﻮﺗﻬﻢ ﻋﻨﻪ ﻷﻧﻪ ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻓﻲ زﻣﻨﻬﻢ واﻟﻠﻪ أﻋﻠﻢ.
ﺛﻢ ﻗﺎل ذﻟﻚ اﻟﻔﺎﺿﻞ ﺣﻔﻈﻪ اﻟﻠﻪ ﺗﺄﻳﻴﺪاً ﻟﻤﺎ ﻗﺎﻟﻪ ﻣﻦ ﻋﺪم إﺿﺮار ﻫﺬا اﻟْ َﺨﻠَﻞ ﺑﺎﻟﻌﺒﺎدة وﻋﺪم
ﺗﺄﺛﻴﻤﻪ :ﺑﻞ ﻗﺎل  -ﻳﻌﻨﻲ ﺧﺎﺗﻤﺔ اﻟﻤﺘﺄﺧﺮﻳﻦ ﺧﻠﻴﻞ أﻓﻨﺪي رﺣﻤﻪ اﻟﻠﻪ  -ﻓﻲ ﺷﺮح أرﺟﻮزﺗﻪ ﻓﻲ اﻟﺘﺠﻮﻳﺪ
أن رﻋﺎﻳﺔ اﻟﺘﺠﻮﻳﺪ ﻟﻴﻜﻮن اﻟﺘﻠﻔﻆ ﺑﻪ ﻋﻠﻰ ﻧﻬﺞ اﻟﺒﻼﻏﺔ وﻛﻤﺎل اﻟﻔﺼﺎﺣﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﺤﺴﻨﺎت اﻟﻮاردة اﻟﺒﻬﻴﺔ
ﻻ اﻟﻮاﺟﺒﺎت اﻟﻤﺘﺤﺘﻤﺔ اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ،وأﻳﱠﺪ ذﻟﻚ ﺑﻘﻮل اﻹﻣﺎم اﻟﻐﺰاﻟﻲ 91رﺿﻲ اﻟﻠﻪ ﻋﻨﻪ :وﻣﻦ اﻟﻤﺼﻠﻴﻦ
اﻟﻀﺎد و ﱠ
ﻣﻦ ﺗﻐﻠﺒﻪ اﻟﻮﺳﻮﺳﺔ ﻓﻲ اﻻﻫﺘﻤﺎم ﺑﺮﻋﺎﻳﺔ ﺗﻠﻚ اﻷﻣﻮر وﺑﻨﺤﻮ اﻟﻔﺮق ﺑﻴﻦ ﱠ
اﻟﻈﺎء واﻻﺣﺘﻴﺎط ﻓﻲ
ِ
اﻟﺘﺸﺪﻳﺪات وﻳﺬﻫﻞ ﺑﺬﻟﻚ ﻋﻦ ﻣﻌﺎﻧﻲ اﻟﻘﺮآن وأﺳﺮارﻩ واﻻﺗﻌﺎظ ﺑﻪ وﻳﺘﺸﻮش ﻋﻦ اﻟﺤﻀﻮر ﻣﻊ رﺑﻪ،
وﻫﺬا ﻣﻦ أﻗﺒﺢ اﻟﻀﺮور وﻻ ﻳﻜﻠّﻒ اﻟﺨﻠﻖ إﻻ ﻣﺎ ﺟﺮت ﺑﻪ ﻋﺎدﺗﻬﻢ ﻓﻲ اﻟﻤﺤﺎورات .اﻧﺘﻬﻰ92.
أﻗﻮل :ﻟﻴﺲ ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﻜﻼم اﻟﻤﻨﻘﻮل ﻣﻦ اﻟﻔﺤﻮل ﺗﺄﻳﻴﺪ ﻟﻤﺎ ادﻋﺎﻩ ﻫﺬا اﻟﻔﺎﺿﻞ ،وذﻟﻚ
ﻳﻘﺘﻀﻲ ﺑﺴﻄﺎً ﻓﺄﻗﻮل وﻋﻠﻴﻪ ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ أﺗﻮﻛﻞ :إن ﺧﺎﺗﻤﺔ اﻟﻤﺘﺄﺧﺮﻳﻦ رﺣﻤﻪ اﻟﻠﻪ ذﻛﺮ ﻓﻲ أرﺟﻮزﺗﻪ
ﻧﺴﺨﺘﻴﻦ ،واﺣﺪة ﻫﻜﺬا:
ـﺐ
ﺗَـ ـ ـ ْـﺠـ ِﻮﻳْ ـ ـ ُﺪ َك اﻟـ ـ ُﻘـ ـ ْـﺮآ َن َﺣـ ـﺘْـ ٌـﻢ َو َﺟ ـ ـ ـ ْ
ـﺎء اﻷَ َد ْب
َﻣـ ـ ــﻦ ﻟـ ــﻢ ﻳُـ ـ َـﺠ ـ ـ ـ ـ ﱢﻮْد ُﻩ أَﺳ ـ ـ ـ ـ َ
وﻫﺬﻩ ﻧﺎﻇﺮة إﻟﻰ اﻷﻣﻮر اﻟﻤﺴﺘﺤﺴﻨﺔ ﻓﻲ اﻟﻘﺮاءة ،ﻛﻘﺪر ﺗﻄﻮﻳﻞ اﻟﻤ ﱠﺪات وﻗﺪر ﺷﺪ اﻟﻤﺸ ﱠﺪدات
ِ
وﻗﺪر ﻣﻴﻞ
اﻟﻤﻤﺎﻻت وﻏﻴﺮ ذﻟﻚ ﻣﻦ اﻟﻤﺴﺘﺤﺴﻨﺎت ،ﻓﻬﺬﻩ وﻧﺤﻮﻫﺎ رﻋﺎﻳﺘﻬﺎ ﻣﻦ اﻷﻣﻮر اﻟﺤﺴﻨﺔ ﻻ
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ﻫﻮ أﺑﻮ ﺣﺎﻣﺪ ﻣﺤﻤﺪ اﻟﻐﺰاﻟﻲ اﻟﻄﻮﺳﻲ اﻟﻨﻴﺴﺎﺑﻮري اﻟﺸﺎﻓﻌﻲ اﻷﺷﻌﺮي ) ،(1111-1058 / 505-450أﺣﺪ أﻋﻼم ﻋﺼﺮﻩ
وأﺣﺪ أﺷﻬﺮ ﻋﻠﻤﺎء اﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ ﻓﻲ اﻟﻘﺮن اﻟﺨﺎﻣﺲ اﻟﻬﺠﺮي ،ﻣﻦ ﻛﺘﺒﻪ إﺣﻴﺎء ﻋﻠﻮم اﻟﺪﻳﻦ ،ﺗﻬﺎﻓﺖ اﻟﻔﻼﺳﻔﺔ ،اﻻﻗﺘﺼﺎد ﻓﻲ
اﻻﻋﺘﻘﺎد ،ﻣﺤﻚ اﻟﻨﻈﺮ ،ﻣﻌﺎرج اﻟﻘﺪس ﻓﻲ أﺣﻮال اﻟﻨﻔﺲ ،ﻣﻘﺎﺻﺪ اﻟﻔﻼﺳﻔﺔ ،اﻟﺒﺴﻴﻂ ،اﻟﻤﻨﻘﺬ ﻣﻦ اﻟﻀﻼل ،ﺑﺪاﻳﺔ اﻟﻬﺪاﻳﺔ،
ﺟﻮاﻫﺮ اﻟﻘﺮآن ،ﻓﻀﺎﺋﺢ اﻟﺒﺎﻃﻨﻴﺔ ،اﻟﻮﻟﺪﻳﺔ ،إﻟﺠﺎم اﻟﻌﻮام ﻋﻦ ﻋﻠﻢ اﻟﻜﻼم ،ﺷﻔﺎء اﻟﻌﻠﻴﻞ ،اﻟﻤﺴﺘﺼﻔﻰ ﻣﻦ ﻋﻠﻢ اﻻﺻﻮل،
اﻟﻤﻨﺨﻮل ﻣﻦ ﻋﻠﻢ اﻻﺻﻮل ،اﻟﻮﺟﻴﺰ ،ﻳﺎﻗﻮت اﻟﺘﺄوﻳﻞ ﻓﻲ ﺗﻔﺴﻴﺮ اﻟﺘﻨﺰﻳﻞ ،ﻋﻘﻴﺪة أﻫﻞ اﻟﺴﻨﺔ ،ﻣﻴﺰان اﻟﻌﻤﻞ ،اﻟﻤﻘﺼﺪ اﻻﺳﻨﻰ
ﻓﻲ ﺷﺮح أﺳﻤﺎء اﻟﻠﻪ اﻟﺤﺴﻨﻰ .اﻧﻈﺮ :اﻷﻋﻼم ﻟﻠﺰرﻛﻠﻲ22/7 ،؛ ﻫﺪﻳﺔ اﻟﻌﺎرﻓﻴﻦ43/1،؛ ﻣﻌﺠﻢ اﻟﺒﻠﺪان ﻟﻴﺎﻗﻮت اﻟﺤﻤﻮي،
561/3؛ ﻣﻘﺪﻣﺔ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻛﺘﺎب اﻟﻮﺟﻴﺰ ﻓﻲ اﻟﻔﻘﻪ ،اﻹﻣﺎم اﻟﻐﺰاﻟﻲ ،ﻟﻌﻠﻲ ﻣﻌﻮض وﻋﺎدل ﻋﺒﺪ اﻟﻤﻮﺟﻮد ،دار اﻷرﻗﻢ ،ﺑﻴﺮوت،
1997/1؛ ﻃﺒﻘﺎت اﻟﺸﺎﻓﻌﻴﺔ اﻟﻜﺒﺮى ،ﻟﺘﺎج اﻟﺪﻳﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﻮﻫﺎب اﻟﺴﺒﻜﻲ ،ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻣﺤﻤﻮد اﻟﻄﻨﺎﺣﻲ وﻋﺒﺪ اﻟﻔﺘﺎح اﻟﺤﻠﻮ ،دار
إﺣﻴﺎء اﻟﻜﺘﺐ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ.194-191/6 ،
اﻧﻈﺮ :إﺣﻴﺎء ﻋﻠﻮم اﻟﺪﻳﻦ ﻷﺑﻲ ﺣﺎﻣﺪ اﻟﻐﺰاﻟﻲ ،دار ااﻟﻤﻌﺮﻓﺔ  -ﺑﻴﺮوت .113/2 ،
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اﻟﻮاﺟﺒﺔ ،ﻓﻬﺬﻩ ﻫﻲ اﻟﺘﻲ ﺑﺤﺚ ﻋﻨﻬﺎ رﺣﻤﻪ اﻟﻠﻪ وﺣﻜﻢ ﺑﺄﻧﻬﺎ ﻣﻦ اﻷﻣﻮر اﻟﻤﺴﺘﺤﺴﻨﺔ ﻻ اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ،
وﻛﺘﺒﺖ ﻫﺬﻩ اﻟﻨﺴﺨﺔ ﻷﺟﻠﻬﺎ ،وﻳﻮﺟﺪ ﻓﻲ ﺑﻌﺾ اﻟﻨﺴﺦ:
ـﺮض َﻋـ ـ ِﻤ ـ ـﻴـ ـ ْـﻢ
ﺗَـ ـ ـ ْـﺠـ ـ ِﻮﻳْ ـ ـ ـ ـ ُﺪ َك اﻟ ـ ـ ـ ـ ُﻘ ـ ـ ْـﺮآ َن ﻓَ ـ ـ ـ ـ ٌ
َﻣ ـ ـ ــﻦ ﻟ ـ ــﻢ ﻳُـ ـ َـﺠ ـ ـ ـ ـ ﱢﻮْد ُﻩ أَﺛِـ ـ ــﻴْ ـ ـ ـ ـ ـ ٌـﻢ أَﺛِـ ـ ــﻴْ ـ ـ ـ ـ ـ ْـﻢ
وﻫﻲ اﻟﻤﻮاﻓﻘﺔ ﻟﻺﻣﺎم اﻟﺠﺰري رﺣﻤﻪ ]اﻟﻠﻪ[ وﻫﻲ ﻧﺎﻇﺮة ﻟﻠﺨﻠﻞ اﻟﺬي ﻳﻮﺟﺐ ﺗﻐﻴﻴﺮاً ﻓﻲ اﻟﻠﻔﻈﺔ
أو اﻟﻤﻌﻨﻰ ﻣﻦ ﻧﺤﻮ اﻹﻓﺮ ِ
اط ﻓﻲ اﻟﻤ ﱢﺪ واﻹﺷﺒﺎع ﺑﺤﻴﺚ ﺑﺘﻮﻟﱠﺪ ﻣﻨﻪ ﺣﺮف ﻛﺄﻟ ٍ
ِﻒ ﻣﻦ ﻓﺘﺤ ٍﺔ ووا ٍو ﻣﻦ
ﺿﻤ ٍﺔ وﻳﺎ ٍء ﻣﻦ ﻛﺴﺮٍة أو إﺳﻘﺎط ﺣﺮﻛ ٍﺔ أو إدﻏﺎ ٍم ﻓﻲ ﻏﻴﺮ ﻣﺤﻠﻪ أو ﻣ ﱟﺪ ﻣﻘﺼﻮر أو ﻗﺼ ِﺮ ﻣﻤﺪود
َ
ٍ
ﻣﻔﺴ ٌﻖ ﻣﺆﺛﻢ
ﺗﻤﻄﻴﻂ ﻳﻮﺟﺐ
أو
إﺳﻘﺎط ﺑﻌﺾ اﻟﻠﻔﻆ أو ﺗﺒﺪﻳﻠﻪ أ ِو اﻟﺘﺒﺎس اﻟﻤﻌﻨﻰ ،ﻓﻬﺬا ﺣﺮا ٌم ﱢ
ﻟﻠﻤﺴﺘﻤﻊ ،ﻓﺄﻣﺜﺎل ﻫﺬﻩ اﻷﻣﻮر ﻫﻲ اﻟﺘﻲ ﺑﺤﺚ ﻋﻨﻬﺎ ﻓﻲ ﻫﺬﻩ اﻟﻨﺴﺨﺔ ﻛﺎﻟﺠﺰري رﺣﻤﻬﻤﺎ اﻟﻠﻪ،
وأﻣﺎ ﻣﺎ ﻧﻘﻠﻪ ﺧﺎﺗﻤﺔ اﻟﻤﺘﺄﺧﺮﻳﻦ ﻋﻦ اﻹﻣﺎم اﻟﻐﺰاﻟﻲ رﺿﻲ اﻟﻠﻪ ﻋﻨﻪ ﻓﻠﻴﺲ ﻣﺆﻳﺪاً ﻟﻤﺎ ذﻛﺮﻩ ﻫﺬا
اﻟﻔﺎﺿﻞ أﻳﻀﺎً ،وﻫﺎ أﻧﺎ أﻧﻘﻞ ﻟﻜﻢ ﻋﺒﺎرة اﻹﻣﺎم اﻟﻐﺰاﻟﻲ ﺑﺤﺮوﻓﻬﺎ ﺣﺘﻰ ﺗﺼﻴﺮ ﻋﻠﻰ ﻳﻘﻴﻦ ﻣﻦ ذﻟﻚ
َ
ﺳﻤﻌﻚ ﻟﻬﺎ وﺗﺮﻛﺖ اﻟﺠﺪل واﻟﻌﻨﺎد ،ﻓﺄﻗﻮل:
أﻟﻘﻴﺖ
إن َ
ﻧﻘﻞ ﺻﺎﺣﺐ اﻹﺗﺤﺎف 93ﻋﻦ اﻹﻣﺎم اﻟﻐﺰاﻟﻲ رﺿﻲ اﻟﻠﻪ ﻋﻨﻪ أن أﻛﺜﺮ اﻟﻨﺎس ُﻣﻨﻌﻮا ﻣﻦ ﻓﻬﻢ
ٍ
وﺣ ُﺠ ٍﺐ ﺳﺪﻟﻬﺎ اﻟﺸﻴﻄﺎن ﻋﻠﻰ ﻗﻠﻮﺑﻬﻢ ﻓﻌﻤﻴﺖ ﻋﻠﻴﻬﻢ ﻋﺠﺎﺋﺐ أﺳﺮار اﻟﻘﺮآن،
اﻟﻘﺮآن
ﻷﺳﺒﺎب ُ
ِ
ﻣﻨﻬﺎ :أن ﻳﻜﻮن اﻟﻬ ﱡﻢ ﻣﻨﺼﺮﻓﺎً إﻟﻰ ﺗﺤﻘﻴﻖ
اﻟﺤﺮوف ﺑﺈﺧﺮاﺟﻬﺎ ﻣﻦ ﻣﺨﺎرﺟﻬﺎ ،ﻗﺎل :وﻫﺬا ﻳﺘﻮﻻﻩ
اﻟﺸﻴﻄﺎن اﻟﺬي ُوﱢﻛﻞ ﺑﺎﻟﻘ ﱠﺮاء ﻟﻴﺼﺮﻓﻬﻢ ﻋﻦ ﻓﻬﻢ ﻣﻌﺎﻧﻲ اﻟﻘﺮآن ،ﻓﻼ ﻳﺰال ﻳﺤﻤﻠﻬﻢ ﻋﻠﻰ ﺗﺮدﻳﺪ
اﻟﺤﺮوف ﻳﺨﻴﻞ ﻟﻬﻢ أﻧﻬﺎ ﻟﻢ ﺗﺨﺮج ﻣﻦ ﻣﺨﺮﺟﻬﺎ ،ﻓﻬﺆﻻء ﻳﻜﻮن ﺗﺄﻣﻠﻬﻢ ﻣﻘﺼﻮراً ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ،
ﻟﻬﻢ اﻟﻤﻌﺎﻧﻲ؟! وأﻋﻈﻢ ّ
ﻣﺤﻜﺔ ﻟﻠﺸﻴﻄﺎن ﻣﻦ ﻛﺎن ﻣﻄﻴﻌﺎً ﻟﻤﺜﻞ ﻫﺬا اﻟﺘﻠﺒﻴﺲ ،ﺛﻢ
ﻓﺄﻧﱠﻰ ﺗﻨﻜﺸﻒ ُ
ﺣﻖ ﺗﻼوﺗﻪ أن ﻳﺸﺘﺮك ﻓﻴﻪ اﻟﻠﱢﺴﺎن واﻟﻌﻘﻞ واﻟﻘﻠﺐ ،ﱡ
ﻗﺎل رﺿﻲ اﻟﻠﻪ ﻋﻨﻪ :وﺗﻼوة اﻟﻘﺮآن ﱠ
ﻓﺤﻆ
َ
وﺣﻆ اﻟﻌﻘﻞ ﺗﻔﺴﻴﺮ اﻟﻤﻌﺎﻧﻲ ،ﱡ
اﻟﻠﱢﺴﺎن ﺗﺼﺤﻴﺢ اﻟﺤﺮوف ،ﱡ
وﺣﻆ اﻟﻘﻠﺐ اﻷﻟﻔﺎظ واﻟﺘﺄﺛﺮ واﻻﻧﺰﺟﺎر
َ
ﱢ
ِﻆ .اﻧﺘﻬﻰ94.
ﱢ
ﻳﻨﺰﺟﺮ واﻟﻘﻠﺐ ﻳﺘﱠﻌ ُ
ُ
ُ
اﻟﻌﻘﻞ
و
ﻞ
ﺗ
ﺮ
ﻳ
ﺎن
ﺴ
ﻓﺎﻟﻠ
،
اﻻﺋﺘﻤﺎر
و
َ ُ
ُ
ُ
ﻓﺄﻧﺖ ﺗﺮى ﻋﺒﺎرة اﻟﻐﺰاﻟﻲ أﻳﻀﺎً ﻣﺸﻴﺮًة إﻟﻰ وﺟﻮب ﺗﺼﺤﻴﺢ اﻟﺤﺮوف ﻓﻲ إﺷﺎرة ﻇﺎﻫﺮة ﻻ
93
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ﻫﻮ اﻹﻣﺎم اﻟﻌﻼﻣﺔ ﻓﻀﻴﻠﺔ اﻟﺸﻴﺦ :أﺣﻤﺪ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﻐﻨﻲ اﻟﺪﻣﻴﺎﻃﻲ ،ﺷﻬﺎب اﻟﺪﻳﻦ ,اﻟﺸﻬﻴﺮ ﺑﺎﻟﺒﻨﺎء .وﻟﺪ وﻧﺸﺄ ﻓﻲ
دﻣﻴﺎط وﻟﻢ ﻳﺬﻛﺮ ﻟﻪ ﺗﺎرﻳﺦ وﻻدة .ﺛﻢ أﺧﺬ ﻋﻦ ﻋﻠﻤﺎء :اﻟﻘﺎﻫﺮة ،واﻟﺤﺠﺎز ،واﻟﻴﻤﻦ .وأﻗﺎم ﺑﺪﻣﻴﺎط ﻓﻜﺎن رﺣﻤﻪ اﻟﻠﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻋﺎﻟﻤﺎ
ﺑﺎﻟﻘﺮاءات .ﺗﻮﻓﻲ رﺣﻤﻪ اﻟﻠﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﺳﻨﺔ  1705-1117وﻫﻮ ﺑﺎﻟﻤﺪﻳﻨﺔ اﻟﻤﻨﻮرة ،ﺛﻢ دﻓﻦ ﺑﺎﻟﺒﻘﻴﻊ رﺣﻤﻪ اﻟﻠﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ .ﻣﻦ ﻛﺘﺒﻪ:
إﺗﺤﺎف ﻓﻀﻼء اﻟﺒﺸﺮ ﻓﻲ اﻟﻘﺮاءات اﻷرﺑﻌﺔ ﻋﺸﺮ)ﻣﻨﺘﻬﻰ اﻷﻣﺎﻧﻲ واﻟﻤﺴﺮات ﻓﻲ ﻋﻠﻮم اﻟﻘﺮاآت( ،واﺧﺘﺼﺎر اﻟﺴﻴﺮة اﻟﺤﻠﺒﻴﺔ،
وﺣﺎﺷﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺷﺮح اﻟﻤﺤﻠﻰ ﻋﻠﻰ اﻟﻮرﻗﺎت ﻹﻣﺎم اﻟﺤﺮﻣﻴﻦ) .ﻫﺪﻳﺔ اﻟﻌﺎرﻓﻴﻦ168 /167/1 ،؛ اﻷﻋﻼم.(24 /1 ،
اﻧﻈﺮ :إﺗﺤﺎف ﻓﻀﻼء اﻟﺒﺸﺮ ﻓﻲ اﻟﻘﺮاءات اﻷرﺑﻌﺔ ﻋﺸﺮ ﻟﺸﻬﺎب اﻟﺪﻳﻦ اﻟﺪﻣﻴﺎﻃﻲ ،دار اﻟﻜﺘﺐ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ  -ﻟﺒﻨﺎن/1419 ،
 ،1998اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻷوﻟﻰ ،ﺗﺤﻘﻴﻖ :أﻧﺲ ﻣﻬﺮة.24/1 ،
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ﺳﺘﺮة ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻟﻤﻦ ﺟﻌﻞ اﻟﻠﻪ ﻟﻪ ﻧﻮراً .ﺛﻢ إﻧﻚ إذا ﻃﺎﻟﻌﺖ ﻣﻜﺘﻮب ذﻟﻚ اﻟﻔﺎﺿﻞ -ﺣﻔﻈﻪ اﻟﻠﻪ -ﻻ
ﻳﻌﺠﺒﻚ إﻻ ﺳﺠﻌﻪ وﺗﻘﻔﻴﺘﻪ ﻟﻠﻪ درﻩ وﻏﻔﺮ اﻟﻠﻪ ﻟﻨﺎ وﻟﻪ ،آﻣﻴﻦ.
ﺛﻢ ﻟﻨﺬﻛﺮ ﻟﺘﻜﻤﻠﺔ ﺑﻴﺎن اﻟْ َﺠ ْﻬﺮ واﻟﻬﻤﺲ و ﱢ
اﻟﺸ ﱠﺪة واﻟ ﱠﺮَﺧﺎ َوة ﺧﺎﺗﻤ ًﺔ ﻣﻨﻘﻮﻟ ًﺔ ﻣﻦ ﺷﺮح ﻫﺪاﻳﺔ
اﻟﺼﺒﻴﺎن 95زﻳﺎد ًة ﻟﻠﻔﺎﺋﺪة ،ﻓﻨﻘﻮل:
ِ
ﻛﺎﻟﻜﺎف واﻟﺘﱠﺎء
ﻗﺎل ﺷﺎرح اﻟﻬﺪاﻳﺔ :ﻓﺈن ﻗﻴﻞ :ﻛﻴﻒ ﻳﺠﺘﻤﻊ ﻓﻲ اﻟﺤﺮف ﺻﻔﺘﺎن ﻣﺘﻨﺎﻓﻴﺘﺎن
اﻟﻔﻮﻗﻴﺔ ﻓﺈﻧﻬﻤﺎ ﺷﺪﻳﺪﺗﺎن ﻣﻬﻤﻮﺳﺘﺎن ،واﻟﻬﻤﺲ ﺻﻔﺔ ﺿﻌﻴﻔﺔ و ﱢ
ﻳﺠﺎب :ﺑﺄن اﺗﺼﺎﻓﻬﻤﺎ
اﻟﺸ ﱠﺪة ﻗﻮﻳﱠٌﺔُ ،
ﱢ
ﺑﺎﻟﺸ ﱠﺪة إﻧﻤﺎ ﻫﻮ ﻓﻲ اﺑﺘﺪاء اﻟﻨ ْﱡﻄﻖ ﺑﻬﻤﺎ وﺑﺎﻟﻬﻤﺲ ﻓﻲ اﻧﺘﻬﺎﺋﻪ ،إذ ﻫﻤﺎ ﻓﻲ اﺑﺘﺪاء اﻟﻨ ْﱡﻄﻖ ﻳﻨﻀﻐﻄﺎن
ﻓﻲ اﻟ َـﻤ ْﺨ َﺮج وﻳﻌﺘﻤﺪاﻧﻪ وﻳﻨﺤﺒﺲ اﻟﺼﻮت ﻣﻌﻬﻤﺎ ﺛﻢ ﻳﻀﻌﻒ اﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻴﻬﻤﺎ وﻳﺠﺮي اﻟَﻨـ َﻔ ُﺲ
وﻳﺠﺎب ﺑﺬﻟﻚ أﻳﻀﺎً ﻋﻦ ﻏﻴﺮﻫﻤﺎ ﻣﻤﺎ اﺟﺘﻤﻊ ﻓﻴﻪ اﻟﺼﻔﺎت
ﻣﻌﻬﻤﺎ ﻛﻤﺎ ﻫﻮ ﻣﺸﺎﻫﺪ ِﺣ ّﺴﺎً،
ُ
ﻛﺎﻟﺬال و ﱠ
اﻟﻤﺘﻨﺎﻓﻴﺔ ﱠ
اﻟﻈﺎء اﻟﻤﻌﺠﻤﺘﻴﻦ ﻓﺈﻧﻬﻤﺎ ﻣﺠﻬﻮرﺗﺎن رﺧﻮﺗﺎن.
ﺗﻨﺒﻴﻪ :اﻟﻔﺮق ﺑﻴﻦ اﻟﻤﺠﻬﻮرة واﻟﺸﺪﻳﺪة ،أ ﱠن اﻟﻤﺠﻬﻮرة ﻻ ﻳﺠﺮي ﻣﻌﻬﺎ اﻟﱠﻨـ َﻔ ُﺲ ،واﻟﺸﺪﻳﺪ ُة ﻻ
اﻟﺼﻮتُ ،ﻓﻌﻠﻢ ﺑﺬﻟﻚ أﻧﻪ ﻻ ﻳﻠﺰم ﻣﻦ اﻟْ َﺠ ْﻬﺮ ﱢ
اﻟﺸ ﱠﺪة وﻻ اﻟﻌﻜﺲ ،ﻷﻧﻪ ﻗﺪ ﻳﺠﺮي
ﻳﺠﺮي ﻣﻌﻬﺎ
ُ
اﻟﺼﻮت وﻻ ﻳﺠﺮي
اﻟﱠﻨـ َﻔ ُﺲ ﻣﻊ اﻟﺤﺮوف وﻻ ﻳﺠﺮي اﻟﺼﻮت ﻣﻌﻬﺎ ﻛﺎﻟﻜﺎف واﻟﺘﱠﺎء ،وﻗﺪ ﻳﺠﺮي
ُ
اﻟﱠﻨـ َﻔ ُﺲ ﱠ
ﻛﺎﻟﻀﺎد اﻟ ُـﻤ ْﻌ َﺠ َﻤﺔ.
ﺗﻨﺒﻴﻪ :اﻟﺤﺮوف اﻟﻤﻬﻤﻮﺳﺔ ﻛﻠﻬﺎ ﻏﻴﺮ اﻟﺘﱠﺎء واﻟﻜﺎف رﺧﻮةٌ ،واﻟﻤﺠﻬﻮرُة اﻟﺮﺧﻮة ﺧﻤﺴﺔ :اﻟﻐﻴﻦ
اﻟﻀﺎد و ﱠ
اﻟﻈﺎء و ﱠ
و ﱠ
اﻟﺬال  -اﻟﻤﻌﺠﻤﺎت  -واﻟﺮاء اﻟ ُـﻤ ْﻬ َﻤﻠَﺔ .واﻟﻤﺠﻬﻮرة اﻟﺸﺪﻳﺪة ﺳﺘ ٌﺔ :ﻳﺠﻤﻌﻬﺎ:
»ﻃﺒﻖ أﺟﺪ«.
اﻟﺼﻼة
ﺟﻤﻌ ُﻪ ﺑﺤﻮﻟﻪ وﻗ ﱠﻮﺗﻪ وآﺧﺮ اﻟﻜﻼم أ ِن اﻟﺤﻤﺪ ﻟﻠﻪ ﱢ
رب اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﻦ ،و ﱠ
ﻓﻬﺬا آﺧﺮ ﻣﺎ ُ
أردت َ
واﻟﺴﻼم ﻋﻠﻰ ﺳﻴﺪ اﻟﻤﺮﺳﻠﻴﻦ وآﻟﻪ وﺻﺤﺒﻪ أﺟﻤﻌﻴﻦ ،آﻣﻴﻦ.
 /1ﺷﻌﺒﺎن1352 /ه /28 .ﺗﺸﺮﻳﻦ اﻷول1350 /م ،اﻟﻤﺬﻧﺐ ﻣﺤﻤﻮد96.
ﻓﺎﺋﺪة:
اﻟﻀﺎد و ﱠ
وﻟﻴﺲ اﻟﻔﺎرق ﺑﻴﻦ ﱠ
اﻟﻈﺎء اﻟﻤﻌﺠﻤﺘﻴﻦ إﻻ ِاﻻ ْﺳﺘ َ
ِﻄﺎﻟَﺔ واﻟ َـﻤ ْﺨ َﺮج ،وﻟﺬا ﻗﺎل اﻟﺠﺰري
رﺣﻤﻪ اﻟﻠﻪ:
95

