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كلمة العدد

أّما  آلِِه وصحبِِه أمجعني،   ، وعىل  النَّبِيِّ حممٍد  احلمُد هلل ربِّ العاملني، والصالُة والسالُم عىل 
وسيلة  خري  وأّن  الكون،  هذا  يف  ثابتة  سنة  احلياتية  املتغريات  أّن  العلم  أهل  عند  فمعلوم  بعد... 
لتجاوز هذه املتغريات، بل توظيفها يف بناء الفرد واملجتمع هو تكثيف العمل بالدراسات اإلنسانية 
بناء  يف  املؤثرة  السامية  األهداف  نحو  مسارها  ضبط  لغرض  وثوابتها؛  الرشيعة  أصول  وفق  عىل 

احلضارة اإلنسانية، التي تتوافق مع الفطرة السليمة.
    ولـاّم كانت كلية اإلمام األعظم)رمحه اهلل( اجلامعة منارة للعلم، ورائدة يف العمل األكاديمي 
البناء؛ فقد أقامت الكلية وبالتعاون مع كلية العلوم اإلسالمية/جامعة إبراهيم جاجان-تركيا املؤمتر 
راساُت اإلنسانيُة واملتغرياُت احلياتيُة يف ضوِء الرّشيعِة اإلسالميِة(( يف  الدويل األول املشرتك املوسوم ))الدِّ

يومي السبت واألحد 20-202١/١١/2١م املوافق  ١5- ١6/ربيع الثاين/١443هـ. 
    لذا يرس هيأة جملة كلية اإلمام األعظم أن تزفَّ لقرائها يف هذا العدد اخلاص أبحاث املؤمتر 
املحكمة، الذي جاء بمشاركة واسعة من أساتذة وباحثني متخصصني من  العراق، وتركيا، ومرص، 
واجلزائر، واألردن، واإلمارات، وسوريا، وليبيا، والكويت ، الذين سطروا بأقالمهم أبحاًثا رسمت 

ُسبل اهلداية؛ ملواجهة معرتك احلياة ومتغرياهتا.     
    وقد جاءت أبحاث املشاركني راصدة املتغريات احلياتية املنوعة فمنها يف: بيان نوازهلا عىل وفق 
نصوص القرآن الكريم والسنة النبوية، ومنها يف بيان أثرها يف بناء اإلنسان، أو أثرها يف اجلوانب 
السياسية واالجتامعية واالقتصادية والصحية، أو أثرها يف القضاء وأحكامه، أو أثرها يف املؤسسات 
التعليمية، والدينية، أو أثرها يف دراسات اللغة العربية وآداهبا، فمن هذه اجلهة حرصت املجلة عىل 
القدير أن  العيل  املوىل  قّرائها ملا تضمنته من قيمة علمية رصينة. سائلني  بيد  وضع هذه األبحاث 

ينتفع هبا أهلها ... وآخر دعوانا أن احلمد هلل رب العاملني ...
                               والسالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته.

مدير التحرير
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البيان اخلتامي للمؤمتر العلمي الدويلِّ األول املشرتك
بسم اهلل الرمحن الرحيم

احلمُد هلل ربِّ العاملني، والصالُة والسالُم عىل النَّبِيِّ حممٍد ، وعىل آلِِه وصحبِِه أمجعني،  أّما بعُد:
  فقد أقامت كلية اإلمام األعظم)رمحه اهلل( اجلامعة، وبالتعاون مع كلية العلوم اإلسالمية يف جامعة آغري 
راساُت اإلنسانيُة واملتغرياُت احلياتيُة يف ضوِء الرّشيعِة اإلسالميِة(  واستمرَّ  اًم عنوانه )الدِّ الرتكيِة مؤمتًرا دولًيا حُمَكَّ
عىل مدى يومي اخلامس عرش والسادس عرش من شهر ربيع الثاين، من عام ثالثة وأربعني وأربع ِمئة وألف من 
وعرشين  واحد  عام  من  الثاين  ترشين  شهر  من  والعرشين  واحلادي  للعرشين  املوافق  املباركة،  النبوية  اهلجرة 
وألفني من امليالد. برعاية مباركة من الدكتور سعد محيد كمبش رئيس ديوان الوقف السني املحرتم، ورئيس 
جامعة آغري، األستاذ الدكتور عبد اخلالق كارابولوط املحرتم، وبإرشاف مبارش من السيد عميد كلية اإلمام 
األعظم اجلامعة األستاذ الدكتور مشعان حمي علوان اخلزرجّي املحرتم، وعميد كلية العلوم اإلسالمية يف جامعة 
آغري األستاذ الدكتور آدم يرنده املحرتم، وبمشاركة واسعة من أساتذة وباحثني متخصصني من داخل العراق 
واإلمارات،  واألردن،  واجلزائر،  ومرص،  وتركيا،  العراق،  هي:  املؤمتر  يف  املشاركة  الدول  وكانت  وخارجه. 
وسوريا، وليبيا، والكويت، وقد بلغ عدد البحوث املقبولة املشاركة يف املؤمتر واحًدا وأربعني بحًثا علمًيا نوقش 

أغلبها ضمن حماور املؤمتر، التي توزعت ضمن أيام انعقاده.
وقد خرج املؤمترون هبذا البيان اخلتاميِّ الذي تضّمن التوصيات اآلتية:

املتغريات  حقيقة  ألّن  األحسن؛  نحو  املجتمع  حياة   ِ َتَغريُّ يف  عامِل  أبرز  ألّنه  بالقرآن،  التمسك  جيب    -١
االجتامعية متوقفًة عىل مقدمات، وَحْسب هذه املقدماِت تكون النتائج. 

2-  يتوجب عىل الباحثني يف الدراساِت اإلنسانية أن تكوَن أبحاثهم أكثَر التزاًما بأصوِل الديِن وثوابته، ويف 
املتغريات  الذي يف َضوئه تكون مواجهة  املنضبط  والتجديد  التطور  آفاق  متطلعًة نحو  أن تكون  نفسه  الوقت 

احلياتية تلبيًة حلاجات الفرد واملجتمع.
3-  أثبتت الرشيعة اإلسالمية باألدلة الوضحة أّنا متتلك أسباب اخللود والبقاء بمقاصدها وقواعدها وأّنا 
صاحلٌة لكل زمان ومكان؛ الشتامل أحكامها عىل املرونة يف التطبيق العميلِّ يف مجيع جماالت احلياة االجتامعية، 

واالقتصادية، والسياسية.
4-  إّن نصوص الرشيعة اإلسالمية من كتاب وسنة وإرث حضاريٍّ إسالميٍّ كفيلٌة بالتصدي لكِل املتغريات 
والطائفية  والقبلية  للُهِوّية  الفكري  التعّصب  عن  بعيد  منهج  وفق  عىل  الدراسات  ل  تؤصِّ أن  رشيطة  احلياتية 

والعرقية والدينية واملذهبية. 
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5-  رضورة تطوير الدراسات اإلنسانية عامة والرشعية خاصًة بام يتوافق مع املتغريات احلياتية آخذين بنظر 
االعتبار حاجات الفرد واملجتمع.

6-  العمل عىل مّد اجلسور العلمية واملعرفية بني اجلامعات املتخصصة يف العلوم الرشعية، وبني املؤسسات 
، لتْحقيق تالقح األفكار واملعلومات، واالبتعاد  العلمية اإلنسانية األخرى، عىل املستوَينْي الداخيلِّ واخلارجيِّ

تابة والتكرار. عن الرَّ
بناِء اإلنساِن  املعرفية والسلوكية واملهارية، ألنا رضورٌة إسالميٌة يف  استثامر طاقات اإلنسان  7-  رضورة 

وسبٌب يف تقّدم األمم واحلضارات.
بوضع  وذلك  مبارشٍة؛  بصورٍة  واملجتمع  الفرد  متسُّ  التي  التطبيقية،  األبحاث  نحو  الباحثني  توجيه    -8

املعاجلات الناجعة للمشكالت واملسببات واملعوقات التي تعرِتُضهام   
حتت  ُأقرت  أن  بعد  وثوابتها  الرشيعة  نصوص  مع  تتعارض  التي  القانونية  النصوص  تعديل  رضورة    -9
ظروف سياسية واقتصادية واجتامعية أو عىل حاالت فردية ال متثل املجتمع؛ إذ  الرشيعة جاءت منسجمة مع 

طبائع البرش وحاجاهتِم.
١0-  أثبتت الدراسات اللغوية بفروعها أصالة اللغة العربية وأّنا ال تتقاطع من النظريات احلديثة بل إّنا 
ملعاجلة  هدفه  نحو  هبا  االرتقاء  َضوئها  يف  الباحث  يستطيع  التي  باألسس  املعارصة  الدراسات  يردف  مصدر 

املتغريات احلياتية.
١١-  رضورة إقامة مواقع متخصصة يف العلوم اإلنسانية الرشعية عىل الشبكة العنكبوتيِة، ُيديرها متخصصون 
إجياد  لغرض  ورصدها؛  املتنوعة  التطورات  وملواكبة  املختلفة؛  احلياتية  املتغريات  ملواجهة  الكفاءة؛  ذوي  من 

املعاجلات الناجعة.
١2-  نرش أبحاث املؤمتر كاملًة ورقًيا وإلكرتونًيا لِتيسري تداوهلا واإلفادة منها.  

هذا وقد أوصت اللجنة العلمية للمؤمتر أن تتوىل كلية العلوم اإلسالمية يف جامعة آغري الرتكية إقامة املؤمتر 
الدويلِّ الثاين املشرتك بني الكليتني يف العام املقبل، وأن يكوَن موعد انعقاده يف النصف الثاين منه.  

   وآخُر دعوانا أِن احلمُد هلل ربِّ العاملني يف البدِء واخلتاِم
ُكتَب ببغداَد مدينِة السالم يف السادس عرش من شهر ربيع الثاين من عام ثالثة وأربعني وأربع ِمئة وألف من 

اهلجرة النبوية املباركة 
املوافِق للحادي والعرشين من شهر ترشين الثاين من عام واحد وعرشين وألفنِي من امليالد

والسالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته
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المحور األول: الحياة: متغيراتها، ونوازلها في نصوص الشريعة اإلسالمية 

           الملخص
بينت الدراسة أن املتغريات احلياتية رصدها القرآن الكريم والسنة النبوية وال بد من تلمسها بتلك النصوص،   

ألن التغيري بصورة عامة متوقف عىل مقدمات، وحسب هذه املقدمات تكون النتائج.

اقر القرآن الكريم حقيقة املتغريات االجتامعية، وليست القضية أن تغري بقدر معرفة ماذا تغري، ولامذا تغري،   

اىل  املستندة  غري  التوجهات  هذه  القرآن  نقد  وقد  تصلح،  وال  تفسد  قد  التغيري  لذلك  متأهال  يكن  مل  إذا  ألنه 

مرتكزات تصوب الطريق وتسدده بام يعود عىل املجتمعات باالستقرار واالسعاد.

املجتمع من جماالت  بتلمس حاجة  املدينة، وذلك  تغيري جمتمع   يف  النبي  الدراسة كيف هنج  بينت  كام   

التجمعات البرشية والتي تستدعي العمل عىل  التغيري، وما هي االشكاليات الضاغطة عىل استقرار  تستدعي 

تفريغها، حتى تستقيم الطريق يف التغيري اإلجيايب، وكيف يمكن ان نعكس التوجيهات النبوية عىل واقعنا املعارص 

باإلصالح واالستقرار املجتمعي.

الكلامت املفتاحية: رشيعة، املتغريات احلياتية، املعارصة، جمتمع املدينة.

Abstract
The study showed that life variables were observed by the Holy Qur’an and Sunnah, and 

they must be known by those texts, since variable in general depends on preliminaries, and 

according to these preliminaries, there will be the results. 

The Holy Qur’an acknowledged the reality of social variables, the issue is not changing 

as much as knowing what are you going to change?  And why are we doing the changes?  

If it is not qualified for that change, it may be corrupted and not fit.  The Holy Qur’an 

criticized those trends that were not based on foundations which correct and predominate 

the route in a way that brings stability and happiness to societies.

The study also showed the way which the Prophet (PBUH) approached to change the 

society of Madina, by knowing the needs of the society that require to change, and what 

were the compressed problems on the stability of human gatherings which require work to 

remove them in order to straighten the path to positive change, and how we can reflect the 

prophetic directives on our contemporary reality through reform and social stability. 

Key words: Sharia, life variables, contemporary, Madina community.
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المقدمة
احلمد هلل رب العاملني محدا طيبا مباركا فيه، محدا 

حد،  له  ليس  الذي  وفضله  تعد  التي ال  نعمه  يوازي 

والصالة والسالم عىل النبي العريب األمني، سيد اخللق 

البشري،  اهلادي  للعاملني،  رمحة  املبعوث  واملرسلني 

وعىل آله وصحبه الطيبني ومن تبعهم بإحسان إىل يوم 

الدين

بدء  منذ  لإلنسان  مصاحبة  احلياتية  املتغريات 

تطور  تأثري،  او  تأثر  بني  وجز،  مد  بني  وهي  اخلليقة 

رسعة  يشهد  املعارص  واقعنا  ان  ونجد  تدهور،  او 

وتسارعا يف التحوالت املجتمعية ما بني النهوض او 

اإلرهاق النهضوي او الفشل يف النهضوي، عىل ضوء 

ذلك ال بد من تلمس معطيات النهوض املجتمعي يف 

املدينة ومعطيات حماوالت النهوض املعارصة.

يف  اجلاحمة  الرغبة  املعارصة  املجتمعات  تشهد 

بني  ممزقة  الرغبة  هذه  لكن  احلضاري،  النهوض 

األمم  بمقدرات  تعصف  التي  والتحديات  الطموح 

واماهلا، فمن هنا حتتاج الكتل البرشية التي تسعى نحو 

التوجه  يف  اإلجيايب  الطرح  معايري  اىل  والتطور  النامء 

للثقافة  املنشئة  الضوابط واملبادئ  والتفكري، وكذلك 

بمهنية  املجتمعي  االبداع  نحو  االندفاع  يف  املشرتكة 

إبداعية وحرفية يف النهج واملنهج.

أمهية الدراسة:

تتناول الدراسة نقد املتغريات يف واقعنا املعارص، 

وإمكانية تطويرها بام ينهض بواقعها، وحيقق الطموح 

واآلمال التي يسعى اليها تلك املجتمعات، من منظور 

  القرآن الكريم وبيان املبادي التي انطلق منها النبي

يف تغيري جمتمع املدينة املنورة.

اهداف الدراسة:

هتدف الدراسة اىل حتقيق األهداف اآلتية:-

من  العربية  املجتمعات  يف  املتغريات  طبيعة  بيان 

منظور القرآن الكريم.

املدينة  ملجمع  النبوي  التغيري  معطيات  بيان 

والنهوض هبا.

مشكلة الدراسة:

لقد اشار القرآن الكريم اىل مبادئ التغيري البرشي 

بالتطبيقات  النبوية  السنة  وجاءت  للمجتمعات 

النوعي  التكوين  يف  املجتمعي  الرقي  اىل  الناهضة 

أثمر  مما  املثايل،  والبنيان  لإلنسان  املتسارع  والبناء 

جمتمعا مثاليا:-

هل يمكن استئناف هذه املثالية يف واقع احلياة؟.

ذلك  إلعاقة  سعت  حتديات  هناك  كانت  هل 

التقدم؟.

حتى  الدراسة  يدي  بني  نثريها  اإلشكاليات  هذه 

اخلطة  خالل  ومن  الدراسة  ثنايا  يف  عليها،  جتيب 

األولية اآلتية:

املبحث األول: طبيعة املتغريات احلياتية املعارصة 

من منظور القرآن الكريم.

املطلب األول: مفهوم التغيري.

املطلب الثاين: طبيعة املتغريات احلياتية املعارصة.

املطلب الثالث: أنواع التغيري.

املبحث الثاين: مرتكزات املتغريات احلياتية.



21

راساُت اإلنسانيُة واملتغرياُت احلياتيُة يف ضوِء الّشيعِة اإلسالميِة« العدد اخلاص باملؤمتر العلمي الدويل األول املشرتك »الدِّ
المحور األول: الحياة: متغيراتها، ونوازلها في نصوص الشريعة اإلسالمية 

املتغريات  يف    النبي  منهجية  الثالث:  املبحث 

احلياتية يف املدينة املنورة.

املبحث الرابع: عقبات املتغريات احلياتية.

اخلامتة وتتضمن أهم النتائج والتوصيات.

المبحث األول
طبيعة المتغيرات الحياتية 

المعاصرة من منظور القرآن 
الكريم

اليوم حالة  العربية واإلسالمية  املجتمعات  تشهد 

اخفاق،  او  نجاح  نامذج  بني  احلياتية،  املتغريات  من 

وان هذه املتغريات تراوح بني الواقع والطموح، وما 

تسعى له الكتل البرشية من حتقيق مستوى أفضل عىل 

الكريم  القرآن  أشار  لقد  احلياة،  منعطفات  مستوى 

اىل سنن التغيري االجتامعي ومبادئ ذلك التغيري، وما 

إمكانية االستفادة من هذه املعطيات يف واقعنا للتطوير 

تناول معنى  يستدعي  مما  أرحب،  افاق  اىل  املجتمعي 

التغيري واآليات القرآنية التي حتدثت عن التغيري.

المطلب األول: مفهوم التغيير

املجتمعي  التغيري  ان  اىل  الكريم  القرآن  أشار  لقد 

إىل  احلسنة  احلياة  من  يتحول  او  املجتمع  يتغري  قد 

رفعتها  اىل  احلياة  ينهض من وهن  ان  أو  العيش،  نقد 

اقر  املبدأ  حيث  فمن  واسعدها،  وأرغدها  وتقدمها 

ولكن  االجتامعية،  املتغريات  حقيقة  الكريم  القرآن 

 ُ طبيعة هذا التغيري رصدها قوله تعاىل:}إِنَّ الّلَ اَل ُيَغريِّ

واْ َما بَِأْنُفِسِهْم{)1(، فالتغيري بصورة  ُ َما بَِقْوٍم َحتَّى ُيَغريِّ

عامة متوقف عىل مقدمات، وحسب املقدمات تكون 

النتائج.

تعريف املتغريات، حالة تعرتي املجتمعات عندما 

تشعر بمهددات وجودها او تعصف بمقدراهتا، تندفع 

الواجبات  من  لذا  خمرج،  عن  باحثة  البرشية  الكتل 

معطيات  حيفظ  بام  املجتمعي  واقع  تفقد  السياسية، 

استقرارها. 

ونقول  حتول،  حاله  عن  اليشء  تغري  هو  التغيري: 

قولك  ومنه  كان،  ما  غري  عىل  وبدله  حوله  اذا  غريه: 

حالة  من  اليشء  انتقال  وهو  فتغري)2(،  اليشء  غريت 

قبله)4(،  يكن  مل  يشء  إحداث  او  أخرى)3(،  حالة  إىل 

عملية  إطار  يف  معني  سلوك  يف  التغري  مالحظة  وهو 

اإلرشاد)5(.

)1(  )11( سورة الرعد.
)2(  حممــد بــن مكــرم بــن عــىل بــن منظــور، لســان العــرب، 5/ 
40، الطبعــة الثالثــة- 1414ه، دار صادر-بــريوت، حمّمــد بــن 
حمّمــد بــن عبــد الــرّزاق احلســيني الزبيــدي، تــاج العــروس، 1/ 

اهلدايــة. دار   ،3326
)3(  زيــن الديــن حممــد املدعــو بعبــد الــرؤوف بــن تــاج العارفــني 
املنــاوي، التوقيــف عــىل مهــامت التعاريــف، ص103، الطبعــة 
اخلالــق  عبــد   38 الكتــب  عــامل  1410ه-1990م،  األوىل، 

ثروت-القاهــرة.
اجلرجــاين،  الرشيــف  الزيــن  عــي  بــن  حممــد  بــن  عــي    )4(
التعريفــات، ص: 63، الطبعــة األوىل:1403ه-1983م، دار 
الكتــب العلميــة بــريوت، املحقــق: ضبطــه وصححــه مجاعــة مــن 

النــارش. بــإرشاف  العلــامء 
)5(  حامــد عبــد الســالم زهــران، التوجيــه واإلرشــاد النفــي، 

ص: 190، الطبعــة الثالثــة، عــامل الكتــب.
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قال الراغب: التغيري يقال عىل وجهني:

فيقال:  ذاته،  دون  اليشء  صورة  لتغيري  أحدمها: 

غريت داري: إذا بنيتها بناء غري الذي كان.

الثاين: لتبديله بغريه، نحو: غريت غالمي ودابتي 

إذا أبدلتهام بغريمها، أي صفة الغالم أو الدابة)1(.

احلياتية  املتغريات  تعريف  يمكن  يقدم  مما 

اصطالحا: انتقال املجتمع من حالته التي كان عليها 

اىل غريها تطورا نحو حياة أفضل، او اخفاقا.

المتغيرات  طبيعة  الثاني:  المطلب 

الحياتية المعاصرة

الًتغيريات االجتامعية عالمة مهمة من مالمح احلياة 

وعنرص أسايس لديمومتها، وهو سنة كونية ختضع هلا 

كل املخلوقات، والسمة اإلنسانية املميزة هلذه البرشية 

األحسن،  نحو  والتغري  التكامل  عن  البحث  هي 

والتغريات التي حتدث لإلنسان يف شخصيته، هي التي 

تدفعه إىل السعي املستمر واحلركة الدؤوبة نحو حياة 

أفضل، ولكننا لسنا مجيعًا متشاهبني يف نظرتنا للتغريات 

التي نمر هبا، وردود أفعالنا جتاهها، فلكل منا أسلوبه 

يف التعامل مع متغريات هذه احلياة، وختتلف مواقفنا 

يف تقبلها والتفاعل معها، ولكننا مجيعا مطالبون بإجياد 

صيغة مناسبة لفهمها والتعامل معها، لنستطيع حتقيق 

واالجتامعي  والعاطفي  النفي  واألمان  االستقرار 

والامدي الذي حيلم به كل إنسان.

الراغــب  املفضــل  بــن  حممــد  بــن  احلســني  القاســم  أبــو    )1(
القلــم- دار  ص619،  القــرآن،  ألفــاظ  مفــردات  األصفهــاين، 

الــداودي. عدنــان  صفــوان  املحقــق:  دمشــق، 

نفسها  تفرض  اإلهلية  السنن  من  ثابتة  سنة  التغيري 

التكيف مع  عىل حياة اإلنسان، وألنه كائن قادر عىل 

الصادر  السلوك  العقالين، خيتار  بإحساسه  املتغريات 

عنه من خالل وعيه وتفكريه، وختتلف استجابة إنسان 

طبيعته  حسب  يعيشها  التي  املتغريات  جتاه  آخر  عن 

التطورات  مع  اإلنسان  تفاعل  وبقدر  هلا،  ونظرته 

الطبيعية التي يمر هبا، وما يتمتع به من مرونة وقدرة 

عىل التأقلم معها، تصبح حياته أكثر توازنًا واستقرارًا، 

وجيني السعادة مما متنحه له احلياة يف دورهتا الطبيعية)2(.

المطلب الثالث: أنواع التغيير

وذلك  آخر  اىل  نوع  من  احلياتية  املتغريات  تتنوع 

حسب طبيعة ذلك التغيري او حسب نتيجته، او حسب 

مقدماته، ومن هذه األنواع: -

حيدث  االنسان،  نمو  مراحل  يف  التغري  أوال: 

التغري،  من  عمره  آخر  إىل  بلوغه  حني  من  لإلنسان 

واالنتقال من حال إىل حال من غري صنع له فيه، وال 

له، فيكون حدثا شابا ثم كهال ثم شيخا،  منه  اختيار 

وما ينقلب فيه فيام بني ذلك من مرض وصحة وفقر 

وغناء وفرح وحزن)3(، قد يكون له فيه يد.

هو  التغري  كون  السلبية:  احلياتية  املتغريات  ثانيا: 

الرغيدة  احلياة  تتبدل  حيث  حال  إىل  حال  من  حتول 

ا  ً اىل سيئة، حيث قال تعاىل:}َذلَِك بَِأنَّ الّلَ مَلْ َيُك ُمَغريِّ

َوَأنَّ  بَِأنُفِسِهْم  َما  واْ  ُ ُيَغريِّ َحتَّى  َقْوٍم  َعىَل  َأْنَعَمَها  ْعَمًة  نِّ

.https://www.alkhaleej  )2(
)3(  أمحــد بــن عــي أبــو بكــر الــرازي اجلصــاص، أحــكام القــرآن، 
الكتــب  دار  1994م،  1415ه،  األوىل،  الطبعــة   ،490  /3

العلميــة بــريوت، املحقــق: عبــد الســالم حممــد عــي شــاهني.
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اىل حتول ذلك  النص  أشار  لقد  َعِليٌم{)1(،  َسِميٌع  الّلَ 

املجتمع من حال النعمة التي كان عليها إىل حال سيئة 

تغيريه  عدم  وإن  السيئة،  افعاله  جراء  به  حالت  قد 

ما  يغريوا  أن  هي  الغاية  تلك  بغاية،  ُمَغّيا  للنعمة   

سوءًا  ارتكبوا  بأن  بأنفسهم  ما  وا  ُ َغريَّ فإذا  بأنفسهم، 

بسبب  النعم    غري  والغضب  الَعَذاب  َيْسَتْوِجُب 

تغيريهم إياهم)2(.

ثالثا: املتغريات احلياتية االجيابية: يقابل املتغريات 

قال  حيث  اجيابية،  حياتية  متغريات  السلبية  احلياتية 

َقواْ َلَفَتْحنَا َعَليِْهم  تعاىل:}َوَلْو َأنَّ َأْهَل اْلُقَرى آَمنُواْ َواتَّ

عادوا  أهنم  ولو  َواألَْرِض{)3(،  اَمء  السَّ َن  مِّ َبَرَكاٍت 

األمن  نَعم  اهلل  هلم  ألعاد  وعبادته؛  اهلل  شكر  إىل 

أن  إىل    املوىل  ويلفتنا  الطيبة،  واحلياة  واالستقرار 

التعامل مع معطيات احلياة بام  الرباين يف  اتباع املنهج 

يزيد النعم وال ينقصها)4( ألدى هبم اىل احلياة الطيبة، 

ُأنَثى  َأْو  َذَكٍر  ن  مِّ َصاحِلًا  َعِمَل  تعاىل:}َمْن  قال  حيث 

َأْجَرُهم  َوَلنَْجِزَينَُّهْم  َطيَِّبًة  َحَياًة  َفَلنُْحِيَينَُّه  ُمْؤِمٌن  َوُهَو 

بَِأْحَسِن َما َكاُنواْ َيْعَمُلوَن{)5(، معيار املتغريات احلياتية 

يف جماهلا اإلجيايب. 

رابعا: املتغريات احلياتية الكسبية: إن اهلل ال يغري ما 

)1(  )53(سورة األنفال.
)2(  حممــد األمــني بــن حممــد املختــار الشــنقيطي، العــذب النمــري، 
5/ 122، الطبعــة الثانيــة، 1426 هـــ، دار عــامل الفوائــد للنــرش 

والتوزيــع، مكــة املكرمــة، املحقــق: خالــد بــن عثــامن الســبت.
)3(  )96( سورة األعراف .

)4(  حممــد متــويل الشــعراوي, تفســري الشــعراوي, 8/ 4759، 
مطابــع أخبــار اليــوم.

)5(  )97( سورة النحل.

بقوم من نعمة انعمها عليهم، او عافية فيزيلها عنهم، 

إال بتغيري ما بأنفسهم، بأن يكون منهم الظلم واملعايص 

بنية  هتدم  التي  واآلثام  الرشور  وارتكاب  والفساد، 

املجتمع وتدمر كيان األمم)6(، حيث قال تعاىل:}َظَهَر 

اْلَفَساُد يِف اْلَبِّ َواْلَبْحِر باَِم َكَسَبْت َأْيِدي النَّاِس لُِيِذيَقُهم 

ُهْم َيْرِجُعوَن{)7(. ِذي َعِمُلوا َلَعلَّ َبْعَض الَّ

تذكري بأن ما حل باألمم الامضية من املصائب ما 

أن  فيوشك  بأعامهلم،  أي  أيدهيم،  كسبت  بام  إال  كان 

حيل مثل ما حل هبم باملخاطبني الذين كسبت أيدهيم 

مثل ما كسبت أيدي أولئك)8(.

خامسا: التغري استجابة للمؤثرات: قد يكون التغري 

استجابة ملؤثر من املؤثرات، كتغري حالة االنسان بحالة 

الطقس من احلرارة والبودة او من صيف لشتاء، او 

الفرح،  او  اخلوف،  او  كالغضب،  الطارئة  املؤثرات 

يف  وتغري  اضطراب  حاالت  فهي  وغريها،  واحلزن، 

الكائن احلي، استجابة ملؤثر معني متيز بمشاعر قوية، 

هذه  ويصاحب  معني،  ذا شكل  سلوك  نحو  واندفاع 

االنفعاالت، ثالثة أنواع من التغريات:

1- مشاعر داخلية وجدانية ال يدركها إال الشخص 

نفسه، كشعور الغضبان بالضيق، وانتقاص الذات أو 

اإلهانة.

2- تغري يف أجهزة اجلسم الداخلية، كام يبدو عىل 

)(  وهبــة بــن مصطفــى الزحيــي، التفســري املنــري )13/   )6(
124(، الطبعة الثانية، 1418ه، دار الفكر املعارص- دمشــق.

)7(  )41( سورة الروم.
 /21( والتنويــر،  التحريــر  عاشــور،  بــن  الطاهــر  حممــد    )8(
1984ه. نــرشة  تونــس،  للنــرش–  التونســية  الــدار   ،)109
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املتغريات احلياتية املعارصة من منظور القرآن الكريم: بني الطموح والواقع جمتمع املدينة نموذجا
.............................................................................. األستاذ الدكتور عيل مجعه عيل الرواحنه

ورسعة  التنفي،  اجلهاز  يف  اضطراب  من  الغضبان 

الصامء،  الغدد  إفرازات  وازدياد  القلب،  خفقان 

وارتفاع ضغط الدم ... الخ.

مثالً  فاملغضب  خارجية،  جسمية  تغريات   -3

وتظهر  وجهه،  عضالت  وتتقلص  جبينه،  يقطب 

قال  حيث  طبيعية)1(،  غري  وإيامءات  حركات  عليه 

ا  ُمْسَودًّ َوْجُهُه  َظلَّ  بِاألُنَثى  َأَحُدُهْم   َ ُبرشِّ تعاىل:}َوإَِذا 

َوُهَو َكظِيٌم{)2(.

تقرر لنا اآليات الناموس اإلهلي االجتامعي، بتقّلب 

البرش بني النعم والنقم، والصالح والفساد، لام حتتويه 

من تلقني جيل مستمر املدى حيث قصدت تقرير كون 

الناس  تأيت عىل  والويالت ال  والنقم واخلريات  النعم 

عفوا، وإنام هي منوطة بسلوكهم وسريهتم، وأن الناس 

يتحملون مسؤولية كسبهم بقابليتهم لتغيري ما يف أنفسهم 

بإرادهتم، مما هو مّتسق مع التقريرات القرآنية)3(.

المبحث الثاني
مرتكزات المتغيرات الحياتية

املتغريات احلياتية االنسان فاعل فيها وهو املحرك 

للتغيري  داعية  تصدر  من  وعىل  اجتاهاهتا،  مجيع  يف  هلا 

)1(  عبــد اهلل بــن عبــد الرمحــن اجلربــوع، أثــر اإليــامن يف حتصــني 
الطبعــة   ،308/1 اهلدامــة،  األفــكار  ضــد  اإلســالمية  األمــة 
العلمــي باجلامعــة  البحــث  األوىل، 1423هـــ/2003م، عــامدة 

املنــورة. املدينــة  اإلســالمية، 
)2(  )58( سورة النحل.

احلديــث 525/5،  التفســري  دروزة،  عــزت  حممــد   )(  )3(
القاهــرة. العربيــة-  الكتــب  إحيــاء  الطبعــة:1383ه،دار 

وقد  يصلح،  وال  يفسد  قد  لذلك  متأهال  يكن  مل  اذا 

نقد القرآن هذه التوجهات غري املستند اىل مرتكزات 

اَل  هَلُْم  ِقيَل  تعاىل:}َوإَِذا  قال  حيث  الطريق،  تصوب 

ُْم  اَم َنْحُن ُمْصِلُحوَن*َأال إهِنَّ ُتْفِسُدواْ يِف األَْرِض َقاُلواْ إِنَّ

ان  القرآن  قرر  َيْشُعُروَن{)4(،  َوَلِكن الَّ  امْلُْفِسُدوَن  ُهُم 

انه حيسن،  يظن  يفسد وهو  قد  االنسان بصورة عامة 

تفقهوا   >: عمر  قال  لذا  ذلك،  مراعاة  من  بد  فال 

التفقه  إىل    عمر  قول  أرشد  تسودوا<)5(،  أن  قبل 

يعني  ما  منها  وباألخص  املتنوعة،  العمل  يف جماالت 

املجتمع بصورة عامة قبل مبارشته.

قال الراغب: تنبيًها أنكم ال تصلحون للسيادة قبل 

جيري  السائس  وألن  العامة،  والسياسة  الفقه،  معرفة 

من املسوس جمرى ذي الظل من الظل، ومن املحال 

أن  والستحالة  أعوج،  الظل  وذو  الظل  يستوي  أن 

السائس ضااًل)6(، ومن هنا  هيتدي املسوس مع كون 

الضابطة حلركة املجتمعات  املرتكزات  نشري اىل هذه 

التغيريية:-

والترصفات  األفعال  مآالت  اىل  النظر  أواًل: 

ماذا  معرفة  بقدر  تغري  أن  القضية  ليست  التغيريية، 

تغري، ولامذا تغري، فال بد من التفقه قبل التصدر لتبني 

)4(  )11-12( سورة البقرة.
)5(  أبــو عبــد اهلل حممــد بــن إســامعيل البخــاري، اجلامــع املســند 
األوىل  الطبعــة  العلــم،  يف  الفهــم  بــاب   ،77  /1 الصحيــح، 
1422هـــ،  دار طــوق النجــاة، املحقــق: حممــد زهــري بــن نــارص 

النــارص.
بالراغــب  املعــروف  حممــد  بــن  احلســني  القاســم  أبــو    )6(
عــام   ،84 ص:  الرشيعــة،  مــكارم  إىل  الذريعــة  األصفهانــى، 

القاهــرة. الســالم-  دار  2007م،   1428ه-  النــرش: 



25

راساُت اإلنسانيُة واملتغرياُت احلياتيُة يف ضوِء الّشيعِة اإلسالميِة« العدد اخلاص باملؤمتر العلمي الدويل األول املشرتك »الدِّ
المحور األول: الحياة: متغيراتها، ونوازلها في نصوص الشريعة اإلسالمية 

املطالب العامة ألنه نوع من السيادة االجتامعية، ولذا 

بالتوسع  الصدارة  ينهج طالب  أن  بمكان  املنطق  من 

ألهنا  واملناصب)1(،  السيادة  طلب  قبل  املعارف  يف 

وإال  طلبها  قبل  لدهيم  اإلداري  الوعي  تستدعي 

افسدوا.

أنه  للرتمجة   ،عمر قول  مطابقة  املنرّي:  ابن  قال 

الطالب  وأوىص  العلم،  ثمرات  من  السيادة  جعل 

وذلك  السيادة،  درجة  بلوغ  قبل  الزيادة  باغتنام 

سبب  فإنه  صاحبه،  يغبط  بأن  العلم  استحقاق  حيقق 

لسيادته)2(، وقد حذر القرآن من تبني منهجية التغيري 

عىل غري علم، ألن النتيجة وخيمة حسب ما وصفها 

ِذيَن آَمنُوا ال َتتَّبُِعوا  َا الَّ القرآن، حيث قال تعاىل:}َيا َأهيُّ

ُه  َفِإنَّ يَْطاِن  الشَّ ُخُطَواِت  َيتَّبِْع  َوَمن  يَْطاِن  الشَّ ُخُطَواِت 

َيأُْمُر بِاْلَفْحَشاء َوامْلُنَكِر{)3(.

ثانيا: الوعي املنهجي للتغيري، حتى تغري ال بد من 

أن يتمتع الفرد اإلصالحي بالوعي املنهجي لتحركاته، 

افعال،  رادات  أو  عشوائية  ترصفاته  تكون  ال  بحيث 

ْلَعامَلنَِي*مِلَن  قال تعاىل:}َفَأْيَن َتْذَهُبوَن*إِْن ُهَو إاِل ِذْكٌر لِّ

َشاء ِمنُكْم َأن َيْسَتِقيَم{)4(، أشار النص إىل قضايا كثرية 

حتتم عىل املسلم وضوح الطريق، ومن الوعي بحيث 

)1(  أبــو عبــد اهلل حممــد بــن مفلــح املقــديس، اآلداب الرشعيــة 
واملنــح املرعيــة، 3/ 475، عــامل الكتــب.

عمــدة  العينــى،  الديــن  بــدر  أمحــد  بــن  حممــود  حممــد  أبــو    )2(
القــاري رشح صحيــح البخــاري، 2/ 54، دار إحيــاء الــرتاث 

بــريوت. العــريب- 
)3(  )21(سورة النــور.

)4(  )28(سورة التكوير.

ال مترر عليه أجندات حتت شعارات براقة فال تذهب 

الذي  القرآين  الرصيد  املذاهب، لكن لديك من  بكم 

الصواب  ومالزمة  احلق  بتحري  املنهج،  يبرصك 
وإبداله من العاملني ألهنم املنتفعون بالتذكري)5(.

يف  والعامة  الشخصية  املسؤولية  استشعار  ثالثا: 

عوامل  من  املسؤولية  استشعار  إن  املجتمع،  هنضة 

السعي اهلادف إىل حتقيق األهداف وتقدم املجتمعات، 

َبْعَد  األَْرِض  يِف  ُتْفِسُدواْ  تعاىل:}َواَل  قال  حيث 

إِْصالَِحَها{)6(، وقال : <كلكم راع وكلكم مسئول 

عن رعيته>)7(، فإن تقرير املسؤولية الفردية مهم ألهنا 

هي التي تقوم عىل ما منح اهلل اإلنسان من القدرة عىل 

يعمل  لام  واالختيار  والتأخر  والتقدم  والرتك،  الفعل 

من خري أو رش، فالنذارة كذلك ملن شاء منكم أن يتقدم 

إىل اخلري والطاعة، أو يتأخر إىل الرش واملعصية)8(.

البناء  الن  احلياتية،  املتغريات  مرحلية  رابعا: 

التغيريي له مراحل ال بد من استيفائها، تبنت الرشعية 

اإلسالمية منهجية املرحلية والتدرج يف جماالت البناء 

والتطوير سواء عىل مستوى اإلنسان أو عىل املستوى 

البناء  يف  أم  التنظيمي  البنيان  يف  أكان  سواء  العمراين 

إذا  تقتضيها  مرحلية  ضمن  ذلك  ألن  االجتامعي، 

)5(  نــارص الديــن أبــو ســعيد عبــد اهلل بــن عمــر البيضــاوي، أنــوار 
التنزيــل وأرسار التأويــل، 5/ 291، الطبعــة األوىل 1418ه،  
دار إحيــاء الــرتاث العــريب– بــريوت، املحقــق: حممــد املرعشــي.

)6(  )56( سورة األعراف.
بــاب   ،158  /13 الصحيــح،  املســند  اجلامــع  البخــاري،    )7(

بيــت زوجهــا. املــرأة راعيــة يف 
 ،111 ص:  القــرآن،  نــزول  تاريــخ  ســعيد،  رأفــت  حممــد    )8(

املنصــورة. الوفــاء-  دار  2002م،  األوىل،  الطبعــة 
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تكاملت أركاهنا ورشوطها، حيث قال تعاىل:}َفاْصِبْ 

ِذيَن ال ُيوِقنُوَن{)1(،  نََّك الَّ ِ َحقٌّ َوال َيْسَتِخفَّ إِنَّ َوْعَد اللَّ

هني للرسول عن أن يستخفه الذين ال يوقنون.

احلياتية  املتغريات  عىل  القدرة  واقعية  خامسا: 

واملمنهجة، ال بد أن تعيش الواقع حتى تؤثر فيه، فال 

يكون الطرح تنظرييًا غري واقعي، وتنعدم القدرة عىل 

َأْرَسْلنَاَك  تعاىل:}َوَما  قال  الواقع،  أرض  عىل  ترمجته 

ْلَعامَلنَِي{)2(، فقد حدد النص أسلوبًا حرصيًا  إاِل َرمْحًَة لِّ

للعمل، وهو أن يؤدي إىل الرمحة مهام كانت الوسائل 

واملجاالت.

من  التغيري،  للمستحق  األولية  املالحظة  سادسا: 

فقه احلياة بداية أن تعرف السليبات وتبادر اىل تغريها 

ربانية  املجموعات، وهذه سنة  ام  الفرد  عىل مستوى 

يستدعي  ما  يطرأ  حتى  االحوال  يغري  مل    اهلل  فإن 

ْعَمًة  نِّ ا  ً ُمَغريِّ َيُك  مَلْ  الّلَ  بَِأنَّ  تعاىل:}َذلَِك  قال  التغيري، 

واْ َما بَِأنُفِسِهْم{)3(. ُ َأْنَعَمَها َعىَل َقْوٍم َحتَّى ُيَغريِّ

املسلك  هذا  إىل    اخلطاب  بن  عمر  أشار  وقد 

وان له خطورة بام يستدعيه انعدام التوازن التغيريي، 

حيث: كتب إىل الناس عليكم أنفسكم ومن استوجب 

فيكم  فيفشو  أحدا  تعريوا  وال  عليه  فغريوا  التغيري 

البالء)4(.

)1(   )107( سورة األنبياء.
)2(  )53(سورة األنفال.
)3(  )53(سورة األنفال.

)4(  حممــد بــن جريــر الطــبي أبــو جعفــر، تاريــخ األمــم والرســل 
الكتــب  دار   ،1407 األوىل،  الطبعــة   ،508  /2 وامللــوك، 

بــريوت. العلميــة- 

المبحث الثالث
منهجية النبي  في 

المتغيرات الحياتية في 
المدينة المنورة

بتلمس  املدينة  جمتمع  تغيري  يف    النبي  هنج 

حاجة املجتمع من جماالت التغيري، وما هي العنارص 

تستدعي  والتي  البرشية  التجمعات  عىل  الضاغطة 

التغيري  يف  الطريق  تستقيم  حتى  تفريغها،  عىل  العمل 

االجيايب، وليست القضية مطالبة بال وعي، ومن أهم 

جوانب املتغريات احلياتية، ما يأيت: 

الدمج  عملية  إن  االجتامعي،  الدمج  إدارة  أوال: 

االجتامعي رضورة حتمية لعملية التحول االجتامعي 

ضمن منهجية التغيري، وعملية الدمج االجتامعي إما 

االجتامعي  والدمج  منتظمة،  أو  عشوائية  تتكون  أن 

وفعال  متميز  إداري  بنسق  إال  يتكون  ال  املنتظم 

السياق  ذكرها  التي  النتيجة  إىل  نصل  حتى  واجيايب، 

َف َبنْيَ ُقُلوهِبِْم َلْو َأنَفْقَت  القرآين، حيث قال تعاىل:}َوَألَّ

الّلَ  َوَلِكنَّ  ُقُلوهِبِْم  َبنْيَ  َفْت  َألَّ ا  مَّ مَجِيعًا  األَْرِض  يِف  َما 

ُه َعِزيٌز َحِكيٌم{)5(. َف َبيْنَُهْم إِنَّ َألَّ

األوس  شأن  يف  السياق  وهذا  كثري:  ابن  قال 

يف  كثرية  حروب  بينهم  كان  قد  فإنه  واخلزرج، 

وأحقاد  وحمن  وضغائن  شديدة  وعداوة  اجلاهلية، 

فلام  بينهم،  والوقائع  قتاهلم،  بسببها  طال  وعداوات، 

وصل النبي املدينة كان من باكورة اعامله املؤاخاة بني 

ذاك  انا  املجتمع  االوس واخلزرج واملهاجرين، كون 

)5(  63(سورة األنفال .
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راساُت اإلنسانيُة واملتغرياُت احلياتيُة يف ضوِء الّشيعِة اإلسالميِة« العدد اخلاص باملؤمتر العلمي الدويل األول املشرتك »الدِّ
المحور األول: الحياة: متغيراتها، ونوازلها في نصوص الشريعة اإلسالمية 

باملؤاخاة،    يعاين من املشكلة االجتامعية، فعاجلها 

متواصلني  إخوانا متحابني بجالل اهلل،  حتى صاروا 

يف ذات اهلل، متعاونني عىل الب والتقوى)1(. 

والتغلب  االجتامعي  الدمج  معوقات  ادارة  ثانيا:   

عملية  تواجه  الصحيح،  االجتاه  يف  وتصويبها  عليها 

التحويل االجتامعي رواسب اجتامعية ترفض التغيري 

بموروث  التأثر  أو  التغيري  بمرحلية  الثقة  لعدم  إما 

تلك  إىل  القرآن  أشار  وقد  النفوس،  يف  متجذر  ثقايف 

بُِعوا َما َأنَزَل الّلُ  املعوقات، قال تعاىل:}َوإَِذا ِقيَل هَلُُم اتَّ

َبْل َنتَّبُِع َما َأْلَفيْنَا َعَليِْه آَباءَنا َأَوَلْو َكاَن آَباُؤُهْم اَل  َقاُلواْ 

واعية  إدارة  من  بد  ال  هَيَْتُدوَن{)2(  َواَل  َشيْئًا  َيْعِقُلوَن 

ملعطيات تلك املعوقات، ألن اخلطأ اإلداري ينعكس 

سلبيا عىل تقدم تلك املرحلة.

من  وتعزيزها:  اإلنجازات  عىل  املحافظة  ثالثا: 

لضامن  املجتمعية  القيم  عىل  املحافظة  االبجدي 

تعاىل:}َواْعَتِصُمواْ  قال  حيث  النجاح،  استمرارية 

ُقواْ َواْذُكُرواْ نِْعَمَة الّلِ َعَليُْكْم  بَِحبِْل الّلِ مَجِيًعا َواَل َتَفرَّ

بِنِْعَمتِِه  َفَأْصَبْحُتم  ُقُلوبُِكْم  َبنْيَ  َف  َفَألَّ َأْعَداء  ُكنُتْم  إِْذ 

نَْها  مِّ َفَأنَقَذُكم  النَّاِر  َن  مِّ ُحْفَرٍة  َشَفا  َعىَلَ  َوُكنُتْم  إِْخَواًنا 

لقد  هَتَْتُدوَن{)3(،  ُكْم  َلَعلَّ آَياتِِه  َلُكْم  الّلُ   ُ ُيَبنيِّ َكَذلَِك 

أرسل اهلل  نبيه حممدًا  والعرب يف خصام وتنافر، 

القلوب ملؤها األضغان واألحقاد،  وتقاطع وتدابر، 

القــرآن  تفســري  كثــري،  بــن  عمــر  بــن  إســامعيل  الفــداء  أبــو    )1(
الكتــب  دار  األوىل:1419ه،  الطبعــة   ،77  /2 العظيــم، 
الديــن. شــمس  حســني  حممــد  املحقــق:  بــريوت،  العلميــة– 

)2(  )170(سورة البقرة .
)3(  )103(سورة آل عمران .

يعبدون  مشتعلة،  ونرياهنا  متصلة،  بينهم  واحلروب 

األوثان، ويقرتفون اآلثام، ويظلمون الناس، ويبغون 

يف األرض بغري احلق، فأمر اهلل رسوله أن يؤلف بني 

ولام  والوئام،  التآلف  طريق  هبم  ويسلك  القلوب، 

كانت هذه الطريق غري كافية النتظام شمل املسلمني، 

وتوحيد كلمتهم)4(.

رابعا: إدارة حركة الامل، الامل عصب حياة الدولة 

وعنوان أسايس يف هنضتها، كانت املدينة تعيش حالة 

من انعدام التوازن الاميل، حيث ان اإلدارة الاملية كانت 

 السوق يف   عن السوق قالوا  بيد اليهود، فسال 

للتبادالت  مكان  لرتشيح  جلنة  فشكل  اليهود،  حي 

للتعامالت  اإلدارية  الرشد  حتقق  وبذلك  الاملية، 

القديم  السوق  مع  مالية  ازمة  يثري  ان  دون  الاملية، 

حتى انساب منه النشاط االقتصادي اىل سوق املدينة، 

وبذلك حترر االقتصاد بإجياد البديل املناسب.

املجتمع  فئات  بني  العالقة  تنظيم  خامسا:   

كمسلمني وغريهم، من املالحظات عىل جمتمع املدينة 

كانت بينهم هذه الفرقة املجتمعية، فنظم هذه العالقة 

من خالل وثيقة املدينة بني املسلمني وغريهم.

 املبحث الرابع: عقبات املتغريات احلياتية. 

عملية التغري املجتمعي النهضوي، قد يواجه بعض 

احلضاري،  النهوض  عملية  تعرتض  التي  املعوقات، 

التغيري  ألن  التغيري،  إحداث  متنع  او  تشوه  قد  والتي 

الامدية  العوامل  من  الكثري  تكتنزها  شاملة  كلية  حالة 

)4(  حممــد بــن إبراهيــم بــن عبــد اهلل التوجيــري، موســوعة فقــه 
الدوليــة. األفــكار  بيــت  النــارش:  القلــوب،2833/3، 
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واملعنوية املنتجة هلا، وقد اعتمد القرآن أساس التغيري 

التوجه واالستعداد الذايت لألفراد بصورهتم اجلامعية 

وليست الفردية، أي جيب أن يعيش الفرد للجميع مع 

متابعة التنمية الفردية، ألن النمط التغيريي قد حيتاج 

الفردي  وسلوكه  كفرد،  الفردي  سلوكه  الفرد  من 

للمجموعة  السلوك  منه  يرد  وقد  املجموعة،  ضمن 

دون الفرد.

احلياتية  املتغريات  نحو  املجتمعية  املسؤولية  ان   

اجتاه  معطيات  رصد  يف  عليها،  ما  وعليها  هلا  ما  هلا 

بَِقْوٍم  َما   ُ ُيَغريِّ اَل  الّلَ  تعاىل:}إِنَّ  قال  املتغريات، حيث 

السنة  هذه  أفادت  بَِأْنُفِسِهْم{)1(،  َما  واْ  ُ ُيَغريِّ َحتَّى 

الربانية يف طبيعة املتغريات ان تكون حسب املقدمات 

عىل  التوجه  يف  التشاركية  من  بد  ال  املقدمات  وهذه 

بفرديته وكذلك عىل مستواه  يمثل  فيام  الفرد  مستوى 

االجتامعي، ومن هنا جتدر اإلشارة اىل تلك املؤثرات 

املعيقة للمتغريات احلياتية:

أوال: ترحيل األزمة، إن من اخطر العوامل املؤثرة 

قال  اآلخرين، حيث  إىل  األزمة  ترحيل  املجتمع  عىل 

نَا َما َأطَْغيُْتُه َوَلِكن َكاَن يِف َضالٍل  تعاىل:}َقاَل َقِرينُُه َربَّ

التقصري  تصدير  حماولة  عن  السياق  كشف  َبِعيٍد{)2(، 

إىل غريهم، فكيف يعرتفون بمثل هذا اجلرم؟ 

نَا  َربَّ اْلَقْوُل  َعَليِْهُم  َحقَّ  ِذيَن  الَّ }َقاَل  تعاىل:    قال 

أَْنا إَِليَْك َما  ِذيَن َأْغَوْينَا َأْغَوْينَاُهْم َكاَم َغَوْينَا َتَبَّ َهُؤاَلء الَّ

)1(  )11( سورة الرعد.
)2(  )27(سورة ق.

الباعث هلم عىل  بيان  فأرادوا  َيْعُبُدوَن{)3(،  اَنا  إِيَّ َكاُنوا 

إغواء إخواهنم وهو أهنم بثوا يف عامة أتباعهم الغواية 

املستقرة يف نفوسهم وظنوا أن ذلك االعرتاف خيفف 

إيانا  كانوا  ما  إليك  قوهلم   بقرينة  العذاب  من  عنهم 

يعبدون)4(.

واالعرتاف  املجتمعي  اخللل  اكتشاف  عدم  ثانيا: 

عىل  قدرهتا  الدول  نجاح  أساسيات  من  ملعاجلته،  به 

اكتشاف اخلطأ واالعرتاف به حتى تتمكن من جتاوزه، 

الفساد  بقاء  ألن  ومعاجلته،  اخللل  عىل  اليد  ووضع 

واإلشارة إليه عىل استحياء ترتفع به وترية املفسدين. 

األولويات،  وترتيب  املنهج  وضوح  عدم  ثالثا: 

إن اجلهد الكي للمجتمع ال بد أن يكون عن ختطيط 

املواقف  تكوين  وليس  الرؤيا،  يف  ووضوح  وقصد، 

وضوح  إىل    نّبه  ولذا  األفعال،  ردود  عىل  مبنى 

السبيل، حيث قال تعاىل:}ُقْل َهِذِه َسبِيِي َأْدُعو إىَِل الّلِ 

ِمَن  َأَناْ  َوَما  الّلِ  َوُسبَْحاَن  َبَعنِي  اتَّ َوَمِن  َأَناْ  َبِصرَيٍة  َعىَل 

يف  التخطيطية  القدرة  إىل  السياق  أشار  ِكنَي{)5(  امْلرُْشِ

ضوء وضوح املنهج وترتيب األولويات، عىل بصرية 

عىل مستوى الفرد واملجتمع.

رابعا: جمتمع اقوال ال أفعال، من اخللل املجتمعي 

التطبيق،  منهجية  اعتامد  دون  التنظري  ديدن  يكون  ان 

حتول  احلياتية،  املتغريات  يف  اإلشكاليات  من  يعد 

ولذا  تنظريي،  جمتمع  اىل  تطبيقي  جمتمع  من  املجمع 

)3(  )63( سورة القصص.
)4(  ابن عاشور، التحرير والتنوير، 20/ 158.

)5(  )108( سورة يوسف.
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نقد القرآن هذه املنهجية، لذا قال اهلل تعاىل:}َأَتأُْمُروَن 

اْلِكَتاَب  َتتُْلوَن  َوَأنُتْم  َأنُفَسُكْم  َوَتنَسْوَن  بِاْلِبِّ  النَّاَس 

َأَفالَ َتْعِقُلوَن{)1(، وكله ظاهر يف املحافظة عىل مطابقة 

يف  الناس  وأن  قرابته،  وإىل  إليه  بالنسبة  الفعل  القول 

أحكام اهلل سواء، واألدلة يف هذا املعنى أكثر من أن 

حتىص، وقد ذم الرشع الفاعل بخالف ما يقول)2(.

من  املعارضة،  لذات  املعارضة  ثقافة  خامسا: 

االستمرار  هو  الطروحات  هذه  التوجهات  أسوأ 

النوع  هلذه  القرآين  السياق  مثل  قد  املعارضة،  يف 

قوله  يف     شعيب  قوم  قصة  يف  التوجهات  من 

يبِّ  رَّ ن  مِّ َبيِّنٍَة  َعىَلَ  ُكنُت  إِن  َأَرَأْيُتْم  َقْوِم  َيا  تعاىل:}َقاَل 

َما  إىَِل  ُأَخالَِفُكْم  َأْن  ُأِريُد  َوَما  َحَسنًا  ِرْزًقا  ِمنُْه  َوَرَزَقنِي 

َوَما  اْسَتَطْعُت  َما  اإِلْصالََح  إاِلَّ  ُأِريُد  إِْن  َعنُْه  َأهْنَاُكْم 

ْلُت َوإَِليِْه ُأنِيُب{)3(،  آية، أنه  َتْوِفيِقي إاِلَّ بِالّلِ َعَليِْه َتَوكَّ

ما يريد جمرد املخالفة كشأن املنتقدين املتقعرين ولكن 

خيالفهم ملقصد ساٍم وهو إرادة إصالحهم)4(.

)1(  )سورة البقرة آية )44(.
الشــاطبي،  اللخمــي  حممــد  بــن  موســى  بــن  إبراهيــم    )2(
1997م،  األوىل:1417ه  الطبعــة   ،397  /10 املوافقــات، 
دار ابــن عفــان، دراســة وحتقيــق: أبــو عبيــدة مشــهور بــن حســن 

ســلامن. آل 
)3(  )88( سورة هود.

)4(  ابن عاشور، التحرير والتنوير، 12/ 145.

الخاتمة
هلا  توصلت  التي  النتائج  اهم  اخلامتة  تضمن 

الدراسة:

اقر القرآن الكريم ان حقيقة املتغريات االجتامعية 

املقدمات تكون  متوقفة عىل مقدمات، وحسب هذه 

النتائج، 

انتقال املجتمع من حالته التي كان عليها اىل غريها 

تطورا نحو حياة أفضل، او اخفاقا، متوقفة عىل طبيعة 

تلك الترصفات.

مالمح  من  مهمة  عالمة  االجتامعية  الًتغيريات 

احلياة وعنرص أسايس لديمومتها، وإن اهلل ال يغري ما 

بقوم من نعمة انعمها عليهم، او عافية فيزيلها عنهم، 

إال بتغيري ما بأنفسهم.

قرر القرآن ان االنسان بصورة عامة قد يفسد وهو 

يظن انه حيسن، فال بد من مراعاة ذلك.

ان املتصدرين للتغيري احليايت ال بد له من أن يتمتع 

بالوعي املنهجي لتحركاته، بحيث ال تكون ترصفاته 

عشوائية أو رادات أفعال.

عوامل  من  املجتمعية  املسؤولية  استشعار  إن 

السعي اهلادف إىل حتقيق األهداف وتقدم املجتمعات.

هنج النبي  يف تغيري جمتمع املدينة بتلمس حاجته 

عىل  الضاغطة  العنارص  هي  وما  التغيري،  جماالت  من 

حتى  تفريغ،  اىل  تستدعي  والتي  البرشية  التجمعات 

يستقيم الطريق يف التغيري، وليست القضية مطالبة بال 

وعي.
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الملخص

إنَّ موضوع ) أثر النوازل واملتغريات احلياتية عىل تغري الفتوى(  من املوضوعات التي اكتسبت أمهية خاصة 

يف حياتنا املعارصة.

أمهية البحث: تبز أمهيته وقيمته العلمية والعملية يف ابراز أهم جوانب القوة والتميز واالضافة العلمية مع 

م احلضاريِّ الذي يعيشه العامل، وانتشار الوسائل احلديثة، اذ انترشت الفتاوى املختلفة، وتنادى العلامء يف  التقدُّ

العامل االسالمي اىل وضع الضوابط الرشعية ومعرفة االسباب ملواكبة العامل  باملتغريات احلياتية والوقوف عىل 

النوازل الن احلكم الرشعي مرتبط بدليله، ويدور مع علته، وعندما تتغري العلل واالسباب واملقتضيات، فتلك 

واقعة اخرى هلا حكمها الذي يناسبها، ومن هنا جاءت االمهية .

   أهداف البحث ومشكلته: هيدف اىل التأكد من أن املشكلة التي قد حتدث بالنوازل واملتغريات هلاأثرهاوهي 

مل يتم تناوهلا كام ينبغي، وانام بدأنا من حيث التوصيف الذي انتهى اليه اآلخرون،وهو يوضح  املقصود باألثر 

للنوازل واملتغريات، وقد بّينت أهم االهداف ورضورة معرفة أهم الضوابط للنوازل واملتغريات . 

       انَّ مفهوم  املتغريات  احلياتية والنوازل وتغري الفتوى الذي هو االخبار عن حكم الشارع، يرجع اىل 

مجلة أسباب منها العادات واالعراف و فقه الواقع واملصالح، وهلذا يمكن تقسيم االحكام عند القائلني بالتغري 

التوقيفيات من  أبدا وهو  التغيري  يدخله  اىل قسمني: قسم ال  الرشيعة  الواردة يف  واملتغريات  النوازل  يف ضوء 

العبادات، واحلدود، واجلنايات املقدرات، والزكوات، والكفارات، وكليات الرشيعة، ومبادؤها العامة، وسائر 

االحكام املنصوص عليها فهذا ال يدخله التغيري ال بحسب الزمان، وال بحسب املكان، وال باعتبار احلال )1( 

فهذه املساحة اليدخلها التغيري، وأما القسم الثاين الذي يدخله التغيري فهو الذي يرجع اىل الوسائل، والتنظيامت، 

واالمور االجتهادية، والعادات واالعراف، وغريها كام مبني، وذلك عند العلامء مقيد بالدليل الرشعي، واملُدرك 

املناسب. 

الكلامت املفتاحية: أثر، نوازل، متغريات، حياتية، فتوى، أحكام، العلة

)١(  ينظر: ابن قيم اجلوزية، اغاثة اللهفان: ١/ 330-33١؛ مصطفى بن أمحد الزرقاء، املدخل الفقهي العام: 2/ 925-923.
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أَثُر النََوازِل وامُلَتِغّياِت احَلياتِيِة عىل َتغيُّ الَفتَوى
.......................................................... أ.د . أمحد هاشم حممد صالح ... أ. م. د. نرصت هاشم حممد

Abstract 

      Praise be to Allah, Lord of the Worlds, and prayers and peace be upon the 

Messenger of Allah, Muhammad bin Abdullah (pbuh), and all his family and 

companions. The topic (the impact of calamities and life changes on changing the 

fatwa in light of the Islamic law) is one of the topics that are important in our 

contemporary life which have emerged with the advancement in all fields, 

including the scientific and commercial, which the whole world is experiencing 

today, and it has a clear impact, positively or negatively, on individuals and 

peoples alike. 

     Different fatwas have spread, with the civilizational progress that the world is 

experiencing, and the spread of modern means. Scholars in the Islamic world 

called for establishing Islamic- law controls and to get acquainted with the means 

to keep pace with the world regarding life changes and to consider calamities 

because the Islamic ruling is linked to its evidence, and revolves with its cause, 

and when the causes, reasons and requirements change, then this is another fact 

that has its own ruling that suits it. 

This research is an inductive study of the topic: (The impact of calamities and life 

changes on changing the fatwa in the light of Islamic law); we explained what is 

meant by that, and showed the most important reasons and the need to know 

the most important restrictions for calamities and variables. 

The concept of life changes, calamities, and fatwa changing, which is telling the 

rule of the legislator, is due to a number of reasons, including traditions, customs, 

jurisprudence of reality, and interests, therefor, rulings can be divided according 

to those who support the change in light of calamities and changes mentioned in 
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خطة البحث
اقتضت طبيعة البحث أن يكون عىل مقدمة وثالثة 

مباحث: 

احلياتية  واملتغريات  النوازل  األول:  املبحث 

مفهوم  االول:  املطلب  عليها  يرتتب  وما  مفهومها 

النوازل واملتغريات احلياتية،املطلب الثاين: ما يرتتب 

عليها،املبحث الثاين: أهم أسباب النوازل واملتغريات 

احلياتية،املطلب االول: السبب االول: تغري االعراف 

السبب  الثاين:  ،املطلب  الواقع  وفقه  والعادات 

الثالث:  السبب  الثالث:  املصلحة،املطلب  الثاين: 

الرابع:  السبب  الرابع:  الرشعية،املطلب  السياسة 

اخلامس:  وأساليبها،املطلب  احلياة  وسائل  يف  التطور 

الثالث:  املآالت،املبحث  اىل  النظر  اخلامس:  السبب 

االول:  الضابط  االول:  ،املطلب  الضوابط  أهم 

الثاين:  الواقع،املطلب  وفقه  والعادات  تغرياالعراف 

الضابط  الثالث:  املطلب  املصلحة،  الثاين:  الضابط 

الضابط  الرابع:  الرشعية،املطلب  السياسة  الثالث: 

وأساليبها،املطلب  احلياة  وسائل  يف  التطور  الرابع: 

اخلامس: الضابط اخلامس: النظر اىل املآالت.

مقدمة البحث
عىل  والسالم  والصالة  العاملني،  رب  هلل  احلمد 

وصـــــحبه  آله  وعىل  اهلل  عبد  بن  حممد  الّل  رسول 

يعيشه  الذي  احلضاريِّ  م  التقدُّ مع  إنَّ  وبعد:  أمجعني، 

الفتاوى  انترشت  احلديثة،  الوسائل  وانتشار  العامل، 

اىل  االسالمي  العامل  يف  العلامء  وتنادى  املختلفة، 

ملواكبة  االسباب  ومعرفة  الرشعية  الضوابط  وضع 

العامل بتغري الفتاوى، وتعليل هذا التغرّيهو أن احلكم 

الرشعي مرتبط بدليله، ويدور مع علته، وعندما تتغرّي 

العلل واالسباب واملقتضيات، فتلك واقعة اخرى هلا 

حكمها الذي يناسبها .

)أَثُر  ملوضوع:  استقرائية  دراسة  البحث  وهذا 

الَفتَوى(؛  َتغريُّ  عىل  احلَياتِيِة  واملَُتِغرّياِت  النََوازِل 

االسباب  أهم  وبّينا  بذلك،  املقصود  فيه  حنا  وضَّ

ورضورة معرفة أهم الضوابط. 

واملتغرّيات  أثرالنوازل  معرفة  البحث:انَّ  أمهية 

احلياتية عىل تغرّي الفتوى الذي هو االخبار عن حكم 

العادات  منهاتغرّي  أسباب  مجلة  اىل  يرجع  الشارع، 

لواقعية  ذلك  ومعرفة  واملصالح  والواقع  واالعراف 

يمكن  وهلذا  املجتمع،  حتصني  يف  وأثرها  الفتوى 

تقسيم االحكام عند القائلني بالتغري اىل قسمني: قسم 

ال يدخله التغيري أبدا وهو التوقيفيات من العبادات، 

والزكوات،  املقدرات،  واجلنايات  واحلدود، 

العامة،  ومبادؤها  الرشيعة،  وكليات  والكفارات، 

يدخله  ال  فهذا  عليها  املنصوص  االحكام  وسائر 

وال  املكان،  بحسب  وال  الزمان،  بحسب  ال  التغيري 

باعتبار احلال )1(وأما القسم الثاين الذي يدخله التغيري 

واالمور  والتنظيامت،  الوسائل،  اىل  يرجع  الذي  فهو 

االجتهادية، والعادات واالعراف، وغريها كام سنرى 

)١(  ينظر: ابن قّيم اجلوزية، اغاثة اللهفان: ١/ 330-33١؛ 
 /2 العام:  الفقهي  املدخل  الزرقا،  أمحد  بن  مصطفى 

 .925-923
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أمهها خالل البحث، وذلك عند العلامء مقيد بالدليل 

الرشعي، واملُدرك املناسب؛ الن العلامء جُممعون عىل 

وأن  بدليل،  اال  الّل  دين  يف  يقول  أن  ألحد  ليس  أنه 

فيهم  تتوفر  الذين  العلم  ألهل  واالجتهاد  الفتوى 

الرشعية،  النصوص  قررهتا  التي  االجتهاد  رشوط 

والسنة  بالكتاب  العلم  وأبرزها  الكلية  والقواعد 

تم  الكبى  االمهية  وغريها،وهلذه  العربية  واللغة 

اختيار هذا املوضوع بفضل الّل تعاىل وحده،وكانت 

اآللية التي اعُتِمَدت بحمدالّله تعاىل كاآليت:

1- عزو اآليات رغم قلتها التي تم االستشهاد هبا 

اىل سورها .

او  عليها  االعتامد  تم  التي  االحاديث  ختريج   -2

االستشهاد هبا يف البحث  . 

وكذا  العلم،  اهل  املنسوبةاىل  االقوال  توثيق   -3

توثيق النقوالت الواردة عن املؤلفني.

المبحث االول
النوازل والمتغيرات الحياتية 

مفهومها وما يترتب عليها
النوازل  مفهوم  االول:  المطلب 

والمتغيرات الحياتية:

النازلة: لغة:اسم فاعل من نزل ينزل اذا حّل، وهي 

تدل عىل هبوط يشء ووقوعه .

التي  اجلديدة  الواقعة  املسألة  هي  اصطالحا: 

تتطلب اجتهادا وبياَن ُحكم .

وقد أورد االئمة مايؤيد وجود النوازل فقال مالك 

) أدركت هذا البلد وماعندهم اال الكتاب والسنةفاذا 

فام  العلامء  من  حرض  من  هلا  االمري  مجع  نازلة  نزلت 

اتفقوا عليه أنفذه()1(، وقال الشافعي ) وليست تنزل 

بأحد من أهل دين اهلل نازلة اال ويف كتاب اهلل الدليل 

املتغريات  معنى  ()2(،ويقتيض  فيها  اهلدى  سبيل  عىل 

فيكون  يتغريان  وُمدركه  احلكم  علة  أن  هي  احلياتية 

هناك حكم مناسب يقتضيه ذلك املدرك وتلك العلة 

وليس  آخر،  حكم  اىل  حكم  من  املجتهد  انتقال  فهو 

تغرّيًا يف االحكام، قال الشاطبي )واعلم ان ما جرى 

العوائد،  اختالف  عند  االحكام  اختالف  من  ذكره 

الن  اخلطاب؛  أصل  يف  باختالف  احلقيقة  يف  فليس 

الرشع موضوع عىل انه دائم ابدي...( ثم يعطي مثااًل 

وانام معنى   ( الفتوى  واقعية  الناس يف  اثر يف حياة  له 

االختالف: ان العوائد اذا اختلفت رجعت كل عادة 

مثالً،  البلوغ  يف  كام  عليها،  به  حيكم  رشعي  اصل  اىل 

فان اخلطاب التكليفي مرتفع عن الصبي ما كان قبل 

التكليف  فسقوط  التكليف،  عليه  وقع  فاذا  البلوغ؛ 

قبل البلوغ ثم ثبوته بعده ليس باختالف يف اخلطاب، 

وانام وقع  االختالف يف العوائد أو الشواهد، وكذلك 

دفع  يف  الزوج  قول  القول  بان  الدخول  بعد  احلكم 

الزوجة  قول  القول  وان  العادة،  عىل  بناء  الصداق 

ليس  العادة،  تلك  نسخ  عىل  بناء  أيضًا  الدخول  بعد 

جانبه  ترجح  الذي  احلكم  بل  حكم  يف  باختالف 

مدعى  النه  باطالق،  قوله  فالقول  أصل  أو  بمعهود 

)١(  ابن عبد الرب القرطبي ،االستذكار: 8/ 58١. 
)2(  الشافعي، أحكام القرآن :١/ 2١. 
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عليه، وهكذا سائر االمثلة ثابتة تتبع اسباهبا حيث كان 

يكون  الذي  الفتوى  تغري  معنى  أن  أي  باطالق()1(، 

بتغري الزمان واملكان واالحوال هو ماكان مستصحبًا 

يكون  وال  واملصالح،  والعلل  الرشعية  االصول  فيه 

ملجرد االهواء والشهوات.

النوازل  تنقسم  عليها:  يرتتب  ما  الثاين:  املطلب 

بالنسبة جلدهتا اىل قسمني اثنني: 

نوازل حمضة: وهي التي مل يسبق وقوعها من أ- 

قبل، القليال والكثريا، مثل أطفال االنابيب، والبنوك 

البرشية.

من ب-  وقوعها  سبق  التي  وهي  نسبية:  نوازل 

قبل، لكنها تطورت من جهة اسباهبا والواقع املحيط 

هبا، وجتددت يف بعض هيئاهتا وأحواهلا، حتى صارت 

اجلراحية  والعمليات  التقسيط،  بيع  مثل  نازلة،  كأهنا 

لام  مستمر  حتديث  اىل  حيتاج  القسم  وهذا  الطبية، 

يرتتب عىل النازلة من جتديد يتعلق بصفاهتا وهيآهتاله 

مسألة من املسائل يف زمن ما يبحث عن حكم ولعله 

باملنع مثالً فعليه أن  ال جيد سوى نص عام أو مطلق 

جيتهد يف تقييد املطلق أو العام، فمثالً نجد أثر هذا يف 

املجتمع الذي يعيش فيه املفتي اذ نجد أن االمام ابن 

تيمية وتلميذه ابن القّيم قالوا باباحة طواف احلائض 

عندما يتعذر عليها املقام حتى تطهر)2(.

زمن  البلوى يف  هبا  التي عمت  املسائل  من  وهذه 

)١(  الشاطبي، املوافقات: 2/ 286-285. 
)2(  ابن تيمية، جمموع فتاوى شيخ االسالم ابن تيمية: 26/ 
224-243؛ ابن قّيم اجلوزية، اعالم املوقعني: 3/ ١4-

 .30

عامًا،  كالمًا  اال  السابقني  للفقهاء  جيد  ومل  تيمّية،  ابن 

مل يستثن املسألة ) ان الطواف بالبيت جتب له الطهارة 

هي  هل  الطهارة،  يف  العلامء  تنازع  ثم  العلامء  باتفاق 

صحة  يف  رشط  هي  كام  الطواف،  صحة  يف  رشط 

كمن  بدم،  جبها  تركها  اذا  واجبة،  هي  ام  الصالة؟ 

اجلامر()3(،  رمي  ترك  أو  امليقات  من  االحرام  ترك 

وذكر ابن تيمية سبب اطالق العلامء هذا احلكم فقال 

)وانام كالم من قال عليها دم، أو ترجع حمرمة، ونحو 

ذلك من السلف واالئمة كالم مطلق يتناول من كان 

يفعل ذلك يف عهدهم، وكان زمنهم يمكنها أن حتتبس 

حيتبسوا  أن  االمراء  يأمرون  وكانوا  تطوف،  حتى 

وغريه  مالك  الزم  وهلذا  ويطفن،  احليض  تطهر  حتى 

املكاري الذي هلا أن حيتبس معها حتى تطهر  وتطوف(

يف  ذلك  عىل  ترتتب  بذلك  الفتوى  فان  ولذلك   ،)4(

بالد  خارج  من  القادمون  أصبح  حيث  هذا  زماننا 

احلرمني لزامًا عليهم أن يلتزموا بحمالت ومؤسسات 

القامة  تراعى  أنظمة  وهناك  امورهم،  لتيسري  طوافة، 

ودخوهلم  سفرهم  يف  والزائرين  واملعتمرين  احلجاج 

وخروجهم .   

)3(  ابن تيمية، جمموع فتاوى شيخ االسالم ابن تيمية: 26/ 
  .22١-220

)4(  ابن تيمية، جمموع فتاوى شيخ االسالم ابن تيمية: 26/ 
2١7؛ ابن قّيم اجلوزية، اعالم املوقعني:١6/3.  
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المبحث الثاني
أهم أسباب النوازل 
والمتغيرات الحياتية

تغير  االول:  السبب  االول:  المطلب 

األعراف والعادات وفقه الواقع :

تغري  عىل  أثر  احلياتّية  واملتغرّيات  للنوازل  أن 

الفتوى )1(، وتعد األعراف والعادات من أسباب هذا 

التغرّي، قال القرايف )رمحه اهلل(: )إن إجراء األحكام)2( 

خالف  العوائد  تلك  تغري  مع  العادات  ُمدركها  التي 

اإلمجاع، وجهالة يف الدين، بل كل ما هو يف الرشيعة 

ما  اىل  العادة  تغرّي  فيه عند  يتغرّي احلكم  العادات  يتبع 

تقتضيه العادة املتجددة()3( .

وأكد هذا املعنى فقال: )... فمهام جتدد يف العرف 

املسطور  عىل  جتمد  وال  اسقطه،  سقط  ومهام  اعتبه، 

يف الكتب طول عمرك، بل إذا جاء رجل من غري أهل 

إقليمك يستفتيك ال جتره عىل عرف بلدك، واسأله عن 

بلدك  عرف  دون  به  وأفته  عليه،  وأجره  بلده،  عرف 

واجلمود  الواضح،  احلق  هو  فهذا  كتبك،  يف  واملقرر 

عىل املنقوالت أبدًا ضالل يف الدين، وجهل بمقاصد 

علامء املسلمني والسلف الامضني()4( .

)ال  فقال:  املسألة  هذه  القّيم  ابن  العالمة  ر  وقرَّ

جيوز أن ُيفتى يف اإلقرار واأليامن والوصايا وغريها مما 

)١(  منهم القرايف وابن القيم وابن عابدين .
)2(  يعني استمرارها مع تغري العادة التي هي مناطها .

)3(  القرايف، اإلحكام يف متييز الفتاوى عن األحكام :ص2١8 
.

)4(  القرايف، الفروق :١/١76-١77 .

يتعلق باللفظ بام اعتاد هو من فهم تلك األلفاظ دون 

ان يعرف عرف أهلها واملتكلمني هبا فيحمله عىل ما 

األصلية،  حلقائقها  خمالفًا  كان  وإن  وعرفوه  اعتادوه 

أمثلة  ورضب   )... وأضل  ضل  ذلك  يفعل  مل  فمتى 

باب  :)وهذا  بقوله  الكالم  وختم  ذلك  عىل  كثرية 

عظيم يقع فيه املفتي اجلاهل، فيرض الناس، ويكذب 

، ويغري دينه، وحيرم ما مل حيرمه    عىل اهلل ورسوله 

يف  املعنى  هذا  ،وبسط  يوجبه()5(  مل  ما  ويوجب  اهلل، 

أمثلة  وأورد  فيه  طويالً  فصالً  فعقد  آخر،  موضع 

الفتوى واختالفها  تغرّي  فقال: )فصل يف  كثرية عليه، 

والنّيات  واألحوال  واألمكنة  األزمنة  تغرّي  بحسب 

والعوائد()6(، وقرره كذلك ابن عابدين بقوله: )كثري 

من األحكام ختتلف باختالف الزمان لتغرّي عرف أهله 

أسباب  من  أن  املتقدمون  فقهاؤنا  قرر  ،وكام   )7(  )...

املعارصون  قرره  والعادة  العرف  تغري  الفتوى  تغري 

يف  يعقد  سنّة  ابو  فهمي  امحد  الشيخ  فهذا  كذلك، 

كتابه )العرف والعادة يف رأي الفقهاء( فصالً بعنوان: 

:)ان  فيه  ويقول  والعادة(،  بالعرف  األحكام  )تبدل 

املقصد األعظم للرشيعة هو حفظ مصالح اخللق عىل 

اختالفها، وإن مما به حفظها مراعاة العرف والعادة . 

وان هذه املراعاة التي هبا حفظ املصالح قد تستدعي 

ال حمالة تغري األحكام()8(،وقد قرر الفقهاء ان )العادة 

)5(  ابن قّيم اجلوزية، اعالم املوقعني :229-228/4 .
)6(  ابن قّيم اجلوزية، اعالم املوقعني: ١4/3-70 .

بناء بعض األحكام  العرف يف  ابن عابدين، رسالة نرش    )7(
عىل العرف جمموعة رسائل ابن عابدين :١23/2 .