96

ﻟﻌﻞ اﻟﻤﺆﻟﻒ رﺣﻤﻪ اﻟﻠﻪ ﻳﻘﺼﺪ :ﻫﺪاﻳﺔ اﻟﺼﺒﻴﺎن ﻟﻌﻠﻲ ﺑﻦ ﻋﻤﺮ اﻟﻤﻴﻬﻲ ،وﻗﺪ ﻃﺒﻊ ﻣﻊ ﻣﻮرد اﻟﻈﻤﺂن ﺷﺮح ﻫﺪاﻳﺔ اﻟﺼﺒﻴﺎن
ﻟﻔﻬﻢ ﻣﺸﻜﻞ اﻟﻘﺮآن ،ﺷﺮح وﺗﺤﻘﻴﻖ :ﻋﺒﺪ اﻟﻮﻟﻲ اﺑﻮ ﺑﻜﺮ ﻋﺒﺪ اﻟﻮﻟﻲ  ،ﻣﻜﺘﺒﺔ أوﻻد اﻟﺸﻴﺦ ﻣﺼﺮ ،اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻻوﻟﻰ .اﻧﻈﺮ
ﻟﺘﺮﺟﻤﺔ اﻟﻨﺎﻇﻢ اﻟﻤﻴﻬﻲ ﻓﻲ :اﻷﻋﻼم ﻟﻠﺰرﻛﻠﻲ316/4 ،؛ وﻣﻌﺠﻢ اﻟﻤﺆﻟﻔﻴﻦ.157/7،
ﻫﻨﺎ ﺗﻨﺘﻬﻲ اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ ﻓﻲ اﻟﻨﺴﺨﺘﻴﻦ ،وﻟﻜﻦ اﻟﻤﺆﻟﻒ أﺿﺎف ﺑﻌﺾ اﻟﻔﻮاﺋﺪ واﻟﺘﺬﻳﻴﻼت إﻟﺤﺎﻗﺎ ﺑﺮﺳﺎﻟﺘﻪ ،وذﻛﺮ ﺑﻌﺾ اﺳﺎﻣﻲ
اﻟﻜﺘﺐ اﻟﻤﻔﻴﺪة ﻓﻲ ﻫﺎﻣﺶ اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ  ،وﻫﺬﻩ اﻟﻔﻮاﺋﺪ وردت ﻓﻲ اﻟﻨﺴﺨﺔ )أ( ﻓﻘﻂ.
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ِﻦ ﱠ
َو ﱠ
ﺑﺎﺳـﺘ َ
اﻟﻈﺎءِ...،اﻫـ
ِﻄﺎﻟٍَﺔ َوَﻣ ْﺨ َـﺮِج َﻣﱢﻴـ ْﺰ ﻣ َ
اﻟﻀـﺎ َد ْ
اﻟﻀﺎد ﻣﺜﻞ ﱠ
ﻓﻤﺎ اﺷ ـﺘــﻬﺮ ﻓﻲ زﻣﺎﻧﻨﺎ ﻣﻦ ﻗﺮاءة ﱠ
اﻟﻄﺎء اﻟ ُـﻤ ْﻬ َﻤﻠَﺔ ﻓﻬﻮ ﻋـﺠﺐ ﻻ ﻳُﻌﺮف ﻟﻪ ﺳﺒﺐ.
أﻗﻮل :ﻗﺮاءﺗﻪ ﻣﺜﻞ ﱠ
اﻟﻄﺎء اﻟ ُـﻤ ْﻬ َﻤﻠَﺔ ﻓﻴﻬﺎ ﻣﻔﺎﺳﺪ.
اﻷول :أﻧﻪ ﻳﻠﺰم إﻋﻄﺎء ﱢ
اﻟﺸ ﱠﺪة ﻟﻪ ﻣﻊ أﻧﻪ رﺧﻮ.
اﻟﺜﺎﻧﻲ :أ ﱠن ِاﻻ ْﺳﺘ َ
ِﻄﺎﻟَﺔ ﺗﻔﻮت.
اﻟﺜﺎﻟﺚ :أ ﱠن ﻓﻴﻪ ﺗﻔﺸﻴﺎً ﻗﻠﻴ ً
ﻼ ﻓﻴﻔﻮت أﻳﻀﺎً.
اﺿ ُﻄ ﱠﺮ{ 97ﻣﻊ أﻧﻪ ﻻ إدﻏﺎم
َﻤ ِﻦ ْ
وﻣﻦ ﻣﻔﺎﺳﺪﻩ أﻧﻪ ﻳﻀﻄﺮ اﻟﻼﻓﻆ إﻟﻰ اﻹدﻏﺎم ﻓﻲ ﻗﻮﻟﻪ} :ﻓ َ
اﻟﻀﺎد دون إﻃﺒﺎق ﱠ
ﻓﻴﻪ ﻷﺣ ٍﺪ ﻣﻦ اﻟﻘ ﱠﺮاء وأﻫﻞ اﻷداء .ﺛﻢ اﻋﻠﻢ أ ﱠن إﻃﺒﺎق ﱠ
اﻟﻄﺎء وﻓﻮق إﻃﺒﺎق
ﱠ
ﻟﻔﻈﺖ ﱠ
ﺟﻌﻠﺖ
ﺑﺎﻟﻀﺎد اﻟ ُـﻤ ْﻌ َﺠ َﻤﺔ ﺑﺄن
َ
وﻗﺪر اﻟﺘﻔﺨﻴﻢ ﻋﻠﻰ ﻗﺪر اﻹِ ْﻃﺒَﺎق ،ﻓﺈن َ
اﻟﻈﺎء اﻟ ُـﻤ ْﻌ َﺠ َﻤﺔُ ،
أﻋﻄﻴﺖ ﻟﻬﺎ
ﻣﺨﺮﺟﻬﺎ ﺣﺎﻓﺔ اﻟﻠﱢ َﺴﺎن ﻣﻊ ﻣﺎ ﻳﻠﻴﻬﺎ ﻣﻦ أﺿﺮاس ﺑﺪون إﻛﻤﺎل ﺣﺼﺮ اﻟﺼﻮت و َ
اﻹِ ْﻃﺒَﺎق واﻟﺘﻔﺨﻴﻢ اﻟﻮﺳﻄﻴﻦ واﻟ ﱠﺮَﺧﺎ َوة واﻟْ َﺠ ْﻬﺮ و ِاﻻ ْﺳﺘ َ
ِﻄﺎﻟَﺔ واﻟﺘﻔﺸﻲ اﻟﻘﻠﻴﻞ ،ﻓﻬﺬا ﻫﻮ اﻟﺤﻖ اﻟﻤﺆﻳﺪ
ﻟﻜﻼم اﻷﺋﻤﺔ ﻓﻲ ﻛﺘﺒﻬﻢ ،وﻳﺸﺒﻪ ﺻﻮﺗﻬﺎ ﺻﻮت ﱠ
اﻟﻈﺎء اﻟ ُـﻤ ْﻌ َﺠ َﻤﺔ ﺑﺎﻟﻀﺮورة}،ﻓﻤﺎذا ﺑﻌﺪ اﻟﺤﻖ إﻻ
اﻟﻀﻼل{؟ 98ﺟﻬﺪ اﻟﻤﻘﻞ.
اﻟ ﱠﺪال اﻟﻤﻐﻠﱠﻈﺔ ﺗﻠﻔﻆ ﻛﻤﺎ ﻳﻠﻔﻆ أﻫﻞ اﻟﺸﺎم وﻣﺼﺮ اﻟﻤﻮﻟﱠﺪون ﺣﺮف ﱠ
اﻟﻀﺎد ﻏﻠﻄﺎً ،وﻫﻲ ﻻ
ﺗﻮﺟﺪ أﺻﻠﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻓﻼ ﻋﻼﻗﺔ ﻟﻬﺎ ،وأﻣﺎ ﱠ
اﻟﺬال اﻟ ُـﻤ ْﻌ َﺠ َﻤﺔ اﻟﻤﻐﻠﻈﺔ ﻓﻬﻲ ﺣﺮف أﺻﻠﻲ ﻓﻲ اﻟﻠﻐﺔ
اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ دون ﺳﺎﺋﺮ اﻟﻠﻐﺎت اﻟ ُـﻤ َﻔ ﱠﺨ َﻤﺔ ،وﻋﻼﻣﺘﻪ ﻫﻜﺬا )ض(.
ﺗﻤﺮﻳﻦ اﻟﻤﻮﺻﻠﻲ ﻳﻮﺳﻒ.
وﻗﺎل ﻓﻲ ﻣﻮﺿﻊ آﺧﺮ :إ ﱠن ﺣﺮف ﱠ
ﺤﺴﻦ اﻟﺘﻠﻔﻆ ﺑﻬﺎ ﺣﺘﻰ ﺑﻌﺾ اﻟﻌﺮب ﻓﺈﻧﻬﻢ ﺑﻬﺎ
اﻟﻀﺎد ﻻ ﻳُ ُ
ﺤﺴﻦ اﻟﺘﻠﻔﻆ
ﻛﺎﻟ ﱠﺪال اﻟﻤﻐﻠﻈﺔ .وﻓﻲ ﻧﻮاﺣﻲ اﺳﻌﺮد ﻳﻠﻔﻈﻮن ﺑﻬﺎ ﻛﺎﻟﻔﺎء اﻹﻓﺮﻧﺠﻴﺔ اﻟﻤﻐﻠﻈﺔ ،وﻻ ﻳُ ُ
ﺑﻬﺎ إﻻ أﻫﻞ اﻟﻌﺮاق وﻣﺸﺎرق اﻟﺠﺰﻳﺮة واﻟﻌﺮب اﻟﺒﺎدﻳﺔ.
ﺗﺬﻳﻴﻞ:
ﻣﺨﺘﻞ ﻓﻲ ﺑﻌﺾ اﻟﺤﺮوف ﱠ
ﱞ
ﻛﺎﻟﺬال 99واﻟﺠﻴﻢ100
اﻋﻠﻢ أن اﻟﻨ ْﱡﻄﻖ اﻟﻤﻌﺘﺎد ﺑﻘﻄﺮﻧﺎ ﻫﺬا
واﻟﻜﺎف 101واﻟﻌﻴﻦ واﻟﻘﺎف وﺧﺼﻮﺻﺎً ﱠ
اﻟﻀﺎد اﻟ ُـﻤ ْﻌ َﺠ َﻤﺔ ،ﻓﺈن اﻟْ َﺨﻠَﻞ ﻓﻴﻬﺎ اﺳﺘﺤﻜﻢ وأُﻋﻀﻞ ﻣﻦ
ُ 97ﺳﻮرة ﻳﻮﻧُﺲ ،اﻵﻳﺔ .32
ﱠ
ﱠ
َ
ُ
ُ
ﱠ
ﱠ
ُ
ﱢ
ﱡ
َ
َﻤﺎذَا ﺑَﻊْ َد الْ َﺣﻖ إِﻻ اﻟﻀ َﻼل ﻓَﺄﻧﻰٰ ﺗُﺺْ َرﻓُﻮ َن{
 98ﻟﻌﻞ اﻟﻤﺆﻟﻒ رﺣﻤﻪ اﻟﻠﻪ ﻳﺸﻴﺮ إﻟﻰ ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ} :ﻓَﺬٰﻟِﻜ ُﻢ اﻟﻠ ُﻪ َرﺑﱡﻜ ُﻢ الْ َﺣﻖ ﻓ َ
ُﺳﻮرة ﻳﻮﻧُﺲ ،اﻵﻳﺔ .32
 99ﻓﺈﻧﻬﻢ ﻳﻘﺮؤوﻧﻬﺎ زاﻳﺎً.
 100ﻓﺈﻧﻬﻢ ﻳﻘﺮؤوﻧﻬﺎ ﻛﺎﻓﺎً ﻓﺎرﺳﻴﺔ.
 101ﻓﺈﻧﻬﻢ ﻳﻘﺮؤوﻧﻬﺎ أﻳﻀﺎً ﻛﺎﻓﺎً ﻓﺎرﺳﻴﺔ.
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ﻗﺪﻳﻢ ،ﺣﺘﻰ أ ﱠن ﺣﺬاق اﻟﻤﺆﻟﻔﻴﻦ ﺧﺼﻮﻫﺎ ﻋﻨﺪ اﻟﺘﻜﻠﻢ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺑﻤﺰﻳﺪ اﻟﺒﻴﺎن اﻟﻜﺎﺷﻒ ﻟﻺﻟﺒﺎس وﻣﻊ
ذﻟﻚ ﻓﺈن ﺻﻌﻮﺑﺘﻬﺎ ﻛﻤﺎ أﺷﺎر إﻟﻴﻪ ﺑﻌﺾ اﻟﻔﻀﻼء ﺑﻘﻮﻟﻪ:
َواﻟـ ـ ﱠـﻀ ـ ــﺎ ُد َﺣـ ـ ـ ٌ
ـﺮف ُﻣـﺴ ـ ـﺘـ ـ ـﻄ ـ ـﻴـ ـ ـ ٌﻞ ُﻣ ـ ـ ْـﻄ ـ ــﺒَـ ـ ُـﻖ
ـﺐ ﻳَـ ـ ـ ـﻜـ ـ ـ ـ ﱡـﻞ ﻟ ـ ـ ــﺪﻳـ ـ ـ ـ ِﻪ ُﻛـ ـ ـ ﱡـﻞ ﻟ ـ ـ ـﺴ ــﺎن
َﺻ ـ ـ ْـﻌـ ـ ـ ٌ
ﱠ
ﻣﻐﺘﺮاً ﺑﻤﺜﻞ ﻗﻮل
ﻗﻞ اﻻﻫﺘﺪاء إﻟﻴﻬﺎ ﻓﺘﻔ ﱠﺮق اﻟﻨﺎس ﻓﻴﻬﺎ ﺷﻤﺎﺣﻴﻂ ﻓﻤﻨﻬﻢ ﻣﻦ ﻳﺠﻌﻠﻬﺎ ً
ﻇﺎء ﺑﺤﺘﺎً ّ
اﻹﻣﺎم اﻟﺒﻮﺻﻴﺮي 102ﻓﻲ ﻫﻤﺰﻳﺘﻪ ﻓﻲ ﻣﺪح ﺧﻴﺮ اﻟﺒﺮﻳﺔ:
اﻟﻄﺎء103
أﻓﺼﺢ ٍ
ﺗﻐﺎر ﻣﻨﻬﺎ ﱠ ُ
ﻓﺎرﺿﻪ َ
اﻣﺮئ ﻧﻄﻖ ﻟ ﱠـﻀﺎد ﻓﻔﺎﻗﺖ ُ
وﻣﻨﻬﻢ ﻣﻦ ﻧﻄﻖ ﺑﻬﺎ ﱠ
ﻛﺎﻟﻄﺎء اﻟ ُـﻤ ْﻬ َﻤﻠَﺔ ،وﻣﻨﻬﻢ وﻣﻨﻬﻢ .وﻟﻘﺪ ﻛﺎن ﻟﺒﻌﺾ ﻣﻌﺎﺻﺮﻳﻨﺎ ﻓﻲ
ﻼ ﻋﻠﻰ ﺧﻠﻞ ،وﺑﻌﺾ اﻟﻤﺘﺄﺧﺮﻳﻦ ﻳﺴﻤﻴﻬﺎ ﱠ
ﺻﺠﺔ ﻛﺒﺮى زادﺗﻬﺎ ﺧﻠ ً
اﻟﻀﺎد اﻟﻀﻌﻴﻔﺔ ،ﻗﺎل
ﺷﺄﻧﻬﺎ ﱠ
اﻟﺴﻴﺮاﻓﻲ :104وﻫﻲ ﻟﻐﺔ ﻗﻮم ﻟﻴﺲ ﻓﻲ ﻟﻐﺘﻬﻢ ﺻﺎد ،ﻓﺈذا اﺣﺘﺎﺟﻮا إﻟﻰ اﻟﺘﻠﻔﻆ ﺑﻬﺎ اﻋﺘﻀﻠﺖ ﻋﻠﻴﻬﻢ
ﻃﺎء ﻣﻬﻤﻠﺔ ﺑﺈﺧﺮاﺟﻬﻢ إﻳﺎﻫﺎ ﻣﻦ ﻃﺮف اﻟﻠﱢ َﺴﺎن وأﻃﺮاف اﻟﺜﻨﺎﻳﺎ ﻣﻊ إﻃﺒﺎق ورﺑﻤﺎ
ﻓﺮﺑﻤﺎ أﺧﺮﺟﻮﻫﺎ ً
اﻟﻀﺎد و ﱠ
ﺗﻜﻠﻔﻮا إﺧﺮاﺟﻬﺎ ﻣﻦ ﻣﺨﺮﺟﻬﺎ ،ﻓﻠﻢ ﻳﺘَﺄَ ﱠت ﻟﻬﻢ ﻓﺨﺮﺟﺖ ﺑﻴﻦ ﱠ
اﻟﻈﺎء ،ﻓﻴﻨﺒﻐﻲ اﻟﺘﺤﺮي ﻓﻲ
اﻟﻨ ْ
ﱡﻄﻖ ﺑﻬﺬﻩ اﻷﺣﺮف وﺗﻠﻘﻴﻬﺎ ﻣﻦ أرﺑﺎﺑﻬﺎ وﺗﻠﻘﻴﻨﻬﺎ ﻟﻸﻃﻔﺎل ﻓﻲ ﺻﻐﺮﻫﻢ ﻋﻠﻰ ﺣﻘﻴﻘﺘﻬﺎ ﺣﺘﻰ ﻻ
ﻳﺘﻜﻠﻢ ﺑﻬﺎ إﻻ ﻋﻠﻰ وﺟﻬﻬﺎ وﻻ ﻳﻘﻒ إﻻ ﻋﻨﺪ ﺣ ﱢﺪﻫﺎ.
ﻧﻮار اﻟﺮﺑﻴﻊ ﻓﻲ اﻟﺼﺮف واﻟﻨﺤﻮ واﻟﺒﻴﺎن واﻟﻤﻌﺎﻧﻲ واﻟﺒﺪﻳﻊ105 .
أي ﱠ
اﻟﻀﺎد اﻟﺘﻲ ﺗﺨﺮج ﻣﻦ ﻏﻴﺮ ﻣﺨﺮﺟﻬﺎ وﻻ ﺗﻌﻄﻰ ﺣﻘﻬﺎ ﻣﻦ اﻟﺼﻔﺎت 12ه.
وﻓﻲ أواﺋﻞ اﻟﺘﻔﺴﻴﺮ اﻟﻜﺒﻴﺮ ﻟﻺﻣﺎم اﻟﺮازي:106
 102ﻫﻮﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﺳﻌﻴﺪ ﺑﻦ ﺣﻤﺎد اﻟﺼﻨﻬﺎﺟﻲ اﻟﺒﻮﺻﻴﺮي (1295-695 / 1213 608-) ،وﻟﺪ ﻓﻲ ﺑﻠﺪة ﺑﻮﺻﻴﺮ وﺗﻮﻓﻲ ﻓﻲ
اﺳﻜﻨﺪرﻳﺔ .اﻟﺒﻮﺻﻴﺮي ﻫﻮﺷﺎﻋﺮ ﺻﻨﻬﺎﺟﻲ اﺷﺘﻬﺮ ﺑﻤﺪاﺋﺤﻪ اﻟﻨﺒﻮﻳﺔ .أﺷﻬﺮ أﻋﻤﺎﻟﻪ اﻟﺒﺮدﻳﺔ اﻟﻤﺴﻤﺎة »اﻟﻜﻮاﻛﺐ اﻟﺪرﻳﺔ ﻓﻲ
ﺿﻤﻬﺎ دﻳﻮاﻧﻪ اﻟﺸﻌﺮي
ﻛﺒﻴﺮا ﻣﻦ اﻟﻘﺼﺎﺋﺪ واﻷﺷﻌﺎر ّ
ﻣﺪح ﺧﻴﺮ اﻟﺒﺮﻳﺔ« و«اﻟﻬﻤﺰﻳﺔ ﻓﻲ ﻣﺪح ﺧﻴﺮ اﻟﺒﺮﻳﺔ« .ﺗﺮك اﻟﺒﻮﺻﻴﺮي ﻋﺪ ًدا ً
اﻟﺬي ﺣﻘﻘﻪ »ﻣﺤﻤﺪ ﺳﻴﺪ ﻛﻴﻼﻧﻲ« ،وﻃُﺒﻊ ﺑﺎﻟﻘﺎﻫﺮة ﺳﻨﺔ )) .(1955/1374ﻫﺪﻳﺔ اﻟﻌﺎرﻓﻴﻦ18/2 ،؛ اﻷﻋﻼم ﻟﻠﺰرﻛﻠﻲ،
.(139/6
ﱠ
َ
ﱠ
َ
103وﻓﻲ اﻟﻤﻄﺒﻮﻋﺔ :ﻓَﺎرْ َﺿ ُﻪ أفْ َﺻ َﺢ امْر ٍ
ﺖ َﺗـ َﻐ ُﺎر ِﻣـﻦْ ُه اﻟـﻈ ُﺎء )اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺴﺎﺑﻊ ﻋﺸﺮ( ،وﻟﻠﻬﻤﺰﻳﺔ ﻋﺪة ﺷﺮوح،
ِئ ﻧَﻄ َﻖ اﻟﻀﺎ َد ﻓَـﻘَﺎ َﻣ ْ
وﻣﻦ أﺣﺴﻦ ﺷﺮوﺣﻬﺎ ﺷﺮح ﻻﺑﻦ ﺣﺠﺮ اﻟﻌﺴﻘﻼﻧﻲ وﺷﺮح ﻻﺑﻦ ﺣﺠﺮ اﻟﻬﻴﺘﻤﻲ رﺿﻲ اﻟﻠﻪ ﻋﻨﻬﻤﺎ.
104ﻫﻮ أﺑﻮ ﺳﻌﻴﺪ اﻟﺴﻴﺮاﻓﻲ اﻟﺤﺴﻦ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﻠﻪ ﺑﻦ اﻟﻤﺮزﺑﺎن اﻟﺴﻴﺮاﻓﻲ ،أﺑﻮﺳﻌﻴﺪ ) (979-897 / 368-284ﻧﺤﻮي،
ﻋﺎﻟﻢ ﺑﺎﻷدب .أﺻﻠﻪ ﻣﻦ ﺳﻴﺮاف )ﻣﻦ ﺑﻼد ﻓﺎرس( ﺗﻔﻘﻪ ﻓﻲ ﻋﻤﺎن ،وﺳﻜﻦ ﺑﻐﺪاد ،ﻓﺘﻮﻟﻰ ﻧﻴﺎﺑﺔ اﻟﻘﻀﺎء ،وﺗﻮﻓﻲ ﻓﻴﻬﺎ .وﻟﻪ:
اﻹﻗﻨﺎع ﻓﻲ اﻟﻨﺤﻮ ،وأﺧﺒﺎر اﻟﻨﺤﻮﻳﻴﻦ اﻟﺒﺼﺮﻳﻴﻦ ،وﺻﻨﻌﺔ اﻟﺸﻌﺮواﻟﺒﻼﻏﺔ ،وﺷﺮح اﻟﻤﻘﺼﻮرة اﻟﺪرﻳﺪﻳﺔ ،وﺷﺮح ﻛﺘﺎب ﺳﻴﺒﻮﻳﻪ،
)ﻫﺪﻳﺔ اﻟﻌﺎرﻓﻴﻦ232/2 ،؛ اﻷﻋﻼم ﻟﻠﺰرﻛﻠﻲ.(195/2 ،
 105ﻟﻌﻞ اﻟﻤﺆﻟﻒ رﺣﻤﻪ اﻟﻠﻪ ﻳﻘﺼﺪ :اﻷﺻﻮل اﻟﻮاﻓﻴﺔ اﻟﻤﻮﺳﻮم ب« أﻧﻮار اﻟﺮﺑﻴﻊ ﻓﻰ اﻟﺼﺮف واﻟﻨﺤﻮ واﻟﻤﻌﺎﻧﻰ واﻟﺒﻴﺎن واﻟﺒﺪﻳﻊ«
ﻟﻠﺸﻴﺦ ﻣﺤﻤﻮد اﻟﻌﺎﻟﻢ اﻟﻤﻨﺰﻟﻰ وﺑﻬﺎﻣﺸﻪ ﻛﺘﺎب ”ﺣﺴﻦ اﻟﺼﻨﻴﻊ« ﻟﻠﺸﻴﺦ ﻣﺤﻤﺪ اﻟﺒﺴﻴﻮﻧﻰ اﻟﺒﻴﺒﺎﻧﻰ.
 106ﻫﻮ أﺑﻮ ﻋﺒﺪ اﻟﻠﻪ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﻤﺮ ﺑﻦ اﻟﺤﺴﻦ ﺑﻦ اﻟﺤﺴﻴﻦ اﻟﺘﻴﻤﻲ اﻟﻤﻠﻘﺐ ﺑﻔﺨﺮ اﻟﺪﻳﻦ اﻟﺮازي )-1150 / 606-544
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اﻟﻀﺎ ِد ﺑ ﱠ
اﻟْ ُﻤ ْﺨﺘَ ُﺎر ِﻋﻨْ َﺪﻧَﺎ أَ ﱠن ْاﺷﺘِﺒَﺎ َﻩ ﱠ
اﻟﺼ َﻼةََ ،وﻳَ ُﺪ ﱡل َﻋﻠَﻰ أَ ﱠن اﻟْ ُﻤ َﺸﺎَﺑـ َﻬ َﺔ َﺣ ِ
ﺎﺻﻠٌَﺔ
ِﺎﻟﻈﺎء َﻻ ُﻳـﺒْ ِﻄ ُﻞ ﱠ
ُﻂ اﻟﺘ ْ
َﺑـْﻴـَﻨـ ُﻬ َﻤﺎ ِﺟ ًّﺪا َواﻟﺘ ْﱠﻤﻴِﻴ ُﺰ َﻋ ِﺴ ٌﺮَ ،ﻓـ َﻮ َﺟ َﺐ أَ ْن ﻳَ ْﺴﻘ َ
ِﻴﻒ ﺑِﺎﻟْ َﻔ ْﺮ ِق.
ﱠﻜﻠ ُ
ِﻦ اﻟْ ُﺤ ُﺮ ِ
ِﻦ
ِﻦ ُو ُﺟﻮﻩٍ :اﻷَْ ﱠو ُل :أَﱠﻧـ ُﻬ َﻤﺎ ﻣ َ
َﺑـﻴَﺎ ُن اﻟْ ُﻤ َﺸﺎَﺑـ َﻬ ِﺔ ﻣ ْ
ﻮرةَِ ،واﻟﺜﱠﺎﻧِﻲ :أَﱠﻧـ ُﻬ َﻤﺎ ﻣ َ
وف اﻟْ َﻤ ْﺠ ُﻬ َ
ِﻦ اﻟْ ُﻤ ْﻄﺒـ َﻘﺔَِ ،واﻟ ﱠﺮاﺑِ ُﻊ :أَ ﱠن ﱠ
اﻟْ ُﺤ ُﺮ ِ
ِﻦ َﺑـﻴْ ِﻦ
وف اﻟ ﱠﺮ ْﺧ َﻮةَِ ،واﻟﺜﱠﺎﻟ ُ
اﻟﻈ َﺎء َوإ ِْن َﻛﺎ َن َﻣ ْﺨ َﺮُﺟ ُﻪ ﻣ ْ
ِﺚ :أَﱠﻧـ ُﻬ َﻤﺎ ﻣ َ
َ
اف اﻟﱠﺜـﻨَﺎﻳَﺎ اﻟْ ُﻌﻠْﻴَﺎ َوَﻣ ْﺨ َﺮُج ﱠ
َﻃ َﺮ ِف اﻟﻠﱢ َﺴﺎ ِن َوأَ ْﻃ َﺮ ِ
اس إﱠِﻻ أَﻧﱠُﻪ
ِﻦ اﻷَْ ْﺿ َﺮ ِ
ِﻦ أَ ﱠو ِل َﺣﺎﻓَﺘﻪ َوَﻣﺎ ﻳَﻠِﻴ َﻬﺎ ﻣ َ
اﻟﻀﺎ ِد ﻣ ْ
ِﻦ َﻣ ْﺨﺮِج ﱠ
ِﺴ ٌ
اﻟﻈﺎءِ،
ﺎط ِﻷَ ْﺟ ِﻞ َرَﺧﺎ َوﺗِ َﻬﺎ ﻓِﻲ اﻟﻠﱢ َﺴﺎنَِ ،وﺑِ َﻬﺬَا ﱠ
َﺣ َﺼ َﻞ ﻓِﻴ َﻬﺎ اﻧْﺒ َ
اﻟﺴﺒَ ِﺐ َﻳـﻘ ُْﺮ ُب َﻣ ْﺨ َﺮُﺟ ُﻪ ﻣ ْ َ
ِﺤ ْﺮ ِف ﱠ
ﻮص ﺑِﺎﻟْ َﻌ َﺮ ِب .ﻗ َ
واﻟْ َﺤ ِ
ْﺼ ُﺢ
َﺎل َﻋﻠَﻴْ ِﻪ ﱠ
اﻟﺼ َﻼ ُة َو ﱠ
اﻟﻀﺎ ِد َﻣ ْﺨ ُﺼ ٌ
اﻟﺴ َﻼ ُم» :أَﻧَﺎ أَﻓ َ
ﺎﺻ ُﻞ :أَ ﱠن اﻟﻨ ْﱡﻄ َﻖ ﺑ َ
َﻣ ْﻦ ﻧَ َﻄ َﻖ ﺑ ﱠ
ِﺎﻟﻀﺎدِ«َ .107ﻓـﺜَﺒَ َﺖ ﺑ َِﻤﺎ ذ ََﻛ َﺮ أَ ﱠن اﻟْ ُﻤ َﺸﺎَﺑـ َﻬ َﺔ َﺑـْﻴـﻨَﻬﻤﺎ َﺷﺪِﻳ َﺪ ٌة َوأَ ﱠن اﻟﺘ ْﱠﻤﻴِﻴ َﺰ َﻋ ِﺴ ٌﺮَ ،وإِذَا َﺛـﺒَ َﺖ
َﻫﺬَا َﻓـَﻨـﻘ ُ
اﻟﺴ َﺆ ُال َﻋﻨْ ُﻪ ﻓِﻲ َزَﻣﻨِ ِﻪ َﺻﻠﱠﻰ اﻟﻠﱠ ُﻪ َﻋﻠَﻴْ ِﻪ َو َﺳﻠﱠ َﻢ َوﻓِﻲ
ُﻮل :ﻟَ ْﻮ َﻛﺎ َن َﻫﺬَا اﻟْ َﻔ ْﺮ ُق ُﻣ ْﻌﺘَﺒَﺮاً ﻟَ َﻮﻗَ َﻊ ﱡ
ﻮل اﻟْ َﻌ َﺠ ِﻢ ﻓِﻲ ْاﻹِ ْﺳ َﻼ ِمَ ،ﻓـﻠَ ﱠﻤﺎ ﻟَ ْﻢ ُﻳـْﻨـﻘ ْ
اﻟﺼ َﺤﺎﺑَ ِﺔ َر ِﺿ َﻲ اﻟﻠ ُﻪ ﻋﻨ ُﻬﻢَ ،ﻻ ِﺳﻴﱠ َﻤﺎ ِﻋﻨْ َﺪ ُد ُﺧ ِ
ُﻮع
َزَﻣ ِﻦ ﱠ
َﻞ ُوﻗ ُ
اﻟﺴ َﺆ ِال َﻋ ْﻦ َﻫ ِﺬ ِﻩ اﻟْ َﻤ ْﺴﺄَﻟَِﺔ اﻟْﺒَﺘﱠ َﺔ َﻋﻠ ِْﻤﻨَﺎ أَ ﱠن اﻟﺘ ْﱠﻤﻴِﻴ َﺰ َﺑـﻴْ َﻦ َﻫ َﺬﻳْ ِﻦ اﻟْ َﺤ ْﺮَﻓـﻴْ ِﻦ ﻟَﻴْ َﺲ ﻓِﻲ َﻣ َﺤ ﱢﻞ اﻟﺘ ْ
ﱠﻜﻠ ِ
ِﻴﻒ.
ﱡ
اﻧﺘﻬﻰ ﺑﺎﺧﺘﺼﺎر108.
ﻗﺎل ﻓﻲ اﻹﺗﻘﺎن:109
ﱡﺤﺎ ِة أَﱠﻧـ َﻬﺎ َﺳْﺒـ َﻌ َﺔ َﻋ َﺸ َﺮَ .وﻗ َ
َوأَﻣﱠﺎ َﻣ َﺨﺎرُِج اﻟْ ُﺤ ُﺮ ِ
ِﻦ
وف ﻓ ﱠ
ﻴﺢ ِﻋﻨْ َﺪ اﻟْ ُﻘ ﱠﺮا ِء َوُﻣَﺘـ َﻘ ﱢﺪﻣِﻲ اﻟﻨ َ
ِﻴﺮ ﻣ َ
َﺎﻟﺼ ِﺤ ُ
َﺎل َﻛﺜ ٌ
ِﻲ ُﺣ ُﺮ ُ
ِﺈﺳ ِ
ﻘﺎط َﻣ ْﺨ َﺮَج اﻟْ ُﺤ ُﺮ ِ
ﻴﻦ َو َﺟ َﻌﻠُﻮا َﻣ ْﺨ َﺮَج
وف اﻟْ َﻤ ﱢﺪ َواﻟﻠﱢ ِ
اﻟْ َﻔﺮِﻳﻘَﻴْ ِﻦِ :ﺳﺘﱠ َﺔ َﻋ َﺸ َﺮ ﺑ ْ
وف اﻟْ َﺠ ْﻮﻓِﻴﱠ ِﺔ َوﻫ َ
ِﻦ َﻣ ْﺨ َﺮِج اﻟْ ُﻤﺘَ َﺤ ﱢﺮَﻛ ِﺔ َوَﻛﺬَا اﻟْﻴَ ُﺎءَ .وﻗ َ
َﺎل َﻗـ ْﻮٌم :أَ ْرَﺑـ َﻌ َﺔ َﻋ َﺸ َﺮ ﻓَﺄَ ْﺳﻘ ُ
اﻷَْﻟ ِ
ْﺼﻰ اﻟْ َﺤﻠ ِ
َﻄﻮا
ِﻒ أَﻗ َ
ْﻖ َواﻟْ َﻮا ِو ﻣ ْ
َﻣ ْﺨﺮَج اﻟﻨﱡﻮ ِن َو ﱠ
اﺣﺪٍ .ﻗ َ
ﺎﺟ ِﺐَ :110وُﻛ ﱡﻞ َذﻟ َ
ِﻦ َﻣ ْﺨ َﺮٍج َو ِ
َﺎل اﺑْ ُﻦ اﻟْ َﺤ ِ
ِﻳﺐ
ِﻚ َﺗـ ْﻘﺮ ٌ
اﻟﻼ ِم َواﻟ ﱠﺮا ِء َو َﺟ َﻌﻠُﻮَﻫﺎ ﻣ ْ
َ
 .(1210وﻟﺪ ﻓﻲ اﻟﺮي ﺑﻄﺒﺮﺳﺘﺎن ،أﺧﺬ اﻟﻌﻠﻢ ﻋﻦ ﻛﺒﺎر ﻋﻠﻤﺎء ﻋﺼﺮﻩ ،ﺣﺘﻰ ﺑﺮع ﻓﻲ ﻋﻠﻮم ﺷﺘﻰ واﺷﺘﻬﺮ .ﺗﺮك ﻣﺆﻟﻔﺎت
ﻛﺜﻴﺮة ﺗﺪل ﻋﻠﻰ ﻏﺰارة ﻋﻠﻤﻪ وﺳﻌﺔ اﻃﻼﻋﻪ أﺑﺮزﻫﺎ ﺗﻔﺴﻴﺮﻩ اﻟﻜﺒﻴﺮ اﻟﻤﻌﺮوف ﺑﻤﻔﺎﺗﻴﺢ اﻟﻐﻴﺐ )ﻫﺪﻳﺔ اﻟﻌﺎرﻓﻴﻦ1/2 ،؛ اﻷﻋﻼم
ﻟﻠﺰرﻛﻠﻲ.(313/6 ،
107ﻳﺸﺘﻬﺮ ﻋﻠﻰ أﻟﺴﻨﺔ ﻛﺜﻴ ٍﺮ ﻣﻦ اﻟﻨﺎس ﻫﺬا اﻟﺤﺪﻳﺚ؛ وﻟﻜﻦ ﻟﻢ اﻗﻒ ﻋﻠﻰ ﺗﺨﺮﻳﺞ اﻟﺤﺪﻳﺚ ﻓﻲ اﻟﻤﺼﺎدر اﻟﻤﻌﺘﺒﺮة اﻟﺘﻲ أﻣﻜﻨﻨﻲ
اﻟﻮﻗﻮف ﻋﻠﻴﻬﺎ.
108اﻧﻈﺮ :ﺗﻔﺴﻴﺮاﻟﻜﺒﻴﺮ)ﻣﻔﺎﺗﻴﺢ اﻟﻐﻴﺐ( ،ﻷﺑﻲ ﻋﺒﺪ اﻟﻠﻪ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﻤﺮ ﺑﻦ اﻟﺤﺴﻦ ﺑﻦ اﻟﺤﺴﻴﻦ اﻟﺘﻴﻤﻲ اﻟﺮازي اﻟﻤﻠﻘﺐ ﺑﻔﺨﺮ
اﻟﺪﻳﻦ اﻟﺮازي ﺧﻄﻴﺐ اﻟﺮي )اﻟﻤﺘﻮﻓﻰ606 :ﻫـ(.55/1 ،
اﻟﺴﻴﻮﻃﻲ ،ﺟﻼل اﻟﺪﻳﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﺮﺣﻤﻦ ﺑﻦ أﺑﻲ ﺑﻜﺮ) 911-849ﻫـ1505-1445 ،م( واﻟﺴﻴﻮﻃﻲ ﻧﺴﺒﺔ
109اﻹﺗﻘﺎن :ﻟﻺﻣﺎم ﱡ
إﻟﻰ أﺳﻴﻮط ﻣﺪﻳﻨﺔ ﻓﻲ ﺻﻌﻴﺪ ﻣﺼﺮ .ﻋﺎﻟﻢ ﻣﻮﺳﻮﻋﻲ ﻓﻲ اﻟﺤﺪﻳﺚ واﻟﺘﻔﺴﻴﺮ واﻟﻠﻐﺔ واﻟﺘﺎرﻳﺦ واﻷدب واﻟﻔﻘﻪ وﻏﻴﺮﻫﺎ ﻣﻦ اﻟﻌﻠﻮم.
ُوﻟﺪ ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻫﺮة وﻧﺸﺄ ﻓﻴﻬﺎ .رﺣﻞ إﻟﻰ اﻟﺸﺎم واﻟﺤﺠﺎز واﻟﻴﻤﻦ واﻟﻬﻨﺪ واﻟﻤﻐﺮب ﺛﻢ ﻋﺎد إﻟﻰ ﻣﺼﺮ ﻓﺎﺳﺘﻘﺮ ﺑﻬﺎ .ﺗﻮﻟﻰ ﻣﻨﺎﺻﺐ
ﻋﺪة .وﻟﻤﺎ ﺑﻠﻎ اﻷرﺑﻌﻴﻦ ،اﻋﺘﺰل ﻓﻲ ﻣﻨﺰﻟﻪ ،وﻋﻜﻒ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺼﻨﻴﻒ .ذُﻛﺮ ﻟﻪ ﻣﻦ اﻟﻤﺆﻟﻔﺎت ﻧﺤﻮ  600ﻣﺆﻟﻒ .و ﺗﻮﻓﻲ
ﺑﺎﻟﻘﺎﻫﺮة) .ﻫﺪﻳﺔ اﻟﻌﺎرﻓﻴﻦ278/1 ،؛ اﻷﻋﻼم ﻟﻠﺰرﻛﻠﻲ.(301/3 ،
 110ﻫﻮ ﻋﺜﻤﺎن ﺑﻦ ﻋﻤﺮ ﺑﻦ أﺑﻲ ﺑﻜﺮ ﺑﻦ ﻳﻮﻧﺲ ،أﺑﻮ ﻋﻤﺮو ﺟﻤﺎل اﻟﺪﻳﻦ اﺑﻦ اﻟﺤﺎﺟﺐ اﻟﻤﺎﻟﻜﻲ-1174 / 646-570) ،
 ، (1249ﻓﻘﻴﻪ ﻣﺎﻟﻜﻲ ،ﻣﻦ ﻛﺒﺎر اﻟﻤﻌﻠﻤﺎء ﺑﺎﻟﻌﺮﺑﻴﺔ .ﻛﺮدي اﻷﺻﻞ .وﻟﺪ ﻓﻲ إﺳﻨﺎ )ﻣﻦ ﺻﻌﻴﺪ ﻣﺼﺮ( وﻧﺸﺄ ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻫﺮة،
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َوإﱠِﻻ ﻓَﻠ ُ
ِﻜ ﱢﻞ َﺣ ْﺮ ٍف َﻣ ْﺨ َﺮٌج َﻋﻠَﻰ ﺣﺪة .ﻗﺎل اﻟﻘﺮاء :واﺧﺘﻴﺎر َﻣ ْﺨ َﺮِج اﻟْ َﺤ ْﺮ ِف ُﻣ َﺤ ﱠﻘﻘًﺎ أَ ْن َﺗـ ْﻠﻔ َ
ِﻆ ﺑِ َﻬ ْﻤ َﺰِة
ﺎت َذﻟ َ
ِﻲ ﺑِﺎﻟْ َﺤ ْﺮ ِف َﺑـ ْﻌ َﺪ ُﻩ َﺳ ِﺎﻛﻨًﺎ أَ ْو ُﻣ َﺸ ﱠﺪ ًدا َوُﻫ َﻮ أَْﺑـﻴَ ُﻦ ُﻣ َﻼ ِﺣ ًﻈﺎ ﻓِﻴ ِﻪ ِﺻ َﻔ ِ
ِﻚ اﻟْ َﺤ ْﺮ ِف:
اﻟْ َﻮ ْﺻ ِﻞ َوﺗَْﺄﺗ َ
اﻟْ َﻤ ْﺨ َﺮُج اﻷَْ ﱠو ُل :اﻟْ َﺠ ْﻮ ُف ﻟ َْ
ِﻸﻟ ِ
ِﺴ ُﻬ َﻤﺎ.
ِﻒ َواﻟْ َﻮا ِو َواﻟْﻴَﺎ ِء ﱠ
اﻟﺴ ِﺎﻛﻨََﺘـﻴْ ِﻦ َﺑـ ْﻌ َﺪ َﺣ َﺮَﻛ ٍﺔ ﺗُ َﺠﺎﻧ ُ
ْﺼﻰ اﻟْ َﺤﻠ ِ
ْﻖ ﻟِْﻠ َﻬ ْﻤ َﺰِة َواﻟْ َﻬﺎءِ.
اﻟﺜﱠﺎﻧِﻲ :أَﻗ َ
ِﺚَ :و َﺳ ُﻄ ُﻪ ﻟِﻠ َْﻌﻴْ ِﻦ َواﻟْ َﺤﺎ ِء اﻟْ ُﻤ ْﻬ َﻤﻠََﺘـﻴْ ِﻦ.
اﻟﺜﱠﺎﻟ ُ
اﻟ ﱠﺮاﺑِ ُﻊ :أَ ْدﻧَﺎ ُﻩ ﻟِْﻠ َﻔ ِﻢ ﻟِْﻠ َﻐﻴْ ِﻦ َواﻟْ َﺨﺎءِ.
ِﻦ اﻟْ َﺤﻨَ ِﻚ ﻟِْﻠﻘ ِ
َﺎف.
ْﺼﻰ اﻟﻠﱢ َﺴﺎ ِن ِﻣ ﱠﻤﺎ ﻳَﻠِﻲ اﻟْ َﺤﻠ َ
ِﺲ :أَﻗ َ
ْﻖ َوَﻣﺎ َﻓـ ْﻮﻗَ ُﻪ ﻣ َ
اﻟْ َﺨﺎﻣ ُ
ِﻦ اﻟْ َﺤﻨَ ِﻚ ﻟِﻠ َ