)8(  العرف والعادة يف رأي الفقهاء :ص83.
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َمة()1(، وجعلوها إحدى القواعد الفقهية الكبى  حُمَكَّ

به  تبنى عليها األحكام، ومن املعهود واملقطوع  التي 

فهي  عليها  تبنى  األحكام  دامت  فام  تتغري،  العادة  ان 

ستتغري تبعًا هلا، وهلذا أسسوا عىل ذلك قاعدة )ال ينكر 

الدكتور  جعل  ،وقد  األزمان()2(  بتغرّي  األحكام  تغرّي 

عند  املرجع  هي  أي  حمّكمة(  )العادة  قاعدة  البوطي 

أحدى  ،وهي  احلكم  عليه  ينبني  دليل  الهنا  النزاع 

األحكام  بتغرّي  القائلون  إليهام  استند  اللتني  املسألتني 

لتغرّي األزمان)3(،لكن ال يعد بناء األحكام عىل العرف 

والعادة تغيريًا للفتوى يف حقيقة األمر، وإنام هو عند 

ومناط  التطبيق  يف  اختالف  النظر  وإمعان  التأمل 

بناء  احلكم وُمدركه، يدل عىل ذلك ان علامءنا مل يرو 

هو  وإنام  جديدًا،  املتغرياجتهادًا  العرف  عىل  احلكم 

تطبيق الجتهاد سابق، وقاعدة مقررة، يقول القرايف: 

أهلية  فيه  يشرتط  حتى  لالجتهاد  جتديدًا  هذا  )وليس 

االجتهاد، بل هذه قاعدة اجتهد فيها العلامء، وامجعوا 

عليها، فنحن نتبعهم فيها من غري استئناف اجتهاد ،أال 

ترى اهنم أمجعوا عىل ان املعامالت إذا أطلق فيها الثمن 

حيمل عىل غالب النقود: فإذا كانت العادة نقدًا معينًا 

محلنا اإلطالق عليه، فإذا انتقلت العادة إىل غريه عينّا 

نجيم  ابن  :ص89؛  والنظائر  ،االشباه  السيوطي  ينظر:    )١(
رشح  اللبناين،  باز  رستم  والنظائر:ص93؛  ،االشباه 
جملة األحكام العدلية:34/١؛ مصطفى بن أمحد الزرقا،  

املدخل الفقهي العام :999/2 .
)2(  مادة )39( من مواد جملة األحكام العدلية؛ ينظر: مصطفى 

بن أمحد الزرقا،  املدخل الفقهي العام: 924-923.

)3(  ينظر: البوطي، ضوابط املصلحة: ص280-28١ .

العادة  النتقال  األول  وألغينا  إليه،  العادة  انتقلت  ما 

عنه()4(، قال الشاطبي :)وهكذاسائر األمثلةاملبنية عىل 

العوائد، فاألحكام ثابتة تتبع أسباهباحيث كانت()5(، 

ويقرر ذلك بكالم نفيس يقول فيه:)اعلم أن ما جرى 

العوائد،  اختالف  عند  األحكام  اختالف  من  ذكره 

ألن  اخلطاب؛  اصل  يف  باختالف  احلقيقة  يف  فليس 

الرشع موضوع عىل أنه دائم أبدي لو فرض بقاء الدنيا 

من غري نكبة.. وإنام معنى ذلك االختالف، أن العوائد 

حُيكم  رشعي  أصل  إىل  عادة  كل  رجعت  اختلت  إذا 

التكليفي  اخلطاب  فإن  مثالً،  البلوغ  يف  كام  عليها،  به 

وقع  ،فإذابلغ  البلوغ  قبل  ماكان  الصبي  عن  مرتفع 

عليه التكليف ،فسقوط التكليف قبل البلوغ ثم ثبوته 

بعده ليس باختالف يف اخلطاب ()6( .

الثاني:  السبب  الثاني:  المطلب 

المصلحة:

ان الرشيعة مبنية عىل حتقيق املصلحة، فحيثام كانت 

املصلحة فثم رشع اهلل، وهذه قاعدة كلية جممع عليها 

شاهدة  العلامء  نصوص  جاءت  وقد  املسلمني،  عند 

كلها  )والرشيعة  السالم:  عبد  ابن  قال  األصل،  هلذا 

الرشيعة  )ان  اجلوزية:  قيم  ابن  وقال  مصالح()7(، 

األحكام:  عن  الفتاوى  متييز  يف  االحكام  القرايف،    )4(
ص2١١.

)5(  الشاطبي، املوافقات: 286/2  .
)6(  الشاطبي، املوافقات: 286-285/2 .

العز بن عبد السالم، قواعد األحكام يف مصالح األنام    )7(
:9/١، وينظر: 2١2/2منه أيضًا.
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مبناها وأساسها عىل احلكم ومصالح العباد يف املعاش 

إنام  الشاطبي: )ان وضع الرشائع  واملعاد()1(، ويقول 

معًا()2(،وإذا  واآلجل  العاجل  يف  العباد  ملصالح  هو 

القائلني  فإن  املصلحة،  عىل  مبنية  الرشيعة  أن  تقرر 

تتغري  املصلحة  ان  عىل  قوهلم  يبنون  الفتوى  بتغري 

تبعًا هلا،  املبنية عليها  فتتغري وتتبدل األحكام  وتتبدل 

ويرون ان إمجاع الصحابة )ريض اهلل عنهم( قد انعقد 

عىل ذلك .

قال الدكتور شلبي يف كتابه )تعليل األحكام( بعد 

أمثلة رآها تشهد لام أصّله: )وهذا دليل عىل  أن رسد 

أن من االحكام ما يدور مع املصالح ويتبدل بتبدهلا، 

وقد  الصحابة...  إمجاع  خالف  فقد  ذلك  أنكر  ومن 

اعرتف بكون إمجاعهم حجة من قال بحجية اإلمجاع(

األحكام  تغري  منع  من  ردًاعىل  ذلك  )3(،وقدعّد 

بتغري املصالح فقال :)ويف هذا رد عىل من منع تبدل 

األحكام بتغري املصالح، ووقف عند املنصوص وإن 

الدكتور  منه()4(،ويؤكد  املقصود  حيصل  ال  أصبح 

مصطفى زيد ذلك فيقول :)ومل يقف الصحابة ريض 

املصلحة حيث ال  رعاية  احلد يف  عند هذا  اهلل عنهم 

نص وال إمجاع، وال قياس ... فقد أوقع عمر الطالق 

ما جرى عليه  بذلك  بلفظ واحد ثالثًا خمالفا  الثالث 

وينظر:   ،١4/3: املوقعني  اعالم  اجلوزية،  قّيم  ابن    )١(
373/4؛ منه أيضًا؛ وله :الطرق احلكمية :ص ١7-24؛ 

وله: اغاثة اللهفان 33١/١.
)2(  الشاطبي، املوافقات :6/2 .

)3(  شلبي، تعليل األحكام: ص38 .

)4(  شلبي، تعليل االحكام: ص 7١.

العمل يف عهد الرسول -  - .. وأجاز قتل اجلامعة 

القصاص  آية  أن  مع  قتله...،  يف  اشرتكا  إذا  بالواحد 

رصحية يف أن النفس بالنفس، وآية حد الرسقة رصحية 

يف األمر بقطع يد السارق والسارقة دون قيد()5( .

هكذا توسع هؤالء الفضالء يف اعتبار املصلحة مما 

اهلجوم عىل حمكامت  العرص عىل  مثقفي  شجع بعض 

 ...(: القرضاوي  الدكتور  قال   . وقطعياهتا  الرشيعة 

ومن ثم من مزالق االجتهاد املعارص الغلو يف اعتبار 

النصوص  حمكامت  عىل  تقديمها  حد  اىل  املصلحة 

ايضًا... ()6( . وذكر من أمثلة ذلك أن بعضهم حلل 

الربا باسم املصلحة، وبعضهم دعا إىل مساواة االنثى 

معارضة  مع  املصلحة،  بدعوى  املواريث  يف  بالذكر 

،فمثالً  املتيقن)7(  واإلمجاع  القطعي  للنص  ذلك 

هو  قلوهبم  املؤلفة  لسهم  بالنسبة     عمر  فعله  ما 

ينطبق  التي  األفراد  يف  النظر  وهو  املناط،  حتقيق  من 

عليهاالنص، فقد رأى أنه ليس هناك مؤلفة قلوهبم يف 

  اجتهد يف تطبيق  الوقت حتى يعطوا، فهو   ذلك 

يف  احلال  هو  فكام  يبدله،  ومل  احلكم  يغري  ومل  النص، 

بعض األحيان ال توجد بعض األصناف التي ترصف 

احلكم  تغري  احلال  هذه  يف  يقال  فال  الصدقات،  هلم 

،فعندنا  وتبدلت  املصلحة  تغريت  يقال  وال  وتبدل، 

)5(  شلبي، تعليل االحكام: ص56-39.
االنضباط  بني  املعارص  االجتهاد  القرضاوي،    )6(

واالنفراط:ص70-7١.
االنضباط  بني  املعارص  االجتهاد  القرضاوي،  ينظر:    )7(
الرشيعة  يف  االجتهاد  وله:  واالنفراط:ص70-7١؛ 

االسالمية:ص ١44-١45.
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املؤلفة  وجود  قضية  وحكامن،  ومناطان  قضيتان 

عدم  وقضية  اعطائهم،  وهو  ثابت  فاحلكم  قلوهبم، 

وجود املؤلفة قلوهبم واحلكم ثابت وهو عدم اعطائهم 

بمنطوقها  اآلية،األول  عليه  دلت  احلكمني  ،وكال 

عمرأمىض  بأن  استدالهلم  بمفهومها)1(،وأما  والثاين 

سنةرسول  واحدثالثًاخمالفًابذلك  بفم  الثالث   طالق 

اهلل فاجلواب :أن بعض العلامء ضعف احلديث الواد 

وداللة  سندا  واحدة  طلقة  واحد  بفم  الثالث  بجعل 

)2( ،وبعضهم صحح هذا احلديث، ولكن أجاب بأن 

عدم  هو  برشط  مرشوطًا  كان  واحدة  الثالث  جعل 

احلكم؛  فزال  الرشط  هذا  زال  وقد  فيه،  استعجاهلم 

ألن الرشط ما يلزم من عدمه العدم، أو أنه قام عنده 

مانع رشعي . 

الثالث  السبب  الثالث:  المطلب 

:السياسة الشرعية)3( :

قبل  من  الترصف  الرشعية:هي  السياسة 

يف  الكلية  وقواعده  الشارع  ترصفات  الوالةباميالئم 

ويل  اجتهاد  املفاسد)4(،فهي  ودرء  املصالح  جلب 

ص١43-١44؛  املصلحة:  ضوابط  البوطي،  ينظر:    )١(
ومدكور: نظرية االباحة: ص35١.

الشوكاين،  ١02/7-١05؛   املغني:  قدامة،  ابن  ينظر:    )2(
نيل االوطار: 234-23١/١.

املوقعني  اعالم  يف  القيم  البن  فيها  نفسيًا  كالمًا  ينظر:    )3(
:272/4 وما بعدها .

الرشعية:ص7؛  السياسة  خالف،  الوهاب  عبد  ينظر:    )4(
األحوال  يف  الرشعية  السياسة  عمرو،  الفتاح  وعبد 
الطرق  اجلوزية،  قّيم  وابن  ١-26؛  ص  الشخصية: 

احلكمية: ص ١6  .

حياهتم  وظروف  الناس  حاجات  عىل  املبني  األمر 

ومعايشهم، وهذه أمور متغرية متبدلة، فتتغري الفتاوى 

لوالة  الشارع  أعطى  ،فقد  هلا)5(  تبعًا  واألحكام 

بام  الدولة  شؤون  تدبري  يف  كبرية  األمورصالحيات 

يتفق مع أصول الرشيعة وان مل يقم عىل هذه التدابري 

أدلة خاصة .

زيادة  من  الباحثني)6(  بعض  ذكره  ما  ذلك  فمن 

 - عهده  يف  عقوبته  كانت  فقد  اخلمر،  شارب  عقوبة 

 - وخالفة أيب بكر وصدر من خالفة عمر أربعني 

جلدة، فلام اهنمك الناس يف الرشب تشاور الصحابة 

ثامنني  فجلدوه  عقوبته  يف  فزادوا  عنهم  اهلل  ريض 

هذه  بمثل  للمجتمع  حتصني  ذلك  فكان  جلدة)7(، 

الفتاوى، ومن ذلك)8( أن عمر منع الزواج بالكتابّيات 

قسمة  عدم  ذلك)10(  )9(،ومن  له  الشارع  إباحة  مع 

الفتوى  احكام  يف  مباحث  الزياري،  سعيد  عامر  ينظر:    )5(
:ص97 .

)6(  ينظر: شلبي، تعليل األحكام: ص60-59 .
وابن  364/١١-365؛  املحىل:  حزم،  ابن  ينظر:    )7(
بن  حممد  والصنعاين  498/١2-499؛  املغني:  قدامة، 
املرام  بلوغ  رشح  السالم  سبل  ت852ه(،  اسامعيل) 
نيل  عيل)ت١205ه(،  بن  حممد  والشوكاين  30/4؛   :،
األوطار:١42/7-١43؛ واحلدود والتعزيزات عند ابن 

القيم :ص 305-292 .
)8(  ينظر: السياسة الرشعية يف األحوال الشخصية: ص54 
-55؛ ومدكور، نظرية اإلباحة عند االصوليني والفقهاء: 

ص348؛ وتعليل األحكام: ص45-43 .
)9(  ينظر: اجلصاص، أحكام القرآن :324/2؛ والقرطبي، 
تاريخ  والطربي،  67/3-69؛  القرآن:  ألحكام  اجلامع 
الطربي ١47/6؛ وابن قدامة، املغني: 590-589/6 .

)١0(  ينظر: شلبي، تعليل االحكام :ص 56-48 .
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الغنائم)1( . فقد رأى  آية  أرض السواد مع دخوهلا يف 

عمر  عدم قسمتها عىل الغانمني)2( ، ويف مثل هذه 

الفتاوى أثر يف حتصني املجتمع .

وسائل  يف  التطور  الرابع:  السبب  الرابع:  املطلب 

احلياة وأساليبها :

وتدابري  وأساليبها  احلياة  وسائل  يف  التطور  يعد 

الصناعية  الثورة  أحدثته  وما  العرص  هذا  يف  شؤوهنا 

وسهولة االتصال ورسعة التنقل من مكان إىل مكان، 

العلم وتشابك منافعه ومصادره حتى صار  وتداخل 

الفتوى  تغري  أسباب  من  ذلك  يعد  الواحدة،  كالقرية 

واالجتهاد)3( .

هذا  يف  اإلسالمي  العامل  دول  استحدثت  فقد 

العرص كثريًا من األنظمة والتدابري السياسية واإلدارية 

واالجتامعية  واالقتصادية  واألمنية  والعسكرية 

إىل  املسلمني  تاريخ  يف  معروفًا  يكن  مل  مما  وغريها 

العرص احلديث فرتتب عىل ذلك أن استجدت يف حياة 

يف  سائدًا  كان  مما  كثريًا  غريت  كثرية  امور  املسلمني 

جمتمعاهتم ومعتادًا يف حياهتم، وإن كانت املجتمعات 

حياهتا  اإلنسانية  املجتمعات  من  كغريها  اإلسالمية 

أساليب  وتتجدد  وتتطور  تتغري  جوانبها  من  كثري  يف 

فان هلل  انام غنمتم من يشء  ))واعلموا  تعاىل:  قوله  )١(  هي 
نصوص  وهناك   ،١١ األنفال:  وللرسول...((  مخسه 
:430/3؛  القرآن  احكام  اجلصاص،  ينظر:  اخرى 
وابن  346/3-35١؛  اآلثار:  معاين  رشح  والطحاوي، 

حزم، االحكام رشح اصول االحكام: 50/3 .
)2(  ينظر: مدكور، نظرية االباحة :ص35١ .

العام:  الفقهي  الزرقا،  املدخل  ينظر: مصطفى بن أمحد    )3(
.926 /2

ووسائل معاشها باستمرار كام حصل يف عهد اخللفاء 

األحوال  وتغرّي  واملستجدات  القضايا  من  الراشدين 

العرص  ويف   ،-    - عهده  يف  يكن  مل  ما  والتدابري 

األموي استجد واستحدث يف بعض جوانب احلياة ما 

مل يكن يف عرص اخلالفة الرائدة، وهكذا باستمرار إىل 

العرص احلديث .

فمثالً وقع يف عهد عمر  مستجدات واستحدثت 

اخلمر،  شارب  عقوبة  يف  كالزيادة  ومعاجلات  تدابري 

وتقييد  ثالثًا،  واحد  بلفظ  الثالث  طالق  وامضاء 

،وكذلك  بالكتابيات  التزوج  كمنعه  املباحات  بعض 

،وتنظيم  للسجون  وانشائه  اجلند،  لدواوين  وضعه 

مدى  عىل  اإلدارية  الرتاتيب  من  ذلك  وغري  البيد، 

تاريخ املسلمني ،يقول عمر بن عبد العزيز رمحه اهلل: 

أحدثوا()4(  ما  بقدر  )أحكام(  أقضية  للناس  )حيدث 

العبارة  هذه  فرتد  هذا  عىل  االجتهاد  حركة  ،وتصري 

اجتهاداته  يف  أصالً  وجيعلها  مالك  اإلمام  لسان  عىل 

فيبنى عليها، ومن أمثلة تغرّي االجتهاد يف هذا العرص 

ما  العلم  وتقدم  واألساليب  الوسائل  تطور  عىل  بناء 

أحدث من نظم وتدابري جعل القضاء يف هذا العرص 

عىل درجات، وال يكون احلكم القضائي نافذًا إال بعد 

مروره بعدة درجات من املحاكم .

يف  النظر  اخلامس:  السبب  اخلامس:  املطلب 

املآالت: 

)4(  بدر الدين حممد بن هبادر الزركيش )ت 794ه(، البحر 
أمحد  بن  مصطفى  ١3١؛؛   /١ الفقه،:  اصول  يف  املحيط 

الزرقا، رشح القواعد الفقهية: ص229. 
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الواقعة سببًا  احلال يف  إليه  يؤول  ما  إىل  النظر  يعد 

يف تغري الفتوى)1(، فبعض الوقائع إذا نظر يف ظاهرها 

يكون  الوقوع  أو  السؤال  أثناء  يف  عليها  التي  واحلال 

إليه  هلا حكم، وإذا نظر وتأمل يف عواقبها وما يؤول 

احلال فيها، وما يرتتب عليها من نتائج يكون هلا حكم 

ينهى  لكن  مرشوعًا  األصل  يف  العمل  )فيكون  آخر، 

عنه لام يؤول إليه من مفسدة، أو يكون ممنوعًا يف أصله 

 . املصلحة()2(  من  ذلك  يف  لام  عنه  النهي  يرتك  لكن 

الرشعي  احلكم  ان  عىل  يدل  ما  السنة  يف  ثبت  فمثالً 

هو هدم البيت وإعادة بنائه عىل قواعد ابراهيم -عليه 

 - نظر فيام يرتتب عىل هذا  السالم- لكن النبي - 

لام  نفرة قريش عن اإلسالم  املفسدة وهي  الفعل من 

 - هذا  البيت فرتك -  ببناء  الفخر  يف نفوسهم من 

آخر  بحكم  وحكم  عليه  سيرتتب  لام  نظرًا  احلكم 

ترمجته  يف  البخاري  قال   . قريش  بناء  هدم  عدم  هو 

خمافة  االختيار  بعض  ترك  )باب  احلديث:  هذا  عىل 

منه( أشد  يف  فيقعوا  عنه  الناس  بعض  فهم  َيْقرُص  ان 

)3( ونص احلديث عنه: )لوال قومك حديث عهدهم 

بكفر لنقضت الكعبة()4( . وذكر ابن حجر مجلة فوائد 

املصلحة  )ترك  منها:  احلديث  هذا  من  استخلصها 

املنافق  ان  ذلك  ومن   . املفسدة()5(  يف  الوقوع  ألمن 

)١(  ينظر :مباحث يف احكام الفتوى :ص89 .
)2(  الشاطبي، املوافقات: ١98/4.

)3(  ابن حجر، فتح الباري :224/2 .
)4(  ابن حجر، فتح الباري :224/2؛ وينظر: صحيح مسلم 

مع رشحه للنووي: 3/47١ .
)5(  ابن حجر، فتح الباري :225/2؛ ونحو ذلك عندالنووي 

يف  وسعيه  لكفره  القتل  حكمه  نفاقه،  ظهر  الذي 

النبي  لكن  كلمتهم،  وتفريق  املسلمني  حال   إفساد 

املفسدة  من  إليه  يؤول  لام  مراعاة  ذلك  ترك   -    -

احلديث:  ونص  اإلسالم)6(،  عن  الناس  تنفري  وهي 

أصحابه( يقتل  حممدًا  أن  الناس  يتحدث  ال  )دعه 

املختارة  األمور  بعض  ترك  )فيه:  النووي:  قال   .  )7(

عىل  يرتتب  أن  من  خوفًا  املفاسد  بعض  عىل  والصب 

ان  روي  ما  ذلك  ومن   . منه()8(  أعظم  مفسدة  ذلك 

ابن عباس لام تفرس يف رجل جاءه يسأله: هل للقاتل 

عمدًا توبة؟ أنه سيقتل أجابه بأن ليس له توبة وقد كان 

املنكر  إنكار  ذلك:  ومن  توبة)9(،  عمدًا  للقاتل  يرى 

مع أنه مرشوع يف األصل، فإذا كان يؤول إىل مفسدة 

إنكار  كان  )فإذا  القيم:  ابن  قال   . يرتك  فإنه  أعظم 

املنكر يستلزم ما هو أنكر منه وأبغض إىل اهلل ورسوله 

ويمقت  يبغضه  اهلل  كان  وإن  إنكاره،  يسوغ  ال  فإنه 

أهله()10( . وينبغي عىل النظر يف املآالت األصل الكبري 

يف رشحه عىل صحيح مسلم :47١/3-472 واحلديث 
متفق عليه .

)6(  ينظر: املوافقات: ١97/4 .
ومسلم  4905؛  ورقم   35١8 رقم  البخاري  رواه    )7(

:445/5 مع رشح النووي .
)8(   النووي، رشح عىل صحيح مسلم :446-445/5 .

)9(  ينظر: القرطبي، اجلامع ألحكام القرآن: 97/4؛ وينظر: 
ابن كثري، تفسري ابن كثري: ١/536-535 .

أصل  وهو   ١5/3 املوقعني:  اعالم  اجلوزية،  قّيم  ابن    )١0(
متفق عليه، ينظر: ابن تيمية، جمموع الفتاوى: ١29/28-
والشاطبي،  225/4-258؛  الفروق  والقرايف،  ١30؛ 

املوافقات :272/2 .
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)سد الذرائع( أحد أدلة الرشيعة)1(، وقد جعله بعض 

العلامء أحد مسائل التكليف)2( .

المبحث الثالث: أهم الضوابط 
تغّير  االول:  الضابط  االول:  المطلب 

االعراف والعادات وفقه الواقع :

يعد هذا أحد الضوابط التي قيد هبا فقهاؤنا القول 

مناط  به  كان  بام  مقّيدًا  بالتغرّي  والقول  الفتوى،  بتغرّي 

حمكامت  اىل  اليتجاوزه  والعادة  العرف  فيه  احلكم 

احلدود  واليف  التعبدات  يف  فاليدخل  النصوص 

ويمكننا  املنصوصات،  يف  وال  القطعيات  واالحكام 

ال  والعادة  العرف  عىل  املبنية  االحكام  ان  القول 

التي  والعادات  العرف  تبدل  مع  تتبدل  الدليل  عىل 

مبّينًا  زيدان  عبدالكريم  الدكتور  يقول  عليها،  بنيت 

يتناول  ال  االحكام  يف  التغرّي  وهذا   ( الضابط  هذا 

االحكام  يتناول  فال  العرف،  عىل  املبنية  االحكام  اال 

التغرّي  هذا  أن  كام  الرشيعة،  هبا  جاءت  التي  القطعية 

ال يعد نسخًا للرشيعة؛ الن احلكم باق، وانام مل تتوفر 

العادة  ان  يوضحه  غريه،  فيطبق  التطبيق،  رشوط  له 

طرأت  قد  جديدة  حالة  ان  ذلك:  فمعنى  تغرّيت  اذا 

باق  االصي  احلكم  ان  أو  آخر،  حكم  تطبيق  تستلزم 

ولكن تغرّي العادة استلزم توافر رشوط معينة لتطبيقه( 

العرف  ضابط  يف  يشرتطون  العلامء  ان  العلم  مع   ،)3(

)١(  ينظر: ابن قّيم اجلوزية ،اعالم املوقعني: ١48/3-١7١ 
؛والشاطبي، املوافقات :١98/4 .

)2(  ابن قّيم اجلوزية ،اعالم املوقعني :3/١7١ .
)3(  الوجيز يف اصول الفقه: ص259؛ وله: املدخل لدراسة 

النصوص  اليصادم  ان  االحكام  عليه  تبنى  الذي 

الرشعية وكلياهتا، وحينئذ فتغرّي الفتوى عىل القول به 

املبني عليه مقّيدًا ايضًا هبذا القيد ومنضبط به .

الثاني:  الضابط  الثاني:  المطلب 

المصلحة :

نالحظ ان العلامء قّيدوا املصلحة التي تبنى عليها 

وحمكامهتا،  الرشيعة  نصوص  تصادم  ال  بأن  االحكام 

وال  فيه  نص  ال  فيام  فقط  وأجروها  ملغاة،  فهي  واال 

امجاع قال ابن القيم: ) االحكام نوعان: نوع ال يتغري 

وال  االزمنة  بحسب  ال  عليها،  هو  واحدة  حالة  عن 

الواجبات  كوجوب  االئمة  اجتهاد  وال  االمكنة، 

عىل  بالرشع  املقّدرة  واحلدود  املحرمات،  وحتريم 

وال  تغيري  اليه  يتطرق  ال  فهذا  ذلك،  ونحو  اجلرائم، 

يتغرّي  ما  الثاين:  والنوع  له،  وضع  ما  خيالف  اجتهاد 

وحااًل  مكانًا،  أو  زمانًا  له  املصلحة  اقتضاء  بحسب 

،كمقادير التغريات وأجناسها، وصفاهتا، فان الشارع 

قتل  قضية  ،وأما  املصلحة()4(  بحسب  فيها  ينوع 

عىل  للمصلحة  تقديم  فيها  فليس  بالواحد  اجلامعة 

النص ال معارضة له هبا، وال تغيري للحكم من أجلها، 

إحدامها منصوصة وهي  بل عندنا قضيتان خمتلفتان، 

قتل الواحد بالواحد، واألخرى ال نص فيها وهي قتل 

اجلامعة بالواحد إذا اشرتكت يف قتله فاجتهد الصحابة 

بناء عىل مقاصد الرشيعة يف  فيها  -ريض اهلل عنهم- 

حفظ النفوس وصيانتها عن اإلهدار، فعندنا قضيتان 

الرشيعة :ص١02. 
)4(  ابن قيم اجلوزية، اغاثة اللهفان: ١/ 330-33١. 
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وحكامن، لكل قضية حكمها،وهكذا تضمني الصنّاع، 

األمانة  الصانع  عىل  الغالب  ان  احلال  كان  إذا  فإنه 

بتعد او تفريط، فهو  فالقول قوله وال ضامن عليه إال 

وإذا  معه،  الظاهر  ألن  عليه؛  مدعى  احلالة  هذه  يف 

جاءت حالة صار الغالب عليه فيها اخليانة فاحلكم أنه 

الامل  احلالة مع صاحب  الظاهر يف هذه  يضمن؛ ألن 

وليس معه، فالصانع يف هذه احلالة مدٍع لعدم التعدي 

والتفريط، فعندنا قضيتان خمتلفتان لكل منهام حكمها 

فالقول  عليه  مدعى  فيها  الصانع  فاألوىل  املناسب، 

مدعى  الامل  وصاحب  مدٍع  فيها  هو  والثانية  قوله، 

عليه فالقول قول صاحب الامل، فلم يتغري احلكم ومل 

تتغري املصلحة، فاحلكم باٍق كام هو )البينة عىل املدعي 

واليمني عىل من أنكر()1( ،ومثل ذلك القول بالتسعري 

بعد ان مل يكن القول به يف عهد رسول اهلل صىل اهلل 

عليه وسلم، فقد يقال هو من باب تغري احلكم لتغري 

املصلحة، وليس كذلك: ألن هناك صورتني ومناطني 

إىل  حاجة  هناك  تكن  مل  األوىل  فالصورة  وحكمني، 

ارتفعت دون تدخل من أحد  التسعري ؛ألن األسعار 

باحتكار أو غريه فكان احلكم عدم التسعري، ويف الثانية 

وقع سبب من التجار باحتكار ادى اىل رفع االسعار، 

يتغريوهو  مل  ثابت  احلكم  ان  فثبت  بالتسعري،  فحكم 

عدم مرشوعيته عندعدم احلاجة اليه)2(.

)١(  حممد بن ادريس الشافعي، اختالف احلديث: ١/ 487. 
الشاطبي:  املقاصد عند  الريسوين، نظرية  ينظر: د. امحد    )2(

ص260. 

الثالث:  الضابط  الثالث:  المطلب 

السياسة الشرعية :

يالئم  بام  االمر  والة  قبل  من  الترصف  هي 

املصالح  جلب  يف  الكلية  وقواعده  الشارع  ترصفات 

انه عبارة عن اجتهاد ويل االمر  املفاسد)3(، أي  ودرء 

التوقيفيات  من  وليست  فيها  نصوص  ال  مواطن  يف 

واجلنايات  واحلدود  والقطعيات  واملحكامت 

املقدرات، وانام اجتهاد يف وقائع مستجدات ونوازل 

املرسلة  املصلحة  هو  ومتعلقه  مبناه  فيكون  حمدثات 

مواطن  يف  اال  جيري  ال  االجتهاد  ان  تقرر  ،وقد 

خمصوصة وانه )االجتهاد مع النص( وال )اجتهاد يف 

القطعيات والتوقيفيات( وانه جيري يف ضوء مقاصد 

خيرج  وال  يناقضها  ال  وكلياهتا،  وقواعدها  الرشيعة 

عند  فيه  نص  ال  فيام  املرسلة  املصلحة  وان  عليها، 

العلامء معتبة بنصوص الرشيعة وقواعدها وحمكامهتا 

وتتفق  اليها  وحتتكم  هبا  ترتبط  ومقاصدها  وكلياهتا 

معها)4(.

النصوص هي وقائع  التي وردت فيها  الوقائع  ان 

اقتضت احكاما  صاحبتها علل واسباب ومقتضيات 

تناسبها، اما الوقائع التي تستجد وحتدث فلها احكام 

بأربعني  فتقدير عقوبة اخلمر  احلال،  بمقتىض  تناسبها 

يقتيض،  الذي  وسببه  يناسبه،  الذي  ظرفه  له  كان 

الرشاب  يف  يسارعون  الناس  يكن  مل  عندما  وذلك 

)3(  ابن قّيم اجلوزية، الطرق احلكمية: ص١6. 
)4(  مقاصد الرشيعة وعالقتها باالدلة: ص525-62١؛ ابن 

عاشور، مقاصد الرشيعة: ص١5-١8. 
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الواقعة هلا حكمها، ولام اهنمك  فيه فهذه  وينهمكون 

الناس وتسارعوا كانت واقعة اخرى هلا حكمها الذي 

يناسبها، وان عمر بن اخلطاب ريض اهلل عنه نفسه كان 

يطبق احلكمني حسب احلال، وهكذا كان يفعل عثامن 

وعدم  التسعري  بعدم  احلكم  وهكذا   ، عنه  اهلل  ريض 

عنوة،  املفتوحة  األرض  قسمة  وكذا  املهور،  حتديد 

مناسب  ذلك  ان  االمام  رأى  اذا  مرشوع  فقسمتها 

اذا  مرشوع  قسمتها  وعدم  احلال،  يقتضيه  ما  حسب 

رأى ان ذلك مناسبًا ،وذكرابن القيم ان االمام خمرييف 

ارض العنوة بني قسمتها ووقفها )1( .

المطلب الرابع: الضابط الرابع: التطور 

في وسائل الحياة وأساليبها :

هذه  عىل  ترتتب  التي  واألحكام  الفتاوى  ان 

تتأثر  التي  اجلوانب  عىل  قارصة  تكون  قد  االمور 

القطعيات  من  وليست  واألحوال  بالظروف 

دائرةالنصوص  عن  واملحكامت،وخارجة  والكليات 

هذه  حُتَِقق  العلامءان  ،وقداشرتط  واملقاصدوالغايات 

الفتاوى مقاصد الرشيعة وغايتها)2(.

خاص  انه  احدمها  هبام:  يتقيد  ضابطان  وهلذا 

بالوسائل واألساليب، وثانيًا أنه مقيد بقواعد الرشيعة 

بني  يفرقون  العلامء  فان  وهلذا  ومقاصدها،  وكلياهتا 

فيفتون  املذكوران  الرشطان  فيهام  يتحقق  التي  النظم 

 /2 العباد:  خري  هدي  يف  املعاد  زاد  اجلوزية،  قّيم  ابن    )١(
عن  الفتاوى  متييز  يف  االحكام  القرايف،  ١73-١74؛ 

االحكام: ص١08.
رشح  الزرقا،  952؛  العام:2/  الفقهي  املدخل  شلبي،    )2(

القواعد الفقهية: ص228. 

بمرشوعيتهام ندبا او وجوبا حسب ما يقتضيه احلال، 

وبني النظم التي تفقد واحدا من الرشطني او مها معا 

فيفتون بعدم مرشوعيتهام،وقد عمل عمر بن اخلطاب 

ما كانت يف زمن  اشياءكثرية  ريض اهلل عنه من ذلك 

النبي، وذلك ككتبه اسامء اجلند يف ديوان اجلند ألجل 

الضبط، وكاشرتائه دار صفوان بن أمّية وجعلها سجنًا 

مع انه صىل اهلل عليه وسلم مل يتخذ سجنًا وال ابو بكر 

تنقل  التي  االدارية  االمور  هذه  مثل  عنه،  اهلل  ريض 

التقان االمور مما ال خيالف الرشع ال باس ،فهذا النوع 

من األنظمة الوضعية ال بأس به وال خيرج عن قواعد 

الرشع من مراعاة مصالح االمة، واما النظام املخالف 

االنثى  عىل  الذكر  تفضيل  ان  كدعوى  اهلل  لترشيع 

فيه،  استوائها  يلزم  وانه  بإنصاف،  ليس  املرياث  يف 

وكدعوى ان تعدد الزوجات ظلم، وان الطالق ظلم 

للمرأة، وان الرجم والقطع ونحوها اعامل وحشية ال 

يسوغ فعلها النسان ونحو ذلك، فتحكيم هذا النوع 

تبدل  )وليس  شلبي  ويقول   )3()... كفر  النظام  من 

اىل  املوصلة  واألساليب  الوسائل  بتبدل  اال  االحكام 

غاية الرشع()4(.

الخامس:  الضابط  الخامس:  المطلب 

النظر إلى المآالت :

ذلك  عىل  دل  وقد  منه،  البد  املآالت  يف  النظر 

حتقيق  باب  من  وهو  االمة،  وامجاع  والسنة  الكتاب 

-409 84، وينظر: 3/  البيان: 4/  )3(  الشنقيطي، أضواء 
 .457

)4(  شلبي، املدخل الفقهي العام :2/ 952.
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بحيث  مدركه  عىل  احلكم  تنزيل  يف  النظر  اي  املناط 

اىل تلك  النظر  حيقق مقصد الرشع، وذلك من حيث 

عىل  سيرتتب  وماذا  ومالبساهتا،  وظروفها  الواقعة 

النتائج والثامر هل هو موافقة ملقصد  هذا احلكم من 

اىل االستقبال  النظر  له ؟ فالبد من  او خمالفة  الشارع 

اخلاص(  املناط  )حتقيق  الشاطبي  يسميه  كام  وهو 

يف  والراسخ  واحلكيم  )الرباين  بأنه  صاحبه  ويصف 

يليق  ما  السائل عىل  وانه جييب  والفقيه  والعامل  العلم 

عن  اجلواب  قبل  املآالت  يف  ناظر  وانه  حالته،  يف 

السؤاالت( )1(. 

خاتمة ونتائج البحث
بعدهذا العرض جلزئيات هذا املوضوع ومتعلقاته 

يمكن تلخيص وعرض أهم النتائج يف االمور اآلتية :

1- ان احكام الرشيعة تنقسم إىل قسمني :

ال  أبدًا  تغيري  يدخله  ال  أنه  عىل  العلامء  أمجع  قسم 

بحسب الزمان وال بحسب املكان وال باعتبار احلال، 

ويشمل   . له  وضع  ما  خيالف  اجتهاد  يدخله  وال 

العبادات واحلدود واجلنايات املقدرات،  التوقيفات، 

وسائر  العامة  واملبادئ  الكلية  القواعد  فيه  ويدخل 

املنصوصات .

احلكم  علة  أن  احلياتية  املتغريات  معنى  ان   -2

يقتضيه  مناسب  حكم  هناك  فيكون  يتغريان  ومدركه 

ذلك املدرك وتلك العلة فهو انتقال املجتهد من حكم 

اىل حكم آخر، وليس تغريا يف االحكام، قال الشاطبي: 

)واعلم ان ما جرى ذكره من اختالف االحكام عند 

)١(  الشاطبي، املوافقات: 4/ 232. 

اختالف العوائد، فليس يف احلقيقة باختالف يف أصل 

اخلطاب)2(؛ ألن الرشع موضوع عىل أنه دائم أبدي ... 

وإنام معنى االختالف: ان العوائد اذا اختلفت رجعت 

كل عادة إىل أصل رشعي حيكم به عليها، كام يف البلوغ 

مثالً، فإن اخلطاب التكليفي مرتفع عن الصبي ما كان 

فسقوط  التكليف،  عليه  وقع  بلغ  فإذا  البلوغ؛  قبل 

التكليف قبل البلوغ ثم ثبوته بعده ليس باختالف يف 

اخلطاب، وانام وقع االختالف يف العوائد او الشواهد، 

وكذلك احلكم بعد الدخول بأن القول قول الزوج يف 

دفع الصداق بناء عىل العادة، وان القول قول الزوجة 

ليس  العادة،  تلك  نسخ  عىل  بناء  ايضا  الدخول  بعد 

جانبه  ترجح  الذي  احلكم  بل  حكم،  يف  باختالف 

مدعى  ألنه  بإطالق؛  قوله  فالقول  أصل  أو  بمعهود 

عليه، وهكذا سائر األمثلة فاألحكام ثابتة تتبع أسباهبا 

حيث كانت بإطالق( )3( .

3- ان اإلمجاع منعقد عىل عموم الرشيعة وشموهلا 

لكل زمان ومكان وحال .

قائمة المصادر والمراجع  
االيويب، حممد بن أمحد،

1- مقاصد الرشيعة وعالقتها باالدلة، دار هجر، 

1418هـ.

بكر ابو زيد )ت 2008م( ،

املكتب  القّيم،  ابن  عند  والتعزيرات  احلدود   -2

)2(  الشاطبي، االعتصام: ١/93. 
)3(  الشاطبي، االعتصام: ١/93. 
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االسالمي، 1403ه.

البوطي، حممد سعيد رمضان )ت 2013م(، 

3- ضوابط املصلحة، بريوت، دار الفكر.

ولطائف  الغريب  النظام  طغيان  بني  املرأة   -4

الترشيع الرباين، دار الفكر، 1996م.

احلليم  عبد  بن  امحد  االسالم  شيخ  تيمية،  ابن 

)ت728هـ(،

5- جمموع فتاوى شيخ االسالم، مجع عبدالرمحن 

بن قاسم، السعودية، توزيع وزارة االوقاف والشؤون 

االسالمية.

ابن اجلوزي، عبد الرمحن ابو الفرج )ت597هـ(،

6- مناقب عمر، بريوت، دار الفكر.

ابن حجر العسقالين، )ت852هـ(،
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دار املعرفة.

ابن حزم، عي بن امحد )ت456هـ(،

دار  ،بريوت،  االحكام  اصول  يف  االحكام   -8

اآلفاق اجلديدة.

9- املحىل، بريوت، دار الفكر.

خالف، عبدالوهاب )ـ 1956م( ،

القلم،  دار  الكويت،  الرشعية،  السياسة   -10

1408ه.

الريسوين، امحد،

11- نظرية املقاصد عند الشاطبي، الدار العاملية 

للكتاب، 1413ه.

الزرقا، امحد بن حممد )ت1357هـ(،

دار  دمشق،  الفقهية،  القواعد  رشح   -12

القلم،1409ه.

الزرقا، مصطفى بن امحد )ت1999م(،

13- املدخل الفقهي العام ،دار الفكر.

الزركيش، بدر الدين بن هبادر)ت794هـ(،

حتقيق:  الفقه،  اصول  يف  املحيط  البحر   -14

العلمية،  الكتب  دار  بريوت،  تامر، ط1،  حممد  حممد 

1421ه/2000م.

ابوسنة، امحد فهمي، 

دار  ط1،  الفقهاء،  رأي  يف  والعادة  العرف   -15

النهضة.

السيوطي، جالل الدين )ت911هـ(،

16- االشباه والنظائر، دار الباز للنرش والتوزيع، 
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الشاطبي، ابواسحاق ) 794هـ(،

17- االعتصام، بريوت، دار املعرفة، 1405ه.

18- املوافقات، مكة املكرمة، دار الباز.

الشافعي، حممد بن ادريس ) ت204هـ(،

19- اختالف احلديث، حتقيق: عامر امحد حيدر، 

1405ه/  الثقافية،  الكتب  مؤسسة  بريوت،  ط1، 

1985م.  

20- الرسالة، حتقيق :امحد حممد شاكر، القاهرة، 

1358ه/ 1939م.

21-أحكام القرآن، حتقيق: عبد الغني عبد اخلالق، 

بريوت، دار الكتب العلمية، 1400ه.

شلبي، امحد،
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الشنقيطي، حممد االمني )ت1973م( ،

23- أضواء البيان يف ايضاح القرآن بالقرآن،املطابع 
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سلمة  بن  حممد  بن  امحد  الطحاوي، 
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زهري  حممد  حتقيق:  اآلثار،  معاين  رشح   -27

النجار، ط1، بريوت، دار الكتب العلمية، 1399ه.
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الشخصية،  االحوال  يف  الرشعية  السياسة   -28

دار النفائس، 1418ه.
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الملخص
إن حتديد مصادر احلكم الرشعي ُتعدُّ من مرتكزات الدرس األصويل، وحماور عناية  الباحثني،  وال ريب أن 

القول بصحة أصٍل ما، لبس باليشء السهل؛ ألنه ستبنى عليه كثري من الفروع الفقهية، لذلك يتطلب هذا األمر، 

األناة يف القول، والتؤدة يف النظر.

حياول البحث اإلجابة عن التساؤل الذي مفاده: إذا علمنا أن احلكم الرشعي مرتبط بخطاب اهلل تعاىل، فهل 

ذلك  يعني انحصار احلكم يف اخلطاب، بحيث ال يوجد مصدر آخر للحكم  الرشعي سواه، أم ثمة مصدر آخر؟

الكلامت املفتاحية: االستدالل، أفعال اهلل، الكونية، األحكام، الرشعية

Abstract

Determining the sources of the legal ruling is one of the foundations of the 

fundamentalist study and the focus of attention of researchers, and there is no 

doubt that saying the validity of an original is a confusion with the easy thing 

Because many jurisprudential branches will be built on it, so this requires patience 

in saying, and diligence in looking.

The research tries to answer the question: If we know that the legal ruling is 

linked to the discourse of God Almighty, then does this mean that the ruling 

is limited to the discourse, so that there is no other source for the Sharia ruling 

except for it, or is there another source?
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االستدالل بأفعال اهلل الكونية عىل األحكام الرشعية
......................................................................................... األستاذ الدكتور عراك جرب شالل

المقدمة
اهلل،  رسول  عىل  والسالم  والصالة  هلل،  احلمد 

وعىل آله وصحبه، وبعد:

لقد تنوعت مناهج األصوليني يف مصادر التلقي، 

التي  اجلهود  يف  ذلك  ويتجىل  االستدالل،  وطرق 

شهدهتا املدونة األصولية قدياًم وحديثًا، عىل يد أفذاذ 

باب  يف  يندرج  ومما  وفقهاء،  أصوليني  من  العلامء، 

العناية، التنبيه عىل بعض املواضع التي قد تكون بعيدة 

جيعلها  مما  العلمي،  الوسط  يف  املعريف  التداول  عن 

عرضة للغفلة عنها، مع كوهنا مهمة يف باهبا.

الرشعي  احلكم  مصادر  حتديد  إن  البحث:  أمهية 

عناية  وحماور  األصويل،  الدرس  مرتكزات  من  ُتعدُّ 

لبس  ما،  أصٍل  بصحة  القول  أن  ريب   الباحثني،  وال 

الفروع  من  كثري  عليه  ستبنى  ألنه  السهل؛  باليشء 

القول،  يف  األناة  األمر،  هذا  يتطلب  لذلك  الفقهية، 

والتؤدة يف النظر.

مشكلة البحث: حياول البحث اإلجابة عن تساؤٍل 

مفاده: إذا علمنا أن احلكم الرشعي مناط بخطاب اهلل 

تعاىل، فهل ذلك  يعني انحصار احلكم يف خطاب اهلل، 

بحيث ال يوجد مصدر آخر للحكم  الرشعي سواه، أم 

ثمة مصدر آخر يمكن أن نأخذ منه احلكم وهو فعل 

اهلل الكوين؟

خطة البحث:  تكونت مما يأيت:

املبحث األول: تعريف احلكم الرشعي. 

املبحث الثاين: البيان بفعل اهلل تعاىل. 

املبحث الثالث: االستدالل بفعل اهلل تعاىل. 

املبحث الرابع: التطبيقات الفقهية. 

املسألة األوىل: حكم فعل قوم لوط. 

املسألة الثانية: اهلالك العام والترتس. 

املسألة الثالثة: ما يتعلق باآلداب. 

املبحث اخلامس: املناقشة والقول املختار. 

خامتة ونتائج البحث فاملصادر. 

المبحث األول
تعريف الحكم الشرعي

سار علامء أصول الفقه يف تعريف احلكم الرشعي 

عىل مسالك عدة، وهي:

هو:  عندهم  الشائع  والتعريف  اجلمهور:  مسلك 

خطاب الشارع املتعلق بأفعال املكلفني باالقتضاء، أو 

التخيري، أو الوضع)1(.

بينهم،  فيام  األلفاظ  بعض  يف  يسري  اختالف  مع 

يقول:  إذ  كالغزايل،  القيود  ببعض  اكتفى  فبعضهم 

تعلق  إذا  الرشع  خطاب  عن  عبارة  عندنا  »احلكم 
»احلكم  بأنه:  البيضاوي  وعرفه  املكلفني«.)2(  بأفعال 

خطاب اهلل تعاىل املتعلق بأفعال املكلفني باالقتضاء, أو 

التخيري«.)3( وبعض املعارصين استبدل القيود الثالثة 

بغريها،  والوضع  والتخيري  االقتضاء  وهي  األخرية 

وذلك  باإلنشاء«.)4(  املكلفني  بأفعال  »املتعلق  فقال: 

من أجل التخلص من لفظ )أو( الوارد يف التعريف، 

)1(  بنظر: بيان املخترص رشح خمترص ابن احلاجب، 325/1.
)2(  املستصفى، ص45.

)3(  هناية السول رشح منهاج الوصول، ص16.
)4(  حممد أبو النور زهري، أصول الفقه، 44/1.
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والصواب أن لفظ )أو( هنا ليس للشك، بل للتقسيم، 

فال يقدح يف التعريف، وعليه فال داعي للعدول عن 

التعريف.

أما اآلمدي فقد ناقش تعريف اجلمهور، ثم وضع 

املفيد  الشارع  »خطاب  بأنه:  الرشعي  للحكم  تعريفًا 

فائدة رشعية«.)1( وُيالحظ عليه: أنه تعريف غري مانع، 

لدخول اخلطاب الذي يفيد فوائد رشعية ال عالقة هلا 

باألحكام، مثل املوعظة من قصص األمم السابقة.

خيتاروا  أن  األصوليني  بعض  آثر  الفقهاء:  مسلك 

مسلك تعريف الفقهاء، فذهبوا إىل تعريف احلكم بأنه 

نفسه.  اخلطاب  وليس  اخلطاب،  عىل  املرتتب  األثر 

قال البخاري احلنفي: »والفقهاء يطلقونه عىل ما ثبت 

إطالق  بطريق  جمازًا،  واحلرمة  كالوجوب  باخلطاب 

املخلوق،  عىل  كاخللق  املفعول،  عىل  املصدر  اسم 

لكن لام شاع فيه صار منقواًل اصطالحيًا وهو حقيقة 
اصطالحية«.)2(

يقول التفتازاين: »املقصود تعريف احلكم املصطلح 

كالوجوب  باخلطاب  ثبت  ما  وهو  الفقهاء،  بني 

واحلرمة وغريمها مما هو من صفات فعل املكلف، ال 
نفس اخلطاب الذي هو من صفات اهلل تعاىل«.)3(

بقوله:  ذلك  عن  األصوليني  بعض  عب  وقد 
»مدلول خطاب الشارع«.)4(

)1(  اإلحكام يف أصول األحكام، /96.
أصــول  يف  التنقيــح  ملتــن  التوضيــح  عــىل  التلويــح  رشح    )2(

.25/1 الفقــه، 
)3(  رشح التلويح عىل التوضيح، مرص، 24/1.

)4(  رشح الكوكب املنري، 333/1.

وهنا تنبيهان:

اإلسنوي:  قال  الشارع(:  )خطاب  قيد  األول: 

أي:  وخماطبة،  خطابًا  خياطبه  عمرًا،  زيد  »خاطب 
وجه اللفظ املفيد إليه، وهو بحيث يسمعه، فاخلطاب 

إىل  أفاد  ما  توجيه  تعاىل  اهلل  وخطاب  التوجيه,  هو 

املستمع، أو من يف حكمه, لكن مرادهم هنا بخطاب 

اهلل تعاىل هو ما أفاد، وهو الكالم النفساين؛ ألنه احلكم 

الرشعي، ال توجيه ما أفاد؛ ألن التوجيه ليس بحكم، 

فأطلق املصدر وُأريد ما ُخوطب به عىل سبيل املجاز، 

من باب إطالق املصدر عىل اسم املفعول«.)5( 

كالم  هو  الفقه  أصول  علم  يف  املبحوث  والكالم 

اهلل اللفظي، وأما الكالم النفي عند من يثبته، فمحل 

بحثه هو كتب العقائد. ويدخل حتت خطاب الشارع 

كلٌّ من: القرآن الكريم، السنة النبوية. وما يدالن عليه 

مثل: اإلمجاع والقياس.

الثاين: قيد)املتعلق بأفعال املكلفني(: قيٌد خرج به 

ما يأيت:

• وصفاته، 	 اهلل  بذات  املتعلق  الشارع  خطاب 

جئ﴾ ی  ی  ﴿ی  تعاىل:  كقوله 

]البقرة: 282[.

• كقوله 	 أفعاهلم،  ال  املكلفني،  بذوات  املتعلق 

ۅ﴾  ۋ  ۋ  ﴿ٴۇ  تعاىل: 

]األعراف: 11[.  

• املتعلق بغري املكلفني من املخلوقات، كقوله 	

ڳ﴾ ]النازعات: 30[. ڳ  گ  تعاىل: ﴿گ 

)5(  هناية السول، ص16.
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وسواء علينا أقلنا أنَّ املقصود باحلكم هو اخلطاب 

عىل  املرتتب  األثر  هو  باحلكم  املقصود  أو  نفسه، 

اخلطاب، فإنه يظهر من كالم األصوليني بوضوح أن 

كال  عىل  الشارع  خطاب  يف  منحرٌص  الرشعي  احلكم 

االحتاملني.

المبحث الثاني
البيان بفعل هللا تعالى

إذا اتضح لدينا مفهوم احلكم الرشعي، وعلمنا أنه 

انحصار  يعني  ذلك  فهل  تعاىل،  اهلل  بخطاب  مرتبط 

احلكم يف اخلطاب، بحيث ال يمكن أن يوجد مصدر 

ترتبط  مصادر  ثمة  أم  سواه،  الرشعي  للحكم  آخر 

إليها  تطرق  من  قلَّ  املسألة  هذه  الرشعي؟  باحلكم 

أنه  إىل  إشارًة  تيمية  ابن  عند  نجد  إْذ  األصوليني.  من 

يمكن استثامر احلكم الرشعي من يشء خارج خطاب 

ذلك:  بيان  سياق  يف  فيقول  اهلل،  فعل  وهو  الشارع، 

»األصل: قول اهلل تعاىل، وفعله، وتركه القول، وتركه 
الفعل، وقول رسول اهلل صل اهلل عليه وسلم، وفعله، 

جرت  قد  كانت  وإن  العمل.  وتركه  القول،  وتركه 

عادة عامة األصوليني أهنم ال يذكرون من جهة اهلل إال 

قوله الذي هو كتابه، ومن جهة رسول اهلل صىل اهلل 

عليه وسلم قد يقولون بام يقول أصحابنا قوله وفعله 

وإقراره«.)1( وكالمه واضح يف أنَّ فعل اهلل من مصادر 

يف الترشيع.

وقال القرايف: »يمكن البيان من اهلل تعاىل بالقول، 

وأما بالفعل والكتابة واإلشارة، فقد رصح اإلمام فخر 

)1(  املسودة يف أصول الفقه، ص298.

ألنه  تعاىل،  اهلل  عىل  هبا  البيان  استحالة  عىل  الدين)2( 

ذكره يف اإلشارة بمعنى يشمل الثالثة، وفيام قاله نظر، 

بسبب أنه رصح بإمكان البيان بالقول من اهلل تعاىل، 

احلروف  به  املراد  ألن  تعاىل،  عليه  يستحيل  والقول 

واألصوات الدالة عىل الكالم النفّي، وهذا يستحيل 

قيامه بذات اهلل تعاىل، وإنام يبني به إذا خلقه يف بعض 

اهلل  شاء  َمن  أو  السالم،  عليه  كجبيل  خملوقاته، 

تعاىل، وأما الكالم النفساين الذي هو قائم بذات اهلل 

تعاىل فال يمكن البيان به، ألن الصفات الربانية كلها 

مدلولة ال داللة، وإنام يدلنا ما ظهر حلواسنا، والذي 

ال  اللساين  هو  إّنام  العادات  جماري  يف  حلواسنا  يظهر 

النفساين، وإذا تعذر جتويز البيان عىل اهلل تعاىل بالبيان 

تعاىل  يبني  أن  القويل وأنه خيلقه يف بعض عباده، جاز 

يف  األمور  هذه  خيلق  بأن  واإلشارة،  والكتابة  بالفعل 

بعض خملوقاته، ويقع بيانًا كام قلناه يف األصوات، وال 

فرق بينهام إاّل يف الصورة«.)3( 

وما ألزم به القرايفُّ للرازيَّ من حجة فهو ملزم، إذ 

ال فرق بني ما أثبته من جواز البيان بالقول، وما نفاه 

ينطلقان من نفس  بالفعل، سيام أهنام  البيان  من جواز 

البيان  كان  وإذا  النفي،  الكالم  إثبات  وهو  األصل 

بالكالم النفي غري ممكن، لزم أن يكون بيشء نستطيع 

القرايف إىل رضورة  اللفظي، فعاد  فهمه، وهو الكالم 

إثبات الكالم اللفظي من أجل ان يوجد البيان املفهم.

وقد قرر يف هذا السياق أنه ال مانع أن يكون البيان 

)2(  هو الرازي. ينظر: املحصول،175/3.
)3(  رشح تنقيح الفصول، ص280.
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وجدت  فإْن  ذلك،  يف  حمذور  وال  والفعل،  بالقول 

موجود  فذلك  بالفعل  البيان  يف  التشبيه  من  اخلشية 

أيضًا يف البيان بالقول، فام يقال يف البيان الفعي يقال 

مثله يف البيان القويل. 

للحكم  اهلل  بيان  جواز  إىل  النهاية  يف  ويصل 

الرشعي بالقول أو بالفعل.

لكن القرايف مل يوضح لنا كيف يمكن لنا معرفة أن 

هذا الفعل املعني من اهلل هو من األفعال البيانية، فهو 

النقاط عىل احلروف، سوى  باملسألة ومل يضع  بدأ  قد 

أن فتح باب البحث والنقاش فيها.

بعض  رتب  »قد  الامتريدي:  منصور  أبو  وقال 

من  وقع  ما  رتبة  أعالها  فقال:  ذلك،  أصحابنا 

ثم  باإلشارة،  ثم  بالفعل،  ثم  باخلطاب،  الداللة 

من  بيان  ويقع  قال:  العلة.  عىل  بالتنبيه  ثم  بالكتابة، 

اهلل سبحانه وتعاىل هبا كلها خال اإلشارة«.)1( وهذا 

يقع،  تعاىل  اهلل  من  بالفعل  البيان  أن  يعني  الكالم 

وال حمذور يف ذلك.

المبحث الثالث
االستدالل بفعل هللا تعالى

حاصالً،  تعاىل  اهلل  من  بالفعل  البيان  كان  إذا 

جدًا،  مهم  سؤال  هذا  به؟  االستدالل  يكون  فكيف 

إذ االسرتسال يف اعتامد ذلك والتوسع يف االستعامل، 

سيقود إىل تفريط ال حُيمد عقباه، فبداًل من أن يكون 

املرجع يف حتديد احلكم الرشعي هو اخلطاب الرشعي، 

علــم  مــن  احلــق  حتقيــق  إيل  الفحــول  إرشــاد  عــن:  نقــالً    )1(
.25/2 األصــول، 

سيكون النظر إىل أفعال اهلل الكونية بوصفها مصدرًا 

من مصادر الترشيع. وهذا قد يسبب نوعًا من اإلرباك 

يف االستدالل.

فعندما نراجع كالم األصوليني نجدهم ال يعّرجون 

د  عىل هذه النقطة يف مصنفاهتم، وهذا اإلعراض املتعمَّ

له ما يبره، وذلك من كون االستدالل بفعل اهلل أمرًا 

غري منضبط، كام أنه خيالف املعهود يف كون التكليف 

ناجتًا عن اخلطاب الرشعي ال عن أفعال اهلل الكونية.

ومع اإلعراض عن هذا األصل من قبل األصوليني، 

املسائل  بعض  عىل  يعثر  العلامء  لكالم  املتتبع  أن  إال 

بأدلة  فيها  االحتجاج  كان  وقد  الفقهاء،  ناقشها  التي 

عن  عبارة  هي  يل  الشارع،  خطاب  قبيل  من  ليست 

أفعال كونية صاردة من اهلل تعاىل، وقد استدلوا هبا عىل 

بعض األحكام الرشعية. وهذا بطبيعة احلال يستدعي 

ترديد النظر يف استدالالهتم هذه، وعدم إمهال ما ذكره 

الفقهاء يف مصنفاهتم؛ وتكون نقطة البدء من إيراد أبرز 

املسائل التي بحثوها يف هذا الصدد يف مبحث خاص.

المبحث الرابع
التطبيقات الفقهية

بحث الفقهاء بعض املسائل الفقهية التي استدلوا 

حكمها  ملعرفة  الكونية،  تعاىل  اهلل  بأفعال  عليها 

الرشعي، ولعلَّ من أبرز هذه املسائل ما يأيت:

املسألة األوىل: حكم فعل قوم لوط:

لوط،  قوم  فاحشة  ارتكب  فيمن  الفقهاء  اختلف 

وذلك عىل النحو اآليت:

القول األول: جيب التعزير، وليس فيه حد، وهذا 
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قول اإلمام أيب حنيفة.)1(

الفاعل  يرجم  الرجم،  حكمه  الثاين:  القول 

حمصنني،  غري  أو  حمصنني  كانا  سواء  به،  واملفعول 

وإنام يشرتط التكليف فيهام، وال يشرتط اإلسالم وال 
احلرية. وهذا قول الاملكية.)2(

حمصنا  كان  إن  الزنا،  حكم  حكمه  الثالث:  القول 

الشافعية  قال  وبه  فاجللد،  حمصن  غري  او  فالرجم، 
واحلنابلة.)3(

القتل، سواء أكان حمصنًا أو  الرابع: حكمه  القول 
غري حمصن، وهو قول عند الشافعية.)4(

والذي هيمنا يف هذا املوضع هو بعض األدلة التي 

أثناء االستدالل عىل أقواهلم. قال  أوردها العلامء هنا 

 « اللوطي؟ قال:  ابن عباس: ما حد  أبو نرضة: ُسئل 

يتبع  ثم  منكسًا،  به  فريمى  القرية،  يف  بناء  أعىل  ينظر 

احلجارة ».)5( ويبدو أن ابن عباس )ريض اهلل عنهام( 

قوم  عقوبة  يف  الواردة  اآلية  إىل  هذا  قوله  يف  استند 

لوط، وهو يف حقيقته استدالل بفعل اهلل الكوين، وهو 

الرجم هلم.

فذكر  احلنبي،  املذهب  أدلة  قدامة  ابن  ساق  وقد 

من ضمنها: »وألن اهلل تعاىل عذب قوم لوط بالرجم، 

)1(  ينظر: فتح القدير، 262/5.
)2(  ينظر: القوانني الفقهية، 232/3.

املنهــاج،  ألفــاظ  معــاين  معرفــة  إىل  املحتــاج  مغنــي  ينظــر:    )3(
.94/6 اإلقنــاع،  متــن  عــن  القنــاع  كشــاف   ،443/5

)4(  ينظر: مغني املحتاج  443/5 .
)5(  الســنن الكــبى، البيهقــي، بــاب مــا جــاء يف حــد اللوطــي، 

.17024 رقــم 

عقوبتهم«. بمثل  فعلهم  فعل  من  يعاقب  أن  فينبغي 

)6( وهذا واضح منه أنه استدالل بفعل من أفعال اهلل 

الكونية.

ڦ  ڤ  وقال الرازي: »أنه تعاىل قال: ﴿ڤ 

ڦ﴾ ]األعراف:84[، والظاهر أن  ڦ 
املراد من هذه العاقبة ما سبق ذكره، وهو إنزال احلجر 

عليهم، ومن املجرمني الذين يعملون عمل قوم لوط؛ 

فصار  إليه،  فينرصف  السابق  املذكور  هو  ذلك  ألن 

من  عىل  احلجارة  اهلل  أمطر  كيف  فانظر  اآلية:  تقدير 

عقيب  احلكم  وذكُر  املخصوص،  العمل  ذلك  يعمل 

علة  الوصف  ذلك  كون  عىل  يدل  املناسب  الوصف 

اجلرم  هذا  كون  تقتيض  اآلية  فهذه  احلكم،  لذلك 

املخصوص،  الزاجر  هذا  حلصول  علة  املخصوص 

أينام  احلكم  هذا  حيصل  أن  وجب  العلة  ظهرت  وإذا 
حصلت هذه العلة<.)7(

أوجه:  قتله  كيفية  يف  »ثم  أيضًا:  الرازي  وقال 

باحلجارة،  يرجم  وثانيها:  رقبته كاملرتد،  أحدها: حتز 

وهو قول مالك وأمحد وإسحاق، وثالثها: هيدم عليه 

اهلل  ريض  الصديق  بكر  أيب  عن  ذلك  يروى  جدار، 

يموت،  حتى  جبل  شاهق  من  يرمى  ورابعها:  عنه، 

يروى ذلك عن عي عليه السالم.

عذب  تعاىل  اهلل  ألن  الوجوه؛  هذه  ذكروا  وإنام 

ٿ  ﴿ٿ  تعاىل:  فقال  ذلك،  بكل  لوط  قوم 

ٹ﴾  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ 

)6(  املغني، 61/9.
)7(  مفاتيح الغيب = التفسري الكبري، 312/14.
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]احلجر:74[«.)1(

اهلل  ريض  عباس  ابن  »وكان  الرسخي:  وقال 

يلقى  ثم  القرية  من  األماكن  أعىل  ُيعىل  يقول:  عنهام 

﴿ٿ  تعاىل:  قوله  وهو  باحلجارة،  فيتبع  منكوسًا 

ٹ﴾ ]احلجر:  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ 
74[ اآلية«.)2(

واللوطية  الفاحشة  أهل  »وأما  تيمية:  ابن  ويقول 

مجهور  عند  ثيبني،  أو  بكرين  كانا  سواء  فريمجان، 

الذنوب  يف  وليس  لوط.  قوم  اهلل  رجم  كام  العلامء، 

وقد  الفاحشة.  هذه  أهل  إال  بالرجم  أهله  يعاقب  ما 

رجم  واحد،  غري  وسلم  عليه  اهلل  صىل  النبي  رجم 

الغامدية،  ورجم  مالك،  بن  ماعز  ورجم  اليهوديني، 

الراشدون أيضًا.  ورجم آخر، وكذلك رجم خلفاؤه 

وكذلك ما يعاقب اهلل به أهل ذلك، كام روى البخاري 

يف صحيحه تعليقًا جمزومًا به وهو داخل يف الصحيح 

أنه  األشعري  غنم  بن  الرمحن  عبد  عن  رشطه  الذي 

سمع النبي صىل اهلل عليه وسلم يقول: »ليكونن من 

أمتي اقوام يستحلون احِلَر واحلرير، واخلمر واملعازف، 

بسارحة  عليها  يروح  َعَلم،  جنب  اىل  أقوام  ولينزلنَّ 

هلم، يأتيهم حلاجتهم فيقولون ارجع إلينا غدًا، فيبيتهم 

اهلل ويضع العلم، ويمسخ آخرين، قردة وخنازير اىل 

يوم القيامة. فالعقوبة بام عوقبت به األمم املتقدمة من 

قذف ومسخ وخسف إنام يكون ملن شاركهم فاستحل 

)1(  مفاتيح الغيب 303/23.
)2(  املبسوط، 79/9.

ما حرمه اهلل ورسوله«.)3(

وقال أيضًا: »قد علم باالضطرار من دين اإلسالم 

الفاحشة  حتريم  لوط:  قوم  بعد  األمم  سائر  ودين 

اللوطية، وهلذا بني اهلل يف كتابه أنه مل يفعلها قبل قوم 

املستحلني  اهلل  عذب  وقد  العاملني،  من  أحد  لوط 

طمس  حيث  األمم،  من  أحدًا  عذبه  ما  بعذاب  هلا 

سافلها  عاليها  فجعل  مدائنهم،  وقلب  أبصارهم 

الرشيعة  جاءت  وهلذا  السامء.  من  باحلجارة  وأتبعهم 

بالرجم  يقتل صاحبها  القتل:  فيها  التي  الفاحشة  بأن 

وسلم  عليه  اهلل  صىل  النبي  رجم  كام  باحلجارة، 

والغامدية،  األسلمي،  مالك  بن  وماعز  اليهوديني، 

والرجم  الراشدون.  خلفاؤه  بعده  ورجم  وغريهم، 

رشعه اهلل ألهل التوراة والقرآن. ويف السنن عن النبي 

صىل اهلل عليه وسلم: )من وجدمتوه يعمل عمل قوم 

اتفق  وهلذا  به(«)4(.  واملفعول  الفاعل  فاقتلوا  لوط 

الصحابة عىل قتلهام مجيعا؛ لكن تنوعوا يف صفة القتل: 

أعىل  يرمى من  قال:  يرجم، وبعضهم  قال:  فبعضهم 

جدار يف القرية ويتبع باحلجارة، وبعضهم قال: حيرق 

بالنار. وهلذا كان مذهب مجهور السلف والفقهاء أهنام 

يرمجان، بكرين كانا أو ثيبني، حرين كانا أو مملوكني، 
أو كان أحدمها مملوكًا لآلخر<.)5(

)3(  االستقامة، 188/2.
لــوط،  قــوم  عمــل  عمــل  فيمــن  بــاب  داود،  أبــو  أخرجــه    )4(
رقــم 4462، والرتمــذي، بــاب مــا جــاء يف حــد اللوطــي، رقــم 
رقــم  لــوط،  قــوم  مــن عمــل عمــل  بــاب  وابــن ماجــه،   ،1456

.2561
)5(  جمموع الفتاوى، 543/11.
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وقال أيضًا: »وكان عذاب كل أمة بحسب ذنوهبم 

العاتية  الشديدة  بالريح  عاد  قوم  فعذب  وجرائمهم. 

من  بأنواع  لوط  قوم  وعذب  يشء،  هلا  يقوم  ال  التي 

العذاب مل يعذب هبا أمة غريهم. فجمع هلم بني اهلالك 

والرجم باحلجارة من السامء وطمس األبصار وقلب 

واخلسف  سافلها  عاليها  جعل  بأن  عليهم  ديارهم 

بالنار  شعيب  قوم  وعذب  سافلني.  أسفل  إىل  هبم 

التي أحرقتهم وأحرقت تلك األموال التي اكتسبوها 

بالصيحة  فأهلكهم  ثمود  وأما  والعدوان.  بالظلم 

فامتوا يف احلال. فإذا كان هذا عذابه هلؤالء وذنبهم مع 

الرشك عقر الناقة التي جعلها اهلل آية هلم، فمن انتهك 

عباده  وعقر  ونواهيه  بأوامره  واستخف  اهلل  حمارم 

أحوال  اعتب  ومن  عذابًا.  أشد  كان  دماءهم  وسفك 

العامل قدياًم وحديثًا وما يعاقب به من يسعى يف األرض 

بالفساد وسفك الدماء بغري حق وأقام الفتن واستهان 

بحرمات اهلل، َعِلَم أن النجاة يف الدنيا واآلخرة للذين 
آمنوا وكانوا يتقون«.)1(

ويقول الشوكاين: »وما أحق مرتكب هذه اجلريمة 

ومقارف هذه الرذيلة الذميمة بأن ُيعاقب عقوبة يصري 

شهوة  يكرس  تعذيبًا  وُيعذب  للمعتبين،  عبة  هبا 

ما  قوم  بفاحشة  أتى  بمن  فحقيٌق  املتمردين،  الفسقة 

سبقهم هبا من أحد من العاملني أن يصىل من العقوبة 

وقد  لعقوبتهم.  مشاهبًا  والشناعة  الشدة  يف  يكون  بام 

العذاب  بذلك  واستأصل  هبم،  تعاىل  اهلل  خسف 

)1(  املصدر نفسه، 250/16.

بكرهم وثيبهم«.)2(

ويبدو من كالم هؤالء العلامء أهنم استدلوا بأفعال 

فعلهم  مثل  يفعل  فمن  القياس،  عىل  الكونية  اهلل 

فعقوبته مثل عقوبتهم، وهذا هو الغرض األساس من 

الكتاب  يف  الواردة  السابقة،  لألمم  القرآين  القصص 

والسنة.

املسألة الثانية: اهلالك العام والترتس

عن نافع بن جبري بن مطعم، قال: حدثتني عائشة 

اهلل  صىل  اهلل  رسول  قال  قالت:  عنها،  اهلل  ريض 

ببيداء  كانوا  فإذا  الكعبة،  جيش  )يغزو  وسلم:  عليه 

قلُت:  قالْت:  وآخرهم«  بأوهلم  خيسف  األرض،  من 

وفيهم  بأوهلم وآخرهم،  يا رسول اهلل، كيف خيسف 

بأوهلم  »خيسف  قال:  منهم؟  ليس  ومن  أسواقهم، 

وآخرهم، ثم يبعثون عىل نياهتم(.)3( وقد بّوب اإلمام 

يؤم  الذي  باجليش  اخلسف  باب  صحيحه:  يف  مسلم 

البيت. ثم أورد فيه بعض األحاديث، ومنها:

عن عبيد اهلل ابن القبطية، قال: دخل احلارث بن 

أم  عىل  معهام،  وأنا  صفوان  بن  اهلل  وعبد  ربيعة  أيب 

سلمة أم املؤمنني، فسأالها عن اجليش الذي خيسف 

به، وكان ذلك يف أيام ابن الزبري، فقالت: قال رسول 

اهلل صىل اهلل عليه وسلم: )يعوذ عائذ بالبيت، فيبعث 

ببيداء من األرض خسف هبم(  فإذا كانوا  إليه بعث، 

قال:  كارهًا؟  كان  بمن  فكيف  اهلل  رسول  يا  فقلت: 

)خيسف به معهم، ولكنه يبعث يوم القيامة عىل نيته(.

)2(  نيل األوطار، 140/7.
)3(  رواه البخاري، باب ما ذكر يف األسواق، رقم 2118. 
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عبث  قالت:  عائشة  أن  الزبري،  بن  اهلل  عبد  وعن   )1(

فقلنا:  منامه،  يف  وسلم  عليه  اهلل  صىل  اهلل  رسول 

تفعله،  تكن  مل  منامك  يف  شيئًا  صنعت  اهلل  رسول  يا 

فقال: )العجب إن ناسًا من أمتي يؤمون بالبيت برجل 

بالبيداء  كانوا  إذا  حتى  بالبيت،  جلأ  قد  قريش،  من 

خسف هبم(، فقلنا: يا رسول اهلل إن الطريق قد جيمع 

وابن  واملجبور  املستبرص  فيهم  )نعم،  قال:  الناس، 

مصادر  ويصدرون  واحدًا،  مهلكًا  هيلكون  السبيل، 
شتى، يبعثهم اهلل عىل نياهتم(.)2(

»ويف هذا احلديث من الفقه:  قال القايض عياض: 

جتنب أهل املعايص والبعد عنهم، وجتنب جمالس الظلم 

املكر.  باجلميع  وحييق  البالء  يعّم  لئال  البغي؛  ومجوع 

وفيه: أن من كّثر سواد قوم فهو منهم، وأن املعايص إذا 
كثرت ومل ُتنكر ومل ُتغري، عمت العقوبة«.)3(

وقال النووي: »ويف هذا احلديث من الفقه: التباعد 

من أهل الظلم، والتحذير من جمالستهم وجمالسة البغاة 

ونحوهم من املبطلني، لئال يناله ما يعاقبون به. وفيه: 

أن من كثر سواد قوم جرى عليه حكمهم، يف ظاهر 
عقوبات الدنيا«.)4(

االستدالل  »ووجه  العسقالين:  حجر  ابن  وقال 

منه هنا أن للنية تأثريًا يف العمل، القتضاء اخلب أن يف 

)1(  رواه مســلم، بــاب اخلســف باجليــش الــذي يــؤم البيــت، رقــم 
.2882

)2(  رواه مســلم، بــاب اخلســف باجليــش الــذي يــؤم البيــت، رقــم 
 .2884

)3(  إكامل املعلم بفوائد مسلم، 416/8.
)4(  املنهاج رشح صحيح مسلم بن احلجاج، 7/18.

عىل  بعثوا  إذا  فإهنم  واملختار،  املكره  املذكور  اجليش 
نياهتم وقعت املؤاخذة عىل املختار دون املكره«.)5(

احلديث،  هذا  فهم  يف  آخر  اجتاهًا  هناك  أن  ويبدو 

عىل  احلديث  هبذا  االستدالل  املنري  ابن  رفض  فقد 

حديث  يف  املهلب  »وذهب  فقال:  الرشعية  األحكام 

عائشة إىل من كثر سواد العصاة تلزمه العقوبة معهم. 

وأنَّ مالكًا استنبط من احلديث معاقبة جليس شارب 

اخلمر وإْن مل يرشب. وهذا عندي مردود، فإن العقوبة 

واملحن  الساموية،  املحنة  هي  احلديث  يف  املذكورة 

قال  وهلذا  الرشعية.  العقوبات  هبا  تقاس  ال  الساموية 

)صىل اهلل عليه وسلم(: )ويبعثون عىل نياهتم( دلَّ عىل 

الدنيا  معهم يف  امتحنوا  والسوقة  املقاتلة عوقبوا،  أن 
خاصة«.)6(

فقال:  املنري  ابن  ابُن حجر كالَم  احلافظ  أقرَّ  ولقد 

اخلمر  رشبة  جيالس  من  عقوبة  مالك  منه  »واستنبط 
التي  العقوبة  بأن  املنري  بن  وتعقبه  يرشب،  مل  وإن 

عليها  يقاس  فال  الساموية،  اهلجمة  هي  احلديث  يف 

قال  حيث  احلديث  آخر  ويؤيده  الرشعية.  العقوبات 
ويبعثون عىل نياهتم«.)7(

والعلامء استنبطوا من هذا احلديث حكم الترتس، 

افعال  من  فعل  وهي  معينة،  عقوبة  يف  ورد  فاحلديث 

العلامء عىل حكم رشعي هو مسالة  به  واستدل  اهلل، 

الترتس.

)5(  فتح الباري رشح صحيح البخاري، 115/4.
)6(  املتواري عي تراجم أبواب البخاري، ص243.

)7(  فتح الباري رشح صحيح البخاري، 341/4.
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وجه االستدالل: أن اهلل تعاىل قادر عىل التمييز بني 

العقوبة  يف  عاملهم  ذلك  ومع  املقرص،  وغري  املقرص 

ال  فالذي  كذلك،  كان  فاذا  واحدة،  معاملة  الدنيوية 

من  معذور  املقرص  وغري  املقرص  بني  التمييز  يستطيع 

باب أوىل.

الفوائد  يستنبطون  احلديث  رشاح  زال  وال 

واألحكام الرشعية من هذا احلديث.

يقول العيني: »ذكر ما يستفاد منه: يستفاد منه قطعًا 

قصد هذا اجليش ختريب الكعبة، ثم خسفهم بالبيداء 

الصادق  ملخب  إلخبار  الكعبة  إىل  وصوهلم  وعدم 

اجليش  يكون هذا  أن  التني: حيتمل  ابن  وقال  بذلك، 

فينتقم  الكعبة  هيدمون  الذين  هم  هبم  خيسف  الذي 

منهم فيخسف هبم. ُردَّ عليه بوجهني: أحدمها: أن يف 

بعض طرق احلديث عند مسلم: )أن ناسًا من أمتي(، 

والذين هيدموهنا من كفار احلبشة، واآلخر: أن مقتىض 

بل  كذلك،  وليس  اهلدم  بعد  هبم،  خيسف  كالمه: 

خسفهم قبل الوصول إىل مكة، فضالً عن هدمها. ومما 

يستفاد منه: أن من كثر سواد قوم يف معصية وفتنة أن 

العقوبة تلزمه معهم، إذا مل يكونوا مغلوبني عىل ذلك. 