ْﻜ ِ
ِﻦ أَ ْﺳ َﻔ ِﻞ َﻣ ْﺨ َﺮِج اﻟْﻘ ِ
َﺎف ﻗَﻠ ً
ﺎف.
ﱠ
ِس :أَﻗ َ
ِﻴﻼ َوَﻣﺎ ﻳَﻠِﻴ ِﻪ ﻣ َ
ْﺼﺎ ُﻩ ﻣ ْ
اﻟﺴﺎد ُ
اﻟﺴﺎﺑِ ُﻊَ :و َﺳ ُﻄ ُﻪ ﺑﻴﻨﻪ وﺑﻴﻦ وﺳﻂ اﻟْ َﺤﻨَﻚ اﻟﺠﻴﻢ َو ﱢ
ﻴﻦ َواﻟْﻴَﺎءِ.
اﻟﺸ ِ
ﱠ
ﱢ
ﱠ
ِﻦ :ﻟ ﱠ
ِﻦ اﻟْ َﺠﺎﻧ ِ
ِﺐ اﻷَْﻳْ َﺴ ِﺮ
ِﻦ اﻷَْ ْﺿ َﺮ ِ
اس ﻣ َ
ِﻦ أَ ﱠو ِل َﺣﺎﻓ ِﺔ اﻟﻠ َﺴﺎ ِن َوَﻣﺎ ﻳَﻠِﻴ ِﻪ ﻣ َ
ِﻠﻀﺎ ِد اﻟْ ُﻤ ْﻌ َﺠ َﻤ ِﺔ ﻣ ْ
اﻟﺜﱠﺎﻣ ُ
َوﻗ َ
ِﻴﻞ اﻷَْﻳْ َﻤ ِﻦ.
اﻟﺘ ِ
ِﻦ
ِﻦ أَ ْدﻧَﺎ َﻫﺎ إِﻟَﻰ ُﻣﻨَْﺘـ َﻬﻰ َﻃ َﺮﻓِ ِﻪ َوَﻣﺎ َﺑـْﻴـَﻨـ َﻬﺎ َوَﺑـﻴْ َﻦ َﻣﺎ ﻳَﻠِﻴ َﻬﺎ ﻣ َ
ِﻦ َﺣﺎﻓَ ِﺔ اﻟﻠﱢ َﺴﺎ ِن ﻣ ْ
ﱠﺎﺳ ُﻊ :ﱠﻟﻼ ِم ﻣ ْ
اﻟْ َﺤﻨَ ِﻚ اﻷَْ ْﻋﻠَﻰ.
ِﻦ َﻃﺮﻓِ ِﻪ أَ ْﺳ َﻔ َﻞ ﱠ
اﻟْ َﻌ ِ
اﻟﻼ ِم ﻗَﻠ ً
ِﻴﻼ.
ﺎﺷ ُﺮ :ﻟِﻠﻨﱡﻮ ِن ﻣ ْ َ
ِﻦ َﻣ ْﺨ َﺮِج اﻟﻨﱡﻮ ِن ﻟَ ِﻜﱠﻨـ َﻬﺎ أَ ْد َﺧ ُﻞ ﻓِﻲ َﻇ ْﻬ ِﺮ اﻟﻠﱢ َﺴﺎنِ.
اﻟْ َﺤﺎد َ
ِي َﻋ َﺸ َﺮ :ﻟِﻠ ﱠﺮا ِء ﻣ ْ
اﻟﺜﱠﺎﻧِﻲ َﻋ َﺸﺮ :ﻟ ﱠ
ِﻦ َﻃ َﺮ ِف اﻟﻠﱢ َﺴﺎ ِن َوأُ ُﺻ ِ
ﻮل اﻟﱠﺜـﻨَﺎﻳَﺎ اﻟﻌﻠﻴﺎء ُﻣ ْﺼ ِﻌ ًﺪا إِﻟَﻰ ِﺟ َﻬ ِﺔ
ِﻠﻄﺎ ِء َواﻟ ﱠﺪ ِال َواﻟﺘﱠﺎ ِء ﻣ ْ
َ َ
اﻟْ َﺤﻨَ ِﻚ.
ِﺤ ُﺮ ِ
ِﻦ َﺑـﻴْ ِﻦ َﻃ َﺮ ِف اﻟﻠﱢ َﺴﺎ ِن َوُﻓـ َﻮﻳْ َﻖ اﻟﱠﺜـﻨَﺎﻳَﺎ
اﻟﺼﻔِﻴ ِﺮ ﱠ
وف ﱠ
اﻟﺜﱠﺎﻟ َ
ِﺚ َﻋ َﺸ َﺮ :ﻟ ُ
اﻟﺼﺎد واﻟﺴﻴﻦ واﻟﺰﻳﻦ 111ﻣ ْ
اﻟﺴ ْﻔﻠَﻰ.
ﱡ
اﻟ ﱠﺮاﺑِ َﻊ َﻋ َﺸﺮ :ﻟ ﱠ
ِﻠﻈﺎ ِء َواﻟﺜﱠﺎ ِء َو ﱠ
ِﻦ َﺑـﻴْ ِﻦ َﻃ َﺮﻓِ ِﻪ وأﻃﺮاف اﻟﺜﻨﺎﻳﺎ اﻟﻌﻠﻴﺎ.
اﻟﺬ ِال ﻣ ْ
َ
ﱠ
ْ
ِ
ِ
ِ
اﻟﺴ ْﻔﻠَﻰ واﻃﺮاف اﻟﺜﻨﺎﻳﺎ اﻟﻌﻠﻴﺎ.
ﺔ
ﻔ
اﻟﺸ
ِﻦ
ﻃ
ﺎ
ﺑ
ِﻦ
ﻣ
ء
ﺎ
ﻔ
ﻠ
ﻟ
:
ﺮ
ﺸ
ﻋ
َ
َ
َْ ِ
ﱡ
اﻟْ َﺨﺎﻣ َ
ِﺲ َ َ َ
ِس َﻋ َﺸ َﺮ :ﻟِﻠْﺒَﺎ ِء َواﻟْﻤِﻴ ِﻢ َواﻟْ َﻮا ِو ﻏَﻴْ ِﺮ اﻟْ َﻤ ﱢﺪﻳﱠ ِﺔ َﺑـﻴْ َﻦ ﱠ
اﻟﺸ َﻔَﺘـﻴْ ِﻦ
ﱠ
اﻟﺴﺎد َ
اﻟﺴ ِﺎﻛﻨَﺔِ.
اﻟﺴﺎﺑِ َﻊ َﻋ َﺸ َﺮ :اﻟْ َﺨﻴْ ُﺸﻮُم ﻟِْﻠ ُﻐﻨﱠ ِﺔ ﻓِﻲ ْاﻹِ ْدﻏَﺎ ِم واﻟﻨﻮن واﻟﻤﻴﻢ ﱠ
ﱠ
وﺳﻜﻦ دﻣﺸﻖ ،وﻣﺎت ﺑﺎﻹﺳﻜﻨﺪرﻳﺔ .وﻛﺎن أﺑﻮﻩ ﺣﺎﺟﺒﺎ ﻓﻌﺮف ﺑﻪ .ﻣﻦ ﺗﺼﺎﻧﻴﻔﻪ اﻟﻜﺎﻓﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻨﺤﻮ ،واﻟﺸﺎﻓﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﺼﺮف،
وﻣﺨﺘﺼﺮ اﻟﻔﻘﻪ ،اﺳﺘﺨﺮﺟﻪ ﻣﻦ ﺳﺘﻴﻦ ﻛﺘﺎﺑﺎ ﻓﻲ ﻓﻘﻪ اﻟﻤﺎﻟﻜﻴﺔ وﻳﺴﻤﻰ ﺟﺎﻣﻊ اﻷﻣﻬﺎت ،واﻟﻤﻘﺼﺪ اﻟﺠﻠﻴﻞ ،واﻷﻣﺎﻟﻲ
اﻟﻨﺤﻮﻳﺔ ،وﻣﻨﺘﻬﻰ اﻟﺴﻮل واﻷﻣﻞ ﻓﻲ ﻋﻠﻤﻲ اﻷﺻﻮل واﻟﺠﺪل ،وﻣﺨﺘﺼﺮ ﻣﻨﺘﻬﻰ اﻟﺴﻮل واﻷﻣﻞ ،واﻹﻳﻀﺎح ﻓﻲ ﺷﺮح اﻟﻤﻔﺼﻞ
ﻟﻠﺰﻣﺨﺸﺮي ،واﻷﻣﺎﻟﻲ اﻟﻤﻌﻠﻘﺔ ﻋﻦ اﺑﻦ اﻟﺤﺎﺟﺐ) .اﻷﻋﻼم ﻟﻠﺰرﻛﻠﻲ.(211/4 ،
ﻗﻠﺖ :وﻻﻳﺼﺢ ،وإﻧﻤﺎ اﺳﻤﻬﺎ اﻟﺰاي أواﻟﺰاء واﻷول أﺷﻬﺮ وأﻓﺼﺢ.
111ﻛﺬا ﻓﻲ اﻷًﺻﻞُ ،
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ج ْه ِر
بل َ
ت ا ْل َه ْم َزةُ ِْا
تفَالًاَاونْفََرَد ِ
س ِ
فتَاحًاَاو ْ
خ َرجًاَاوْن ِ
ش َت َركَتاَم ْ
َقاَلِف الي ﱠن ْش ِرَ:فاْل َه ْامَْولُةَزَاهْاُء
َو ﱢ
اﻟﺸ ﱠﺪ ِة َواﻟْ َﻌﻴْ ُﻦ َواﻟْ َﺤ ُﺎء ْاﺷَﺘـ َﺮَﻛﺎ َﻛ َﺬﻟ َ
ِﺼﺔَِ .واﻟْ َﻐﻴْ ُﻦ َواﻟْ َﺨ ُﺎء
ِﻚ َواْﻧـ َﻔ َﺮَد ِت اﻟْ َﺤ ُﺎء ﺑِﺎﻟْ َﻬ ْﻤ ِﺲ َواﻟ ﱠﺮَﺧﺎ َوِة اﻟْ َﺨﺎﻟ َ
ﺎﺣﺎ َواْﻧـ َﻔ َﺮَد ِت اﻟْ َﻐﻴْ ُﻦ ﺑِﺎﻟْ َﺠ ْﻬﺮَِ .واﻟْ ِﺠ ُﻴﻢ َو ﱢ
ﻴﻦ َواﻟْﻴَ ُﺎء ْاﺷَﺘـ َﺮَﻛ ْﺖ
ْاﺷَﺘـ َﺮَﻛﺎ َﻣ ْﺨ َﺮًﺟﺎ َوَرَﺧﺎ َوًة َو ْاﺳﺘ ِْﻌ َﻼ ًء َواﻧْ ِﻔﺘَ ً
اﻟﺸ ُ
ﺑﺎﻟﺸ ﱠﺪة َو ْاﺷَﺘـ َﺮَﻛ ْﺖ َﻣ َﻊ اﻟْﻴَﺎ ِء ﻓِﻲ اﻟْ َﺠ ْﻬ ِﺮ َواْﻧـ َﻔ َﺮَد ِت ﱢ
ﺎﺣﺎ َو ْاﺳﺘِ َﻔ ًﺎﻻ َواْﻧـ َﻔ َﺮَد ِت اﻟْ ِﺠ ُﻴﻢ ﱢ
ﻴﻦ
َﻣ ْﺨ َﺮًﺟﺎ َواﻧْ ِﻔﺘَ ً
اﻟﺸ ُ
ﱠ
ﺑِﺎﻟْ َﻬ ْﻤ ِﺲ َواﻟﱠﺘـ َﻔ ﱢﺸﻲ َو ْاﺷَﺘـ َﺮَﻛ ْﺖ َﻣ َﻊ اﻟْﻴَﺎ ِء ﻓِﻲ اﻟ ﱠﺮَﺧﺎ َوةَِ .و ﱠ
اﻟﻀﺎ ُد َواﻟﻈ ُﺎء ْاﺷَﺘـ َﺮَﻛﺎ ِﺻ َﻔ ًﺔ َﺟ ْﻬ ًﺮا َوَرَﺧﺎ َوًة
ِﻄﺎﻟَﺔَِ .و ﱠ
َو ْاﺳﺘ ِْﻌ َﻼ ًء َوإ ِْﻃﺒَﺎﻗًﺎ َواْﻓـَﺘـ َﺮﻗَﺎ َﻣ ْﺨ َﺮًﺟﺎ َواْﻧـ َﻔ َﺮَد ِت ﱠ
ِﺎﻻ ْﺳﺘ َ
اﻟﻀﺎ ُد ﺑ ِ
ﱠﺎء ْاﺷَﺘـ َﺮَﻛ ْﺖ
اﻟﻄ ُﺎء َواﻟ ﱠﺪ ُال َواﻟﺘ ُ
َﻣ ْﺨﺮًﺟﺎ َو ِﺷ ﱠﺪ ًة َواْﻧـ َﻔﺮَد ِت ﱠ
اﻟﻄ ُﺎء ﺑ ْ
ِﺎﻹِ ْﻃﺒَ ِ
ﺎق َو ِاﻻ ْﺳﺘ ِْﻌ َﻼ ِء َو ْاﺷَﺘـ َﺮَﻛ ْﺖ َﻣ َﻊ اﻟ ﱠﺪ ِال ﻓِﻲ اﻟْ َﺠ ْﻬ ِﺮ َواْﻧـ َﻔ َﺮَد ِت
َ
َ
ﱠ
ﱠ
ﱠ
ﱠ
ُ
َ
َ
ْ
ﺎح َو ِاﻻ ْﺳﺘِ َﻔ ِ
ﺎلَ .واﻟﻈ ُﺎء َواﻟﺬال َواﻟﺜ ُﺎء ْاﺷَﺘـ َﺮﻛ ْﺖ َﻣ ْﺨ َﺮًﺟﺎ
ﱠﺎء ﺑِﺎﻟ َﻬ ْﻤ ِﺲ َو ْاﺷَﺘـ َﺮﻛ ْﺖ َﻣ َﻊ اﻟﺪ ِال ﻓِﻲ ِاﻻﻧْ ِﻔﺘَ ِ
اﻟﺘ ُ
ﱠ
ﺎق َو ْاﺷَﺘـﺮَﻛ ْﺖ َﻣ َﻊ ﱠ
َوَرَﺧﺎ َوًة َواْﻧـ َﻔ َﺮَد ِت اﻟﻈ ُﺎء ﺑ ِ
ِﺎﻻ ْﺳﺘ ِْﻌ َﻼ ِء َو ْاﻹِ ْﻃﺒَ ِ
اﻟﺬ ِال ﻓِﻲ اﻟْ َﺠ ْﻬ ِﺮ َواْﻧـ َﻔ َﺮَد ِت اﻟﺜﱠ ُﺎء
َ
ﺑِﺎﻟْ َﻬ ْﻤ ِﺲ َو ْاﺷَﺘـﺮَﻛ ْﺖ َﻣ َﻊ ﱠ
ﻴﻦ ْاﺷَﺘـ َﺮَﻛ ْﺖ َﻣ ْﺨ َﺮًﺟﺎ َوَرَﺧﺎ َوًة
ﺎﺣﺎ َو ْاﺳﺘِ َﻔ ًﺎﻻَ .و ﱠ
اﻟﺼﺎ ُد َواﻟ ﱠﺰ ُاء َو ﱢ
اﻟﺬ ِال اﻧْ ِﻔﺘَ ً
اﻟﺴ ُ
َ
َ
َ
ﺎح َو ِاﻻ ْﺳﺘِ َﻔ ِ
ﺎل ﻓَﺈِذَا أ ْﺣﻜ َﻢ
اﻟﺴ ِ
ِﻴﺮَ .112واْﻧـ َﻔ َﺮَد ِت اﻟ ﱠﺰ ُاء ﺑِﺎﻟْ َﺠ ْﻬ ِﺮ َو ْاﺷَﺘـ َﺮَﻛ ْﺖ َﻣ َﻊ ﱢ
ﻴﻦ ﻓِﻲ ِاﻻﻧْ ِﻔﺘَ ِ
َو َﺻﻔ ً
ِئ اﻟﻨ ْﱡﻄ َﻖ ﺑ ُ
ﻮف َﺣ ﱠﻘ ُﻪ َﻓـ ْﻠُﻴـ ْﻌﻤ ْ
ِﻜ ﱢﻞ َﺣ ْﺮ ٍف َﻋﻠَﻰ ِﺣ َﺪﺗِ ِﻪ ُﻣ ٍ
ﱠﺮِﻛ ِ
ﻴﺐ ِﻷَﻧﱠُﻪ
اﻟْﻘَﺎر ُ
ِﻞ َﻧـ ْﻔ َﺴ ُﻪ ﺑِﺈ ْ
ِﺣ َﻜﺎ ِﻣ ِﻪ َﺣﺎﻟََﺔ اﻟﺘـ ْ
ِب َوﻗَﻮ ﱟ
ِﺲ َوُﻣﻘَﺎر ٍ
ﱠﺮِﻛ ِ
ِي
ِﻦ ُﻣ َﺠﺎﻧ ٍ
ﻴﺐ َﻣﺎ ﻟَ ْﻢ ﻳَ ُﻜ ْﻦ َﺣﺎﻟََﺔ ْاﻹِْﻓـ َﺮا ِد ﺑ َ
ِﺤ َﺴ ِﺐ َﻣﺎ ﻳُ َﺠﺎوُِرَﻫﺎ ﻣ ْ
َﻳـﻨْ َﺸﺄُ َﻋ ِﻦ اﻟﺘـ ْ
ِي ﱠ
ِب اﻟْ َﻘﻮ ﱡ
َو َﺿﻌ ٍ
ِﺐ اﻟْ ُﻤ َﻔ ﱠﺨ ُﻢ اﻟْ ُﻤ َﺮﻗﱠ َﻖ َوﻳَ ْﺼ ُﻌ ُﺐ َﻋﻠَﻰ اﻟﻠﱢ َﺴﺎ ِن
اﻟﻀﻌ َ
ِﻴﻒ َوُﻣ َﻔ ﱠﺨ ٍﻢ َوُﻣ َﺮﻗﱠ ٍﻖ َﻓـﻴَ ْﺠﺬ ُ
ِﻴﻒ َوَﻳـ ْﻐﻠ ُ
ﺎﺿ ِﺔ ﱠ
اﻟﻨ ْﱡﻄ ُﻖ ﺑِ َﺬﻟ َ
ﱠﺮِﻛ ِ
ﻴﺐ َﺣ ﱠﺼ َﻞ
ِﻚ َﻋﻠَﻰ َﺣ ﱢﻘ ِﻪ إﱠِﻻ ﺑِﺎﻟ ﱢﺮﻳَ َ
اﻟﺸﺪِﻳ َﺪةِ ،ﻓ َ
َﻤ ْﻦ أَ ْﺣ َﻜ َﻢ ِﺻ ﱠﺤ َﺔ اﻟﱠﺘـﻠَ ﱡﻔ ِﻆ َﺣﺎﻟََﺔ اﻟﺘـ ْ
ﺣﻘِﻴ َﻘ َﺔ اﻟﺘﱠﺠﻮِﻳﺪِ .اﻧﺘﻬﻰ .اﻻﺗﻘﺎن ﻟﻺﻣﺎم اﻟﺴﻴﻮﻃﻲ رﺣﻤﻪ اﻟﻠﻪ113.
ْ
َ
اﻟﺼﺎ ُد ﺑِﺎلْإِطْﺑَ ِ
ﻴﻦ ﻓِﻲ الْ َﻫﻢْ ِس( .اﻧﻈﺮ :ﻛﺘﺎب
112وﻫﻨﺎ ﺳﻘﻂ ﻣﻦ اﻷﺻﻞ ﻗﻮﻟﻪَ ) :وانَْﻓـ َﺮَد ِت ﱠ
اﻟﺴ ِ
ﺎق َو ِاﻻسْﺗِﻊْ َﻻ ِء َواشَْﺗـ َﺮَﻛﺖْ َﻣ َﻊ ﱢ
اﻹﺗﻘﺎن ﻓﻲ ﻋﻠﻮم اﻟﻘﺮآن .269/1
اﻟﺴﻴﻮﻃﻲ ،ﺟﻼل اﻟﺪﻳﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﺮﺣﻤﻦ ﺑﻦ أﺑﻲ ﺑﻜﺮ  ،ﺑﻴﺮوت ،دار اﻟﻜﺘﺐ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ،
ﻟﻺﻣﺎم
113اﻧﻈﺮ :اﻹﺗﻘﺎن ﻓﻲ ﻋﻠﻮم اﻟﻘﺮآن
ﱡ
.269-267/1
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Nahiv Öğretim Metotları
ve İbn Haldun’un Görüşüyle İlişkileri*

Belhayr ŞANÎN**
Şahin ŞİMŞEK***

N

ahiv kuralları,Arapçayı öğrenmede en önemli aşamalardan biri olarak kabul edilir. İbn Haldun:“Arapçayı
öğrenmenin dört temeli vardır; Bunlar, lügat, nahiv, belagat ve edebiyattır. Ancak anlaşılan o ki bunların en önemlisi
ve en önde geleni nahivdir. Zira nahiv ilmi sayesinde ifadenin asıl amacı ortaya çıkmakta ve fâil mef ’ulden, mübtedâ da
haberden ayırt edilebilmektedir. Eğer nahiv olmasaydı sözün
asıl amacı bilinmeyecekti.1 diyerek nahiv kurallarını, dil bilimlerinin ilk sıralarına yerleştirmektedir.
* Bu makale, “Turukutedrîsi’l-kavâidi’n-nahviyye ve alâkatuhâbifikri İbn
Haldun” adıyla Mecelletu’l-Eser, Yıl 2012, Sayı, 13, Sayfa, 116-129 da yayımlanan makalenin tercümesidir.
** Câmiatu Kâsidî Mirbâh Varkala, Cezayir.
*** Okt. Batman Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi, sahinsimsek21@gmail.com
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Bu kurallar, ancak öğretim ile kazandırılabilir. Öğreticinin eğitim ile ilgili hedeflerini gerçekleştirebilmesi için de birden çok metodu kullanması
gerekmektedir. Hicri ikinci yüzyıldan itibaren Arap dil uzmanları tarafından özellikle de öğrenilmesi zor olmakla nitelendirildiği için, nahiv kurallarının öğretiminde bu gerekli olan bir şeydir. Câhız ile başlayıp günümüzdeki kolaylaştırma taraftarlarıyla biten, Arap nahvinin kolaylaştırılması yönündeki çağrılara sebep olan da nahvin zorluğu meselesidir1 Fakat bu alanda yapılan bütün çalışmalara rağmen âlimler, nahiv kurallarının kolaylaştırılmasına hizmet edecek somut neticelere ulaşamamışlardır. Zira biz, günümüzde de Arap öğrencilerin nahiv dersinden korktuklarını görebilmekteyiz. Bu da, bizi nahvin zor olduğu konusunda şüphede bırakan ve öğrencilerin nahiv dersinden kaçınma sebeplerini araştırmaya zorlayan bir durumdur. Çünkü öğrencilerin nahiv dersinden kaçınma sorunun çözümü nahvin
öğretim metotlarında olabilir.
“Nahiv öğretim metotları ve İbn Haldun’un görüşüyle ilişkileri” adlı çalışmamızda ışık tutmak istediğimiz konu budur. Bundan dolayı, öncelikle bu metotlar hakkında şu soruları sorabiliriz: Nahiv kurallarının
öğretimi için tek bir metot mu yoksa birçok metot mu vardır? Arap kültürünün mirasçısı olan âlimler nahiv kurallarının öğretimine değinmişler mi? Bu âlimlerden İbn Haldun’un nahvin öğretimi ile ilgili görüşü
nasıldı? Bu görüş derin bir görüş müydü yoksa yüzeysel miydi? Çağımız
pedagogları, nahvin öğretim metotlarını oluştururken İbn Haldun’un
görüşünden istifade ettiler mi? Çalışmamızda, bu sorulara cevap bulmaya çalışılacaktır.

1. Nahiv Öğretim Metotları
1.1. Tümdengelim Metodu
Eğitimle ilgilenen birçok kişi bu metottan bahsetmiştir. Tümdengelim
metodu için zikrettikleri en önemli tanımlardan biri şöyledir: “Tümdenge-

1

Abdurrahman İbn Haldun, Mukaddime, 1. bs. (Cezayir:ed-Dâru’t-tunusiyyeli’n-neşr/elMüessetü’l-vataniyyeli’l-kitab, 1984), II. 711-712.
İbrahim Mustafa, ŞevkîDayf ve Mehdi el-Mahzûmî gibi dilciler nahvin zorluğu meselesini dile
getirmişler ve bu konuda somut öneriler ortaya koymuşlardır. Bk. AbdülvârisMebrûkSa’îd, Fi
islâhi’n-nahvi’l-arabiyyi: Dirâsetünnakdiyye, (Kuveyt: Dâru’l-kalem, 1985), s. 87-88. (çev. notu)

NAHİV ÖĞRETİM METOTLARI VE İBN HALDUN’UN GÖRÜŞÜYLE İLİŞKİLERİ

lim metodu, kuralı ezberlemekle başlayıp peşinden kuralı pekiştirmek için getirilen
örnek ve delillere dayanan metottur.”2 Bir başka eğitimci ise bu metodu şöyle tanımlıyor: “Bu metot öncüllerden sonuçlara, genel hakikatlerden cüzi hakikatlere ve genel kuraldan sonuca geçme esasına dayanan bir metottur.”3 Bir başkası da tümdengelim metodunu şöyle tanımlıyor: “Tümdengelim metodu, ilk başta kuralı ezberlemeye, sonrasında da kuralı pekiştirecek delil ve örnekleri getirmeye
dayanıyor. Bu da onun ezbere dayalı olduğunu gösteriyor. Dolayısıyla öğrenci öncelikle kuralı ezberlemekle sorumludur. Sonrasında öğrenciye kuralı açıklayan örnekler getirilir. Yani burada zihin genel olandan başlar cüze doğru intikal eder.”4
Bu tanımlardan çıkan sonuç şudur: Tümdengelim metodu, genelden
özele, tümelden tikele, yani öğrenilmesi amaçlanan nahiv kuralından, bu
kuralı açıklayan örneklere geçmektir. Eskiden eğitim kurumlarında bu metot ile ders işlenirdi. Klasik eğitim kitaplarının çoğu bu metotla yazılmış ve
hala nahiv dersi, üniversitelerde bu metotla verilmektedir.