وجد  من  أن  هذا  من  استنبط  مالكًا  أن  ذلك:  ومن 

يعاقب،  أنه  يرشب  ال  وهو  اخلمر  يرشبون  قوم  مع 

احلديث  يف  التي  العقوبة  بأن  بعضهم  عليه  واعرتض 

العقوبات  عليها  يقاس  فال  الساموية،  اهلجمة  هي 

أيضا  الرشعية  العقوبات  ألن  نظر،  وفيه:  الرشعية، 

بنية  تعتب  األعامل  أنَّ  ذلك:  ومن  الساموية،  باألمور 

العامل والشارع أيضا، قال: )ولكل أمرئ ما نوى(، 

الظلم  أهل  التحذير من مصاحبة  ومن ذلك وجوب 

وجمالستهم وتكثري سوادهم إال ملن اضطر. فإن قلت: 

ما تقول يف مصاحبة التاجر ألهل الفتنة؟ هل هي إعانة 

هلم عىل ظلمهم أو هي من رضورات البرشية؟ قلت: 

ظاهر احلديث يدل عىل الثاين. واهلل أعلم. فإن قلت: 

وإياهم  مجعه  من  أو  اخلروج  عىل  أكره  من  ذنب  ما 

أيضا  وأم سلمة  لام سألت  إن عائشة  قلت:  الطريق؟ 

بمن  فكيف  اهلل!  رسول  يا  فقلت:  )قالت:  سألت، 

كان كارها؟( رواه مسلم، أجاب صىل اهلل عليه وسلم 

نياهتم هبا(، فامتوا حني حرضت  )يبعثون عىل  بقوله: 
آجاهلم، ويبعثون عىل نياهتم«.)1(

الفقه  من  احلديث  هذا  »ويف  املباركفوري:  وقال 

لئال  جمالستهم  من  والتحذير  الظلم  أهل  من  التباعد 

ۇئ ۇئ  ﴿ تعاىل:  قال  به،  يعاقبون  ما  يناله 

ېئېئ﴾  ېئ  ۈئ  ۈئ  ۆئ  ۆئ 
جرى  قوم  سواد  كثر  من  أن  وفيه:  ]األنفال:25[، 

عليهم حكمهم يف ظاهر عقوبات الدنيا<.)2(

الذي  اجليش  أهلك  تعاىل  »فاهلل  تيمية:  ابن  وقال 

املكره، مع  فيهم وغري  املكره  ينتهك حرماته  أن  أراد 

نياهتم.  عىل  يبعثهم  أنه  مع  بينهم  التمييز  عىل  قدرته 

بني  يميزوا  أن  املجاهدين  املؤمنني  عىل  جيب  فكيف 

املكره وغريه وهم ال يعلمون ذلك؟«.)3( واستدالله 

بفعل اهلل الكوين واضح جدًا.

)1(  عمدة القاري رشح صحيح البخاري، 237/11.
)2(  مرعاة املفاتيح رشح مشكاة املصابيح، اهلند، 485/9.

)3(  الفتاوى الكبى، 552/3.
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وأما الغزايل فقد جعل مسألة الترتس من املصالح 

املرسلة، ويبدو أنه ال يرى االستدالل عليها باحلديث 

أعاله، ولذلك جعلها من ضمن املسائل التي ال يشهد 

الثالث  املراتب  عن  كالمه  بعد  فقال  معني،  نصٌّ  هلا 

الرضوريات واحلاجيات والتحسينيات ما نصه: »أما 

إليه  يبعد يف أن يؤدي  الواقع يف رتبة الرضورات فال 

ومثاله:  معني،  أصل  له  يشهد  مل  وإن  جمتهد،  اجتهاد 

املسلمني  أسارى  من  بجامعة  ترتسوا  إذا  الكفار  أن 

اإلسالم  دار  عىل  وغلبوا  لصدمونا  عنهم  كففنا  فلو 

لقتلنا مسلاًم  الرتس  املسلمني، ولو رمينا  كافة  وقتلوا 

معصومًا مل يذنب ذنبًا، وهذا ال عهد به يف الرشع، ولو 

كففنا لسلطنا الكفار عىل مجيع املسلمني فيقتلوهنم ثم 

هذا  قائل:  يقول  أن  فيجوز  أيضًا،  األسارى  يقتلون 

األسري مقتول بكل حال فحفظ مجيع املسلمني أقرب 

إىل مقصود الرشع؛ ألنا نعلم قطعًا أن مقصود الرشع 

تقليل القتل، كام يقصد حسم سبيله عند اإلمكان، فإن 

مل نقدر عىل احلسم قدرنا عىل التقليل، وكان هذا التفاتًا 

الرشع،  مقصود  كوهنا  بالرضورة  ُعلم  مصلحة  إىل 

عن  خارجة  بأدلة  بل  معني،  وأصل  واحد  بدليل  ال 

احلرص.

قتل  وهو  الطريق  هبذا  املقصود  هذا  حتصيل  لكن 

من مل يذنب غريب مل يشهد له أصل معني، فهذا مثال 

مصلحة غري مأخوذة بطريق القياس عىل أصل معني. 

باعتبار ثالثة أوصاف: أهنا رضورة  وانقدح اعتبارها 

الكفار يف  لو ترتس  ما  معناها  كلية. وليس يف  قطعية 

إذ ال رضورة،  الرتس،  إذ ال حيل رمي  بمسلم،  قلعة 

فبنا غنية عن القلعة، فنعدل عنها إذ مل نقطع بظفرنا هبا؛ 

مجاعة  معناها  يف  وليس  ظنية،  بل  قطعية  ليست  ألهنا 

لنجوا، وإال غرقوا  منهم  لو طرحوا واحدًا  يف سفينة 

بجملتهم؛ ألهنا ليست كلية إذ حيصل هبا هالك عدد 

حمصور، وليس ذلك كاستئصال كافة املسلمني؛ وألنه 

ليس يتعني واحد لإلغراق إال أن يتعني بالقرعة، وال 
أصل هلا«.)1(

وقد تابعه عىل هذا كثري من األصوليني.)2(

املسألة الثالثة: ما يتعلق ببعض اآلداب

ما سبق ذكره هو يف باب األحكام، أما فيام يتعلق 

االستدالل  فيمكن  واسع،  فاألمر  املرعية  باآلداب 

بأفعال اهلل الكونية عىل بعض اآلداب السلوكية.

وأقسامها،  القرآن  علوم  عن  الشاطبي  تكلم  وقد 

فذكر يف القسم الثالث ما يأيت:

والفوائد  األصلية  القواعد  من  أنواع  عىل  يشتمل 

الفرعية، واملحاسن األدبية؛ فلنذكر منها أمثلة يستعان 

هبا يف فهم املراد:

ودلَّ  اإلنذار،  قبل  املؤاخذة  عدم  ذلك:  -فمن 

ى  ﴿ى  بقوله:  نفسه  عن  تعاىل  إخباره  ذلك  عىل 

]اإلرساء:15[،  ەئ﴾  ەئ  ائ  ائ 
فجرت عادته يف خلقه أنه ال يؤاخذ باملخالفة إال بعد 

ڃ  إرسال الرسل، فإذا قامت احلجة عليهم ﴿ڃ 

چچ﴾ ]الكهف:29[، ولكل  چ  چ  ڃ 

)1(  املستصفى، ص176-175.
الــرازي، املحصــول، 163/6،  املثــال:  ينظــر عــىل ســبيل    )2(

.160/4 اإلحــكام،  اآلمــدي، 
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جزاء مثله.

خاطب  ما  عىل  احلجة  إقامة  يف  اإلبالغ  -ومنها: 

نفسه عىل  برهانًا يف  القرآن  أنزل  تعاىل  فإنه  اخللق؛  به 

صحة ما فيه، وزاد عىل يدي رسوله من املعجزات ما 

يف بعضه الكفاية.

-ومنها: ترك األخذ من أول مرة بالذنب، واحللم 

عىل  متادهيم  مع  بالعذاب،  املعاندين  تعجيل  عن 

اجلحود بعد وضوح البهان، وإن استعجلوا به.

يف  ونحوها  بالكناية  العبارة  حتسني  -ومنها: 

املواطن التي حيتاج فيها إىل ذكر ما يستحيا من ذكره يف 

ې﴾ ]النساء:  ې  عادتنا، كقوله تعاىل: ﴿ې 

ائ  ائ  ى  ى  ې   ﴿ .]43

ۆئ  ۇئ  ۇئ  وئ وئ  ەئ  ەئ 
]التحريم:12[.  ېئ﴾  ۈئ  ۈئ  ۆئ 
حتى إذا وضح السبيل يف مقطع احلق، وحرض وقت 

وإليه  منه،  بد  فال  به  الترصيح  ينبغي  بام  الترصيح 

ڇ  چ چ  چ  چ  ڃ  اإلشارة بقوله: ﴿

]البقرة:26[.  ڍڌ﴾   ڍ  ڇ  ڇ  ڇ 

ٴۇۋ﴾ ]األحزاب:53[. ۈ  ۈ  ۆ  ﴿ۆ 
جمرى  عىل  واجلري  األمور،  يف  التأين  -ومنها: 

حقنا،  يف  املعهود  وهو  باالحتياط،  واألخذ  التثبت، 

عليه  اهلل  )صىل  اهلل  رسول  عىل  القرآن  أنزل  فلقد 

وسلم( نجومًا يف عرشين سنة حتى قال الكفار: ﴿ۆئ 

ېئېئ﴾ ]الفرقان:32[.  ېئ  ۈئ  ۈئ  ۆئ 
یی﴾   ىئ  ىئ  ﴿ىئ  اهلل:  فقال 

ٺ  ٺ  ڀ  ]الفرقان:32[. وقال: ﴿ڀ 

ٿ﴾ ]اإلرساء:106[. ٿ  ٿ  ٺ  ٺ 
رب  باب  قصدوا  إذا  العباد  تأدب  كيفية  -ومنها: 

األرباب بالترضع والدعاء، فقد بني مساق القرآن آدابًا 

استقرئت منه، وإْن مل ينص عليها بالعبارة، فقد أغنت 

أنَّ  ترى  فأنت  بالتعبري،  الترصيح  عن  التقرير  إشارة 

نداء اهلل للعباد مل يأت يف القرآن يف الغالب إال بـ )يا( 

املشرية إىل بعد املنادي؛ ألن صاحب النداء منزه عن 

قرر  فإذا  عنهم،  باالستغناء  موصوف  العباد،  مداناة 

نداء العباد للرب أتى بأمور تستدعي قرب اإلجابة:

قرب  إىل  املشري  النداء  حرف  إسقاط  -منها: 

عنه،  غافل  غري  املنادي  مع  حارض  وأنه  املنادى، 

يف  يأت  مل  إذ  املعنى  هذا  الراغب  استشعار  عىل  فدلَّ 

ې﴾  ﴿ې  كقوله:  )ربنا(،  )ربنا(  إال  الغالب 

ڀڀ﴾  ]البقرة:127[. ]البقرة:286[. ﴿پ 

املقتيض  الرب  باسم  النداء  جميء  كثرة  -ومنها: 

متعلق  العبد  فكان  وإصالحها،  العباد  بأمور  للقيام 

بمن شأنه الرتبية والرفق واإلحسان، قائالً: يا من هو 

املصلح لشئوننا عىل اإلطالق أتم لنا ذلك.

-ومنها: تقديم الوسيلة بني يدي الطلب، كقوله: 

ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ﴿ٿ 
﴿ٻ  ]الفاحتة:6-5[،  ڤ﴾  ٹ  ٹ 
ٻ  ٻ  ٻ﴾  ]آل عمران: 16[، ﴿ٱ  ٻ 
اآلداب  من  ذلك  غري  إىل  عمران:53[،  ]آل  ٻ﴾ 

التي تؤخذ من جمرد التقرير.)1(

)1(  ينظر: املوافقات، 200/4-203 بترصف.
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ونالحظ يف كالم الشاطبي أنه عّب عن أفعال اهلل 

عادة  من  مأخوذ  هو  »وقسم  فقال:  اهلل،  عادة  بتعبري 
اهلل تعاىل يف إنزاله، وخطاب اخللق به«.)1(

المبحث الخامس
المناقشة والقول المختار

مسلكني  املوضوع  هذا  يف  لدينا  أن  القول  يمكن 

لالستدالل، ومها:

بعقوبات  باالستدالل  يتعلق  ما  األول:  املسلك 

اهلل لألمم السابقة، الداّل عىل حتريم األفعال التي من 

غبار  ال  مسلك  وهذا  عليهم،  العقوبة  نزلت  أجلها 

عليه يف ذلك.

القصص  ذكر  من  األساس  الغرض  ألنَّ  وذلك 

واملوعظة  العبة  أخذ  هو  السابقني  لألقوام  القرآين 

يف  تعاىل  قال  التسلية،  ألجل  وليس  قصصهم،  من 

ەئ  ەئ  ﴿ائ  هناية قصة يوسف عليه السالم: 

ېئ  ۈئ  ۈئ  ۆئ  ۇئۆئ  ۇئ  وئ  وئ 
ی  ىئ  ىئ  ىئ  ېئ  ېئ 
مئ﴾  حئ  جئ  ی  ی  ی 
]يوسف:111[، وهذا يقتيض منا أن نجتنب األفعال 

عن  ونبتعد  بسببها،  اإلهلية  العقوبات  استحقوا  التي 

ۉ  الوسائل املفضية إليها، قال تعاىل: ﴿ۅ 

ۉ﴾ ]احلرش:2[.
نفعل  بأن  بالعصاة،  العقوبة  إيقاع  الثاين:  املسلك 

هبم مثل األفعال الكونية التي وقعت فيمن فعل مثل 

فعل  من  نأخذ  أن  ذلك:  ومثال  قبلهم،  ممن  فعلهم 

)1(  املوافقات 200/4.

جريمة قوم لوط ونلقيه من فوق جبل، أو مكان عاٍل، 

أو من طائرة، ونحو ذلك.

وهذا املسلك فيه نظر، فإنه لو صح ذلك فإنه يلزمنا 

الواردة  الكونية  العقوبات  لكل  التتبع  بمهمة  القيام 

السابقة،  لألقوام  حصلت  التي  والسنة  الكتاب  يف 

األقوام  أولئك  أفعال  مثل  فعل  من  عىل  نطبقها  لكي 

املعذبني، وال شك أن هذا ليس بمطلوب منا. كام أنه 

اهلل  أن  ذلك  بطالن  يؤكد  ومما  ينضبط.  يكاد  ال  أمر 

تعاىل قد عذب بعض املجرمني بالنار، ونحن منهيون 

النهي  الرشيف  احلديث  يف  ورد  فقد  ذلك،  فعل  عن 

عن التعذيب بالنار، فقال النبي عليه الصالة والسالم: 

)ال تعذبوا بعذاب اهلل()2(، فهذا من ناحية األحكام.

خاتمة ونتائج البحث
أبرز  هنا  أسجل  أن  يمكن  البحث  هذا  هناية  يف 

النتائج واملالحظات التي تضمنها، وكام يأيت:

الرشعي . ١ احلكم  تعريف  يف  الوارد  )أو(  لفظ 

للتقسيم وليس للشك.

أنه . 2 الرشعي  احلكم  تعريف  األصوليني يف  مسلك 

خطاب الشارع، بينام مسلك الفقهاء أنه األثر املرتتب 

عىل خطاب الشارع.

يمكن استثامر احلكم الرشعي من خارج اخلطاب، . 3

وهو فعل اهلل  تعاىل.

بالقول . 4 يقع  تعاىل  اهلل  البيان من  مانع من كون  ال 

رقــم  اهلل،  بعــذاب  يعــذب  ال  بــاب  البخــاري،  أخرجــه    )2(
.3017
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وبالفعل.

االستدالل بأفعال اهلل الكونية مل يذكره األصوليون . 5

الفقهاء يف مصنفاهتم  الفقه، بل ذكره  يف كتب أصول 

الفقهية.

لوط، . 6 قوم  فعل  يفعل  فيمن  العلامء  اختلف 

اهلل  بفعل  استدلوا  شاهق،  من  يرمى  بأنه   والقائلون 

الكوين بقوم لوط، املذكور يف القران الكريم.

تعاىل . 7 اهلل  بفعل  الترتس  بمسألة  القائلون  استدل 

الكوين باجليش الذي يؤم الكعبة.

الكريم املتضمنة . 8 القرآن  الشاطبي أن قصص  ذكر 

ألفعال اهلل باألقوام السابقة، يمكن االستفادة منها يف 

بعض األحكام الرشعية، واآلداب املرعية.

تعاىل . 9 اهلل  بتعذيب  االستدالل  يف  املعتمد  املسلك 

لألقوام السابقة ينبغي عدم التوسع فيه.

واحلمد هلل رب العاملني.

المصادر
بن . ١ عي  احلسن  أبو  األحكام،  أصول  يف  اإلحكام 

أيب عي بن حممد بن سامل  اآلمدي )املتوىف: 631هـ(، 

املكتب  بريوت،  عفيفي،  الرزاق  عبد  املحقق: 

اإلسالمي.

إرشاد الفحول إيل حتقيق احلق من علم األصول، . 2

اليمني  اهلل  الشوكاين  عبد  بن  حممد  بن  عي  بن  حممد 

)املتوىف: 1250هـ(، املحقق: الشيخ أمحد عزو عناية، 

دمشق، دار الكتاب  العريب، ط1، 1999م .

عبد . 3 بن  أمحد  العباس  أبو  الدين  تقي  االستقامة، 

احلليم بن عبد السالم بن عبد اهلل بن أيب القاسم بن 

)املتوىف:  الدمشقي  احلنبي  احلراين  تيمية  ابن  حممد 

728هـ(، املحقق: د. حممد رشاد سامل، املدينة املنورة، 

جامعة اإلمام حممد بن سعود، ط3،  1403ه

أصول الفقه، حممد أبو النور زهري، املكتبة األزهرية . 4

للرتاث .

بن . 5 بن موسى  ُمْسِلم، عياض  بَفَواِئِد  املُْعِلِم  إِكاَمُل 

الفضل  أبو  السبتي،  اليحصبي  عمرون  بن  عياض 

إِْساَمِعيل،  حْيَيى  الدكتور  املحقق:  544هـ(،  )املتوىف: 

ط1،  والتوزيع،  والنرش  للطباعة  الوفاء  دار  مرص، 

1998م.

 بيان املخترص رشح خمترص ابن احلاجب، حممود بن . 6

عبد الرمحن )أيب القاسم( ابن أمحد بن  حممد، أبو الثناء، 

شمس الدين األصفهاين )املتوىف: 749هـ(، املحقق: 

حممد مظهر بقا، السعودية، دار  املدين، ط1، 1986م.

عبيد . 7 التنقيح،  ملتن  التوضيح  عىل  التلويح  رشح 

)املتوىف  احلنفي،  املحبويب  البخاري  مسعود  بن  اهلل 

719هـ(، حتقيق زكريا عمريات، بريوت، دار الكتب 

العلمية، 1996م .

الدين مسعود . 8 التوضيح، سعد  التلويح عىل  رشح 

مكتبة  مرص،  793هـ(،  )املتوىف:  التفتازاين  عمر  بن 

 صبيح .

حممد . 9 البقاء  أبو  الدين  تقي  املنري،  الكوكب  رشح 

الفتوحي  املعروف  عي  بن  العزيز  عبد  بن  أمحد  بن 

بابن النجار احلنبي )املتوىف: 972هـ(، املحقق: حممد 

الزحيي ونزيه محاد، مكتبة  العبيكان، ط2، 1997م .
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رشح تنقيح الفصول، أبو العباس شهاب الدين . ١0

الشهري  الاملكي  الرمحن  عبد  بن  إدريس  بن  أمحد 

 بالقرايف )املتوىف: 684هـ(، املحقق: طه عبد الرؤوف 

سعد، رشكة الطباعة الفنية املتحدة،  ط1، 1973م.

عمدة القاري رشح صحيح البخاري، أبو حممد . ١١

حممود بن أمحد بن موسى بن أمحد بن حسني احلنفي 

دار  بريوت،  855هـ(،  )املتوىف:  العيني  الدين  بدر 

إحياء الرتاث العريب.

أبو . ١2 الدين  تقي  تيمية،  البن  الكبى  الفتاوى 

العباس أمحد بن عبد احلليم بن عبد السالم ابن تيمية 

دار  بريوت،  728هـ(،  )املتوىف:  الدمشقي  احلراين 

الكتب العلمية، ط1، 1987م.

بن . ١3 أمحد  البخاري،  صحيح  رشح  الباري  فتح 

وأبوابه  كتبه  رقم  الشافعي،  العسقالين  بن حجر  عي 

وأحاديثه: حممد فؤاد عبد الباقي، بريوت، دار املعرفة، 

1379ه.

فتح القدير، حممد بن عبد الواحد املعروف بابن . ١4

اهلامم )املتوىف: 861هـ(، دار  الفكر.

كشاف القناع عن متن اإلقناع، منصور بن يونس . ١5

بن صالح الدين ابن حسن بن إدريس البهويت احلنبي 

)املتوىف: 1051هـ(، بريوت، دار الكتب العلمية.

شمس . ١6 سهل  أيب  بن  أمحد  بن  حممد  املبسوط، 

دار  بريوت،  483هـ(،  )املتوىف:  الرسخي  األئمة 

املعرفة، 1993م.

أمحد . ١7 البخاري،  أبواب  تراجم  عي  املتواري 

القايض،  خمتار  بن  القاسم  بن  منصور  بن  حممد  بن 

اجلروي  اجلذامي  املنري  ابن  الدين  نارص  العباس  أبو 

صالح  املحقق:  683هـ(،  )املتوىف:  اإلسكندراين 

الدين مقبول أمحد، الكويت، مكتبة املعال.

أمحد . ١8 العباس  أبو  الدين  تقي  الفتاوى،  جمموع 

728هـ(،  )املتوىف:  احلراين  تيمية  بن  احلليم  عبد  بن 

املحقق: عبد الرمحن بن حممد بن قاسم، جممع امللك 

النبوية،  املدينة  الرشيف،  املصحف  لطباعة  فهد 

اململكة العربية السعودية، 1995م.

املحصول، أبو عبد اهلل حممد بن عمر بن احلسن . ١9

بن احلسني التيمي الرازي امللقب بفخر  الدين الرازي 

)املتوىف: 606هـ(، دراسة وحتقيق: الدكتور طه جابر 

فياض العلواين، مؤسسة  الرسالة، ط3، 1997م .

عبيد . 20 املصابيح،  مشكاة  رشح  املفاتيح  مرعاة 

)املتوىف:  املباركفوري  السالم  عبد  حممد  بن  اهلل 

والدعوة  العلمية  البحوث  إدارة  اهلند،  1414هـ(،  

واإلفتاء، ط3، 1984م.

الغزايل . 2١ حممد  بن  حممد  حامد  أبو  املستصفى، 

الطويس )املتوىف: 505هـ(، حتقيق: حممد  عبد السالم 

ط1،  العلمية،  الكتب  دار  بريوت،  الشايف،  عبد 

1993م.

املسودة يف أصول الفقه، بدأ بتصنيفها اجلّد: جمد . 22

تيمية )ت: 652هـ(،  وأضاف  بن  السالم  الدين عبد 

682هـ(،  )ت:  تيمية  بن  احلليم  عبد  األب:  إليها 

)728هـ(،  بن  تيمية  أمحد  احلفيد:  االبن  أكملها  ثم 

املحقق: حممد عبد احلميد، دار الكتاب العريب.

املنهاج، . 23 ألفاظ  معاين  معرفة  إىل  املحتاج  مغني 
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االستدالل بأفعال اهلل الكونية عىل األحكام الرشعية
......................................................................................... األستاذ الدكتور عراك جرب شالل

الرشبيني  اخلطيب  أمحد  بن  حممد  الدين،  شمس 

الكتب  دار  بريوت،  977هـ(،  )املتوىف:  الشافعي 

العلمية، ط1، 1994م.

املغني، أبو حممد موفق الدين عبد اهلل بن أمحد بن . 24

حممد بن قدامة اجلامعيي، الشهري بابن قدامة املقديس 

)املتوىف: 620هـ(، مكتبة القاهرة.

اهلل . 25 عبد  أبو  الكبري،  التفسري   = الغيب  مفاتيح 

)املتوىف:  الرازي  التيمي  احلسن  بن  عمر  بن  حممد 

ط3،  العريب،  الرتاث  إحياء  دار  بريوت،  606هـ(، 

1420ه.

أبو . 26 احلجاج،  بن  مسلم  صحيح  رشح  املنهاج 

)املتوىف:  النووي  رشف  بن  حييى  الدين  حميي  زكريا 

ط2،  العريب،  الرتاث  إحياء  دار  بريوت،  676هـ(، 

1392ه.

املوافقات، إبراهيم بن موسى بن حممد اللخمي . 27

)املتوىف:   790هـ(،  املحقق:  الشاطبي  الغرناطي 

دار  السعودية،  اململكة  سلامن،  آل  حسن  بن  مشهور 

ابن عفان، ط1، 1997م. 

هناية السول رشح منهاج الوصول، عبد الرحيم . 28

بن احلسن بن عي اإلسنوي الشافعّي، أبو  حممد، مجال 

الدين )املتوىف: 772هـ(، بريوت، دار الكتب العلمية، 

ط1، 1999م.

نيل األوطار، حممد بن عي بن حممد بن عبد اهلل . 29

)املتوىف: 1250هـ(، حتقيق: عصام  اليمني  الشوكاين 

الدين الصبابطي، مرص، دار احلديث، ط1، 1993م.
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المحور األول: الحياة: متغيراتها، ونوازلها في نصوص الشريعة اإلسالمية

الملخص
إن اهلل ابتىل األمم بأنواع من األوبئة واألمراض املهلكة عىل فرتات متعددة من الزمن، وهذا البحث يدور 

بني  ظهرت  التي  واألمراض  األوبئة  من  نامذج  وبيان  األبدان،  تصيب  التي  واألمراض  األوبئة  حقيقة  حول 

الناس، وقد حوى القرآن العظيم منهجا عظيام، فأشار إىل أسباب هذه األوبئة واألمراض وبني طرق عالجها 

والوقاية منها قبل وقوعها، وأثرها عىل األفراد واجلامعات، فإن رشيعة اإلسالم جاءت حلفظ األبدان واألرواح 

من اهلالك، وما من مرض إال ويف القرآن العظيم والسنة النبوية إشارة لسببه وعالجه.

الكلامت املفتاحية: األوبئة، احلياتية، املتغريات، األسباب، العالج.

Abstract

Allah has afflicted nations with types of epidemics and deadly diseases over 

multiple periods of time, and this research is about the reality of epidemics 

and diseases that affect the bodies, and to clarify examples of epidemics and 

diseases that have appeared among people, and the Holy Qur’an has contained 

a great approach, pointing to the causes of these epidemics and diseases and 

showed the methods of treating and preventing them before they occur and 

their impact on individuals and groups, the Islamic law came to save bodies 

and souls from destruction, and the Holy Qur’an and Sunnah of the Prophet 

have an indication of the causes and treatments of all diseases.

Keywords: epidemiology, life, variables, causes, treatment                  
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األوبئة احلياتية املعارصة )نشأهتا - أسباهبا - طرق عالجها( من خالل نصوص القرآن الكريم
................................................................................................. أ. خالد حسني إسامعيل

مقدمة
احلمد هلل أنزل كتابه شفاء للناس من مجيع األسقام 

واألدواء، والصالة والسالم عىل نبينا حممد وعىل آله 

وصحابته أمجعني، ومن سار عىل هنجهم بإحسان إىل 

يوم الدين، أما بعد؛ 

احلياة  سنن  من  سنة  واملحن  االبتالءات  فإّن 

الدنيا، فحياة اإلنسان ال  اقتضتها حكمة اهلل يف هذه 

ختلو من املصائب والشدائد، وهذه سنة اهلل يف خلقه، 

يبتي  التي  والشدائد  واملصائب  االبتالءات  ومن 

واألمراض  األوبئة  هذه  عباده،  من  يشاء  من  هبا  اهلل 

»وباء  زماننا  يف  النازل  الوباء  ذلك  ومن  املهلكة، 

 .)19-covid(« كورونا

األمراض  من  ألنواع  الكريم  القرآن  أشار  وقد 

ظهورها  أسباب  وبنّي  األبدان  تصيب  التي  واألوبئة 

وطرق عالجها والوقاية منها، قال ابن القيم)751هـ(: 

ويف  إال  واألبدان  القلوب  أمراض  من  مرض  من  ما 

القرآن سبيل الداللة عىل دوائه وسببه )1(.

واستنادا إىل ما سبق، فإن هذا البحث مرتكز عىل 

متغرياهتا  )احلياة..  املؤمتر  حماور  من  األول  املحور 

وجاء  اإلسالمية(  الرشيعة  نصوص  يف  ونوازهلا 

البحث بعنوان:

األوبئة احلياتية املعارصة ) نشأهتا- أسباهبا- طرق 

عالجها( من خالل نصوص القرآن الكريم

أمهية البحث: تأيت أمهية البحث من عالقة القرآن 

علم  اخلصوص  وجه  وعىل  الدنيوية  بالعلوم  العظيم 

)1(  ينظر: زاد املعاد، ابن القيم 323/4.

واألمراض  األوبئة  إىل  الكريم  القرآن  فأشار  الطب، 

طرق  عىل  ودل  أسباهبا  وبنّي  األمم،  تصيب  التي 

فعله  املسلم  عىل  جيب  وما  منها،  والوقاية  عالجها 

ليحافظ عىل نفسه وعىل غريه من اهلالك، وما أثر هذه 

األوبئة واألمراض عىل الفرد واجلامعة بعد وقوعها.

باألوبئة  املسلم  تعريف  الدراسة:  من  اهلدف 

وتذكريه  التاريخ  مّر  عىل  ظهرت  التي  واألمراض 

بالنظر  وإرشاده  وتوجيهه  األوبئة،  هذه  من  بنامذج 

األوبئة  عن  حتدثت  التي  الكريم  القرآن  نصوص  يف 

تظهر  أن  يمكن  التي  األسباب  ملعرفة  واألمراض؛ 

بسببها، 

منها،  والوقاية  لعالجها  الرشعية  الطرق  وبيان 

وكيفية التعامل معها عند نزوهلا.

إشكالية البحث: جاءت هذه الدراسة لإلجابة عن 

األسئلة اآلتية:

1- ما األوبئة التي أشار إليها القرآن الكريم؟ وما 

أثرها عىل األفراد واجلامعات؟.

أشكاهلا  بجميع  األوبئة  نزول  أسباب  ما   -2

وأنواعها عىل العباد، ويف خمتلف األزمنة واألمكنة؟.

القرآنية  النصوص  من  املستفادة  الوسائل  ما   -3

للوقاية من األوبئة قبل وقوعها؟.

القرآنية  النصوص  من  املستفاد  الوسائل  ما   -4

لعالج األوبئة إذا نزلت بأمة من األمم؟.

حدود الدراسة: يذكر الباحث نامذج من النصوص 

واألمراض  األوبئة،  عن  حتدثت  التي  القرآنية 

واستنباط أسباب ظهورها، وطرق عالجها والوقاية 
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منها، وربطها بالواقع املعارص. وقد سلك الباحث يف 

هذه الدراسة البحث االستقرائي التحليي.

تكلمت  دراسات  عدة  هناك  السابقة:  الدراسات 

من  ونذكر  جوانب  عدة  من  واألمراض  األوبئة  عن 

هذه الدراسات ما يأيت:

- الوقاية من األوبئة وعالجها، دراسة من منظور 

جملة  األشقر،  القادر  عبد  رفعت  سامي  د.  قرآين، 

اجلزء9،  وآداهبا(  اآلداب)اللغات  العلمي يف  البحث 

2020م.

يف  معها  والتعامل  واألوبئة  الطواعني   -

النبوية،  والسنة  الكريم  القرآن  آيات   ضوء 

املجلة  العنب،  عي  آيات  نوافلة،  حابس  عمر  د. 

الدولية للدراسات اإلسالمية املتخصصة، املجلد4، 

2021م.

- معامل املنهج الوقائي الصحي يف القرآن الكريم 

جامعة  حوليات  شهرة  حبيبة  د.  والنبوية،  والسنة 

اجلزائر، املجلد35، العدد2، 2021م.

م إىل  خطة البحث:  اقتضت طبيعة البحث أن ُيقسَّ

متهيد وثالثة مباحث:

 متهيد: حيتوي عىل تاريخ نشأة األوبئة وانتشارها.

املبحث األول: تعريف األوبئة وتأصيلها.

أوال: تعريف األوبئة لغة واصطالحا.

ثانيا: تأصيل ظهور األوبئة.

املعارصة  احلياتية  األوبئة  أسباب  الثاين:  املبحث 

من خالل نصوص القرآن الكريم.

احلياتية  األوبئة  عالج  طرق  الثالث:  املبحث 

املعارصة من خالل نصوص القرآن الكريم.

إليها  التي توصل  النتائج  أهم  اخلامتة: حتتوي عىل 

الباحث.

وصىل اهلل عىل نبينا حممد وعىل آله وصحبه

تمهيـد 
تاريخ نشأة األوبئة وانتشارها

ُيبتلون  والبرش  والسامء  األرض  اهلل  خلق  أن  منذ 

الناس فتهلكهم، خمّلفة  باألوبئة واألمراض، فتباغت 

والصحية  واالقتصادية  االجتامعية  آثارها  وراءها 

ظهور  عىل  يدل  ومما  واآلثار.  التبعات  من  وغريها 

مل  ما  أو  منها  علمنا  ما  سواء  واألمراض  األوبئة  هذه 

َهَذا  وسلم-:)إِنَّ  عليه  اهلل  النبي-صىل  قول  نعلم 

اْلَوَباَء ِرْجٌز َأْهَلَك اهلُل بِِه اأْلَُمَم َقبَْلُكْم، َوَقْد َبِقَي ِمنُْه يِف 

َوَقَع  َفِإَذا  َأْحَياًنا،  َوَيْذَهُب  َأْحَياًنا،  ٌء جَيِيُء  اأْلَْرِض يَشْ

َأْرٍض،  يِف  بِِه  َسِمْعُتْم  َوإَِذا  ِمنَْها،  ُرُجوا  خَتْ َفالَ  بَِأْرٍض، 

قوله  عند  كثري)774هـ(  ابن  ويقول  َتأُْتوُها()1(،  َفالَ 

َوُهۡم  دَِيٰرِهِۡم  ِمن  َخرَُجواْ  ِيَن  ٱلَّ إَِل  تََر  لَۡم 
َ
﴿أ تعاىل: 

لُوٌف َحَذَر ٱلَۡمۡوِت﴾)2(، فإن هؤالء خرجوا فرارا من 
ُ
أ

الوباء اهلالك آملني أن تطول حياهتم فُعوملوا بنقيض 

مقصودهم، فجاءهم املوت رسيعا يف وقت واحد )3(.

وإن املتأمل يف كتب التاريخ والسري املتحدثة عن 

املنترش يف هذا  الوباء  أن هذا  األوبئة واألمراض جيد 

)1(  أخرجه أمحد يف املسند136/36، رقم21806.
)2(  سورة البقرة، من اآلية243.

)3(  ينظر: تفسري القرآن العظيم، ابن كثري322/1.
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)COVID-19-كورونا بـ)وباء  واملسّمى  الزمان 

فعند  البرشية،  تاريخ  يف  ظهرت  ألوبئة  امتداد  هو 

كان  املدينة  إىل  وسلم-  عليه  اهلل  النبي-صىل  قدوم 

يصلون  كانوا  إهنم  حتى  فيها،  ظهر  قد  احلمى  وباء 

اهلل  عائشة)57هـ(-ريض  قالت  شدته،  من  قعودا 

 ،)1( اهللِ(  َأْرِض  َأْوَبُأ  َوْهَي  امْلَِدينََة  عنها-:)َوَقِدْمنَا 

أن  ربه  وسلم-  عليه  اهلل  اهلل-صىل  رسول  دعا  ثم 

عنه  ورصف  له  فاستجاب  الوباء  هذا  عنه  يرصف 

 ،)3( َعَمواس  طاعون  ظهر  سنة18هـ،  ويف  ذلك)2(، 

والذي قتل ما يزيد عن عرشين ألفا من األرواح )4(من 

ويف  جبل)ت18هـ(،  بن  معاذ  اجلليل  الصحايب  بينها 

بالعراق،  البرصة  اجلارف يف  سنة69هـ، ظهر طاعون 

ثم ظهر أكثر من مرة فحصد كثري من األرواح )5(، ويف 

سنة288هـ وقع وباء بأذربيجان، فامت خلق كثري إىل 

هبم  وصل  ثم  موتاهم،  به  يكفنون  ما  الناس  فقد  أن 

جيدوا  مل  من  حني  بالطرق  املوتى  ترك  أن  إىل  احلال 

فضائــل  كتــاب:  الصحيــح،  اجلامــع  البخــاري،  أخرجــه    )1(
املدينــة، بــاب: كراهيــة النبي-صــىل اهلل عليــه وســلم-أن ُتْعــرى 

رقــم1889. املدينــة27/2، 
)2(  ينظر: السرية النبوية، ابن هشام437/2- 438.

)3(  قريــة بالشــام وهــي بفتــح العــني وامليــم، وذكــر احلمــوي أهنــا 
بكــرس  الزخمــرشي  امليــم، وقــال: ورواه  العــني وســكون  بكــرس 
بــدأ منهــا.  العــني وســكون امليــم. ونســب الطاعــون إليهــا ألنــه 
معجــم  النــووي259/2،  واللغــات،  األســامء  هتذيــب  ينظــر: 

احلمــوي157/4. البلــدان، 
)4(  ينظر: اإلشاعة ألرشاط الساعة، البزنجي121.

فيأخذهــم  النــاس  جيــرف  كان  ألنــه  االســم؛  هبــذا  ســمي    )5(
ينظــر:  بعضهــا.  فيأخــذ  األرض  الســيل  جيــرف  كــام  املــوت 

البزنجــي123. الســاعة،  ألرشاط  اإلشــاعة 

بغداد  التتار  أخذ  لام  سنة656ه،  ويف  يدفنهم)6(،  من 

وقضيت األربعون يوما بقتل اخلطباء واألئمة، ومحلة 

القرآن، وتعطيل املساجد واجلامعات واجلُمعات مدة 

شهور ببغداد، قال ابن كثري:«بقيت بغداد خاوية عىل 

والقتىل  الناس،  من  الشاذ  إال  أحد  هبا  ليس  عروشها 

املطر  عليهم  سقط  وقد  التُُّلول،  كأهنا  الطرقات  يف 

وتغري  ِجَيفهم،  من  البلد  وأْنَتنت  صورهم  فتغريت 

تعدى  حتى  الشديد  الوباء  بسببه  فحصل  اهلواء 

الشام، فامت خلق كثري من  اهلواء إىل بالد  ورسى يف 

الغالء  الناس  عىل  فاجتمع  الريح،  وفساد  اجلو  تغري 

إليه  وإنا  فإنا هلل  والطاعون،  والطَّعن  والفناء  والوباء 

الشام  بالد  تعرضت  سنة748هـ،  ويف  راجعون>)7(، 

للطاعون، وسمي يف ذلك الوقت بالطاعون األعظم 

هالكه  واشتد  مرص  يف  وانترش  بالناس،  هالكه  لقوة 

عن  يزيد  ما  الواحد  اليوم  يف  يموت  فكان  باألرواح 

عرشة آالف، كام ذكر أهل التاريخ)8(، ويف سنة 833هـ، 

األسود  باملوت  سمي  حتى  أوروبا  الطاعون  أصاب 

لشدة فتكه باألرواح )9(، ويف القرن التاسع عرش فقد 

كاملالريا  البرش  من  املاليني  أرواح  األوبئة  حصدت 

والكولريا والتيفوس واجلدري التي كانت منترشة يف 

العريب  واملغرب  أفريقيا  إىل  انتقلت  ثم  والصني  اهلند 

بأسباب الغزو االستعامري وحركة التجارة إىل أفريقيا 

وأوروبا، فهامجت هذه األوبئة أفريقيا واملغرب العريب 

)6(  ينظر: تاريخ الرسل وامللوك، الطبي83/10.
)7(  ينظر: البداية والنهاية، ابن كثري362/17.

)8(  ينظر: السلوك ملعرفة دول امللوك، املقريزي82-80/4.
)9(  ينظر: بذل الامعون يف فضل الطاعون، ابن حجر25.
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المحور األول: الحياة: متغيراتها، ونوازلها في نصوص الشريعة اإلسالمية

 ،)1( سواء  حد  عىل  واألمريكتني  أوروبا  هامجت  كام 

وغري ذلك من األوبئة التي مرت عىل األمة اإلسالمية 

وغريها من األمم عىل مّر التاريخ.

الناظر يف  إن  الباحث:  يقول  ما سبق  إىل  واستنادا 

كتب التاريخ والسري يظهر له أن األوبئة ظهرت عىل 

فرتات تارخيية متعددة يف كل األمكنة ويف مجيع األزمنة، 

عىل تنوع مسمياهتا واختالف أسباهبا، وأن الطواعني 

األوبئة  من  نوع  هي  خمتلفة  فرتات  يف  ظهرت  التي 

واألمراض  األوبئة  هذه  وأن  وباء،  طاعون  كّل  فإن 

امتداد  املعارص هي  التاريخ  انترشت يف  التي  املهلكة 

السابقة، وجتدر  أوبئة وأمراض يف األمم  لاَِم ظهر من 

اإلشارة إىل أن الوباء يكون خمالفا للمعتاد عن أمراض 

أخرى ويكون مرض الناس نوعا واحدا بخالف سائر 

األوقات، فأمراضهم فيها خمتلفة)2(.

المبحث األول
تعريف األوبئة لغة واصطالحا 

وتأصيلها
أوال: تعريف األوبئة لغة واصطالحا.

الوباء لغة: كل مرض عام، ويمد: الوباء، ويقرص: 

جيمع  والثاين  وأوبية،  أوبئة  عىل  جيمع  واألول  الوبأ، 

عىل أْوَباء)3(.

تاريــخ  واتــس23،  شــلدون  والتاريــخ،  األوبئــة  ينظــر:    )1(
األوبئــة واملجاعــات باملغــرب يف القرنــني الثامــن عــرش والتاســع 

.262  ،85 البــزار52،  حممــد  عــرش، 
)2(  ينظر: رشح النووي مع مسلم مع املنهاج423/7.

الــزاوي،  القامــوس،  الصحــاح، اجلوهــري، خمتــار  ينظــر:    )3(

عىل  العلامء  عبارات  تعددت  اصطالحا:  الوباء 

اختالف علومهم يف بيان معنى الوباء، فعند الفقهاء، 

قال الشيخ أمحد النفراوي)ت1126هـ(: كل ما يكثر 

منه املوت كالّسعال، ال خصوص الطاعون، وقيل هو 

الطاعون)4(. وقال الشيخ عي 

وقال  عام،  مرض  كل  العدوي)ت1189هـ(: 

الناس يف جهة دون سائر  الكثري من  بعضهم: مرض 

اجلهات)5(.

وعرفه بعض الفقهاء املعارصين: بأنه املرض الذي 

والكولريا  كاجلدري  الناس  من  الكثري  وعّم  تفشى 

وغريمها من األمراض)6(.

بتعريفات  تعريفه  إىل  أشاروا  األطباء  وكذلك 

متعددة، فعرفوه بأنه: أزمة صحية حادة تكون يف فرتة 

العدوى،  شديد  مرض  عن  ناجتة  نسبيا  األمد  طويلة 

الناس  من  كبري  عدد  به  ويصاب  االنتشار،  رسيع 

مجاعة، وينترش يف منطقة جغرافية واسعة)7(.

اهلواء  جلوهر  يعرض  فساد  بأنه:  بعضهم  وعرفه 

ألسباب ساموية أو أرضية كالامءاآلسن واجليف)8(.

مرض  انتشار  بأنه:  العربية  املوسوعة  يف  وجاء 

هياجم عددا من الناس يف وقت واحد تقريبا، وينترش 

مادة:)وبأ(.
)4(  ينظر: الفواكه الدواين، النفراوي528/2.

)5(  ينظر: حاشية العدوي مع الكفاية، العدوي384/2.
)6(  ينظر: معجم لغة الفقهاء، حممد رواس469.

)7(  ينظر: األوبئة يف الطب العريب، أبطوي3.
ينظــر: موســوعة كشــاف اصطالحــات الفنــون والعلــوم،    )8(

. التهانــوي1753/2 
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يف جمتمع أحيانا أو عدة جمتمعات، وإذا انترش يف إقليم 

معني لشكل 

دائم يقال بأنه مرض متوطن، وإذا انترش يف العامل 

كله فإنه يسمى جائحة)1(. 

أما منظمة الصحة العاملية فذكرت أن الوباء:«وضع 

يكون فيه العامل بأكمله معرضا عىل األرجح هلذا املرض 

وربام يتسبب يف إصابة نسبة من السكان باملرض< )2(.

وأما األطباء فجاء يف املوسوعة الطبية احلديثة بأن 

الوباء:«مرض يصيب عددا كبريا من الناس يف منطقة 

املرض  أصاب  فإن  الزمن  من  قصرية  مدة  يف  واحدة 

شاسعة  جغرافية  منطقة  يف  الناس  من  عظيام  عددا 

سمي وباء عامليا«)3(.

واستنادا إىل التعريفات السابقة يقول الباحث: إن 

أفرادا  الناس  من  كبريا  عددا  تصيب  التي  األمراض 

معتادة،  غري  وبصفة  شاسعة  منطقة  يف  ومجاعات 

وتؤدي إىل هالك األرواح بصورة متسارعة من مجيع 

وطبا،  رشعا  وباء  تصنّف  فإهنا  واألجناس،  األعامر 

وهذه األمراض تظهر بصور وأشكال خمتلفة ومتفاوتة 

الطب،  وتطور  الزمن  مرور  مع  والضعف،  القوة  يف 

التي  األمراض  من  نوع  هو  الطاعون  مصطلح  وأن 

هي نوع من األوبئة، ولذا قال الفقهاء: أن من فقد يف 

مــن  جمموعــة  العامليــة،  العربيــة  املوســوعة  ينظــر:    )1(
.4 8 /2 7 ء لعلــام ا

Arabic.Euronews.com      )2(
)3(  ينظــر: املوســوعة الطبيــة احلديثــة1894/13 نقــالً عــن د. 
باألوبئــة  املتعلقــة  الفقهيــة  األحــكام  بحثــه:  يف  الشــاماين  حممــد 

البرشيــة143. التــي تصيــب 

جماعة أو وباء الذي منه الطاعون والّسعال وغريمها، 

فإن زوجته تعتد بعد ذهاب ذلك)4(.

ثانيا: تأصيل ظهور األوبئة.

التي حتدثت عن  القرآنية  النصوص  املتأمل يف  إن 

واألمراض  األوبئة  هذه  أن  يعلم  والشدائد  املصائب 

التي مرت عىل املجتمعات البرشية من مجلة املصائب 

تعاىل:﴿َمآ  قال  عباده،  هبا  اهلل  يبتي  التي  والشدائد 

إِلَّ  نُفِسُكۡم 
َ
أ ِفٓ  َوَل  ۡرِض 

َ
ٱۡل ِف  ِصيَبةٖ  َصاَب ِمن مُّ

َ
أ

اآلية  هذه  ففي   ،)5( َهاۚٓ﴾ 
َ
ۡبَأ نَّ ن 

َ
أ َقۡبِل  ّمِن  كَِتٰٖب  ِف 

يشري اهلل إىل أن كل ما أصاب من املصائب يف األرض 

والثامر،  الزراعة  يف  واجلوائح  واجلدب  كالقحط 

يف  مكتوب  كله  واملوت،  األمراض  من  األنفس  ويف 

هذه  وجود  قبل  من  الناس،  اهلل  خيلق  أن  قبل  كتاب 

 ٖ بُِضّ  ُ ٱللَّ َيۡمَسۡسَك  تعاىل:﴿ِإَون  وقال  املصائب)6(، 

ۥٓ إِلَّ ُهَوۖ﴾ )7(، فإن ما أصاب العبد من  فََل َكِشَف َلُ
البالء كالفقر واملرض فال كاشف له وال مزيل له إال 

ءٖ  اهلل رب العاملني)8(، وقال تعاىل:﴿َوَلَۡبلَُونَُّكم بَِشۡ

نُفِس 
َ
َوٱۡل ۡمَوِٰل 

َ
ٱۡل ّمَِن  َوَنۡقٖص  َوٱۡلُوِع  ٱۡلَۡوِف  ّمَِن 

َوٱثلََّمَرِٰتۗ﴾ )9(، فأشار اإلمام الشافعي)ت204هـ( إىل 
أن املراد من نقص األنفس املرض)10(، وقال تعاىل يف 

)4(  ينظر: حاشية العدوي مع الكفاية، العدوي384/2.
)5(  سورة احلديد، من اآلية22.

)6(  ينظر: أضواء البيان، الشنقيطي871/7.
)7(  سورة األنعام، من اآلية17.

)8(  ينظر: التفسري الواضح، الصابوين300.
)9(  سورة البقرة، من اآلية155.

)10(  ينظر: تفسري اإلمام الشافعي، الشافعي242.
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شأن أيوب-عليه السالم-:﴿إِنَّا وََجۡدَنُٰه َصابِٗرۚا ّنِۡعَم 

اٞب﴾ )1(، فاهلل أخب أن أيوب كان صابرا  وَّ
َ
ۥٓ أ ٱۡلَعۡبُد إِنَُّه

ماله  وذهاب  جسده،  يف  به  ابتاله  الذي  البالء  عىل 

ۡمَوٰلُِكۡم 
َ
أ ِفٓ  تعاىل:﴿َلُۡبلَُونَّ  وقال  وولده)2(،  وأهله 

للنبي-صىل اهلل  اآلية خطاب  ففي  نُفِسُكۡم﴾ )3(، 
َ
َوأ

األموال  يف  واالمتحان  باالختبار  وسلم-وأمته  عليه 

وفقد  واألمراض  باملوت  األنفس  ويف  واألرزاق، 

بَِقۡوٖم ُسوٗٓءا   ُ َراَد ٱللَّ
َ
أ األحباب)4(، وقال تعاىل:﴿ِإَوَذآ 

بالعباد بالء  أراد اهلل  إذا  ﴾ )5(، واملعنى:  ۥۚ َلُ َمَردَّ  فََل 
من أمراض وأسقام فإنه ال مرد لبالئه تعاىل)6(.

وبعد عرض هذه النصوص القرآنية واستخالصا 

ما  إن  الباحث:  يقول  املفرسين  أقوال  من  سبق  لام 

واألمراض  كاألوبئة  مصائب  من  املسلم  يصيب 

واألوالد  األهل  وفقد  الامل  وذهاب  واملجاعات، 

واألحباب، وغريها من املصائب والشدائد، هي من 

قدر اهلل فكل مسلم معرض هلذه املصائب والشدائد، 

من  األجر  حمتسبا  املسلم  ليجتازها  الصب  من  والبد 

عند اهلل، وأن اهلل جاعل لكل يشء قدرا، فإن للشدة 

واليرس  للرخاء  كام  إليه  تنتهي  أجال  واهلّم  والضيق 

ءٖ  َشۡ  ِ
لُِكّ  ُ ٱللَّ َجَعَل  تعاىل:﴿قَۡد  قال   والفرح)7(، 

)1(  سورة ص، من اآلية44.
)2(  ينظر: التفسري امليرس، الزحيي228/12.

)3(  سورة آل عمران، من اآلية186.
)4(  ينظر: اجلامع ألحكام القرآن، القرطبي455/5.

)5(  سورة الرعد، من اآلية11.
)6(  ينظر: اجلامع ألحكام القرآن، القرطبي33/12.

)7(  ينظر: املصدر السابق46/21.

أمره  أّن  يوقن  أن  للمسلم  ينبغي  لذلك  )8(؛  قَۡدٗرا﴾ 
كام  والرضاء  الرساء  يف  خري  كله  أمره  وأن  اهلل،  بيد 

ذلك  وسلم-عن  عليه  اهلل  اهلل-صىل  سول  أخب 

َوَليَْس   ، َخرْيٌ ُه  ُكلَّ َأْمَرُه  إِنَّ  امْلُْؤِمِن،  أِلَْمِر  فقال:)َعَجًبا 

َفَكاَن  َشَكَر  اُء  رَسَّ َأَصاَبتُْه  إِْن  لِْلُمْؤِمِن،  إاِلَّ  أِلََحٍد  َذاَك 

ا َلُه( )9(. اُء َصَبَ َفَكاَن َخرْيً ا َلُه َوإْن َأَصاَبتُْه رَضَّ َخرْيً

المبحث الثاني
أسباب األوبئة الحياتية 

المعاصرة من خالل نصوص 
القرآن الكريم

واألمراض  األوبئة  لظهور  أن  فيه  الشك  مما 

األزمنة واألمكنة، وعىل اختالف  وانتشارها يف مجيع 

املسلم  يدعو  الذي  األمر  أسبابا،  ومسمياهتا  أنوعها 

عن  ويبحث  ليتأمل  اهلل؛  كتاب  إىل  يرجع  أن  إىل 

أسباب ظهور وانتشار هذه األوبئة واألمراض النازلة 

تؤدي  التي  األسباب  ما  السؤال:  ويبقى  العباد،  عىل 

هذا  ويف  وانتشارها؟  واألمراض  األوبئة  ظهور  إىل 

املستنبطة  األسباب  من  طائفة  الباحث  يذكر  املطلب 

خالهلا  من  يظهر  التي  الكريم  القرآن  نصوص  من 

مصائب  من  وغريها  وأمراض  أوبئة  من  ينزل  ما  أن 

علمها  طوى  وإن  وِحكم،  ألسباب  اهلل  أنزهلا  إنام 

الواردة يف  القرآنية  النصوص  البرش، واملتأمل يف  عن 

)8(  سورة الطالق، من اآلية3.
)9(  أخرجه مســلم، اجلامع الصحيح، كتاب: الزهد والرقاق، 

بــاب: املؤمــن أمــره كله خري313/9 رقم2999.
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يمكن حرصه يف  أسباب ظهورها  أن  الشأن جيد  هذا 

األسباب اآلتية:

السبب األول: االمتحان واالختبار.

ن َيُقولُٓواْ 
َ
ُكٓواْ أ ن ُيۡتَ

َ
َحِسَب ٱلَّاُس أ

َ
- قال تعاىل:﴿أ

أن سبب  إىل  اآلية  ُيۡفَتُنوَن﴾ )1(، تشري  َل  َوُهۡم  َءاَمنَّا 
والثمرات  األنفس  وفقد  واألمراض  األوبئة  ظهور 

واالختبار،  لالمتحان  األمة هبا هو  وابتالء  واألموال 

وال يظن الناس أن اهلل يرتكهم دون ابتالء واختبار)2(.

السبب الثاين: املعايص والذنوب.

فَبَِما  ِصيَبةٖ  مُّ ّمِن  َصَٰبُكم 
َ
أ تعاىل:﴿َوَمآ  قال   -

األسباب  أعظم  من  فإن  يِۡديُكۡم﴾)3(، 
َ
أ َكَسَبۡت 

ُولوج  واألمراض  األوبئة  ظهور  إىل  تؤدي  التي 

املعايص،  ثمرة  املصائب  فإن  املعايص،  باب  الناس 

له،  جليا  ذلك  يظهر  القرآنية  النصوص  يف  واملتأمل 

وقد أشار ابن جزي)741هـ( إىل هذا فقال: املصائب 

هي  إنام  وأمواهلم؛  أنفسهم  يف  الناس  تصيب  التي 

بسبب الذنوب)4(، وهذه املصائب التي حّلت بسبب 

تكون  عليه  نزلت  من  أن  يلزم  ال  واملعايص  الذنوب 

بسبب ذنبه، بل قد تكون بسبب غريه، وهذا ما أشار 

 ُ َ َل ُيَغّيِ له املفرسون عند قول اهلل-تعاىل-:﴿إِنَّ ٱللَّ

نُفِسِهۡمۗ﴾)5(، فال يغري اهلل 
َ
َما بِأ واْ  ُ ٰ ُيَغّيِ َما بَِقۡوٍم َحتَّ

الناظر  أو من  إما منهم  يقع منهم تغيري  ما بقوم حتى 

)1(  سورة العنكبوت، من اآلية2.
)2(  ينظر: التفسري الوسيط، الزحيي1947.

)3(  سورة الشورى، من اآلية30.
)4(  ينظر: التسهيل لعلوم التنزيل، ابن جزي303/2.

)5(  سورة الرعد، من اآلية11.

باملنهزمني  اهلل  غري  كام  بسبب،  منهم  هو  ممن  أو  هلم 

يوم أحد بسبب تغيري الرماة بأنفسهم فتنزل املصائب 

يِّن ّمِن قَۡرَيٍة َعَتۡت 
َ
 بذنوب الغري )6(، وقال تعاىل:﴿َوَكأ

َشِديٗدا  ِحَساٗبا  فََحاَسۡبَنَٰها  َورُُسلِهِۦ  َرّبَِها  ۡمرِ 
َ
أ َعۡن 

أن  إىل  تشري  فاآلية   ،)7( نُّۡكٗرا﴾  َعَذاٗبا  بَۡنَٰها  وََعذَّ
عذهبا  أن  ثمرته  كانت  وعصيانه  اهلل  أوامر  خمالفة 

واملسخ  واخلسف  والسيف  والقحط  باجلوع  اهلل 

مجلة  من  واألمراض  واألوبئة  املصائب)8(،  وسائر 

تعاىل:﴿َوَمآ  وقال  األمم،  تصيب  التي  املصائب 

َسآءِ 
ۡ
بِٱۡلَأ ۡهلََها 

َ
أ َخۡذنَآ 

َ
أ  ٓ إِلَّ ِبٍّ 

نَّ ّمِن  قَۡرَيةٖ  ِف  رَۡسۡلَنا 
َ
أ

َُّعوَن﴾)9(، فإن اهلل أخب أن عقوبة  آءِ لََعلَُّهۡم يَضَّ َّ َوٱلضَّ
بني ابتالؤهم باملصائب يف الامل بالفقر والضيق،  املكذِّ

الزمن، فسّلط عليهم املصائب يف األبدان  وعوارض 

يترضعون  لعلهم  ونحوها،  واألسقام  باألمراض 

ما  عنهم  ليكشف  ويدعونه  إليه،  وخيشعون  اهلل،  إىل 

 ِ ٱلَۡبّ ِف  ٱۡلَفَساُد  تعاىل:﴿َظَهَر  قوله  وأما  نزل هبم)10(، 

َبۡعَض  ِلُِذيَقُهم  ٱلَّاِس  يِۡدي 
َ
أ َكَسَبۡت  بَِما  َوٱۡلَۡحرِ 

الفساد  من  فإن  يَرِۡجُعوَن﴾)11(،  لََعلَُّهۡم  َعِملُواْ  ِي  ٱلَّ
واألمراض  األوبئة  كثرة  والبحر  الب  يف  ظهر  الذي 

قال  البرش)12(،  يقرتفها  التي  املعايص  بسبب  وذلك 

)6(  ينظر: اجلامع ألحكام القرآن، القرطبي32/12.
)7(  سورة الطالق، اآلية8.

)8(  ينظر: اجلامع ألحكام القرآن، القرطبي61/21.
)9(  سورة األعراف، اآلية94.

التفســري  الثعالبــي58/3،  احلســان،  اجلواهــر  ينظــر:    )10(
العلــامء162. مــن  جمموعــة  امليــرس، 

)11(  سورة الروم، اآلية41.
)12(  ينظر: التفسري امليرس، جمموعة من العلامء408.
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نَة التي حل فيها  املقريزي)ت845هـ( واصفا حال السَّ

الوباء أرض مرص والشام:«فكانت سنة كثرية الفساد 

وقطع  النفاق  كثرة  من  والشام  مرص  أرض  ة  عامَّ يِف 

الطريق...> )1(.

السبب الثالث: خمالفة أوامر اهلل تعاىل.

رِۡجٗزا  َظلَُمواْ  ِيَن  ٱلَّ َعَ  نَزۡلَا 
َ
تعاىل:﴿فَأ قال   -

َيۡفُسُقوَن﴾)2(، تفيد اآلية أن ما  بَِما َكنُواْ  َمآءِ  ّمَِن ٱلسَّ
أصاب األمم السالفة من أوبئة وأمراض إنام هو ناشئ 

عن خمالفة أمر اهلل، فأرسل اهلل عليهم وباء الطاعون 

أنه  فروي  اهلل،  أمر  عن  وخروجهم  عصياهنم  بسبب 

مات يف ساعة واحدة أربعة وعرشون ألفا، ودام فيهم 

حتى بلغ سبعني ألفا، كام أشار إىل ذلك املفرسون)3(.

النصوص  من  املستنبطة  األسباب  عرض  وبعد 

يقول  املفرسين،  أقوال  من  واملستخلصة  القرآنية 

الباحث: يتبني أن خمالفة األمم التي ظهرت عىل مدار 

وارتكاهبم  رشعه،  عن  وَميْلهم  اهلل  ألوامر  التاريخ 

الفساد  ونرش  واجلامعية،  منها  الفردية  للمعايص 

واإلفساد يف األرض، السبب الرئيي لظهور األوبئة 

لألمة  وابتالء  بالء  فيها  فيكون  املختلفة،  واألمراض 

لكي ترجع إىل اهلل وتعود إىل دينه القويم، فإن ظهور 

معني  بزمان  مرتبطة  ليست  واألمراض  األوبئة  هذه 

إهنا  حتى  الناس  من  معينة  بفئة  وال  حمدد،  مكان  وال 

لتنزل بذنوب الغري، فمتى ظهرت املخالفة لدين اهلل 

)1(  ينظر: السلوك ملعرفة دول امللوك، املقريزي80.
)2(  سورة البقرة، من اآلية59.

)3(  ينظر: روح البيان، حقي144/1.

وفشت املعايص والذنوب وكثر الفساد، فإن اهلل قادر 

عىل أن يعذهبم بظهور األوبئة واألمراض وانتشارها 

التي ال قدرة للبرش عليها.

المبحث الثالث
طرق عالج األوبئة الحياتية 

المعاصرة من خالل نصوص 
القرآن الكريم

ُِل ِمَن ٱۡلُقۡرَءاِن  الناظر يف قول اهلل-تعاىل-:﴿َوُنَنّ

النبي- وقول   ،)4( ّلِۡلُمۡؤِمننَِي﴾  َورَۡحَةٞ  ِشَفآءٞ  ُهَو  َما 
َأْنَزَل  إِالَّ  َداًء  اهلُل  َأْنَزَل  وسلم-:)َما  عليه  اهلل  صىل 

باملصائب  األمة  ابتىل  إذا  اهلل  أن  يعلم  ِشَفاًء()5(،  َلُه 

اهلل  أنه  شك  ال  فإنه  واألمراض  كاألوبئة  والشدائد 

هو الرافع لام نزل، وأن القرآن العظيم فيه الشفاء التام 

البدنية كاألوبئة واألمراض،  األمم من  به  لام تصاب 

األمم  به  أصيبت  ما  أن  السابق  املبحث  يف  ُذكر  وكام 

أمر  خمالفة  عن  ناتج  هو  إنام  واألوبئة  األمراض  من 

اهلل وارتكاب املعايص والذنوب، إال أنه من الواجب 

اهلل  إىل  التوبة  من  فعله  يمكن  ما  يفعل  أن  العبد  عىل 

ذلك  وغري  الصاحلة،  واألعامل  دينه  عىل  واالستقامة 

من األقوال واألفعال مما حيفظ األمة من هذه األوبئة 

واألمراض  األوبئة  هذه  ظهرت  فإذا  واألمراض، 

الواجب  من  فإنه  األوقات،  من  وقت  يف  املختلفة 

)4(  سورة اإلرساء، من اآلية82.
الطــب،  كتــاب:  الصحيــح،  اجلامــع  البخــاري،  أخرجــه    )5(
بــاب: مــا أنــزل اهلل داء إال أنــزل لــه شــفاء 32/4، رقــم5678.
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رشعا عىل العبد أن حيفظ نفسه وغريه منها.

إىل  تشري  قرآنية  نصوصا  الباحث  يذكر  يأيت  وفيام 

أن  خالهلا  من  يمكن  التي  اإليامنية)1(  العالج  طرق 

يرفع اهلل- إن شاء-هذه األوبئة واألمراض: 

إليه  والترضع  اهلل  إىل  االلتجاء  األول:  الطريق 

بالذكر والدعاء.

ن 
َ
أ لَُمِٰت  ٱلظُّ ِف  تعاىل:﴿َفَناَدٰى  قال   -

ِمَن   ُكنُت  إِّنِ  ُسۡبَحَٰنَك  نَت 
َ
أ  ٓ إِلَّ إَِلَٰه   ٓ  لَّ

اهلل  إىل  االلتجاء  أن  اآلية  من  يؤخذ  ٰلِِمنَي﴾)2(،  ٱلظَّ
والترضع إليه بذكره ودعائه، يرفع عن العباد األوبئة 

دعوة  جييب  اهلل  فإن  املعدية،  واألمراض  املهلكة 

املكروب املعرتف بذنبه املخلص يف دعائه، واألوبئة 

األفراد  تصيب  التي  الكروب  أشد  من  واألمراض 

قال  والعذاب،  العقوبة  يرفع  والذكر  واجلامعات، 

اإلمام الشافعي)204هـ(:أنفس ما يداَوى به الطاعون 

التسبيح)3(. وهذه رمحة من اهلل عىل عباده، فكل من 

استعان 

باهلل واستغاث به خيّلصه من مهه)4(. 

الطريق الثاين: االستغفار والتوبة إىل اهلل.

َوُهۡم  َبُهۡم  ُمَعّذِ  ُ ٱللَّ َكَن  تعاىل:﴿َوَما  قال   -

)1(  ويف الوقــت ذاتــه جيــب عــىل كل فــرد اتبــاع طــرق العــالج 
الامديــة كاســتعامل املنظفــات والكحــول واملــواد الطبيــة ولبــس 
الكاممــات واالهتــامم بالتباعــد واالجتامعــي واحلجــر الصحــي، 
حســب مــا يقدمــه األطبــاء املتخصصــون يف مثــل هــذه األوضــاع 

الطارئــة.
)2(  سورة األنبياء، من اآلية87.

)3(  ينظر: روح البيان، حقي488/7.
)4(  ينظر: التفسري املنري، الزحيي129/9.

ٱۡسَتۡغفُِرواْ  تعاىل:﴿َفُقۡلُت  وقال  يَۡسَتۡغفُِروَن﴾)5(، 
َعلَۡيُكم  َمآَء  ٱلسَّ يُۡرِسِل  اٗرا  َغفَّ َكَن  إِنَُّهۥ  َربَُّكۡم 
لَُّكۡم  َوَيۡجَعل  َوَبننَِي  ۡمَوٰٖل 

َ
بِأ َوُيۡمِدۡدُكم  ّمِۡدَراٗرا 

هاتان  تشري  نَۡهٰٗرا﴾)6(، 
َ
أ لَُّكۡم  َوَيۡجَعل  ٰٖت  َجنَّ

مجيع  من  اهلل  إىل  والتوبة  االستغفار  أن  إىل  اآليتان 

الذنوب واملعايص يرفع العقوبات، فاالستغفار رافع 

من  وسالمة  وأمان  اخلريات،  ألبواب  وفاتح  للبالء، 

العذاب)7(. 

عىل  والصب  اهلل  بقدر  الرضا  الثالث:  الطريق 

مصائب الدنيا.

ِنَ  َمسَّ ّنِ 
َ
أ ۥٓ  َربَُّه نَاَدٰى  إِۡذ  يُّوَب 

َ
تعاىل:﴿َوأ قال   -

تعاىل:﴿َوَذا  وقال   ،)8(﴾ ِٰحِنَي  ٱلرَّ رَۡحُم 
َ
أ نَت 

َ
َوأ  ُّ ٱلضُّ

َعلَۡيهِ  ۡقِدَر  نَّ لَّن  ن 
َ
أ َفَظنَّ  ُمَغِٰضٗبا  ذََّهَب  إِذ  ٱلُّوِن 

ُسۡبَحَٰنَك  نَت 
َ
أ  ٓ إِلَّ إَِلَٰه   ٓ لَّ ن 

َ
أ لَُمِٰت  ٱلظُّ ِف  َفَناَدٰى 

أن  إىل  اآليتان  تشري  ٰلِِمنَي﴾)9(،  ٱلظَّ ِمَن  ُكنُت  إِّنِ 
الرضا بقدر اهلل والصب عىل ما يصيب اإلنسان وعدم 

اجلزع وضيق الصدر والتململ من الرض، سبب من 

املختلفة،  واألمراض  باألوبئة  االبتالء  رفع  أسباب 

برض  اهلل  ابتاله  السالم-عندما  أيوب-عليه  فإن 

وسقم عظيم يف جسده وفقد أهله وماله وولده، صب 

واحتسب ونادى ربه أين قد أصابني الرض، فلم يدع 

بتغيري حاله، أو يقرتح شيئا عىل ربه، صبا عىل بالئه، 

)5(  سورة األنفال، من اآلية33.
)6(  سورة نوح، اآليات12-10.

)7(  ينظر: غرائب القرآن، النيسابوري395/7.
)8(  سورة األنبياء، اآلية83.
)9(  سورة األنبياء، اآلية87.



83

راساُت اإلنسانيُة واملتغرياُت احلياتيُة يف ضوِء الّشيعِة اإلسالميِة« العدد اخلاص باملؤمتر العلمي الدويل األول املشرتك »الدِّ
المحور األول: الحياة: متغيراتها، ونوازلها في نصوص الشريعة اإلسالمية

فرفع عنه ربه ما أصابه يف بدنه وعوضه عّمن فقد من 

أهله، فقال تعاىل:﴿فَٱۡسَتَجۡبَنا َلُۥ فََكَشۡفَنا َما بِهِۦ ِمن 

َعُهۡم﴾)1(. ۡهلَُهۥ َوِمۡثلَُهم مَّ
َ
ٖۖ َوَءاَتۡيَنُٰه أ ُضّ

معاناة  عىل  يصب  فلم  السالم-  يونس-عليه  وأما 

الدعوة مع قومه كام أمره اهلل وخرج ِمن بينهم غاضبا 

لن  اهلل  أن  وظن  بعصياهنم،  صدره  ضائقا  عليهم 

يضيِّق عليه ويؤاخذه هبذه املخالفة، وأن اهلل سيوجهه 

إىل قوم آخرين، فإن الُقَرى كثرية واألقوام متعددون، 

فابتاله اهلل بشدة الضيق الذي هُتون بجانبه مضايقات 

املعاندين، فالتقمه احلوت، فنادى ربه يف ظلامت الليل 

 ٓ ٓ إَِلَٰه إِلَّ والبحر وبطن احلوت تائبا معرتفا بظلمه:﴿لَّ

ٰلِِمنَي﴾، فاستجاب  نَت ُسۡبَحَٰنَك إِّنِ ُكنُت ِمَن ٱلظَّ
َ
أ

له ربه ونّجاه من الغّم)2(.

الطريق الرابع: تقوى اهلل تعاىل.

ۥ  ُ لَّ َيَۡعل   َ ٱللَّ َيتَِّق  تعاىل:﴿َوَمن  قال   -

من  سبب  اهلل  تقوى  أن  إىل  اآلية  تشري  َمَۡرٗجا﴾)3(، 
يف  اهلل  اتقى  فمن  واألمراض،  األوبئة  رفع  أسباب 

أقواله وأفعاله ويف كل أموره جعل له خمرجا من كرب 

الدنيا واآلخرة، وهلذا أشار العلامء إىل أن من البشائر 

من  نزل هبم  مما  خُيرجهم  أن  املتقني  هبا  اهلل  برّش  التي 

املحن والبالء)4(.

واألخذ  اهلل  عىل  التوكل  اخلامس:  الطريق 

باألسباب.

)1(  سورة األنبياء، من اآلية84.
)2(  ينظر: إرشاد احلريان، أبومزيريق93-92/8.

)3(  سورة الطالق، من اآلية2.
)4(  ينظر: بصائر ذوي التمييز، الفريوز آبادي301.

ۥٓۚ إِنَّ  ِ َفُهَو َحۡسُبُه ۡ َعَ ٱللَّ - قال تعاىل:﴿َوَمن َيَتَوكَّ

﴾)5(، فالتوكل عىل اهلل هو توكل عىل  ِۦۚ ۡمرِه
َ
َ َبٰلُِغ أ ٱللَّ

قدرة القادر وقوة القاهر الفّعال لام يشاء ويريد، فمن 

توكل عىل اهلل وفوض أمره إليه كفاه ما أمهه وحفظه 

باألسباب،  األخذ  إمهال  يعني  ال  وهذا  رش،  كل  من 

فإن األخذ باألسباب باب من أبواب التوكل عىل اهلل، 

قال الربيع بن خيثم )65هـ(: إن اهلل قىض عىل نفسه أن 

من توكل عليه كفاه، ومن آمن به هداه، ومن أقرضه 

جازاه، ومن وثق به نّجاه، ومن دعاه أجاب له)6(.

من  املستنبطة  العالجية  الطرق  هذه  عرض  وبعد 

النصوص القرآنية واملستخلصة من أقوال املفرسين، 

يقول الباحث: إن العالج األمثل للوقاية ورفع األوبئة 

واألمراض هو االمتثال بام جاء يف كتاب اهلل تعاىل من 

الرضاء،  قبل  الرخاء  يف  اهلل  وتقوى  ونواهي،  أوامر 

وجتدر  وحده،  عليه  واالعتامد  اهلل  إىل  وااللتجاء 

بالعالجات  األخذ  ينايف  ال  هذا  أن  إىل  هنا  اإلشارة 

الامدية، فإن األخذ هبا وبأسباهبا مع عدم االعتامد عليها 

النظر يف  التوكل عىل اهلل، وأن  أبواب  باب من  ُكّليا، 

القصص القرآين املتعلق باألمم السالفة التي نزلت هبا 

أسباب  معرفة  املتأمل  أمام  تفتح  واألمراض  األوبئة 

نزوهلا، فيبذل جهده يف األخذ بطرق عالجها فيكون 

يف مأمن من تسلط هذه األوبئة واألمراض عليه وعىل 

غريه من إخوانه املسلمني.

)5(  سورة الطالق، من اآلية3.
التفســري  أبومزيريــق34/12،  احلــريان،  إرشــاد  ينظــر:    )6(

الزحيــي662/14. املنــري، 
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األوبئة احلياتية املعارصة )نشأهتا - أسباهبا - طرق عالجها( من خالل نصوص القرآن الكريم
................................................................................................. أ. خالد حسني إسامعيل

خاتمة
نشأة  إىل  أشارت  التي  الدراسة  هذه  خالل  من 

احلياتية وأسباب ظهورها وطرق  األوبئة واألمراض 

يمكن  النتائج  من  عدد  إىل  الباحث  توصل  عالجها، 

إمجاهلا فيام يأيت:

1- كثرة ظهور األوبئة واألمراض ابتليت به كثري 

من األمم وهو ُسنّة ماضية يف احلياة، وكله مكتوب يف 

قدر اهلل قبل أن خيلق اهلل الناس.

يؤدي إىل هالك  االنتشار  الوباء مرض رسيع   -2

األرواح بصورة متسارعة من مجيع األعامر واألجناس.

3- ظهور األوبئة واألمراض منها ما هو بالء من 

لعباده  ابتالء  ما هو  ومنها  عباده عقوبًة هلم،  اهلل عىل 

رمحًة هبم، واهلل يرصف أمره كام يشاء ويريد.

4- السبب الرئيس الذي يؤدي إىل ظهور األوبئة 

املهلكة هو خمالفة الناس لرشع اهلل وكثرة متردهم عن 

أوامره.

5- ظهور األوبئة واألمراض يف األمة اإلسالمية 

فيه تذكري النفوس بالرجوع إىل دينهم وأن ما أصاهبم 

فبام كسبت أيدهيم.

6- األخذ باألسباب الرشعية للوقاية من األوبئة 

واألمراض باب من أبواب التوكل عىل اهلل.

حيفظ  الرخاء  حالة  يف  الرشع  بأوامر  االلتزام   -7

واألمراض  باألوبئة  اإلصابة  من  واجلامعات  األفراد 

املهلكة.

واحلمد هلل رب العاملني، وصىل اهلل عىل نبينا حممد 

وعىل آله وصحبه أمجعني

المصادر والمراجع
*القرآن الكريم برواية حفص عن عاصم.

تصيب  التي  باألوبئة  املتعلقة  الفقهية  األحكام   -

طبية  جامعة  جملة  الشاماين،  سند  بن  حممد  البرشية. 

لآلداب والعلوم اإلنسانية، السنة السابعة، العدد18، 

1440هـ.

القرآن، أمحد عبد  إىل توجيهات  إرشاد احلريان   -

طرابلس،  اإلسالمي،  املدار  دار  أبومزيرق،  السالم 

ليبيا، ط1، 2011م.

يوسف  األصحاب،  معرفة  يف  االستيعاب   -

وخرج  صححه  القرطبي،  الب  عبد  بن  اهلل  عبد  بن 

أحاديثه: عادل مرشد، دار اإلعالم، ط1، 2002م.

البزنجي  حممد  الساعة،  ألرشاط  اإلشاعة   -

قابله  الكاندهلو،  زكريا  حممد  عليه:  علق  احلسيني، 

واعتنى به: حسن حممد شكري، دار املنهاج، بريوت، 

لبنان، ط3، 2005م.

- اإلصابة يف متييز الصحابة، أمحد بن عي بن حجر 

العسقالين،)د.ط.ت(. 

حممد  بالقرآن،  القرآن  إيضاح  يف  البيان  أضواء   -

أبوزيد،  عبدالله  بن  بكر  إرشاف:  الشنقيطي،  األمني 

دار عامل الفوائد، )د.ط.ت(.

والقدرة واإلمبيالية،  املرض  والتاريخ  األوبئة   -

عبد  حممود  أمحد  وتقديم،  ترمجة  واتس،  شلدون 

اجلواد، مراجعة: عامد صبحي، املركز القومي للرتمجة، 

ط1، 2010م.

كثري،  بن  عمر  بن  إسامعيل  والنهاية،  البداية   -
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مركز  الرتكي،  املحسن  عبد  بن  اهلل  عبد  حتقيق: 

البحوث والدراسات العربية واإلسالمية بدار هجر، 

ط1، 1997م.

بن  أمحد  الطاعون،  فضل  يف  الامعون  بذل   -

دار  الكاتب،  عصام   أمحد  حتقيق:  العسقالين،  عي 

العاصمة، الرياض، السعودية، )د.ط.ت(.

العزيز،  الكتاب  لطائف  التمييز يف  - بصائر ذوي 

حممد يعقوب الفريوز آبادي، املكتبة العلمية، بريوت، 

لبنان، )د.ط.ت(.

القرنني  يف  باملغرب  واملجاعات  األوبئة  تاريخ   -

البزار،  األمني  حممد  عرش،  والتاسع  عرش  الثامن 

بالرباط،  اإلنسانية  والعلوم  اآلداب  كلية  منشورات 

املغرب، )د.ط(، 1992م.

- تاريخ الرسل وامللوك، حممد بن جرير الطبي، 

حتقيق: حممد أبو الفضل إبراهيم، دار املعارف، مرص، 

ط2، )د.ت(.

- التسهيل لعلوم التنزيل، حممد بن جزي الكلبي، 

دار  هاشم،  سامل  حممد  آياته:  وخرج  وصححه  حققه 

الكتب العلمية، بريوت، لبنان، )د.ط(، 1995م.

إدريس  بن  حممد  الشافعي،  اإلمام  تفسري   -

الفران،  مصطفى  بن  أمحد  ودراسة:  حتقيق  الشافعي، 

دار التدمرية، السعودية، الرياض، ط1، 2006م.

دار  كثري،  بن  إسامعيل  العظيم،  القرآن  تفسري   -

املجلد العريب، مرص، )د.ط(، 2006م.

- التفسري املنري يف العقيدة والرشيعة واملنهج، وهبة 

الزحيي، دار الفكر، دمشق، سوريا، ط10، 2009م.

إعداد:  العلامء،  من  جمموعة  امليرس،  التفسري   -

املصحف  لطباعة  فهد  امللك  العلامء، جممع  من  نخبة 

الرشيف، )د.ط.ت(.

املكتبة  الصابوين،  حممد  الواضح،  التفسري   -

العرصية، لبنان، ط8، 2007م.

الفكر  دار  الزحيي،  وهبة  الوسيط،  التفسري   -

الفكر، دمشق، سوريا،  دار  لبنان،  بريوت،  املعارص، 

ط1، 2001م.

بن  الدين  حمي  واللغات،  األسامء  هتذيب   -

لبنان،  بريوت،  العلمية،  الكتب  دار  النووي،  رشف 

)د.ط.ت(. 

من  تضمنه  لام  واملبني  القرآن  ألحكام  اجلامع   -

القرطبي، حتقيق:  أمحد  بن  الفرقان، حممد  السنة وآي 

الرسالة،  مؤسسة  الرتكي،  املحسن  عبد  بن  اهلل  عبد 

بريوت، لبنان، ط1، 2006م.

بن  مسلم  النووي،  برشح  الصحيح  اجلامع   -

احلجاج القشريي، راجع ضبطه وخرج أحاديثه وعلق 

عليه: حممد حممد تامر، الدار الذهبية، مرص، القاهرة، 

)د.ط.ت(.

- اجلواهر احلسان، يف تفسري القرآن، عبد الرمحن بن 

حممد الثعالبي، حتقيق: عي حممد معوض، عادل أمحد 
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الملخص
احلمد هلل رب العاملني وأفضل الصالة واتم التسليم عىل سيدنا حممد وعىل آله وصحبه وسّلم تسلياًم كثريًا.

وبعد: فالقرآن الكريم كتاب اهلل الذي أنزله عىل حبيبه سيدنا حممد، الذي بعثه اهلل تعاىل برسالته إىل البرشية 

كلها، تلك الرسالة التي تأمر بالعدل واإلحسان وتنهى عن الظلم، وتريس مبادئ السالم يف األرض، وتبني لنا 

معامل الطريق التي يسري عليها االنسان يف هذه احلياة وحتفظه من املخاطر التي حتيط به من كل جانب، ومن هذه 

املخاطر هي االوبئة التي انترشت يف املجتمعات االسالمية عىل مرِّ الدهور والعصور، وبنّي لإلنسان الطريق 

السليم يف مواجهة هذه األمراض واألوبئة من خالل نصوص كتاب اهلل تعاىل التي تنري له الرصاط املستقيم.

فيها أمهية املوضوع  املقدمة ذكرت  أما  الدراسة مكونة من مقدمة ومتهيد ومبحثني وخامتة،  وكانت طبيعة 

وخطة البحث فيه، وبقية األمور املتعلقة باملقدمة.

وأما التمهيد تكلمت فيه عن األوبئة التي مرت باإلمة االسالمية وما هو تأثريها عىل املسلمني وحياهتم ...

وأما املبحث األول فكان عنوانه »أسباب انتشار األوبئة يف املجتمع« وتكلمت فيه عن أهم األسباب التي 

أدت إىل انتشار األوبئة يف املجتمع، وتوضيح ذلك من خالل نصوص القرآن الكريم.

وأما املبحث الثاين فكان عنوانه »كيفية التعامل مع هذه األوبئة« وضحت فيه األمور التي ينبغي أن نتبعها يف 

كيفية التعامل مع هذه األوبئة من خالل نصوص القرآن الكريم التي حتدثت عنها.

األوبئة يف  هذه  انتشار  أسباب  أهم  من  أن  لنا  بنّي  الكريم  القرآن  أن  يأيت:  بام  هبا  وخلصت  اخلامتة  وبعدها 

املجتمعات هو نتيجة لكثرة املعايص والذنوب والبعد عن منهج اهلل تعاىل ورسوله ملسو هيلع هللا ىلص، وأن القرآن الكريم دائاًم 

ما كان حيرص عىل صحة اإلنسان، وسالمة جسده من األمراض، وأنه مل يقدم عالجًا ماديًا للمرض املعدي، 

حيث أن العالج يتوقف عىل نوع املرض وشخصية املريض، وترك األمر الجتهاد األطباء حسب تطور العلوم 

احلديثة، وأهتم القرآن الكريم بنظافة اإلنسان والبيئة التي يعيش فيها وذلك خوفا من تفيش األمراض، وبنّي 

القرآن الكريم أمورًا معنوية يتبعها اإلنسان يف حياته للوقاية من هذه األوبئة املنترشة يف املجتمعات.

الكلامت االفتتاحية: )القرآن – معاجلة- األمراض- الوباء(
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Abstract
 In the name of God, the most gracious, the most merciful Praise be to God, Lord of the 

Worlds, and the best prayer and peace be upon our master Muhammad and his family and 
companions, and may the peace and blessings of Allah be upon him abundantly.

 And after: The Noble Qur’an is the Book of God that He revealed to His beloved, 
our Master Muhammad, whom God Almighty sent with His message to all mankind, that 
message that commands justice and benevolence and forbids injustice, establishes the 
principles of peace on earth, and shows us the parameters of the path that man follows in 
this life and preserves it. 

Among the dangers that surround him from every side, and among these dangers are the 
epidemics that have spread in Islamic societies over the ages and ages, and he has shown 
man the right way to confront these diseases and epidemics through the texts of the Book 
of God Almighty that illuminate the straight path for him.

 The nature of the study consisted of an introduction, a preface, two chapters, and a 
conclusion. As for the preface, I spoke in it about the epidemics that passed through the 
Islamic nation and what is their impact on Muslims and their lives... 

As for the first topic, it was entitled “The Reasons for the Spread of Epidemics in Society> 
and I spoke in it about the most important reasons that led to the spread of epidemics in 
society, and to clarify this through the texts of the Holy Qur’an.

 As for the second topic, it was entitled “How to deal with these epidemics> in which the 
matters that we should follow in how to deal with these epidemics were clarified through 
the texts of the Holy Qur’an that I talked about. 

Then the conclusion and concluded with the following: that the Holy Qur’an made it 
clear to us that one of the most important reasons for the spread of these epidemics in 
societies is the result of the large number of disobedience and sins and the distance from 
the approach of God Almighty and His Messenger, peace be upon him, and that the Holy 
Qur’an has always been keen on human health, and the safety of his body from diseases, 
And that he did not provide a physical treatment for the contagious disease, as the treatment 
depends on the type of disease and the personality of the patient, leaving the matter to the 
discretion of doctors according to the development of modern sciences. his life to prevent 

these epidemics spreading in societies. 



91

راساُت اإلنسانيُة واملتغرياُت احلياتيُة يف ضوِء الّشيعِة اإلسالميِة« العدد اخلاص باملؤمتر العلمي الدويل األول املشرتك »الدِّ
المحور األول: الحياة: متغيراتها، ونوازلها في نصوص الشريعة اإلسالمية

المقدمة
واتم  الصالة  وأفضل  العاملني  رب  هلل  احلمد 

وسّلم  وصحبه  آله  وعىل  حممد  سيدنا  عىل  التسليم 

تسلياًم كثريًا.

أنزله عىل  الذي  الكريم كتاب اهلل  فالقرآن  وبعد: 

برسالته  تعاىل  اهلل  بعثه  الذي  حممد،  سيدنا  حبيبه 

بالعدل  تأمر  التي  الرسالة  تلك  كلها،  البرشية  إىل 

السالم  مبادئ  الظلم، وتريس  واإلحسان وتنهى عن 

عليها  يسري  التي  الطريق  معامل  لنا  وتبني  األرض،  يف 

االنسان يف هذه احلياة وحتفظه من املخاطر التي حتيط 

به من كل جانب، ومن هذه املخاطر هي االوبئة التي 

الدهور  مرِّ  عىل  االسالمية  املجتمعات  يف  انترشت 

مواجهة  السليم يف  الطريق  لإلنسان  وبنّي  والعصور، 

هذه األمراض واألوبئة من خالل نصوص كتاب اهلل 

تعاىل التي تنري له الرصاط املستقيم.

)الدراسات  املوسوم  مؤمتركم  خالل  من  وأنا 

الرشيعة  ضوء  يف  احلياتية  واملتغريات  اإلنسانية 

اإلسالمية(، ضمن املحور األول –احلياة.. متغرياهتا، 

ونوازهلا يف نصوص الرشيعة اإلسالمية< أقدم بحثي 

يف  الكريم  القرآن  أثر   – عنوان  حتت  هذا  املتواضع 

معاجلة االمراض الوبائية املعارصة<.

أمهية الدراسة:

بكتاب  تتعلق  كوهنا  الدراسة  هذه  أمهية  تكمن 

اهلل عز وجل، من حيث أهنا تعالج أمرًا مهاًم يف حياة 

املسلمني، فالقرآن الكريم اهتم باإلنسان حيث جعله 

خليفة يف األرض وكرمه عىل سائر املخلوقات وهنى 

عن االعتداء واملساس بصحته، وأمره باملحافظة عىل 

جسمه حتى يتقوى به عىل عبادة اهلل تعاىل.

مشكلة الدراسة:

اإلجابة  حتاول  أهنا  الدراسة  هذه  مشكلة  تكمن 

عن عدة أمور منها: ما األوبئة التي أشار إليها القرآن 

وما  واجلامعات؟..،  األفراد  عىل  أثرها  وما  الكريم؟ 

وأنواعها  أشكاهلا  بجميع  األوبئة  نزول  أسباب  هي 

وما  واألمكنة؟.،  األزمنة  خمتلف  ويف  العباد،  عىل 

من  للوقاية  القرآنية  النصوص  من  املستفاد  الوسائل 

األوبئة قبل وقوعها؟.

منهجية الدراسة:

ناحية  من  كانت  البحث  هذا  دراسة  يف  منهجيتي 

تبيني نصوص كتاب اهلل تعاىل التي وردت يف توضيح 

ومعاجلة األمراض واالوبئة وكيفية التعامل معها وكل 

ذلك من خالل نصوص كتاب اهلل عز وجل.

خطة الدراسة:

وثالثة  مقدمة  من  مكونة  الدراسة  طبيعة  وكانت 

أمهية  فيها  فذكرت  املقدمة  أما  وخامتة،  مباحث 

املتعلقة  األمور  وبقية  فيه،  البحث  وخطة  املوضوع 

متهيديًا  مبحثًا  فكان  األول  املبحث  وأما  باملقدمة، 

االسالمية  باإلمة  التي مرت  األوبئة  فيه عن  تكلمت 

وما هو تأثريها عىل املسلمني وحياهتم.

انتشار  »أسباب  عنوانه  فكان  الثاين  املبحث  وأما 

فيه عن أهم األسباب  األوبئة يف املجتمع« وتكلمت 

وتوضيح  املجتمع،  يف  األوبئة  انتشار  إىل  أدت  التي 

ذلك من خالل نصوص القرآن الكريم.
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التعامل  »كيفية  عنوانه  فكان  الثالث  املبحث  وأما 

أن  ينبغي  التي  األمور  فيه  األوبئة« وضحت  مع هذه 

خالل  من  األوبئة  هذه  مع  التعامل  كيفية  يف  نتبعها 

نصوص القرآن الكريم التي حتدثت عنها.

وختمت هذا البحث بخامتة ذكرت فيها أهم النتائج 

التي توصلت إليها من خالل دراستي يف هذا البحث، 

وبعدها ذكرت املصادر املراجع التي اعتمدت عليها 

يف كتابة هذا البحث.

والسداد  التوفيق  وتعاىل  تبارك  اهلل  أسال  وأخريًا 

ذلك  ويل  إنه  حيايت  سائر  ويف  البحث،  هذا  إمتام  يف 

والقادر عليه اللهم آمني. 

المبحث األول »مبحث تمهيدي«
األوبئة التي مّرت على األمة 

اإلسالمية وتأثيرها على 
المجتمع

أصابت  التي  واملحن  واالبتالءات  األزمات 

ونزلت  كثرية،  الطويل  تارخيها  عب  اإلسالمية  األمة 

كالطواعني  االبتالء؛  من  شتى  صنوف  باملسلمني 

وغري  واجلفاف  والزالزل  والفيضانات  واملجاعات 

ذلك، ولعل أكثرها فتكًا كان مرض »الطاعون« الذي 

انترش أكثر من مرة يف مرص والشام واملغرب والعراق 

واألندلس وقتل ألوفًا من سكاهنا.

وقد ذكر املؤرخون املسلمون الذين عارصوا تلك 

وآثارها  األوبئة  تلك  عن  متنوعة  صورًا  األحداث 

وعواقبها يف سائر أرجاء األرض، مثل املقريزي وابن 

تغري بردي وابن كثري وابن إياس وابن بطوطة وابن 

النوازل  كتب  ذلك  يف  بحثت  كام  املراكيش،  عذارى 

لام  ونظرًا  وغريهم–  رشد  وابن  للونرشيي  الفقهية 

تركت تلك األوبئة من آثار يف التاريخ اإلسالمي نظرًا 

واالقتصادية  االجتامعية  األوضاع  عىل  النعكاسها 

والسياسية واألخالقية للمجتمع اإلسالمي واإلنسانية 

ككل، فال بد من تناوهلا واالهتامم بدراستها. 

التاريخ  عب  مجاعية  وأمراض  أوبئة  عدة  حدثت 

اإلسالمي، ويف خمتلف دوله وأمصاره وأصقاعه، إال 

أن أبرزها وأكثرها شهرًة وتأثريًا هي: طاعون عمواس 

)18 هـ/ 693م(، طاعون اجلارف )69هـ/ 688م(، 

705م(،  هـ/   87( األرشاف  أو  الفتيات  طاعون 

األوبئة  748م(،  )131هـ/  قتيبة  بن  مسلم  طاعون 

واأليويب  واململوكي  العبايس  العرص  يف  والطواعني 

يف املرشق اإلسالمي، األوبئة والطواعني يف املغرب 

اإلسالمي.

عمر  سيدنا  زمن  يف  فحدث  عمواس  طاعون  أما 

بن اخلطاب ريض اهلل عنه، وذلك أنه يف العام الثامن 

ي  سمِّ وقد  ٌع،  مروِّ فظيٌع  يشٌء  وقع  اهلجرة  من  عرش 

هلا:  يقال  صغرية،  بلدٍة  إىِل  نسبة  ِعَمواس  بطاعون 

كانت  ا  ألهنَّ ملة؛  والرَّ القدس،  بني  وهي:  ِعَمواس، 

ام منها، فنسب  اء هبا، ثمَّ انترش يف الشَّ أول ما نجم الدَّ

املعارك  بعد  حصل  قد  الطَّاعون  هذا  وكان  إِليها، 

ن  وتعفُّ القتىل،  وكثرة  والروم،  املسلمني  بني  الطَّاحنة 

اجلو، وحصول هذه األوبئة بتلك اجلثث أمرًا طبيعيًا، 

ام، فهلك  ته بالشَّ ره اهلل حلكمٍة أرادها، فكانت شدَّ قدَّ

به خلٌق كثرٌي، منهم: سيدنا أبو عبيدة بن اجلّراح، وكان 
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سفيان،  أيب  بن  ويزيد  جبل،  بن  ومعاذ  عليها،  واليًا 

بالريموك،  استشهد  وقيل:  هشام،  بن  واحلارث 

وسهيل بن عمرو، وعتبة بن سهيل، وأرشاف النَّاس 

ريض اهلل عنهم أمجعني)1(. 

وأما طاعون اجلارف فحدث يف البرصة سنة 69هـ، 

يف زمن سيدنا عبد اهلل بن الزبري ريض اهلل عنه، وسمي 

فيه، فقد أخذ  الطاعون باجلارف لكثرة من تويف  هذا 

أيام  ثالثة  واستمر  كالسيل،  أخذًا  الناس  فيه  املوت 

فقط)2(.

ويف عام 87هـ وقع طاعون يف العراق وبالد الشام، 

سمي هذا الطاعون بطاعون الفتيات ألنه وقع بالنساء 

والعذارى أواًل، فوقع بالنساء قبل الرجال، بينام سامه 

من  فيه  تويف  من  لكثرة  األرشاف  بطاعون  البعض 

أرشاف القوم وأكابرهم)3(.

بني  عرص  يف  الطواعني  من  حدث  ما  آخر  وكان 

أمية هو طاعون مسلم بن قتيبة يف سنة 131هـ، والذي 

يف  الطاعون  هذا  وقع  به،  مات  من  أول  باسم  ُسمي 

البرصة واستمر لثالثة أشهر، واشتد يف شهر رمضان 

ألف  يقارب  ما  فيه  ماتوا  الذين  عدد  كان  حيث 

شخص)4(.

)1(  ينظــر: الســرية النبويــة وأخبــار اخللفــاء البــن حيــان 476/2 
– البــدء والتاريــخ البــن طاهــر املقــديس 186/5.

)2(  ينظــر: مــرآة اجلنــان وعــبة اليقظــان يف معرفــة مــا يعتــب مــن 
حــوادث الزمــان البــن ســليامن اليافعــي ص116.

األمويــة  واخلالفــة  اإلســالم  صــدر  يف  الطواعــني  ينظــر:    )3(
ص105. فاضــل  هبجــت  لنصــري 

)4(  املصدر نفسه ص106.

اإلسالمية  األمة  أصابت  التي  الطواعني  ومن 

سنة  يف  ودمروها  بغداد  املغول  اجتاح  عندما  وذلك 

656هـ/1258م، فقد أدى هذا الطاعون إىل اغالق 

شهور  مدة  واجلمعات  اجلامعات  وتوقف  املساجد 

خاوية  بغداد  بقيت  الطاعون  هذا  انتهى  ولام  ببغداد، 

الناس،  من  الشاذ  إال  أحد  هبا  ليس  عروشها  عىل 

التلول، وقد سقط عليهم  الطرقات كأهنا  واجلثث يف 

البلد،  جيفهم  من  وأنتنت  صورهم  فتغريت  املطر 

حتى  الشديد  الوباء  هذا  بسببه  فحصل  اهلواء  وتغري 

تعدى ورسى يف اهلواء إىل بالد الشام، فامت خلق كثري 

من تغري اجلو وفساد الريح، فاجتمع عىل الناس الغالء 

إليه  وإنا  فإنا هلل  والطاعون،  والطعن  والفناء  والوباء 

راجعون)5(. 

الشام  بالد  تعرضت  اململوكي،  العرص  ويف 

لطاعون اجتاح معظم مناطقها يف عام 748هـ، أطلق 

وشدة  انتشاره  لسعة  األعظم«  »الطاعون  اسم  عليه 

فتكه، وقتل هذا الطاعون سكان مدن حلب ودمشق 

اسمه  داء  حلب  يف  انترش  كام  والسواحل،  والقدس 

»الفناء العظيم« يف عام 795هـ، وقد حصد بحصيلته 
النهائية 150 ألف شخص من حلب وقراها)6(.

أما املغرب العريب، فمرَّ بتارخيه يف كثري من األوبئة 

واملوحدين  املرابطني  عرص  يف  واجلفاف  واملجاعات 

أمهها  من  ولعل  احلديث،  الفرتة  وحتى  واملرنيني 

)5(  ينظر: البداية والنهاية البن كثري املكي 203/13.
)6(  ينظــر: األوبئــة وآثارهــا االجتامعيــة يف بــالد الشــام يف عــرص 

املامليــك الرشاكســة ملبــارك حممــد الطراونــة ص47.
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املغرب  بالد  يف  انترش  الذي  571هـ،  عام  طاعون 

واألندلس ويعتب أهم طاعون عرفه عرص املوحدين، 

أن  حتى  أحد  منه  يسلم  ومل  كارثية  نتائج  له  كان  فقد 

أربعة أمراء من إخوة اخلليفة يوسف بن يعقوب ماتوا 

من  و190   100 بني  ما  بسببه  يموت  كان  بينام  فيه، 

عامة الناس يف اليوم الواحد)1(.

1798م،  عام  طاعون  املغرب  يف  حدث  وقد 

والذي انتقل بالعدوى من التجار الذين محلوه معهم 

وقد  فاملغرب،  فاجلزائر  تونس  إىل  االسكندرية  من 

تفشى الطاعون يف فاس ومكناس ووصل إىل الرباط، 

فكان خيلف 130 ضحية يف اليوم)2(.

وعىل العموم، فتاريخ املسلمني يف خمتلف مراحله، 

شهدت  بقاعها،  شتى  يف  اإلسالمي  العامل  وجغرافيا 

مثل هذه النكبات واألوبئة الكثري، وقد ذكرنا بعضها، 

ولكن ما آثارها عليهم؟ وكيف تعامل املسلمون مع 

مثل هذه األوبئة!؟ وما هي اإلجراءات التي اختذوها 

يف ضوء نصوص كتاب اهلل عز وجل!؟

من  ُيشاع  ما  اجلميع،  بال  يشغل  األيام  هذه  ويف 

يومًا  انتشارًا  يزداد  الذي  العاملي  الوباء  عن  أخبار 

تسبب  وقد  »كورونا«،  بفريوس  واملسمى  يوم،  بعد 

اخلوف  وحاالت  الوفيات  من  كبري  بعدد  الوباء  هذا 

فيها  استفحل  التي  البلدان  يف  خصوصًا  والذعر 

خطره، ولام كان هذا النوع من األوبئة من قضاء اهلل 

لعبــد  املوحديــن  املغــرب يف عهــد  ينظــر: جوائــح وأوبئــة    )1(
. ص124  بنمليــح  اإللــه 

)2(  ينظــر: تاريــخ األوبئــة واملجاعــات يف املغــرب يف القرنــني 
الثامــن عــرش والتاســع عــرش ملحمــد األمــني البــزاز ص92. 

َسبِيِل  يِف  تعاىل: ﴿َوَأْنِفُقوا  قوله  من  وانطالقًا  وقدره، 

 َ ِ َواَل ُتْلُقوا بَِأْيِديُكْم إىَِل التَّْهُلَكِة – َوَأْحِسنُوا إِنَّ اللَّ اللَّ

بالعمل  فإننا كمؤمنني مطالبون  امْلُْحِسننَِي﴾)3(،  حُيِبُّ 

بعد  وذلك  أسبابه،  ودرء  البالء  هذا  من  الوقاية  عىل 

التوكل عىل اهلل واألخذ باألسباب والتسليم بقضائه 

وقدره.

المبحث الثاني
أسباب انتشار األوبئة في 

المجتمع
وباء  من  يعاين  كله  والعامل  اليوم  البرشية  إن 

إىل  الوباء  هذا  وصل  حيث  كورونا،  وفايروس 

البرش،  عجز  أظهر  الوباء  هذا  العامل، وإن  دول  كل 

وفقرهم، وضعفهم، عن مقاومة ودفع هذا املخلوق 

من خملوقات اهلل تعاىل، وإن مل يرحم اهلل تعاىل الناس 

ويتداركهم بلطفه حلصد هذا الوباء جمتمعات بأكملها.

كام  العامل  يف  الوباء  هذا  انتشار  أسباب  أهم  ومن 

يبينها لنا القرآن الكريم: 

األرض:  هذه  عىل  واملعايص  الذنوب  كثرة   *

من  األحيان  من  كثري  يف  الكريم  القرآن  حّذر  لقد 

هذه  يف  اإلنسان  عىل  وعواقبهام  واملعايص  الذنوب 

تعاىل  اهلل  حماربة  من  وحّذر  واآلخرة،  الدنيا  احلياة 

ونواهيه،  أوامره  وخمالفة  هبا  واملجاهرة  باملعايص 

ُمْؤِمننَِي  ْفَسَك َأالَّ َيُكوُنوا  نَّ َباِخٌع  فقال تعاىل: ﴿َلَعلََّك 

َأْعنَاُقُهْم  َفَظلَّْت  آَيًة  اَمِء  السَّ َن  مِّ َعَليِْهم  ْل  ُننَزِّ نََّشأْ  إِن   *

)3(  سورة البقرة اآلية 195 .
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اجلاحدين  عىل  لنـزل  اهلل  شاء  فلو  َخاِضِعنَي﴾)1(،  هَلَا 

وأهل املعايص آية يذلون هبا، فال يلوي أحد عنقه إىل 

معصية اهلل.

وقال سبحانه وتعاىل: ﴿َظَهَر اْلَفَساُد يِف اْلَبِّ َواْلَبْحِر 

َعِمُلوا  ِذي  الَّ َبْعَض  لُِيِذيَقُهم  النَّاِس  َأْيِدي  َكَسَبْت  باَِم 

ُهْم َيْرِجُعوَن﴾)2(، يقول املفرسون عن هذه اآلية:  َلَعلَّ

فعله  ما  شؤم  بسبب  والبحر  الب  يف  الفساد  وظهور 

الناس من املعايص والذنوب.

يف  بالفساد  وتعاىل  سبحانه  اهلل  ابتالهم  وقد 

ُهْم  َلَعلَّ َعِمُلوا  ِذي  الَّ َبْعَض  ﴿لُِيِذيَقُهْم  والبحر:  الب 

َيْرِجُعوَن﴾ أي: ليذيقهم وبال بعض أعامهلم يف الدنيا، 

قبل َأن يعاقبهم بجميعها يف اآلخرة لكي يرجعوا َعامَّ 

هم فيه من املعايص بالتوبة واإلقالع عن الذنب، كام 

ُهْم  َلَعلَّ يَِّئاِت  َوالسَّ بِاحْلََسنَاِت  ﴿َوَبَلْوَناُهْم  تعاىل:  قال 

فساد  كل  يف  عام  حكم  إىل  تشري  واآلية  َيْرِجُعوَن﴾، 

يظهر إىل يوم القيامة)3(.

وقال تعاىل: ﴿وما أصابكم من مصيبة فبام كسبت 

مصطفى  الشيخ  يقول  كثري﴾)4(،  عن  ويعفو  أيديكم 

حيل  وما  أي  اآلية:  هلذه  تفسريه  معرض  يف  املراغي 

بكم أهيا الناس من املصايب ىف الدنيا، فإنام تصابون به 

عقوبة لكم عىل ما اجرتحتم من اآلثام، واقرتفتم من 

الرشور واملعايص، ويعفو لكم عن كثري من جرائمكم 

فال يعاقبكم هبا.

)1(  سورة الشعراء اآلية 3، 4 .
)2(  سورة الروم اآلية 41.

)3(  ينظر: التفسري الوسيط ملجمع البحوث 58/8 .
)4(  سورة الشورى اآلية 30 .

نتائجها  هلا  أسبابا  الذنوب  جعل  سبحانه  فاهلل 

ومسبباهتا: فشارب اخلمر يصاب بكثري من األمراض 

اجلسمية والعقلية ىف الدنيا وهي أثر من آثار ما اجرتح 

تصاب  الكذاب  أو  األمني  غري  والتاجر  الذنب،  من 

جتارته بالكساد ويشهر بني الناس باخليانة فيحجمون 

عن معاملته، واحلكام املرتشون الظلمة الذين جيمعون 

والعدم ويصبحون  بالفقر  بالسحت يصابون  أمواهلم 

مثال بني الناس، وإن مل يصبهم الفقر بصب أوالدهم 

اخلاصة  أحاديث  ويصريوا  هلا  يرثى  بحال  فيصبحوا 

أفرادها،  بني  تنارص  ال  التي  الظاملة  واألمم  والعامة. 

بعض  أموال  أفرادها  بعض  ويبتز  التقاطع،  بينها  بل 

العزة،  بعد  والذلة  العظمة  بعد  باملهانة  تصاب  آخر، 

األمم  ذى  هى  فها  بعزيزة،  ذلك  ىف  األمثال  وما 

واخلمول  الضعف  من  أصاهبا  ما  أصاهبا  إنام  الرشقية 

بام  الوجود  صفحة  من  الزوال  ثم  واالضمحالل 

اجرتحت من ظلم وإفساد ىف األرض، وأكل بعضها 

أموال بعض واحتجان عظامئها األموال ىف خزائنهم، 

هلم  اهلل  اقتص  وقد  الضعفاء  أيدى  من  وابتزازها 

منهم، فأضاع ملكهم، وأذهب رحيهم، وجعلهم لقمة 

وجعلوهم  فيهم  حتكموا  الذين  للمستعمرين  سائغة 

متليه  وما  أهوائهم،  بحسب  فيهم  يترصفون  كالعبيد، 

لبالدهم  اخلري  عليهم  يدّر  وما  مصاحلهم،  عليهم 

وشعوهبم)5(.

ارتكاب  من  حّذر  ملسو هيلع هللا ىلص  النبي  أن  نجد  وكذلك 

انتشار األوبئة واألمراض  أهنا تسبب  املعايص، وبنّي 

)5(  تفسري املراغي 25/47 .
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ريض  عمر  بن  اهلل  عبد  فعن  بالبرشية،  تفتك  التي 

اهلل عنهام قال: أقبل علينا رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص فقال: ))يا 

معرش املهاجرين، مخٌس إذا ابتليتم هبن وأعوذ باهلل أن 

يعلنوا  الفاحشة يف قوم قطُّ حتى  مل تظهر  تدركوهن: 

تكن يف  مل  التي  الطاعون واألوجاع  فيهم  فشا  إال  هبا 

أسالفهم الذين مضوا، ومل ُينقصوا املكيال وامليزان إال 

ُأخذوا بالسنني وشدة املؤونة وجور السلطان عليهم، 

السامء،  من  القطر  ُمنعوا  إال  أمواهلم  زكاة  يمنعوا  ومل 

ولوال البهائم مل ُيمطروا، ومل ينقضوا عهد اهلل وعهد 

ا من غريهم فأخذوا  رسوله إال سلط اهلل عليهم عدوًّ

اهلل  بكتاب  أئمتهم  حتكم  مل  وما  أيدهيم،  يف  ما  بعض 

ويتخريوا مما أنزل اهلل إال جعل اهلل بأسهم بينهم(()1(.

باهلل  الرشك  هو  األوبئة  هذه  انتشار  أسباب  ومن 

وانتشار مظاهره بني الناس برصف العبودية لغري اهلل 

تعاىل، فمن ابتعد عن تعاطي أسبابه كان له األمن يف 

يلبسوا  ومل  آمنوا  ﴿الذين  تعاىل:  قال  واالخرة  الدنيا 

مهتدون﴾)2(،  وهم  األمن  هلم  أولئك  بظلم  إيامهنم 

الدنيا، ومن عذاب اهلل تعاىل  إذ األمن من اخلزي يف 

يف اآلخرة، يكون لفريق اإليامن، وهم الذين يؤمنون 

باهلل تعاىل وال خيلطون إيامهنم بأي ظلم، وال يعبدون 

مع اهلل غريه، وال يقدمون أي يشء إال بأمره، فالرشك 

واالستقرار،  واألمان  األمن  نعمة  لضياع  سبب 

من  كثري  يعيشه  كام  والقلق،  واهللع  الفزع  يف  وسبب 

رقــم   ،150/5 ســننه  يف  ماجــه  ابــن  أخرجــه:  احلديــث    )1(
لغــريه. حســن  شــعيب:  الشــيخ  وقــال   ،4019

)2(  سورة األنعام اآلية 82 .

الناس يف أيام انتشار األوبئة وبخاصة يف دول الغرب، 

من  اهلل  ألولياء  وحرهبم  باهلل  كفرهم  بسبب  فإهنم 

يعيشون  فإهنم  وغريها،  للرذائل  ونرشهم  املسلمني 

هذا احلال)3(.

وكذلك من أسباب انتشار األوبئة يف املجتمعات 

هو تركهم لفريضة األمر باملعروف والنهي عن املنكر، 

يقول تعاىل: ﴿كنتم خري أمة أخرجت للناس تأمرون 

باملعروف وتنهون عن املنكر...﴾)4(.

معرض  يف  طنطاوي  سيد  حممد  الشيخ  يقول 

تفسريه هلذه اآلية: أن اخلريية لألمة اإلسالمية منوطة 

باملعروف  األمر  أوهلام:  أساسيني:  أصلني  بتحقيق 

أن  يمكن  الدين، وال  املنكر ألهنام سياج  والنهى عن 

بالقيام هبام،  بنيان أمة عىل اخلري والفضيلة إال  يتحقق 

فهام من األسباب التي استحق بنو إرسائيل اللعنة من 

أجل تركهام، فقد أخرج أبو داود يف سننه عن عبد اهلل 

بن مسعود قال: قال رسول اهلل صىّل اهلل عليه وسّلم: 

كان  أنه  إرسائيل  بنى  عىل  النقص  دخل  ما  أول  »إن 
الرجل يلقى الرجل فيقول له: يا هذا اتق اهلل ودع ما 

تصنع فإنه ال حيل لك، ثم يلقاه من الغد عىل حاله فال 

يمنعه ذلك أن يكون أكيله ورشيبه وقعيده، فلام فعلوا 

قال صىّل  ثم  ببعض  بعضهم  قلوب  اهلل  ذلك رضب 

ِذيَن َكَفُروا ِمْن َبنِي إرِْساِئيَل َعىل  اهلل عليه وسّلم ُلِعَن الَّ

َوكاُنوا  َعَصْوا  باِم  ذلَِك  َمْرَيَم  اْبِن  َوِعيَسى  داُوَد  لِساِن 

ما  َلبِئَْس  َفَعُلوُه  ُمنَكٍر  َعْن  َيَتناَهْوَن  ال  كاُنوا  َيْعَتُدوَن. 

)3(  ينظر: زهرة التفاسري ملحمد أبو زهرة 2569/5 .
)4(  سورة آل عمران االية 
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باملعروف  لتأمرون  »كال واهلل  َيْفَعُلوَن ثم قال:  كاُنوا 

ولتنهون عن املنكر ولتأخذون عىل يد الظامل، ولتأطرنه 

أو  احلق محال-  اتباع  ولتحملنه عىل  أطرا-  احلق  عىل 

ليرضبن اهلل بقلوب بعضكم عىل بعض، ثم ليلعنكم 

كام لعنهم«. وثانيهام: اإليامن باهلل- تعاىل- وبجميع ما 

أمره اهلل- تعاىل- باإليامن به.

لتكون  يتحققا  أن  جيب  اللذان  األمران  مها  هذان 

ألن  للناس  أخرجت  أمة  خري  اإلسالمية  األمة  هذه 

املنكر  عن  والنهى  باملعروف  األمر  هتمل  التي  األمة 

ال  بل  أمة  خري  تكون  أن  يمكن  ال  باهلل  تؤمن  وال 

الفضائل  يف  إال  خري  ال  ألنه  قط،  باخلريية  توصف 

وجود  مع  إال  األمور  هذه  تقوم  وال  والعدل،  واحلق 

اإليامن باهلل وكثرة الدعاة إىل اخلري والناهني عن الرش، 

ويكون لدعوهتم آثارها القوية التي حتيا معها الفضائل 

وتزول هبا الرذائل)1(.

المبحث الثالث
كيفية التعامل مع هذه األوبئة 
من خالل نصوص القرآن الكريم

القرآن الكريم مل يرتك أمرًا من األمور يف الرشيعة 

ضوء  يف  معاجلته  خالل  من  عليه  ونّبه  إال  اإلسالمية 

التعامل  كيفية  هو  األمور  هذه  ومن  تعاىل،  اهلل  آيات 

مع هذه األوبئة، وهلذا فقد عالج القرآن الكريم هذه 

انتشارها،  أسباب  قطع  طريق  عن  الوبائية  األمراض 

وذلك من عدة أمور:

1-األمر باملحافظة عىل نظافة اإلنسان: فقد حّض 

)1(  التفسري الوسيط لسيد طنطاوي 214/2 .

القرآن الكريم عىل نظافة جسم اإلنسان كله، وجعل 

ال  تعاىل  باهلل  األيامن  وأن  العقيدة،  من  جزءًا  النظافة 

الرتبية  أداب  من  الركني  الركن  وهي  هبا،  إال  يتم 

يتطهروا  أن  حيبون  رجال  ﴿فيه  تعاىل:  قال  البدنية، 

ا  َأهيَُّ َيا   ﴿ تعاىل:  وقال  املتطهرين﴾)2(،  حيب  واهلل 

ُوُجوَهُكْم  َفاْغِسُلوا  الَِة  الصَّ إىَِل  ُقْمُتْم  إَِذا  آَمنُوا  ِذيَن  الَّ

َوَأْرُجَلُكْم  بُِرُءوِسُكْم  َواْمَسُحوا  َراِفِق  امْلَ إىَِل  َوَأْيِدَيُكْم 

بُّ  حُيِ اللََّ  ﴿إِنَّ  أيضًا:  وقال   ،)3(﴾... اْلَكْعَبنْيِ إىَِل 

املراغي  الشيخ  يقول  ِريَن﴾)4(،  امْلَُتَطهِّ َوحُيِبُّ  ابنَِي  التَّوَّ

البدنية،  الصحة  ركن  النظافة  »أن  اآلية:  هلذه  مفرسّا 

واألدواء  األمراض  جملبة  واألقذار  الوسخ  فإن 

الكثرية، ومن ثم نرى األطباء يشددون يف أيام األوبئة 

وجدير  النظافة،  يف  املبالغة  يف  املعدية  واألمراض 

وأقلهم  أجسادًا  الناس  أصح  يكونوا  أن  باملسلمني 

أمراضًا، ألن دينهم مبني عىل املبالغة يف نظافة األبدان 

الدين  أوجبه  ما  فعلوا  هم  فإذا  واألمكنة،  والثياب 

عند  األمراض  جراثيم  تولد  التي  األسباب  تنتفي 

الناس<)5(.

وعدم  اإلنسان  جسم  صحة  عىل  املحافظة   -2

التعرض ملثل هذه األمراض الوبائية: فقد أمر القرآن 

الكريم االنسان باحلفاظ عىل نفسه وأن ال يلقي بنفسه 

)2(  ينظر: احللول الوقائية للبدانة من منظور القرآن الكريم 
والسنة النبوية لألستاذ املساعد الدكتور أمحد محيد أوغلو 

ص118 .
)3(  سورة الامئدة اآلية 6 .

)4(  سورة البقرة اآلية 222 .
)5(  تفسري املراغي ألمحد بن مصطفى املراغي 66/6 . 
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أثر القرآن الكريم يف معاجلة االمراض الوبائية املعارصة
........................................................................... األستاذ املساعد الدكتور عامر صباح أمحد الكبييس

إىل التهلكة، قال تعاىل: ﴿َواَل ُتْلُقوا بَِأْيِديُكْم إىَِل التَّْهُلَكِة 

ما  والتهلكة  امْلُْحِسننَِي﴾)1(،  حُيِبُّ   َ اللَّ إِنَّ  َوَأْحِسنُوا 

أن  منها  احلياة  أمور  إىل اهلالك، ويكون يف كل  يؤدي 

الصحية، وأن حيافظ عىل  نفسه للمخارص  ال يعّرض 

أنفسنا  أمرنا بحفظ  جسمه من خطر األوبئة ألن اهلل 

صالح  الدكتور  يقول  التهلكة،  إىل  هبا  نلقي  ال  وأن 

بعض  فهم  يف  »تصويبات  كتابه  يف  اخلالدي  الدين 

املراد  معناها  وتبيني  اآلية  هذه  عىل  معقبًا  اآليات« 

منها، حيث يقول: » فالصواب من القول يف ذلك أن 

يقال: إن اهلل – هنى عن اإللقاء بأيدينا لام فيه هالكنا، 

لزمنا  ما  برتك  العذاب-  -وهي  للهلكة  واالستسالم 

يشٍء  يف  الدخول  منّا  ألحٍد  جائٍز  فغري  فرائضه،  من 

يكرهه اهلل منا، مما نستوجب بدخولنا فيه عذابه<)2(.

التعليامت واإلرشادات التي تصدر عن  اتباع   -3

واإلخصائيني  االطباء  من  املختصة  الطبية  اجلهات 

يف  واملعرفة  واخلبة  العالقة  ذات  واملؤسسات 

وتساعد  العدوى  انتقال  من  متنع  التي  الوسائل 

واألمراض،  األوبئة  خطر  من  والعالج  الوقاية  يف 

والقرآن الكريم مل يصف عالجًا ماديًا هلذه األمراض، 

وترك هذا العالج الجتهاد البرش يقدرونه بحسب نوع 

املريض  استجابة  ودرجة  خطورته،  ودرجة  املرض، 

ْكِر  له؛ وذلك من خالل قوله تعاىل ﴿ َفاْسَأُلوا َأْهَل الذِّ

إِْن ُكنُْتْم اَل َتْعَلُموَن﴾)3(، فأهل الذكر هم أهل العلم، 

)1(  سورة البقرة اآلية 195 .
)2(  تصويبــات يف فهــم بعــض اآليــات للدكتــور صــالح الديــن 

اخلالــدي ص89.
)3(  سورة النحل اآلية 43 .

وهذا ما ذهب إليه مجيع املفرسين، حيث قال الشيخ 

العامة  أن  العلامء  الشنقيطي: ومل ختتلف  األمني  حممد 

عز  اهلل  بقول  املرادون   وأهنم  علامئها،  تقليد  عليها 

ْكِر إِْن ُكنُْتْم اَل َتْعَلُموَن﴾)4(. وجل: ﴿ َفاْسَأُلوا َأْهَل الذِّ

التي  الترشيعات  بوضع  الكريم  القرآن  قام  وقد 

حتارص املرض، وحتجر عليه، ومتنعه من التأثري يف بني 

البرش، حيث القاعدة يف اإلسالم –أن الوقاية خري من 

العالج< فهو ال يريد لإلنسان أن يمرض حتى يتعاطى 

ال  حتى  املرض  أسباب  كل  يقطع  إنه  بل  العالج؛ 

يمرض.

القرآن  أمرنا  العالج:  التداوي وأخذ  4- رضورة 

الكريم برضورة التداوي وطلب العالج من األمراض 

الطبية  واملراكز  املستشفيات  ومراجعة  واألوبئة 

بالعالج  واالستعانة  املرض  لتشخيص  والصحية 

واألدوية التي يويص هبا ويصفها األطباء للمريض.

يقول حممد رشيد رضا يف تفسريه املنار عند تفسريه 

اأْلََماَناِت  وا  ُتَؤدُّ َأْن  َيأُْمُرُكْم   َ اللَّ إِنَّ   ﴿ تعاىل:  لقول 

األمانات،  أنواع  عن  تكلم  حيث  َأْهِلَها﴾)5(،  إىَِل 

النوع:  هذا  عن  قال  نفسه،  مع  اإلنسان  أمانة  ومنها 

أقول: ومن ذلك الذي أمجله توقي اإلنسان ألسباب 

يستفيده  وما  معرفته،  بحسب  واألوبئة  األمراض 

من األطباء، وذلك يدل عىل أن رعاية هذا النوع من 

األمانة يتوقف عىل تعلم ما حيتاج إليه من علم حفظ 

أمــني  ملحمــد  بالقــرآن  القــرآن  إيضــاح  يف  البيــان  أضــواء    )4(
.  312/7 الشــنقيطي 

)5(  سورة النساء اآلية 58 .
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املنترشة،  الوبائية  األمراض  أيام  يف  سيام  وال  الصحة 

ما  بعض  نفع  بالتجارب  عرف  قد  أنه  ذلك:  مثال 

يعمل للوقاية من املرض كتلقيح اجلدري، ومن ذلك 

التداوي عند وقوع املرض)1(. 

وتلقي  التداوي  يف  النبوية  السنة  إىل  نظرنا  ولو 

عن  وردت  التي  األثار  من  كثريًا  لوجدنا  العالج 

النبي ملسو هيلع هللا ىلص يف ذلك، منها قوله عليه الصالة والسالم: 

له شفاء(()2(، وقال ملسو هيلع هللا ىلص:  أنزل  إال  داء  أنزل اهلل  ))ما 

))تداووا عباد اهلل فإن اهلل مل يضع داء إال وضع معه 

شفاء إال اهلرم(()3(.

واإليامن  باالعتقاد  املتعلقة  املعنوية  األمور   -5

الكريم علّمنا أمورًا  القرآن  بالقضاء والقدر والتعبد: 

يف  هبا  ويعتقد  يطبقها  أن  املسلم  عىل  أن  جيب  عديدة 

زمن انتشار األوبئة، فمن هذه األمور: 

*االعتامد والتوكل عىل اهلل تعاىل، واإليامن بالقضاء 

والقدر، واإليامن بأنه لن يصيب االنسان إال ما كتب 

له من النعمة والنقمة، قال تعاىل ﴿ ُقْل َلْن ُيِصيَبنَا إاِلَّ 

ِل امْلُْؤِمنُوَن  َما َكَتَب اهلُل َلنَا ُهَو َمْواَلَنا َوَعىَل اهللِ َفْلَيَتَوكَّ

﴾)4(، يقول اإلمام الرازي مبينًا املعنى املراد من هذه 

وال  رش،  وال  خري  يصيبنا  لن  أنه  املعنى  إن   « اآلية: 

)1(  تفســري القــرآن احلكيــم »تفســري املنــار« ملحمــد رشــيد رضــا 
. 143/5

رقــم  ســننه 1138/2،  ماجــه يف  ابــن  أخرجــه:  احلديــث    )2(
صحيــح. حديــث  شــعيب:  الشــيخ  وقــال   ،3438

)3(  احلديــث أخرجــه: ابــن حبــان يف صحيحــه 426/13، رقــم 
6061، وقال الشــيخ شــعيب: إســناده صحيح.

)4(  سورة التوبة اآلية 51 .

خوف وال رجاء، وال شدة وال رخاء، إال وهو مقدر 

يدل  اهلل  عند  مكتوبًا  وكونه  اهلل،  عند  مكتوب  علينا 

عىل كونه معلومًا عند اهلل مقضيًا به عند اهلل، فإن ما 

سواه ممكن، واملمكن ال يرتجح إال برتجيح الواجب، 

واملمكنات بأرسها منتهية إىل قضائه وقدره<)5(.

إىل  واحلقوق  املظامل  ورّد  واالستغفار  التوبة   *

َوَأنَت  هَبُْم  لُِيَعذِّ  ُ اللَّ َكاَن  ﴿َوَما  تعاىل:  قال  أهلها، 

َيْسَتْغِفُروَن﴾)6(،  َوُهْم  هَبُْم  ُمَعذِّ  ُ اللَّ َكاَن  َوَما  ِفيِهْم 

وقد  اآلية:  هذه  تفسري  يف  عاشور  بن  الطاهر  يقول 

بأن  بإثبات  وبركته  االستغفار  فضيلة  عىل  اآلية  دلت 

املسلمني أمنوا من العذاب الذي عذب اهلل به األمم 

روى  اإلسالم،  باتباعهم  الرشك  من  استغفروا  ألهنم 

الرتمذي)7( عن أيب موسى قال: قال رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: 

ليعذهبم  اهلل  كان  وما  ألمتي  أمانني  عي  اهلل  ))أنزل 

وأنت فيهم وما كان اهلل معذهبم وهم يستغفرون فإذا 

مضيت تركت فيهم االستغفار إىل يوم القيامة(()8(.

وقال رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: ))من لزم االستغفار جعل 

اهلل له من كل ضيق خمرجا، ومن كل هم فرجا، ورزقه 

من حيث ال حيتسب(()9(.

*الدعاء والترضع لرفع البالء، قال تعاىل: ﴿َوَقاَل 

وَن َعْن  َيْسَتْكِبُ ِذيَن  الَّ إِنَّ  َلُكْم  َأْسَتِجْب  ُكُم اْدُعويِن  َربُّ

)5(  التفسري الكبري لفخر الدين الرازي 66/16 .
)6(  سورة األنفال اآلية 33 .

)7(  سنن الرتمذي 270/5، رقم3082 .
)8(  التحرير والتنوير للطاهر بن عاشور 335/9 .

رقــم   ،628/2 ســننه  يف  داود  أبــو  أخرجــه:  احلديــث    )9(
.1 5 1 8
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َداِخِريَن﴾، وكان من هدي  َجَهنََّم  َسَيْدُخُلوَن  ِعَباَديِت 

النبي ملسو هيلع هللا ىلص الدعاء عند وجود املرض، واالستعاذة باهلل 

عنها  اهلل  ريض  عائشة  السيدة  فعن  وتعاىل،  سبحانه 

قالت: كان رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص إذا أتى املريض يدعو له، 

قال: ))أذهب البأس رب الناس، واشف أنت الشايف 

ال شفاء إال شفاؤك، شفاء ال يغادر سقاًم(()1(.

وكان رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص يقول يف دعائه: ))اللهم إين 

سيئ  ومن  واجلذام،  واجلنون،  البص  من  بك  أعوذ 

األسقام(()2(.

*التحصني بالعبادة واألذكار: فعن أبان بن عثامن 

عن عثامن بن عفان ريض اهلل عنه أن النبي ملسو هيلع هللا ىلص قال: 

يشء  اسمه  مع  يرض  ال  الذي  اهلل  بسم  قال:  ))من 

ثالث  العليم  السميع  وهو  السامء  يف  وال  األرض  يف 

مرات حني ُيمي مل تصبه فجأة بالء حتى يصبح ومن 

قاهلا حني يصبح ثالث مرات مل تصبه فجأة بالء حتى 

يمي(()3(، وجاء رجل إىل النبي ملسو هيلع هللا ىلص فقال: يا رسول 

اهلل ما لقيت من عقرب لدغتني البارحة، قال: ))أما 

لو قلت حني أمسيت: أعوذ بكلامت اهلل التامات من 

رش ما خلق مل ترضك(()4(.

وعن جندب بن عبد اهلل ريض اهلل عنه قال: قال 

)1(  احلديــث أخرجــه اإلمــام مســلم يف صحيحــه 1712/4، 
رقــم 2191 .

)2(  احلديــث أخرجــه أبــو داود يف ســننه 650/2، رقــم 1554 
.

رقــم   ،465/5 ســننه  يف  الرتمــذي  أخرجــه  احلديــث    )3(
غريــب. صحيــح  حســن  حديــث  هــذا  وقــال:   ،3388

)4(  احلديــث أخرجــه اإلمــام مســلم يف صحيحــه 2081/4، 
رقــم 2709 .

رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم: ))من صىل الصبح 

بيشء  ذمته  من  اهلل  يطلبنكم  فال  اهلل،  ذمة  يف  فهو 

فيدركه فيكبه يف نار جهنم(()5(.

*التعبد هلل عز وجل بعبادة االفتقار واالستبشار: 

فالنبي ملسو هيلع هللا ىلص كان يف أحلك الظروف يلجأ إىل اهلل تعاىل 

وداعيًا  سائالً  وحده،  إليه  مفتقرًا  متذلالً  مترضعًا 

الذي  والغمَّ  اهلمَّ  يزيل  وأن  الكرب،  يفرج  أن  إياه 

وسنته،  سريته  من  معروف  وهذا  باملسلمني،  حلَّ 

كام حصل يف غزوة بدر وغريها، ومن ذلك حديث: 

أعوذ  أين  ))اللهم  وقال:  عبدك...(()6(،  أين  ))اللهم 

...(()7(. وغريها من األدعية.    بك من اهلمَّ

الخاتمة
وأتم  الصالة  وأفضل  العاملني  رب  هلل  احلمد 

وسلم.  وصحبه  آله  وعىل  حممد  سيدنا  عىل  التسليم 

﴿قل احلمد هلل وسالٌم عىل عبادِه الذين اصطفى﴾)8(.

التي  املباركة  والسرية  العطرة  الرحلة  هذه  فبعد 

قضيتها مع هذا البحث والتي توصلت فيه إىل النتائج 

التالية:

إن القرآن الكريم بنّي لنا أن من أهم أسباب انتشار - ١

)5(  احلديث أخرجه اإلمام مســلم يف صحيحه 454/1، رقم 
. 657

مســنده  يف  حنبــل  بــن  أمحــد  اإلمــام  أخرجــه:   احلديــث    )6(
214/4، رقــم4314، وقــال عنــه الشــيخ األرنــاؤوط: إســناده 

. صحيــح
رقــم   ،643/2 ســننه  يف  داود  أبــو  أخرجــه:  احلديــث    )7(
صحيــح. إســناده  األرنــاؤوط:  الشــيخ  عنــه  وقــال   ،1541

)8(  سورة النمل اآلية 59 .
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املعايص  نتيجة لكثرة  املجتمعات هو  هذه األوبئة يف 

والذنوب والبعد عن منهج اهلل تعاىل ورسوله ملسو هيلع هللا ىلص.

إن القرآن الكريم دائاًم ما كان حيرص عىل صحة - 2

اإلنسان، وسالمة جسده من األمراض، وأنه مل يقدم 

العالج  أن  حيث  املعدي،  للمرض  ماديًا  عالجًا 

وترك  املريض،  وشخصية  املرض  نوع  عىل  يتوقف 

األمر الجتهاد األطباء حسب تطور العلوم احلديثة.

التي - 3 والبيئة  اإلنسان  بنظافة  الكريم  القرآن  أهتم 

يعيش فيها وذلك خوفا من تفيش األمراض.

بنّي القرآن الكريم أمورًا معنوية يتبعها اإلنسان يف - 4

حياته للوقاية من هذه األوبئة املنترشة يف املجتمعات.

العظيم، - 5 الدين  هذا  عظمة  بّينت  األوبئة  هذه 

البرشية  مشاكل  حلِّ  عىل  القادر  الوحيد  الدين  فهو 

به،  باإليامن  واآلخرة،  الدنيا  يف  وسالمتها  ونجاهتا 

اهلل  عند  الدين  ﴿إن  اهلل،  دين  فهو  أحكامه،  واتباع 

اإلسالم﴾)1(. 

المصادر والمراجع
بعد القرآن الكريم

ملحمد - ١ بالقرآن  القرآن  إيضاح  يف  البيان  أضواء 

الشنقيطي  القادر  عبد  بن  املختار  حممد  بن  األمني 

بريوت،  والنرش-  للطباعة  الفكر  دار  ت1393هـ، 

1995م.

األوبئة وآثارها االجتامعية يف بالد الشام يف عرص - 2

املجلة  الطروانة،  حممد  ملبارك  الرشاكسة  املامليك 

)1(  سورة آل عمران 19.

األردنية للتاريخ واآلثار، 2010م.

البداية والنهاية إلسامعيل بن عمر بن كثري املكي - 3

ت774هـ، حتقيق: عبد اهلل بن عبد املحسن الرتكي، 

دار هجر للطباعة والنرش والتوزيع، ط1، 1997م.

القرنني - 4 يف  املغرب  يف  واملجاعات  األوبئة  تاريخ 

البزاز،  األمني  ملحمد  عرش  والتاسع  عرش  الثامن 

بالرباط،  اإلنسانية  والعلوم  اآلداب  كلية  منشورات 

جامعة حممد اخلامس/ 1992م.

بن - 5 حممد  بن  الطاهر  ملحمد  والتنوير  التحرير 

الدار  التوني ت1393هــ،  بن عاشور  الطاهر  حممد 

التونسية للنرش- تونس، 1984م.

تصويبات يف فهم بعض اآليات للدكتور صالح - 6

الدين اخلالدي

تفسري القرآن احلكيم »تفسري املنار« ملحمد رشيد - 7

ت1354ه،  احلسيني  الدين  شمس  بن  رضا  عي  بن 

اهليئة املرصية العامة للكتاب، 1990م.

بن - 8 عمر  بن  حممد  اهلل  عبد  أليب  الكبري،  التفسري 

احلسن الرازي ت606هـ, دار إحياء الرتاث العريب- 

بريوت, ط3, 1420ه.

جمموعة - 9 تأليف:  الكريم  للقرآن  الوسيط  التفسري 

اإلسالمية  البحوث  جممع  بإرشاف  العلامء  من 
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ط1، 1393هـ.
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الملّخص

ر الزمن، كام أنَّ املستجّدات التي تطرأ عىل احلياة كثرية  إّنه ممّا ال ريب فيه أنَّ العلوم واملعارف متطّورة تطوَّ

ر يف فهم كالم اهلل عّز وجّل، واستنتاج ما  رت أنامط احلياة فيه احتاج الناس إىل التطوَّ من وتطوَّ م الزَّ فكلام تقدَّ

يكون حالًّ لتلك املستجّدات، بام يواكب ويوائم حياة النّاس، وبام ال خيالف األصول العاّمة لدالالت القرآن 

الكريم، وإنَّ هدي القرآن الكريم يف ذلك أن يشري إىل األُطِر العاّمة التي تلّبي حاجات البرش دون اخلوض يف 

الّتفاصيل  تاركًا ذلك إىل اجتهاد املجتهدين، وتبّحر العلامء الذين أحاطوا بأدوات االجتهاد، ومن هذا املنطلق 

فإّنه ال خيفى أنَّ ثّمة تغرّيات طرأت عىل احلياة العاّمة من عّدة جوانب منها ما يتعّلق باجلانب السيايس، ومنها ما 

يتعّلق باجلانب االجتامعّي، وكذلك ما يتعّلق باجلانب االقتصادّي. 

وال شّك أّنه يف مقابل تلك التغريات فإنَّ ثّمة ثوابت وأصواًل وقواعد عاّمة ال يمكن جتاوزها، وحّتى نفهم 

تلك التغرّيات فال بّد من الّتعريج عىل مفهوم الثوابت لتبيينها وتوضيح ماهّيتها، فبضّدها تتمّيز األشياء ثّم بعد 

ذلك يتّم احلديث عن حكم املتغريات وحمّدداهتا يف كتاب اهلل، وكيف تعامل أهل العلم معها يف ظّل فهمهم 

لآليات الكريمة؟ وإىل أّي مدى حافظ العلامء عىل األصول العاّمة يف ظّل فهمهم لتلك التغريات؟ وما أمهّية 

تلك املتغريات يف واقعنا املعارص؟ 

سيحاول الباحث من خالل بحثه اإلجابة عن هذه التساؤالت للوصول إىل إجابٍة شافيٍة لام قد ُيتوّهم من 

مجود الّدين اإلسالمّي، وعدم مرونته يف التعامل مع القضايا املختلفة واملتغرّية. 

الكلامت املفتاحية: التفسري، املستجّدات، الثوابت، املتغريات احلياتية، أنواع املتغريات، أحكام املتغريات.
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احلياة وأحكام تغرياهتا املختلفة يف هدي القرآن الكريم
....................................................................................................... د. أمحد حممد نجيب

Abstract
 It is undoubtedly true that science and knowledge are evolving with the 

development of time, and the developments that occur in life are many.

As time progressed and lifestyles developed alongside , people needed to develop 

in understanding the words of Allah Almighty, and deduce what would be a solution 

to these developments, in a way that accompanies and harmonizes people’s lives, 

and in a manner that does not contradict the general principles of the indications 

of the Noble Qur’an, and the guidance of the Noble Qur’an in this is to refer to the 

general frameworks that meet the needs of human beings without going into the 

details, leaving this to the hardworks of the diligents, and the scholars who have 

taken in the tools of diligence explored, and from this point of view, it is not hidden 

that there have been changes in public life from several aspects, including those 

related to the political aspect, others related to the social aspect, as well as those 

related to the economic aspect.

 There is no doubt that, in contrast to these changes, there are constants, 

principles, and general rules that cannot be overridden. 

In order to understand these changes, it is necessary to delve into the concept of 

constants in order to clarify them and clarify what they entail, and on the contrary, 

things are distinguished, and then after that we talk about the rule of variables and 

their determinants in the Book of Allah, and how the People of knowledge interract 

with it in the light of their understanding of the noble verses? To what extent did 

the scholars preserve the general principles in light of their understanding of these 

changes? What is the importance of these variables in our contemporary reality?

Through his research, the researcher will try to answer these questions in order 

to reach a satisfactory answer to what may be imagined of the rigidity of the Islamic 

religion, and its inflexibility in dealing with various and changing issues.

Keywords: Exegesis , developments, constants, life variables, kinds of variables, 

Rules of variables
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مقّدمة
مل  ما  اإلنسان  علَّم  بالقلم  علَّم  الذي  هلل  احلمد 

حمّمد  وحبيبنا  سيّدنا  عىل  والّسالم  والّصالة  يعلم، 

األجّل األكرم، وعىل آله وصحبه وسّلم، وبعد:

فإنَّ ممَّا متّيز به ديننا اإلسالمّي أّنه ديٌن عامليٌّ شامٌل 

وتعقيداهتا،  ظروفها  بكّل  احلياَة  يستوعُب  متكامٌل 

وحيمُل يف طّياته خصائص متوازنة صاحلة لكّل زماٍن 

واملجتمعاِت  األفراَد  فيه  الرشيعُة  وحتكُم  ومكان، 

فتحافُظ  واملتغرّي  الثابِت  بني  ترتاوح  ضابطة  بقوانني 

ذاته  الوقت  ويف  العاّمة،  والقواعِد  األصوِل  عىل 

األصعدة  خمتلِف  عىل  والّسعة  باملرونة  تّتصُف 

مع  يتوافُق  بام  واالقتصادّية  واالجتامعّية  السياسّية 

هذا  ل  أهَّ ممَّا  للبرشّية،  واخلاّصة  العاّمة  االحتياجات 

الدين وذلك الّترشيع للتصّدر قروًنا من الزمن؛ ألّنه 

الترشيعات  باقي  عن  يمّيزه  ما  وهذا  املصدر،  رّباينٌّ 

والقوانني األرضّية.

أمهّية البحث وسبب اختياره

باجلوانب  يتعّلق  كونه  يف  البحث  هذا  أمهية  تبُز 

الرشيعِة  لشمولّية  توضيحه  مع  للحياِة،  املختلفة 

اإلسالمية ومرونتها يف الّتعاطي مع املتغرّيات احلياتّية 

تلك  وأثر  املستقّرة،  الثوابت  وجود  رغم  املستمّرة 

دفعني  ممّا  الظروف  بتغرّي  األحكام  تغرّي  يف  املرونة 

من  عليه  يرتّتب  لام  البحث؛  هذا  موضوع  الختيار 

يف  ديننا  هبا  متّيز  التي  العظيمة  اخلاّصية  هذه  توضيح 

دفع احلرج، ورفع املشّقة عن النّاس.

الدراسات الّسابقة

ُكتبت  التي  والبحوث  الدراسات  تتّبعنا  لو 

عن  تتحّدث  لوجدناها  املوضوع  هذا  حول 

بعضها  يتحّدث  أو  عام،  بشكٍل  واملتغرّي  الّثابت 

ما  الشخصية–حسب  األحوال  يف  املتغريات  عن 

يتحدث  مستقالّ  بحًثا  أجد  مل  لكني  عليه-،  وقفُت 

واالقتصادّية،  واالجتامعّية  السياسية  اجلوانب  عن 

الرشيعة  يف  واملرونة  »الثبات  الدراسات:  هذه  ومن 

أمحد  للباحث  واالنفتاح«  التجديد  بني  اإلسالمّية 

الترشيع  يف  واملتغريات  و<الثوابت  احلنيطي،)1(  حممد 

رائد  للباحث  حتليلّية<  أصولية  دراسة  اإلسالمي 

الرّشيعة  يف  واملرونة  الّسعة  و<عوامل  مؤنس،)2(  أبو 

و<الّثابت  القرضاوّي،)3(  يوسف  للشيخ  اإلسالمّية< 

للباحث الشخصّية<  األحوال  مسائل  يف   واملتغرّي 

عبد املهدي حممد سعيد العجلوين،)4( وغري ذلك من 

األبحاث املنترشة عىل الشبكة العنكبوتّية. 

منهج البحث

اّتبع الباحث يف دراسته املنهج الوصفّي التحليّي، 

وذلك من خالل تسليط الضوء عىل طبيعة املتغريات 

يف  املسلمني  حلياة  الناظمة  اإلسالمّية  الرّشيعة  يف 

مستدالًّ  واالقتصادّي  واالجتامعّي  السيايّس  اجلانب 

اجلوف،  جامعة  والقانون،  الرشيعة  علوم  جملة  ينظر:    )١(
السعودية، املجلد 42، العدد 2، 20١5م.

)2(  رسالة دكتوراه يف اجلامعة األردنية، 2004م.
عىل  للعمل  العليا  االستشارية  اللجنة  منشورات  من    )3(
الكويت،  اإلسالمّية،  الرشيعة  أحكام  تطبيق  استكامل 

2002م.
األزهر،  جامعة  والقانون  الرشيعة  كلية  جملة  ينظر:    )4(

املجلد2، اإلصدار 20، 20١8م.
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ببعض األدّلة النقلّية املتعّلقة بالبحث.

حمتويات البحث

يضمُّ البحث مقدمة ومتهيًدا وثالثة مباحث وخامتة، 

احتوت املقّدمة عىل بيان أمهّية البحث، وسبب اختيار 

الّدراسة  ومنهج  ابقة،  السَّ والّدراسات  له،  الباحث 

للّتعريف  الّتمهيد  وجعلت  وحمتوياته،  البحث،  يف 

وتقسيم  واملتغرّيات،  والّثوابت،  احلياة،  بامهّية 

مع  الّتعامل  وآلّية  ومتغرّي،  ثابٍت  إىل  الرّشيعة  أحكام 

عن  احلديث  يتناول  األول:  واملبحث  املصطلحني، 

املتغريات السياسية، واملبحث الثاين: يتناول احلديث 

يتناول  الثالث:  واملبحث  االجتامعّية،  املتغريات  عن 

اخلتام سيتمُّ  االقتصادية، ويف  املتغريات  احلديث عن 

إليها  توّصل  التي  والتوصيات  النتائج  أهّم  تناول 

الباحث.           

تمهيد
أواًل: احلياة لغًة واصطالًحا

بالكرس،  واحِلّي  املّيت.  ضّد  احلّي  لغًة:  احلياة 

واحليوان -حمّركة-واحلياة واحلََيْوة بفتح الياء وسكون 

الكريم  القرآن  يف  احلياة  وتأيت  املوت،  نقيض  الواو: 

احليوان  يف  املوجودة  النامية  القّوة  معاين:  بعّدة 

والنبات، والقّوة احلّساسة: وهبا سّمي احليوان حيواًنا، 

والقّوة العاملة العاقلة، واحلياة األخروية، واحلياة التي 

يوصف هبا اخلالق سبحانه، واحلياة: املطر؛ ألّنه حُييي 
اهلل به األرض بعد موهتا.)1(

وبصائر  منظور )2١١/١4(،  العرب البن  لسان  ينظر:    )١(
أبادي  للفريوز  العزيز  الكتاب  لطائف  يف  التمييز  ذوي 

احلّس  تقتيض  مزاجّية  قّوة  اصطالًحا:  احلياُة 

واحلركة، وقيل: هي يف األصل الروح، وهي املوجبة 

من  خروج  كّل  هي  وقيل:  به،  قامت  من  لتحّرك 

اجلامدّية، وقيل: هي صفة توجب للمّتصف هبا العلم 
والقدرة.)2(

ثانًيا: الثَّوابت لغًة واصطالًحا

كلمة  والّتاء  والباء  الّثاء  ثبت:  لغًة:  الثوابت 

وثبوًتا،  ثباًتا  ثبت  يقال:  اليّشء،  دوام  وهي  واحدة، 

رأيِه  يف  وتثّبت  به،  أقام  أي:  باملكان  فالن  وثبت 

وثبيت  ثبٌت  ورجٌل  فيه،  وتأّنى  يعجل،  مل  إذا  وأمرِه 

إذا كان شجاًعا وقوًرا، ويقال: يشء ثابت بمعنى أّنه 

ىئ   ىئ    ﴿ تعاىل:  اهلل  قال  يزول.  مستقّرال 

،]32/25 ]الفرقان:  ی﴾  ی   یی    ىئ  
ڦ   ڦ   ڦ   ڦ   ﴿ڤ   تعاىل:  وقال 

]إبراهيم:   ﴾ ڄ  ڄ  ڄ   ڄ  ڃ  ڃڃ  
عىل  تسكينه  هو  القلب  تثبيت  فمعنى   ،]27/14

ومنشؤه  أصله  »الّتثبيت  القيم:  ابن  قال  احلق.)3( 

احلّق  القول  هو  الثابت  والقول  الثابت...  القول  من 
والّصدق«.)4(

.)5١2/2(
والتوقيف  )ص:١26(،  للجرجاين  التعريفات  ينظر:    )2(
والكليات  للمناوي )ص:30١(،  التعاريف  عىل مهامت 
للكفوي  اللغوية  والفروق  املصطلحات  يف  معجم 

)ص:407(.
ومعجم   ،)١90/١4( لألزهري  اللغة  هتذيب  ينظر:    )3(
مقاييس اللغة البن فارس )399/١(، والفروق اللغوية 

للعسكري )ص:١١8(.
)4(  ينظر: إعالم املوقعني البن القّيم )١/١77(.
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الباحثون  تعّرض  لقد  اصطالًحا:  الّثوابت 

من  )الّثابت(  مصطلح  ماهّية  لتحديد  املعارصون 

خالل عّدة تعريفات، منها: 

احلاكمة - ١ والقواعد  الّثابتة  األصول  هي:  الّثوابت 

التي توّجه مسرية األّمة إىل الّسعادة والفالح، وتوّحد 

األّمة اعتقاًدا وقياًم، وتطرد احلرية من العقل البرشي، 

جمال  ليست  وهي  والترّصفات،  السلوك  وتضبط 
مساومة وال مراجعة، وال حتتمل تبديالً وال تغيرًيا.)1(

التي - 2 اإلمجاع  ومواضع  القطعّيات  هي:  الثوابت 

أقام اهلل هبا احلّجة بّينة يف كتابه، أو عىل لسان نبّيه ملسو هيلع هللا ىلص، 

وال جمال فيها لتطوير أو اجتهاد، وال حيّل اخلالف فيها 
ملن علمها.)2(

الثوابت هي: األحكام التي دّلت عليها أدّلة قطعّية - 3

الّصحيح، وَعرَيت عن  أو اإلمجاع  الّثبوت والداللة، 
بناٍء عىل متغرّي.)3(

ة يف كتابه،  قال الشافعّي: » كل ما أقام اهلل به احلجَّ

أو عىل لسان نبّيه ملسو هيلع هللا ىلص منصوًصا بّينًا مل حيّل االختالف 
فيه ملن علمه>.)4(

إّن جمال هذه الّثوابت إّنام يكون يف كّليات الرشيعة، 

وأغلب مسائل االعتقاد، حيث تشمل أركان اإلسالم 

الثوابت واملتغريات يف الرشيعة اإلسالمية ملحمد  )١(  ينظر: 
طاهر حكيم )ص:3(.

اإلسالمي  العمل  مسرية  يف  واملتغريات  الثوابت  ينظر:    )2(
املعارص للصاوي )ص: 5١(.

والفقه  اإلسالمي  الفقه  يف  واملتغريات  الثوابت  ينظر:    )3(
الغريب لشري عيل ظريفي )ص:١4(.

)4(  ينظر: الرسالة للشافعّي )ص: 560(.

الفرائض،  وأصول  السّتة،  اإليامن  وأركان  اخلمسة، 

وأصول املحّرمات، واألسس العاّمة ألحكام األرسة، 

وأصول الفضائل واألخالق، وأبرز ميادينها: العقائد 
والعبادات واألخالق وأصول املعامالت.)5(

ُنصَّ  التي  هي  الّثوابت  أنَّ  النّفس  إليه  متيُل  وما 

الثبوت  قطعّية  الرّصحية  الّصحيحة  بالنّقول  عليها 

إمجاٍع  أو  متواترة،  سنّة  أو  كتاٍب  من  الّداللة  قطعّية 

رصيٍح ال منازعة يف ثبوته، ودائرة هذه الّثوابت قليلة 

إذا ما قورنت باملتغرّيات.

ثالًثا: املتغرّيات لغًة واصطالًحا

عن  اليشء  تغرّي  من  متغرّي،  مجع  لغًة:  املتغرّيات 

وجل:  عّز  اهلل  قول  ومنه  وتبّدل،  حتّول  إذا  حاله 

ڀ   پ   پ   پ   پ   ٻ   ٻ   ٻ   ٻ   ﴿ٱ  

حّتى  أي   ،]53/8 ]األنفال:  ٺ﴾  ڀ   ڀ    ڀ  
أي:  األشياء،  تغايرت  ويقال:  اهلل،  أمرهم  ما  يبّدلوا 

واالختالف،  التبديل  معنى  حيمل  فالتغيري  اختلفت، 
وهو بخالف الثابت الذي حيمل معنى االستقرار.)6(

املعارصون  الباحثون  ذكر  اصطالًحا:  املتغرّيات 

عّدة تعريفات للمتغرّيات، منها:

يمكن - ١ التي  االجتهادّية  األحكام  هي  املتغرّيات: 

لتغرّي  تبًعا  والّتأويل،  والّتبديل  التغيري  يعرتهيا  أن 

رأي املجتهد واجتهاده، والعدول عنه إىل قوٍل آخر؛ 

اإلسالمي  العمل  مسرية  يف  واملتغريات  الثوابت  ينظر:    )5(
يف  واملتغريات  والثوابت   ،)53 )ص:  للصاوي  املعارص 

الرشيعة اإلسالمية ملحمد طاهر حكيم )ص:6(.
للجوهري  العربّية  وصحاح  اللغة  تاج  الصحاح  ينظر:    )6(

)776/2(، ولسان العرب البن منظور )37/5(.



110

احلياة وأحكام تغرياهتا املختلفة يف هدي القرآن الكريم
....................................................................................................... د. أمحد حممد نجيب

واملقاصد،  واملصالح  باألعراف  احلكم  الرتباط 

األحكام  تغرّي  تقتيض  التي  املختلفة  والظروف 
اجلزئّية.)1(

ظنّّي - 2 بدليل  ثبتت  التي  األحكام  هي  املتغرّيات: 

تعّلقت  أي:  بمتغرّي،  ُأنيطت  أو  الداللة،  أو  الّثبوت 

بعّلة متغرّية أو بُعرٍف أو مصلحة زمنّية متغرّية، أو نحو 
ذلك.)2(

يقم - 3 مل  ما  وكّل  االجتهاد،  موارد  هي  املتغرّيات: 
عليه دليٌل قاطع من نّص صحيح أو إمجاٍع رصيح.)3(

إنَّ تقسيم أحكام الرشيعة إىل ثابٍت ومتغرّي ال حرج 

املشكلة  لكّن  املصطلح،  إطار  يف  بقي  أّنه  طالام  فيه 

تكمن فيام يرتّتب عىل هذا الّتقسيم من تصّورات غري 

صحيحة، حيث يتصّور بعض النّاس أّنه ينبغي عليهم 

استداللتها  لقّوة  الثابتة؛  الرشعّية  لألحكام  اخلضوع 

يمكن  اجتهادات  كوهنا  عن  تعدو  ال  املتغرّيات  بينام 

األخذ منها أو تركها.

مسألتني  فهم  لعدم  صحيح  غري  التصّور  هذا  إّن 

عظيمتني، أوالمها: دائرة الظنّيات يف الرّشيعة اإلسالمّية 

ا أحكام رشعّية ثابتة وملزمة، وجيب اّتباعها،  حيث إهنَّ

يعني  وال  اصطالح،  جمّرد  فهو  بالظنّية  تسميتها  وأّما 

هذا أّن املرء يف سعٍة من أمره، وأّنه غري ملزم هبا، فالظّن 

)١(  ينظر: الثوابت واملتغرّيات يف الرشيعة اإلسالمية للحكيم 
)ص:3(.

والفقه  اإلسالمي  الفقه  يف  واملتغريات  الثوابت  ينظر:    )2(
الغريب لشري عيل ظريفي )ص:70(.

اإلسالمي  العمل  مسرية  يف  واملتغريات  الثوابت  ينظر:    )3(
املعارص للصاوي )ص: 53(

 واليقني يف مرتبة اجلزم باحلكم، وليس يف مرتبة اإليامن

أو  قطعّي  يقينّي  بشكل  باحلكم  توقن  فأنت  باحلكم، 

ُتثبت  أن  ال  به،  العمل  يوجب  بام  ظنّك  عىل  يغلب 

قطعّي  الرشعّية  األحكام  فبعُض  تنفيه،  أو  احلكم 

الّصالة،  كوجوب  عليه  اليقّينّية  الدالئل  جاءت 

والّزكاة، وحتريم اخلمر والّربا والّزنا، وبعض األحكام 

جاءت فيه دالئل أقّل من ذلك، لكن ال يعني هذا أنَّه 

إىل  يرجع  به  اإليامن  أمَر  أّن  وال  رشعّيا،  حكاًم  ليس 

اإلنسان إن شاء عمل به، وإن شاء ترك، بل هو ُملزٌم 

وواجب، لكنَّ مراتب اإليامن ختتلف، فدرجة اإليامن 

النّظر  بحرمة  اإليامن  كدرجة  ليست  الّزنا  بحرمة 

املحّرم، ودرجة اإليامن بالسنّة املتواترة ليست كدرجة 

دائرة  أّنه جعل  فاخلطأ يف هذا  بالسنّة اآلحاد،  اإليامن 

الظنّيات من املتغرّيات غري املُلزمة، فنفى مجلًة واسعة 

من أحكام الرّشيعة.

حكم  كّل  فيجعلون  فيه،  املختلف  دائرة  والثانية: 

العلامء  بني  اختالف  فيه  ووقع  الناس،  فيه  اختلف 

ا غري ُملِزم، وهم هبذا يتصّورون أّن أحكام  حكاًم متغرّيً

تكون  كي  عليها  جُممًعا  تكون  أن  من  البّد  الرّشيعة 

ُملزمة؛ ألنَّ اهلل تعاىل يقول:﴿ جئ  حئ   مئ  ىئ  يئ  

جب       حب  خب﴾ ]النّساء: 59/4[، وهو يريد رّد كالم 

الرّشيعة فكأنَّ  النّاس،  كالم  إىل  رسوله  وكالم   اهلل 

ال اعتبار هلا إال إذا أمجع عليها العلامء، وكأنَّ األحكام 

ال تكون ُملِزمة للمسلمني إال إذا حصل إمجاٌع عليها 

من أهل العلم، وهذا معنى ساقط ُمّتفٌق عىل فساده.)4( 

بن صالح  لفهد  واملتغرّيات؟  الّثوابت  أين  مقالة:  ينظر:    )4(
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الثابت  مصطلح  مع  نتعامل  أن  ُبّد  ال  فإّنه  وبعد: 

واملتغرّي من خالل اجّتاهني:

بالقطعيِّات،  الثَّوابت  تفسري  األّول:  االجّتاه 

عليه  االجّتاه  هذا  يسلك  ومن  بالظنِّيات،  ات  واملتغريِّ

ُيقال  ُيرتِّب أحكاًما عىل هذا االصطالح، وإنَّام  أن ال 

وليس  احلكم،  درجة  لبيان  ؛  ُمتغريِّ وهذا  ثابت،  هذا 

جلعل أحدمها ُملِزًما، واآلخر غري ُملِزم.