1.1.1. Tümdengelim Metodunun Olumlu Yönleri
Konunun uzmanları, tümdengelim metodunun faydaları hakkında konuşmuş, sunumunun kolay ve fazla vakit almayan bir metot olduğunu söylemişlerdir. Eğitimcilerden biri, tümdengelim metodu için, fazla vakte veya çabaya ihtiyaç duymayan bir metot olduğunu söylemiş5, bir başkası da, tümdengelim metodu, uygulanması kolay aynı şekilde fazla vakit almadığı için de hızlı bir metot
olması bakımından öne çıktığını ifade etmiştir.6 Bu metot şu şekilde de nitelendiriliyor: “Bu metodun olumlu yönlerinden biri de sunumunun kolay olmasıdır. Öyle ki bazı eğitimciler bu metoda (ًﺿﺮب َزﻳْ ٌﺪ َﻋﻤﺮوا
َ ) metodu demişlerdir.’’7
2
3
4
5
6

7

Ali Ahmet Medkûr, Turukutedrîsi’l-luğa’l-Arabiyye, 2. bs. (Amman:Dâru’l-meysereli’n-neşri ve’ttavzi’, 1430 h., 2010 m.), s. 258.
Zekeriya İsmail, Turukutedrîsi’l-luğa’l-Arabiyye, (eş-Şatibî:Dâru’l-ma’rifiyye’l-câmiiyye, şari’
kanali’s-suveys, 2005), s. 224.
Sa’dûn Mahmut es-Samûk, Menâhicu’l-luğa’l-Arabiyye ve turukutedrîsihâ, 1. bs.
(Amman:Dâruvâilli’n-neşr, 2005), s. 228.
Muhammed RecebFadlallah, el-İtticâhâtu’t-terbeviyye’l-muasira fî tedrîsi’l-luğa’l-Arabiyye,1. bs.
(yy.,Dâruâlemi’l-kutub, 1998), s. 191.
Taha Ali Hüseyin ed-Dilîmî ve Kamil Mahmut ed-Dilîmî, Esâlîbu hadise fî tedrîsi’l-luğa’lArabiyye, 1. bs. (Amman: Dâruş-şurûkli’n-neşr ve tavzi’, 2004), s. 63.
İsmail, a.g.e. s. 224.ًي ٌد َﻋ ﹾﻢروا
ب َز ﹾ
ب َز ﹾ
َ  َﺿ َﺮdenmesinin sebebi, öğreticinin kuralı anlattıktan sonra ي ٌد
َ َﺿ َﺮ
ً َﻋ ﹾﻢرواörneğini vererek onunla yetinmesidir. (çevirenin notu)
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1.1.2. Tümdengelim Metodunun Olumsuz Yönleri
Bu metodun aşağıda genel başlıklar halinde belirteceğimiz gibi olumsuz bazı yönleri vardır:
a) Bu metodun olumsuzluklarından biri, genelde anlaşılması zor olan
genel külli kaidelerle başlayıp cüzi meselelerle bitmesidir. Yani zor olanla
başlayıp kolay olanla bitmesiyle öğrenme işleminin tam tersinedir.8
b) Bu metodun başka bir kusuru da öğrenciyi nahiv kurallarını ortaya
çıkarmaya sevk etmemesi yani kuralın ezberlenmesine rağmen konunun iyi
anlaşılmasına katkıda bulunmamasıdır.9
c) Bıkkınlığa sebep olan, öğrenciye anlaşılır bilgiler kazandırmayan ve
nahiv dersinden sıkılmaya sebep olan bir metottur.10
Bu olumsuzluklardan şu sonucu çıkarabiliriz: Tümdengelim metodu, ilkokul, ortaokul ve lise için uygun olan bir metot değildir. Ancak üniversite
için uygun olabilir. Zira üniversitedeki öğrenci daha önceki aşamalarda nahiv dersini görmüş ve bu metoda uyum sağlamasını sağlayacak bilgilerden
belli bir fikir edinmiştir.
1.1.3.Tümdengelim Metodunun Uygulama Adımları
1. Hazırlık: Yeni dersle bağlantısı bulunan bir önceki dersin kuralıyla
alakalı sorular sorularak bir önceki derse değinilir.
2. Kuralın sunumu: Kuralın tamamı okunur, tahtaya yazılır ve sonrasında da öğrencilerden onu okumaları ve ezberlemeleri istenir.
3. Kuralın açıklanması: Öğrencilerden, kurala tam anlamıyla uyacak örnekler getirmeleri istenir, örnek getiremedikleri takdirde de öğretmenin
kendisi örnek verir.
4. Kuralın uygulanması: Okunan kuralla ilgili uygulamaya yönelik sorular sorulur ve öğrencilerden sorulara cevap vermeleri istenir.
1.2. Tümevarım Metodu
Bu metot önceki metodun tersidir. Bu metotta tümele varmak için ti8
9
10

Ali AhmedMedkûr, Tedrîsufunûni’l-luğa’l-Arabiyye,(Kahire: Dâru’l-fikri’l-Arabî, 2000), s.
294-295.
Bkz. İsmail, s. 224.
Fadlallah, s. 192.
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kelden başlanır. Tümevarım metodunun özellikleri aşağıdaki tanımlardan
anlaşılmaktadır:
a) Bu metotta esas olan, örneklerden veya cüzi meselelerden kurala varmaktır. Örnekler sunulur ve ortak yönlerini ortaya çıkarmak için örneklerdeki nahvî olgular tartışılır ve sonrasında da bu olguları yansıtan kural elde edilir.11
b) Kural, verilen örneklerden ve farklı delillerden alındığı için bu metot,
hüküm çıkarma metodu diye isimlendirilmiştir. Bu nedenle öğrenciler için,
genel kuralın kapsadığı örnekler getirilmeli ve hem anlam hem de yapı bakımından açıklanmalıdır. Böylece öğrenci düşünme yoluyla, örneklerden ya
da özel durumlardan yola çıkarak genel kurala varacaktır.12
c) Bu metot, öğretmenin açıkladığı, tartıştığı ve hüküm çıkardığı örneklere dayanır. Bu da tikelden tümele doğru bir yol izlendiği anlamına gelir.13
Bu metot için, kademeli bir şekilde kuralı oluşturuyor diyebiliriz. Modern
çağda, Ali el-Carim’e ait en-Nahvu’l-vadih ve benzeri kitaplar bu metoda göre yazılmıştır. Aynı şekilde yirminci yüzyılın seksenli yıllarında Cezayir’de yazılan okul kitapları –özellikle de ilkokul- da bu metoda göre yazılmıştır.
Öğretmen bu metodu uygularken örnekleri hazırlar, tahtaya yazar, kademeli bir şekilde kuralı oluşturmak için de bütün örnekleri öğrencilerle
tartışır ve dersin sonunda öğrencilerin ağzından ulaştığı kuralı uygular. Konuyu anlama açısından, öğrenmenin mantıklı yollarını takip ettiği için, tümevarım metodu tümdengelim metodundan daha iyidir.

1.2.1.Tümevarım Metodunun Artıları
Bu metodun olumlu yönlerini birkaç başlık halinde şöyle sırlayabiliriz:
a) Bu metotta öğrenci derse olumlu anlamda katkıda bulunur, konuyu
anlamanın doğal yollarını takip eder, dikkat eder, düşünür ve uygular. Böylece bu metot öğrencinin düşünme yetisini harekete geçirir.14
b) Bu metot, dilin kendi gerçeklerinden yola çıkar; gözleme, araştır-

11
12
13
14

Muhammed İsmail Zafer ve Yusuf el-Hammâdî,et-Tedrîsufi’l-luğa’l-Arabiyye,1.bs.(Riyad:Dâru’lmirrih, 1974), s. 279.
İsmail, s. 222.
es-Sâmûk, s. 229.
Fadlallâh, s. 192.
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maya, karşılaştırmaya, sonuç çıkarmaya ve uygulamaya dayanır. Doğal düşünceyle uyumlu olduğu için şu anda bilimsel derslerde kullanılan bilimsel
araştırma metodu budur.15
c) Bu yöntemde öğretmen, öğrencileri teşvik eder ve onların derse katılımını sağlar.16
d) Eğitimciler bu yöntem hakkında şunları söylemişlerdir: Bu metot
özgüveni olan ve kendi çabalarına dayanan kişiler yetiştiriyor. Aynı şekilde
onlara düşüncelerinde sabırlı olmayı da öğretiyor.17
Tümevarım yöntemi tüm bu olumlu yönlerine rağmen yine de bazı eğitimciler tarafından, öğretimde ağır işleyen bir yöntem olduğu, örneklerinin
de metinden kopuk olduğu gerekçesiyle eleştirilmiştir.

1.2.2.Tümevarım Metodunun Uygulama Adımları
Herbart, tümevarım metodu için beş adım oluşturmuş. Bu adımlar şöyledir:
1. Hazırlık: Okunacak olan konunun önceki konu ile bağlantısını kurmak için, yeni dersle ilişkisi bulunan eski dersle ilgili sorular sorularak öğrencilerin zihinleri yeni dersi almaya hazırlanır. Bu durum öğrencileri yeni
ders için harekete geçirmiş olacak.
2. Sunum: Kuralın tamamını içeren nahvi örnekler öğrenciye sunulur ve
tahtaya yazıldıktan sonra da öğrenci tarafından okunur. Örnekler kural silsilesi içinde birbiriyle bağlantılı olur.
3. Bağlantı ve karşılaştırma: Örnekler arasındaki ilişkiyi açıklamak ve
zihinleri, kuralı ortaya çıkarması için hazırlamak üzere, karşılaştırma ve
bağlantı kurma yoluyla örnekler üzerinden öğrencilerle tartışılır.
4. Kuralın çıkarılması: Öğrenciler, kendilerinin kuralı ortaya çıkarabilmeleri için, hocanın yönlendirmesiyle verilen örnekleri tek tek ele alırlar.
Kuralı tam olarak oluşturmak için, sonuç çıkarma, tahtada verilen tertibe
göre yapılır.

15
16
17

Hemzetuvaslin,Mecelletu’t-terbiye ve’t-tekvîn,vizaretu’t-terbiye’l-vataniyyeCezayir, özel sayı,
(1991), s. 202.
İsmail, s. 223.
es-Sâmûk, s. 228.
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5. Uygulama: Öğrenciler, zihinlere yerleşmesi için sözlü ve yazılı örneklerle ulaşılan kural ile ilgili alıştırmalar yaparlar.

1.3. Edebî Metin Metodu
İsimden yola çıkarak bu metodun, edebi metinlere dayandığını ve tümevarım metodunun düzeltilmiş hali olduğunu anlayabiliyoruz. Çünkü örnekler, metinden çıkarıldıktan sonra tümevarım metoduyla birleşmektedir.
Araştırmacılar edebî metin metodunu şöyle açıklamışlardır:
a) Anlam bakımından bütünlük arz eden edebî metnin sunumuna dayanır. Ele alınmak istenen örnek, farklı bir yazı ile yazılarak veya altı çizilerek edebî metin tahtaya yazılır ve kuralı elde etmek için, öğrenci metni okuduktan sonra, öğretmen belirlenen örnekleri öğrencilerle birlikte ele alır.18
b) Örnekleri edebî bir metin içerisinde vermek, düşünceleri ve hedefleri arasında bağ bulunmadan dağınık bir şekilde değil de genel bir çerçevede
sunulması anlamına gelmektedir.19 Çünkü nahiv kuralları dilsel olgulardır
ve bu kuralları ele almanın doğal yolu da ancak dilin gölgesinde olur.20
c) Bu yöntemde öğretmen dersle ilgili örnekleri kapsayan tam bir metin
sunar. Ayrıca bu yöntemdeki bilimsel ve pedagojik dayanak, nahvi kuralların dilsel olgular olmasıdır.21
Bu yöntemle ilgili şu değerlendirme yapılabilir: Edebî metin metodu, nahiv kurallarını, bu kuralların çıkarıldığı genel çerçevede –ki o da dilsel metindir- ele almaya yoğunlaşır. Böylece metin okunur, tahlil edilir ve anlaşıldıktan
sonra da hedef örnekler çıkarılır; öğrencilerin zihnine yerleştikten sonra da
nahiv kuralı elde edilir. Yani biz öğrenciye, zihnindeki bilgilerden yola çıkarak
kuralları öğretiyoruz. Böylece bu kuralları öğrenmek ona çok kolay gelir.
1.3.1. Edebî Metin Metodunun Özellikleri
Araştırmacılar bu metodun birçok özelliğine değinmişlerdir. Biz de bu
özelliklerden bir kaçını zikredeceğiz:
a) Bu yöntemde öğrenci, nahiv kurallarının kendisinin konuştuğu gün18
19
20
21

es-Sâmûk, s. 229.
Zafer ve el-Hammâdî, s. 279.
Zafer ve el-Hammâdî, s. 229.
İsmail, s. 229.
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lük dille bağlantılı olduğunu fark eder ve bu da onun nahiv kurallarını sevmesine ve bu kurallardan sıkılmamasına vesile olur.22
b) Nahiv kuralları dilsel, bilimsel ve işlevsel bir bağlamda ele alınır.
c) Metin okuma, nahiv dersi için bir giriş olur.
d) Bu yöntem, metindeki lezzeti nahiv kurallarının anlaşılmasına yönelik bir alana çevirir.
e) Bu yöntemde nahiv sağlıklı metinlerle mezcedilmiş olur.23

1.3.2.Edebî Metin Metodunun Kusurlu Yönleri
Bütün olumlu yönlerine rağmen bu metodun da, bazı kusurları vardır.
Çünkü hiçbir yöntem kusurlardan uzak değildir. Bunlardan bazıları şöyledir:
a) Nahiv kuralının çıkarılacağı bütün örnekleri barındıran tam bir metni bulmak zordur.24
b) Metnin okunup tahlil edilmesi vakit kaybıdır ve bu yöntem öğretmeni asıl hedeften saptırıp başka şeylerle meşgul eder.25
c) Kuralların öğretimi için hazırlanan metinler genellikle zorlama ve
yapmacık olmakla nitelendirilir. Bundan dolayı öğrencilerin dikkatini çekmez. Çünkü metni okurken ondan zevk almazlar.
Tümevarım yöntemi ile edebi metin yöntemini karşılaştırdığımızda, örneklerin çıkarılması hariç aralarında fazla bir farkın olmadığını görmekteyiz. Tümevarım metodunda örnekleri değişik metinlerden çıkaran öğretmendir. Edebi metin metodunda ise, örnekler ders kitabının ilgili okuma
parçasında bulunmaktadır.
1.3.3. Edebî Metin Metodunun Uygulama Adımları26
1. Hazırlık: Önceki dersin kuralı hakkında sorular sorularak yeni dersle bağlantısına değinilir.

22
23
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Taha Ali Hüseyin ed-Dilîmî ve su’adAbdulkerim el-Vailî, İtticâhâtunhadîse fî tedrîsi’l-luğa’lArabiyye,1. bs. (yy., Âlemü’l-kutubi’l-hadîse, 1429 h.-2009 m.), s. 224.
ed-Dilîmî ve su’adel-Vailî, s. 224-225.
ed-Dilîmî ve su’adel-Vailî, s.225.
Fadlallâh, s. 192.
ed-Dilîmî ve el-Vailî, s. 225-226.
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2. Sunum: Metin tahtaya yazılır ve öğretmen ile öğrenciler tarafından
okunur; sonra –kapalı kelimelerin açıklaması yapıldıktan sonra- öğrencilerle ele alınarak metin tahlil edilir; daha sonra da, öğrencilerin zihinlerine
yerleşmesi için metindeki düşünceler ortaya konulur.
3. Örneklerin metinden çıkarılması: Metin, konuyla alakalı örneklerin çıkarılıp kurala göre sıralanarak tahtaya yazılması için öğrencilerle tartışılır.
4. Kuralın elde edilmesi: Kuralı tam olarak elde etmek için, sıralamaya
dikkat edilerek, örnekler tek tek öğrencilerle tartışılır ve sonrasında kural
açık bir yazı ile tahtaya yazılır.
5. Uygulama: Öğrencilerden, kendi buldukları örnekleri getirerek kuralı
uygulamaları veya bazı kelimelerin irabını yapmaları istenir.

1.4. Sorun Çözme Metodu
Adından da anlaşıldığı gibi bu metot, öğrencinin karşılaştığı sorunu,
kendisinin fark etmesini öngörüyor. Böylece öğrenci, bu sorundan kurtulmak için dil kurallarına başvurmaya çalışacak.
Bu metot şu şekilde tanımlanmıştır: Bu metot, kompozisyon veya okuma parçası ve metin derslerine dayanır. Öğretmen bu metinleri ve konuları,
nahvî olgu veya kuralla ilgili sorunu hissettirmek için başlangıç noktası olarak kabul eder; sonra bu nahvî olgunun okunacak olan nahiv dersinde araştırılacağına dikkatlerini çeker ve öğrencilerden, ellerindeki konulardan veya
başka yerlerden, bu sorunla alakalı örnekleri toplamalarını ister. Daha sonra
da kuralı elde etmek için getirdikleri örnekleri öğrencilerle tartışır.27
Başka bir eğitimci ise bu metodu tanımlarken şöyle diyor: “Bu metot öğrencinin kişisel faaliyetlerine dayanır. Bu da öğrencinin, okuma, yazma ve
kompozisyon gibi dilsel faaliyetleri vasıtasıyla olur. Öğretmen, öğrencilerin
ortak hatalarını gözlemler, bir araya getirir ve bunların nasıl hatalar olduklarını ve bu hatalara neden düşüldüğünü öğrencilerle tartışır. Böylece öğrenciler,
okudukları metinlerde geçen veya henüz görmedikleri nahiv kurallarını bilmediklerini anlarlar. İşte böylece öğrenci zor durumda olduğunu, yapılan hataya cevap veremediğini ve hatayı tashih edebilecek güçte olmadığını anlar ve
27

es-Sâmûk, s. 229.
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-metnin doğru bir şekilde anlaşılmasına katkısı olmayacak şekilde- gelişi güzel dikkatli olmaya çalışır. Sonuç olarak öğrenciler, içinde bulundukları sıkıntıdan kurtulmak için öğretmenin yardımına ihtiyaç duyduklarını veya nahiv
kuralına müracaat etmek zorunda olduklarını fark ederler.”28

1.4.1. Sorun Çözme Metodunun Olumlu Yönleri
Bir Araştırmacı sorun çözme metodunu: “Öğrencileri ilmî düşünce
adımlarını kullanmaya alıştırdığı gibi, onlara hataların nasıl ortaya çıkarılacağını, gerçek dil sorunlarına vakıf olmayı ve bu sorunları sağlam bir ilmî
üslupla ele almayı da öğretir.”29 şeklinde tanımlamıştır.
Bundan çıkan sonuç şudur: Bu metot uygulanması zor bir metottur. Zira nahiv kurallarının tüm Arapça ilimleri çerçevesinde araştırılması gerekecek ki bu da ciddi vakit kaybına sebep olur; öğretmen nahiv kurallarıyla
ilgili programı tamamlayamaz ve öğrenci de kurallarla ilgili sıkıntı çektiği
sorunun tam olarak farkına varamaz.
Günümüzde, Arap okullarında uygulanan nahiv öğretim metotlarının
en önemlilerini gördükten sonra, artık Arap kültür mirasımızda bu konuları araştırabiliriz. Bu alanda akla gelen ilk kişi de İbn Haldun’dur. Çünkü o ‘Mukaddime’sinde bu konuya değinen ilk kişilerden biridir. Ama acaba O’nun bu konuya bakışı derin bir öneriden mi ibaretti yoksa yüzeysel miydi? pedagoglar, daha önce bahsettiğimiz metotları oluştururken İbn
Haldun’un görüşlerinden istifade ettiler mi?
2. İbn Haldun’un Dil Melekesine Bakışı
İbn Haldun dil melekesi hakkında genel bir şekilde konuşarak şöyle demiştir: “Bil ki dil örfte, konuşanın amacını ifade etmesinden ibarettir. Bu ifade,
konuşma yoluyla açıklanan amaçtan kaynaklanan bir dilsel eylemdir. Dolayısıyla dilin, onu meydana getiren organda –ki oda dildir- yerleşen bir meleke haline gelmesi gerekmektedir.”30
İbn Haldun’un sözlerinden çıkan sonuç, insanların konuştuğu dilin, ko-