اه الثَّاين: ترتيب األحكام عىل هذا االصطالح،  االجتِّ

ال  دقيًقا  تفسرًيا  واملتغرّي  الّثابت  تفسري  حينها  فيجب 

بجعل  وذلك  الرشعّي،  احلكم  عىل  جتاوًزا  يتضّمن 

أو  قطعّيا  كان  سواء  رشعّي  بدليٍل  ثبت  ما  الّثابت: 

احلكم  هو  واملتغرّي:  فيه،  ُاخُتِلف  أو  عليه  ُأمجع  ظنًّيا 

مصلحة  أو  بعرف  ُمرَتبًِطا  كان  الذي  االجتهادّي 

مان واملكان. معّينة، وتتغرّي بتغرّي الزَّ

مصطلحي  لتفسري  الّصحيح  املنهج  هو  هذا 

ُيناسب  بام  املتغرّي  يفرّس  ألّنه  واملتغرّيات؛  الثَّوابت 

عىل  ُمعّلًقا  كان  ما  هو  األحكام  يف  فاملتغرّي  لفظه، 

وصف متغرّي، كعرٍف سابق أو مصلحة مرتبطة بظرٍف 

الفتوى  الذي كان سبب  الوصف  يتغريَّ  معنّي، فحني 

تتغرّي الفتوى تبًعا لذلك، وأّما جعل األحكام الرشعّية 

املتغريات  دائرة  يف  فيها  املختلف  األحكام  أو  الظنّية 

واالختالف  متغرّية،  ليست  ألهّنا  صحيًحا؛  فليس 

لفهم  اجتهاد مرّده  بل هو  ا  تغرّيً ليس  فيها  الذي وقع 

يف  الختالٍف  راجٌع  فهو  الثَّابت،  الرشعيِّ  الدليل 

العجالن. جمّلة البيان، العدد 292، ذو القعدة، ١432هـ.

ا مرتبًطا بالّزمان واملكان.)1( الفهم، وليس تغرّيً

غري  ا  أهنَّ العظيمة  الرّشيعة  هذه  خصائص  من  إنَّ 

جامدة، وأهّنا تّتسم بالشمول واملرونة، واستمرارّيتها 

واملتغرّيات،  الثوابت  بني  جامعًة  تكون  أن  تتطّلب 

مراعيًة  املختلفة،  وظروفها  احلياة  لتطّورات  موائمًة 

ملصالح األفراد واملجتمعات، رافعًة للحرج واإلرص 

عن العباد، صاحلًة لكّل زمان ومكان.

الرّشيعة  أحكام  الّثابت من  أنَّ  إىل  ننّوه  أن  بّد  وال 

يّتصف بالّتفصيل والكثرة، وصعوبة إدراك األسباب 

والعلل يف ترشيعه بخالف املتغرّي الذي يّتصف بقدرته 

مصاحله  خيصُّ  فيام  اإلنسان  تطّور  مع  التطّور  عىل 

السياسّية  األصعدة  كاّفة  عىل  املقاصدّي  للبعد  تبًعا 

واالجتامعّية واالقتصادّية.

المبحث األّول
المتغيرات السياسّية

غايٌة  واملبادئ  األهداف  عىل  الثَّبات  أنَّ  شّك  ال 

عظيمة من غايات اإلسالم، وكذلك فإنَّ املتغرّيات ال 

تقلُّ شأًنا عن الثَّوابت فهي التي ُتعطي تصّوًرا منطقيًّا 

ملواكبة حركة تطّوِر احلياِة املختلفة عند املسلمني عىل 

والركائز  األسس  أهّم  إحدى  والسياسُة  تارخيهم،  مّر 

ول، ولقد اعتنى اإلسالم هبا عنايًة  التي تقوم عليها الدُّ

عظيمة، وقاد األمم وَساَسها قروًنا من الّزمن بام يمتلكه 

بقوله:  السياسِة  إىل  ملسو هيلع هللا ىلص  النبيُّ  أشار  وقد  مرونٍة،  من 

بن صالح  لفهد  واملتغرّيات؟  الّثوابت  أين  مقالة:  ينظر:    )١(
العجالن. جمّلة البيان، العدد 292، ذو القعدة، ١432هـ.
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احلياة وأحكام تغرياهتا املختلفة يف هدي القرآن الكريم
....................................................................................................... د. أمحد حممد نجيب

هلك  كّلام  األنبياء،  تُسوُسهم  إرسائيل  بنو  كانت   «
فيام  احلكيم  الّذكر  آليات  وامُلتتّبع  نبّي«،)1(  خلفُه  نبيٌّ 

خيصُّ األحكام العاّمة، ومنها التّوجه السيايّس جيد أنَّ 

لة؛ لتتّفق مع مصالِح  نصوصها جاءت جمملًة غري مفصَّ

يف  والتغرّي  املبادئ،  عىل  الثَّبات  بني  ليجمعوا  النّاس 

العاّمة،  املبادئ  لتلك  املوصلة  واألدوات  الوسائل 

وسأتعّرض ألهّم مرتكزات النّظام السيايّس املقبولة يف 

اإلسالم بغّض النّظر عن اسمه كائنًا ما كان:

مرتكز »الشورى«: قال اهلل سبحانه وتعاىل فيها: - ١

 ،]159/3 عمران:  ]آل   ﴾ ڦڦ   ڦ   ڤ    ﴿

الطَّريق  لكّن  مقصود  رئيٌس  وهدٌف  عاّم،  إطار  هذا 

املوصلة إىل الشورى هي املتغرّية، فقد ُترك للمسلمني 

حتديُد اآللّية املناسبِة يف كّل زمان ومكان، ومل ُتفّصل 

مكاٍن  ولكّل  طرائقه،  زماٍن  لكلِّ  ألّن  النُّصوص؛  فيه 

أسلوبه، فبيئة احلرض ختتلف عن بيئة البدو، وظروف 

احلرب ختتلف عن ظروف الّسلم.

لتفويت  سبًبا  يكون  قد  واحٍد  شكٍل  التزام  إنَّ 

املصلحة التي رُشعت الّشورى ألجل حتقيقها، فضالً 

وتضييق،  وتعسرٍي  عنٍت  من  ذلك  عن  ينشأ  قد  عاّم 

وإّنام ُترك ذلك لتقدير النّاس واختيارهم، ولتوافقهم 

وتعاقدهم، ولطبيعة الواقعة حمّل النّظر.)2( 

)١(  مّتفق عليه من حديث أيب هريرة ريض اهلل عنه. أخرجه 
البخارّي يف صحيحه، كتاب األنبياء، باب ما ذكر عن بني 
صحيحه،  يف  ومسلم  )١273/3ح3268(،  إرسائيل 
األّول  اخللفاء  ببيعة  الوفاء  وجوب  باب  اإلمارة،  كتاب 

فاألّول )١47١/3ح١842(.
)ص:53(،  للريسوين  البناء  معركة  يف  الشورى  ينظر:    )2(

فيها: - 2 وتعاىل  سبحانه  اهلل  قال  »العدالة«:  مرتكز 

﴿ ۅ  ۉ  ۉ   ې  ې  ې  ېى  ﴾ ]النّساء: 

الظلِم،  بالعدِل، ورفع  التقّيد  فالواجُب هو   ،]58/4

وهذا من الثَّوابت التي ال تقبل النّقاش، ولكن الوصول 

إىل العدل، وآلّية تطبيقه هي املتغرّية واملرنة فلم ُتقّيد 

النُّصوُص أويل األمِر والقضاَة بإنشاِء حماكم معّينة أو 

خاّصة، كام مل تقّيدهم بآلّية معّينة للتقايض عىل درجاته 

املختلفة اليوم من حماكم ابتدائّية واستئنافّية ومتييز، كام 

أنَّ القايض كان سابًقا حيكُم بني املتخاصمني بعد طلب 

اشرتاِط  مع  الّشهود  وسامع  األدّلة،  ووجود  البّينة، 

مان وفقِد العدوِل أجازوا  العدالة فيهم، ومع تغرّي الزَّ

إقامة األصلح، واألقّل فجوًرا، وكذلك يف القضاة،)3( 

من  زماننا  يف  مساعدة  قرائُن  ذلك  بعد  ظهرت  ثّم 

دراساٍت أمنّيٍة، وتسجيالٍت صوتّية ومرئّية، وبصامٍت 

لألعني، واألصابع، وحتليل اجلينات الوراثية )محض 

DNA(، وما إىل ذلك ممَّا يستعني به القضاة للوصول 

ونوازل  ثّمَة مستجّدات  أّن  كام  واإلنصاف،  احلقِّ  إىل 

جديدة؛  قوانني  ترشيعاِت  إىل  حتتاج  العصور  عب 

بني  وخمتلفة  متغرية  القوانني  وهذه  العدل،  لتحقيق 

–واهلل  القّيم:  ابن  قال  العدالة.  لتحقيق  وآخر؛  زمٍن 

العباس  لعبد  الّترشيعي  اإلعجاز  يف  واملتغرّي  والثابت 
النعيمي وحممد عباس اجلرياوي )ص: 2١3(.

وشهودهم  زماننا  ُقضاَة  نشكُّ أنَّ  ال   « القرايّف:  قال    )3(
وّلوا ما  ل  األوَّ العرص  يف  كانوا  لو  وأمنائهم   ووالهتم 
وال حرج، وواليتهم حينئٍذ فسوق ... فإنَّ خيار زماننا هم 
مان، ووالية األراذِل فسوق... فقد حسن  أراذل ذلك الزَّ
األحكام  واختلفت  ضيَّقا،  كان  ما  واتَّسع  قبيًحا  كان  ما 

باختالف األزمان«. الذخرية )١0/46(.
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نوٍع  يف  وأماراته  وأدّلته  العدِل  ُطرَق  حيرص  مل  تعاىل 

منه  أقوى  هي  التي  الّطرق  من  غريه  وأبطل  واحد، 

وأدّل وأظهر بل بنّي بام رشعه من الطُّرق أّن مقصوده 

إقامة احلّق والعدل، وقيام النَّاس بالقسط فأّي طريٍق 

احلكُم  وجَب  العدل،  ومعرفة  احلّق،  هبا  اسُتخِرج 

بُموجبها ومقتضاها، والّطرق أسباب ووسائل ال ُتراد 

التي هي املقاصد، ولكن  املُراُد غاياهتا  لذواهتا، وإّنام 

نّبَه بام رشعه من الّطرق عىل أسباهبا وأمثاهلا، ولن جتد 

طريًقا من الّطرق املثبِتِة للحّق إال وهي رِشعٌة وسبيٌل 

خالُف  الكاملة  بالرّشيعِة  ُيظنُّ  وهل  عليها،  للّداللة 

ذلك«.)1(   

مرتكز »األمن«: قال اهلل سبحانه وتعاىل يف ذلك: - 3

ٺ    ٺ   ڀ   ڀ   ڀ   ڀ   پ    ﴿

-3/106 ]قريش:   ﴾ ٿ   ٿ   ٿ   ٺ   ٺ  
ال  التي  الثابتة  األسس  من  أيًضا  املرتكز  هذا   ،]4

الوسائل  هو  املتغرّي  ولكّن  أصله،  يف  مراٌد  فهو  تتغرّي 

من  األمن  حتقيق  إىل  هبا  ل  ُيتوصَّ التي  واألساليب 

األزمنة  تطّور  حسب  آنًفا-  ُذِكر  -كام  حديثة  تقنياٍت 

خدمًة  توفريها  يمكن  التي  واإلمكانات  والعصور 

امي؛ ليأمن النّاس عىل أنفسهم  لتحقيق هذا اهلدف السَّ

وأهليهم وأمواهلم، وليتحّقق هلم عامل الطمأنينة. إّن 

مسؤولية  من  ليست  واألدوات  الوسائل  تلك  توفري 

الرشع، وإّنام من مسؤولية العقول التي ينبغي أن ُتبِدع 

باستمرار للوصول إىل هذه الغاية الكبى.

)١(  ينظر: إعالم املوّقعني البن القّيم )373/4(.

من  دعمها  تّم  إن  التي  املرتكزات  أهّم  هي  تلك 

ُيعتمد لتحقيقه  قبل أّي نظام سيايّس يف اإلسالم فإّنه 

املقاصد واملصالح العليا للنّاس.

عن  اإلطار  هذا  ضمن  أحتّدث  أن  يفوتني  ال  كام 

أعطاها  التي  الرشعّية)2(  السياسة  يف  الصالحّيات 

اإلسالم لويّل األمر الذي أوجب طاعته عىل املسلمني، 

ىئ   ىئ   ېئ   ېئ   ېئ   ﴿ۈئ   تعاىل:  اهلل  قال 

الويّل  هذا  ]النّساء: 59/4[،  ىئ  ی   ی  ی﴾ 

لتقديِر املصلحة،  َتَبًعا  يتحّكم يف مقاليد احلُكِم  الذي 

أبا بكر  والتي أّثرت يف تغيري األحكام حيث نجُد أنَّ 

النّاس  بني  الامل  ُيقّسم  كان  عنه  اهلل  ريض  الصّديق 

بعض  طلِب  رغم  بالسوّية  واألنصار(  )املهاجرين 

فلم  الّسبق  ألهل  تفضيل  هنالك  يكون  أن  حابة  الصَّ

عىل  وأجورهم  هلل،  أسلموا  أهّنم  بحّجة  معهم  يقبل 

عنه  اهلل  ريض  اخلطاب  بن  عمر  عهد  كان  فلاّم  اهلل، 

وفرَض  واألنصار،  املهاجرين  بني  بالّتفاضل  حكم 

ممَّن  واألنصار  املهاجرين  من  والقدم  ابقة  السَّ ألهل 

وفرض  درهم،  آالف  أربعة  يشهدها  مل  أو  بدًرا  شهد 

لغريهم دون ذلك عىل قدر سابقتهم.)3(  

يف  اختياره  للحاكم  املُعطاة  الصالحّيات  ومن 

وقد  والفداء،  واملنِّ  والقتِل  الرقِّ  بني  األرسى  حكم 

يتدّخل أحياًنا لتحقيق املصلحة عند غلبة ظنِّه بوقوع 

)2(  السياسة الرشعّية: هي ما كان من األفعال بحيث يكون 
الِح، وأبعد عن الفساد. ينظر:  النَّاس معه أقرب إىل الصَّ
عقيل  ابن  عن  نقله  وقد  القّيم،  البن  املوّقعني  إعالم 

.)372/4(
)3(  ينظر: األشباه والنظائر البن ُنجيم )ص:١05(.
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ورفع  االحتكار،  فيمنع  النَّاس  عىل  والرضِر  الظُّلم 
األسعار.)1(

عنه  اهلل  ريض  اخلّطاب  بن  عمر  استحدث  لقد 

من  استفادها  قبل  من  معروفة  تكن  مل  جديدة  ُنظاًم 

التي حتفُظ  الدواوين املختلفة  األمم األخرى كإنشاء 

وهذه  وعطاياهم،  املسلمني  وأموال  اجلنِد  حقوق 

ِة  األمَّ مصلحِة  يف  تصبُّ  التي  احلياتيَّة  املتغرّيات  من 

اإلسالمّية.)2( 

المبحث الثّاني
المتغيرات االجتماعّية

من  مجلٍة  عىل  أحكامها  يف  الرشيعُة  اشتملت 

اإلسالمّي،  املجتمع  خيصُّ  فيام  ات  واملتغريِّ الثَّوابت 

وعالقة أفراده فيام بينهم ال سيَّام فيام يتعلَّق باألخالِق 

وإيثار،  وأمانة وحياء  للمجتمع من صدق  األساسيِّة 

الم،  للسَّ إفشاء  من  االجتامعّية  باآلداب  يتعّلق  وما 

يتعّلق  وما  باألجنبّية،  اخللوة  ومنع  الوجه،  وطالقِة 

إىل  الزواج  إىل  اخلطبة  من  وتكوينها  األرسة  بنظام 

وما  الطرفني،  بني  احلياة  استمرار  ِر  َتَعذُّ حني  الطالق 

الّزاجرة  العقوبات  يتعّلق بذلك من أحكام، وكذلك 

للمحافظة عىل أمن املجتمع واستقراره.

عن  للحديث  املبحث  هذا  يف  سأعمُد 

املثال سبيل  عىل  االجتامعّية  املتغرّيات   بعض 

املقام لذكرها مجيًعا؛  يّتسع  ال احلرص فهي كثرية، وال 

وء عىل املرونة التي يتمّتع هبا اإلسالم يف  لتسليط الضَّ

)١(  ينظر: الطرق احلكمية البن القيم )ص:220(.
)2(  تاريخ اخللفاء للسيوطي )ص:١١١(.

ال  ذلك  وقبل  واملجتمع،  لألفراد  النّاظمة  تعامالته 

من  واآلداَب  والقيَم  األخالَق  أنَّ  عىل  التَّنبيه  من  بدَّ 

ثوابت اإلسالم التي ال تقبل التغيري وال الّتبديل، ومن 

يسعى لتغيريها إّنام يريُد طعن اإلسالم، وهدم منظومته 

واخللوة  واملثليَّة،  نا،  والزِّ فور،  السُّ فإباحُة  القيمّية، 

باألجنبيَّة، والكذب، والنِّفاق، وما إىل ذلك من املفاسد 

ٌم ال تتغريُّ أحكامه باختالف الّزمان واملكان. أمٌر حمرَّ

األرسة  بتكوين  الكريم  القرآن  اعتنى  لقد 

ڑ   ژ   ژ   ﴿ڈ   تعاىل:  اهلل  قال  كبرية،  عنايًة 

گ   گ   ک   ک   ک    ک   ڑ  
ڱ ڱ   ڱ   ڳ   ڳ   ڳڳ    گ    گ  
الّزواِج  فعقُد   ،]21/30 ]الّروم:   ﴾ ڱ      
ولكن الّثوابت،  من  ثابٌت  اإلسالم  عليه  حثَّ   الذي 

والنَّفقة،  املهِر  ومقداِر  رشوٍط،  من  به  حييُط  ما 

لعقِد  املرأة  ومبارشِة  وتكاليفِه،  واج،  الزَّ وحاجيَّاِت 

الّزواج بنفسها جائٌز عىل رأي احلنفّية خالًفا للجمهور 

فإنَّه حيقُّ  لوليِّها،)3( وبناًء عىل ذلك  الذين يرون احلقَّ 

أنَّ  كام  املسألة،  يف  القولني  بأحِد  يأخَذ  أن  األمِر  لويلِّ 

النّكاح كاإلنكاح  يتّم هبا عقد  التي  حية  الرصَّ األلفاظ 

والّتزويج هي حملُّ اتِّفاق بني الفقهاء، وما سواها من 

ألفاظ فهي حملُّ خالف، وللقايض أن يأخذ باأللفاظ 

داللًة  وتدلُّ  وأعرافهم،  النَّاس  تناسب  التي  املناسبة 

من  األمور  هذه  وكّل  النّكاح،  إرادة  عىل  واضحة 

ات التي ختتلف األحكام فيها من زمٍن إىل آخر.  املتغريِّ

وجة واألوالد أمٌر ثابٌت،  إّن وجوب النَّفقة عىل الزَّ

)3(  املوسوعة الفقهية الكويتية )248/4١(.
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بالعرف،  منوطًة  النفقة  مقدار  ترك  الّشارع  ولكنَّ 

عرٍص  ومن  آلخر،  شخٍص  من  ختتلف  واحلاجُة 

بيئٍة ألخرى، ومن وسٍط آلخر، فاملدنيَّة  آلخر، ومن 

مة  ة، واملنعَّ البدويَّ ة ختتلف عن  الريفيِّة، واحلرضيَّ غري 

ر اهلل سبحانه وتعاىل هذه  ة،)1( وقد قرَّ ختتلف عن املقرتَّ

چ   چ   چچ    ڃ   ڃ     ڃ   ڃ    ﴿ بقوله:  املسألة 

ژ   ڈ       ڈ    ڎ   ڎ   ڌ   ڍڌ   ڍ   ڇ   ڇ   ڇ   ڇ  
ژڑ  ڑ  ک  ک  ک  ک﴾ ]الّطالق: 7/65[، 
ه إىل القضاء  وبناًء عىل ذلك فإنَّ أمَر تقدير النَّفقة مردُّ

ية. وج وقدرته الامدِّ للفصل فيه عىل حسب ظروف الزَّ

والّطالُق وما يتعّلق به من مسائل: كإيقاعه، وعدد 

يف  الثَّوابت  من  بإيقاعه  جل  الرَّ واستقالل  الطلقات، 

وجني،  يعة اإلسالميِّة عند استحالة العيش بني الزَّ الرشَّ

قال اهلل تعاىل: ﴿ ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  

املتغرّية   املسائل  من  پ﴾  پ    پ  
ڑ     ﴿ژ   سبحانه:  وقال   ،]1/65 ]الّطالق: 

 ،]130/4 ]النّساء:   ﴾ کگ  ک   ک    ک   ڑ  
ومن املسائل املتغرّية يف هذه القضّية أّنه حيقُّ للمرأِة أن 

تشرتط يف عقد زواجها رشوًطا كأن يكون أمُر طالقها 

بيدها، أو أال يتّزوج عليها زوجًة أخرى، أو أن يدفع 

هلا زوجها مبلًغا كبرًيا حال طالقه هلا، وما شابه ذلك 

من رشوط.

ارُع  الشَّ هلا  د  حدَّ التي  واحلدود  العقوبات  وأّما 

أحكاًما معيَّنًة لضبِط أمِن الفرد واملجتمع؛ للمحافظة 

الكليِّات  ولصوِن  ده،  هتدِّ التي  التَّجاوزات  من  عليه 

)١(  ينظر: فتاوى معارصة ليوسف القرضاوي )١/570(.

من  فهي  املجتمع  هذا  بحياِة  تتعّلق  التي  اخلمسة 

والّزاين،  واملرتّد،  القاتل،  كعقوبِة:  الرشعّية  الثَّوابت 

وقاطع  ارق،  والسَّ املسكر،  وشارب  والقاذف، 

ا باملقارنِة مع باقي العقوبات  الطريق، وهي قليلٌة جدًّ

اجتهادّيٌة  العقوبات  وهذه  النّاشزة،  لألفعال  الّزاجرة 

مان  الزَّ حيث  من  القايض  تقدير  إىل  ترجُع  تعزيرّية 

واملكان املناسبني، وما استجّد من أحداث، قال عمر 

للنَّاس أقضيٌة  »حتدُث  العزيز ريض اهلل عنه:  بن عبد 

األحكام  من  فهي  الفجور<،)2(  من  أحدثوا  ما  بقدر 

املتغرّية عىل مرِّ العصور. 

المبحث الثّالث
المتغيرات االقتصاديّة

ِقوى  مداُر  وعليه  احلياة،  عصُب  االقتصاَد  إنَّ 

االقتصاد  اإلسالم  أوىل  ولذلك  وضعفها،  األمم 

واملرتكزاِت  القواعد  من  مجلًة  فوضع  فائقة،  عنايًة 

قال  با،  الرِّ م  وحرَّ البيع  فأحلَّ  أساسيَّة،  دات  كمحدِّ

]البقرة:   ﴾ ڤڤ   ڤ   ٹ   ٹ   ﴿ٹ   تعاىل:  اهلل 

275/2[، كام عصم أموال النَّاس، وهناهم عن أكلها 

اهلل  قال  وحمفوظًة،  مصونًة  وجعلها  بالباطل،  بينهم 

تعاىل: ﴿ٹ  ڤ     ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  

ڃ   ڄ   ڄ   ڄ   ڄ    ڦ   ڦ   ڦ  
د  كاة، وأكَّ ﴾ ]النّساء: 29/4[، وحثَّ عىل الزَّ ڃڃ  

ڱ    ﴿ وتعاىل:  سبحانه  فقال  فرضيَّتها،  عىل 

]البقرة:  ڻ﴾  ڻ   ں   ں   ڱ    ڱ  

)2(  ينظر: الذخرية للقرايف )206/8(، واالعتصام للشاطبي 
.)١8١/١(
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تتَّسم  التي  ة  العامَّ املبادئ  من  ذلك  وغري   ،]43/2

الح لكلِّ زماٍن ومكان. بالثَّبات، والصَّ

ما  إذا  قليلٌة  اإلسالميِّ  االقتصاد  يف  الثَّوابت  إنَّ 

بوضع  تتعلَّق  التي  ة  االجتهاديَّ ات  باملتغريِّ قيست 

زماٍن  بني  ختتلف  التي  ة  االقتصاديَّ للمشاكل  احللول 

وآخر، وبيئٍة وأخرى، وإنَّ هذه املعامالت االقتصادّية 

اجلديدة ليست من صنع الّشارع، وإّنام هي ممّا تواضَع 

النّاس عليه لتحصيل منافعهم املستحدثة، فنشأت بناًء 

املعامالت  تلك  أمثال  حتكُم  التي  القوانني  ذلك  عىل 

فرق  َة  فثمَّ ة،  العامَّ والثَّوابت  األطِر  عىل  املحافظة  مع 

ة،  املتغريِّ والتَّطبيقات  الثَّابتة،  املبادئ  بني  واضح 

وإبراُم  ة،  االستثامريِّ كات  الرشَّ وإنشاء  البيع،  فعقود 

بني  أو  أنفسهم  املسلمني  بني  ة  التِّجاريَّ فقات  الصَّ

البيع  ارع؛ ألنَّ عقود  الشَّ أباحه  املسلمني وغريهم ممَّا 

إحلاُق  فقات  الصَّ هذه  إمتاِم  عىل  ُبني  إذا  ولكن  ثابتة، 

أمر  ولويلِّ  احلرمة،  إىل  تنتقل  ا  فإهنَّ باملسلمني  رضٍر 

املقاصديَّة  ُق  حيقٌّ بام  صالحيَّاته  يستعمل  أن  املسلمني 

املطلوبة رشًعا، ولذلك نجُد النبّي ملسو هيلع هللا ىلص منَع من إجارِة 

الرضَر  املسلمنَي  وإحلاق  للخالف  منًعا  األرض 

»من كانت له  ببعضهم، فقال عليه الّصالة والّسالم: 

أرٌض فليزَرعها فإن مل يستطِع أن يزرعها، وعجز عنها 

فليمنحَها أخاُه املسِلم، وال يؤاجرها إّياه«،)1( وكذلك 

)١(   احلديث مّتفٌق عليه. أخرجه البخارّي يف صحيحه، كتاب 
املزارعة، باب ما كان أصحاب النبّي ملسو هيلع هللا ىلص يوايس بعضهم 
بعًضا يف الزراعة والّثمر )825/2ح22١6(، ومسلٌم يف 
له  واللفظ  األرض،  كراء  باب  البيوع،  كتاب  صحيحه، 
علٍل،  ستَّ  املنذر  ابن  ذكر  وقد  )١١76/3ح١536(، 

تناسُب  قوانني  لسنِّ  ولة  الدَّ ك  حُيرِّ أن  األمر  لويلِّ  حيقُّ 

آخر  إىل  زماٍن  من  ختتلف  التي  ة  االقتصاديِّ ات  املتغريِّ

فتمنُع ارتفاَع األسعار التي ترضُّ باملسلمني، والنَّاشئة 

عن عوامَل مصطنعة، وحتّددها وفق ضوابط ورؤى ال 

ة هي  ار وال املستهلكني،)2( فاملصلحُة العامَّ ترضُّ بالتجَّ

اذ اإلجراءات والتَّدابري التي من شأهنا أن  العمدُة يف اختِّ

فة قلوهبم عىل  املؤلَّ التوازن االقتصادّي، فسهُم  ق  حتقِّ

سبيل املثال نصٌّ رشعيٌّ ثابت، وحكٌم إهليٌّ قاطع، فقد 

قال اهلل تعاىل: ﴿ ڻ  ڻ   ڻ  ۀ  

ۀ  ہ  ہ  ہ   ہ  ھ  ھ  
ڭڭ   ڭ   ڭ   ۓۓ    ے   ے   ھ   ھ  

والتي من أجلها نى النبّي ملسو هيلع هللا ىلص عن كراء األرض، ومنها: 
إن  اهلل:  رسول  فقال  اقتتال،  قد  األنصار  من  رجلني  أّن 
املزارع. ينظر: رشح صحيح  كان هذا شأنكم فال تكروا 

البخاري البن بّطال )484/6(.
»األصل  يأيت:  الفقه اإلسالمي ما  جاء يف قرارات جممع    )2(
النّاس  ترك  الرشعية  والقواعد  النّصوص  تقرره  الذي 
ممتلكاهتم  يف  وترّصفهم  ورشائهم  بيعهم  يف  أحراًرا 
الغّراء  اإلسالمّية  الرشيعة  أحكام  إطار  يف  وأمواهلم 

ٹ    ﴿ تعاىل:  اهلل  قول  بمطلق  عمالً  وضوابطها 
ڦ   ڦ   ڦ   ڤ   ڤ   ڤ   ڤ     
ل  يتدخَّ ﴾...، ال  ڦ  ڄ   ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃڃ  
ويّل األمر بالتَّسعري إال حيث جيد خلالً واضًحا يف الّسوق 
األمر  لويلِّ  فإنَّ  مصطنعة،  عوامل  من  ناشًئا  واألسعار، 
حينئٍذ التدّخل بالوسائل العادلة املمكنة التي تقيض عىل 
الفاحش.  والغبن  والغالء  اخللل  العوامل وأسباب  تلك 
يف  املنعقد  اإلسالمي  الفقه  جممع  وتوصيات  قرارات 
األوىل  مجادى   6-1 من  بالكويت  اخلامس  مؤمتره  دورة 
)ديسمب(  األول  كانون   15-10 املوافق  1409هـ 
https://www.iifa-aifi.org/ 1988م-.< 

html.1766/ar
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ۇ  ۇ    ۆ﴾ ]التوبة: 60/9[، وقد كان 
يف  رشف  له  ومن  الّسادات،  بعض  ملسو هيلع هللا ىلص  النبّي  يتألَّف 

عوة اإلسالميِّة حيث كان املسلمون  قومه يف بدايِة الدَّ

قليي العدد، وأعداؤهم كثريون، وبعد ذلك نجُد عمر 

يق  بن اخلطَّاب ريض اهلل عنه أشار عىل أيب بكر الصدِّ

يق إىل ذلك، وهم يف  بمنعهم من ذلك، وأجابه الصدِّ

فة قلوهبم بل منعوه من قوٍم ال  ذلك مل ُيلغوا سهم املؤلَّ

ة اإلسالم.)1(  ونه بعد عزَّ يستحقُّ

الامليِِّة  املعامالِت  بعِض  عىل  ُج  ُنعرِّ أن  لنا  ويمكن 

هب وما شابه  لع والعمالت والذَّ التي تتعلَّق ببيع السِّ

كان  إن  ولكن  رشًعا،  ثابت  فها  البيع  فعقُد  ذلك، 

ينتقل  اإلسالميِّ  باالقتصاد  سُيرِضُّ  للخارج  تصديره 

ومن  املتغرّي،)2(  وهو  احلُرمة،  إىل  الثَّابت  وهو  احللُّ 

ة  العقاريِّ السجالَّت  نظام  إحداُث  كذلك  ات  املتغريِّ

اإلجياب  د  بمجرَّ يتمُّ  العقار  تسليم  كان  أن  فبعد 

حاتم  أيب  البن  العظيم  القرآن  تفسري  ينظر:    )1(
جممع  قرارات  يف  جاء  وقد  )1822/6ح10377(.  
بقَيِت  ما  باٍق  قلوهُبم  فة  املؤلَّ »سهُم  اإلسالمي:  الفقه 
احلاجِة  حَسب  ويكون  ُينَسخ،  ومل  يسُقْط  مل  احلياة، 
واملصلحة؛ فحيثام ُوِجَدت املصلحة أو دعْت إليه احلاجُة 
قلوب  لتأليِف  كاة  الزَّ إعطاُء  جيوز  هم.  السَّ هبذا  ُعِمل 
فقَده،  عامَّ  له  وتعويًضا  إليامنِه،  تثبيًتا  حديًثا؛  أسلم  من 
ه  لرشِّ دفًعا  أو  إسالُمه،  ُرِجَي  إذا  الكافِر  إعطاُء  وكذلك 
عن املسلمنَي«. قرارات وتوصيات جممع الفقه اإلسالمي 
املنعقد يف دورته الثامنة عرشة يف بوتراجايا )ماليزيا( من 
24 إىل 29 مجادى اآلخرة 1428هـ، املوافق 9 م 13 متوز 
https:// .18/3( 165 :2007 م. قرار رقم )يوليو(

html.2261/www.iifa-aifi.org/ar
للنعيمي  الّترشيعي  اإلعجاز  يف  واملتغرّي  الثابت  ينظر:    )2(

واجلرياوي )ص:223(.

إىل  العقار  انتقال  أصبح  العقد  طريف  من  والقبول 

د تسجيل عقد البيع يف السجلِّ  املشرتي مرهوًنا بمجرَّ

، وال تنتقل من وجهة نظر القانون إال عب هذه  العقاريِّ

اآللّية ال باإلجياب والقبول احلاصل بني العاقدين.)3( 

ة  ة املتغريِّ ال بدَّ من التَّنبيه عىل أنَّ احللوَل االقتصاديَّ

للمشاكل القائمة أو استحداِث قوانني جديدة ناظمة 

عىل  حكًرا  تكون  أن  بالرضورة  ليست  لالقتصاد 

املسلمني فقد يكون غري املسلمني وصل إىل خطواٍت 

احلياة  عجلة  وإنَّ  والدراسة،  باملالحظة  جديرة 

ا ال تتوقَّف عند حدوٍد  ة كبرية جدًّ وتطوراهتا االقتصاديَّ

ة  التجاريِّ الدوليِّة، والرشكاُت  الامليِّة  معيَّنة فاألسواُق 

ِف  العامليِّة الكبرية، واستحداُث املصارِف وآالِت الرصَّ

املنترشة يف كلِّ مكان، والبيع اإللكرتوين، واحلواالت 

الاملية لشتَّى أنحاء العامل خلري دليٍل عىل احلجم الكبري 

التطّور عجلة  أن  وعىل  اليوم،  احلاصلة  ات   للمتغريِّ

ات بام  ال تتوقَّف، وعىل املسلمني مراعاة تلك املتغريِّ

يوافق االقتصاد من وجهة النَّظر اإلسالميِّة. 

الخاتمة
التَّأكيِد عىل أمهيَّة  ويف ختام هذا البحث ال بدَّ من 

ة  ات االجتهاديَّ ة، واملتغريِّ الثَّوابت واملبادئ كأطٍر عامَّ

يف أحكام التَّرشيع اإلسالمّي من خالل اهلدي القرآيّن، 

قادًرا عىل  التي جعلته  املختلفة،  الظُّروف  مراعاِة  مع 

عىل  احلفاِظ  مع  احلديثة  واملستجّدات  التطّور  مواكبِة 

واالبتكار  التَّجديد  إىل  ٍة  ماسَّ بحاجٍة  ألّننا  ة؛  اهلويَّ

)3(  ينظر: جتديد الفقه اإلسالمي جلميل عطية ووهبة الزحييل 
)ص:١84(.
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يات واملشكالت املعارصة عىل خمتلف  ملواجهة التحدِّ

األصعدة: السياسيَّة، واالجتامعيَّة، واالقتصاديَّة.

ويف هنايِة املطاف ال بّد من الّتعريج عىل أهّم النَّتائج 

والتَّوصيات التي توّصل إليها الباحث:

النّتائج

بشموليَّته،  اإلسالميِّ  ين  الدِّ عظمُة  تتجىّل  أواًل: 

ويستوعُب  الثَّوابت،  عىل  حيافُظ  جامٍد،  غرُي  وأنَّه 

املتغرّيات.

حيحة  الصَّ النُّصوص  إىل  الثَّوابُت  ترجُع  ثانًيا: 

أو  كتاٍب  من  الّداللة  قطعيَّة  الثُّبوت  قطعيَّة  حية  الرصَّ

سنَّة متواترة، أو إمجاٍع رصيٍح ال منازعة يف ثبوته، وهي 

قليلٌة إذا ما قورنت باملتغرّيات احلادثة القابلة لالجتهاد، 

مان واملكان واألشخاص، وهذا  ُ بتغرّي الزَّ والتي تتغريَّ

ة؛ لرفع احلرِج عنها.  من الرمحة باألمَّ

ثالًثا: يتَّصُف الثَّابُت من أحكام الرشيعة بالّتفصيل 

والكثرة، وصعوبة إدراِك األسباب والعلل يف ترشيعه، 

ر  تطوُّ مع  ر  التطوُّ عىل  بقدرته   ُ املتغريِّ يّتصُف  بينام 

ة. اإلنسان فيام خيصٌّ مصاحله العامَّ

والغايات  األهداِف  يف  الثَّوابُت  تكوُن  رابًعا: 

واألساليب  الوسائل  يف  ات  املتغريِّ وتكوُن  واملبادئ، 

وآليَّات الّتطبيق.

خامًسا: متتاُز أحكام الرشيعة اإلسالميَّة باملرونة يف 

ة  خمتلف املجاالت: السياسيَّة واالجتامعيَّة واالقتصاديَّ

البرش، وحتقيِق طموحاهتم ممَّا  يتوافق مع حاجات  بام 

مع  القديم  موروثها  عىل  احلفاِظ  عىل  قادرًة  جيعلها 

رها للجديد.  تصدُّ

التوصيات: أويص باآليت:

تضمُّ  خمتلفة  بحثيَّة  مراكز  إنشاِء  عىل  العمُل  أواًل: 

ات  صاِت ملتابعِة املُتغريِّ كبار العلامء من خمتلف التخصُّ

ات احلادثة، وكتابة األبحاث  املختلفة، ورصِد املستجدَّ

اهلادفة، وحتويلها ألهل االختصاص لدراستها.

مواكبَة  املجتهدين  من  األّمة  علامء  عىل  ثانًيا: 

احللول  وإجياد  املختلفة،  والتغيريات  رات  التطوُّ

النَّاجعة لكلِّ األمور الطَّارئة.

متابعِة  يف  املسلمني  عىل  االقتصار  عدُم  ثانًيا: 

املتغرّيات حيث يمكُن االّطالع عىل ما استحدثُه غرُي 

م  التقدُّ حركِة  ملواكبِة  املجاالت  خمتلف  يف  املسلمني 

والتَّغيري يف العامل.

وإيّن ألرجو يف اخلتام أن تؤخذ هذه النّصائح عىل 

حممل اجلّد واالهتامم، وإن كان األمر حيتاج إىل مزيد 

إليه، فإن  املقام  يتَِّسُع  ح، ولكن ال  ع والرشَّ التوسُّ من 

أصبت فمن اهلل، وإن أخطأت فمن نفي.  

المصادر والمراجع
القرآن الكريم

النعامن:  حنيفة  أيب  مذهب  عىل  والنظائر  األشباه 

)ت:970هـ(.  إبراهيم  بن  العابدين  زين  نجيم،  ابن 

العرصية،  املكتبة  بريوت،  الفضيي.  الكريم  عبد  حتـ. 

)د.ط(، 1424هـ/2003م.

بن  إبراهيم  إسحاق  أبو  الشاطبي،  االعتصام: 

موسى )ت: 790هـ(. مرص، املكتبة التجارية الكبى، 

د.ط، د.ت.
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الملخص
إن هذا البحث يدور حول نازلة قديمة متجددة تعم هبا البلوى يف بعض فرتات الزمان، وهي ما يعرف بوباء 

كورونا، فهذا الوباء عّمت دول العامل، وأصيب هبذا املرض ماليني البرش، وهذا مما دعا الفقهاء املعارصين إىل 

بيان األحكام الفقهية املتعلقة به.

واملتغريات  اإلنسانية  الدراسات   ( املوقر:  مؤمتركم  يف  الوريقات  هبذه  أسهم  أن  رأيت  املنطلق  هذا  ومن   

احلياتية يف ضوء الرشيعة اإلسالمية، حمور: احلياة، متغرياهتا، ونوازهلا يف نصوص الرشيعة اإلسالمية   (، لبيان 

أنَّ الرشيعة اإلسالمية رشعت أحكامًا  النتائج:  البحث إىل بعض  املستجدة، ووصل  النوازل  حكم الرشع يف 

وقائية للمحافظة عىل الصحة العامة، منها عدم حضور لبعض العبادات اجلامعية، ألن مقصد حفظ النفس هو 

أحد املقاصد الرضورية.

الكلامت املفتاحية: املقاصد الرشعية، النوازل الفقهّية، حفظ النفس، فايروس كورونا، فتاوى كورونا.

Abstract

This research is about An old renewed tragedy/misfortune which had 

occurred multiple/various times and it’s corona virus، this curse/evil blinded 

countries(around the world)، and infected millions of people، this made the 

modern jurisconsults make new jurisprudence laws for it، from this approach 

i opted to involve in that context through these few pages in your high council 

(humanities&changes of life beneath the light of islamic laws: topic(life، 

its changes and the islamic documents/texts about this topic/affair) and the 

investigation came to these conclusions: islamic shari’a had made various rules 

for protection of public’s health/for public health’s protection. in those rules: 

not going to populated occasions and events and it’s one of the biggest ways 

for self-protection.



126

أثر املقاصد الرشعية عىل النوازل الفقهية لفايروس كورونا املستجد يف العبادات
................................................................................................ الدكتور آرام جالل عبداهلل

المقدمة
عىل  والسالم  والصالة  العاملني،  ربِّ  هلل  احلمد 

املبعوث رمحًة للعاملني سيدنا حممد، وعىل آله وصحبه 

الطيبني الطاهرين، ومن تبعهم بإحساٍن إىل يوم الدين، 

أما بعد...

متناهيٌة،  الرشعية  النصوص  أنَّ  املعلوم  من 

دٌة، لذا أتاح الشارع احلكيم  واحلوادث والوقائع متجدِّ

بالناس،  تنزل  التي  املستجدات  يف  االجتهاد  للعلامء 

لالجتهاد  ختضع  وإنام  منصوص  حكم  فيها  وليس 

وقواعده  الرشع  مقاصد  وفق  والنظر  واالستنباط 

الكلية.

لذا اهتم كثري من العلامء )رمحهم اهلل( بعلم مقاصد 

بل  ليست جمرد معرفة ومتعة معرفية،  الرشيعة، ألهنا 

الفّعال  دورها  هلا  وعلم  وأثرًا،  عمالً  ينتج  علم  هي 

وتدخل  الكلمة،  حتمله  ما  بكل  املجتمع  بناء  يف 

وهلا  املجتمعية،  احلياة  مفاصل  من  مفصل  كل  يف 

كعالقة  واملعارف،  العلوم  شّتى  مع  صميمية  عالقة 

املقاصد بعلم االجتامع، وعلم االقتصاد، وفقه الواقع 

والتوقع....، إىل غري ذلك من العلوم والفنون، السيام 

واألوبئة،  املشاكل  فيه  كثرت  الذي  الوقت  هذا  يف 

وتقعدت فيه ظروف احلياة، واختلط احلرام باحلالل.

إذن الُبدَّ أن يلمَّ الفقيه إلاممًا واسعًا بمقاصد الرشيعة، 

ألنَّ حتقيق املقاصد هو الكفيل بدوام واستمرار أحكام 

الرشيعة اإلسالمية، وتقديم الرسالة لألجيال الالّحقة، 

وجنايٌة  للدين  تعطيٌل  وغاية  هدفًا  اعتبارها  وعدم 

عليه، وهنا نستحرض كلمة الشاطبي)ت790هـ(: <إنَّ 

.
)1(

املقاصد أرواح األعامل> 

وال تبدوا قيمة أي دراسة إال من خالل األهداف 

علمي  بمنجز  للخروج  حتقيقها  عىل  تنصّب  التي 

يضيف حجرًا جديدًا لبناء املعرفة، ومن هذا املنطلق، 

نسعى يف هذا البحث إىل إنجاز األهداف التالية:

أواًل: إنَّ وباء فايروس كورونا الذي عمَّ األرض 

أقصاه  من  كله  للعامل  استنفار  حالة  أحدث  اليوم، 

الوقت  احلديثة يف  املوضوعات  من  وُيعدُّ  أقصاه،  إىل 

الوقت،  هذا  يف  العامل  شعوب  حياة  ومتس  احلارض 

الرشيعة  مقاصد  منهجية  بيان  من  الُبّد  كان  لذلك 

اإلسالمية يف التعامل مع هذه النازلة املستجدة.

املسلمني:  بعض  لدى  التصورات  تصحيح  ثانيًا: 

بأنَّ تعليق بعض العبادات واألخذ بالرخص الرشعية 

من  رضبًا  ُيعّد  ال  عليه،  يقوم  ومن  باملريض  املتعلقة 

رضوب التساهل ورقة الديانة.

ثالثًا: تضايق بعض املسلمني من قرارات اهليئات 

وأخذوا  كورونا،  وباء  بخصوص  لإلفتاء  الرشعية 

بفتاوى فردية لبعض العلامء، ووصل األمر يف بعض 

املسجد  إمام  بني  واملشاحنة  املشاجرة  إىل  املساجد 

وبعض املصلني، بدعوى عدم مرشوعية اإلقدام عىل 

إىل  يلجؤون  املهالك  يف  الناس  ألّن  املساجد،  غلق 

منجات  املساجد  إىل  الذهاب  وأّن  تعاىل،  اهلل  بيوت 

من الفوز.

رابعًا: اخلروج بالقواعد املقاصدية من حّيز النظرية 

الفهم  نطاق  إىل  القراءة  نطاق  التطبيق، ومن  حّيز  إىل 

)١(  املوافقات، الشاطبي: 3/ 44.
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واالستنباط، ومن هنا تعم فائدهتا لدارسيها ومبتغيها. 

أسئلة  الدراسة  طرحت  األهداف،  هذه  ولتحقيق 

مركزية يتمثل أبرزها يف األسئلة التالية :

احلكم  الستيعاب  اإلسالمية  الرشيعة  تتسع  هل   

املقاصدية  املعايري  وما  الصحّية؟،  املتغريات  عىل 

تعليق  يف  عليها  االعتامد  للمسلمني  يمكن  التي 

جيوز  وهل  اآلخر؟،  بعضها  وترك  العبادات  بعض 

احلكومية  واألوامر  الطبية  اإلرشادات  خمالفة  للعاّمة 

فايروس  من  الوقاية  بشأن  الفقهية،  واملجاميع 

كورونا؟.

الدراسات السابقة: فيام يتعلق باألوبئة، ففيه العديد 

مل  إيّن  إاّل  خاص،  بشكل  تناولته  التي  الدراسات  من 

املقاصد  منهجية  يتناول  دراسة  علمي  حد  عىل  أقف 

يف النوازل وأثر مقاصد الرشيعة يف العبادات بسسبب 

وباء كورونا )كوفيد-19 (، ومن بني الدراسات التي 

تناولت األوبئة عىل سبيل املثال ال احلرص ما يي:

تصيب - ١ التي  باألوبئة  املتعلقة  الفقهية  األحكام 

طيبة:  جامعة  جملة  مقارنة،  ودراسة  مجعًا  البرشية، 

لآلداب والعلوم اإلنسانية، السنة السابعة، العدد 18، 

1440هـ.

بني - 2 الوقائي  بالطب  املتعلقة  الفقهية  األحكام 

األصالة واملعارصة، د. عي حممد عي الصياد، املجلد 

كلية  حلولية  والثالثني  الثالث  العدد  من  اخلامس 

الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باألسكندرية. 

بالصالة - 3 املتعلقة  الرشعية  املريض  رخص 

وتطبيقاهتا املعارصة، أ.د اسامعيل غازي مرحبا، جملة 

الدراسات الطبية الفقهية: العدد الرابع 1442هـ.

األمراض  عن  تتكلم  وغريها  األبحاث  هذه 

ما  بخالف  وهذا  فقط،  الفقهي  اجلانب  من  واألوبئة 

أقوم به يف هذا البحث، حيث إيّن أتناوله من اجلانب 

املقاصدي، ومن خالله بيان اجلانب الفقهي.

املنهجني  عىل  البحث  يسري  البحث:  منهج 

املنهج  التايل:  النحو  عىل  والتطبيقي  االستقرائي 

الرشيعة  مقاصد  تتبع  عىل  يقوم  الذي  االستقرائي 

واملنهج  املعدية،  واألمراض  األوبئة  يف  املؤثرة 

األحكام  ربط  كيفية  معرفة  عىل  يقوم  الذي  التطبيقي 

الفقهية بمقاصد الرشيعة اإلسالمية.

ومبحثني  مقدمة  إىل  البحث  تقسيم  تم  هذا  عىل 

وخامتة:

موضوع  يناسب  بام  استهللُتها  فقد  أمااملقدمة: 

البحث، ثم بيَّنت أمهيته، وأما املبحثني فهام عىل النحو 

اآليت:

النوازل  يف  املقاصد  منهجية  األول:  املبحث 

وحقيقة انتقال العدوى.

املطلب األول: منهجية املقاصد يف النوازل. 

 املطلب الثاين: حقيقة انتقال العدوى بني اإلثبات 

والنفي. 

النوازل  الرشعية عىل  املقاصد  أثر  الثاين:  املبحث 

الفقهية لفايروس كورونا يف العبادات.

شعائر  تعليق  يف  العلامء  آراء  األول:  املطلب   

العبادات بسبب فريوس كورونا بني القبول والرد.

مقاصد  ألثر  تطبيقات  نامذج  الثاين:  املطلب 
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الرشيعة عىل نوازل العبادات.

حكم  يف  الرشيعة  مقاصد  أثر  األوىل:  النازلة   

الرتاّص يف الصفوف.

 النازلة الثانية: أثر مقاصد الرشيعة يف حكم لبس 

الة. الكاّممات يف الصَّ

الرشيعة يف حكم مجع  أثر مقاصد  الثالثة:  النازلة   

املامرس الصحي بني الصالتني.

 النازلة الرابعة: أثر مقاصد الرشيعة يف حكم غسل 

املوتى.

المبحث األول
منهجية المقاصد في النوازل 
وحقيقة انتقال العدوى بين 

اإلثبات والنفي

في  المقاصد  األول: منهجية  المطلب 

النوازل:

املقاصد  واصطالحًا:  لغًة  املقاصد  تعريف  أواًل: 

من  مأخوذ  ميمي  مصدر  واملْقَصُد  َمقصد،  مجع  لغة 

ومقَصدا  قصدًا  يقِصد  قصد  يقال:  <َقَصَد>،  الفعل 

.
)1(

ومقِصدًا

فهو مقَصد -بفتح ما قبل آخره- إذا أردت املصدر 

جهِة  بمعنى:  املكان  أردت  وإذا  القصد،  بمعنى: 

)١(  معجم مقاييس اللغة، ابن فارس: 95/5، لسان العرب، 
ابن منظور: 353/3.

 .
)2(

القصِد، فُيكرس ما قبل آخره ويقال مقِصد

وقصد هلا معان عدة، وأقرب املعاين إىل ما نحن فيه 

هو: األم واالعتامد، ويكون معنى مقصد الشارع هبذا 

ه الشارع وصار املعتمَد املعّول عليه يف  االعتبار: ما أمَّ

رشيعته.

قد  املقاصد:  ملصطلح  األقدمني  تعريفات  ومن 

» ما دلَّت الدالئل  عرفه اإلمام الرازي)ت:606هـ(: 

رعايته،  يف  والسعي  حتصيله،  وجوب  عىل  عّيُة  الرشَّ

.
)3(

واالعتناء بحفظه>

بن  الطاهر  العالّمة  عّرفها  فقد  املتأخرون  أما 

املعاين  هي  العامة  الرشيعة  مقاصد   « بقوله:  عاشور 

واحلكم امللحوظة للشارع يف مجيع أحوال الترشيع أو 

معظمها، بحيث ال ختتص مالحظتها بالكون يف نوع 

.
)4(

خاص من أنواع الرشيعة>

»املراد  بقوله:  الفايس  عالّل  األستاذ  وعّرفه 

وضعها  التي  واألرسار  منها  الغاية  الرشيعة  بمقاصد 

.
)5(

الشارع عند كل حكم من أحكامها>

 ويلحُظ من تعريف ابن عاشور أّنه قصد التوضيح 

يمتاز  فهو  الفايس  تعريف  أّما  التعريف،  من  أكثر 

الرازي  اإلمام  تعريف  أنَّ  إاّل  والوضوح،  باإلجياز 

أحكم عبارة وأعمق داللة وقد اختزل اجلوانب املهّمة 

)2(  عالقة مقاصد الرشيعة بأصول الفقه، عبداهلل بن بيه: ١١.
الرازي:  العلل،  وفصول  الدالئل  أصول  الكاشف عن    )3(

.53
)4(  مقاصد الرشيعة اإلسالمية، ابن عاشور: 251.

الفايس:  عالل  ومكارمها،  اإلسالمية  الرشيعة  مقاصد    )5(
.١١١
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يف مفهوم املقاصد. 

ثانيًا: تعريف النوازل لغة واصطالحًا:

النوازل يف اللُّغة: مجع نازلة، والنّازلُة هي الّشديدة 

املجاز: أصابتُه  بالنّاس، ومن  تنزل  الّدهر  من شدائد 

شدائده،  من  شديدة  أْي:  الدهر؛  نوازل  من  نازلٌة 

 .
)1(

ومجعها: النّوازل والنّازالت

القدامى  الفقهاء  استعمل  اصطالحًا:  والنّوازل 

هبذا  وأرادوا   ،
)2(

كتاب من  أكثر  يف  النوازل  مصطلح 

الطارئة  الفقهية  املسائل  االستعامل:  عند  املصطلح 

التي مل يتناوهلا من سبقهم.

العلامء، ومل يوردوا هلا  وكذلك وردت عند بعض 

تعريفًا، ولعل السبب يف عدم تعريف النوازل، يرجع 

إىل وضوح املعنى وظهوره عندهم، ومن ألف يف ذلك 

إهتّم باجلانب العمي، ومل هيتم باجلانب النظري.

ولكن من خالل بعض ما ورد يف املصادر القديمة 

<املسائل  بمعنى:  النوازل  أن  لنا  يتبني  واحلديثة، 

مجيع  فتشمل  رشعيًا،  حكاًم  تستدعي  التي  والوقائع 

متكررة،  كانت  سواء  فتوى  إىل  حتتاج  التي  احلوادث 

. وهي 
)3(

أو نادرة، وسواء كانت قديمة، أم مستجدة>

هبذا املعنى أقرب إىل مقصود البحث. 

)١(  أساس البالغة، الزخمرشي: 628/١،  املعجم الوسيط، 
ابن فارس: 9١5. 

السمرقندي)ت  الليث  أبو  احلنفي  الفقيه  أّلف  حيث    )2(
احلنفي  الفقيه  وتبعه  الفقهية،  النوازل  يف  كتابًا  373هـ( 

املشور املرغيناين )ت 593ه( يف ذلك.
)3(  املغني، ابن قدامة:586/2، املنهاج رشح صحيح مسلم، 
النووي: ١8١/5، املدخل إىل فقه النوازل، د. عبدالنارص 

أبو البصل: 602/2. 

ثالثًا: منهجية املقاصد يف النوازل:

 إّن الباحث يف القضايا الفقهية املعارصة )النوازل( 

األخذ  يعتمد  منهج  مها:  منهجني،  أمام  نفسه  جيد 

ومعرفة  فقهها  دون  بظاهرها  والتمسك  بالنصوص 

وال  بالقياس،  يأخذوا  فلم  منها،  الرشع  مقصد 

باالستحسان، وال الذرائع، وال املصالح املرسلة، وال 

بأي وجه آخر من وجوه الرأي، فال جتتهد وال تستنبط 

وعدم  وارد،  حديث  املسألة  يف  دام  ما  تفكر  وال 

جعلوا  عندما  األمة  هذه  سلف  بمامرسة  االعتبار 

.
)4(

الوقائع له األثر يف استنباط األحكام

هذه  إىل  املنتمني  من  عدد  جترأ  لذلك  ونتيجة 

املدرسة إىل حتريم كثري من املستجدات والنوازل دون 

مراعاة خلطورة هذا األمر، ومن غري اعتامد دقيق عىل 

أدلة شافية من نصوص الرشع وقواعده، لتكون سندًا 

.
)5(

هلم يف التحريم واحلظر

يف  القطعي  القسم  يدخل  منهج  الثاين:  واملنهج 

ثبوته وداللته من النصوص يف دائرة ما يقبل االجتهاد 

والتطور، بناء عىل ما حيدث يف احلياة من مستجدات 

وما يطرأ عىل الناس من أطوار ومستجدات. 

إىل  وتدعو  ذلك  من  أبعد  يذهب  من  ومنهم 

قواعد  بال  تأويل  وإىل  قيود،  وال  حدود  بال  اجتهاد 

)4(  حوار حول العالقة بني النص واالجتهاد، القرضاوي: 
١4، منهج اجلمع بني املقاصد والنصوص، د. عبدالستار 

اهليتي ١0، ومابعدها.
)5(  كعمل املرأة وحقها يف السفر وإجازة السياقة، وما نحن 

بصدد دراسته من متعلقات نوازل كورونا، وغري ذلك. 
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ونصل  النصوص  من  نتحرر  بحيث  ضوابط،  وال 

إىل حتقيق املصلحة كيف كانت، وال شك أّن يف هذه 

.
)1(

األقوال كثريًا من احلق الذي قد يراد به الباطل

املنهجني،  َذْينك  بني  املقاربة  حياول  منهج  وبينهام 

نسيج  عن  جامع  تصور  نسج  عىل  الفقهاء  لتساعد 

وصياغة  الترشيع،  أولويات  ونظم  الرشيعة، 

لواقع  الفقهّي،  والتوجيه  الترشيعّي،  الرصد  قواعد 

املجتمعات وما ينزل هبا من نوازل ومستجدات، وهو 

منهج اجلمع بني املقاصد والنصوص، فاملقاصد إطار 

عام ثابت، حيافظ عىل انتامء األحكام الفقهية للرشيعة 

التفسري،  التأويل وسوء  انحراف  عنها  وُيبعد  لة،  املنزَّ

وما  واملتوقعة،  الواقعة  الوقائع  ترصد  عىل  ويعني 

الواقع،  ليستقبلها  الترشيع؛  مناسبات  منها  يستشري 

ويطبعها الفقه بطابع االنتامء للرشيعة، ويضفي عليها 

.
)2(

ما يناسب حال األمة سعًة وضيقًا

بمقاصد  املجتهد علمه  العلامء عىل  لذلك اشرتط 

جمرد  ال  لالجتهاد  سببًا  الشاطبي  واعتبها  الرشيعة، 

عن  فهم  مبلغًا  اإلنسان  بلغ  »إذا  يقول:  إذ  رشط، 

فيه قصده يف كل مسأل من مسائل الرشيعة،  الشارع 

هو  وصف  له  حصل  فقد  أبواهبا  من  باب  كل  ويف 

التعليم  يف    للنبي  اخلليفة  منزلة  تنزله  يف  السبب 

 .
)3(

والفتيا واحلكم بام أراه اهلل>

)١(  االجتهاد بتحقيق املناط، الشيخ عبداهلل بن بية: 5.
الزنكي،   الدين  نجم  املقاصدية،  الصناعة  أرسار    )2(

بترصيف: 304.
)3(  املوافقات، الشاطبي: 5/ 44.

ال  املجتهد  <أنَّ  عاشور:  بن  الطاهر  حممد  ويؤّكد 

لو  الرشيعة وفهمها، ألّنه  مقاصد  معرفة  له عن  َغناَء 

اللفظية فسيقرص فهمه وتفقهه،  الرشيعة  بأدلة  اكتفى 

كام قرص فهم من التزم النّص الظاهر واللفظ واقترص 

عليه، ألّن أدلة الرشيعة اللفظية ال تستغني بحال عن 

.
)4(

معرفة املقاصد الرشعية>

المطلب الثاني: حقيقة انتقال العدوى 

بين اإلثبات والنفي:

قوم  دون  بقوم  مرتبطة  غري  الوبائية  األمراض  إنَّ 

تنترش  كانت والتزال  وإّنام  السنة،  معينة يف  وبفصول 

يف أيِّ وقت من أوقات السنة، ومل يقترص تأثريها عىل 

بلٍد بعينها، بل كان يمتد لكلِّ بلدان العامل عب التاريخ، 

والكولريا  الطاعون  من  خمتلفة،  مسميات  حتت 

واحلصبة  واملالريا  والتيفود  واألنفلونزا  واجلدري 

والتي  والسل،...الخ،  والرتامخا  الديكي  والسعال 

التاريخ  مر  عىل  البرش  من  املاليني  وفاة  يف  تسبَّبت 

والرتاجم  والتاريخ  السري  ُكّتاب  ذكرها  البرشي، 

التي  كتبهم  يف  املؤرخون  ودّوهنا  احلديث،  ورشاح 

 .
)5(

وصلت إلينا

بأنَّ  يعتقد  من  هناك  اليزال  ذلك  كل  مع  ولكن 

وإنام  االختالط،  بسبب  الناس  بني  تنتقل  ال  العدوى 

هو غضب من اهلل تعاىل يصيب الناس بسبب ذنوهبم، 

مستدلني يف ذلك ما رواه البخاري ومسلم وغريهم، 

)4(  مقاصد الرشيعة اإلسالمية، ابن عاشور: ١5– ١7.
)5(  املنتظم يف تاريخ امللوك واألمم، ابن اجلوزي: ١١١/١5، 
الطبية  املوسوعة   ،23/29 الذهبي:  اإلسالم،  تاريخ 

احلديثة، جمموعة من املؤلفني: ١3/١894.
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راساُت اإلنسانيُة واملتغرياُت احلياتيُة يف ضوِء الّشيعِة اإلسالميِة« العدد اخلاص باملؤمتر العلمي الدويل األول املشرتك »الدِّ
المحور األول: الحياة: متغيراتها، ونوازلها في نصوص الشريعة اإلسالمية

عن َعْن َأَنٍس َريِضَ اهلُل َعنُْه، َعِن النَّبِيِّ َصىلَّ اهلُل َعَليِْه 

، وهناك أحاديث 
)1(

َة> َم َقاَل: » اَل َعْدَوى َواَل طِرَيَ َوَسلَّ

ِفرَّ   «  )( أخرى يثبت عكس ذلك، منها قول النبي

، وَكاَن يِف َوْفِد َثِقيٍف 
ِمَن امْلَْجُذوِم ِفَراَرَك ِمَن اأْلََسِد«)2(

َم  َرُجٌل جَمُْذوٌم، َفَأْرَسَل إَِليِْه النَّبِيُّ َصىلَّ اهلُل َعَليِْه َوَسلَّ

.
ا َقْد َباَيْعنَاَك، َفاْرِجْع «)3( :» إِنَّ

حترير حمل النزاع يف املسألة: 

اتفق أهل العلم عىل أّن هذه األحاديث التي تدل 

ظاهرها  إثباهتا  عىل  تدل  والتي  العدوى،  نفي  عىل 

أم  بينهام  اجلمع  يمكن  هل  يف  اختلفوا  ثم  التعارض، 

ال؟ عىل قولني:

األول: أنه ال يمكن اجلمع بينهام.

مجهور  قول  وهو  بينهام،  اجلمع  يمكن  إنه  الثاين: 

العلامء.

هذه  بني  اجلمع  إمكان  إىل  العلامء  مجهور  ذهب 

األحاديث، ألنَّ املراد بنفي العدوى يف احلديث الامر 

اهلل  بجعل  بل  مستقالً  بطبعه  يعدي  يشء  ال  بمعنى: 

ذلك من خصائصه، وأتى النفي يف احلديث بسبب ما 

كانت اجلاهلية تعتقد من أن األمراض تعتدي بطبعها 

من غري إضافتها إىل اهلل تعاىل، فجعلوها مؤثرة بنفسها 

برقم:   )١35  /  7( »صحيحه«  يف  البخاري  أخرجه    )١(
يف  ومسلم   ) الفأل  باب  الطب،  كتاب   (  )5756(
السالم،  كتاب   (  )2224( برقم:   )33/7( »صحيحه« 

باب الطرية والفأل وما يكون فيه من الشؤم (.
برقم:   )١26  /  7( »صحيحه«  يف  البخاري  أخرجه    )2(

)5707( ) كتاب الطب، باب اجلذام (.
)3(  أخرجه مسلم يف »صحيحه« )7 / 37( برقم: )2231( 

) كتاب السالم، باب اجتناب املجذوم ونحوه (.

تأثريًا مستقالً عن قدرة اهلل، فأبطل النبي  اعتقادهم 

عن    وهنيه  األول«،  أعدى  »فمن  بقوله  ودعواهم 

ليبني  بالفرار؛  واألمر  املجذوم-  أي   - منهم  الدنو 

حصول  وهي  مسببه  إىل  يفيض  سبب  خمالطتهم  أنَّ 

بتقدير   – العدوى  أسباب  من  فاملخالطة   – العدوى 

شاء  إن  وعال  جل  فهو  باستقالهلا،  ال  فيها  ذلك  اهلل 

جعل املخالطة مؤثرة وإن شاء سلبها التأثري.

إذن إنَّ قوله )(: <ال عدوى> خٌب، وليس هنيًا، 

ومعناه: ال يشء يعدي شيئًا إال بإذن اهلل تعاىل وقدرته، 

العدوى؛  والفرار من املجذوم واجب رشعي خشية 

.
)4(

إذ خمالطته سبب هلا

واستدل اجلمهور بأدّلة كثرية، منها:

  بن اخلطاب املؤمنني عمر  أمري  احتار  لاّم  أواًل: 

عىل  وهو  الشام،  أرض  دخول  من  الناس  منع  من 

فاستشار  طاعونًا  البلد  يف  إنَّ  له  قيل  عندما  أبواهبا 

الناس؛ فأشار البعض عليه بالدخول، ورأى البعض 

الرأي  ووافقهم  الوباء،  أرض  إىل  الدخول  عدم 

الفتح، فجاء عبد  مشيخُة قريش من مشيخة مهاجرة 

فلم  حاجته  لبعض  متغيبًا  وكان  عوف  بن  الرمحن 

يشهد املشاورة، فكان رأيه أال يدخل إىل الشام حيث 

الطاعون، مستداًل بام سمع من رسول اهلل  يقوُل: 

)4(  وهذا ما اتفق عليه مجهور العلامء من املالكية والشافعية، 
فتح  ينظر:  احلديث.  العرص  يف  الطب  وقرره  وغريهم، 
العسقالين:  حجر  ابن  البخاري،  صحيح  برشح  الباري 
النووي(،  )برشح  مسلم  صحيح  بترصيف،   ،١69/١0
هامة  وال  طرية  وال  عدوى  ال  باب:  السالم،  كتاب 

.)3352/8(
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»إَِذا َسِمْعُتْم بِِه –أي بالطَّاعون- يِف َأْرٍض َفالَ َتْقَدُموا 
ُرُجوا ِفَراًرا ِمنُْه  َعَليِْه؛ َوإَِذا َوَقَع بَِأْرٍض َوَأْنُتْم هِبَا َفالَ خَتْ

الدليل  ابن عوف لظهور  برأي  اْلَوَباُء ((، فأخذ عمر 

عنده، فقال له بعض القوم: )) َأِفَراًرا ِمْن َقَدِر اهللِ ((؟ 

.
)1(

َفَقاَل ُعَمُر: )) َنَعْم َنِفرُّ ِمْن َقَدِر اهللِ إىَِل َقَدِر اهللِ((

وجه االستدالل: فيه تأكيد لام هو متقرر يف اإلسالم 

مع  يتناىف  ال  والعالج  الوقاية  أسباب  اختاذ  أنَّ  من 

اإليامن، وعدم الدخول لألماكن املوبؤة ألّن املخالطة 

جملب لألمراض الوبائية.

 هو 
)2(

ثانيًا: أّن أّوَل من أرشدنا إىل احلجر الصحي

يف  املهمة  الوسائل  من  واعتبه   ،)( اإلسالم  نبي 

القضاء عىل األوبئة، فقد صّح فيام اتفق عليه الشيخان 

إىل  القدوم  عن   )(هنيه  
)3(

)(أسامة حديث  من 

بلد انترش فيه الوباء، كام هنى عن اخلروج منه فرارَا من 

اإلصابة به، ومما دّل عىل ذلك أيضًا حديث عبدالرمحن 

ال    »  )) النبي  وقال  ذكره،  السابق   ، عوف  بن 

برقم:   )130/  7( <صحيحه>  يف  البخاري  أخرجه    )1(
)5729( ) كتاب الطب، باب ما يذكر يف الطاعون (، ومسلم 
يف <صحيحه> )29/7( برقم: )2219( ) كتاب السالم، باب 

الطاعون والطرية والكهانة ونحوها (.
معد،  مرض  انتشار  عند  عادًة  الصحي  احلجر  جيري    )2(
فُيطلب من األشخاص املعرضني بالعدوى بالبقاء يف املنازل 
أو يف أمكنة حمددة، ملنع املرض لآلخرين وكمحاولة للسيطرة 
عىل احلاالت املرضية، وقد بنيَّ النبي  يف جل من األحاديث 

الرشيفة مباديء احلجر الصحي بأوضح بيان.
)3(  صحيــح البخــاري، كتــاب األنبيــاء، بــاب حدثنــا أبــو اليــامن: 
4/ 175، برقــم )3473(، وصحيــح مســلم، كتــاب الســالم، 
بــاب الطاعــون والطــرية والكهانــة وغريهــا: 1738/4، برقــم 

.)2219(

يف  باملمرض  واملراد   ،
مصح«)4( عىل  ممرض  يورد 

احلديث املريض أو من كانت ماشيته مريضة، واملُصح 

.
)5(

الصحيح أو من كانت ماشيته صحيحة

االعتناء  عىل  الرشيفة  النبوية  السنة  وأّكدت  ثالثًا: 

البدن  وتنظيف  والوضوء  )الغسل  من  بالنظافة 

واليدين واالسنان واألظافر والشعر وامللبس والطعام 

والرشاب والبيوت والبيئة املحيطة باإلنسان، وحفظ 

الطعام عن التغرّي والتلوث.... وغري ذلك(، يقول عليه 

الصالة والسالم يف هذا األخري: »َأطِْفُئوا امْلََصابِيَح إَِذا 

َومَخُِّروا  اأْلَْسِقَيَة،  َوَأْوُكوا  اأْلَْبَواَب،  َوَغلُِّقوا  َرَقْدُتْم، 

.
اَب «)6( َ الطََّعاَم َوالرشَّ

الصحة  عىل  املحافظة  جتب  أنه  االستدالل:  وجه 

التدابري  واختاذ  ومتطلباهتا،  أسباهبا  بتوفري  العامة 

واألوبئة  األمراض  من  واالحرتازية  الوقائية 

عىل  للحفاظ  واألبدان،  بالنفوس  الضارة  واحلوادث 

عمالً  يعّد  وال  حفظها،  الشارع  من  املقصود  النفس 

خمالفا للتوكل عىل اهلل سبحانه.

هذه  أّن  لنا  يظهر  استعراضه  تمَّ  ما  خالل  من 

الروايات وغريها هي تأصيل حلقيقة احلجر الصحي، 

إذ هو ليس وليد وقتنا احلارض، بل هو ثابت منذ زمن 

والطرية  الطاعون  باب  السالم،  كتاب  مسلم،  صحيح    )4(
والكهانة وغريها: ١738/4، برقم )22١9(.

)5(  فتح الباري، ابن حجر: 187/1.
برقم:   )111/7( <صحيحه>  يف  البخاري  أخرجه    )6(
يف  ومسلم   ،) اإلناء  تغطية  باب  األرشبة،  كتاب   (  )5623(
<صحيحه< )105/6( برقم: )2012( ) كتاب اأْلرشبة، باب 

اأْلمر بتغطية اإلناء وإيكاء السقاء (.
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النبي ، وهو  من وضع نظام احلجر الصحي وأول 

األمراض  إنتشار  به يف حال  وأمر  ركائزه،  من أسس 

واألوبئة للحفاظ عىل النفس البرشية، وعدم حصول 

الذي  األرض  دخول  من  فمنعهم  بينهم،  العدوى 

بالناس  فيه األمراض، وكذا اخلروج منه واالختالط 

حفاظًا عليهم. 

المبحث الثاني
أثر المقاصد الشرعية لنازلة 

فايروس كورونا المستجد في 

العبادات

المطلب األول: آراء العلماء في تعليق 

فيروس  بسبب  العبادات  شعائر 

كورونا بين القبول والرد.

ارتياد  الظاهرة  اإلسالم  شعائر  من  أّن  شك  ال 

احلج  شعائر  وأداء  فيها،  الصلوات  وإقامة  املساجد، 

يتعارض  ولكن   ،
)1(

احلرام اهلل  بيت  وزيارة  والعمرة 

)1(  أوّد اإلشارة إىل ّأيّن مل أذكر مسألة الصيام ضمن العبادات، 
الكوفيد 19 املستجد ال خيتلف عن  ألّن حكم املصاب بداء 
عند  الفطر  له  فيندب  الفايروس،  هذا  بغري  املريض  حكم 
يعرضه  أو  مرضه  يفاقم  الصوم  كان  إن  عليه  وجيب  املشقة، 
للخطر، وكذا الطواقم الطبية املرشفة عىل املرىض بالفطر أيام 

عملهم إذا خافوا أن تضعف مناعتهم أو يضيعوا مرضاهم. 
متعلقة  واحدة  مسألة  هناك  ألن  الزكاة،  موضوع  وكذلك 
يف  الزكاة  دفع  تقديم  يف  الرتخيص   ( وهي:  األوبئة،  بانتشار 
يف  الزكاة  تقديم  جيوز  ألنه  أذكره  فلم  األوبئة(،  انتشار  وقت 
مجيع احلاالت عىل قول األحناف، سواء يف وقت انتشار الوباء 
جيتاح  التي  األيام  هذه  يف  ولكن  األوقات،  من  غريه  يف  أو 

هذا مع احلجر الصحي الكي أو اجلزئي بسبب األوبئة، 

تعليق  األوبئة  انتشار  شّدة  عند  احلظر  لوازم  من  ألن 

احلرج  برفع  اإلسالم  جاء  وقد  للمساجد،  احلضور 

عن املسلمني، فأسقط الواجبات، وأباح املحظورات 

عند الرضورة عىل املستوى الفردي، ولكن مل يسجل 

قد  املساجد  يف  واجلامعات  اجلمع  إقامة  أّن  التاريخ 

اختلف  لذلك  الطاعون ونحوه،  كليًا بسبب  تعطلت 

وتعليق  املساجد  غلق  مسألة  يف  املعارصون  الفقهاء 

احلج والعمرة كليًا، عىل رأيني:

رأت  متى  للدولة  رشعًا  جيوز  أّنه  األول:  الرأي 

انتشار  إىل  تؤدي  التعبدية سوف  للشعائر  التجمع  أنَّ 

، وذلك للحفاظ عىل النفس 
)2(

األوبئة أن توقفها مؤقتًا

البرشية.

)حفظ  منها:  كثرية،  بأدلة  ذلك  عىل  واستدّلوا 

النفس مقصد رشعي كي(:

املخلوقات،  مجيع  عىل  وفضله  اإلنسان  اهلل  خلق 

الفاضلة  األمور  من  وُيعدُّ  مستحب  فهو  كورونا،  وباء  فيها 
الفقراء وسد حاجاهتم ألّن ذلك  الرضورية، مراعاة ملصلحة 

يعتب من مقاصد الرشيعة الرضورية .
)2(  ويمثل هذا الرأي مجهور الفقهاء املعارصين، من غالب 
كبار  هيئة  منهم:  الكبى،  الفتوى  وهيئات  الفقهية،  املجامع 
العربية  باململكة  العلامء  العلامء باألزهر الرشيف، وهيئة كبار 
السعودية، واالحتاد العاملي لعلامء املسلمني، واملجمع الفقهي 
األوريب  واملجلس  واإلفتاء،  للدعوة  العلامء  لكبار  العراقي 
باملغرب،  األعىل  العلمي  واملجلس  والبحوث،  لإلفتاء 
واللجنة الوزارية لإلفتاء باجلزائر، وجلنة اإلفتاء بدائرة اإلفتاء 
بدولة  الفتوى  وهيئة  باإلمارات،  اإلفتاء  وجملس  باألردن، 
الكويت...الخ، ينظر: فتاوى العلامء حول فايروس كورونا، 

أ. د. مسعود صبي.
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التكريم  هذا  ولسبب  األرض،  يف  خليفة  وجعله 

وسائل  كل  تعاىل  اهلل  حّرم  قد  العظيمة  واملكانة 

االعتداء عىل النفس البرشي، وأبعد كل الوسائل التي 

تؤدي إىل االعتداء عليها واملساس هبا، وجعل حفظها 

مقصد من مقاصد الرشيعة اإلسالمية، مع االختالف 

املرتبة  يف  جعله  من  فمنهم  رتبته،  يف  األصوليني  بني 

الثانية، ومنهم من قّدمه وجعله يف املرتبة األوىل وهذا 

ابن  قال   ،
)1(

السبكي وتابعه  البيضاوي  إليه  ذهب  ما 

أمري احلاج: 

عىل  األربعة  هذه  تقديم  األحسن  كان  ))وقد 

الضيق  عىل  مبني  وهو  اآلدمي،  حق  ألهنا  الديني؛ 

تعاىل  اهلل  حق  والديني  بفواته،  ويترضر  واملُشاّحة، 

لغناه وتعاليه  واملساحمة، وهو  التيسري  مبني عىل  وهو 

.
)2(

ال يترضر بفواته ((

ونوقش دليله: بأنه يمكن قبوله يف حالة وجود حق 

اآلدمي الذي ال يؤدي إىل فوات حق اهلل بالكلية، أّما 

بالكلية، فإّن حق اهلل هو  أّدى إىل فوات حق اهلل  إذا 

.
)3(

املقدم

ويرجع سبب اختالفهم إىل أمرين:

هل  )الدين(  كلمة  من  املقصود  األول:  األمر 

العبادات  املقصود  أو  بشموله،  اإلسالم  هبا  املقصود 

قّدم  اإلسالم  املقصود  أنَّ  رأى  فمن  فقط؟، 

قّدم  العبادات  عىل  قرص  ومن  الدينية،  الرضوريات 

الشاطبي:5،  املوافقات،  اإلحكام، لآلمدي: 300/3،    )١(
اإلهباج يف رشح املنهاج: السبكي: 232/6.
)2(  التقرير والتحبري، ابن أمري احلاج: 231/3. 

)3(  مقاصد الرشيعة اإلسالمية، حممد اليويب: 308.

.
)4(

الرضوريات الدنيوية

األمر الثاين: اختالفهم يف تقديم الرضوري الديني 

عىل الرضوري الدنيوي، أو العكس، وهذا االختالف 

مبنيٌّ عىل اختالفهم يف تقديم حق اهلل تعاىل عىل حق 

.
)5(

اآلدمي أو العكس

حفظ  أّن  عىل  اّتفقوا  االختالف  هذا  بعد  أهّنم  إاّل 

النّفس مقّدم عىل حفظ ما هو تكميّي من أمور الّدين؛ 

أمر  مجاعة  إقامتها  لكّن  رضوري،  أمر  مثال  فالّصالة 

تكميّي؛ فيقّدم حفظ األنفس عىل إقامة اجلامعة.

للفتوى الرشعية  واهليئات  العلامء  استعرض   وقد 

النفس حفظ  وجوب  عىل  الدالة  الرشعية   النصوص 

جم يل  ىل  مل  خل   من ذلك قول اهلل تعاىل:     ٱُّٱ 

خن حن  جن  يم   ىم  مم  خم   حم 

حي جي  يه  ىه  جهمه  ين  ىن    من 

ري ٰى   خي َّ]الفرقان:68[، وقوله تعاىل                   ُّٱ 
خئ حئ  جئ  يي  ىي  ني  مي   زي 
مب َّ ]البقرة: 195[ . خب  حب  جب  هئ  مئ 

وجه االستدالل من هذه اآليات: دّلت هذه اآليات 

كبائر  من  أهنا  وعىل  النفس،  عىل  االعتداء  حتريم  عىل 

أعظم من  ذنب  باهلل  اإلرشاك  بعد  ليس  إذ  الذنوب، 

القتل، وقد توعد اهلل قاتل النفس بالعقاب والعذاب 

، والتهلكة لفظ عام يشمل األمور 
)6(

الشديد يف اآلخرة

)4(  رؤية فقهية حضارية لرتتيب املقاصد الرشعية ، د. عيل 
مجعة: 25.

)5(  اإلحكام، لآلمدي: 275/4، اإلهباج يف رشح املنهاج: 
السبكي: 3/24١.

)6(  ينظر: مقاصد الرشيعة اإلسالمية، حممد اليويب )205(.
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العامة، والعبة بعموم اللفظ ال بخصوص السبب.

قانون  وإقرار  التجوال  حظر  عن  اإلعالن  وبعد 

الدينية  املؤسسات  مجيع  عىل  الصحي  احلجر 

اجلمعة  صالة  ُمنعت  املساجد،  وإغالق  والتعليمية 

والعمرة  احلج  شعائر  وإقامة  املساجد،  يف  واجلامعة 

املسألة  وهلذه  البرشي،  النفس  عىل  احلفاظ  باب  من 

تأصيل رشعي من حديث ابن عمر »َعْن ُعَبيِْد اهللِ ْبِن 

َن اْبُن ُعَمَر يِف َليَْلٍة َباِرَدٍة  َثنِي َناِفٌع َقاَل: َأذَّ ُعَمَر َقاَل: َحدَّ

َنا: َأنَّ  َفَأْخَبَ  .
)1(

بَِضْجنَاَن، ُثمَّ َقاَل: َصلُّوا يِف ِرَحالُِكْم

ُن،  ًنا ُيَؤذِّ َم َكاَن َيأُْمُر ُمَؤذِّ َرُسوَل اهللِ َصىلَّ اهلُل َعَليِْه َوَسلَّ

يَْلِة  اللَّ يِف  َحاِل>.  الرِّ يِف  َصلُّوا  َأاَل  إِْثِرِه:  َعىَل  َيُقوُل  ُثمَّ 

، وحديث ابن عباس، 
َفِر «)2( اْلَباِرَدِة، َأِو امْلَطِرَيِة يِف السَّ

نِِه يِف َيْوٍم َمطِرٍي: » إَِذا ُقْلَت: َأْشَهُد  َقاَل اْبُن َعبَّاٍس مِلَُؤذِّ

الَِة، ُقْل  ًدا َرُسوُل اهللِ، َفالَ َتُقْل: َحيَّ َعىَل الصَّ َأنَّ حُمَمَّ

َفَعَلُه  َقاَل:  اْسَتنَْكُروا،  النَّاَس  َفَكَأنَّ  ُبُيوتُِكْم.  يِف  َصلُّوا 

َأْن  َكِرْهُت  َوإيِنِّ  َعْزَمٌة،  اجْلُُمَعَة  إِنَّ  ِمنِّي،  َخرْيٌ  ُهَو  َمْن 

، وعن اْبِن 
َحِض «)3( ُأْحِرَجُكْم َفَتْمُشوَن يِف الطِّنِي َوالدَّ

ُع  مَجْ َوِهَي  َوامْلَنَاِزَل،  َوامْلََساِكَن  وَر  الدُّ َيْعنِي  َحاِل  والرِّ   )١(
إىَِل  َواْنَتَهْينَا  َرْحُلُه،  َوَمْسَكنِِه:  ْنَساِن  اإْلِ ملَِنِْزِل  ُيَقاُل  َرْحٍل،  
ِرَحالِنَا: َأْي َمنَاِزلِنَا. النهاية يف غريب احلديث واألثر، ابن 

األثري: 209/2.
كتاب   (  )632( برقم:   )١29/١( البخاري  أخرجه    )2(
واإلقامة  مجاعة  كانوا  إذا  للمسافر  األذان  باب  األذان، 
وكذلك بعرفة ومجع (، ومسلم )١47/2( برقم: )697( 

) كتاب صالة املسافرين وقرصها( .
)3(  أخرجه البخاري )6/2( برقم: )90١( ) كتاب اجلمعة، 
ومسلم  املطر(  يف  اجلمعة  حيرض  مل  إن  الرخصة  باب 
املسافرين  صالة  كتاب   (  )699( برقم:   )١47/2(

وقرصها، باب الصالة يِف الرحال يِف املطر (.

َوآلِِه  َعَليِْه  اهلُل  َصىلَّ  النَّبيَّ  أّن  عنهام  اهلل  ريض  َعبَّاٍس 

َباِعِه  اتِّ ِمَن  َيْمنَْعُه  َفَلْم  امْلُنَاِدَي  َسِمَع  »َمْن  َقاَل:  َم  َوَسلَّ

» َخْوٌف،  َقاَل:  اْلُعْذُر ؟  َوَما  َقاُلوا:  َلُه  ُعْذٌر َفالَ َصالََة 

.
َأْو َمَرٌض«)4(

جتب  وال   « قدامة:  ابن  قال  االستدالل:  وجه 

أو  الثِّياب،  يبلُّ  مطر  إليها  طريقه  يف  من  عىل  اجلمعة 

وحل يشقُّ امليش إليها فيه...، وألنَّه عذر يف اجلامعة، 

فكان عذرًا يف اجلمعة، كاملرض، وتسقط اجلمعة بكل 

 .
عذر ُيسقط اجلامعة »)5(

عن  تنهى  التي  الصحيحة  األحاديث  ذكرنا  وقد 

أصحاب  بتجنب  وتأمر  املريض،  عىل  املُصحِّ  إيراد 

هذه األمراض؛ خوفًا من انتشارها، وهذه النّصوص 

الظَّروف  يف  العدوى  أصحاب  خمالطة  من  رت  حذَّ

ة التي حيصل فيها بعض االختالط واملالمسة؛  العاديَّ

ة  شدَّ يف  أشدَّ  احلذُر  يكون  أّن  أوىل  باب  من  فكان 

االختالط وكثرة التجمعات.

الرأي الثاين: ال جيوز إغالق املساجد كليًا، وتعليق 

فريضتي احلج والعمرة إال ملن هم مصابون باملرض 

هذا  من  خوفًا  مجاعتها  تنتقص  أن  ويمكن  فقط، 

ومن  املؤذن  معه  الراتب  اإلمام  فيها  فيصي  الرضر، 

)4(  أخرجه احلاكم يف »مستدركه« )245/١( برقم: )900( 
) كتاب اإلمامة وصالة اجلامعة، من سمع النداء فلم جيب 
برقم:   )2١6/١( »سننه«  يف  داود  وأبو   ،) له  صالة  فال 
اجلامعة  ترك  يف  التشديد  باب  الصالة،  )كتاب   )55١(
 )50١8( برقم:   )57  /  3( الكبري«  »سننه  يف  والبيهقي 
)كتاب الصالة، باب ما جاء من التشديد يف ترك اجلامعة 
حه احلاكم ووافقه الذهبي. من غري عذر واللفظ له، وصحَّ

)5(  املغني، ابن قدامة :252/2.
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حرض من األصحاء، مع االحتياط باستعامل الكاّممات 

والقفازين والسجادة اخلاصة بكل واحد منهم، وتبقى 

بأدلة  واستدّلوا   ،
)1(

واجبًا واجلامعات  اجلمع  إقامة 

منها:

أّن النصوص التي تبيح التخلف عن اجلامعات إّنام - ١

هي ألصحاب األعذار، أو من خيشون عىل أنفسهم، 

اجلمع  إقامة  حقهم  يف  فالواجب  األصحاء:  أّما 

اجلمع  تقام  املرض،  انتشار  خشية  ومع  واجلامعات، 

خل  واجلامعات باحلد األدنى، عمالً بقوله تعاىل:    ُّٱ 

خم  حم  جم  يل  ىل  مل 
حنخن َّ  جن  يم  ىم  مم  

]النساء: 102[. 

وجه االستدالل من اآلية: أّن اجلامعة مل تسقط يف 

اهلل؛  سبيل  يف  القتال  عند  ق  املحقِّ العدوِّ  من  اخلوف 

م من املرض؟!. فكيف تسقط بسبب اخلوف املتوهِّ

أجيب من وجهني:

 أواًل: صالة اخلوف أثناء اجلهاد تكون مجاعة عند 

ا عند التحام اجليش  عدم التحام اجليش وهذا ممكن، أمَّ

الة مجاعة ويصلُّون فرادى، بل وإىل غري  فتصعب الصَّ

القبلة إن اضطروا، فليس يف مسألة صالة اخلوف دليل 

عىل عدم جواز تعطيل اجلامعة بل قد يكون العكس، 

الة  يف واملوت جييز للمقاتلني الصَّ فإنَّ اخلوف من السَّ

فرادى؛ فيقاس عليه غريه.

م من املرض«،  ثانيًا: قوهلم: » بسبب اخلوف املتوهِّ

ًا، بل اإلصابة  غري ُمسلَّم به، فهذا املرض ليس متومهَّ

)1(  ينظر: فتاوى العلامء حول فايروس كورونا، أ. د. مسعود صبي:10.

به مظنونة أو مقطوع هبا عند خمالطة املصاب.

2 - ، اخلطاب  بن  عمر  عهد  يف  الطَّاعون  وقع   

ثم  األنصار،  ثم  املهاجرين  مع  أمره  يف  وتشاور 

األنصار، ثم مسلمة الفتح فهل عطَّلوا بسببه مجعة أو 

.
)2(

مجاعة؟!

أجيب من وجهني:

أواًل: كام مل ينقل عنهم أهّنم عّطلوا اجلامعة، فكذلك 

مل ينقل عنهم أهّنم أقاموها.

ثانيًا: عىل فرض أهّنم مل ُيعطِّلوا اجلامعة، فقد يكون 

عزيمة  عمواس،  طاعون  يف  للجامعة  تركهم  عدم 

خصة، واألصل يف األمور  منهم، والعزيمة ال تنفي الرُّ

اإلباحُة حتَّى يرَد املنع، وصالة اجلامعة ُترتك ألقّل من 

األخبثني،  ومدافعة  العشاء،  وحضور  للمرض،  هذا 

.
)3(

حض ديد خشية الوحل والدَّ واملطر الشَّ

النفس( - 3 )حفظ  بقاعدة  االستدالل  بأنَّ  وقالوا 

باطل؛  استدالل  املرض..  خشية  املساجد  إلغالق 

اخلمس،  الرضوريات  من  النفس  حفظ  فقاعدة 

واملراد حفظها من القتل والتلف وهلذا ُحّرم العدوان 

ترك  القصاص حلفظها وليس من ذلك  عليها ورُشع 

الفرائض خشية املرض.

وأجيب من وجهني أيضًا:

أواًل: إن أحكام الرشع تبنى عىل الغالب، والقاعدة 

التحقيق، ومل يقل  ينزل منزلة  الغالب  الظن  تقول: - 

)2(  سبق خترجيه.
)3(  حاشية رد املختار، ابن عابدين: 373/1، مغني 

املحتاج، الرشبيني: 234/1.
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املقطوع  يف  القاعدة  تطبيق  جمال  إن  العلامء  من  أحد 

أو  النفس،  إزالة  إبعاد ما يؤدي إىل  برضره، بل جماهلا 

.
)1(

إفسادها، أو تعطيلها، سواًء كان واقعًا أو متوقعًا

الفريوس  بخطورة  أفادوا  اخلبة  أهل  أنَّ  ثانيًا: 

هيدد  بام  الناس  بني  عدواه  انتقال  رسعة  يف  املتمثلة 

الرئيس  السبب  تعتب  التجمعات  وأن  أرواحهم، 

هبالك  تؤدي  قد  العدوى  وهذه  العدوى،  انتقال  يف 

األشخاص ذوي اجلهاز املناعي الضعيف، واملسنني، 

مثل:  مزمنة،  بأمراض  املصابني  واألشخاص 

املزمنة،  الرئة  وأمراض  السكري،  وداء  الرسطان، 

 ،
)2(

منشورة معلومة  الوفاة  بأعداد  واإلحصائّيات 

والرد إىل رأي اخلبري أمر معتب رشًعا، يقول ابن قدامة 

» وما أشكل أمره من األمراض، ُرجع  )ت620هـ(: 

أهل  ألهنم  األطباء؛  وهم  املعرفة،  أهل  قول  إىل  فيه 

.
)3(

اخلبة بذلك والتجربة واملعرفة>

من  العلم  أهل  لبعض  فردية  أخرى  آراء  وهناك 

الدول اإلسالمية، ال يمكن تتبع واستقراء مجيع هذه 

 .
)4(

اآلراء وذلك لكثرهتا واختالف أدّلتهم

جيح: وبناء عىل ما تقدم فإنه يسوغ رشًعا إيقاف  الرتَّ

املساجد  يف  الفروض  جلميع  واجلامعة  اجلمعة  صالة 

أبواب  وتكون  الدولة؛  يف  الرسمية  اهليئات  قبل  من 

األذان  شعرية  فإن  وعندئذ  مؤقًتا،  مغلقة  املساجد 

)1(  املوافقات، الشاطبي: 18/2.
.www.who.int ،2(  منظمة الصحة العاملية(

)3(  املغني، ابن قدامة: 203/6.
هبذه  قالت  أن  عامة  إفتاء  جهة  أو  هيئة  ألي  يسجل  مل    )4(
اآلراء، وإّنام هي آراء فردية لبعض العلامء وطالب العلم.

ترفع يف املساجد، ويقال يف األذان: صلوا يف بيوتكم؛ 

ألنَّ  البيوت،  يف  ركعات  أربع  ظهًرا  اجلمعة  وتصىل 

باملصلحة، وإلمجاع  الرعّية منوط  ترصف اإلمام عىل 

 )( املجامع الفقهية عىل ذلك، وال جتتمع أّمة حممد

ة األبدان من أعظم  ، وكذلك أَلنَّ صحَّ
)5(

عىل ضاللة

إضافة  اإلسالميَّة،  يعة  الرشَّ يف  واألهداف  املقاصد 

بفريوس  املصابة  احلاالت  اكتشاف  يمكن  ال  َأنَّه  إىل 

بالنَّاس،  واختالطها  املساجد  دخوهلا  أثناء  كورونا 

ر كبري يف ظلِّ رسعة انتشار الفريوس،  فالشكَّ َأنَّ الرضَّ

وكثرة َوَفَياتِِه وإصاباته.

ألثر  تطبيقات  نماذج  الثاني:  المطلب 

مقاصد الشريعة على نوازل العبادات:

النازلة األوىل: ترك الرتاّص يف الصفوف:

التضام،  هو  الرتاص:  النازلة:  صورة  أواًل: 

والتداين، والتالصق باملناكب واألقدام بني املصّلني، 

عىل  الفقهاء  اتفق  وقد  خلٌل،  بينهم  يكون  ال  بحيث 

املصلني؛  بني  اخللل  وسد  الصف  تسوية  مرشوعية 

للنصوص املتواترة عن النبي  حيث جاء أحاديث 

، إذن فهل جيوز 
)6(

كثرية بالرتاص يف صفوف الصالة

ترك الرتاص يف الصالة أو ال جيوز؟.

متعلقة  الصفوف  تسوية  إّن  النازلة:  حكم  ثانيًا: 

)5(  َعِن اْبِن ُعَمَر، َقاَل: َقاَل َرُسوُل اهلِل َصىلَّ اهلُل َعَليِْه َوآلِِه 
تِي َعىَل َضالََلٍة َأَبًدا»، أخرجه احلاكم  َمَع اهلُل ُأمَّ َوَسلََّم: » َلْن جَيْ
يف »مستدركه« )1 / 115( برقم: )390( ) كتاب العلم، ال 

جيمع اهلل هذه األمة عىل الضاللة أبدا (.
)6(  لسان العرب، ابن منظور: 7/ 40، املوسوعة الفقهية 

الكويتية، جمموعة من املؤلفني: 27/ 35.
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بركن عظيم من أركان اإلسالم وهو الصالة، وقد نقل 

ولكنَّ   ،
)1(

ذلك مرشوعية  عىل  اإلمجاع  الب  عبد  ابن 

سنة؟  أو  واجبة  هي  هل  التسوية  يف  اختلفوا  العلامء 

عىل قولني: قال مجهور العلامء أنَّ تسوية الصفوف يف 

  ، واستدّلوا بحديث أيب هريرة 
)2(

الصالة مستحبة

الَِة،  الصَّ يِف  فَّ  الصَّ َوَأِقيُموا   ...  « قال:    النبي  عن 

وجه   .
الَِة«)3( الصَّ ُحْسِن  ِمْن  فِّ  الصَّ إَِقاَمَة  َفِإنَّ 

االستدالل: أنَّ حسن اليشء زيادة عىل متامه، فالصالة 

.
)4(

تامة، والتسوية سنة؛ ألهنا زيادة ومجال

بحديث  واستدلوا   ،
)5(

واجب أنه  آخرون  وقال 

الَُة، َفَأْقَبَل َعَليْنَا َرُسوُل اهللِ  أنس ، قال: ُأِقيَمِت الصَّ

َم بَِوْجِهِه َفَقاَل: » َأِقيُموا ُصُفوَفُكْم  َصىلَّ اهلُل َعَليِْه َوَسلَّ

.
وا، َفِإينِّ َأَراُكْم ِمْن َوَراِء َظْهِري«)6( َوَتَراصُّ

أهّنا جاءت بصيغة األمر، وهو   وجه االستدالل: 

صارف  وال  صارف،  يوجد  مل  ما  للوجوب،  مقتيض 

)1(  االستذكار، ابن عبد الب: 60/5.
املجموع،   ،3١١/2 عابدين:  ابن  املختار،  رد  حاشية    )2(

النووي: ١88/4، املغني، ابن قدامة: ١/638.
كتاب   (  )722( برقم:   )١45  /١( البخاري  أخرجه    )3(
ومسلم   ،) الصالة  متام  من  الصف  إقامة  باب  األذان، 
التسميع  باب  الصالة،  كتاب   ( برقم: )409(   )١7/2(

والتحميد والتأمني (.
األوطار،  نيل   ،278  /6 حجر:  ابن  الباري،  فتح    )4(

الشوكاين: 2/ 205.
)5(  فتح الباري، ابن حجر: 246/2، الفتاوى الكبى، ابن 

تيمية:416/4،  نيل األوطار، الشوكاين: 230/3.
كتاب   (  )7١8( برقم:   )١45/١( البخاري  أخرجه    )6(
 ،) وبعدها  اإلقامة  عند  الصفوف  تسوية  باب  األذان، 
باب  الصالة،  كتاب   (  )434( برقم:   )30/2( ومسلم 

تسوية الصفوف وإقامتها وفضل اأْلول فاألول (.

 .
)7(

هنا

 الرتجيح: الذي يظهر للباحث هو تسوية الصالة 

مستحبة، وصالة املخالف يف تسوية الصف صحيحة، 

الصفوف وتسويتها من  إقامة  أن  يذكر  مل  وذلك ألنه 

متامها  من  وإنام  واجباهتا،  من  وال  الصالة،  أركان 

.
)8(

وحسنها

ثالثًا: أثر املقاصد عىل النازلة: 

الرشيعة  مقاصد  من  مقصد  احلرج  رفع  إنَّ 

اإلسالمية، التي تدلُّ عىل سامحة اإلسالم، واملراد به 

هو: منع وقوع أو بقاء املشقة عىل العباد بمنع حصوهلا 

 ،
)9(

ابتداًء، أو بتخفيفها، أو تداركها بعد حتقيق أسباهبا

يف  املصلني  بني  اجلسدي  التباعد  جيوز  فإّنه  وعليه 

الصف، وذلك ألن التقارب اجلسدي من أسباب نقل 

قاعدة:  وتعب  الوباء،  انتشار  أسباب  ومن  العدوى، 

 ،
)10(

))النظر يف مآالت األفعال معتب مقصود رشعا((

إىل رضورة االلتفات إىل نتائج األفعال.

الواجب  هذا  فإنَّ  بالوجوب،  القول  وعىل   

الرشيعة  جاءت  التي  الواجبات  كبقية  بالعذر  يسقط 

»الواجبات  املقاصدية  القاعدة  باب  من  بإسقاطها 

.
تسقط بالعجز«)11(

األوطار،  نيل   ،246/2 حجر:  ابن  الباري،  فتح    )7(
الشوكاين: 223/3.

)8(  فتح الباري، ابن حجر: 210/2.
)9(  رفع احلرج، يعقوب باحسني: 48.

الفقهية واألصولية، جمموعة من  )١0(  معلمة زايد للقواعد 
املؤلفني: 5/425.

)11(  املنثور يف القواعد، الزركيش: 375/2.
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الة: النازلة الثانية: حكم لبس الكاّممات يف الصَّ

أواًل: صورة النازلة: اتَّفق الفقهاء عىل كراهة التَّلثُّم 

جل واملرأة، حلديث َأيِب ُهَرْيَرَة َأنَّ َرُسوَل  الة للرَّ يف الصَّ

ُجُل  الرَّ ُيَغطَِّي  َأْن  »هَنَى  َم  َوَسلَّ َعَليِْه  اهلُل  َصىلَّ  اهللِ 

انتشار  ملنع  االحرتازية  اإلجراءات  يف  وورد   ،
َفاُه«)1(

املسجد  اجلامعة يف  الذهاب لصالة  عند  وباء كورونا 

الة أو  لبس الكاممة، فهل جيوز لبس الكاّممات يف الصَّ

ال جيوز؟.

العلم يف حكم  أهل  اختلف  النازلة:  ثانيًا: حكم   

تغطية الفم واألنف يف الصالة، عىل قولني مشهورين: 

 ،
)2(

تنزيه كراهية  مكروه  أنه  إىل  العلامء  مجهور  ذهب 

 ،
)3(

كراهة حتريم أّنه مكروه  إىل  احلنفية  وذهب بعض 

لوضع  احلاجة  وجدت  متى  اجلمهور  قول  عىل  وبناء 

اعية  الدَّ األسباب  من  غريها  أو  البد،  كشّدة  مة  الكامَّ

والّصالة  ذلك  له  وجاز  لبسها؛  يف  كراهة  فال  هلا، 

صحيحة.

األول؛  الرأي  الباحث  عند  ح  يرتجَّ الرتجيح: 

مكروه  الصالة  يف  واألنف  الفم  تغطية  بأّن  القائل 

النص  جاء  وقد  األدلة،  من  تقّدم  لام  تنزيه،  كراهة 

)١(  أخرجه: أبو داود يف »سننه« )١ / 245( برقم: )643( 
يف  واحلاكم   ) الصالة  يف  السدل  باب  الصالة،  كتاب   (
253( برقم: )937( ) كتاب اإلمامة  »مستدركه« )١ / 
وصالة اجلامعة، نى عن السدل وأن يغطي الرجل فاه ( 
َجا  ْيَخنْيِ َومَلْ خُيَرِّ ِط الشَّ وقال َهَذا َحِديٌث َصِحيٌح َعىَل رَشْ

اَلِة . ُجِل َفاُه يِف الصَّ فِيِه َتْغطَِيَة الرَّ
)2(  التاج واإلكليل، املواق: 502/1، املجموع، النووي: 

184/3، الفروع، أبو عبدالله احلنبي: 484/1.
)3(  حاشية رد املختار، ابن عابدين: 423/2.

.
)4(

بوضع اليد عىل الفم

ثالثًا: أثر املقاصد الرشعية عىل النازلة: 

فام  باحلاجة(؛  مدفوعٌة  )الكراهة  أنَّ  العلامء  قرر 

فإنه  أو حتريم،  تنزيه  كان من األعامل مكروها كراهة 

باحلاجة إىل فعله ترتفع صفة الكراهة عنه ويصري غرَي 

مكروه الفعل، وال يقال لفاعله: إّنه قد أتى مكروها، 

بل يكون الفعل يف حقه مباحًا أو مستحبًا أو واجبًا عىل 

.
)5(

حسب الفعل ومصلحته املرتتبة عليه

راجحة؛  ملصلحة  املكروه  فعل  جيوز  فإّنه  وعليه 

العدوى  من  اخلوف  احلاجة  ومن  رضورية،  وحلاجة 

وانتقال املرض عن طريق التنفس، فمتى تلثم املصي 

خوفًا عىل نفسه من انتقال املرض؛ فإّن فعله صحيح، 

من باب القاعدة املقاصدية: احلاجة إىل فعل املكروه 

ترفع صفة الكراهة عنه.

النازلة الثالثة: مجع املامرس الصحي بني الصالتني:

املامرس  أنَّ  املعلوم  من  النازلة:  صورة  أواًل: 

الصحي يرشف عىل املرىض املصابني بفريوس كورونا 

حيث  طويلة  لساعات  الرسمي  الدوام  يف  ويبقى 

يفوت هبا وقت الصالة، وال يستطيع أن يؤدي الصالة 

يف وقتها، فهل جيمع بني الظهرين وبني العشائني أو ال 

جيمع؟. 

الفقهاء يف اجلمع بني  النازلة: اختلف  ثانيًا: حكم 

الصالتني للحاجة عىل ثالثة أقوال:

تشميت  باب  والرقائق،  الزهد  كتاب  مسلم،  أخرجه    )4(
العاطس، حديث رقم )2995(.

)5(  معلمة زايد للقواعد الفقهية واألصولية، جمموعة من 
املؤلفني:339/7.
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القول األول: ذهب احلنفية إىل أّنه ال ُيرشع اجلمع 

الظهر  بني  اجلمع  وهو  للنسك،  إال  الصالتني  بني 

مزدلفة،  والعشاء يف  املغرب  وبني  عرفة،  والعرص يف 

.
)1(

وما عداه فال ُيرشع له اجلمع

القول الثاين: وذهب الشافعية إىل أّنه ُيرشع اجلمع 

أنه  النبي صىل اهلل عليه وسلم  ثبت عن  يف كل حال 

ومزدلفة،  عرفة  يف  اجلمع   ( األحوال  وهذه  فيها  مجع 

اجلمع يف السفر، اجلمع يف املطر(، وأما ما عداها فال 

.
)2(

يرشع اجلمع فيها

ثبت  حاٍل  كل  يف  اجلمع  ُيرشع  الثالث:  القول 

يف  يامثلها  مما  وغريها  فيها،  مجع  أنه   )( النبي  عن 

لبعض  وقول   ،
)3(

الاملكية مذهب  وهو  املشقة،  علة 

.
)5(

، ومذهب احلنابلة
)4(

الشافعية

بمرشوعية  القول  أعلم  واهلل  يرتجح  الرتجيح: 

اجلمع يف كل حال ثبت عن النبي )( أنه مجع فيها، 

وغريها مما يامثلها يف علة املشقة، وذلك أنَّ هذا القول 

يتامشى ومقاصد الرشع يف التخفيف عن املكلف عند 

وجود املشقة.

ثالثًا: أثر املقاصد الرشعية عىل النازلة:

الصالتني  بني  الصحي  للمامرس  اجلمع  جيوز 

)1(  بدائع الصنائع، الكاساين: 1/ 327.
)2(  املجموع، النووي: 4/ 182.

رشد  ابن  املجتهد،  بداية   ،١98  /2 القرايف:  الذخرية،    )3(
احلفيد: ١62.

)4(  املجموع، النووي: 4/ 182.
)5(  الرشح الكبري عىل متن املقنع، ابن قدامة املقديس: 5/ 

.87

،  ألّن اجلمع رخصة وعدم 
)6(

رشعًا؛ وال تلزمه اإلعادة

مجهور  عهده  عام  اخلارجة  واملشقة  مشقة،  به  األخذ 

مؤثرة،  مشقة  اعتبت  املحتملة  املشاق  من  الناس 

املكلف، وعّبت عن  رفعها عن  إىل  قاصد  والشارع 

عن  خارجة  املشقة  كانت  إذا   (( قاعدة:  املعنى  هذا 

.
)7(

املعتاد فمقصود الشارع فيها الرفع عىل اجلملة ((

انتشار  عند  املوتى  غسل  حكم  الرابعة:  النازلة 

الوباء:

العلامء  إمجاع  أنَّ  املعلوم  النازلة: من  أواًل: صورة 

ينزل  قد  ولكن  امليت،  غسل  مرشوعية  عىل  منعقد 

أو  غسلهم،  فيشق  املوتى  فيه  يكثر  فظيع  أمر  بالناس 

انتشار  خشية  غسلهم  بعدم  الصحية  اجلهات  يأمر 

الوباء وإصابة املغسله بالوباء، فهل جيوز دفنهم بدون 

غسل أو ال؟.    

مرشوعية  يف  الفقهاء  اختلف  النازلة:  حكم  ثانيًا: 

الغسل بني الوجوب والسنية عىل قولني:

مجهور  قول  وهو  الغسل،  وجوب  األول:  القول 

 
)10(

واحلنابلة  
)9(

والشافعية  
)8(

احلنفية من  الفقهاء 

ملنظمة  التابع  اإلسالمي  الفقه  جممع  به  أوىص  ما  وهذا    )6(
املستجد  كورونا  فريوس   « ندوة:  يف  اإلسالمي  التعاون 
وما يتعلق به من معاجلات طبية وأحكام رشعية « املنعقدة 

يف تاريخ 23 / 8/ ١44١ ه.
من  جمموعة  واألصولية،  الفقهية  للقواعد  زايد  معلمة    )7(

املؤلفني: 4/33.
)8(  املبسوط، للرسخي: 58/2.
)9(  املجموع، النووي: 128/5.

)10(  كشاف القناع، البهويت: 58/2.
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، واستدلوا لذلك بام يي:
)1(

واختيار بعض الاملكية

»اْغِسْلنََها  اْبنَُتُه:  َيِت  ُتُوفِّ ِحنَي   )( النبي  قول 

، وهذا أمر، واألمر للوجوب عند 
َثالًَثا...احلديث«)2(

 )( عدم وجود قرينة صارفة، وال قرينة هنا، وقوله

يف املحرم الذي سقط عن راحلته فامت: »اْغِسُلوُه باَِمٍء 

النبي  من  أمر  أيضًا-   – فهذا   ،
َوِسْدٍر،...احلديث«)3(

.)(

القول الثاين: أّن غسل امليت سنة، وهو قول أكثرية 

الاملكية.

عىل  محلوها  لكنهم  السابقة  باألحاديث  واستدّلوا 

فاألول   ، بنيِّ أمر  احلديثني  يف  ليس  وقالوا:  السنية، 

خمرج  خرج  املحرم  وحديث  التعليم،  خمرج  خرج 

جيتنب،  وما  باملحرم  يعمل  أن  جيوز  ما  لصفة  البيان 

وقد كان غسل املوتى قبل هاتني النازلتني أمرًا معروفًا 

.
)4(

ومعمواًل به

من  الفقهاء  مجهور  إليه  ذهب  ما  هو  والراجح: 

وجوب غسل امليت، لقوة األدلة التي ذكروها.

ثالثًا: أثر املقاصد الرشعية عىل النازلة:

)1(  حاشية الدسوقي، حممد عرفة الدسوقي: 407/1.
)2(  أخرجه البخاري يف صحيحه، كتاب اجلنائز: باب غسل 

امليت ووضوئه بالامء والسدر، )422/1( برقم )1195(، 
ومسلم يف صحيحه، كتاب اجلنائز: باب يف غسل امليت 

)646/2( برقم )939(.
)3(  أخرجه البخاري يف صحيحه، كتاب اجلنائز: باب الكفن 

يف ثوبني )425/1( برقم )1753(، ومسلم يف صحيحه، 
كتاب احلج: باب ما يفعل باملحرم إذا مات )865/2( برقم 

.)1206(
)4(  التبرصة، للخمي: 648/2.

الفقهية  واملجامع  املعارصون  الفقهاء  ذهب  لقد 

: إذا كان يف الغسل خطر عىل من يقوم به،  فعندئٍذ 
)5(

إىل

ُيكَتَفى بصبِّ الامء عليه وإمراره فقط بأية طريقة كانت 

انتقال  خشية  الامء  صبُّ  ر  تعذَّ وإن  تدليكه،  دون 

امليِّت،  املصبوب عىل جسم  الامء  العدوى عن طريِق 

بذلك  املصاب  امليت  غسل  عن  التغايض  فيمكن 

املقاصدية  القاعدة  عىل  استنادًا  الوبائي،   الفريوس 

؛ ولكن 
)6(

امَليِّت( من  َأوىَل  احلَيِّ  النفس  )احلفاظ عىل 

ُينَتقل ِمن األَصل إىل صورة  أخّف -مما ُذكر- إال  ال 

برضورة مانعٍة ِمن ِفْعل األَصل، كلُّ حالٍة بحسبها.

الخاتمة
بحمد اهلل تعاىل وصلنا إىل هناية هذا البحث، الذي 

الفقهية،  النوازل  عىل  الرشعية  املقاصد  أثر  تناول: 

ويتلخص يف هناية هذا البحث ما يي:

ال  أّنه  احلديث:  يف  العدوى  بنفي  املراد  أنَّ  أواًل: 

من  ذلك  اهلل  بجعل  بل  مستقالً،  بذاته  يعدي  يشء 

خصائصه،  وذلك بسبب ما كان يعتقده أهل اجلاهلية 

من أنَّ األمراض تعدي بذاهتا من غري إضافتها إىل اهلل 

تعاىل، فجعلوها مؤثرة بنفسها تأثريًا مستقالً عن قدرة 

اهلل، فأبطل النبي )( اعتقادهم ودعواهم.

 )( ثانيـًا: جواز اجلمع يف كل حال ثبت عن النبي

أنه مجع فيها، وغريها مما يامثلها يف علة املشقة، وذلك 

)5(  أحكام النوازل الفقهية املتعلقة بأموات الكورونا، د. 
بلخري طاهري اإلدريي: 17.

)6(  معلمة زايد للقواعد الفقهية واألصولية، جمموعة من 
املؤلفني: 11/244. 
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التخفيف  يف  الرشع  ومقاصد  يتامشى  القول  هذا  أنَّ 

عن املكلف عند وجود املشقة.

ثالثًا: تسوية الصالة مستحبة، وصالة املخالف يف 

تسوية الصف صحيحة.

واجلامعة  اجلمعة  صالة  إيقاف  رشًعا  جيوز  رابعًا: 

جلميع الفروض يف املساجد من قبل اهليئات الرسمية 

املقاصد  من  األبدان  صحة  ألنَّ  الفقهية،  واملجامع 

الرضورية يف الرشع.

المصادر والمراجع
احلسن - ١ أبو  الدين  تقي  املنهاج،  رشح  يف  اإلهباج 

أبو نرص عبد  الدين  تاج  السبكي وولده  بن عبد  عي 

 - 1416هـ  –بريوت،  العلمية  الكتب  دار  الوهاب، 

1995م.

االجتهاد بتحقيق املناط، ابن بية، الشيخ عبدالله - 2

املركز  املناط،  بتحقيق  االجتهاد  ورشة  املحفوظ، 

املغربية  اململكة  الرباط،  للتجديد والرتشيد،  العلمي 

4-5 يوليو 2011.

الزنكي، - 3 الدين  نجم  املقاصدية،  الصناعة  أرسار 

دار أصول للنرش والتوزيع، ط1، 2020م.

بداية املجتهد وهناية املقتصد، أبو الوليد حممد بن - 4

أمحد بن حممد بن أمحد بن رشد القرطبي الشهري بابن 

القاهرة،   – احلديث  دار  )ت: 595هـ(،  احلفيد  رشد 

1425هـ - 2004 م.

بدائع الصنائع يف ترتيب الرشائع، عالء الدين، أبو - 5

بكر بن مسعود بن أمحد الكاساين احلنفي ت: 587هـ، 

دار الكتب العلمية، ط 2، 1406هـ - 1986م.

التاج واإلكليل ملخترص خليل، املواق، حممد بن - 6

يوسف بن أيب القاسم الغرناطي، أبو عبد اهلل املواق 

 ،1 ط  العلمية،  الكتب  دار  897هـ(،  )ت:  الاملكي 

1416 ه/ 1994 م.

تاريخ اإلسالم،  للذهبي، حتقيق: بشار معروف، - 7

بريوت: دار الغرب اإلسالمي، ط1،  2003م. 

التبرصة، عي بن حممد الربعي، املعروف باللخمي - 8

عبد  أمحد  الدكتور  وحتقيق:  دراسة  هـ(،   478 )ت: 

الكريم نجيب، وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية، 

قطر، ط: 1، 1432 هـ - 2011 م.

الدين - 9 شمس  اهلل،  عبد  أليب  والتحبري،  التقرير 

حممد بن حممد، املعروف بابن أمري حاج ويقال له ابن 

العلمية، ط 2، 1403  الكتب،  دار  احلنفي،  املوقت 

هـ/ 1983 م.

حاشية الدسوقي عىل الرشح الكبري، حممد عرفه - ١0

الدسوقي، حتقيق حممد عليش، دار الفكر، بريوت.

بالقرايف) - ١١ الدين  شهاب  العباس  أبو  الذخرية، 

ت: 684هـ(، دار الغرب اإلسالمي- بريوت، ط 1، 

1994م.

ابن - ١2 )حاشية  املختار،  الدر  عىل  املحتار  رد 

حتقيق:  عابدين،  بن  عمر  بن  أمني  ملحمد  عابدين(، 

الكتب،  عامل  دار  املوجود،  عبد  وعادل  معوض  عي 

الرياض، ط 1: 1420 ه.

يعقوب - ١3 د.  اإلسالمية،  الرشيعة  يف  احلرج  رفع 

الباحسني. ط 4، الرياض: مكتبة الرشد، 1420 هـ.
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رؤية فقهية حضارية لرتتيب املقاصد الرشعية، - ١4

د. عي مجعة، دار هنضة مرص، القاهرة.

بن - ١5 الرمحن  عبد  املقنع،  متن  عىل  الكبري  الرشح 

احلنبي،  اجلامعيي  املقديس  قدامة  بن  أمحد  بن  حممد 

أبو الفرج، شمس الدين )ت: 682هـ(، دار الكتاب 

العريب للنرش والتوزيع. 

الطب النبوي، حممد بن أيب بكر، ابن قيم اجلوزية - ١6

)ت: 751هـ(، دار اهلالل، بريوت.

عالقة مقاصد الرشيعة بأصول الفقه، عبدالله بن - ١7

بيه، القاهرة، مرص، مؤسسة الفرقان، ط2، 2006م.

د. - ١8 أ.  كورونا،  فايروس  حول  العلامء  فتاوى 

هـ   1441 ط1،  مرص،   البشري،  دار  صبي،  مسعود 

-2020م.

أمحد - ١9 العباس  أبو  الدين  تقي  الكبى،  الفتاوى 

بن عبد احلليم بن عبد السالم حممد ابن تيمية احلراين 

احلنبي الدمشقي )ت: 728هـ(، دار الكتب العلمية، 

ط 1، 1408هـ - 1987م.

ابن حجر - 20 البخاري،  الباري رشح صحيح  فتح 

د.ط،  املعرفة-بريوت،  دار  النارش:  العسقالين، 

1379 ه. 

الفروع، حممد بن مفلح بن حممد بن مفرج، أبو - 2١

عبد اهلل، شمس الدين املقديس الرامينى ثم الصاحلي 

احلنبي )ت: 763هـ(، حتقيق: عبد اهلل بن عبد املحسن 

الرتكي، مؤسسة الرسالة، ط2، 1424 هـ - 2003 م.

العلل، - 22 وفصول  الدالئل  أصول  عن  الكاشف 

حجازي  أمحد  حتقيق  عمر،  بن  الدين  فخر  الرازي 

السقا، ط1، بريوت، دار اجليل، 1992م.

بن - 23 منصور  اإلقناع،  متن  عن  القناع  كشاف 

مصيلحي  هالل  حتقيق:  البهويت،  إدريس  بن  يونس 

مصطفى هالل، دار الفكر، بريوت، 1402ه.

منظور - 24 بن  مكرم  بن  حممد  العرب،  لسان 

األفريقي )ت 711هـ(، دار صادر بريوت، ط 1.

الدين - 25 حميي  زكريا  أبو  املهذب،  رشح  املجموع 

دار  النارش:  676هـ(،  )ت:  النووي  رشف  بن  حييى 

الفكر.

أبو - 26 عبدالنارص  د.  النوازل،  فقه  إىل  املدخل 

البصل، ضمن دراسات فقهية يف قضايا طبية معارصة.

أبو - 27 احلافظ  اإلمام  الصحيحني:  عىل  املستدرك 

عبد اهلل احلاكم النيسابوري، دار املعرفة - بريوت.

بالقاهرة، - 28 العربية  اللغة  جممع  الوسيط،  املعجم 

إبراهيم مصطفى وجمموعة من املؤلفني: دار الدعوة.

معجم مقاييس اللغة، ابن فارس، أمحد بن زكريا - 29

القزويني)ت:941ه(، دار الفكر، بريوت، 1979م. 

الفقهية واألصولية، جممع - 30 معلمة زايد للقواعد 

اإلسالمي،  التعاون  بمنظمة  الدويل  اإلسالمي  الفقه 

اخلريية  لألعامل  هنيان  آل  سلطان  بن  زايد  مؤسسة 

واإلنسانية، أبو ظبي، اإلمارات، ط 1،  1434 هـ - 

2013م.

املنهاج، - 3١ ألفاظ  معاين  معرفة  إىل  املحتاج  مغني 

الرشبيني،  اخلطيب  حممد  بن  حممد  الدين  لشمس 

حتقيق: حممد خليل عتياين، دار املعرفة - بريوت، ط 

1: 1418 هـ. 
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املغني، ملوفق الدين أيب حممد عبدالله بن أمحد بن - 32

حممد بن قدامة املقديس، حتقيق: عبدالله الرتكي، وعبد 

الفتاح احللو، دار هجر - القاهرة، ط2: 1412 هـ.

ومكارمها، - 33 اإلسالمية  الرشيعة  مقاصد 

ط1،  القاهرة،  السالم،  دار  الفايس،  عالل 

1432ه-2011م. 

عاشور، - 34 ابن  اإلسالمية،  الرشيعة  مقاصد 

ط2،  األردن،  النفائس،  دار  الطاهر،  حممد 

1421ه-2001م.

بن - 35 سعد  حممد  اإلسالمية،  الرشيعة  مقاصد 

ط1،  الرياض،  اهلجرة،  دار  اليويب،  مسعود  بن  أمحد 

1998م.

الدين - 36 مجال  واألمم،  امللوك  تاريخ  يف  املنتظم 

أبو الفرج عبد الرمحن بن عي بن حممد اجلوزي )ت: 

597هـ(، ط1، بريوت: دار الكتب العلمية، 1992م.

بدر - 37 اهلل  عبد  أبو  الفقهية،  القواعد  يف  املنثور 

)ت:  الزركيش  هبادر  بن  اهلل  عبد  بن  حممد  الدين 

794هـ(، وزارة األوقاف الكويتية، ط2، 1405هـ - 

1985م.

زكريا - 38 أليب  مسلم،  صحيح  رشح  املنهاج 

العريب - بريوت، ط: 2،  النووي، دار إحياء الرتاث 

1392 ه. 

منهج اجلمع بني املقاصد والنصوص يف دراسة - 39

إبراهيم  عبدالستار  د.  املعارصة،  الفقهية  القضايا 

اهليتي، مؤمتر نحو منهج علمي أصيل لدراسة القضايا 

الفقهية املعارصة، 27-2010/4/28م.

أبو - 40 الشاطبي،  الفقه،  أصول  يف  املوافقات 

إسحاق اللخمي الغرناطي )ت: 590هـ(، دار املعرفة 

– بريوت .

العلامء، - 4١ من  جمموعة  احلديثة،  الطبية  املوسوعة 

العرب،  سجل  مؤسسة  النارش  الذهبية،  املطبعة 

القاهرة.

من - 42 جمموعة  الكويتية،  الفقهية  املوسوعة 

دار  ط2،  الكويت،  األوقاف  وزارة  املؤلفني، 

السالسل، 1427ه.

النهاية يف غريب احلديث واألثر، جمد الدين أبو - 43

طاهر  حتقيق:  606هـ(،  )ت:  األثري  ابن  السعادات 

أمحد الزاوى - حممود حممد الطناحي، املكتبة العلمية 

- بريوت،1399هـ - 1979م.

عبد - 44 بن  حممد  بن  عي  بن  حممد  األوطار،  نيل 

اهلل الشوكاين اليمني )ت: 1250هـ(، حتقيق: عصام 

الدين الصبابطي، دار احلديث، مرص، ط: 1، 1413هـ 

- 1993م.

املواقع األلكرتونية التي استفدت منها:

أحكام النوازل الفقهية املتعلقة بأموات الكورونا: - ١

د. بلخري طاهري اإلدريي،، بحث منشور عىل شبكة 

 -  2020  :1 ط  اإللكرتونية،  نور  مكتبة  االنرتنت، 

2021 م.

موقع منظمة الصحة العاملية:- 2

w w w . w h o . i n t / a r / e m e r g e n c i e s /

diseases/novel-coronavirus

به - 3 يتعلق  املستجد وما  » فريوس كورونا  : مؤمتر 
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التابع ملنظمة التعاون اإلسالمي يف ندوة »

https://www.oic-oci.org/topic/?t_

id=23343&t_ref=13985&lan=ar.
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الملخص

أحدثه  الذي  العظيم  األثر  واملجتمع>  الفرد  وأثره عىل  التغيري  القرآن يف  دور   « املوسوم ب  البحث  تناول 

القرآن الكريم، عىل األفراد واملجتمعات .

العصبية  كانت  االيامن، ومن جمتمع  اىل  الكفر  االنتقال من  التغيري يف  القرآن أصعب عمليات  حيث عالج 

القبلية ديدهنم، والقتال عىل أتفه األمور، اىل جمتمع يتعصب اىل احلق، ويؤثرون بعضهم بعضا.كل هذا التغيري 

كان سببه القرآن الكريم، فقرآٌن رسم للفرد واملجتمع منهجا ربانيا حرٌي به أن يغري أموره؛ ألنه صالح لكل 

زمان ومكان .وتبز أمهية البحث يف كون التغيري مطلب ملح يف وقتنا احلارض، فاحلاجة ماسة له، نظرا لام تعانية 

األمة املسلمة من التشتت والضياع، وتكالب األعداء عليها.وقد اشتمل البحث عىل مقدمة ومخسة مباحث .

اشتملت املقدمة عىل أمهية املوضوع ومشكلته وأهدافه، وأما املبحث األول فكان مفهوم التغيري،  وأمهيته . 

وأما املبحث الثاين فكان أثر الشكر يف دوام النعم، والكفر يف تغيريها، وأمل املبحث الثالث فكان أثر التغيري عىل 

األفراد، ودور القرآن يف ذلك، وأما املبحث الرابع فكان صور للتغيري بالقرآن الكريم عىل األفراد، واملجتمعات، 

وأما املبحث اخلامس فكان: قانون التغيري األهلي يف القرآن الكريم.

وقد تضمنت اخلامتة أبرز ما توصل اليه البحث يف كون القرآن الكريم يعد املصدر األول إلحداث عملية 

التغيري، وقد وضع قانونا مهام له .

الكلامت املفتاحية: القرآن الكريم، التغيري، الفرد، املجتمع.
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Abstract
The research tagged with “The role of the Qur’an in change and its impact on 

the individual and society> dealt with the great impact that the Holy Qur’an had on 
individuals and societies.

Where the Qur’an dealt with the most difficult processes of change in the 
transition from unbelief to faith, and from a society that was tribal fanaticism, and 
fighting over trivial matters, to a society that is intolerant of the truth, and affects 
others over itself.

All this change was caused by the Noble Qur’an, a Qur’an that charted for the 
individual and society a divine method that should change our affairs; Because it is 
valid for every time and place.

The importance of the research is highlighted in the fact that change is an urgent 
demand in our present time, and the need for it is urgent, given the suffering of the 
Muslim nation from dispersal and loss, and the enmity of enemies against it The 
research included an introduction and four sections.

The introduction included the importance of the topic, its problem, and its 
objectives. The first topic was the concept of change, and its importance. As for the 
second topic, it was the impact of change on individuals and society, and the role 
of the Qur’an in that, while the third topic was pictures of the impact of the Holy 
Qur’an on individuals, and the fourth topic was: the law of divine change in the Holy 
Qur’an.

The conclusion included the most prominent findings of the research in the fact 
that the Holy Qur’an is the first source to bring about the change process, and it has 

established an important law for it.
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المقدمة
عىل  والسالم  والصالة  العاملني،  رب  هلل  احلمد 

سيد املرسلني، وعىل آله وصحبه أمجعني وبعد :

فالكل منا يبحث عن التغيري، وعن العوامل املؤثرة 

واملبارشة فيه، وأن أقوى تلك العوامل املؤثرة يكمن 

يف كتاب اهلل تعاىل الذي ال يأتيه الباطل من بني يديه، 

وال من خلفه.

ونحن يف زمن تعيش فيه األمة أقسى حاالهتا، من 

الضعف والتفرق، وسيطرة األعداء عىل ثرواهتا حتى 

أصبح التغيري أمرا رضوريا؛ النتشال هذه األمة من

كبوهتا والنهوض هبا إىل مكانتها الطبيعية يف صدارة 

األمم .

فكان لزاما علينا البحث عن املورد األهم حلصول 

البحث  اختيارنا عىل  لذا وقع  املنشود،  التغيري  عملية 

املوسوم ب« دور القرآن الكريم يف التغيري وأثره عىل 

الفرد واملجتمع« للحاجة الامسة له .

أمهية املوضوع: تتمثل أمهية هذه الدراسة باحلاجة 

اليه  آلت  وما  احلارض،  وقتنا  يف  خصوصا  له،  امللحة 

أوضاعنا.

الدراسة باألسئلة  البحث: تتحدد مشكلة  مشكلة 

اآلتية :

عملية - ١ احداث  يف  الكريم  القرآن  دور  مدى  ما 

التغيري .

ما تأثري هذا التغيري عىل الفرد واملجتمع .- 2

هل هناك صور حلدوث التغيري بالقرآن الكريم .- 3

ما قانون التغيري الذي رسمه القرآن الكريم .- 4

أهداف البحث :

يف - ١ األول  العامل  يمثل  الكريم  القرآن  أن  بيان 

احداث عملية التغيري.

بيان أن القرآن الكريم أثَّر عىل األفراد واملجتمعات - 2

يف التغيري.

هناك صور عديدة حلدوث أصعب عملية التغيري - 3

اىل  الكفر  من  اإلنسان  ل  حوَّ حيث  الكريم،  بالقرآن 

اإليامن.

يتمثل - 4 للتغيري،  مهام  قانونا  الكريم  القرآن  وضع 

بتغيري االنسان من الداخل أوال.

أطلعنا  التي  الدراسات  كل  السابقة:  الدراسات 

عليها، والتي كانت هلا صلة بموضوعنا تناولت التغري 

يف القرآن، وجرد اآليات التي ورد فيها التغيري، وبيان 

تغيري خلق اهلل، وتغيري نعمة اهلل، وتغيري ما باألنفس، 

عملية  إحداث  يف  الكريم  القرآن  لدور  يتطرقوا  ومل 

التغيري، وتأثريه عىل األفراد واملجتمعات.

خطة البحث :

مباحث،  مقدمة، ومخسة  البحث عىل  هذا  اشتمل 

وخامتة عىل النحو اآليت :

املوضوع،  أمهية  عىل  اشتملت  وقد  املقدمة: 

السابقة  والدراسات  وأهدافه،  البحث،  ومشكلة 

.وخطة البحث.

املبحث األول: مفهوم التغيري، وأمهيته .

والكفر  النعم،  دوام  الشكر يف  أثر  الثاين:  املبحث 

يف تغيريها.

ودور  األفراد،  عىل  التغيري  أثر  الثالث:  املبحث 
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القرآن يف ذلك.

الكريم عىل  بالقرآن  التغيري  الرابع: صور  املبحث 

األفراد واملجتمعات .

القرآن  يف  األهلي  التغيري  قانون  اخلامس:  املبحث 

الكريم .

اخلامتة: تضمنت أبرز ما توصل اليه البحث .

المبحث األول
مفهوم التغيير، وأهميته

أوال: يف اللغة: يدور حول أصلني)1(

إحداث  وهو  التفعيل؛  باب  من  األول:  األصل 

 َ اللَّ بَِأنَّ  ﴿َذلَِك  تعاىل   قوله  ومنه  قبله،  يكن  مل  يشء 

َما  وا  ُ ُيَغريِّ َحتَّى  َقْوٍم  َعىَل  َأْنَعَمَها  نِْعَمًة  ا  ً ُمَغريِّ َيُك  مَلْ 

بَِأْنُفِسِهْم﴾ األنفال.) 53( 

ل؛ وهو انتقال اليشء  األصل الثاين: من باب التفعُّ

من حالة إىل حالة أخرى، ومنه تبديل صفة إىل صفة 
أخرى، مثل تغيري األمحر إىل األبيض)2(

َيَتَغيَّْر  َلْم  َلَبٍن  ِمْن  ﴿َوَأْنَهاٌر  تعاىل:  قوله  ومنه 

حول  التغيري  دوران  وبسبب   )15( حممد  َطْعُمُه﴾ 
حتديد يف  االختالف  نجد  السابقني   األصلني 

إجياد  يصعب  لذا  اصطالحي،  كمفهوم  التغيري  معنى 

)1(  ينظر: التعريفات للجرجاين، ص63
)2(  ينظر: الكليات للكفوي: ص:294، تاج العروس من 

جواهر القاموس: 286/13.

وذلك  اجلميع  عليه  يتفق  مشرتك  واضح  تعريف 

لالختالف يف معنى التغيري، فهو أحد أمرين:

–إحداث يشء مل يكن قبله.

–انتقال اليشء من حالة إىل حالة أخرى)3(.

التغري  معنى  خيتلف  ال  االصطالح:  يف  ثانيا: 

االصطالحي عن معناه اللغوي 

احلالة  بني  ما  االختالف  يعني:  فالتّغري   

اليشء  اختالف  ،أو  القديمة  واحلالة  اجلديدة 
الزمن)4( من  حمددة  مدة  خالل  عليه  كان   عمـا 

يقال:  كام  جسم  صورة  تبديل  يكون  قد  –فالتغيري 

تغيري  ومنه  وصفة  حال  تغيري  ويكون  داري،  غريت 

وهو  الغري  من  مشتق  وكأنه  صباغه،  أي  الشيب 

النقمة  وهو  بضدها  إبداهلا  النعمة  فتغيري  املخالف، 
سيئة«)5( بحالة  حسنة  حالة  تبديل  أي  احلال،   وسوء 

ثالثا: أمهية التغيري .

احلياة  هذه  يف  فطرٌي  وأمٌر  كونيٌة،  ُسنٌة  التغيري  إن 

الدنيا؛ إذ إن حياة اإلنسان قائمٌة عىل مبدأ التغيري، فمع 

احلياتية،  املجاالت  مجيع  يف  واالنفتاح  الزمن،  تطور 

يضمن  بام  التغيري  واجلامعات  األفراد  عىل  يتحتم 

ركب  يف  املجتمع  أصبح  وإال  ورفعتها،  األمة  عز 

املتأخرين، الهيا يف الغي والفساد .

فالتغيري ليس هدفًا يف حد ذاته بل هو وسيلة حلياة 

)3(  ينظر: التغيري؛ أدوات حتويل األفكار إىل نتائج  :24.
)4(  سوسيولوجيا التغري، قراءة مفاهيمية يف ماهية التغري 

واجتاهاته الفكرية :3.
)5(  التحرير والتنوير  :45/10.
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أفضل، واملقصود هو التغيري اإلجيايب الذي ينقل حال 

صاحبه اىل حالة أفضل

ويف ظل الوضع احلايل لألمة اإلسالمية ال بد من 

وينتزعها  غفلتها،  من  ينتشلها  وفعال  جذري  تغيري 

والعلو  األرض،  يف  التمكني  هلا  وُيرجع  كبوهتا،  من 

مبنيا عىل األسس  التغيري  يكون هذا  والرفعة، وحتى 

الصحيحة فال بد أن يكون مبتدأ هذا التغيري من الفرد 

بعد  أمكن  النفس  صلحت  فإذا  اجلامعة،  إىل  وصوال 

ذلك أن تنقل صالحها إىل املجتمع. 

املأمول،  البرشي  الكامل  لبلوغ  سبيٌل  فالتغيري 

وحتقيق األهداف والغايات املنشودة، وما دمنا مل نبلغ 

هذه الدرجة فإن علينا أن نحرص عىل التغيري اإلجيايب 

املطلوب لنقرتب قدر املستطاع منها .

المبحث الثاني
أثر الشكر في دوام النعم، 

والكفر في تغييرها
التغيري،  النعمة وكفرها من أهم عوامل  إن  شكر 

وقد دلت عىل ذلك كثري من اآليات القرآنية، ولست 

بدليل  وسأكتفي  اآليات،  تلك  مجيع  عرض  بصدد 

واحد لكل منهام:

أوال: شكر النعمة سبب لدوامها:

إن اهلل تعاىل قد أنعم عىل عباده بنعم كثرية، وجعل 

تغيريها،  وعدم  النعم،  دوام  أسباب  أهم  من  الشكر 

ومل يكن الشكر كفيل بدوام النعم فقط، وانام بزيادهتا 

ڦ   ڦ   ڦ   ڦ    ڤ   چ  تعاىل  قال 

يعطي  إن  اهلل  قتادة: <حق عىل  )1( قال  چ  ڄڄ  
من سأله ويزيد من شكره، واهلل منعم حيب الشاكرين، 

فاشكروا هلل نعمه«)2(

بيان  اآلية  من  املقصود  أن  »اعلم  الرازي:  وقال 

أن من اشتغل بشكر نعم اهلل زاده اهلل من نعمه«)3(.

وقال األلويس: <أي لئن شكرتم اإلحسان ألزيدنكم 

املعرفة ولئن شكرتم املعرفة ألزيدنكم الوصلة ولئن 

شكرتم  ولئن  القرب  ألزيدنكم  الوصلة  شكرتم 

القرب ألزيدنكم األنس، ويعم ذلك كله ما قيل: لئن 
شكرتم نعمة ألزيدنكم نعمة خريا منها«)4(

اهلل  من  عهدا  تضمنت  اآلية  أن  يتضح  هذا  من 

تعاىل؛  بمشيئته  أمرها  يعلق  ومل  بالزيادة،  للشاكرين 

البشارات  أعظم  من  وهذا  العهد،  لذلك  حتقيقا 

تغيريها  وعدم  النعم  دوام  أراد  من  بأن  للمؤمن 

فالسبيل اىل ذلك يكون بالشكر .

منك  ينتظر  فربُّك   »: اهلل  رمحه  الشعراوي  وقال 

كلمة الشكر، جمرد أن تستقبل النعمة بقولك احلمد هلل 

فقد وجبت لك الزيادة«)5(.

فبالشكر يتم احلفاظ عىل النعم من الذهاب، ومن 

أسباب  من  الشكر  ألن  ونقمة؛  عذاب  اىل  تتبدل  أن 

)1(  سورة إبراهيم: اآلية 7.
)2(  تفسري ابن أيب حاتم )7/ 2236(، والتفسري الوسيط 

للواحدي )3/ 24(
)3(  مفاتيح الغيب )19/ 66(

)4(  روح املعاين )7/ 217(
)5(  تفسري الشعراوي )18/ 11112(
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زيادة النعم  )1(

ثانيا:  كفر النعمة، سبب لتغيريها .

ومنع  النعم،  لزيادة  سببا  الشكر  يكون  عندما 

النعم  تغيريها يتبني لنا جليا بمفهوم املخالفة أن كفر 

وعدم شكرها من أهم أسباب التغيري والتبديل بام هو 

رٌش من ذلك .

جحدت  التي  األمم  بعض  تعاىل  اهلل  ذكر  وقد 

وكفرت بنعمه فسلبها منهم قال تعاىل 

چ ٱ  ٻ        ٻ   ٻ  ٻ  پپ  پ  پ  ڀ  

ٿ   ٿ   ٿٿ   ٺ   ٺ   ٺ   ٺ   ڀ       ڀڀ   
ڤ   ڤ   ڤ   ڤ   ٹ   ٹ   ٹ    ٹ  
ڦ  ڦ   ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  

ڃ  ڃ  ڃ   چ )2(.
أهنم  أال  كثرية،  بنعم  سبأ  قوم  عىل  اهلل  أنعم  فقد 

جاهبوا تلك النعم باجلحود فتغري حاهلم . 

أي:  چ  ٹ  چ  تعاىل  قوله  يف  املفرسون  قال 

فأعرضوا عن الشكر)3(، وقال الشيخ علوان: »وبعد ما 

قد نبهنا عليهم بشكر النعم وباملداومة عليه مل يتنبهوا 

الشكر  عن  فأعرضوا  استكبوا،  قد  بل  يتفطنوا  ومل 

واشتغلوا بأنواع الكفران واإلنكار عىل املفضل املنان 

)1(  ينظر: شكر النعمة يف القران الكريم والسنة، حممود 
سعيد األطرش: 180.

)2(  سورة سبأ: اآلية: 16-15.
)3(  درج الدرر يف تفسري اآلي والسور )4/ 1431(، أنوار 

التنزيل وأرسار التأويل )4/ 245(، إرشاد العقل السليم 
إىل مزايا الكتاب الكريم )7/ 127(، البحر املديد يف تفسري 

القرآن املجيد )4/ 486(، فتح القدير )4/ 367(

واملكرم الديان وبعد ما انرصفوا عنادا عن شكر نعمنا 
فأرسلنا عليهم سيل العرم  –)4(

ولقد كان حال القرية كام ذكره ابن زيد يف قوله: – 

ومل يكن يرى يف قريتهم بعوضة

وال  عقرب  وال  برغوث  وال  ذباب  وال  قط، 

حية...... وإن كان اإلنسان ليدخل اجلنتني، فيمسك 

القفة عىل رأسه فيخرج حني خيرج، وقد امتألت تلك 
القفة من أنواع الفاكهة ومل يتناول منها شيئا بيده«)5(

وقد طلب اهلل تعاىل منهم الشكر له لكنهم أعرضوا 

جماهد:  قال  العرم  سيل  عليهم  وأرسل  حاهلم  فتغري 

فشقه،  السد،  يف  اهلل  أرسله  أمحر  ماء  السيل  »وهذا 
وغار  فارتفعتا،  اجلنتني،  عن  الوادي  وحفر  وهدمه، 

عنهام الامء، فيبستا، ومل يكن الامء األمحر يف السد، ولكنه 
كان عذابا أرسله اهلل عليهم من حيث يشاء«.)6(

 واخلمط كل شجر ذى شوك. وقال الزجاج: كل 

أكله)7(.  يمكن  ال  حتى  مرارة،  من  طعام  أخذ  نبت 
واألثل: شجر يشبه الطرفاء أعظم منه وأجود عودا)8(

فحال القرية تغري من النعيم اىل العذاب كل ذلك 

ألهنم أعرضوا عن الشكر .

وال يشرتط أن يكون التغيري عاجال، بل قد يؤخره 

اهلل استدراجا هلم حتى يزدادوا إثام.

ما  ولكن  كثرية،  آثار  وجحودها  النعمة  ولشكر 

)4(  الفواتح اإلهلية واملفاتح الغيبية )2/ 173(
)5(  جامع البيان يف تأويل آي القران )20/ 377-376(.

)6(  تفسري جماهد ص:553.
)7(  معاين القرآن وإعرابه للزجاج )4/ 249(

)8(  ينظر: الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل )3/ 576(
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يناسب موضوع هو التغيري احلاصل بسببهام .

المبحث الثالث
أثر التغيير على األفراد، ودور 

القرآن في ذلك: 
معه،  وتعايش  ألفه  ما  عىل  بطبعة  جمبول  اإلنسان 

وعندما يعرض له التغيري تراه مرتددا، فالتغيري شديد 

يتطلب  ال  يسريا  أمرا  كان  ولو  حتى  النفوس،  عىل 

جهدا .

القبلة خري مثال لصدق قولنا . وقد  ولنا يف تغيري 

بني ذلك القرآن الكريم حينام حتدث عن تغيري القبلة 

فالنبي   عندما  هاجر إىل املدينة، وكان أكثر أهلها 

اليهود كان يتوجه يف صالته إىل بيت املقدس، واستمر 

عىل ذلك ستة عرش شهرا، أو سبعة عرش شهرا، وكان 

حيب أن تكون قبلته إىل الكعبة، فكان يدعو وينظر إىل 
السامء)1(

فعن الباء بن عازب ريض ااهلل عنهام، قال:  –كان 

بيت  نحو  صىل  وسلم  عليه  ااهلل  صىل  ااهلل  رسول 

املقدس، ستة عرش أو سبعة عرش شهرا، وكان رسول 

ڱ   چ  اهلل  فأنزل  الكعبة،  إىل  يوجه  أن  حيب    ااهلل 

ڱ  ں  ں  ڻ  ڻڻ   چ البقرة: 144.

بتغيري  األمر  نزل  وعندما  الكعبة)2(  نحو  فتوجه 

الناس،  عىل  وْقع  التغيري  هلذا  كان  الكعبة  إىل  القبلة 

)1(  ينظر: جامع البيان يف تأويل آي القرآن:  527/2.
)2(  صحيح البخاري كتاب: الصالة، باب: التوجه نحو 

القبلة حيث كان :88/1 )399( 

تعاىل:   اهلل  قال  كام  وكانت  السفهاء،  أقاويل  فكثرت 

چ ڎ  ڎ  ڈ    ڈ  ژ  ژ  ڑ    ڑ  کک  چ البقرة: 

143. فكانت اختبار من اهلل امتحن هبا عباده لريى 

حتى  عقبيه،  عىل  ينقلب  ممن  منهم  الرسول  يتبع  من 

 ، اهلل  رسول  واتبع  أسلم  قد  كان  ممن  رجال  ارتد 

املسلمون،  وقال  نفاقهم،  املنافقني  من  كثري  وأظهر 

فيمن مىض من إخواهنم املسلمني وهم يصلون نحو 

  ! وضاعت  وأعامهلم  أعاملنا  بطلت  املقدس:  بيت 

وقال املرشكون: حتري حممد يف دينه)3( .

النفوس  التغيري وقع شديد عىل  ولقد كان يف هذا 

وفتنة للناس، ومتحيص للمؤمنني وحكمة بالغة، بأن 

جعل القبلة أوال هي بيت املقدس؛ ليعلم سبحانه مع 

له  وينقاد  أحواله  مجيع  يف  الرسول  يتبع  من  به  علمه 

وألوامر ربه ويدين هبا كيف كانت وحيث كانت.

وقوة  شدة  بوضوح  فيه  جتىل  قد  املوقف  فهذا 

التغيري عىل اإلنسان، وإحراجه للنفوس، وأنه كبري إال 

عىل الذين هدى اهلل، وكتب يف قلوهبم اإليامن فثبتوا 

واعتصموا بأمره وأقروا له.

للقران  كان  فقد  النفوس  عىل  التغري  صعوبة  ومع 

تأثريه  يف  يكمن  والرس  ذلك،  يف  مهم  دور  الكريم 

العجيب يف تلك النفوس . 

إبراهيم  بن  حممد  بن  محد  سليامن  أبو  عده   حتى 

وجوه  من  خاّصًا  وجهًا  388هـ.  ت   – اخلطايب 

القرآن فقال رمحه اهلل: –قلت يف إعجاز  اإلعجاز يف 

)3(  ينظر: جامع البيان يف تأويل آي القرآن: 527/2، وزاد 
املعاد يف هدي خري العباد:59/3.



156

دور القرآن الكريم يف التغيري وأثره عىل الفرد واملجتمع
.......................................................... م.د: يوسف عبد عيل شبيب املحمدي ... د: أمحد محيد أوغلو

القرآن وجًها آخر ذهب عنه الناس فال يكاد يعرفه إال 

الشاذ من آحادهم، وذلك صنيعه بالقلوب وتأثريه يف 

النفوس، فإنك ال تسمع كالمًا غري القرآن منظوما وال 

منثورا، إذا قرع السمع خلص له إىل القلب من اللذة 

أخرى  يف  واملهابة  الروعة  ومن  حال،  يف  واحلالوة 

له  وتنرشح  النفوس  به  تستبرش  إليه،  منه  خيلص  ما 

الصدور، حتى إذا أخذت حظها منه عادت مرتاعة قد 

عراها الوجيب)1( والقلق، وتغشاها اخلوف والفرق، 

بني  حيول  القلوب،  له  وتنزعج  اجللود  منه  تقشعر 

النفس وبني مضمراهتا وعقائدها الراسخة فيها، فكم 

من عدو للرسول   من رجال العرب وفتَّاكها أقبلوا 

فلم  القرآن،  آيات من  وقتله فسمعوا  اغتياله  يريدون 

يلبثوا حني وقعت يف مسامعهم أن يتحولوا عن رأهيم 

 , دينه  يف  ويدخلوا   , مساملته  إىل  يركنوا  وأن  األول، 

وصارت عداوهتم مواالة , وكفرهم إيامنا »)2( 

هداية  عىل  مقترصا  يكن  مل  الكريم  القرآن  وتأثري 

لام هو  للمسلمني  اىل اإلسالم، بل كان هداية  الكفار 

لتأثري  القيم رمحه اهلل رشوطا  ابن  أفضل، وقد وضع 

القرآن عىل املسلمني، منها املؤثر القوّي ) واملقصود 

به القرآن الكريم(، وأداتا التلّقي ) القلب والسمع(، 

وسالمته  وتعّقله،  يسمع  ما  تفّهم  يف  السامع  ورغبة 

اهلل:  فقال رمحه  والفكرية.   العقدية  االنحرافات  من 

ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ         چ  تعاىل  قوله  تفسري  يف 

)1(  الوجيب: حترك القلب حتت أهبره. لسان العرب )4/ 
)83

)2(  بيان إعجاز القرآن للخطايب: ص: 70.

اذا   « ق:37.  چ  ڤ   ڤ   ڤ   ڤ   ٹ   ٹ   ٹ  

تالوته  عند  قلبك  فامجع  بالقرآن،  االنتفاع  أردت 

وسامعه، والِق سمعك، واحرض حضور من خياطبه به 

من تكلم به سبحانه منه اليه فانه خاطب منه لك عىل 

ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ   چ  تعايل:  لسان رسوله قال 

ٹ        ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  چ وذلك أن 

متام التأثري لام كان موقوفا عىل مؤثر مقتض، وحمل قابل، 

منه  يمنع  الذي  الامنع  وانتفاء  األثر،  حلصول  ورشط 

تضمنت اآلية بيان ذلك كله بأوجز لفظ وأبينه وأدله 

عىل املراد، فقوله چ ٺ  ٿ  ٿ  ٿ چ  اشار اىل 

ما تقدم من أول السورة اىل ههنا وهذا هو املؤثر وقوله 

واملراد  القابل  املحل  هو  فهذا  ٹ چ    ٹ   ٹ         ٿ   چ 

به القلب احلي الذي يعقل عن اهلل، وقوله چ ٹ  ڤ  

ڤ چ  أي وجه سمعه وأصغى حاسة سمعه اىل ما 

بالكالم وقوله وهو شهيد  التأثر  له وهذا رشط  يقال 
أي شاهد القلب حارض غري غائب«)3(

والقلب   « املظاهر  هذه  مبّينًا  قطب  سيد  ويقول 

وما  إيامنا،  يزيده  ما  القرآن  هذا  آيات  يف  جيد  املؤمن 

مع  يتعامل  القرآن  هذا  إن   .. االطمئنان  إىل  به  ينتهي 

القلب البرشي بال وساطة، وال حيول بينه وبينه يشء 

إال الكفر الذي حيجبه عن القلب، وحيجب القلب عنه 

فإذا رفع هذا احلجاب باإليامن وجد القلب حالوة هذا 

اإليامن  يف  زيادة  املتكررة  إيقاعاته  يف  ووجد  القرآن، 

تبلغ إىل االطمئنان »)4( 

)3(  التفسري القيم البن القيم )135/2- 136(
)4(  ىف ظالل القرآن: )3/ 1475(



157

راساُت اإلنسانيُة واملتغرياُت احلياتيُة يف ضوِء الّشيعِة اإلسالميِة« العدد اخلاص باملؤمتر العلمي الدويل األول املشرتك »الدِّ
المحور األول: الحياة: متغيراتها، ونوازلها في نصوص الشريعة اإلسالمية

المبحث الرابع
صور التغير بالقرآن الكريم 

على األفراد والمجتمعات
لقد سلك القرآن الكريم مسالك عدة للتغيري منها 

ما كان عىل مستوى األفراد، ومنها ما كان عىل مستوى 

اجلامعات .

التاريخ  إن  األفراد:  مستوى  عىل  التغيري  أوال: 

حافل بصور التغيري الذي أحدثه القرآن عىل األفراد، 

وسنختار بعضها :

الصحايب اجلليل عمر بن اخلطاب ريض اهلل عنه، - ١

الناس  أشد  من  كان  أنه  اسالمه  قبل  عنه  اشتهر  فقد 

فاطمة  أخته  بإسالم  َعِلم  وِعنْدما  للمؤمنني  عداوة 

وزوجها سعيد بن َزْيد ـ ريض اهلل عنهام ـ ذهب غاضبًا 

من  صحيفة  معهام  وجد  دخل  َّـا  ومَل منهام،  لالنتقام 

ل سورة طه حتى قوله تعالـى چ پ   القرآن فيها من أوَّ

پ  پ  ڀ  ڀ   ڀ      ڀ   ٺ  ٺ  ٺ  ٺچ 

مجيع  يف  سلوكه  وتغري  فوره  من  فَأسلم   ،14 طه: 

شؤونه)1(  .

عنه - 2 اهلل  ريض  معاذ  بن  سعد  اجلليل  الصحاب 

بن  مصعب  بقدوم  َعِلم  وعندما  مرشكًا،  كان  الذي 

إىل اإلسالم  لِلدعوة  اهلجرة  قبل  عمري ريض اهلل عنه 

ذهب إليه، ومعه َحْربته ملنعه وعندما قرأ َعَليْه مصعب 

ڍ   ڇ   ڇ   چ  تعاىل:  قوله  عنه  اهلل  ريض 

ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ   ڈ  ژ  
ژ  چ الزخرف 1–3، فَأسلم يف ِحينه ريض اهلل عنه 

)1(  الطبقات الكبى 268/3.

وَأسلم قومه بإسالمه)2(. 

وُسِئل ابن املبارك: عن ابتداء طلبه العلم؛ فقال: » - 3

كنت شابًّا أرشب النبيذ، وأحّب الغناء، وأطرب بتلك 

وغريه  التفاح  طاب  حني  إخواًنا  فدعوُت  اخلبائث، 

ْكر،  السُّ بنا  ذهب  حتى  ورشبنا  فأكلنا  يل،  بستان  إىل 

حر فانتبهت آخر السَّ

فأخذت العود أعبث به وأنشد:

َوَما أمل يأن يل منك أن ترمحا        ونعيص العواذل واللُّ

چ  ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ   حتى سمعت قوله تعاىل: 

 ،16 احلديد:  چ  ۈ   ۆ   ۆ   ۇ    ۇ       ڭ   ڭ  
العود، ومزقت ظروف  يا رب! فكرست  بىل،  قلت:ُ 

وتعاىل-  -سبحانه  اهلل  بفضل  التوبة  وجاءت  النبيذ، 
بحقائقها، وأقبلت عىل العلم والعبادة«)3(

ومل يقترص التغري بالقرآن عىل السابقني، بل شمل - 4

وهو  واحد  بشخص  وسأكتفى  زماننا  يف  ُكُثر  أناسا 

بني  كنت   « قال:  اهلل  رمحه  قطب  سيد  اجلليل  العامل 

للقرآن  قارئ  صوت  أسامعنا  طرق  حينام  نسمر  رفقة 

احلديث،  بيننا  فانقطع  النجم.  يتلو سورة  قريب،  من 

لنستمع وننصت للقرآن الكريم. وكان صوت القارئ 

فشيئا  وشيئا  حسنا،  ترتيال  القرآن  يرتل  وهو  مؤثرا 

عشت معه فيام يتلوه. عشت مع قلب حممد -   - يف 

رحلته إىل املأل األعىل. عشت معه وهو يشهد جبيل 

- عليه السالم - يف صورته املالئكية التي خلقه اهلل 

)2(  ينظر:  حياة الصحابة 170/1, 171 وسرية ابن هشام 
.53 ،52/2

)3(  ترتيب املدارك وتقريب املسالك:43/3.
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يتدبره  حني  املدهش  العجيب  احلادث  ذلك  عليها. 

رحلته  يف  وهو  معه  وعشت  ختيله!  وحياول  اإلنسان 

املأوى.  وجنة  املنتهى،  سدرة  عند  الطليقة.  العلوية 

عشت معه بقدر ما يسعفني خيايل، وحتلق يب رؤاي، 

يف  وتابعته  وأحاسيي،  مشاعري  تطيق  ما  وبقدر 

املالئكة  حول  املرشكني  أساطري  بتهافت  اإلحساس 

حتت  كياين  وارجتف   .. وأنوثتها  وبنوهتا  وعبادهتا 

اللمسات املتتابعة يف املقطع األخري من السورة  وقع 

الكارثة  قبل  األخري  النذير  صوت  إىل  واستمعت   ..

گ     ک   ک   ک   ک      ڑ   ڑ      ژ   چ  الدامهة: 

گ  گ  گ  ڳ   ڳ  ڳ  ڳ چ  النجم 58-56        
كله  كياين  واهتز  األخرية.  الصيحة  جاءت  ثم 

أمام التبكيت الرعيب: چ ڱ  ڱ  ڱ   ں  ں  

النجم:  چ   ہ  ۀ   ۀ   ڻ   ڻ   ڻ     ڻ   
چ  چ  ہ   ہ  ہ ھ    فلام سمعت:   ،  61-59

النجم: 62.كانت الرجفة قد رست من قلبي حقا إىل 

أوصايل. واستحالت رجفة عضلية مادية ذات مظهر 

خيتلج،  كله  جسمي  فظل  مقاومته،  أملك  مل  مادي  

هاتنة،  دموعا  أكفكف  أن  وال  أثبته،  أن  أمتالك  وال 

ال أملك احتباسها مع اجلهد واملحاولة! وأدركت يف 
هذه اللحظة أن حادث السجود صحيح«)1(

ثانيا: التغيري عىل مستوى املجتمع: 

أحدثها  التي  التغيري  بصور  ميء  الكريم  القرآن 

يتقاتلون  العرب  كانت  فقد  اجلامعات،  مستوى  عىل 

بعًضا  بعضهم  آثر  أن  لبثوا  ما  ثم  والشاة،  الناقة  عىل 

)1(  ىف ظالل القرآن: )6/ 3421(.