28
29
30

İsmail, s. 231.
İsmail, s. 232.
İbn Haldun, s. 712.
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nuşmacının amacını dil vasıtasıyla dinleyene ulaştırmasından ibaret olduğudur. Dilin bu mesajı yerine getirmesi için de konuşmacıda bir meleke haline gelmiş olması gerekmektedir. Bu sözlerinden sonra İbn Haldun, dilin
meleke haline gelmesi için gerekli olan şartları açıklayarak şöyle demektedir: “Arap dili melekesi Araplarda bulunduğu sıralarda bir Arap, akranlarının konuşmalarını, hitabetteki üsluplarını ve maksatlarını nasıl ifade ettiklerini duyardı. Nitekim çocuk, sözcüklerin anlamlarında kullanılmasını işitirdi;
daha sonra cümleleri işitir ve onları tekrar ederdi. Onların bunu işitmeleri her
an ve her konuşmacıdan tekrarlanırdı. Bu tekrarlanma, bir meleke ve yerleşmiş
bir sıfat olup o da onlardan biri oluncaya kadar devam ederdi.’’31
Bu satırlardan anlaşılan o ki, eskiden Araplarda bulunan dil melekesi,
fasih Arapların konuşmaları işitildikten sonra doğru bir şekilde tekrar edilerek elde ediliyordu.
İbn Haldun Arap dil melekesi hakkında konuşmasını sürdürüyor ve
şartlarını ortaya koyup Arapçayı öğrenmenin mümkün olduğu sonucuna
vararak şöyle diyor:“Bil ki Arap dili melekesi de diğer melekeler gibidir ve daha
önce de geçtiği üzere diller de birer meleke olunca öğrenilmeleri de mümkün olur.
Öğrenmenin yolu ise, Arap dili melekesini edinmek ve onu öğrenmek isteyen kişinin, Kur’an, sünnet, selefin sözleri ve Arap bilginlerin seci’ ve şiirlerindeki hitabetleri gibi, Arapların üsluplarına göre gelen eski kelamını ezberlemesidir.”32
İbn Haldun, bu paragrafta, öğrenmek isteyen kişinin fasih Arapçayı öğrenebileceğini, akıcı ve doğal bir şekilde konuşarak bu dili elde edebileceğini açıkça söylüyor:“Arapların manzum ve mensur kelamından çokça ezberlediği için, aralarında yaşayıp büyüyen, konuşmayı onlardan öğrenen sonra da içindekini ifade etmek için onlar gibi konuşan kimse gibi olur.’’33
İbn Haldun’un sözlerinden yola çıkarak dil melekesinin eğitimini, yani
Arap nahvinin öğretim metotlarını araştıracağız. Acaba İbn Haldun Mukaddime adlı eserinde nahiv öğretim metotlarına değinmiş midir?
Büyük Âlim İbn Haldun’un Mukaddime’deki, “Arap dili melekesinin
Arap gramerinden farklı bir şey olduğu ve öğretimde ona ihtiyaç duymadığı
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İbn Haldun, s. 722.
İbn Haldun, s. 728.
İbn Haldun, s. 728.
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hakkında.’’ başlıklı sözlerini araştıran kişi, İbn Haldun’un: “Bunun sebebi,
Arap grameri, dil melekesinin kurallarını, özelliklede ölçülerini bilmektir. Yani
gramer keyfiyetin kendisi değil keyfiyeti bilmektir; dolayısıyla gramer dil melekesinin kendisi değildir. Fakat o, teorik olarak bir zanaatı bilip pratik olarak o
zanaatı bilmemek gibi bir şeydir.’’34 diyerek dil melekesinin nahivle bağlantısına işaret ettiğini görecektir.
İbn Haldun bu paragrafta nahiv kurallarının öğretiminden bahsederken,
sanki tümdengelim metodundan bahsediyor ve onu keyfiyeti bilmek diye de
isimlendiriyor. Ayrıca bu metodu, keyfiyetin kendisi diye işarette bulunduğu
ve kendi bakış açısına göre dil melekesini oluşturur dediği edebî metin metodundan ayırıyor. Ve nahiv kuralının ezberlenmesini öngören –ki kuralları ezberleyen biri fasih Arapçayı hatasız bir şekilde konuşamaz- tümdengelim metodu için, terziciliği teorik olarak öğrenip pratikte terzicilik yapamayan kişiyi örnek olarak verir. Yani o kişi sadece işin teorik kısmını ezberler ve
ona bu meslekle ilgili bir soru sorduğun zaman da onu teorik olarak açıklar.
Fakat ondan bir elbise dikmesini istediğin zaman dikemez.35
İbn Haldun, dil melekesinin kendisi –en azından bana göre- diye isimlendirdiği edebi metin metodu vasıtasıyla nahiv kurallarının öğreniminden
bahsederken Şöyle der: “Bazen, gramer konusunda mahir olan bazı kimselerin
Arap dili melekesinden haberdar olduklarını görüyoruz. Fakat bu hem az hem
de tesadüfen meydana gelen bir şeydir. Daha çok da Sibeveyhî’nin kitabıyla haşir
neşir olanlar için geçerli olan bir durumdur. Çünkü Sibeveyhî sadece i’rab kurallarıyla yetinmemiş, aksine kitabını Arap atasözleriyle, şiir ve konuşmalarından
delillerle doldurmuştur. Dolayısıyla el-Kitapta, dil melekesini kazanmak için
yeterli miktarda malzeme bulunmaktadır. Bu yüzden, el- Kitab’a yoğunlaşıp
onu okuyanların, Arap kelamından belli bir payı elde ettiklerini, hafızalarına
yerli yerinde ve ihtiyaçları olan bilgilerin yerleştiğini ve dil melekesinin farkına
varıp onu öğrendiklerini, dolayısıyla da düzgün konuştuklarını görürsün.’’36
Bu paragraftan yola çıkarak İbn Haldun’un, dil melekesinin elde edilmesini sağlayacak başarılı nahiv öğretim metodu hakkındaki teorisini or-
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İbn Haldun, s. 729.
İbn Haldun, s. 729.
İbn Haldun, s. 730.
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taya çıkarabiliriz. O, metinden yola çıkarak nahiv öğretim metodunu açıklıyor ve metne örnek olarak da Arap atasözleri ve şiirlerini veriyor. Hatta bize belli bir kitabın ismini bile veriyor ki oda Sibeveyhî’nin kitabıdır.
Zira o kitap çok sayıda atasözü, şiir ve Kur’an ayetlerini barındırıyor. Başka bir yerde ise: “Bu nahiv kuralları öğretim için birer vasıtadır, ancak dilciler
onları farklı bir mecraya çekmiş ve amacından uzaklaştırarak sırf bir ilim haline getirmişlerdir.”37 diyerek, öğrenciye, Arap kelamı tarzında cümle oluşturmayı öğretecek teorinin kendi teorisi olduğunu ispatlamak için, keyfiyeti bilmek ile keyfiyetin kendisini ayırdığını görmekteyiz.
İbn Haldun burada, nahiv kurallarını edebi metinlerden uzak bir şekilde
ezberleme metodunun öğrenciye fayda sağlamayacağını ve ona dil melekesi
kazandıramayacağını vurguluyor. Daha sonra, öğrenci için faydalı olan metot hakkındaki görüşünü desteklemek için açıklamalarına devam ederek şunları söylüyor: “Bu konuda söylediklerimiz bize şunu gösteriyor: Arap dili melekesi ancak Arap kelamından birçok şey ezberlemekle oluşur ki öğrencinin zihninde,
Arapların kelimeleri bir araya getirirken takip ettikleri yol canlanır oda kelamını
o minval üzerine bina eder. Böylece öğrenci, onlar arasında büyüyüp yetişen, konuşurlarken ifadelerine yakından tanıklık eden ve meramını ifade ederken onların
kelamı gibi sağlam bir dil melekesine sahip olan kişi gibi olur.”38
İbn Haldun, nahiv kurallarını, modern adıyla, edebî metin metodu vasıtasıyla öğrenmenin, Arap dili melekesini kazandıracağını vurguluyor. Çünkü bu metodun hareket noktası Arapça edebi metinleri ezberlemektir. Ezber ne kadar iyi olursa, dil melekesi de o derece iyi elde edilir ve Arapların konuşma tarzına benzer bir tarzın oluşmasını sağlar. Nahiv öğretiminin
amacı da budur. Yani öğrencinin, hata yapmadan Arapçayı kolay ve akıcı bir
şekilde konuşmasıdır. Böylece Arapça dil melekesi oluşmuş olur.
İbn Haldun’un bahsettiğimiz sözlerinden bir nahiv öğretim metodu
oluşturmak istediğimizde şöyle deriz:
1. Hazırlık: Daha önce okunan dersle alakalı sorular sorularak veya öğrencinin önceki kuralı içeren cümleler oluşturmasıyla, yeni dersle ilişkisi
bulunan eski kural gözden geçirilir.
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İbn Haldun, s. 730.
İbn Haldun, s. 730-731.
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2. Sunum: Öğrenilmesi amaçlanan kuralın elde edileceği örnekleri içeren, Kur’an’dan bir sure veya bir şiir seçilir ve tahtaya yazılır.
3. Okuma ve ezberleme: Metin, öğretmen ve öğrenciler tarafından okunur ve sonra da öğrencilere ezberlettirilir.
4. Tahlil ve sonuç alma: Kuralın oluşturulacağı örnekler ezberlenen metinden çıkarılır ve kurala göre sırasıyla tahtaya yazılır. Sonrasında da, öğretmenin yönlendirmesiyle kuralı parça parça oluştursunlar diye, bu örnekler
öğrencilerle birlikte ele alınır. Son olarak da kural tahtaya yazılır.
5. Uygulama: Öğrencilerin zihinlerine yerleşmesi için, okunan kuralla
ilgili araştırmalar yapılır. İşte bu, çağımızda eğitim ve öğretimle ilgilenenlerin işaret ettiği edebî metin metodudur.

Sonuç
Bu makalenin sonunda aşağıdaki sonuçlara varabiliriz:
- En önemli nahiv öğretim metotları şunlardır: Tümdengelim metodu,
tümevarım metodu, edebî metin metodu ve sorun çözme metodu.
- Günümüz için en iyi nahiv öğretim metodu edebî metin metodudur.
Çünkü o, öğrenciye nahiv kurallarını en iyi şekilde kavrama fırsatı verir.
- İbn Haldun Mukaddime’de, nahiv öğretim metotları hakkında derin
bir tahlilde bulunmuştur. Onun sözlerinden yola çıkarak tümden gelim ve
edebî metin metotlarının köklerine varıyoruz. Böylece çağımızda pedagogların, Arap nahvinin öğretimi için nahiv öğretim metotlarını oluştururken
İbn Haldun’un görüşlerinden de istifade ettikleri ortaya çıkmış oluyor.
- Arap nahvi, edebî metin metoduyla tecrübeli öğreticiler tarafından
okutulduğu zaman başarılı sonuçlar doğuracak ve nahiv kuralları öğrencilerin zihinlerine yerleşecektir.
- Sonuç olarak, nahiv kurallarının okutulması için edebî metin metoduna göre –zira çağımızda, zor olmakla nitelendirilen Arap nahvinin okutulması için en elverişli metottur- oluşturulmuş bir metodun adımlarını şu şekilde önerebiliriz:
1. Hazırlık: Öğrencilerin, yeni derse zemin oluşturacak olan eski dersi
ne derece anladıklarını bilmek için, onlara sorular sorularak bir önceki dersin kuralları gözden geçirilir.
2. Sunum: Her öğrencinin ezberlediği bir sure seçilir. Bu sure Nasr su-
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resi gibi kısa surelerden seçilmeli ve sure yeni dersin kurallarının örneklerini kapsamalı ve tahtaya yazılmalıdır.
3. Okuma ve ezberlettirme: Sure öğretmen ve öğrenciler tarafından
okunur ve öğrencilerden onu ezberlemeleri istenir.
4. Metni tahlil etme ve sonuç çıkarma: Öğrencilerden, kuralı içeren örnekleri metinden çıkarmaları, kuralın parçalarına dikkat ederek tahtaya yazmaları ve okumaları istenir. Sonra da örneklerden kuralı çıkarmaları için, örneklerin tamamı öğrencilerle tartışılır. Bu da, kuralın tamamı kendileri tarafından oluşturulması için onlara yönlendirici sorular sorularak yapılır.
5. Uygulama: Öğrencilerden, okunan kuralı işletmeleri istenir. Bu da,
öğrencilerin sözlü veya yazılı bir şekilde cümle oluşturmaları ile olur.
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Derin Yapı, İslâm-Türk Felsefe-Bilim
Tarihinin Kavram Çerçevesi