عىل نفسه؛ ونزل فيهم قول ااهلل تعاىل: چ ېئ  

ېئ  ىئ  ىئ   ىئ     ی    یی   ی  جئ  حئ  مئ  
ىئ  يئ  جب    چ احلرش:9

وكان والئهم للقبيلة، مع تعصبهم هلا حتى صاروا 

بالقرآن ينرصون احلق ويتعصبون له ولو عىل أقربائهم  

پ   ٻ   ٻ   ٻ   ٻ   چ   تعاىل:  اهلل  قال 

چ  ٺ   ڀ   ڀ   ڀ   ڀ   پ    پ   پ  
النساء: . 135

حتى  التفضيل،  معيار  هو  واجلاه  الامل  وكان 

ڄ   چ  التقوى هي املعيار قال اهلل تعاىل:  أصبحت 

ڇ   چ   چ    چ   چ   ڃ   ڃ   ڃ      ڃ  
ژ   ڈ   ڈ    ڎ   ڌڎ   ڌ   ڍ   ڍ   ڇ     ڇڇ  

ژ  چ احلجرات: 13
وكانت النظرة اىل البنات نظرة احتقار، وعار جيب 

اخلالص منه حتى أكرمها القرآن وفرض هلا نصيبا يف 

املرياث، وكان الرجل يقيض  ليله برشب اخلمر وفعل 

املنكرات، فصار ليلهم صالة ومناجاة هلل تعاىل .

والسبب يف كّل هذه التغريات هو القرآن الكريم، 

الرباين  للمنهج  وفًقا  واملجتمع  الفرد  بناء  أعاد  فقد 

املتكامل الصالح لكل زمان ومكان، فالقرآن مل يكن 

جمردا للحفظ والرتديد آليات القرآن؛ وإنام هو منهج 

حلياة كريمة تسعى للفوز بسعادة الدارين .

اهلل  ريض  الطيار  جعفر  اجلليل  الصحايب  ولعل 

ألقاها عىل  التي  بالكلمة  التغري  لنا هذا  عنه قد خلص 

النجايش حني قال: » أهيا امللك كنا قوما أهل جاهلية 

نعبد األصنام، ونأكل امليتة، ونأيت الفواحش، ونقطع 
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الضعيف،  منا  القوي  يأكل  اجلوار  ونيء  األرحام، 

إلينا رسوال منا نعرف  فكنا عىل ذلك حتى بعث اهلل 

نسبه، وصدقه وأمانته وَعَفاَفه، فدعانا إىل اهلل؛ لنوحده 

ونعبده، ونخلع ما كنا نعبد نحن وآباؤنا من دونه من 

،وأداء  احلديث  بصدق  وأمرنا  واألوثان،  احلجارة 

عن  والكف  اجلوار،  وحسن  الرحم،  وصلة  األمانة، 

الزور،  الفواحش وقول  والدماء، وهنانا عن  املحارم 

نعبد  أن  وأمرنا  املحصنة،  وقذف  اليتيم،  مال  وأكل 

اهلل وحده ال نرشك به شيئا، وأمرنا بالصالة والزكاة 

والصيام –)1( 

ومن املعلوم أن أوامر النبي   هذه كلها قد جاء 

هبا القرآن الكريم.

ومن هنا ندرك متاما أن القرآن الكريم غري أصعب 

اإلنسان  غري  حيث  النفوس،  عىل  وأشدها  األمور، 

من  أحوالنا  يغري  أن  به  فحري  اإليامن  اىل  الكفر  من 

اليء اىل احلسن ومن احلسن اىل األحسن، ويف مجيع 

والسياسية،  واالقتصادية،  االجتامعية،  املجاالت 

وغريها من األمور .

املبحث اخلامس: قانون القرآن يف التغيري:

لطالام نتطلع – ونحن نعيش يف أسوء حاالتنا- إىل 

تغيري حالنا  من التفرق إىل التجمع، ومن التناحر إىل 

التعاون، ومن الضعف إىل القوة . ولكن هذا التغيري 

القرآن  اىل  رجعنا  ولو  قانونه،  بمعرفة  اال  يكون  ال 

األفراد  بمقدور  ظاهرا  القانون  هذا  لوجدنا  الكريم 

واجلامعات، وهذا القانون يسمي بقانون التغيري اإلهلي 

)1(  مسند اإلمام أمحد: )3/ 265(

املتمثل يف :

پ  - ١ پ   ٻ   ٻ   ٻ   ٻ   ٱ   چ  تعاىل:  قوله 

ٿ   ٺ   ٺ   ٺٺ   ڀ   ڀ    ڀ   ڀ   پ   پ  
ٿ    چ )األنفال: 53(

ومعنى اآلية: إنه تعاىل أنعم عليهم بالعقل والقدرة، 

وإزالة املوانع، وتسهيل السبل واملقصود أن يشتغلوا 

بالعبادة والشكر ويعدلوا عن الكفر، فإذا رصفوا هذه 

األحوال إىل الفسق والكفر، فقد غريوا نعمة اهلل تعاىل 

بالنقم  النعم  تبديل  استحقوا  جرم  فال  أنفسهم،  عىل 

أنه  عىل  يدل  ما  أوكد  من  وهذا  قال:  باملحن  واملنح 

تعاىل ال يبتدئ أحدا بالعذاب واملرضة)2(. 

ڭ  - 2 ۓ       ۓ   ے   ے    ھ   ھ     چ  تعاىل:  وقوله   

ڭ  ڭ  ڭۇ   چ الرعد: 11.
تتبدل  ال  قطعية  ثابتة  حقيقة  تعاىل  اهلل  بني  فقد 

قال   . نفسه  اإلنسان  يبدأ من  التغيري  أن  تتغري يف  وال 

ۓ   ے   ے    ھ   ھ     چ  ذكره:  تعاىل  »يقول  الطبي: 

ۓچ، من عافية ونعمة، فيزيل ذلك عنهم وهيلكهم 
بعضهم  بظلم  ذلك  من  چ  ڭۇ    ڭ   ڭ   ڭ   چ 
بعضا، واعتداء بعضهم عىل بعض، فتحل هبم حينئذ 

عقوبته وتغيريه«.)3(

الطاعات  إىل  هبم  ما  غرّيوا  إذا   « القشريي:  وقال 

غرّي اهلل ما هبم منه من اإلحسان والنعمة، وإذا كانوا 

ما  عليهم  تغرّي  هلل  الشكر  من  هبم  ما  فغرّيوا  نعمة  ىف 

)2(  مفاتيح الغيب )15/ 496(، البحر املحيط يف التفسري 
.)337 /5(

)3(  جامع البيان: )16/ 382(
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مّن به من اإلنعام فيسلبهم ما وهبهم من ذلك، وإذا 

كانوا ىف شدة ال يغري ما هبم من البالء حتى يغريوا ما 

بأنفسهم، وإذا أخذوا ىف الترضع، وأظهروا العجر غرّي 

ما هبم من املحنة بالتبديل والتحويل«)1(.

غري  الصاحلة  النية  فيه  تكفي  ال  احلقيقي  فالتغيري 

التغيري  هذا  يبدأ  أن  وجيب  وعمل،  بفعل  املقرونة 

يأيت  تغيري  وأي  اهلل،  اىل  بالعودة  اإلنسان  داخل  من 

املشكلة، وال يف حتسني  يسهم يف حل  اخلارج ال  من 

األوضاع، والدليل أننا نسمع أن هناك مشاريع كثرية 

من  تبدأ  مل  ألهنا  النجاح؛  هلا  يكتب  ولن  ومل  للتغيري 

لزم  نفسه  االنسان  غري  فاذا  اخلارج،  من  بل  الداخل 

منه تغيري املجتمع؛ ألنه نواة له .  

ذنوهبم  بسبب  إال  الناس  عن  النعم  ااهلل  أزال  فام 

نعمة  يغري  ال  سبحانه  واهلل  بأنفسهم،  ما  وتغيريهم 

يبقيها  بل  والدنيا،  الدين  نعم  من  قوم  عىل  أنعمها 

ازدادوا له شكرا، وهلل احلكمة يف  ويزيدهم منها، إن 

ذلك، والعدل واإلحسان إىل عباده، حيث مل يعاقبهم 

بام  إليه،  أوليائه  قلوب  جذب  وحيث  بظلمهم،  إال 
يذيق العباد من النكال إذا خالفوا أمره)2(

عىل  جيب  بل  كفاية،  فرض  ليس  التغيري  وهذا 

اىل  التغيري  يف  اهلل،  وعد  لنا  ليتحقق  بأرسه؛  املجتمع 

هذا  ويف  منهم،  البعض  صالح  يكفي  فال  األفضل، 

يقول ابن عطية رمحه اهلل: » فقوله تعاىل يف هذه اآلية » 

)1(  لطائف اإلشارات: )2/ 218(
)2(  ينظر: تيسري الكريم الرمحن يف تفسري كالم املنان 

للسعدي: 324

ال يغري ما بقوم حتى يغريوا » معناه حتى يقع تغيري إما 

منهم وإما من الناظر إليهم أو ممن هو منهم بسبب كام 

غري اهلل تعاىل باملنهزمني يوم أحد بسبب تغيري الرماة 

ما بأنفسهم إىل غري هذا من أمثلة الرشيعة .

فليس معنى اآلية أنه ليس ينزل بأحد عقوبة إال بأن 
يتقدم منه ذنب بل قد تنزل املصائب بذنوب الغري«)3(

الخاتمة
نسأل اهلل حسنها.

احلمد هلل أوال وآخرا، فال بد لكل عمل من خامتة، 

ونتائج يتوصل اليها البحث، وأبرز ما توصلنا اليه ما 

يأيت :

التغيري هو االنتقال من حالة اىل أخرى .- ١

 تزداد قيمة اليش كلام كثرت احلاجة اليه، فالتغيري - 2

مطلب ملح يف زماننا احلارض؛ كي نعود لاميض عهدنا 

الزاهر.

ونكراهنا - 3 وبكفرها  وتزداد،  النعم  تدوم  بالشكر 

تستبدل اىل نقمة وعذاب.

البحث عن - 4 بد من  التغيري احلقيقي فال  أردنا  إذا   

أبرز عوامل التغيري، وأمهها هو القرآن الكريم .

أبسط - 5 يف  حتى  النفوس،  عىل  صعب  التغيري 

استطاع  مهم  دور  الكريم  للقران  كان  وقد  األشياء، 

يف  هلا  منفعة  فيه  بام  ويغريها  النفوس،  تلك  يذلل  أن 

الدارين .

حافل - 6 واملعارص  القديم  اإلسالمي  تارخينا   

األفراد  عىل  الكريم  بالقرآن  للتغيري  يف  كثرية  بصور 

)3(  املحرر الوجيز يف تفسري الكتاب العزيز )3/ 307(
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واملجتمعات .

 رسم القرآن الكريم قانونا مهام يف حدوث عملية - 7

التغيري، وأنه يبدا من الداخل، وأن أي تغيري يكون من 

اخلارج ال يكون حقيقيا .

والبحوث  والندوات،  املؤمترات،  بإقامة  توصية: 

التي تسعى اىل تغيري واقعنا، بالرجوع اىل املنهل األول 

وهو القرآن الكريم، والرتكيز عىل تغيري الذات، ليعم 

التغيري املجتمع بأرسه .
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حممد - 6 سيد  القاموس،  جواهر  من  العروس  تاج 
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حممد الطاهر بن عاشور التوني )ت: 1393هـ(، دار 
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التعريفات، عي بن حممد بن عي الزين الرشيف - 9
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 – العريب  الكتاب  دار  املهدي،  الرزاق  عبد  املحقق: 

بريوت، ط1 - 1422 هـ

زاد املعاد يف هدي خري العباد، حممد بن أيب بكر - 2١
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الطبقات الكبى، أبو عبد اهلل حممد بن سعد بن - 23

املعروف  البغدادي  البرصي،  بالوالء،  اهلاشمي  منيع 
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ملخص
يف زمن التحديات التي تفرضها احلياة املعارصة ظهرت قضايا ومستجدات مل يسبق هلا مثيل، إاّل أن الرشيعة 

اإلسالمية متكاملة ومالئمة لكل زمان ومكان، فهي وافية شاملة جلميع املستجدات واحلوادث، فقد ميزها اهلل 

جعل  تعاىل  واهلل  عنهم،  واملشقة  للحرج  ورفعًا  للعباد  تسهيالً  واملتغريات  الثوابت  بني  باجلمع  وخصها  تعاىل 

إن  الظروف واألزمان،  لكّل  واملالئمة  الصالحية  له  تكفل  اإلستمرارية ومتغريات  ثوابت تضمن  يف اإلسالم 

البحث عن احللول الرشعية للنوازل واملستجدات أمر عظيم لذلك جعله اهلل تعاىل من مهام األنبياء والراسخني 

يف العلم، فإذا اجتهد اسالفنا يف إجياد احللول ملشكالهتم فينبغي لنا أيضا أن نجتهد يف إجياد احللول للمستجدات 

الذي  الواقع  وتنزيله عىل  الدين  فهم  دوره يف  اإلسالمي  العقل  إعطاء  و  اإلجتهاد  والنوازل وذلك من خالل 

يعيشه من مستجدات ونوازل.

كلامت مفتاحية: احلياة، متغريات، ثوابت، نوازل، الرشيعة اإلسالمية

Abstract

In a time of challenges imposed by contemporary life، unprecedented issues and 

developments have emerged، but the Islamic Sharia is integrated and appropriate 

for every time and place. He made in Islam constants that guarantee continuity and 

variables that guarantee it validity and suitability for all circumstances and times. 

The search for legal solutions to calamities and developments is a great matter، so 

God Almighty made it one of the tasks of the prophets and those firmly rooted in 

knowledge. If our ancestors worked hard to find solutions to their problems، we 

should also strive to find solutions to developments and calamities، through diligence 

and giving the Islamic mind its role in understanding religion and downloading it to 

the reality in which it is living in terms of developments and calamities.

Keywords: Life، variables، constants، calamities، Islamic law
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احلياة, متغرياهتا, ونوازهلا يف نصوص الرشيعة اإلسالمية
........................................................................................... م. د. زينب عالء الدين عبد اهلل

المقدمة
إن احلمد هلل نحمده و نستعينه ونستغفره ونستهديه 

ونتوب إليه، ونعوذ باهلل من رشور أنفسنا ومن سيئات 

أعاملنا من هيده اهلل فهو املهتد ومن يضلل فلن جتد له 

وليا مرشدا.

وأشهد أن ال اله إال اهلل وحده ال رشيك له، وأشهد 

األمانة  وأدى  الرسالة  ّبلغ  ورسوله،  عبده  حممدا  أن 

ونصح األمة وجاهد يف اهلل حق جهاده، فصلوات اهلل 

وسالمه عليه وعىل آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان 

إىل يوم الدين. أما بعد..

التكيف  صعوبة  من  اليوم  اإلسالمية  األمة  تعاين 

بني انتامئها الديني ومتغريات العرص الذي تعيشه ألن 

الترشيعات اإلسالمية جاءت يف عرص سابق جتاوزت 

بعيد،  مدى  إىل  وأوضاعه  ظروفه  اآلن  البرشية 

عن  متامًا  خمتلفة  أوضاعًا  و  ظروفًا  تعيش  وأصبحت 

تلك العصور السابقة وهنا تكمن مشكلة البحث، وبام 

أن األمة اإلسالمية هي جزء من كيان العامل ال تستطيع 

لزامًا  أصبح  تأثرياته؛  اإلنعزال عن  أو  عنه  اإلنفصال 

ثاقبة  ترشيعية  بنظرة  املستجدات  مع  التفاعل  عليها 

التي  وقواعده  االسالمي  الفقه  ثوابت  اىل  مستندة 

نوازل  الامضية معاجلني  االزمنة  العلامء يف  سار عليها 

يف  تكون  هنا  البحث  فأمهية  ومستجداهتا،  جمتمعاهتم 

زمان  لكل  ومالئمتها  االسالمية  الرشيعة  كامل  بيان 

احلياة،  يف  الترشيعات  لتفاصيل  بالنسبة  أما  ومكان، 

بيئة  يف  جاءت  حوهلا  الصادرة  الترشيعية  فالنصوص 

املعارصة،  والظروف  البيئة  متامًا عن  وظروف خمتلفة 

هذه  لفهم  السابقون  الفقهاء  وضعها  التي  والقواعد 

عن  تعب  استنباطات  من  عنها  نتج  وما  النصوص 

تفاعلهم  ومن  عصورهم  يف  واملعرفة  العلم  مستوى 

يف  الكريم  القرآن  إن  عارصوها،  التي  احلياة  مع 

مالمسته للجانب الترشيعي يأخذ واقع حياة االنسان 

أن  البد  و  متطور  متغري  واقع  وهو  اإلعتبار،  بعني 

تقابله مرونة تسمح باستبدال بعض األحكام بأخرى 

تستجيب للحياة ومتغرياهتا وذلك من خالل اإلجتهاد 

و إعطاء العقل اإلسالمي دوره يف فهم الدين وتنزيله 

عىل الواقع الذي يعيشه من مستجدات ونوازل، وهذا 

املنهج  عىل  فيه  اعتمدت  الذي  البحث  اليه  هيدف  ما 

الوصفي التحليي، فقد جاء يف مقدمة، ومتهيد تناولت 

املبحث  مبحثني:  و  البحث   بمفردات  التعريف  فيه 

النوازل  يف  الفقهي  الرتاث  فيه  استعرضت  األول 

واملبحث الثاين أسباب تغري األحكام وضوابط النظر 

فيها ثم اخلامتة.

متهيد:

التعريف بمصطلحات البحث:

نقيض  وهي  َوامْلَنَْفَعة،  والبقاء  النمو  لغًة:  احلياة 

املوت)1(، واحلياة تستعمل عىل أوجه)2(:

األوىل: للقوة النامية املوجودة يف النبات واحليوان، 

ومنه قيل نبات حي. 

والثانية: للقوة احلساسة، وبه سمي احليوان حيوانًا.

)1(  ينظر: املعجم الوسيط: جمموعة من املؤلفني، 213/1، 
تاج العروس: حممد مرتىض احلسيني الزبيدي، 507/37.

)2(  املفردات يف غريب القرآن: الراغب األصفهاين، 268-
.269
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ڳ   چ  تعاىل:  قوله  ومنه  العاقلة،  للقوة  والثالثة: 

ڳ            ڳ  ڱ  چ  )1( 
والرابعة: عبارة عن ارتفاع الغم.

واخلامسة: احلياة األخروية األبدية، وذلك يتوصل 

إليها باحلياة التي هي العقل والعلم، ومنه قوله تعاىل: 

ٻ   ٻ    ٱ   چ  چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ  ٹ  ٹ 

ٻ    چ )2(، يعني به احلياة األخروية الدائمة.
تعاىل،  الباري  هبا  يوصف  التي  احلياة  والسادسة: 

عليه  يصح  ال  فمعناه  حي  إنه  تعاىل  فيه  قيل  إذا  فإنه 

املوت وليس ذلك إال هلل تعاىل.

احلياة اصطالحًا: صفة توجب للموصوف هبا أن 
يعلم ويقّر ظاهرًا، وضدها املوت)3(

ومقتىض هذا أن اإلنسان ال يوصف باحلياة إال إذا 

العلم والتقدير، ولن يكون قادرًا عىل  كان قادرًا عىل 

ذلك إال بعد نفخ الروح فيه.

عارضتُه  أي  مغايرًة،  الرجل  غايرُت  لغًة:  املتغري 

بالبيع وبادلتُه، وتغايرت األشياء: اختلفت، والغياُر: 

البداُل)4(، وهذا يعني أن التغري عىل هذا يكون التبديل 

واالختالف. وقد أمجعت املعاجم اللغوية عىل ذلك، 

يقبل  ال  الذي  أما  التغيري،  يقبل  الذي  هو  فاملتغري 

التغيري فهو الثابت.

)1(  سورة األنعام: 122.
)4(سورة الفجر: 24.  )2(

)3(  التعريفات الفقهية: حممد عميم اإلحسان املجددي 
البكتي، ص/83.

)4(  ينظر: القاموس املحيط: الفريوز آبادي، ص/ 453.

املتغري اصطالحًا: احلكم املنتقل من كونه مرشوعًا 

باختالف  مرشوعًا  فيصبح  ممنوعًا  أو  ممنوعًا،  فيصبح 

هناك  أن  يعني  وهذا  واملنع)5(،  املرشوعية  درجات 

قضية أو حادثة حكمها كذا، فيصبح حكمها يف وقت 

أو زمن آخر خمالف للحكم األول .

النوازل لغًة: مجع نازلة، وهي اسم فاعل من نزل 

نازالت،  عىل  وجتمع  نازلة،  ومؤنثه  نازل.  فهو  ينزل 

وهو مجع قيايس، وهلذه الامدة أو اجلذر)ن ز ل( معاين 

لغوية عديدة، نذكر منها)6(: 

ـ التهيئة: فام هييأ للضيف يسمى ُنزاًل، يقال أنزله  أ 

منزلته إذا هيأ له ُنُزاًل يناسبه.

ب ـ احللول واإلستقرار: تقول نزل ينزل منزاًل، إذا 

. حلَّ

ج ـ الرتتيب: ُنّزل تنزيالً أي ُرتب ترتيبًا.

دـ  التزكية والنامء: ومنه قول العرب هذه أرض َنْزَلة 

أي زاكية الزرع.

هـ ـ الشدة من شدائد الدهر تنزل بالناس)7(.

يقال نزلت هبم نازلة ونائبة وحادثة ثم آبدة وداهية 

وباقعة، ثم نائقة، وحاطمة وفاقرة، ثم غاشية وقارعة، 

ثم حاقة وطامة وصاخة.

باعتبار  للنوازل  بالنسبة  اللغوي  التقسيم  وهذا 

درجة ومرتبة شدة هذه النازلة بالناس.

)5(  الثبات والشمول يف الرشيعة االسالمية: عابد بن حممد 
السفياين،  ص/449.

)6(  فقه اللغة ورس العربية: عبدامللك الثعالبي،  ص/278. 
)7(   ينظر: لسان العرب:1ابن منظور، 656/1، املصباح 

املنري: الفيومي، ص/ 309. 
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النوازل: احلرب والوباء والقحط  أمثلة هذه  ومن 

واألمطار والسيول والفتن وما شابه ذلك.

التي حتتاج حلكم  احلادثة  النوازل اصطالحًا: هي 

رشعي)1(.

 و النوازل هي: الوقائع اجلديدة التي مل يسبق فيها 

نص أو اجتهاد)2(.

ـ  وعرفها الشيخ عبد اهلل بن بية بأهنا: وقائع حقيقية 

تنزل بالناس فيتجهون للفقهاء بحثا عن الفتوى فيها، 

احلياة  مع  متفاعالً  الفقه  جوانب  من  جانبًا  متثل  فهي 
املحلية ملختلف املجتمعات)3(.

لكلمة  املتتبع  وإّن  نص،  مجع  لغًة:   النصوص 

الدالالت  كثرة  يالحظ  العربية  املعاجم  يف  »النص« 
التي ترتبط هبا، فالنون والصاد أصل صحيح يدل عىل 

الرجل:  رفع وارتفاع وانتهاء يف اليشء... ونصصت 

استقصيت مسألته عن اليشء حتى تستخرج ما عنده. 

والنص:  النهاية)4(،  بلوغ  تبتغي  ألنك  القياس،  وهو 

رَفَعه.  ا:  َنصًّ ه  َينُصُّ احْلَِديَث  َنصَّ  َء،  ْ اليشَّ رْفُعك 

َأقىص  النَّّص  ......وَأصل  ُنصَّ َفَقْد  ُأظِْهَر،  َما  َوُكلُّ 

)1(  معجم لغة الفقهاء: حممد رواس قلعجي- حامد صادق 
قنيبي،  ص/441.

)2(  منهج استنباط أحكام النوازل الفقهية املعارصة: د. 
مسفر بن عي القحطاين، دار االندلس اخلرضاء- جدة، 

ط:1، 2002م، ص/90.
)3(  صناعة الفتوى وفقه األقليات: عبدالله بن بيه،  

ص/17.
)4(  ينظر: معجم مقاييس اللغة: أبو احلسني امحد بن فارس 

بن زكريا، ص/ 357.

 : النَّصِّ »َأْصُل  العروس  تاج  وغايُته)5( ويف  ِء  ْ اليشَّ

الرفع والظهور ومنه  ِء وإظهاره فهو من  ْ َرْفُعك لِليشَّ

َكُه.)6( يقول  َنّصًا: َحرَّ ُه(  َء )َينُصُّ ْ املنصة.... َنصَّ اليشَّ

 : والنَّصُّ األَكَب.  ِئيِس  الرَّ إىِل  اإِلْسنَاُد   : »النَّصُّ أيضا 

ذلَِك  وُكلُّ  َما،  ٍء  يَشْ عىل  التَّْعِينُي   : والنَّصُّ التَّوِقيُف. 
ْفِع والظُُّهوِر<)7( جَمَاٌز، من النَّصِّ بَمْعنَى الرَّ

اللغة  له دالالت كثرية يف  النص  أن  وهكذا يظهر 

والتعيني  والتحريك.  واملنتهى،  كالغاية  العربية، 

إال  هي  ما  املختلفة  املعاين  هذه  أن  إال  والتوقيف، 

جمازات، فاملعنى األصي هو الرفع الظهور.

يف  النص  مفهوم  إن  اصطالحًا:  النصوص 

علامء  سوى  ُيذكر  باهتامم  حيض  مل  اصطالح  القدماء 

إىل  تطرق  من  أول  الشافعي  اإلمام  ولعل  األصول،  

عن  ذكر  حيث  البيان،  عن  نظريته  يف  النص  مفهوم 

فلم  فيه،  البيان  غاية  الكتاب عىل  أتى  ما   > أنه  النص 

حيتج مع التنزيل فيه إىل غريه<)8(، وعىل ذلك فالنص 

ما< ال حيتمل إال مـعنى واحدًا<)9(، أو هو< مـا ُرفع يف 

آخر  مفهومًا   للنص  أن  كام  غـايته)10(،  أبعـد  إىل  بيانه 

فيام ورد يف  اللفظ  إذ يستعملون هذا  عند األصوليني 

النص وإشارة  بحوثهم من اصطالحات مثل: عبارة 

)5(  ينظر: لسان العرب: ابن منظور، 98/7.
)6(  ينظر: تاج العروس: حممد مرتىض احلسيني، 179/18.

)7(  املصدر نفسه.
)8(  الرسالة: الشافعي، ص/32.

)9(  املعونة يف اجلدل: ابو اسحاق الشريازي، ص/128. 
)10(  املنهاج يف ترتيب احلجاج:  أبو الوليد الباجي، حتقيق 

عبداملجيد تركي، دار الغرب اإلسالمي، بريوت ،ط: 3 
،2001م، ص / 12. 
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النص ..الخ يفهم منها أهنم يطلقونه عىل كل ملفوظ 

ظاهرًا  أكان  سواء  والسنة  الكتاب  من  املعنى  مفهوم 

صاحب  عن  ورد  ما  كل  إن  أي  مفرسًا،  أو  نصًا  أو 

الرشع فهو نص)1(، ونجده عند الفقهاء بمعنى الدليل 

الرشعي كالقرآن، والسنة، ومنه قوهلم: »ال اجتهاد مع 
النص<)2(

الفعل  من  مشتقة  لغًة:  الرشيعة 

تعاىل  اللَّ  ورشع  عة  والرشِّ َع(، والرشيعة  الثالثي)رَشَ

الدين. . ورشع الباب إىل الطريق، وأرشعته، والناس 
ع:  سواء)3( َع ورَشْ فيه رَشَ

الامء  يكون  حتى  رشيعة  تسميها  ال  والعرب 

يسقى  ال  معينًا  ظاهًرا  ويكون  له،  انقطاع  ال  ا  عدًّ

مورُد  وهو  الامِء،  َعُة  َمرْشَ الرَشيَعُة:  و  شاء)4(  بالرِّ

الدين.  من  لعباده  اهلل  َع  رَشَ ما  والرَشيَعُة:  الشاربِة. 

والشارع:  سن.  أي  عًا،  رَشْ ُع  َيرْشَ هلم  َع  رَشَ وقد 

عىل  بابه  كان  إذا  املنزل،  ورشع  األعظم.  الطريق 

سلْخَته)5(. إذا  اإلهاَب،  ْعُت  ورَشَ نافذ،   طريٍق 

دين  هبا  ويراد  الرشيعة  تطلق  اصطالحًا:  الرشيعة 

لعباده من  اللَّ  ما رشعه  بمعنى شامل، أي:  اإلسالم 

ونظم  واملعامالت  واألخالق  والعبادات  العقائد 

)1(  ينظر: التصور اللغوي عند األصوليني:  السيد أمحد عبد 
الغفار، رشكة مكتبات عكاظ، جدة، ط: 1، 1981م، ص/ 

.146
)2(  االختيار لتعليل املختار: عبدالله البلدحي، 88/2

)3(  اساس البالغة: اخلوارزمي الزخمرشي، 503/1.
)4(  ينظر: لسان العرب: ابن منظور، 2238/4.

)5(  الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية: الفارايب، 
.1236/3

الدنيا  احلياة، يف شعبها املختلفة، لتحقيق سعادهتا يف 

واآلخرة )6(.

التي  والقوانني  القواعد  مجلة  هبا  ويراد  وتطلق 

شفهية  نصوص  خالل  من  اإلله  عبادة  طريقة  حتدد 

هبا  يقصد  عملية  ممارسات  خالل  ومن  مكتوبة،  أو 

أمر  إليه  ل  وكِّ ممن  الكيفية  هذه  عىل  العمي  التدريب 

إنشاء الدين أو إبالغه كام يف األديان الساموية. وبعبارة 

موجزة إذا كانت العقيدة يرتمجها الفكر والتصور فإن 

أن  يفرتض  التي  والعالقة  املوقف  ترتجم  الرشيعة 

تكون بني العابد واملعبود بناء عىل تعاليم اإلله، أو من 

باإلنشاء والتأسيس  أو من اضطلع  البالغ،  إليه  ل  وكِّ
يف الديانات الوضعية)7(

شامل  تعريف  أنَّه  األول  التعريف  يف  يلحظ  وممَّا 

ا  أمَّ اإلسالم،  دين  عىل  الرشيعة  مسمى  إطالق  يف 

التعريف الثاين فإنه يقابل العقيدة ولكنه أطلق مسمى 

الرشيعة عىل أحكام الدين اإلسالمي وغريه سواء كان 

الدين ساموًيا أو وضعيًّا، عىل حني يرى بعض العلامء 

الرشيعة  إال عىل  الرشيعة ال يصح إطالقه  أن مسمى 

اإلسالمية)8( .

)6(  ينظر: الترشيع والفقه يف اإلسالم )تارخًيا ومنهًجا(:مناع 
القطان، مؤسسة الرسالة- بريوت، ظ: 2، 1402 هـ  

ص/15. 
)7(  االنسان واالديان: د. حممد كامل جعفر، دار الثقافة- 

قطر، ط: 1، 1985ه، ص/ 45. 
)8(  ينظر: الترشيع والفقه يف اإلسالم.: ص/ 16، ويف بحث 

ل مناع القطان مدرج يف: وجوب تطبيق الرشيعة اإلسالمية 
والشبهات التي تثار حول تطبيقها )جمموعة أبحاث قدمت 
ملؤمتر الفقه اإلسالمي الذي عقدته جامعة اإلمام بن سعود 
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اإلسالمية لغًة: اإلسالم يف اللغة هو: اإلستسالم)1(، 

أسَلَم  ومن  واالنقياد)2(  اخلضوع  معنى  فيه  ويدخل 

ًا بكلِّ  يكون قد أذعن وخضع هلل -تعاىل- خضوعًا تامَّ

أوامره ونواهيه، وقد ورد لفظ اإلسالم هبذا املعنى يف 

القرآن الكريم عندما امتدح اهلل -تعاىل- نبيَّه الكريم 

إبراهيم -عليه الّسالم- حني طلب منه -عز وجل- 

أن يذبح ابنه، فكان جوابه يف اآلية الكريمة: چ ڱ  ڱ  

ڱ    ں  ںڻ   ڻ  ڻ  ڻ  ۀ    چ  )3( أي أنَّه 

استسلم ألمر اهلل -تعاىل- ومل خيالفه، كام أنَّ خضوع 

فقد  خالقه،  عند  حُمسٌن  أنَّه  يعني  -تعاىل-  هلل  العبد 

مجع اهلل -عز وجل- بني اإلسالم واإلحسان يف قوله 

مئ    حئ   جئ   ی   ی   ی   ی   چ  -تعاىل-: 

ىئ  يئ  جب  حب  خب  مب  ىب  يب  جت  حت چ 
)4( َبىَل َمْن واهلل -جّل يف عاله- خيضع وُيسلِّم له كلُّ 

اموات واألرض. من يف السَّ

االصطالح  يف  اإلسالم  اصطالحًا:  اإلسالم 

هلل  العبد  استسالم  وهو  معنى،  من  أكثر  له  عي  الرشَّ

واالبتعاد  ألوامره،  واخلضوع  وتوحيده  -تعاىل-، 

اإلسالمية بالرياض سنة: )1396 هـ(، ونرشته: )1451 هـ 
- 1981 م( ص/18، ذكر أن إطالق الرشيعة عىل القوانني 
الوضعية يكون جتوًزا من باب االستعامل اللغوي أو الامدي.

)1(  املوسوعة الفقهية الكويتية: جمموعة من املؤلفني، دار 
السالسل- الكويت، 7/ 315.

)2(   أصول اإليامن يف ضوء الكتاب والسنة: جمموعة 
من املؤلفني،  اململكة العربية السعودية: وزارة الشؤون 

اإلسالمية واألوقاف والدعوة واإلرشاد،ط:1، ص/ 255.
)3(  سورة البقرة: 131.
)4(  سورة البقرة: 112.

بأنَّه:  العلامء  من  العديد  فه  وعرَّ وأهله)5(  ك  الرشِّ عن 

أعمُّ من  واإليامن  الفروض،  وأداء  هادتني  بالشَّ النُّطق 

القلبي  التَّصديق  فيه  يدخل  اإليامن  ألنَّ  اإلسالم؛ 

ف بعض العلامء  باإلضافة إىل أعامل اجلوارح، كام عرَّ

ما  أنَّه إظهار االستسالم واالنقياد لكلِّ  اإلسالم عىل 
جاء يف رشيعة حمّمد -صىّل اهلل عليه وسّلم-)6(

المبحث األول
التراث الفقهي في النوازل

الفتيا وتارخيها عند  يف هذا املبحث سنتناول نشأة 

)صىل  النبي  زمن  يف  واملستجدات  النوازل  حصول 

اهلل عليه وسلم( والصحابة الكرام ويف زمن املذاهب 

الفقهية.

املطلب األول: النوازل يف زمن النبوة والصحابة

كانت الفتيا يف زمن النبوة حتسم يف الوقائع والنوازل 

إما بتدخل الوحي يف واقعة مستجدة أو نازلة حادثة، 

بسنته  وسلم(  عليه  اهلل  )صىل  النبي  به  قىض  بام  وإما 

الرشيفة يف عدد من املسائل والنوازل، كام ظهرت يف 

العرص النبوي عدد من األصول والقواعد التي تتعلق 

ورفع  والتيسري  باملصالح،  العمل  مثل  باالجتهاد، 

املشقة، ومن سامت هذا العرص التدرج يف الترشيع)7(، 

)5(  التعريف باإلسالم: مركز قطر للتعريف باإلسالم، ص/ 
 .337

)6(  اإلرشاد اىل توحيد رب العباد: عبدالرمحن بن محاد آل 
عمر، ص/27.

) ( ينظر: املحرر يف علوم القرآن: د مساعد بن   )7(
سليامن بن نارص الطيار، مركز الدراسات واملعلومات 

القرآنية بمعهد اإلمام الشاطبي، ط:2، 1429 هـ، ص/77.
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رسول  بعد  نسخ  فال  بالنسخ،  العرص  هذا  امتاز  كام 

التكاليف  بقلة  امتاز  كام  وسلم،  عليه  اهلل  صىل  اهلل 

النهي عن كثرة السؤال، وتورع  الرشعية، خاصة مع 

عليه  اهلل  صىل  اهلل  رسول  من  وخجلهم  الصحابة 

وسلم أن يسألوه كثريا، وكذلك مراعاة الواقع، و قد 

كان النبي صىل اهلل عليه وسلم جيتهد يف بعض النوازل 

التي مل ينزل عليه بشأهنا يشء)1(، وإضافة إىل استعامل 

فإنه  والقياس  لالجتهاد  وسلم  عليه  اهلل  صىل  النبي 

من  لكثري  سوغ   - األصل  هذا  ترسيخ  سبيل  ويف   -

ويف  بل  حياته،  وأثناء  عرصه  يف  االجتهاد  الصحابة 

وسلم(  عليه  اهلل  )صىل  وفاته  بعد  أما  حضوره،  

يلتمسون  عليهم)   تعاىل  اهلل  الصحابة (رضوان  كان 

نبيهم )صىل اهلل  تعاىل وسنة  األحكام يف كتاب رهبم 

عليه وسلم( ال جياوزون ذلك، فإن أعياهم البحث عن 

النص القاطع للنزاع اجتهدوا يف استنباط حكم تلك 

للكتاب  الكلية  األحكام  يوافق  بام  املستجدة  الواقعة 

وال  الغراء  الرشيعة  مقاصد  مع  يتصادم  وال  والسنة 

) القيم  ابن  يقول  ذلك  الكلية)2(، ويف  قواعدها  ينايف 

رمحه اهلل تعاىل(: »وقد كان أصحاب رسول اهلل(صىل 

اهلل عليه وسلم)  جيتهدون يف النوازل ويقيسون بعض 
األحكام عىل بعض ويعتبون النظري بنظريه«)3(

وعن املسيب بن رافع قال- حيكي حال الصحابة 

عندما تعرض عليهم النوازل -: <كانوا إذا نزلت هبم 

)1(  ينظر: إعالم املوقعني: ابن القيم، 203/1.
)2(  ينظر: الفتيا يف النوازل يف ضوء املتغريات املعارصة: 

أمحد مبارك، جامعة القصيم- السعودية، 2013م، ص/ 8.
)3(  اعالم املوقعني: ابن قيم اجلوزية، 203/1.

قضية ليس فيها من رسول اهلل  )صىل اهلل تعاىل عليه 

رأوه،  فيام  فاحلق  وأمجعوا،  هلا  اجتمعوا  أمر  وسلم( 
فاحلق فيام رأوه>)4(

زمن  في  النوازل  الثاني:  المطلب 

المذاهب الفقهية

من  بيشء  األربعة  األئمة  أصول  تقررت  أن  بعد 

الكتاب  مرجعية  عىل  اجلميع  اتفاق  وبان  اإليضاح 

القياس،  أو  اإلمجاع،  من  إليهام  استند  وما  والسنة، 

مع  التعامل  يف  مدرسة  كل  اجتهاد  مالمح  ومتيزت 

ألفاظها وموقف كلٍّ من  والسنة يف دالالت  الكتاب 

الضعيف،  واحلديث  واملراسيل،  اآلحاد،  أحاديث 

ورتبة ذلك يف ُسلَّم أولويات االستنباط، واملوقف من 

كاالستحسان،  فيها؛  املختلف  األدلة  وسائر  القياس 

الصحايب  وقول  الذرائع،  وسد  املرسلة،  واملصالح 

حقائق  مجلة  عن  البحث  تكشف  -فقد  وغريها 

مهمة)5(:

املتبوعني مناهج  الفقهاء األربعة  أوالها: مذاهب 

ومعرفة  احلوادث  أحكام  الستنباط  مرشوعة  وطرق 

للتعلم وطرق  مدارس  النوازل، وهي  ما جيب حيال 

للتعبد.

قال الشاطبي: »إذا ثبت أن احلمل عىل التوسط هو 

السلف  عليه  كان  الذي  الشارع، وهو  لقصد  املوافق 

)4(  سنن الدارمي: الدارمي، املقدمة – باب التورع عن 
اجلواب فيام ليس فيه كتاب وال سنة 115.

)5(  ينظر:  فقه النوازل لألقليات املسلمة:  646/2.
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الصالح فلينظر املقلد أي مذهب كان أجرى عىل هذا 

الطريق فهو أحق باالتباع وأوىل باالعتبار، وإن كانت 

املذاهب كلها طرًقا إىل اهلل تعاىل، ولكن الرتجيح فيها 

ال بد منه؛ ألنه أبعد من اتباع اهلوى، وأقرب إىل حتري 
قصد الشارع يف مسائل االجتهاد« )1(

تفاوت  -عىل  مجيًعا  املذاهب  اعتمدت  ثانيها: 

متوسع  فمن  واملصالح،  املقاصد  إىل  النظر  بينها- 

إيرادها  مع  دائر  أغاويرها،  يف  متعمق  هبا  األخذ  يف 

وصدرها، ومن متشبث بالنصوص متمسك بأهداهبا؛ 

فالتباين إنام هو يف التنائي عن النص والشسوع عنه، أو 

اللياطة به واللصوق)2(.

اعتمدت  استثناء-  -بدون  املذاهب  كل  ثالثها: 

قادة جمتهدين، وجمتهدي مذهب، ومقلدين متبرصين، 

ومقلدين ناقلني، وجعلت َمْن سلك سبيلهم من عوام 

أهنا  كام  أمره،  يف  وسداد  دينه،  من  سعة  يف  املسلمني 

َح، غري أهنا  اعتمدت ما اشتهر من أقوال هؤالء وَتَرجَّ

ذكرت جواز العمل بغري الراجح وبغري املشهور منها؛ 

معلومة،  بضوابط  منزلتها  تنزل  حاجة  أو  لرضورة 

منها: عروض مصلحة ُتستجلب، أو مفسدة ُتستدفع، 

أو إحراز رفق بالعباد، أو حتقيق تيسري عىل الناس، وقد 

ذكر السبكي يف فتاويه أنه جيوز تقليد الوجه الضعيف 

يف نفس األمر بالنسبة للعمل يف حق نفسه، ال الفتوى 

ال  أنه  عىل  اإلمجاع  الصالح  ابن  نقل  فقد  واحلكم، 

)1(  املوافقات: الشاطبي 4/ 261-260.
)2(  صناعة الفتوى: عبدالله بن بيه، ص/144.

جيوز)3(.

ضعيًفا  القول  يكون  أالَّ  اشرتطوا  الاملكية  وعند 

ا، وأن تثبت نسبته إىل قائل ُيْقَتَدى به علاًم وورًعا،  جدًّ

وأن تكون الرضورة حمققًة، ال متومهًة)4(.

وقد نقل ابن عابدين جواز العمل بالقول الضعيف 

للمصلحة، ويف موضع رضورة طلًبا للتيسري، وقال: 

»وبه ُعِلَم أن املضطر له العمل بذلك لنفسه كام قلنا، 
يلحق  أن  وينبغي  للمضطر،  به  اإلفتاء  له  املفتي  وأن 

بكفر  ُيْفَتى  ال  أنه  من  قدمناه  ما  -أيًضا-  بالرضورة 

مسلم يف كفره اختالٌف، ولو رواية ضعيفة؛ فقد عدلوا 

عن اإلفتاء بالصحيح؛ ألن الكفر يشء عظيم«)5(.

الباحثني جواز العمل باملرجوح  ق بعض  وقد حقَّ

واألخذ به عند الرضورة واحلاجة التي تنزل منزلتها؛ 

تعتب رشًعا، ال جللب مصلحة؛  لدفع مفسدة  وذلك 

استناًدا إىل أن الرضورات تبيح املحظورات، وجواز 

ارتكاب أدنى املفسدتني لتفويت أعالمها قال القرايف 

-رمحه اهلل-: »إذا رأينا من فعل شيًئا خمتلًفا يف حتريمه 

منتهك  نكرنا عليه؛ ألنه  يعتقد حتريمه  وحتليله، وهو 

احلرمة من جهة اعتقاده«)6(.

األربعة  املذاهب  نشوء  عرص  بعد  وجد  رابعها: 

)3(  ينظر: فتاوى السبكي: تقي الدين السبكي12/2، هناية 
املحتاج: شمس الدين الرمي، 47/1.

)4(   حاشية الدسوقي عىل الدردير: حممد عرفة الدسوقي، 
4/ 130، نرش البنود: عبدالله الشنقيطي،  2/ 275 - 

.276
)5(  رشح عقود رسم املفتي: ابن عابدين،1/ 50.

)6(   الفروق: القرايف،4/ 37.
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جمتهدين  وانتهوا  متمذهبني  بدأوا  متفقهة  علامء 

مجعت  وقد  املطلق،  املجتهد  ترصفات  يترصفون 

فتاوهيم ودونت مسائلهم، ويمثل هذا التوجه جمموعة 

اعتامدًا  يعتمد  تيمية؛ حيث  ابن  فتاوي شيخ اإلسالم 

يصحح  السلف،  وأقوال  والسنة  الكتاب  عىل  واصبًا 

إذا  مهجورة  شبه  والتابعني  للصحابة  أقوااًل  ويرجح 

فتاوي  »وتكاد  والقواعد،  بالدليل  أسعد  أهنا  له  ظهر 

عرص  -بعد  الفريدة  املجموعة  تكون  تيمية  ابن 

عن  وسمت  التقليد،  عن  ارتفعت  التي  املجتهدين- 

جمرد النقل عن األئمة إىل مرتبة االستنباط والترصف 

يف األدلة؛ تفصيالً ملجمل، وتأويالً ملشكل، وترجيًحا 

عند تعارض.

فقهه  خالصة  متثل  تيمية  ابن  فتاوي  أن  العلم  مع 

الذي يتفق غالًبا مع املشهور من مذهب أمحد، إال أهنا 

منها  يرجح  قد  التي  واختياراته  اجتهاداته  متثل  أيضًا 

فيها  يعتمد  قد  أخرى  أحيان  ويف  املرجوحة،  الرواية 

بعض آراء أئمة املذاهب األخرى، وبخاصة املذهب 

ويعتمد  األربعة،  األئمة  خيالف  قد  أنه  إال  الاملكي، 

أقوال الصحابة أو التابعني، ويترصف ترصف املجتهد 
املطلق، مع اختيارات يصعب تقليدها أحيانًا<)1(

وضوابط  األحكام  تغري  أسباب  الثاين:  املبحث 

النظر فيها.

عند  بالثوابت  التعريف  املبحث  هذا  يف  سنتناول 

والضوابط  األحكام،  تغري  أسباب  نعرف  ثم  الفقهاء 

العامة للنظر يف املتغريات والنوازل.

)1(  صناعة الفتوى: عبدالله بن بيه،  ص 145 - 146.

المطلب األول: المقصود بالثوابت.

قبل احلديث عن املتغريات البد من معرفة الثوابت 

فام هي ؟

الثوابت: هي األحكام التي دلت عليها أدلة قطعية 

الثبوت والداللة، أو االمجاع الصحيح، و عِريت عن 
بناٍء عىل متغري)2(

ويعب الفقهاء عنها بقوهلم –ما ال مساغ لإلجتهاد 

سامها  وبعضهم  القطعية<،  األحكام  وبقوهلم  فيه<، 
–اصول الدين<)3(

اخلمسة:  اإلسالم  أركان  تشمل  فالثوابت   

واحلج  والصوم،  والزكاة،  والصالة،  الشهادتني، 

وكتبه  ومالئكته  باهلل  :اإليامن  الستة  اإليامن  وأركان 

ورسوله واليوم اآلخر، والقدر خريه ورشه، وتشمل 

ألحكام  العامة  واألسس  الثابتة  واألخالق  القيم 

العامة  واملبادئ  واألحكام  اإلسالم  يف  األرسة 

والقضاء  الدولية  والعالقات  واجلهاد  للمعامالت 

ونحو ذلك.

املطلب الثاين: أسباب تغري األحكام.

املرتبطة  القضايا  يف  احلكم  تغيري  أسباب  من  إن 

بعللها ومصاحلها وأعرافها ما يي)4(:-

1- اإلجتهاد وأثره يف تغيري احلكم

)2(  ينظر: الثوابت واملتغريات بني الفقه اإلسالمي والفقه 
الغريب، أطروحة دكتوراه لصاحبها شري عي ظريفي، قدمها 

إىل اجلامعة اإلسالمية العاملية بإسالم آباد 2006 م، ص 14
)3(  املصدر نفسه.

)4(  ينظر: أسباب تغري الفتوى وضوابطه: د. جبيل حممد 
حسن البصيي، ص/65.
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حكم  نيل  يف  وسعه  الفقيه  بذل  هو  االجتهاد: 

»بذل  ومعنى  االستنباط،  بطريقة  عمي  رشعي 

الوسع«: أن يأيت بكل ما يستطيع للوصول إىل معرفة 

احلكم الرشعي حتى حيس من نفسه العجز عن طلب 

الزيادة)1(.

اجتهاد  يتغري  كأن  احلكم،  تغيري  يف  يؤثر  وهو 

املجتهد فريجع عن قوله السابق لدليٍل

فمتى  الدليل،  عىل  االجتهاد  مدار  ألن  له،  ظهر 

ظفر املجتهد به، وجب أن يأخذ بموجبه؛ لظهور ما 

هو أوىل باألخذ به مما كان قد أخذ به.

يمنعنك  –وال  األشعري:  موسى  أليب  عمر  كتب 

قضاُء اليوم، فراجعت فيه

احلق،  إىل  ترجع  أن  لرشدك،  فيه  وهديت  نفسك 

يف  التامدي  من  خري  احلق  ومراجعة  قديم،  احلق  فإن 
الباطل>)2(

مثاله: املسألة العمرية أو املشرتكة يف املرياث، فقد 

صدر بشأهنا عن عمر- ريض اهلل عنه حكامن خمتلفان 

عن  زوجة  توفيت  هي:  واملسألة  خمتلفني،  زمنني  يف 

فقىض  شقيق،  وأخ  ألم  األخوة  من  وعدد  وأم  زوج 

عمر يف املرة األوىل بإسقاط األخ الشقيق من الورثة، 

ولام   ألم،  واإلخوة  واألم  الزوج  بني  الرتكة  وقسم  

يف  الشقيق  األخ  باشرتاك  أفتى  عاٍم  بعد  إليه  رفعت 

الثلث مع اإلخوة ألم.

)1(  ينظر: توضيح االحكام من بلوغ املرام: ابو عبدالرمحن 
التميمي، 45/1.

)2(  اعالم املوقعني: ابن القيم اجلوزية، 86-85/1.

وسبب رجوعه عن فتواه األوىل، أن زيد بن ثابت 

ريض اهلل عنه-وهو أعلم الناس

بالفرائض- راجعه بشأهنا فتغري اجتهاده، فقيل له 

إن هذا احلكم خمالف للحكم األول، فقال: ذاك عىل 
ما قضينا، وهذا عىل ما نقيض)3(

العرف  تغري  بسبب  املجتهد  اجتهاد  يتغري  وقد 

لفساد  أو  الرضورة،  مراعاة  أو  الناس،  مصالح  أو 

األخالق وضعف الوازع الديني.. إلخ.

2- السياسة الرشعية وأثرها يف تغيري األحكام

تعريف السياسة الرشعية: هي ما كان من األفعال 

بحيث يكون الناس معه أقرب إىل  الصالح وأبعد من 

الفساد)4(.

أن تكون  لتغري األحكام:   بكوهنا سبًبا  واملقصود 

مسائل  يف  املسلمني  أمر  ويل  قبل  من  رشعية  احللول 

توافق  أن  إال  رشعية  احللول  تكون  وال  فيها،  جمتهٍد 

أدَلة الرشع ويراعى فيها مصالح املسلمني.

3- العرف وأثره يف تغيري احلكم

اعتاده  ما  وهو  العادة،  مرادف  يستعمل  العرف 

أو  بينهم،  شاع  فعٍل  كل  من  عليه،  وصاروا  الناس 

لفٍظ تعارفوا عىل إطالقه ملعنى خاص ال يتبادر غريه 

عند سامعه، والعرف يؤخذ به إذا كان صحيًحا بأن ال 
يكون خمالفًا لنص رشعي أو أصل قطعي)5(

ابن  قال  الرشع،  يف  اعتبار  له  الصحيح  والعرف 

)3(  املغني: ابن قدامة، 24/9.
)4(  الطرق احلكيمة البن القيم، ص/15.

)(ينظر: أصول الفقه اإلسالمي للدكتور وهبة   )5(
الزحيي: 829/2.
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عابدين »والعرف يف الرشع له اعتبار لذا عليه احلكم 

والعرف  العادة  اعتبار  أن  –واعلم  وقال:  يدار<  قد 
روجع إليه يف مسائل  كثرية حتى جعلوا ذلك أصال>)1(

احلنفية  من  املتأخرون  به  أفتى  ما  ذلك:  مثال 

من  ونحوه  القرآن  تعليم  عىل  األجرة  أخذ  بجواز 

املذهب  يف  القاعدة  عندهم  ينايف  أنه  مع  الطاعات؛ 

بذلك؛ النقطاع  أفتوا  ولقد  األخذ،  وهي عدم جواز 

عطايا املعلمني التي كانت يف الصدر األول، واشتغال 

منه ضياعهم وضياع  يلزم  أجٍر  بال  بالتعليم  املعلمني 

عياهلم، واشتغاهلم باالكتساب من حرفة وصناعة يلزم 

عندهم  االختالف  وهذا  والدين،  القرآن  ضياع  منه 

اختالف عرص وزمان ال اختالف حجة وبرهان قال 

ابن عابدين –... فكثري من األحكام ختتلف باختالف 

أو  رضورة،  حلدوث  أو  أهله،  عرف  لتغري  الزمان 

ما كان  بِقي احلكم عىل  لو  الزمان؛ بحيث  فساد أهل 

فمن  بالناس...  والرضر  املشقة  منه  َللزم  ال  أو  عليه 

القرآن  تعليم  عىل  االستئجار  بجواز  إفتاؤهم  ذلك 
ونحوه...«)2(

4- العلة وأثرها يف تغيري احلكم

دليال عىل  الشارع  نصبها  أمارة وعالمة  العلة هي 

احلكم)3(، واحلكم يدور مع علته

وجودًا وعدمًا.

أداء  استحباب  العلة:  بتغري  احلكم  تغري  ومثال 

)1(  رسائل ابن عابدين: 142/2. 
)2(  املصدر نفسه.

)3(  خمترص التحرير رشح الكوكب املنري: تقي الدين ابو 
البقاء حممد النجار، 39/4.

)صىل  النبي  فإن  املسجد؛  يف  مجاعة  الرتاويح  صالة 

ثم  أيام  ثالثة  إال  مجاعة  يصلها  مل  وسلم(   عليه  اهلل 

املؤمنني،  عىل  تفرض  أن  خشية  مجاًعة  صالهتا  ترك 

فتويف )صىل اهلل عليه وسلم(  واألمر عىل ذلك، ومل 

تصلَّ الرتاويح مجاعة يف عهد أبى بكر إىل أن مجع عمر 

الناس عىل إمام واحد حني أِمن خوف افرتاض صالة 

وسلم(،  عليه  اهلل  صىل  النبي)  بوفاة  مجاًعة  الرتاويح 

احلكم وهو  معه  فتغري  ترِك صالهتا مجاعة؛  علة  وهو 

استحباب صالة الرتاويح مجاعة يف رمضان.

العامة  الضوابط  الثالث:  المطلب 

للنظر في المتغيرات والنوازل.

والنوازل  املتغريات  يف  للنظر  العامة  الضوابط  إن 

تكون عن طريق اخلطوات التالية)4(:

وذلك  السنة؛  الكتاب  بنصوص  إحلاقها  أوال: 

أو  اإلشارة  اإليامء  أو  املفهوم  أو  العموم  بداللة  إما 

القياس، أو إحلاقها باإلمجاع.

ثانيا: التخريج عىل نازلة متقدمة.

ثالثا: التخريج عىل قاعدة فقهية أو أصل رشعي أو 

فتوى إمام متقدم.

وذلك  االستنباط؛  طريق  عن  تكييفها  رابعا: 

باالجتهاد يف استخراج احلكم بطريق سد الذرائع، أو 

املصالح املرسلة، أو غري ذلك.

)4(  ينظر: فقه النوازل: حممد بن حسني اجليزاين، دار ابن 
اجلوزي-الدمام، ط:2، 2006م، 54/1.
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الخاتمة والتوصيات
 يف ختام البحث تويص الباحثة بام يأيت: 

التي - ١ النوازل  يف  النظر  عند  املفتي  من  يستلزم   

تتمثل باحلوادث و املستجدات أن يلتزم باألدلة التي 

التي  باملصلحة  وتعلقه  اإلسالم  وسطية  حقيقة  تقرر 

وأن  احلالة،  واملستجدات  باملتغريات  ارتباطا  تتحقق 

النصوص الرشعية  ذلك يستلزمه األمر عند استقراء 

وال  افراط  بال  وتفصيالً،  مجلًة  ذلك  تقتيض  التي 

تفريط، ودون ارساف او تقتري.

 عىل املجاميع الفقهية أن تبذل اجلهد عند النظر يف - 2

يستلزم وجود  والنوازل، وهذا  واملتغريات  احلوادث 

العرص  مستجدات  تستوعب  متكاملة  فقهية  معلمة 

املراجعة  يف  مجاعي  جهد  اىل  ختضع  بحيث  ووقائعه، 

والتمحيص من أجل خدمة الدين، وال حيق ألحد أن 

يقول يف دين اهلل ماال يعلم، فباب االجتهاد والفتوى 

جيب أن يكون مقصورًا عىل أهله.

 عدم التساهل ولزوم احلذر أمام نصوص الرشع، - 3

أو حماولة التحلل منها، فذلك مزلق خطري، ومركب 

عسري تزل فيه األقدام وتضل األفهام وتنهار األحكام.

بالتيارات - 4 املتأثرين  املتأخرة نجد أن   يف العصور 

باملتغري،  استمسكوا  الرشق  أو  الغرب  من  الوافدة 

تستقيم  احلياة  أن  وظنوا  تفكريهم،  ركن  وجعلوه 

هبذا املفهوم للحرية، وهي التغري يف كل يشء أصواًل 

يستندون  مستقرة،  ثوابت  هلم  يكن  مل  حني  وفروعًا، 

معرفة  أما  الثبات،  معنى  وفقدوا  ضاعوا  فقد  إليها 

حول  حركتها  وضبط  املتغريات،  ومتييز  الثوابت 

املحور الثابت حتى ال خترج عن املسار الصحيح، فبه 

يف  املتغريات  مع  والتميش  واالستقرار  الدوام  يكون 

األزمنة واألمكنة والناس، مع بقاء األصول الثوابت، 

الرشيعة  بقاء  رس  هو  وهذا  اجلوهر،  عىل  واملحافظة 

وحيويتها.

المصادر والمراجع
القرآن الكريم- 

بن حممود - ١ املختار: عبد اهلل  لتعليل  االختيار 

الفضل  أبو  الدين  جمد  البلدحي،  املوصي  مودود  بن 

احلنفي )ت: 683هـ(، عليها تعليقات: الشيخ حممود 

أصول  بكلية  ومدرس  احلنفية  علامء  )من  دقيقة  أبو 

الدين سابقا(، مطبعة احللبي - القاهرة )وصورهتا دار 

الكتب العلمية - بريوت، وغريها(، 1356 هـ.

اإلرشاد إىل توحيد رب العباد مجع وتأليف: - 2

عبد الرمحن بن محاد آل عمر، دار العاصمة، الرياض 

- اململكة العربية السعودية ط: 2، 1412 هـ.

عبدالرمحن - 3 العباد:  رب  توحيد  اىل  االرشاد   

اململكة   - الرياض  العاصمة،  دار  عمر،  آل  محاد  بن 

العربية السعودية، ط: 2، 1412ه.

اساس البالغة: اخلوارزمي  أبو القاسم حممود - 4

بن عمرو بن أمحد، الزخمرشي جار اهلل )ت: 538هـ(، 

حتقيق: حممد باسل عيون السود، دار الكتب العلمية، 

بريوت – لبنان، ط:1، 1419 ه.

جبيل - 5 د.  وضوابطه:  الفتوى  تغري  اسباب 

حممد حسن البصيي.
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والسنة: - 6 الكتاب  ضوء  يف  اإليامن  أصول    

السعودية:  العربية  اململكة  املؤلفني،   من  جمموعة 

والدعوة  واألوقاف  اإلسالمية  الشؤون  وزارة 

واإلرشاد،ط:1.

الزحيي: - 7 وهبة  د.  اإلسالمي:  الفقه  أصول 

دار الفكر-سوريا، ط:1، 1406ه.

إعالم املوقعني عن رب العاملني: أبو عبد اهلل - 8

حممد بن أيب بكر بن أيوب املعروف بابن قيم اجلوزية، 

والتوزيع-  للنرش  اجلوزي  ابن  دار  هـ(،   751 )ت: 

اململكة العربية السعودية، ط: 1، 1423 هـ.

 االنسان واالديان: د. حممد كامل جعفر، دار - 9

الثقافة- قطر، ط: 1، 1985ه.

تاج العروس من جواهر القاموس: حمّمد بن - ١0

امللّقب  الفيض،  أبو  احلسيني،  الرّزاق  عبد  بن  حمّمد 

جمموعة  حتقيق:  1205هـ(،  )ت:  بيدي  الزَّ بمرتىض، 

من املحققني، دار اهلداية.

)تارخًيا - ١١ اإلسالم  يف  والفقه  الترشيع 

بريوت،  الرسالة-  مؤسسة  القطان،  ومنهًجا(:مناع 

ظ: 2، 1402 هـ .

القطان، - ١2 مناع  اإلسالم:  يف  والفقه  الترشيع 

مكتبة وهبة- القاهرة، ط:5، 2001م.

التصور اللغوي عند األصوليني:  السيد أمحد - ١3

 ،1 ط:  جدة،  عكاظ،  مكتبات  رشكة  الغفار،  عبد 

1981م .

للتعريف - ١4 قطر  مركز  باإلسالم:  التعريف 

باإلسالم.

اإلحسان - ١5 عميم  حممد  الفقهية:  التعريفات 

 ،1 ط:  العلمية  الكتب  دار  البكتي،  املجددي 

1424هـ.

عبد - ١6 أبو  املرام:  بلوغ  من  االحكام  توضيح 

محد  بن  صالح  بن  الرمحن  عبد  بن  اهلل  عبد  الرمحن 

)ت:  التميمي  البسام  إبراهيم  بن  محد  بن  حممد  بن 

 ،5 ط:  املكّرمة،  مّكة  األسدي-  مكَتبة  1423هـ(، 

1423 هـ.

اإلسالمية: - ١7 الرشيعة  يف  والشمول  الثبات 

الدكتور عابد بن حممد السفياين، أصل هذا الكتاب: 

الفقه  فرع  اإلسالمية  الرشيعة  يف  دكتوراه  رسالة 

القرى  أم  بجامعة  الرشيعة  لكلية  قدمت  واألصول 

العلمية  الدرجة  ومنحت  هـ   1407 املكرمة  بمكة 

اململكة   - املكرمة  مكة  املنارة،  مكتبة  ممتاز.،  بتقدير 

العربية السعودية، ط:1، 1408 هـ .

اإلسالمي - ١8 الفقه  بني  واملتغريات  الثوابت 

عي  شري  لصاحبها  دكتوراه  أطروحة  الغريب،  والفقه 

ظريفي، قدمها إىل اجلامعة اإلسالمية العاملية بإسالم 

آباد 2006 م.

حاشية الدسوقي عىل الرشح الكبري: حممد بن - ١9

أمحد بن عرفة الدسوقي الاملكي )ت: 1230هـ(، دار 

الفكر.

اهلل - 20 عبد  أبو  إدريس  بن  حممد  الرسالة:   

شاكر،  حممد  أمحد  حتقيق:  )ت204ه(،  الشافعي، 

1358ه.

رسائل ابن عابدين. - 2١



180

احلياة, متغرياهتا, ونوازهلا يف نصوص الرشيعة اإلسالمية
........................................................................................... م. د. زينب عالء الدين عبد اهلل

رشح عقود رسم املفتي: حممد امني بن عمر - 22

البرشى-باكستان،  عابدين)ت1252ه(،مكتبة  ابن 

ط:1، 2009م.

الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية: أبو نرص - 23

393هـ(،  )ت:  الفارايب  اجلوهري  محاد  بن  إسامعيل 

حتقيق: أمحد عبد الغفور عطار،  دار العلم للماليني – 

بريوت، ط:4، 1407هـ .

بن - 24 عبدالله  األقليات:  وفقه  الفتوى  صناعة 

بيه،  ص/17.

أيوب - 25 بن  بكر  أيب  بن  الطرق احلكمية: حممد 

بن سعد شمس الدين ابن قيم اجلوزية )ت: 751هـ(، 

مكتبة دار البيان.

الفتيا يف النوازل يف ضوء املتغريات املعارصة: - 26

أمحد مبارك، جامعة القصيم- السعودية، 2013م.

أبو احلسن - 27 السبكي:  فتاوى  السبكي:  فتاوى 

تقي الدين عي بن عبد الكايف السبكي )ت: 756هـ(، 

دار املعارف.

إدريس - 28 بن  أمحد  العباس  بو  الفروق: 

خليل  حتقيق  القرايف،)ت:684هـ(،  الصنهاجي 

املنصور،  دار الكتب العلمية- بريوت، 1418هـ .

  فقه اللغة ورس العربية: عبد امللك بن حممد - 29

429هـ(،  )ت:  الثعالبي  منصور  أبو  إسامعيل  بن 

حتقيق: عبد الرزاق املهدي،  إحياء الرتاث العريب، ط: 

1، 1422هـ.

فقه النوازل لألقليات املسلمة: الدكتور حممد - 30

مرص  مجهورية  القاهرة-  اليرس،  دار  إبراهيم،  يرسي 

العربية، ط: 1، 1434 ه.ـ

دار - 3١ اجليزاين:  حسني  بن  حممد  النوازل:  فقه 

ابن اجلوزي-الدمام، ط:2، 2006م.

القاموس املحيط: جمد الدين أبو طاهر حممد - 32

حتقيق:  817هـ(،  )ت:  الفريوزآبادى  يعقوب  بن 

بإرشاف:  الرسالة،  مؤسسة  يف  الرتاث  حتقيق  مكتب 

للطباعة  الرسالة  مؤسسة  العرقُسويس،  نعيم  حممد 

والنرش والتوزيع، بريوت – لبنان، ط:8، 1426 هـ.

أبو - 33 عىل،  بن  مكرم  بن  حممد  العرب:  لسان 

الفضل، مجال الدين ابن منظور األنصاري الرويفعى 

اإلفريقى )ت: 711هـ(،  دار صادر – بريوت، ط:3، 
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الملخص
واالجتامعي  الطّبي  واقعنا  عىل  سلبّية  آثارًا  فأعقب  املعمورة  أطراف  عىل  بظالله  كورونا  فايروس  خّيم 

الناس  لنجدة  تويّل مسؤولّياهتم وتقديم حلوٍل  إىل  الطبِّ والسياسة والعلم مرسعني  والدرايس، وُهرع رجال 

ومحايتهم من هذا املرض الفّتاك، ورشع باحثون يف موضوع التفسري واإلعجاز العلمي يف القرآن والسنة، وبعض 

مروجي الشائعات إىل ربط نصوصهام بالواقع اجلديد الذي فرضه الفايروس املتحّور، وحاولوا استخراج معاٍن 

عجيبة ملالئمة الوضع احلايل. وكانت غايتهم رغم اختالف مناهجهم وتناقض تفسرياهتم االستنباَط من آيات 

القرآن الكريم واحلديث الرشيف وإسقاَطها عىل الواقع الـُمعاش؛ ممّا أّدى إىل ظهور موجة إعالمّية مضاّدة جعلت 

اإلعجاز العلمي والقائلني به مادة للنقد والسخرية. فكان ربط فايروس كورونا باإلعجاز العلمي ظاهرة تستحّق 

الرصد والتحليل وبيان الصحيح من السقيم. وهدف هذا البحث تسليط الضوء عىل تلك الظاهرة املنترشة يف 

وسائل اإلعالم ومواقع التواصل االجتامعي املختلفة وعرض بعض صورها وحتليلها. وتكمن أمهّيته يف حماولته 

رصد السقيم من التفسريات اجلديدة املبالِغة يف ربط مصطلَحي اإلعجاز العلمي وفايروس كورونا، ويف تتبع 

الشائعات املرّوجة لوجود إشارة له يف القرآن والسنة.

يتأّلف هذا البحث من مقدمة ومبحثني وخامتة: يف املبحث األول حتّدثُت فيه عن التفسري واإلعجاز العلمَيني 

ومفهومها املعارص وضوابطهام والفرق بينهام. ويف املبحث الثاين عرضُت فيه أمثلة خمتلفة عن ظاهرة الترّسع يف 

ربط النصوص بالواقع وشواهد عليها ونقدها وفق الرؤية الصحيحة للتفسري العلمي واإلعجاز العلمي، ويف 

اخلامتة ذكرُت أهّم النتائج التي توّصل إليها البحث. 

فايروس   - بالواقع  النصوص  ربط   - العلمي  اإلعجاز  العلمي-  التفسري   - التفسري  املفتاحية:  الكلامت 

كورونا. 
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Abstract
The wide spread of corona virus around the planet has resulted negative effects on our 

medical social and education situations Many physicians and politicians hurried to take 

their responsibilities and offer solutions to save peoples lives and protect them from the 

lethal disease.

Some researchers in the field of tafsir and scientific miracle in the holy “Koran” and 

“Sunna” other rumor mongers and other specialists have connected between their own 

concepts of some verses “Aya of Koran” and the new situation

Which was made by new corona Virus as those researchers have done their best to 

obtain wondering meanings to suit the new situation This has created a reversal media its 

own aim is to criticize and moque scientific miracles in “Koran” in relation with ailments 

and those who support these viewpoints despite of their different approaches and the 

contradiction of their interpretations, their aim was to exogiate from Koran Ayat (verses) 

and Hadith sharif and projecting all these on our lives. Therefore, the Connection between 

corona virus and the scientific miracle of Koran has created a phenomen which deserves 

dedication, analayzation and stating the regular and the inregular.

The objective of this research is to highlight upon this phenomenon which is widely 

spread on media and social communication; selecting some samples in order to analyse 

them.

The importance of this search is trying to notifying he irregular/ misunderstand new 

explanation of connecting the term “scientific miracle” and virus corona. Also following 

the rumors which insists on the presence of miracles in Koran and Sunna.

This search consists of an introduction, two chapter and conclusion. In the first chapters, 

I have stated the definition and recent concept of “Tafsir” and scientific miracle in Koran 

and their controllers and the difference between them. In The second chapter, I showed 

some examples of the phenomenon of connecting Koran text with daily life, stating some 

quotations, criticizing them according to the correct view of scientific interpretation 

“Tafsir” and scientific miracle. As for the conclusion I mentioned the main results which 

the research has arrived to.

Key words: Tafsir -Scientific tafsir -Miracle -connecting texts with daily life -corona virus.
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توطئة
والنهار  الليل  جاعل  الوهاب،  الكريم  هلل  احلمد 

وعّلم  تقديرًا،  يشء  كل  وقّدر  األلباب،  ألويل  آيات 

والسالم  والصالة  واحلساب،  السنني  عدد  اإلنسان 

عىل سيدنا حممد من آتاه اهلل احلكمة وفصل اخلطاب، 

وأنزل إليه كتابه فأعجز اخلالئق بآياته الباهرة، وأودع 

العلم  أهل  وهدى  وظاهرة،  باطنة  معجزات  فيها 

الستخراج فوائدها الزاهرة، أما بعد: 

يف  املنزلة  عظيم  الكريم  القرآن  أّن  املعلوم  فمن 

حياة املسلمني كافة، ومكانته العظيمة تتجىّل يف نواح 

بسورة  يأتوا  بأن  واجلن  لإلنس  إعجازه  منها  عّدٍة 

اإلهلي  والنص  الرباين  الدستور  وأنه  حمكمة،  واحدة 

يف  وإعجازية  وعلمية  ترشيعية  حقائق  عىل  املحتوي 

زمان  لكل  صالح  وأنه  والصادقة،  اجلليلة  آياته  ثنايا 

ومكان، وكذلك فإن السنّة النبوية معجزة يف ترشيعاهتا 

وأحكامها وأخبارها.

واليوم نشهد يف كّل أرجاء األرض حدوث كوارث 

بيئية وتفّشيًا كبريًا لألوبئة، وحماولة كثري من الباحثني 

وأحاديث  قرآنية  بآيات  كوارث  من  حيدث  ما  ربط 

ونصوص  الكريم  القرآن  آيات  لكنَّ  حمددة،  رشيفة 

اجلزئية  حاالتنا  مجيع  تتناول  ال  الرشيفة  األحاديث 

يتحول  أن  املعجز  الفرقان  من  ُيطلب  وال  املتبّدلة، 

إىل كتاب طّبي جيولوجي، وال جيوز لنا أن نربط كل 

فنسقطها  اآلفاق  مفتوح  بنّص  حمدودة  واقعة  أو  فتنة 

فاملسلم  وقواعده.  التفسري  أصول  ينايف  إسقاطًا 

القرآنية  اهلل  آيات  التفّكر يف  إىل  َمدعوٌّ  الفطِن كام هو 

والكونية والربط بينها مدعوٌّ أيضًا إىل التثبُّت والرتّوي 

يف إسقاط النصوص عىل الواقع املعارص والتأّكد من 

احلقائق العلمية قبل أن ُيفرّس هبا اآليات. 

وبعد مرور نحو عامني من ظهور فايروس كورونا 

حتى  إنسان  ماليني   5 يقارب  ما  وفاة  سّبب  الذي 

دوليًا  الصحي  احلجر  وتطبيق  البحث،  هذا  كتابة 

ووقع  آخر،  ميداين  فكري  مأزق  أمامنا  ظهر  وحمليًا 

واألحاديث  اآليات  معاين  إنزال  يف  ترّسٌع  الكثري  من 

املتحّور  الفايروس  هذا  فرضه  الذي  الواقع  عىل 

مباحث  إىل  نسبوها  خمتلفة  وشائعات  مبالغات  حتت 

وكانت  الكريم،  للقرآن  العلمي  واإلعجاز  التفسري 

تأويالهتم  وتناقض  مناهجهم  اختالف  رغم  غايتهم 

االستنباَط من النصوص الرشعية الكريمة وإسقاَطها 

عىل الواقع. 

وبام أن تلك التأويالت تعّد ماّدة للدراسة فإنه من 

قسم  يف  سّيام  ال  والدارسني  املدّرسني  عىل  الواجب 

ومناقشَتها  رصَدها  الكريم  القرآن  وعلوم  التفسري 

من  أمام  الطريق  لقطع  ختصصاهتم  نطاق  ضمن 

يتالعب بمعاين اآليات فينزهلا يف وقائع طبية خاصة. 

اإلنسانية  الدراسات  املؤمتر  هذا  عنوان  كان  ولاّم 

اإلسالمية  الرشيعة  ضوء  يف  احلياتية  واملتغريات 

وجدُت فيه الفرصة املناسبة لكي أرصد تلك الواقعة 

وأدرسها.
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1. المبحث األول معنى 
التفسير واإلعجاز العلمَيين 

وتعريفهما وضوابطهما 
والفرق بينهما 

تستند فكرة الربط بني النصوص الرشعية والوقائع 

الطبية والكونية إىل مبحَثي التفسري واإلعجاز العلمي 

للقرآن الكريم. ولـاّم كانت هذه الفكرة متعّلقة هبذين 

املبحثني، فإنه حيسن قبل الدخول إىل صلب املوضوع 

الرضورية  التصورات  بعض  إىل  بإجياز  اإلشارُة 

فالتفسري  الفكرة.  هذه  لفهم  األساسية  والتعريفات 

العلمي للقرآن يستند إىل مبدأ أن القرآن الكريم يضم 

علوم األولني واآلخرين وأنه كتاب اهلل عّز وجّل فيه 

تبيان لكل يشء وأنه ال تنقيض عجائبه. فإذا كان عرصنا 

هو عرص الكشوفات واملخرتعات العلمية فإن القرآن 

ومكان  زمان  لكل  الصاحلة  آياته  فهم  يمكن  الكريم 

بأدوات هذا العرص احلديث وعلومه الكونية املختلفة 

وتفسري آياته بطريقة تتناسب مع تلك االكتشافات. 

التفسير  تعريف  األول:  المطلب   .1  .1

العلمي

1. 1. 1. أواًل: تعريف التفسري والعلم

والبياِن)1(  الكشِف  أي  الفرِس  ِمَن  لغة:  التفسري 

نختار  عّدة  تعاريف  فله  اصطالحًا  أّما  والرشِح)2(. 

)١(  ابن منظور، مجال الدين حممد بن مكرم بن عي األنصاري 
اإلفريقي، لسان العرب، دار صادر، بريوت، د.ط، د.ت. 

55/5/مادة )فرس(.
الرازي،  زكريا  بن  فارس  بن  أمحد  الرازي،  فارس  ابن    )2(
دار  هارون،  حممد  السالم  عبد  حتقيق:  اللغة،  مقاييس 

القرآِن  أحواِل  عن  يبحُث  الذي  العلُم  <هو  منها: 

بقدِر  تعاىل،  اهللِ  مراِد  عىل  داللته  حيث  من  الكريِم، 

غريه؛  من  أنسب  التعريف  وهذا  البرشيِة>)3(.  الطاقِة 

ألنه يمكن أن يدل عىل عالقة التفسري الواسعة بسائر 

العلوم؛ ألّن قيد <الطاقِة البرشيِة> ُيدخل اجتاه التفسري 

بالعلوم احلديثة والكونية. 

والعلم لغة: هو نقيُض اجلهِل وهو أصٌل يتضمنُّ 

إدراُك  واصطالحًا:  والشعور)4(.  املعرفة  منها  معايَن 

اليشِء عىل ما هو بِه)5(. أو مرتبٌة عاليٌة من اإلدراِك ضدُّ 

اجلهِل أو الوهِم تصورًا كانت أو تصديقًا)6(. 