İhsan FAZLIOĞLU, Papersense yay. 2015, 283 s.
Yakup ÖZKAN*

İslâm felsefe-bilimindeki çeşitliliğin, bu çeşitliliği oluşturan okulların düşüncelerinin ve bu okulların birbirleri ile
olan ilişkilerinin doğru ve ayrıntılı bir tarih bilgisine henüz sahip olmadığımızı söyleyebiliriz. Buna bağlı olarak
İslam felsefe-bilim tarihindeki terimlerin, kavramların ve
yargıların dönüşümleri ile sürekliliklerinin ne olduğu konusunda yeterince tarihsel verilere ve bunların çözümlemelerine sahip olmadığımız da kabul edilebilir. Dolayısıyla
İslâm düşünce-felsefe-bilim tarihindeki olan-ortadan kalkandönüşen-devam edenin doğru ve ayrıntılı bilgisi konusunda henüz başlangıç aşamasında olduğumuz söylenebilir. Bu
yazıda burada sözünü ettiğimiz konularda araştırmalar ya* Arş. Gör. Siirt Üniversitesi İlahiyat Fakültesi İslam Felsefesi Bölümü
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pan bir yazarın elinden çıkan bir eseri tanıtacağız. Söz konusu eserin ve Kayıp Halka (İslam-Türk Felsefe-Bilim Tarihinin Anlam Küresi), Akıllı Türk Makul Tarih, Soruların Peşinde, Sözün Eşiğinde, Kendini Aramak, Kendini Bulmak
isimlerindeki kitapların da yazarı olan İhsan Fazlıoğlu’nu daha çok Osmanlı
felsefe-bilim üzerine olan araştırmalarından tanıyoruz.
Tanıtımımıza konu olan çalışma, İbn Sînâ sonrası İslâm felsefe-bilim tarihindeki terimlerin, kavramların ve yargıların dönüşümleri ile sürekliliklerini matematiksel nesnelerin ontolojisi, matematiksel bilginin doğaya ilişkin
meşrûiyeti ve astronomi alanında kullanılan matematik modellerin ontolojik statüsü ve epistemolojik değerleri konusundaki tartışmalar bağlamında
inceleyen bir araştırmadır.
Eser bir takdim ve değişik zamanlarda kaleme alınan beş makaleden
oluşur. Kısa olan takdim yazısında araştırmada incelenen ve tartışılan tezler
ortaya konur. Burada makalelerin konularını kısaca belirttikten sonra, takdim yazısında sunulan tezlerin özetlerini ve beş makaledeki içeriğin göreli
olarak daha ayrıntılı bir özetini vermeye çalışacağız.
Kitabın en hacimli olan birinci makalesi, Osmanlı Felsefe-Bilim Dünyasının Arka Planı: Semerkant Matematik-Astronomi Okulu başlığını taşır.
Bu başlık altında birinci bölüm Semerkant Matematik-Astronomi Okulu olarak, ikinci bölüm ise Kadızâde’nin Talebesi Olarak Fethullah Şirvanî şeklinde belirlenir. Söz konusu makalenin birinci bölümünde, Osmanlı felsefebilim dizgesinin önemli bir ayağı olan Semerkant Matematik-Astronomi
Okulu’nun kavram çerçevesi, maddî ortamı ile tarihsel bağlamı içinde tasvir
edilir. Ayrıca burada bu kavram çerçevesini kuran veya oluşturan filozofbilim adamlarının zihniyetleri çözümlenir ve bu zihniyetin Osmanlı ülkesine kimler tarafından ve hangi yollar kullanılarak aktarıldığı incelenir. Birinci makalenin ikinci bölümünde ise Semerkant Matematik-Astronomi
Okulu’nun önemli bir üyesi olan Fethullah Şirvanî’nin, bir ders tasvîri ile
hocası Kadızâde’den aldığı icâzetnâmenin tenkitli metnine, çevirisine ve bir
değerlendirmesine yer verilir (s. 17-116).
Eserin ikinci makalesi, Hakîkat İle İtibar: Dış Dünya’nın Bilgisinin Doğası Üzerine-XV. Yüzyıl Doğa Felsefesi Ve Matematik Açısından Bir İncelemeolarak belirlenir. Bu makalede konu, doğa bilimleri-matematik ilişkisi üzerinden işlenir (117-174).
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Kitabın üçüncü makalesi Seyyid Şerîf ’in Nefsu’l-Emr Nazariyesi ve Matematik Bilimlere Uygulanması: Şerhu’l-Mevâkıf Örneği ismini taşır. Burada, nefsu’l-emr kavramının ortaya çıkış koşulları ile gelişim süreci, ana çizgileriyle tasvir edilir. Bu tasvir, Adududdin Îcî’nin (ö. 1355), el-Mevâkıf fî
‘ilmi’l-kelâm adlı eseri ve bu eser üzerine bir şerh olan Şerhu’l-Mevâkıf üzerinden yürütülür (175-218).
Eserin dördüncü makalesi, Faâl Akıl Ölünce!: XIII. Yüzyıl Felsefe-Bilim
Tarihinde Hakîki İle Zâhiri İlişkisinin Yeniden Yorumlanması başlığını taşır.
Bu başlık altında İslâm medeniyetinde, tarihsel süreç içerisinde duyulurun
(mahsûs) algılanması (idrâkinde) ile olan ya da ortaya çıkan yeniliklerin, yavaş yavaş felsefî düşünceleri nasıl etkilediği ve nasıl dönüştürdüğü ele alınır.
Önceki üç makalede olduğu gibi bu makalede de Arapça metinlerin çevirisine yer verilir (219-255).
Beşinci makale önceki makalelere göre daha kısa bir metin olarak İslâm
Medeniyetine İlişkin Bir Kavram Okuması: ‘İlmu’d-Dünyâ ve ‘İlmu’d-Dîn biçimindeki başlıkla yer alır (257-271).
Eserdeki makalelerin isimlerine ve içeriklerine ilişkin bu genel sunumdan sonra göreli olarak daha ayrıntılı bir özete geçebiliriz. Bunun öncesinde eserin takdim yazısındaki tezleri kısaca şöyle verebiliriz. Fazlıoğlu’na göre İslâm-Türk felsefe-bilim tarihinde ortaya çıkmış Kelâmî, Meşşâî, İşrâkî ve
İrfânî okulların kendilerini uygunluk, tutarlılık, uyumluluk ve eleştirel dayanıklılık açısından sürekli yeniden yapılandırma ve biçimlendirme içinde tuttukları söylenebilir. Bu tutuş, tarihsel süreç içinde İslâm felsefe-bilim tarihinin derin yapısında dikkate değer dönüşümlerin ve yeniliklerin ortaya
çıkmasının en önemli nedeni olmuştur. Ona göre söz konusu dönüşümler ve yenilikler terimlerin, kavramların ve yargıların dönüşümleri ile süreklilikleri üzerinden okunabilir. Yazara göre değişim ve oluşumlar sonucunda, İslâm-Türk felsefe-bilim tarihinde klasik doktriner felsefe-bilim anlayışının derin-yapısının dönüştürülerek perspektif felsefe-bilim anlayışına geçildiği söylenebilir (s. 14).
Birinci makalenin girişinde yazar, belirtir ki bir medeniyette üretilmiş
felsefe-bilim dizgesinin içerisinde hayat bulduğu zihniyeti kavramak, o dizgenin üretildiği bağlamı hem maddî hem de zihinsel koşullar açısından bilmeye bağlıdır. Yine yazar, ifade eder ki farklı siyasî hâkimiyetlerin görü-
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nüşte parçaladığı İslâm coğrafyasının derinliklerinde akan anlam dünyası ve ilmî aynîlik İslâm medeniyetinde ortaya çıkan felsefe-bilim dizgesinin
çerçevesini bir arada tutmuş ve tarihsel sürekliliği sağlamıştır. Bu doğrultuda Fazlıoğlu, Osmanlı felsefe-bilim dizgesinin, İslâm coğrafyasının bütün
renkleri ile bir bileşimi olduğunu söyler (15-16).
Birinci makalenin birinci bölümünde sekiz ana başlık ele alınır. Bunlar, Giriş: Siyasî Arka Plan, Herat ile Semerkant: Farklı İki Dünya, Riyâzî
Hikmetin Dergâhı: Semerkant Uluğ Bey Medresesi, Riyâzî Hikmetin Mabedi: Semerkant Rasathanesi, Uluğ Bey’e Eşlik Edenler, Riyâzî İlimler: Kişiler ve
Eserler, Timurluların Etkisi: Sükûnete Yolculuk, Çerçeveyi İnşa Eden Üç Adam:
Taftazânî, Kadızâde ve Seyyid Şerîf olarak ifade edilebilir (s. 17-62).
Fazlıoğlu’na göre, dedesi Timur’un başkenti olan Semerkant’ı kendine merkez seçen Uluğ Bey (1394-1449), Semerkant’ta ta‘lîmî-riyâzî (matematiksel) bilimleri öne çıkartmıştır (s.21). Ona göre bu durum, başta tarihsel ortam olmak üzere diğer pek çok neden yanında, bizzat Uluğ Bey’in bireysel yönelimi, ilmî-felsefî kaygısı ve bakış açısıyla ilgilidir (s. 21-24). Yine bu bölümde Semerkant Uluğ Bey Medresesi ile ilgili olarak yazar belirtir
ki o, yalnızca İslâm medeniyetinde değil, bütün bir felsefe-bilim tarihinde önemli bir yeri olan medresedir (s. 27). Yazar, Semerkant Medresesi’nde
ders veren müderrislerin, kendisi de bir müderris olan Uluğ Bey tarafından imtihan edildiğini, başarılı olanların öğretim kadrosuna katıldığını belirtir. O, medresenin baş-müderrisi olarak ise Uluğ Bey’in de hocası olan
Kadızâde’yi zikreder (s. 28).
Gökyüzünün Resmi: Zîc-i Uluğ Bey başlığı altında Fazlıoğlu, Zîc-i Uluğ
Bey adlı eserden söz eder. Ona göre Semerkant Matematik-Astronomi
Okulu’nun ortak ürünü olan ve hem Semerkant Rasathanesi’ndeki gözlemlerden hem de medresedeki nazarî tartışmalardan hareketle hazırlanan
Zîc-i Uluğ Bey felsefe-bilim tarihinin en önemli eserlerinden biridir. Yazara
göre Zîc’e, başta Uluğ Bey olmak üzere hem medresede hem de rasathanede çalışan birçok âlimin katkısı vardır. Bununla birlikte yazar, Uluğ Bey’in
esere yazdığı mukaddimede üç kişinin adını zikrettiğini belirtir. Bunlar,
Cemşîd Kâşî, Kadızâde ve Uluğ Bey’in “faziletli oğlum ve sırdaşım” dediği
Ali Kuşçu’dur (36-37). Fazlıoğlu’na göre başta Zîc-i Uluğ Bey olmak üzere Cemşîd Kâşî, Kadızâde, Seyyid Müneccim, Ali Kuşçu, Fethullah Şirvanî
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ve Abdulalî Bircendî gibi isimlerin kaleme aldıkları matematik ve astronomi ürünleri bütün bir İslâm coğrafyası ile Avrupa, Hint ve Çin Bölgelerinde etkili olmuştur (s. 45).
İkinci makalede doğa bilimleri ile matematiksel bilimlerin ilişkisi konusunda İbn Sînâ sonrasında olan tartışmalar ve dönüşümler metinler üzerinden gösterilmeye çalışılır. Başka bir ifadeyle söz konusu sürecin, İbn Sînâ
sistemi ile ilişkisi çerçevesinde nasıl başladığı, nasıl geliştiği ve nereye evirildiği metinler üzerinden incelenmeye çalışılır. Fazlıoğlu, öncelikle sürecin
kaynağına ilişkin tezini ifade eder. Onun ifadelerinden anlaşıldığına göre
matematiksel ispata daha çok önem veren Kindî, Sâbit b. Kurre, Kûhî, Halilî
ve Harizmî gibi düşünürler dışarıda tutulur ve ağırlıktaki gelenek açısından
düşünülür ise İslâm düşünce geleneğinde İbn Sînâ öncesi ve İbn Sînâ’nın
sisteminde matematiksel nesnelerin doğası ile matematiksel ispat, mantıksal ispat ile karşılaştırıldığında ikincil konuma sahiptir. Fazlıoğlu’na göre bu
durum, İbn Sînâ sonrasında matematiksel nesnelerin doğası ile matematiksel ispatın statüsünün sürekli ele alınmasına ve doğaya ilişkin matematiksel bilginin meşrûiyetinin sık sık tartışılmasına ve matematiksel bilimlerin
konumlarını yükselten dönüşümlere ve yeni bakış açılarına neden olmuştur (s. 117-118).
Yukarıda tasvir edilen sürecin, gerçekliğin kavranışının değişimine paralel olarak evrildiğini ve faâl akılla ilişkili, özsel ve tümel kesin bilgi idealine
dayanan bir bilim anlayışından, insanın bilişsel yapısı ile kullandığı teorik
dil ve gözlem âletlerinin imkânlarıyla sınırlı, mukayyet, yani ihtimaliyet içeren bilgi anlayışına dönüştüğünü belirten Fazlıoğlu’na göre bilgi anlayışındaki bu dönüşüm, beşerî bilginin kurucu parçalarının yeniden ele alınmasını zorunlu kılmış, dolayısıyla da gerçeklikten gelen unsur (hakîkat) ile insanın akılsal ve zihinsel yapısının kattığı unsur (i‘tibar) ayrıntılı bir biçimde çözümlenmiştir (s. 118-119).
Üçüncü makalede nefsu’l-emr kavramının ortaya çıkış koşulları ile anlamının gelişim süreci, ana çizgileri ile tasvir edilir. Burada Seyyid Şerîf
Cürcânî’nin (ö. 1413) Mevâkıf ’a yazdığı Şerh’te Îcî’nin her bir düşüncesine, nefsu’l-emr kavramı etrafında çizdiği nazarî çerçeveye bağlı kalarak, getirdiği yorum ve eleştiriler üzerinde durulur. Bu çalışma Arapça metinlerin
yazma nüshalarına dayalı olarak yapılır. Bu metinlerdeki ana tartışma ma-
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tematik nesnelerin varlıkbilimsel durumları ve epistemolojik değerleri üzerine yoğunlaşır. Fazlıoğlu’na göre bu konuları gündeme getiren düşünürler,
gönderme ya da alıntı yaparak düşüncelerini Seyyid Şerîf ’in cümleleri ile
desteklemeye çalışmışlardır (s. 175-178).
Dördüncü makalede, Faâl Akıl Ölünce!: XIII. Yüzyıl Felsefe-Bilim Tarihinde Hakîki İle Zâhiri İlişkisinin Yeniden Yorumlanması başlığı altında yazar, iddiasını şöyle formüle eder. Türkiye’de, İslâm felsefe-bilim tarihi çalışmaları, büyük oranda, ait oldukları tarihî bağlamın gerçeklik küreleri dikkate alınmadan yapılan, dolayısıyla mısdâkı belli olmayan cümleler üzerinden yürütülür. Fazlıoğlu’na göre bu tür çalışmalar, lafzî düzeyde anlam ifade
etse de anlam düzeyinde bize pek bir şey söylemezler. Çünkü ona göre bilim felsefesi açısından bakıldığında felsefe, ikinci dereceden bir düşüncedir;
bir yorumlama tarzıdır. Başka bir ifadeyle felsefe önce gelen olarak birinci dereceden bir düşünceyi, yani çağdaş adıyla bilimsel çalışmaları yorumlar. Fazlıoğlu burada bilim ile felsefe arasındaki ayrımı şöyle ifade eder. Düşünce için öncelikle mahsûsün/duyulurun ma‘kûle/akılsala çevrilmesi bilim, daha sonra da bu akılsalın tahkîki felsefedir. Yazar bu yazıda İslâm medeniyetinde, tarihsel süreç içerisinde duyulurun algılanması ile ortaya çıkan
yeniliklerin, yavaş yavaş felsefî düşünceleri nasıl etkilediği ve nasıl dönüştürdüğü, bunun sonrasında ne gibi bir sonucun oluştuğu ve tüm bunların,
XIII. yüzyılda, farklı düşünce okullarının kendilerini yeniden konumlandırışlarında nasıl etkili olduğu üzerinde durur (s. 219-220). Özetle bu yazıda
İbn Sînâ dizgesinin kendisinden sonra kozmoloji-astronomi ve optik konusunda ortaya çıkan bugünkü anlamıyla bilimsel gelişmeler ve yenilikler etrafında nasıl sorgulandığı-eleştirildiği, nasıl dönüştürüldüğü ve tüm bunların ne gibi sonuçlara yol açtığı üzerinde durulur.
Kitabın son makalesi Medeniyetine İlişkin Bir Kavram Okuması: ‘İlmu’dDünyâ ve ‘İlmu’d-Dîn adında olup Şakir Kocabaş’ın “İslâm ve Bilim” ile
“İslâmî Epistemoloji Üzerine” adlı iki makalesinin eleştirisini yapar.
Sonuç olarak bu kitap, İbn Sînâ dizgesinin kozmoloji-astronomi ve optik
alanlarındaki yeniliklere bağlı olarak uygunluk, eleştirel dayanıklılık, tutarlılık ve uyumluluk açılarından nasıl sorgulandığını ve bunun sonucunda İslâm
felsefe bilim tarihinde ne gibi dönüşümlerin ve yeniliklerin ortaya çıktığını düşünürler ve eserleri üzerinden tasvir etmeye çalışır. İslâm felsefe-bilim

DERİN YAPI İSLÂM-TÜRK FELSEFE-BİLİM TARİHİNİN KAVRAM ÇERÇEVESİ

tarihindeki dönüşümleri ve süreklilikleri bizzat düşünürler ve eserleri üzerinden maddî ve zihinsel tarihi bağlamları da dikkate alarak göstermeye
çalışması bu incelemenin araştırmalar için örnek olma özelliğini kuvvetlendirdiğini ve dolayısıyla da değerini artırdığını söyleyebiliriz. Ama diğer
yandan belirtebiliriz ki İbn Sînâ dizgesinin en önemli kavramlarının ayrıntılı bir çözümlemesi henüz bulunmadığı için İbn Sînâ dizgesi ile ilgili yargıların yeniden ele alınmaya muhtaç olduklarını ifade edebiliriz.
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Dinsel Hareketler ve Sosyal Refah
(Mısır, İsrail, İtalya ve Abd)

Nancy J. DAVIS & Robert V. ROBINSON
Çeviri : Hasan ŞEN & Balım Sultan YETGİN,
İletişim yayınları, ss.304
Ahmet AKTAŞ*

Toplumları din ekseninde şekillendirmek isteyen dört
farklı dinsel hareketin (Mısır’da Müslüman Kardeşler,
İsrail’de Sefarad Tevrat Muhafızları (Şas), İtalya’da Comunion e Liberazion ve Amerika Birleşik Devletleri’ndeki
Kurtuluş Ordusu) ortaya çıkışları, gelişmelerinin öyküleri, örgütlenme biçimleri, alternatif toplum modeli oluşturmak adına kurdukları kurum ve kuruluşlarla devletin
etrafından nasıl dolandıklarının ele alındığı önemli bir
çalışma.
* Arş. Gör, Siirt Üniversitesi İlahiyat Fakültesi
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Günümüz dinsel açıdan Ortodoks yaklaşıma sahip olan Hıristiyanların,
Yahudilerin ve Müslümanların sosyo-ekonomik ve kültürel amaçları olan
dinci hareketleri, sekülerleştiklerine inandıkları toplumlarda kendi inanç
stratejilerini yerleştirme konusunda ortak özellikler arz etmektedir. Son zamanlarda akademik çalışmalar, medya ve politik yorumlarda, 11 Eylül saldırısının da etkisiyle bu hareketler sadece terörizm odaklı betimlenirken,
bu hareketlerin sosyal hayata katkıları göz ardı edilmiştir. Kitapta bu dinsel
Ortodoks hareketlerin, devletin kurumlarına alternatif olacak dini, kültürel
ve ekonomik kurumlar kurarak “Devleti etrafından dolanmak” şeklinde adlandırılan, sivil toplumu nasıl ele geçirdikleri anlatılmaktadır.
Kitabın temel sorusu şudur: “Sosyal hareket teori ve araştırmalara göre
modern toplumlarda dinsel açıdan Ortodoks hareketlerin, birden fazla cephede
yer alan kapsamlı ve çok maddeli gündemleri ve katı ideolojilere (ahlaki kesinlik) sahip, uzlaşmaya isteksiz olmaları bu hareketlerin başarılı olmaları önünde ciddi birer engelken nasıl oluyor da bu dinsel hareketler varlıklarını sürdürebiliyorlar?”
Kitap giriş ve 5 bölümden oluşmaktadır. Giriş bölümünde çalışmanın
nasıl yürütüldüğü ve ele alına grupların çalışmaya konu edilmesindeki sebepler anlatılmaktadır.
Devletle, Devletin Etrafından Dolanarak Mücadele Etmek diye adlandırılan birinci bölümde, çalışmanın sağlıklı bir zemine oturması ve dinsel hareketlerin doğası, toplumları kendi amaçları doğrultusunda şekillendirirken
karşılaştıkları sorunlar ve bu hareketlerin dini ön plana çıkartırken benimsedikleri stratejinin kavranması için gerekli teorik zemin hazırlıyor.
İkinci bölümde İslam dünyasında en önemli İslamcı Hareketi ve bütün İslamcı hareketlerin ana örgütü olarak kabul edilen İhvan-ı Müslimin
(Müslüman Kardeşler) örgütü ele alınmıştır. Müslüman kardeşlerin devletin etrafından dolanma çabaları bağlamında dini, kültürel ve ekonomik kurumları nasıl inşa ettikleri, 1930-1948 yılları arasında uygun zamanlarda
Mısır toplumunun ihvan tarafından kademeli olarak nasıl İslamileştirdiği
işlenmiştir. Ayrıca, harekete üye kazandırma sistemi, bölgedeki bağımsızlık
mücadelelerine düzenledikleri gösterilerle verdikleri destek, Nasır yıllarındaki bölünme ve İhvan’ın parlamentoya girişi süreçleri işlenmiştir. Müslüman Kardeşler, yukarıda kitabın temel sorusu bağlamında düşünüldüğün-

DİNSEL HAREKETLER VE SOSYAL REFAH (MISIR, İSRAİL, İTALYA VE ABD)

de nasıl oldu da Mısır hükümetlerinin uyguladığı şiddet politikası ve örgütü iki kez dağıtmasına rağmen bu günlere gelebildi? Yazarlar, İhvanın bu
başarısını, Mısır devletine alternatif dini, kültürel ve ekonomik kurumların
reformist inşasına bağlamaktadır.
Üçüncü bölümde 1983 yılında Haham Ovadya Yosef tarafından İsrail’de
Mızrahi Yahudilerin aşırı Ortodoks hareketi olarak kurulan Sefarad Tevrat
Muhafızları (Şas) örgütü ele alınmıştır. Şas’ın temel amacı Musevi şeriatının İsrail devletindeki yegâne kanun haline getirmektir. Hareket bu amacını gerçekleştirirken kullandığı yöntemler, halka sunduğu hizmet alanları, üye kazanma konuları tanıtılmıştır. Devletin arkasından dolanmak için
devlete sızmaya çalışmışlar ve kuruluşundan bu güne İsrail parlamentosunda farklı partilerle koalisyon kurmuşlardır. Şas, koalisyon hükümetlerinde
yer alırken devletin zayıf kaldığı alanlarda halka alternatif hizmetler sunabileceği kurumlar inşa etmek için stratejik bakanlıklar talep etmiş bu bakanlıklar üzerinde mensuplarına hizmet götürmüştür. Devletin arkasından
dolanmak için devletin imkânlarını kullanan Şas, bu şekilde geniş bir taban
kazanmış ve kuruluşundan bu zamana kadar sosyal hareket teorilerinin aksine bu kurumlar sayesinde varlığını sürdürmüştür. Ancak bekleneceği şekilde, devlet kaynaklarının kullanılması gruba yönelik eleştirilerin hedef,
haline gelmesine neden olmaktadır.
Dördüncü bölümde, İtalya’da Kilisenin ve Papa’nın daha önemli roller
üstlenmesi için çabalayan Katolik, gelenekçi hareket Comunion e Liberazione (CL) ele alınmıştır. İhvan ve Şas’ın ortaya çıktığı toplumlarda nispeten refah düzeyinin düşük olmasına rağmen CL’nin refah seviyesi yüksek
olan İtalya’da ortaya çıkması, alternatif kurumlar aracılığıyla devletin etrafından dolanma stratejisi için düşük refah seviyesinin bir ön koşul olmadığı anlaşılmaktadır.
Bu bölümde paralel Hıristiyan bir toplumun temellerini atmak için
CL’nin topluma sunduğu hizmetler, hareketin yükseliş ve çöküşü, siyasete katılım, üyelik sağlama konuları ele alınmıştır. Burada dikkatlere sunulan önemli hususlardan biri de hareketin Kilise tarafından takdir edilmesi ve hareketin her yıl halklar arası dostluk buluşması adında organizasyonlar düzenlemesidir.
Beşinci bölümde, ABD’de ismini sekülarizm ve modernlikle mücadele-
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nin bir cephesi olarak görmesinden alan Kurtuluş Ordusu ele alınmıştır. Bu
hareketin diğerlerinden farklı yönü teolojik veya kültürel gündemlerinden
ziyade ekonomik misyonuyla tanınmasıdır. Amaçları genel olarak politik
olmakla beraber politika ile doğrudan ilişkisi, devleti Hıristiyan doğrultu
olarak gördükleri yönde ilerletmek adına lobi faaliyetleri yürütmektir. Hareket, geniş temelli dini kurumlar inşa etme çabalarını İsa Mesih’in ikinci
gelişinin yolunu açacak kritik derecede önemli teolojik amaç olarak kabul
eder. Bu bölümde Kurtuluş Ordusunun faaliyetleri, cemaatçi yapısı, üyelerin kazandırılması, tarihsel süreç içerisinde yaşadığı yükselme ve düşüşler,
İsa Mesih’in gelişini hızlandırmak ve toplumu ona hazırlamak için sundukları sosyal, ekonomik dini ve kültürel hizmetler ele alınmıştır.
Sonuç olarak, dört farklı dini gelenek ve toplumdaki dört farklı dini
grubun incelendiği çalışmada, bu hareketlin ihmal edilen ya da görmezden
gelinen yönleri olan yardımlaşma, dayanışma ve sosyal refaha katkıları sunulmuştur. Bu dinsel hareketlerin, sosyal hareket teorilerinin öngörülerinin
aksine varlıklarını sürdürmelerinin altında yatan temel etkenin hareketlerin
bu özelliği olduğu belirtilmektedir.
Çalışma, Türkiye’de sıklıkla tartışılan dini hareketleri, onların dini, sosyal, ekonomik, kültürel, siyasi faaliyetlerini anlama konusunda sosyologlara
yeni pencereler açmaktadır. Bu grupların benzer tebliğ yöntemleri, uluslararası hedeflere sahip olmaları ve çalışma yürüttükleri toplumlarda bunlara
yapılan benzer eleştiriler dikkat çekicidir.
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