كليٍة  وأصوٍل  مسائَل  جمموِع  عىل  جمازًا  ويطلق 

جتمُعها جهٌة واحدٌة يف جماٍل فكرّي أو ختّصيِص معنّي 

كعلِم األصوِل أو الطّب أو غرِي ذلك)7(. وهذا اإلطالق 

الفكر، د.م، ط2، 1979م.  504/4/مادة:)فرس(.
علوم  يف  العرفان  مناهل  العظيم،  عبد  حممد  الزرقاين،    )3(
السالم،  دار  املعرصاوي،  عيسى  أمحد  حتقيق:  القرآن، 

ط5، 2021م. 381/2.
يعقوب،  بن  حممد  طاهر  أبو  الدين  جمد  آبادي،  الفريوز    )4(
العرقسويس  نعيم  حممد  حتقيق:  املحيط،  القاموس 
2005م.  ط8،  بريوت،  الرسالة،  مؤسسة  وآخرون، 

ص1140.
)5(  اجلرجاين، أبو احلسن عي بن حممد بن احلسيني الرشيف 
احلنفي، التعريفات، حتقيق: حممد باسل عيون السود، دار 

الكتب العلمية، بريوت، ط2، 2006م. ص157.
)6(  اجلرجاين، التعريفات، ص157. التهانوي، حممد بن عي 
مكتبة  والعلوم،  الفنون  اصطالحات  كشاف  الفاروقي، 
لبنان نارشون، حتقيق وترمجة جمموعة من الباحثني، ط1، 

1996م. 1219/2/مادة )علم(.
التعريفات  املجددي،  اإلحسان  عميم  حممد  البكتي،    )7(
2003م.  ط1،  بريوت،  العلمية،  الكتب  دار  الفقهية، 

ص151.
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يف   )science( العلوم  ملفهوم  األقرب  هو  املجازي 

اصطالح املعرفة الغربية، وهو املقصود به يف مصطلح 

ومعرفُة  دراسُة  به:  ُيقصد  فالعلم  العلمي،  التفسري 

واهليئِة  كاهلندسِة  وسلوِكها  والامديِة  الكونيِة  العلوِم 

اخلاضِع  املحُسوِس  العاملِ  يف  والنباِت  واجليولوجيا 

للتجربِة واملشاهدِة)1(.

1. 1. 2. ثانيًا: تعريف مصطلح التفسري العلمي

من  مرّكٌب  حديٌث  مصطلٌح  العلمي  التفسري 

األسلوب  حيث  من  النشأة  قديم  أنه  ورغم  كلمتني، 

فهو مل ُيعّرف إال يف القرنني األخريين. ونظرًا ملوقف 

اصطالحاهتم  تعّددت  فقد  منه  املختلف  العلامء 

وتغريت حدود تعريفاهتم ووصلت إىل نحو عرشين 

الراهن،  التفسري  هذا  بحال  بعضهم  فعّرفها  تعريفًا، 

وعّرفها آخرون بام يفرتض أن يكون عليه. ومن أبرزها: 

الذهبي:  والشيخ  اخلويل  أمني  الشيخ  تعريف   -1

حتكيُم االصطالحاِت العلميِة يف آياِت القرآِن الكريِم، 

واالجتهاُد يف استنباِط خمتلِف اآلراِء الفلسفيِة والعلوِم 

2- وتعريف د. عدنان زرزور: هو  الكونيِة منها)2(.  

احلكمة،  بيت  واملفرسون،  التفسري  فاطمة،  مارديني،    )١(
الدين،  وحيد  خان،  ص١30.   2009م.  ط١،  دمشق، 
العلم، ترمجة: ظفر اإلسالم خان، دار  الدين يف مواجهة 

النفائس، ط4، ١987، ص63. 
الوصول:  تاريخ  الويب،  عىل  أوكسفورد  معجم 

202١/09/30 عىل الرابط اآليت:
https://www.oxfordlearnersdictionaries.com/definition/

 english/science?q=Science

)2(  اخلويل، أمني، مناهج جتديد يف النحو والبالغة والتفسري 
ص287؛  1961م،  ط1،  د.م،  املعرفة،  دار  واألدب، 
الذهبي، حممد حسني، التفسري واملفرسون، دار احلديث، 

يف  وحقائقِه  التجريبّي  العلِم  نظرياِت  إىل  االستناُد 

القرآِن  يف  ورَدْت  التي  واإلنساِن  الطبيعِة  آياِت  رشِح 

وهذه  شتى.)3(  وسياقات  متعددة  مواضع  يف  الكريِم 

الرافض هلذا  السابقة أصحاهُبا من االجتاه  التعريفات 

هو  الرومي:  فهد  د.  3-تعريف  التفسري.  من  النوع 

العلِم  وحقائِق  القرآنيِة  النصوِص  بنَي  الصلِة  كشُف 

4- تعريف د. املصلح: هو كشُف عن  التجريبّي)4(. 

نظرّيات  من  الراجِح  ضوِء  يف  القرآِن  آياِت  معاين 

العلوِم الكونّيِة)5(. وهذه التعريفات األخرية أصحاهُبا 

وسنحلل  التفسري.  من  النوع  هلذا  املؤيد  االجتاه  من 

الذي توصلنا  التعريف  نذكر  أن  قبل  التعريفات  هذه 

إليه.

1. 1. 3. ثالثًا: حتليل التعريفات السابقة يف ضوء 

العالقة بني التفسري والعلم

1- حدود موضوع التفسري العلمي عند من عّرفوه 

أن  السابقة  التعريفات  عىل  يالحظ  مما  منضبطة:  غري 

الكونية  باآليات  العلمي  التفسري  حيرص  مل  معظمها 

فقط بل أطلقه عىل مجيع آيات القرآن الكريم ورأى أنه 

القاهرة، د.ط، 2002م، 417/2.
دار  وعلومه،  القرآن  تفسري  إىل  مدخل  عدنان،  زرزور،    )3(
القلم/دار الشامية، دمشق/بريوت، ط2، 1998م، ص 

.231
)4(  الرومي، عبد الرمحن، دراسات يف علوم القرآن الكريم، 

ط25، 2020م، ص329.
الباحثني،  من  وجمموعة  العزيز،  عبد  اهلل  عبد  )5(  املصلح، 
التدريس  )منهج  والسنة  القرآن  يف  العلمي  اإلعجاز 
1429هـ/2008م،  ط1،  جدة،  جياد،  دار  اجلامعي(، 

ص30.
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ال خيتص باآليات الكونية فقط بل يمكن أن يفرس به 

مجيع القرآن. أما تعريف د. زرزور فيفهم منه أن هذا 

النوع من التفسري يتعلق باآليات الكونية فقط.

2 – درجة قطعية العلم الذي ُيفرّس به متفاوتة عند 

من عرفوه: فهل حددت قطعية العلم املفرس به؟ وهل 

ُيعتمد يف تفسري القرآن عىل العلم التجريبي الظني أم 

القطعي أم املرتاوح بينهام؟

تلك  عن  اإلجابة  يف  السابقة  التعريفات  تتفاوت 

تقديرها  بحسب  ترتيبها  إعادة  ويمكننا  األسئلة 

يف  املستعمل  الكافية  العلم  قطعية  من  اجلائز  للقدر 

<االصطالحات  األعىل:  إىل  األدنى  من  التفسري  هذا 

واحلقائق  <النظريات  والذهبي.  اخلويل  عند  العلمية> 

نظريات  من  <الراجح  زرزور.  تعريف  يف  العملية> 

العلوم> يف تعريف املصلح. <حقائق العلم التجريبي 

املفرسَّ  العلم  فدرجة  الرومي.  تعريف  يف  وقواعده> 

أن  التأكيد  مع  السابقة  التعريفات  ضمن  متفاوتة  به 

العلم  يقطع  مل  نظريات  إىل  اهلل  لكتاب  املفرّس  استناد 

ي  بصّحتها يوقعه يف املحذور إذ اشرُتط عليه: <التحرِّ

من  ذلك  يف  يتحّرز  وأن  الـُمَفرسَّ  مطابقة  التفسري  يف 

نقِص عاّم حيتاج إليه يف إيضاح املعنى أو زيادة ال تليق 

بالغرض>)1( كي يتمكن من ترجيح املعاين الصحيحة 

ومتييزها عن غريها.

التفسري:  من  النوع  هبذا  وعالقته  العلم  دور   -3

علوم  يف  اإلتقان  بكر،  أيب  بن  الرمحن  عبد  السيوطي،    )١(
بمجمع  القرآنية  الدراسات  مركز  ونرش:  حتقيق  القرآن، 

امللك فهد، املدينة املنورة، ط1، 2006م. 2316/6.

فريقني  إىل  العلمي  التفسري  العلامء من  ينقسم موقف 

له،  مؤيد  واآلخر  له،  معارض  أوهلام  معلوم،  هو  كام 

عىل  الوقوف  هو  هيمنا  والذي  أدلته.  فريق  ولكل 

احلديث  بالعلم  التفسري  من  النوع  هذا  ارتباط  مدى 

وعالقته به بحسب رؤيتهم. فالعلم بمفهومه احلديث 

بحسب بعض الدراسات األكاديمية والفلسفية يمكن 

 -1 الدين:  مع  خمتلفة  عالقات  أربع  له  أن  افرتاض 

4-التكامل  3-التحاور.  االستقالل.   -2 التصادم. 

واالندماج)2(. 

كان  ولو  العلمي  للتفسري  تعريفات  من  سبق  وما 

يّتخذ  نجده  ال  فإننا  اجتاهه  يرفضون  أصحاهبا  بعض 

شكل التصادم أو الرصاع بني العلم والدين فيها. أي 

نجد أن تعريفاهتم تتموضع يف إطار العالقات الثالث 

األخرية دون األوىل.

له  جتّوز  فيه  بالعلمي  التفسري  هذا  تسمية   -4

وإنقاص لغريه: بعدما عرضنا تغرّي مدلول كلمة العلم 

يوقع  غريه  دون  العلم  إىل  إضافته  فإن  العصور  بني 

السامع بشبهة أن باقي أنواع التفسري غري علمية، فلو 

قيل التفسري بالعلم التجريبي أو الكوين فهو أوىل)3(.

Barbour, Ian, Issues in Science and Reli-  )2(
.gion, Vantage, New York, 1966

)3(  الشدي، عادل بن عي، التفسري العلمي التجريبي للقرآن 
2010م.  ط1،  الرياض،  للنرش،  الوطن  مدار  الكريم، 

ص12.
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اإلعجاز  تعريف  الثاني:  المطلب   .2  .1

العلمي للقرآن الكريم

يرجع جوهر فكرة اإلعجاز العلمي إىل أن القرآن 

الكريم بام أنه صالح لكل زمان ومكان وبام أنه معجزة 

اهلل اخلالدة املتحّدي هبا مجيَع اإلنس واجلن فال شكَّ 

أنه حيتوي عىل إعجازات متجددة تناسب هذا العرص 

-ال تنحرص باإلعجاز اللغوي فقط- حيث أخب قبل 

14 قرنًا عن كشوفات كونية معارصة مع ثبوت عدم 

نبّوة  صدق  عىل  دليل  وهذا  سابقًا  إدراكها  إمكانية 

الرسول ملسو هيلع هللا ىلص وأن هذا القرآن من عنده سبحانه وتعاىل.

والفوِت  الضعِف  أي  العجِز  من  لغة:  واإلعجاز 

والسبِق عن اإلدراِك وضدُّ القدرِة واحلزِم)1( وإعجاُز 

واجلنِّ  اإلنِس  عجَز  القرآِن  إثباُت  اصطالحًا:  القرآن 

منُه  سورٍة  أو  القرآن  بمثِل  اإلتياِن  عن  وقصوَرهم 

للقرآن  العلمي  واإلعجاز  جمتمعنَي)2(.  أو  متفّرقنَي 

سبُق  به:  املشتغلني  ِقبِل  من  اصطالحًا  ُعّرف  الكريم 

يتمّكِن  ملْ  كونيٍة  حقائَق  إىل  باإلشارِة  الكريِم  القرآِن 

قروٍن  بعَد  إال  فهِمها  من  املكتسُب  احلديُث  العلُم 

)١(  اهلروي، أبو منصور حممد بن أمحد بن األزهري، هتذيب 
املرصية  الدار  املحققني،  من  جمموعة  حتقيق  اللغة، 
للتأليف والرتمجة، د. ت. 340/1-344/ مادة )عجز(. 
الفارايب، الصحاح  اجلوهري، أبو نرص إسامعيل بن محاد 
الغفور  عبد  أمحد  حتقيق:  العربية،  وصحاح  اللغة  تاج 
عطار، دار العلم للماليني، بريوت، 1399 هـ /1979م. 

883/3/ مادة )عجز(.
 .639/2 القرآن،  علوم  يف  العرفان  مناهل  الزرقاين،    )2(
املكتبة  القرآن،  علوم  يف  التبيان  عي،  حممد  الصابوين، 

العرصية، صيدا-بريوت، 2016م. ص93.

أيضًا:  َف  وُعرِّ الكريِم)3(.  القرآِن  نزوِل  من  متأّخرٍة 

التجريبّي  العلُم  أّكدها  بحقائَق  الكريِم  القرآِن  إخباُر 

البرشيِة  بالوسائِل  إدراِكها  استحالِة  وثبوُت  احلديُث 

د صدَقُه وصدَق نبّوتِه  يف زَمِن الرسوِل ملسو هيلع هللا ىلص وهذا يؤكِّ

ملسو هيلع هللا ىلص)4(. 

1. 3. المطلب الثالث: شروط التفسير 

العلمي واإلعجاز العلمي للقرآن الكريم 

والفرق بينهما 

1. 3. 1. أواًل: رشوط التفسري العلمي

التفسري  من  االجتاه  هلذا  واملؤيدون  الباحثون  ذكر 

استفدنا  أبحاثهم)5(  يف  متفّرقة  وضوابط  رشوط  عدة 

منها وخلصناها يف هذه النقاط الوجيزة: 

املعنى  أ-  عنارص:  لعدة  التفسري  هذا  موافقة   -1

يف  القرآنية  املفردة  وضع  ب-  لآلية.  العام  اللغوي 

العلمي  اإلعجاز  دراسة  حممد،  راغب  زغلول  النجار،    )3(
املعرفة،  دار  املطهرة،  النبوية  والسنة  الكريم  القرآن  يف 

بريوت، ط1، 2009م. ص145.
الباحثني،  من  وجمموعة  العزيز،  عبد  اهلل  عبد  املصلح،    )4(

اإلعجاز العلمي يف القرآن والسنة ص28.
دار  القرآن،  إعجاز  يف  مباحث  مصطفى،  مسلم،  انظر:    )5(
ص176-171.  1996م.  ط2،  الرياض،  املسلم، 
أساسيته  واملفرسون  التفسري  حسن،  فضل  عباس، 
النفائس،  دار  احلديث،  العرص  يف  ومناهجه  واجتاهاته 
الطيار، مساعد  عامن، ط1، 2016م. ص624-623. 
اجلوزي،  ابن  دار  أين،  إىل  العلمي  اإلعجاز  سليامن،  بن 
ط2، 1433هـ. ص131-143. عاطي، يوسف حممد، 
التفسري العلمي للقرآن الكريم حقيقته تارخيه مرشوعيته 
اإلمام  بكلية  ماجستري،  رسالة  ميادينه،  وبعض  ضوابطه 
2007م  بريوت،  اإلسالمية  للدراسات  األوزاعي 

ص277-246.
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أثناء نزوهلا.  ج-القواعد البالغية وداللتها. د-سياق 

املفرسَّ  املثَبتة  العلمية  واحلقائق  هـ-القواعد  اآليات. 

املوضوع.  نفس  املتناولة  اآليات  و-عموم  هبا. 

ز-صحيح املأثور واملرفوع للتفسري النبوي.

وعقلنة  الغيبيات  يف  الوقوع  من  احلذر   -2

سنن  عىل  جتري  ال  أساسًا  خوارق  ألهنا  املعجزات 

الطبيعة. كالبحث يف الذات اإلهلية واملالئكة وأحوال 

التفسري  من  واحلذر  والرصاط.  وامليزان  القيامة 

احتقار  من  واحلذر  العلمية.  والفروض  بالنظريات 

أو رميهم باجلهل.  الصالح  السابقني والسلف  تفسري 

القرآن  لرصيح  املخالفة  النظريات  من  واحلذر 

من  اإلنسان  خلق  ألصل    املخالفة  )كالداروينّية)1( 

آدم عليه السالم(.

والناسخ  العربية  باللغة  العلم  من  يتمكن  أن   -3

والعلم  للمفرس  الالزمة  العلوم  وباقي  واملنسوخ 

أثناء  يف  به  املستعان  النفي  أو  الطبي  أو  التجريبي 

التي اشرتطت عىل  الرشوط  التفسري. واستكامل  هذا 

املفرس.

وترك  التفسري  هذا  يف  التوسط  عىل  احلرص   -4

ل اآلية التي ال يوجد فيها  اإلفراط والتفريط؛ فال حُيمَّ

إشارة علمية ما ال حتتمل. ولو كانت اآلية فيها إشارة 

الباحث  إىل  تنتسب  فكرية  نظرية  هي  الداروينية    )١(
فكرة  صاحب  االنكليزي  داروين  شارلز  اجليولوجي 
البيولوجي(  والتطور  الطبيعة  من  واالرتقاء  )النشوء 
اإلنسان  فيها  بام  احلية  الكائنات  مجيع  أن  تّدعي  والتي 
طريق  عن  صدفة  وتطورت  واحدة  أصول  من  تنحدر 

طفرات غري مقصودة.

واضحة إىل احلقيقة العلمية فال ُيقرص معنى اآلية عىل 

ما ظهر من ذلك التفسري. وأن تكون القاعدة الكونية 

خاضعة لآلية وليس العكس، وأن يكون هذا التفسري 

هداية  كتاب  الكريم  القرآن  أن  إلظهار  مقنعة  وسيلة 

اهلدف  عىل  يؤثر  بنفسه  غاية  التفسري  هذا  يكون  وأاّل 

الرئيس من القرآن الكريم بل يكون وسيلة.

1. 3. 2. ثانيًا: رشوط اإلعجاز العلمي

التفسري  العلمي يف صحة  اإلعجاز  تكمن رشوط 

عىل  احلديث  أو  اآلية  داللة  صحة  ثم  أواًل،  العلمي 

الكشف العلمي اجلديد ثانيًا، وثبوت استحالة معرفة 

البرش هبذا الكشف إبان وقت نزول القرآن ثالثًا)2(.

العلمي  التفسري  بني  الفرق  ثالثًا:   .3  .3  .1

واإلعجاز العلمي

العلمي  اإلعجاز  من  أعّم  العلمي  التفسري  إن 

فكل  مطلق  وخصوص  عموم  عالقة  بينهام  ويوجد 

العكس)3(.  وليس  علميًا  تفسريًا  يعّد  علمي  إعجاز 

فاإلعجاز العلمي هو تفّوق القرآن عىل العلم املتطور 

بإثباته حقائق كونية قطعية ما اكُتشفت إال يف القرون 

احلديث  العلم  يوظف  العلمي  التفسري  بينام  األخرية 

يف رشح اآليات القرآنية. فالتفسري العلمي قد حيتمل 

اخلطأ؛ ألن املفرسِّ جمتهد قد يقع يف اخلطأ أّما اإلعجاز 

بني  مهم  فرق  وهذا  أبدا،  اخلطأ  حيتمل  فال  العلمي 

الباحثني،  من  وجمموعة  العزيز،  عبد  اهلل  عبد  املصلح،    )2(
اإلعجاز العلمي يف القرآن والسنة ص31، 33.

للقرآن  العلمي  التفسري  اهلل،  عبد  الدين  حميي  حسن،    )3(
الكريم مؤرشات ومالمح، جامعة القرآن الكريم والعلوم 

اإلسالمية، أم درمان، ص7.



193

راساُت اإلنسانيُة واملتغرياُت احلياتيُة يف ضوِء الّشيعِة اإلسالميِة« العدد اخلاص باملؤمتر العلمي الدويل األول املشرتك »الدِّ
المحور األول: الحياة: متغيراتها، ونوازلها في نصوص الشريعة اإلسالمية

االصطالحني.

ملصطلح  املختار  التعريف  رابعًا:   .4  .3  .1

العلمي وإشكالية  الكوين واإلعجاز  العلمي  التفسري 

التعريف:

قضية  يف  الباحثة  الدراسات  يف  مفيدة  رحلة  بعد 

املصطلحني  هذين  تعريف  أحاول  العلمي  اإلعجاز 

التفسري  البحث:  من  مىض  ما  مع  يتناسب  بشكل 

رشِح  يف  جيتهُد  الذي  التفسرُي  هو  الكوين:  العلمي 

العلوِم  حقائِق  من  بالقطعيِّ  مستعينًا  القرآنيِة  اآلياِت 

احلديثِة املختلفِة للوصوِل إىل معاٍن جديدٍة تالئُم وضَع 

اآليِة لغويًا وبالغيًا وال تناقُض تفسرياِت السلِف. 

العلمي  التعريف املختار لإلعجاز  وقبل أن نذكر 

متعلقة  مهمة  إشكالية  لدينا  بقيت  الكريم  للقرآن 

بمعناه أال وهي مسألة التحدي فإعجاز القرآن مقرون 

إذا  العلمي  التحدي يف اإلعجاز  أين  بالتحدي، لكن 

ومبارشة  معاينته  يقتيض  باليشء  <التحدي  أن  علمنا 

بالبديل،  اإلتيان  أو  فيه  النقص  إظهار  حماولة اخلصم 

فهذا ال ُيتصّور حصوله فيام يسّمى اإلعجاز العلمي؛ 

عى وجوده من علٍم يف القرآن جمهول بالنسبة  ألن ما ُيدَّ

.
)1(

للمخاطب فبَم يتم التحدي؟>

ويف ذلك إشكالية عميقة الستعامل وذيوع مصطلح 

يعد يمكن  مل  إىل درجة  انترش  الذي  العلمي  اإلعجاز 

صدق  <دالئل  مثل:  آخر  بمصطلح  عنه  االستعاضة 

)١(  حلي، عبد الرمحن، اإلعجاز العلمي.. اجلذور وخلفيات 
تاريخ  الين.  أون  إسالم  موقع  عىل  نرشت  مقالة  النقد، 

الوصول: 1/10/2021. عىل الرابط اآليت:
 https://tinyurl.com/3eh26bsu

أو  العلمية>  احلقائق  إىل  القرآن  <إشارات  أو  القرآن> 

<برهان صدق الوحي> أو <سبق القرآن باحلديث عن 

حقائق الكون> وال يمكن الفكاك عن تلك اإلشكالية 

ببالغته  يكون  القرآين  التحدي  أن  اعتبنا  لو  إال 

البالغي  وإعجازه  بإجيازه  أذعنّا  فإذا  أّواًل.  وأسلوبه 

فإن سبقه وإشارته هلذه احلقائق العلمية أفحم وأقوى 

بوجود  آمنّا  لو  أي  الصدق.   يف  وأدّل  التحدي  يف 

برضورة  لإليامن  يدفعنا  فهذا  البالغي  للقرآن  إعجاز 

<كّل  يشمل  وهذا  اآليات  مضمون  يف  اإلعجاز 

مضمون أتى القرآن عىل يشء منه، سواء كان من أنباء 

أو حتى  الكون،  أو أرسار  الترشيع،  دقائق  أو  الغيب 

 
)2(

ما ال ُيعرف له تصنيف وال تعريف من البرش بعد>.

اإلعجاز  هو  منه  األول  الرشط  املتحدي  جيتز  مل  فإذا 

النوع  إىل  بالبالغة والفصاحة والنظم فكيف سينتقل 

 لذا فإنه يمكننا تعريف 
)3(

الثاين والثالث من اإلعجاز؟

<اإلعجاز العلمي> أو <دالئل صدق القرآن> من دون 

العلم  عىل  الكريم  القرآن  تفّوُق  بقولنا:  التحدي  قيد 

البرش  يكتشفها  مل  بإثباته حقائق كونية قطعية  املتطّور 

إال متأخرًا وهذا التعريف وصلت إىل معناه بعد رحلة 

قضية  يف  الباحثة  الدراسات  يف  البحث  من  طويلة 

اإلعجاز العلمي.

شاكر  حممد  حممود   - )أ11(  الفصل  الدين،  عز  كزابر،    )2(
القرآن من  العلمي يف  التفسري واإلعجاز  - كتاب: براءة 
والعلم،  القرآن  موقع  عىل  نرشت  مقالة  عليه،  الشكوك 

تاريخ الوصول: 1/10/2021. عىل الرابط اآليت:
http://kazaaber.blogspot.com/2013/11/11.html

)3(  املصدر السابق نفسه.
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2. المبحث الثاني: ظاهرة 
التسّرع في نسبة اإلعجازات 

العلمية إلى النصوص الشرعية 
)فايروس كورونا نموذجاً(

زيف  كل  ضّد  ديننا  عن  الدفاع  عىل  نعمل  حينام 

أو خرافة ُتنسب إليه كي ُنظهر وجَهه الّباق احلقيقي 

عدم  يعني  ال  فهذا  تفاهة  أو  سفاهة  كل  عن  وننّزهه 

إنكارنا  أو  بالغيبيات  كفرنا  يعني  وال  لإلسالم  حبنا 

هو  هدفنا  بل  الدين.  قيمة  من  احلّط  أو  للمعجزات 

ثوب  تكتي  التي  واألخطاء  اخلرافات  من  تنقيته 

العلم. 

إن اإلسالم قويٌّ بذاته، بكتابه وسنّته، وال يطلب 

ُمصطنع  علمي  إعجاز  أو  بتفسري  نستشهد  أن  منا 

احلنيف.  ديننا  لشعائر  طبية  أو  صحية  فوائد  فنختلق 

إن الظاهرة التي نحن بصدد عرضها اآلن هي قضية 

وهي  العلمي  واإلعجاز  التفسري  قضية  عن  متطورة 

ملتصقة به أشد االلتصاق أال وهي قضية االستعجال 

باألحداث  الرشعية  النصوص  ربط  يف  والتخّبط 

الكونية، واخللط بني اخلرافة واملعجزة.

تطل  الزمن  من  عقد  أو  سنوات  مخس  كل  ففي   

والتفسريات  املتعّسفة  التأويالت  من  جمموعة  علينا 

الباردة فرتبط اآليات باألحداث املعارصة ربطًا يفقد 

الرشعية معناها ويقلل من جاللتها. ومن  النصوص 

تلك االدعاءات املندثرة:

رشاد  للمهرطق   19 للرقم  خرافية  -إعجازات   

خليفة. 

- وجود معجزة مزعومة يف كلمة )جرف هار( من 

ڎ  ڈ  ڈ    ژ  ژ   ڇ  قوله عز وجل: 

ڑ   ڑ  ک  ک  ک  ک  گ  گ    گ  گ  
ڻ   ڻ    ں   ں   ڱڱ   ڱ      ڱ   ڳ    ڳ   ڳ   ڳ  
ڻ  ڻ  ڇ )سورة التوبة( وأهنا إشارة الهنيار 
برجي التجارة العاملي يف سورة التوبة، واغرتار الناس 

بذلك. وهذا كذب حمض.

التحليق فوق  الطائرات عىل  ادعاء عدم مقدرة   -

الكعبة ألهنا مركز األرض. وهذا بسبب منع اململكة 

أو  اجلاذبية  يف  خللل  وليس  للمصلني  راحًة  لذلك 

طبقات اهلواء كام زعم أصحاب هذا االدعاء. 

- إشارات القرآن لنظرية التطور الداروينية يف آية 

ڇ ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڇ )سورة نوح( وألشعة إكس 

ڇ   ڇ   ڇ       چ   چ   ڇ  اهلمزة:  سورة  آيات  يف 

)سورة اهلمزة( وللتطهري من  ڇ  ڇ    ڍ  ڍ    ڌ  
اجلراثيم واألوبئة يف آية ڇ ۆ     ۆ   ۈڇ )سورة 

تأويالت  حمض  هي  أمثلة  من  سبق  ما  وكل  املدثر( 

متعّسفة ال يوافقها الوضع اللغوي للكلمة العربية عند 

النظرية  قطعية  وال  اآليات  سياق  وال  الوحي  نزول 

املفرسَّ هبا. 

ولو بحثنا يف الشبكة العنكبوتية عن عباريت <التفسري 

مع  للقرآن>  العلمي  <اإلعجاز  أو  للقرآن>  العلمي 

ألف  ثالثني  عىل  يزيد  ما  لنا  لظهر  االقتباس  عالمتي 

نتيجة  ألف  وأربعني  وثامنية  األوىل،  للعبارة  نتيجة 

عالمات  وضع  دون  من  بحثنا  ولو  الثانية.  للعبارة 

االقتباس لظهر لنا أضعاف ما سبق من نتائج. 
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لدى  العلمي  اإلعجاز  سوق  سكن  أن  وبعد 

التّجار به وقّل ُمشرتوه. استعّدوا ملوجة جتارية جديدة 

فالعجز  احلالية،  الفرصة  ملواكبة  مهمهم  وشحذوا 

الدكتور  يقول  كام  عامليٌّ  كورونا  أمام  اليوم  العلمي 

التلفيقات  وجدت  وهكذا  حلي)1(.  الرمحن  عبد 

وسنرصد  والذيوع.  لالنتشار  طريقا  هلا  والشائعات 

التواصل  ومنّصات  األخبار  مواقع  يف  أشهرها  اآلن 

االجتامعي ومنّصات الباحثني عن اإلعجاز العلمي.

باسم  الخرافات  األول:  المطلب   .1  .2

الدين

تفسري  اصطالحي  نجد  ال  قد  اخلرافات  هذه  يف 

أو إعجاز علمي ولكننا نالحظ فيها وجود ادعاءات 

كاذبة تشري إىل معنى تفّوق الدين عىل العلم وأن الدين 

لديه حل رسيع لكورونا! من تلك اخلرافات:

اخلرافة 1: كورونا أشارت إليها آيات سورة املدثر

ق يف مواقع التواصل االجتامعي  شاع تأويٌل صبياين ملفَّ

أن سورة املدثر أشارت إىل كورونا قبل 14 قرنا، فاآلية 

الفاسد  التأويل  حسب هذه  ڇ  ڎ  ڎ  ڈ   ڈ   ڇ 

إشارة لسنة 2019، أو السم الفايروس كوفيد 19. 
وكررته صحف ومواقع عدة)2(

)١(  حلي، عبد الرمحن، كل هذه الرّتهات عن اإلعجاز العلمي 
بتاريخ: 2020/04/22/ عىل  مقالة نرشت  وكورونا، 
موقع العريب اجلديد. تاريخ الوصول 2021/09/30.

عىل الرابط اآليت:
https://tinyurl.com/kap4fxdp 

)2(  هاليل، حمفوظ، حقيقة ذكر مرض كورونا بسورة املدثر يف 
القرآن الكريم، مقالة عىل صحيفة الوكالة نرشت بتاريخ: 
 .2021/09/30 الوصول:  تاريخ   .2020/03/24

مكة  يف  نزلت  آليات  ق  واملَُلفَّ الوليد  التأويل  هذا  إن 

قبل 14 قرنا فيه جترٌأ وجتاوز جلميع الضوابط العلمية 

جلميع  وخمالفٌة  العلمي،  واإلعجاز  بالتفسري  اخلاصة 

نزلت  اآلية  هذه  إن  إذ  األول.  املبحث  يف  ُذكر  ما 

التفسري  كتب  يف  اشتهر  كام  املغرية  يف  الوليد  عىل 

وأسباب النزول؛ لذا فإن هذا التأويل باطل من حيث 

االستدالل واإلسقاط عىل الواقع. خصوصا أن اآلية 

مالئكة(  إال  النار  أصحاب  جعلنا  )وما  بعدها  التي 

النار وخزنة  اآليات عن  أن سياق  بكل وضوح  تفيد 

جهنم.

يف  البقرة  سورة  يف  شعرة  وجدت  لو   :2 اخلرافة 

من  فستشفيك  مائها  من  ورشبت  بيتك  مصحف 

كورونا أنت وأحبابك!

بالتزامن مع انتشار اخلرافة السابقة ظهرت قّصة درامية 

إحداهّن  أن  االجتامعي  التواصل  مواقع  يف  مبتذلة 

منامها وكان خيبها )يف  الرسول ملسو هيلع هللا ىلص يف  رؤية  اّدعت 

املنام( أن من رأى شعرته يف سورة البقرة فسيجد فيها 

شفاء من فايروس كورونا بإذن اهلل!

ومرص  تركيا  يف  انترشت  اخلرافة  هذه  أن  يف  الغريب 

وبالد املغرب وبالد الشام وربام انترشت يف مجيع العامل 

أيضًا وُترمجت إىل لغات ثانية! فهل اإلعجاز يف القرآن 

عجز  هناك  أم  الشفائية؟  قدرهتا  يف  أم  الشعرة  يف  أم 

رؤية مكذوبة  ناس  عقول مصّدقيها؟ وكيف يصدق 

عىل رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص ؟ وهل نصدق كل شخص ادعى 

عىل الرابط اآليت:
 https://www.elwekalanews.net/411656
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أنه رأى النبي ملسو هيلع هللا ىلص ؟ وهل أمر النبي أصحابه برشب ماء 

شعره يف حياته؟ فكيف ُيرّغب يف رشهبا حال وفاته ومل 

يأمر بذلك حال حياته؟ ولامذا فقط الشعرة يف سورة 

البقرة دون غريها.. بالتأكيد هذه اخلرافة تقصد العبث 

واالستخفاف بعقول الناس إلبعادها عن دينها.

اخلرافة3: األعجوبة الومهية ابن سالوقيه يتنبأ بظهور 

كتابه  يف  كذلك  ودّون  مارس،  شهر  يف   19 كوفيد 

أخبار الزمان ص365 الذي مل يطبع إىل اآلن!

أقدمت بعض الصفحات اإللكرتونية االجتامعية عىل 

وأسامء  بتارخيها  الناس  جهل  مستغلة  خرافة  ترويج 

االسم  هبذا  شخصية  توجد  ال  إذ  وكتبهم،  علامئها 

وال يوجد كتاب خمطوط وال مطبوع احتوى عىل هذه 

تساوى  اذا  )حتى  اخلرافة>  يف  ذكرت  التي  العبارات 

الزمان-منع  مرض  )20=20(وتفشى  الرقامن  

اجلراد-وتعب  الضجيج-واجتاح  احلجيج-واختفى 

العباد-ومات ملك الروم-من مرضه الزؤوم-وخاف 

األخ من أخيه-ورصتم كام اليهود يف التيه-وكسدت 

مارس- شهر  االثامن-فارتقبوا  األسواق-وارتفعت 

الناس-ويشيب  ثلث  األساس-يموت  هيد  زلزال 

الطفل منه الراس(!

ال أظن أن مستوى لغة كاتب يف القرن الرابع اهلجري 

هبذه  يكتب  فصار  العجيب  املستوى  هلذا  تدنى  قد 

أيضا!  امليالدي  التاريخ  ويستعمل  الرديئة  اللهجة 

قرون   10 قبل  التنبؤ  يستطيع  شخص  يوجد  ال  بل 

بفايروس كورونا أصالً. وكتاب أخبار الزمان ينسب 

يف احلقيقة لعي املسعودي وال ينسب لسالوقيه. وليس 

فيه تلك العبارات املذكورة يف اخلرافة. بل إن التأريخ 

بالشهور الشمسية كامرس وشباط وغري ذلك مل يكن 

معروفا عند املؤرخني القدماء.

في  الغلو  الثاني:  المطلب   .2  .2

استعمال مصطلح اإلعجاز العلمي:

واندثرت  شاعت  خرافات   3 ألهم  أمثلة  عرضنا 

زالوا  ما  الباحثني  بعض  هناك  ولكن   2020 سنة 

ما لإلسالم حول  إعجازية  مرّصين عىل وجود صفة 

فايروس كورونا. فهم يف ومهها عالقون. يسيئون إىل 

يف  ويتبارون  إليه،  حيسنوا  أن  بدل  اإلعجاز  مصطلح 

الطهارة والصالة والصوم  أن  املثبتة  إظهار األبحاث 

والوضوء هي احلل الوحيد لكورونا. من تلك النامذج 

املغالية:

نموذج 1. <النقاب والوضوء يزيل عنك كورونا>!

ظهر الدكتور )أسامة حجازي( املتكلم عىل قناة الرمحة 

تزيل  والوضوء  كاحلجاب  اإلسالمية  القيم  أن  وأكد 

كورونا. وانترش الفيديو مع انتشار الفايروس األويّل. 

يف  والتدّين  العلم  بني  يوّفق  أن  الدكتور  حاول  وقد 

حماولة كثريًا ما يبالغ فيها ويتكلف)1(.

نموذج 2. <وجوب حلق اللحية لتثبيت القناع الطبي 

خرافٌة، وإطالُة اللحية تطيل املناعة ضد كورونا>!

عنك  يزيل  والوضوء  النقاب  بسام،  حجازي،  انظر:    )١(
كورونا )مقطع مرئي(. تاريخ الوصول: 2021/09/30 

عىل الرابط:
https://drive.google.com/file/d/1asZRlSIoWSU6hMuD-

ju1Uqksi-LxoEgW9/view
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ينقل كاتب املقالة عن الباحث أسامة سعد آل شاكر 

عن الطبيبة املتخصصة بتجميل الشعر أولغا كوخاس 

نفيها خرافة وجوب حلق اللحية ليكون القناع الطبي 

وغسلها  اللحية  إطالة  يف  الصواب  وأن  فعالية.  أكثر 

التاجي  الفايروس  اخرتاق  من  اجللد  حتمي  كي 

للجلد كام تقول الطبيبة وهلذا قال النبي ملسو هيلع هللا ىلص : <قّصوا 

الشوارب وأعفوا اللحى خالفوا املرشكني>)1(. اه. وال 

أدري ما عالقة هذا احلديث باإلعجاز العلمي؟ وهل 

استدّل الباحث أم املحاور باحلديث النبوي الرشيف 

يوجد  ال  حال  كّل  عىل  الشعر؟  بتجميل  املختّصة  أم 

سبب مقنع إلدخال مصطلح اإلعجاز يف إطالة شعر 

اللحية.

يقيض  اخلب  آخر  يف  املضمضة  إعجاز  نموذج3. 

أن  أوله. وترصيح جلنة علمية  الصيام يف  عىل إعجاز 

كورونا..  إيقاف  عىل  ويساعد  احللق  جيّفف  بالصيام 

ويف الوقت نفسه تويص اللجنة باملضمضة!!

باإلعجاز  املهتمة  املواقع  أحد  عىل  مقالة   انترشت 

يقلل  <الصيام  عنواهنا:  والسنة  القرآن  يف  العلمي 

اإلصابة بفريوس كورونا مع الفيديو>)2(. 

أسامة سعد  الكورونا مع–  احلاج، أمحد، حوار يف زمن    )١(
والسنة  القرآن  يف  اإلعجاز  علوم  يف  الباحث  شاكر–  آل 
بتاريخ  العراق(  صوت  موقع  عىل  )مقالة  النبوية، 

2020/04/15 عىل الرابط:
 https://tinyurl.com/y6c3smbx

بفريوس  اإلصابة  يقلل  الصيام  الدائم،  عبد  الكحيل،    )2(
كورونا مع الفيديو، مقالة نرشت عىل الرابط:

  https://kaheel7.net/?p=22468 

تاريخ الوصول: 2021/09/30.

عن  علمية  وجتارب  طبية  بأدلة  املقالة  واستشهدت 

قدرة الصيام عىل حتفيز مقاومة اجلسم وزيادة املقاومة 

فيه مع ذكر ستة مصادر لعلامء وباحثني يف علم التغذية 

الصيام. وأكد أحدهم )البوفسور يوهان  فوائد  عىل 

غيساكى/prof. Johan Giesecke( وهو خمتص 

يف علم األوبئة أن جفاف احللق يساعد أبدًا عىل احلامية 

من كورونا وجيزم أن الصيام يقلل من خطر فايروس 

كورونا.. 

التعليق  يمكن  للريبة  مثري  يشء  أي  يوجد  ال  هنا  إىل 

عليه.. لكن احلبكة اإلعجازية مل تكتمل هنا، إذ جاء يف 

املقالة باحلرف الواحد: <البوفسور ينصح الصائمني 

أخرى  بكلمة  يوم..  كل  مرات  عدة  الفم  بمضمضة 

ينصحون بالوضوء!>

آخر  بإعجاز  هنا  اإلعجاز  نقضنا  لقد  األسف  مع 

املبالغة  ينهانا الرسول ملسو هيلع هللا ىلص عن  خيالفه وينقضه. كيف 

يأيت دعاة اإلعجاز  ثم  الصيام  أثناء  االستنشاق يف  يف 

حتمي  علمية  معجزة  فيها  املضمضة  أن  فيحتجون 

املبالغة يف  من فايروس كورونا والنبي ملسو هيلع هللا ىلص ينهى عن 

<َأْسبِِغ   : قال  إذ  الصيام  يف  واملضمضة  االستنشاق 

االْستِنَْشاِق  يِف  َوَبالِْغ  األََصابِِع  َبنْيَ  ْل  َوَخلِّ اْلُوُضوَء 

من  أّما  الدين،  جهة  من  هذا  َصاِئاًم>)3(  َتُكوَن  َأْن  إاِل 

انظر:  صبة،  بن  لقيط  عن  داود  وأبو  الرتمذي  رواه    )3(
الرتمذي، حممد بن عيسى، سنن الرتمذي )اجلامع الكبري(، 
اإلسالمي،  الغرب  دار  معروف،  عواد  بشار  حتقيق: 
بريوت، ط1، 1996م. 147/2/رقم احلديث: 788. 
أيب  سنن  السجستاين،  األشعث  بن  سليامن  داوود،  أيب 
داوود )السنن(، حتقيق: شعيب األرناؤوط وحممد كامل 
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رطوبة  تسبب  املضمضمة  فإن  والتجربة  العلم  جهة 

لو  احللق  رطوبة  إىل  تؤدي  وقد  الصيام  أثناء  يف  الفم 

بالصيام  توصينا  العلمية  واللجنة   ! اإلنسان  بالغ 

بني  نجمع  فكيف  اخلب!  أول  يف  جافًا  حلقنا  ليكون 

اإلعجازين: اجلفاف والرطوبة؟!

2. 3. عدم الدقة يف املصطلحات

أو  العلمي  اإلعجاز  مصطلح  إطالق   .1  .3  .2

الديني وإرادة معنى اإلعجاز الترشيعي

اإلعجاز  عن  يتحدث  أمريكا  من  <باحث  نموذج1. 

بروفيسور  ومضمونه:  كورونا>)1(.  عالج  يف  العلمي 

بالترشيعات  يستشهد  االجتامع  علم  يف  أمريكي 

اإلسالمية يف مواجهة اجلوائح ونظافة اإلسالم.

ال شك أن هناك فرقًا بني اإلعجاز العلمي واإلعجاز 

الترشيعي فقد ذكرنا يف بداية البحث تعريف اإلعجاز 

العلمي. أما اإلعجاز الترشيعي فقد ُعّرف بأنه: إثباُت 

أحكام  متاثل  أحكاٍم  ترشيع  عن  مجيعًا  آدم  بني  َعْجز 

القرآن الكريم أو السنة النبوية متعلقٍة بالفرد واألرُْسة 

2009م.  ط1،  دمشق،  العلمية،  الرسالة  دار  بلي،  قره 
100/1/رقم احلديث: 142.

عن  يتحدث  أمريكي  باحث  الدائم،  عبد  الكحيل،    )1(
عىل  نرشت  مقالة  كورونا،  عالج  يف  العلمي  اإلعجاز 

الرابط:  
 http://www.kaheel7.com/ar/index.php/2012-12-04-18-

32-28/2095-2020-04-05-02-41-56

األصي  اخلب  عن  ناقال   .2021/09/30 الوصول:  تاريخ 
باللغة باإلنكليزية:

https://www.newsweek.com/prophet-prayer-muham-
mad-covid-19-coronavirus-1492798

االستشهاد  فإن  لذا  املجاالت؛  ومجيع  واملجتمع 

بالترشيعات اإلسالمية عىل النظافة والطهارة ُيصنّف 

اإلعجاز  ضمن  وليس  الترشيعي  اإلعجاز  ضمن 

العلمي كام أوهم عنوان اخلب.

فايروس  خيص  فيام  الديني  <اإلعجاز  نموذج2. 

الترشيعي لإلسالم  كورونا>)2(. ومضمونه: اإلعجاز 

يف حتريم اخلبائث وترشيع الطهارة.

تناول كاتب املقالة مسألة التجديد يف التفسري ومسألة 

األربعة والسبب  املذاهب  أكل اخلفاش ضمن  حكم 

يف حتريمه كونه من اخلبائث التي ال تستسيغها العرب 

أثناء  الوجه يف  تغطية  النبي ملسو هيلع هللا ىلص يف  أمهية سنة  وتناول 

نظام  أول  وضع  يف  اإلسالم  بريادة  وأشاد  العطاس 

الديني  لإلعجاز  كله  ذلك  ونسب  الصحي  للحجر 

يف عنوان املقالة وكان عليه الدقة واستعامل مصطلح 

اإلعجاز الترشيعي مكان اإلعجاز الديني.

2. 3. 2. إدخال املعنى اللغوي باملعنى الرشعي

الفايروس من جنود اهلل؟ )إشكالية  نموذج: هل 

املصطلحات وتضارب االجتاهات(

أثاَر معضلة  إنه  إذ  الفايروس  كم عجيب أمر هذا 

باختصار  والسبب  الطبية  معضلته  جانب  إىل  لغوية 

معظم  باصطالح  تطلق  اهلل  جنود  كلمة  أن  شديد 

وأمىض  وجّل  عّز  اهلل  أوامر  نفّذ  من  كّل  عىل  الناس 

خيص  فيام  الديني  اإلعجاز  حممد،  فتحي،  انظر:     )2(
فايروس كورونا، مقالة نرشت عىل موقع الديار بتاريخ: 
.2021/09/30 الوصول:  تاريخ   ،2020/04/09

عىل الرابط:
  https://tinyurl.com/579px8xu
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بخالقهم  الناس  ليذّكر  جاء  الفايروس  فهذا  مشيئته، 

أجيوز  وجّل.  عّز  اهلل  بمشيئة  إال  أحدًا  يصيب  وال 

أنه يترصف  لنا أن نقول عنه هو <جند لغري اهلل>، أو 

من  األول  الفريق  حجة  هذه  ال.   نفسه؟!  تلقاء  من 

ۋ  ۋ      ۅ   ڇ  الباحثني املستدلني بعموم قوله تعاىل: 

ڃ   ڃ   ڇ  وقوله:  )املدثر:31(  ڇ  ۉې   ۉ         ۅ  
عىل  اهلل  فجنود  )الفتح:4(.)1(  ڇ  چچ   چ   
نوعني: جنود رمحة وجنود عذاب)2(. والعلل السببية 

ونواميس الكون يقال عليها إهنا من جند اهلل.

الباحثني  من  آخر  فريٌق  رأى  متاما  النقيض  عىل 

األوبئة  عىل  اهلل  جنود  لفظ  إطالق  أن  والعلامء 

للمصطلحات  ومتييع  خطورة  فيه  كورونا  فيها  بام 

بالدواء  عليه  نتغلب  أن  يمكن  املرض  ألن  الدينية؛ 

يوما ما، واهلل عز وجل يقول: ڇ ۆ   ۆ  ۈ  ۈ    

هذا  عىل  سنتغلب  فكيف  )الصافات:173(  ٴۇڇ 
الفايروس لو كان من جنود اهلل الغالبة التي ال هُتزم؟ 

وهل نحن عباد اهلل من أعدائه كي يرسل إلينا جنوده؟ 

ولامذا يبدو خطيب اجلمعة حينام يطلق هذا اللفظ يف 

أثناء وعظه متعاطفًا مع الفايروس؟)3( فجنود اهلل يف 

)١(  سامل، زهري، ونفر من قدر اهلل إىل قدر اهلل، مقالة نرشت 
عىل موقع مركز الرشق العريب، بتاريخ: 2020/03/24. 

تاريخ الوصول: 2021/09/30. عىل الرابط:
 https://tinyurl.com/cmh4mvw

فايروس  هل  بغزة،  فلسطني  بدولة  األوقاف  وزارة    )2(
بتاريخ  نرشت  مقالة  اهلل؟  جند  من  جندي  كورونا 
 .2021/09/30 الوصول،  تاريخ   .2020/09/10

عىل الرابط:
 https://tinyurl.com/rea7ehkk 

جنود  من  جندي  –كورونا–  عياش،  حممد  الكبيي،    )3(

ابن  اإلمام  قال  كام  أنواع  مخسة  عىل  القرآن  اصطالح 

اجلوزي:  

ۋ  ۋ      ۅ  ۅ  ۉ        . 1 ڇ  املالئكة يف قوله تعاىل: 

ۉې  ڇ )املدثر:31(
ۈ  . 2 ۆ   ۆ    ڇ  قوله:  يف  واملؤمنون  الرسل 

ۈ    ٴۇ  ڇ )الصافات:173(
گ        ڳ  . 3 گ   ڇ  تعاىل:  قوله  يف  الذرية 

ڳ  ڇ )الشعراء:95(
اجلموع املحاربة يف قوله تعاىل: ڇ ٿ  ٿ  . 4

ڇۈ   ڇ )النمل:37( و  ٿ      ٿ       ٹ  ٹ    ٹ  ٹ  
ۈ  ٴۇ  ۋ   ۋ  ڇ )البوج:17(

النارص يف قوله تعاىل: ڇ ۆئ  ۈئ  ۈئ  . 5
ېئ   ېئ   ېئ  ىئ  ىئ  ڇ )مريم:75( )4(

ولذا فإن إطالق لفظ اجلند عىل هذا الفايروس ال 

يدخل يف أبواب تسميات القرآن للجند بل يمكن أن 

نقول هو من باب التشبيه أو املجاز ال احلقيقة. وحِرّي 

بتلك املسألة كتابة بحث لغوي منفصل ودراسة خمتلفة 

كي ال يطول البحث. واألوىل عدم الترسع يف إطالق 

لفظ جند اهلل عىل هذا الفايروس. واألفضل أن يقال 

هو ابتالء من اهلل لعباده؛ ألن الطاعون الذي تويّف به 

اهلل أم عدو جتب حماربته، مقالة نرشت عىل موقع إسالم 
عب  املتاحة   .2021/09/30 الوصول:  تاريخ  ويب، 

الرابط:
 https://tinyurl.com/eb2sprae

)4(  ابن اجلوزي، عبد الرمحن بن عي، نزهة األعني النواظر 
يف علم الوجوه والنظائر، حتقيق: حممد عبد الكريم كاظم 
1984م.  ط1،  بريوت،  الرسالة،  مؤسسة  الرايض، 

ص234-233.
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مجع كبري من الصحابة كان بأمر من اهلل سبحانه وتعاىل 

أيضا، فهل ُيقبل لو قيل: مات الصحابة بجند اهلل؟! 

الخاتمة ونتائج البحث
شغلت  هذا  يومنا  إىل  العرشين  القرن  امتداد  عىل 

للقرآن  العلمي  والتفسري  العلمي  اإلعجاز  قضيتا 

املسلمني  الباحثني  من  عريض  مجهور  أذهان  الكريم 

املسلمني  املسلمني وكانت سببًا يف دخول غري  وغري 

العقد  يف  اإللكرتونية  املواقع  واحتفلت  اإلسالم.  يف 

العلمي  اإلعجاز  معاين  تناولت  بتحليالت  األخري 

لتؤكد لنا معنى تفّوق القرآن الكريم والسنة النبوية عىل 

العلم احلديث. وُأختمت مقاالت الباحثني يف الرشيعة 

مّههم  وصار  العلمي  اإلعجاز  بمصطلح  اإلسالمية 

أو  ضعيفة  كانت  -ولو  احلديثة  االكتشافات  مالحقة 

حمل بحث- ليعلنوا للجامهري – من دون حتقيق ومن 

يف  العلم  سبقا  قد  والقرآن  اإلسالم  أن  تأكد-  دون 

مصطلح  باستعامل  وبدأ  قرنا.  عرش  بأربعة  ما  مسألة 

والدجالون وصار شغل من ال  املشعوذون  اإلعجاز 

شغل له وحسبنا اهلل ونعم الوكيل. وبعد أن صّدقت 

الدعاة  من  فريق  هلم  تصّدى  إشاعاهتم  بعض  الناس 

ويوّضحوا  زيفها  ليكشفوا  العلم  وطالب  والعلامء 

حقيقتها.

سيدرك  تارخيه  عب  التفسري  علم  يتتبع  من  إن 

ورضورية  مفصلية  بمراحل  مروره  شبهة  أدنى  بال 

نرى  التجديد. وهلذا  نحو  به  والدفع  تطوره  إىل  أّدت 

متثلت  القرن  هذا  يف  الكونية  بالعلوم  التفسري  مرحلة 

والعثرات  اخلطأ  فيه  كثر  اجتاه  األول:  اجتاهني:  يف 

والضعف. واآلخر: كان حماولة صحّية منضبطة نوعًا 

ما تسعى إىل الربط بني الدين والعلم يف عامل متوّحش 

يقّدس الامدة ويلغي األخالق والدين من حياة الناس. 

بّراقة كاشفة عاّم جيول يف  التفسري زجاجة  فكأنام علم 

امليدان الفكري اإلسالمي من مذاهب أو فلسفات أو 

نظريات. وما كانت تلك إال حماولة لفهم آيات القرآن 

بالامدة  املتعلق  واقعنا  عىل  معانيها  وإسقاط  الكريم 

بشكل أو بآخر. 

ونحن يف هذه الدراسة حاولنا رصَد هذه الظاهرة 

من  فيه  وقعوا  ما  وتفنيد  الباحثون  أورده  ما  وحتليل 

خطأ. ومما توصلنا إليه:

أوال: إن آياِت القرآِن الكريِم ونصوَص األحاديِث 

النبويِة الرشيفِة ال تتناوُل مجيَع حاالتِنا اجلزئيِة املتبّدلة، 

كتاٍب  إىل  يتحّوَل  أن  املعِجز  الفرقاِن  من  ُيطلب  فال 

طّبي فيزيائي، وال جيوُز لنا أن نربَِط كلَّ فتنٍة أو واقعٍة 

ينايف  إسقاطًا  فنُسقَطها  اآلفاق  ٍمفتوِح  بنّص  حمدودٍة 

أصوَل التفسرِي وقواعَده. فاملسلُم الفطُِن كام هو َمدعوٌّ 

إىل التفّكِر يف آيات اهلل القرآنية والكونية والربِط بينِها، 

مدعوٌّ أيضًا إىل التثبُِّت والرتّوي يف إسقاِط النصوص 

العلميِة قبَل  الواقِع املعارص والتأّكِد من احلقائِق  عىل 

أن ُيفرسِّ هبا اآليات.

وأسلوبِه  ببالِغتِه  يكوُن  القرآين  ي  التحدِّ إن  ثانيا: 

البالغي  وإعجاِزه  القرآن  بإجياِز  أذعنّا  فإَذا  أواًل. 

أفحُم  لعّدِة حقائَق علميٍة وكونيٍة  َسبَْقه وإشاَرته  فإنَّ 

فمن  وأبلغ!  الصدق  يف  وأدلُّ  التحّدي،  يف  وأقوى 



201

راساُت اإلنسانيُة واملتغرياُت احلياتيُة يف ضوِء الّشيعِة اإلسالميِة« العدد اخلاص باملؤمتر العلمي الدويل األول املشرتك »الدِّ
المحور األول: الحياة: متغيراتها، ونوازلها في نصوص الشريعة اإلسالمية

تلقائيًا  إيامُنه  يدَفُعه  الكريم  القرآن  نظِم  بدّقة  يؤمُن 

لَقبوِل كل ِمضموٍن أتْت به اآليُة سواًء أكان من أنباء 

الغيب أو دقائق الترشيع، أو أرسار الكون، أو حتى ما 

ال ُيعرف له تصنيٌف وال تعريٌف من البرش بعد.

بفايروس  القرآيِن  النِص  ربِط  يف  التخبطُّ  ثالثا: 

كورونا حَيُطُّ من قيمِة ُمصطلِح اإلعجاِز العلميِّ للقرآِن 

واملسلمنَي  اإلسالِم  عىل  بالسلِب  يعوُد  مما  الكريِم؛ 

ذلك  ومن  وآياتِه.  الديِن  حقائِق  يف  الشكَّ  وُيورث 

ابتداًء  يشء  بكلِّ  املصطلِح  هذا  ربِط  عىل  اإلرصاُر 

ُذكرت يف  التي  باألطعمِة  وانتهاًء  الدينيِة  الشعائِر  من 

القرآن الكريم ففقدت كلمُة اإلعجاِز معناها. 

القرآِن  آليات  علمي  إعجاٍز  أيُّ  يوجد  ال  رابعا: 

الكريِم أو إشارٌة ما حول فايروس كورونا إىل تارخينا 

وهو  الترشيعي  املجال  يف  وحيد  إعجاٍز  سوى  هذا. 

َيشمُل كلَّ وباء وال خيصُّ كورونا فقط. وهو حديٌث 

 ،) صحيٌح عن النبي ملسو هيلع هللا ىلص: )ال ُيوَرُد مُمِرٌض عىل ُمِصحٍّ

وحديث: )إَذا َسِمْعُتْم به بَأْرٍض فال َتْقَدُموا عليه، وإَذا 

فهناك  منه(.  ِفَراًرا  ُرُجوا  خَتْ فال  هَبا  وَأْنُتْم  بَأْرٍض  وَقَع 

الترشيعي.  واإلعجاز  العلمي  اإلعجاز  بني  فرق 

علمّيًا،  إعجازًا  فيها  أّن  قيَل  التي  االدعاءاِت  أما 

وفنَّْدَناها داخَل البحث، فمنها: أنَّ الصياَم والوضوَء 

واملضمضَة والنقاَب وإعفاَء اللحيِة يقي من كورونا. 

ومنها تفسرُي بعِضهم آية سورة املدثر ڇ ڎ  ڎ  ڈ   

ڈ  ڇ بأهنا فريوس كوفيد 19!!!
العلمي  التفسرِي  مصطلحاِت  إن  خامسا: 

واقعًا  أصبَحْت  قد  والترشيعي  العلمي  واإلعجاِز 

نجُده يف األبحاِث والندواِت واملؤمتراِت والدراساِت 

الرشعيِّة، وهي مصطلحاٌت تتاميُز بعَضها عن بعض. 

واألَوىل  استعامهِلا.  يف  الدّقَة  توّخي  الباحثني  وعىل 

القرآِن  القرآن> أو <إشاراُت  استعامُل: <دالئُل صدِق 

أو  الوحي>  صدِق  <برهاُن  أو  العلمية>  احلقائِق  إىل 

<َسبُق القرآِن باحلديِث عن حقائِق الكون>. 

اهلل>  <جنِد  كلمِة  إطالِق  الترّسِع يف  عدُم  سادسا: 

عىل فايروس كورونا واهلُل أعلم.

مصطلِح  استعامِل  يف  الغلوِّ  ظاهرَة  إن  سابعا: 

اإِلعجاِز العلمّي التي رصدنا أمثَلَتها يف داخِل البحث 

وقد  املرتّدي..  احلضارِي  للواقِع  زائٌف  تلميٌع  هي 

تورُث شعوَر االنتصاِر اللَّحظيِّ عىل الساحِة الفكرّيِة 

يف أثناِء اهلزائِم الـَميدانيِة املتتابَِعة.

العلمي  التفسري  مصطلح  دقة  اختالف  إن  ثامنا: 

وتعدد  حكمه  يف  واالضطراب  معناه  وتشّوش 

تعريفاته -رغم كونه من أنواع التفسري بالرأي- يرجع 

العلوم  بمفهوم  العلم  1-حرص  أمهها:  أسباب  لعدة 

الكونية. 2-اختالف رؤية كل باحث يف عالقة العلم 

يرامها  بالتفسري خصوصًا والدين عموما، فمنهم من 

متوافقني ومنهم من يرامها متاميزين أو متباينني. 

ثبت المصادر والمراجع 
والروابط اإللكترونية

األعني . 1 نزهة  عي،  بن  الرمحن  عبد  اجلوزي،  ابن 

عبد  حممد  حتقيق:  والنظائر،  الوجوه  علم  يف  النواظر 

بريوت،  الرسالة،  مؤسسة  الرايض،  كاظم  الكريم 
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ط1، 1984م.

زكريا . 2 بن  فارس  بن  أمحد  الرازي،  فارس  ابن 

القزويني الرازي، مقاييس اللغة، حتقيق: عبد السالم 

حممد هارون، دار الفكر، د.م، ط2، 1979م.

عي . 3 بن  مكرم  بن  حممد  الدين  مجال  منظور،  ابن 

دار  العرب،  لسان  اإلفريقي،  الرويفعي  األنصاري 

صادر، بريوت، د.ط، د.ت.

أيب داوود، سليامن بن األشعث السجستاين، سنن . 4

أيب داوود )السنن(، حتقيق: شعيب األرناؤوط وحممد 

ط1،  دمشق،  العلمية،  الرسالة  دار  بلي،  قره  كامل 

2009م. 100/1/رقم احلديث: 142.

املجددي، . 5 اإلحسان  عميم  حممد  البكتي، 

التعريفات الفقهية، دار الكتب العلمية، بريوت، ط1، 

2003م. 

الرتمذي، حممد بن عيسى، سنن الرتمذي )اجلامع . 6

الغرب  دار  معروف،  عواد  بشار  حتقيق:  الكبري(، 

147/2/رقم  1996م.  ط1،  بريوت،  اإلسالمي، 

احلديث: 788. 

كشاف . 7 الفاروقي،  عي  بن  حممد  التهانوي، 

نارشون،  لبنان  مكتبة  والعلوم،  الفنون  اصطالحات 

حتقيق وترمجة جمموعة من الباحثني، ط1، 1996م.

احلسيني . 8 بن  حممد  بن  عي  احلسن  أيب  اجلرجاين، 

باسل  حممد  حتقيق:  التعريفات،  احلنفي،  الرشيف 

ط2،  بريوت،  العلمية،  الكتب  دار  السود،  عيون 

2006م. 

الفارايب، . 9 محاد  بن  إسامعيل  نرص  أبو  اجلوهري، 

الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية، حتقيق: أمحد عبد 

 1399 بريوت،  للماليني،  العلم  دار  عطار،  الغفور 

هـ /1979م.

احلاج، أمحد، حوار يف زمن الكورونا مع –أسامة . 10

سعد آل شاكر– الباحث يف علوم اإلعجاز يف القرآن 

العراق(  صوت  موقع  عىل  )مقالة  النبوية،  والسنة 

بتاريخ 2020/04/15 عىل الرابط:

 https//:tinyurl.com/y6c3smbx

يزيل . 11 والوضوء  النقاب  بسام،  حجازي، 

الوصول:  تاريخ  مرئي(.  )مقطع  كورونا  عنك 

2021/09/30 عىل الرابط:

https://drive.google.com/file/d/1asZRlSIo-

WSU6hMuDju1Uqksi-LxoEgW9/view

العلمي . 12 التفسري  اهلل،  عبد  الدين  حميي  حسن، 

القرآن  جامعة  ومالمح،  مؤرشات  الكريم  للقرآن 

الكريم والعلوم اإلسالمية، أم درمان.

عن . 13 الرّتهات  هذه  كل  الرمحن،  عبد  حلي، 

بتاريخ:  نرشت  مقالة  وكورونا،  العلمي  اإلعجاز 

تاريخ  اجلديد.  العريب  موقع  عىل   /2020/04/22

الوصول 2021/09/30. عىل الرابط:

 https://tinyurl.com/kap4fxdp 

اجلذور . 14 العلمي..  اإلعجاز  الرمحن،  عبد  حلي، 

النقد، مقالة نرشت عىل موقع إسالم أون  وخلفيات 

الرابط  عىل   .1/10/2021 الوصول:  تاريخ  الين. 

اآليت:

 https://tinyurl.com/3eh26bsu
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العلم، . 15 مواجهة  يف  الدين  الدين،  وحيد  خان، 

ط4،  النفائس،  دار  خان،  اإلسالم  ظفر  ترمجة: 

1987م.

والبالغة . 16 النحو  يف  جتديد  مناهج  أمني،  اخلويل، 

والتفسري واألدب، دار املعرفة، د.م، ط1، 1961م. 

التفسري واملفرسون، دار . 17 الذهبي، حممد حسني، 

احلديث، القاهرة، د.ط، 2002م.

الرومي، عبد الرمحن، دراسات يف علوم القرآن . 18

الكريم، ط25، 2020م.

القرآن . 19 تفسري  إىل  مدخل  عدنان،  زرزور، 

دمشق/بريوت،  الشامية،  القلم/دار  دار  وعلومه، 

ط2، 1998م.

يف . 20 العرفان  مناهل  العظيم،  عبد  حممد  الزرقاين، 

دار  املعرصاوي،  عيسى  أمحد  حتقيق:  القرآن،  علوم 

السالم، ط5، 2021م.

اهلل، . 21 قدر  إىل  اهلل  قدر  من  ونفّر  زهري،  سامل، 

العريب،  الرشق  مركز  موقع  عىل  نرشت  مقالة 

الوصول:  تاريخ   .2020/03/24 بتاريخ: 

2021/09/30. عىل الرابط:

 https://tinyurl.com/cmh4mvw

يف . 22 اإلتقان  بكر،  أيب  بن  الرمحن  عبد  السيوطي، 

القرآنية  علوم القرآن، حتقيق ونرش: مركز الدراسات 

بمجمع امللك فهد، املدينة املنورة، ط1، 2006م.

الشدي، عادل بن عي، التفسري العلمي التجريبي . 23

ط1،  الرياض،  للنرش،  الوطن  مدار  الكريم،  للقرآن 

2010م. 

القرآن، . 24 علوم  يف  التبيان  عي،  حممد  الصابوين، 

املكتبة العرصية، صيدا-بريوت، 2016م. 

الطيار، مساعد بن سليامن، اإلعجاز العلمي إىل . 25

أين، دار ابن اجلوزي، ط2، 1433هـ. 

للقرآن . 26 العلمي  التفسري  حممد،  يوسف  عاطي، 

وبعض  ضوابطه  مرشوعيته  تارخيه  حقيقته  الكريم 

األوزاعي  اإلمام  بكلية  ماجستري،  رسالة  ميادينه، 

للدراسات اإلسالمية بريوت، 2007م

واملفرسون . 27 التفسري  حسن،  فضل  عباس، 

دار  احلديث،  العرص  يف  ومناهجه  واجتاهاته  أساسيته 

النفائس، عامن، ط1، 2016م. 

خيص . 28 فيام  الديني  اإلعجاز  حممد،  فتحي، 

الديار  موقع  عىل  نرشت  مقالة  كورونا،  فايروس 

الوصول:  تاريخ   ،2020/04/09 بتاريخ: 

2021/09/30. عىل الرابط:

  https://tinyurl.com/579px8xu

حممد . 29 طاهر  أبو  الدين  جمد  أبادي،  الفريوز 
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الملخص
احلمد هلل الذي حقق لإلنسان منافع احلياة بتصاريفها، والصالة والسالم عىل نبي اهلدى ومنار التقى حممد، 

وعىل آله وصحبه إىل يوم الدين.
وبعد.

   فيرشفني املشاركة باملؤمتر العلمي الدويل األول بني كليتي اإلمام األعظم رمحه اهلل اجلامعة- بغداد، وكلية 
العلوم اإلسالمية جامعة جاجان- تركيا، املوسوم بـ)الدراسات اإلنسانية واملتغريات احلياتية يف ضوء الرشيعة 
اإلسالمية (، وقد كان حمور عمي حول أثر العلامء ودورهم يف املتغريات احلياتية، الواقع ضمن املحور الثاين منه.
الواقع  متغريات  مع  التعامل  واملثقفني  والدعاة  العلامء  من  كثري  امتناع  أو  إمكانية  عدم  البحث:  فمشكلة 

املعارص.
أما هدف البحث: رضورة التعامل والتفاعل يف جو املتغريات احلياتية، خاصة لذوي العلم باختصاصاهتم 

املتنوعة، واحلمل األكب عىل العلامء والدعاة واملصلحني واملربني.
فإن  لذا  له،  قرار  ثبات هلا، هلا يف كل يوم حادث، ال  احلياة متغرية ال  فإن  وطبيعة حتقيق اهلدف والدراسة: 
الرسالة اخلالدة املحمدية رسالة معجزة الستيعاهبا تلك املتغريات يف كل زمان ومكان، وولدت من إعجازها 
النامذج املتميزة يف طورها العالمة القايض  الليل والنهر، ومن مجلة  الدين يتعاقبون كتعاقب  علامء خدموا هذا 
الشيخ أمحد الراوي دفني سامراء، فاقتضت طبيعة البحث ذكر حياته الشخصية والعلمية يف املبحث األول، كام 
أنه عارص املتغريات السياسية وحرب الثقافات املوروثة والوافدة وهذا تناولته يف املبحث الثاين بعنوان عرصه، ثم 
أنه رمحه اهلل حافظ عىل الثوابت، وتناغم مع املتغريات بام خيدم البالد والعباد، وينفع باخلري اإلسالم واملسلمني، 
وقدم إنجازات يف ظل هذه املتغريات ال يزال أثرها حارضا عيانا أو يف قلوب املسلمني بمعانيه وموروثه النافع، 

وهذا ما متكن منه املبحث الثالث من الدراسة البحثية، وجعلت خامتة ختلصت بأهم النتائج، وأبرز النتائج:
مراعاة األحوال املجتمعية؛ إذ العادات واألعراف املجتمعية أن العامل ال يتهاون يف أداء مهامه جتاه دينه مهام - ١

كانت العوامل واملتغريات سواء كانت جوهرية أو عرضية.
الواقع - 2 عن  جمردة  تارخيية  قراءة  هي  وليست  الواقعية،  تعامالهتم  يف  العلامء  مناهج  من  االستفادة  رضورة 

ومالبساته.
النصح أن يكون قريبا من والة األمور والقادة - 3 الباذل  العامل  الرباين  العامل  ال ضري وال نقد وال مثلبة عىل 

وامللوك والرؤساء. 
وآخر الكلامت احلمد هلل عىل التامم والصالة والسالم عىل خاتم األنبياء واملرسلني وعىل آله وصحبه أمجعني.

الكلامت املفتاحية: األثر . التعامل. املتغريات احلياتية . العالمة. أمحد الراوي .



210

أثر العلامء يف التعامل مع املتغريات احلياتية )العالمة القايض أمحد الراوي أنموذجا(
............................................................................................... أ.د. عيل عبداهلل أمحد الراوي

Abstract
Praise be to God brought man the benefits of  life with its expenses, and blessings and peace be 

upon the prophet of guidance and the one who met Muhammad, and upon his family and his compan-
ions until the Day of  judgment .

And yet:
I am honored to participate in the first international scientific conference between the colleges of 

the greatest imam, may God have mercy on him, University- Baghdad, and the college of Islamic 
sciences, Gagan University- Turkey, which is tagged with )Human Studies and Life Variables in the 
Lighet of Islamic Law(. Within the themes of the conference between the second axes of it.

The problem of the research: the inability or reluctance of many scholars, preachers and intellec-
tuals to deal with the variables of contemporary reality .

The aim of research: the necessity of dealing and interaction in the atmosphere of life variables, 
especially for those with knowledge of their various specializations, and the greater burden on schol-
ars, preachers, reformers and educators.

The nature of achieving the goal and study: life is changing and has no stability, it has an event 
every day, it has no decision, so the eternal message of Muhammad is a miraculous message because 
it accommodates those variables in every time and birth to scholars who served this religion in suc-
cession like the succession of night and light and from. The distinguished models are in the process of 
being developed by the scholar, judge Shekh Ahmed Al-Rawi, buried in samarra. The nature of the 
research necessitated the mention  of his personal and scientific life in the first topic, as he was con-
temporary with political changes and the war of inherited and incoming cultures God has preserved 
the constants, and cares about the variables in  a way that serves the country and the servants, and 
benefits Islam and Muslims with goodness, and has made achievements, in the light of these changes 
whose impact is still visible or in the hearts of Muslims with its meaning and beneficial inheritance. 
With the most important results, and the most prominent results: 

 ١- Taking into account societal conditions; As the societal customs and norms that the scholar 
does not compromise in performing his duties towards his religion, regardless of the factors and var-
iables, whether they are essential or accidental.

 2- The necessity of making use of the scholars methods in their realistic dealings, and it is not an 
abstract historical reading of reality and its circumstances <

 3- There is no harm, nor criticism, nor a disadvantage for the divine scientist, the worker who 
gives advice, to be close to the rulers, leaders, kings and presidents, even if we settle. 

 The last words: praise be to God for perfection, and prayers and peace be upon the seal of the 

prophets and Messengers and upon all his family and companions. 
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المقدمة
وأرشده  بالقلم،  اإلنسان  علم  الذي  هلل  احلمد 

للهدي يف ظل تغري احلياة بشؤهنا، والصالة والسالم 

عىل النور املبني،نبينا حممد وعىل آله وصحبه أمجعني.

وبعد.

الدين،  هذا  حقائق  تقيص  عىل  العلامء  دأب  فقد 

للناس عامة،  ينبثق عنها من تعاليم، ففيها منافع  وما 

العلم  مناهج  وتناولوا  خاصة،  االسالم  وللمتبعني 

توصل  وما  الصافية،  املحمدية  الرسالة  معني  من 

إليه أوائل األمة ومتأخروها، حتى اهتدت هبم  تلك 

هلا  متفرعة  وعلوم  بقواعد  املفاهيم  لصقل  احلقائق 

أصل ثابت، فنبع منها األصول والفروع ومتعلقاهتا، 

فصارت لنا منها مباحث االجتهاد منتقاة خالصة من 

شوائب الريب، كل يسري عىل فرعه الذي استقاه من 

أكابر علامء مذهبه ومرشبه، ومن هؤالء الذين ساروا 

عىل طريق السابقني من علامء األمة وسالفيها العامل 

السنام  أدوات أوصلته ملرتبة ذلك  له من  بام  املجتهد 

نمتع  فتعالوا  الراوي،  أمحد  القايض  العامل  الشيخ  هو 

يف  الفكري  ومنهجه  أخباره  معرفة  من  بيشء  أنفسنا 

اهلل  رمحه  الواقع  مع  التعامل  يف  وسلوكه  اجتهاداته 

الذي تضمن ثالثة مبحث،  البحث املخترص،  يف هذ 

من  بشخصه  يتعلق  ما  كل  األول  املبحث  يف  كتبت 

الثاين  املبحث  والعلمية، وكتبت يف  الشخصية  حياته 

عن عرصه مما للشيخ رمحه اهلل تعلق به، ثم كان املبحث 

املنجزات  وأبرز  الواقع  مع  لتعامله  متناوال  الثالث 

املتحصلة لنا منه رمحه، وختمت اخلامتة بأبرز النتائج، 

معتمدا عىل املصادر واألخبار املوثوقة.

فاحلمد هلل عىل مننه، والصالة والسالم عىل الرمحة 

املهداة حممد، وعىل آله وصحبه أمجعني .

المبحث األول
 سيرة العالمة القاضي

أحمد الراوي
المطلب األول: حياته الشخصية

أوال: اسمه ونسبه وكنيته ولقبه.

السيد  )فإنني  قائال:  نفسه  اهلل  رمحه  الشيخ  عرف 

احلاج  املبور  املرحوم  آل  أمني  حممد  السيد  آل  أمحد 

الفقيه  الورع  التقي  الفاضل  العامل  نجل  عبدالغفور 

ذي  الغيور  الشهم  املبور  املرحوم  آل  خرض  السيد 

الصالح  التقي  نجل  حممود  السيد  املمدود  اجلاه 

كان  الذي  اهلامم  نجل  رجب  الشيخ  السيد  املحبب 

اهلل  آل ويل  عبدالقادر  الشيخ  السيد  نارصا  اهلل  لدين 

الرفاعي  الراوي  رجب  الشيخ  السيد  التواتر  بشهادة 

الكبري دفني جبل راوة، ونسبه الرشيف ثابت بالتواتر 

متصال بسيد الوجود صىل اهلل عليه وسلم من السادة 

احلسينيني عليهم رمحة رب العاملني()1(.

الكبري  البنه  نسبة  اهلل  رمحه  كني  فقد  كنيته:  وأما 

راوة  ملدينة  نسبة  بـ)الراوي(  ولقب  اهلل،  رمحه  هاشم 

التي تقع غرب العراق يف حمافظة األنبار. 

ثانيا: والدته ونشأته.

تعاىل سنة )1300هـ = 1883م(،  اهلل  ولد رمحه 

)1(  مذكرات العالمة الشيخ أمحد الراوي:31 .



212

أثر العلامء يف التعامل مع املتغريات احلياتية )العالمة القايض أمحد الراوي أنموذجا(
............................................................................................... أ.د. عيل عبداهلل أمحد الراوي

بالعلم  إليها  يشار  كان  أرسة  بني  عنه  مدينة  يف  ونشأ 

بلغ  أن  وما  والتصوف،  والسلوك  والرتبية  واملعرفة 

لقراءة  أمني  حممد  السيد  والده  به  ذهب  سنني  مخس 

القرآن الكريم والتدرب عىل اخلط العريب، حتى سار 

عىل منهج والده وبني عمومته من آل الشيخ رجب .

ثالثا: أرسته: 

كان رمحه اهلل متزوجا من زوجتني:

من  بك(  نوري  )زكية  السيدة  فهي  األوىل:  أما 

كان  لام  )1914م(،  سنة  وذلك  )البيجات(،  عشرية 

 – لواء  إىل  التابعة  )املليحة(،  شوفة  ناحية  يف  قاضيا 

بك(  )شاكر  السيد  أخوها  وكان  الديوانية،  حمافظة- 

نائب مترصف اللواء حينها. أنجبت له رمحها اهلل من 

الذكور: السيد هاشم، والسيد كامل. وكذا ولد للشيخ 

أمحد منها عدنان وحممد أمني وقد ماتوا صغارا، ومن 

اإلناث: خدجية وفاطمة وهاشمية ، وسعاد، وهبيجة 

توفيت وهي شابة . توفيت زوجته األوىل السيدة زكية 

أم هاشم رمحها اهلل سنة )1976م( ودفنت يف مقبة 

الشيخ معروف الكرخي ببغداد.

وأما زواجه الثاين فقد كان يف سنة )1921م( يوم 

أن كان قاضيا يف حمافظة دياىل بمدينة خانقني، وذلك 

األول،  فيصل  امللك  زمن  البلامنية  االنتخابات  أيام 

قائمقام  ابنة  وهي  )بدرية(،  السيدة  من  تزوج  إذ 

كويسنجق السيد عبد العزيز اجلاف، وهم من العوائل 

والدي  الذكور  من  له  أنجبت  دياىل،  يف  املعروفة 

املرحوم السيد عبدالله وهو والد الكاتب هلذا البحث، 

ومن اإلناث السيدة فخرية، وتوفيت سنة )1945م( 

بعد أن أصيبت بمرض، فدفنت يف سامراء بمقبة )آل 

بومليس( وهم من السادة الرفاعية يف سامراء)1( .

المطلب الثاني:  حياته العلمية

أوال: شيوخه.

لقد درس العالمة أمحد الراوي عىل يد علامء أفذاذ 

منهم)2(:

املال حسني الساعي. أخذه والده وهو يف اخلامسة - ١

رجل  هو  اخلط  ويتعلم  القرآن  عليه  ليقرأ  عمره  من 

وتويف  القرآن  عليه  فقرأ  عمره،  من  التسعني  جتاوز 

شيخه ومل يكمل دراسة اخلط. ثم أحاله للمال صادق/ 

وهو تلميذ شيخه األول فأتم دراسة اخلط عىل يديه، 

كذا أخذ عنه كتاب املقاصد للنووي. وحفظ املقصد 

األول يف العقائد.

إىل  عنها  والده  حوله  ثم  االبتدائية،  دخل   -3

مدرسها  يد  عىل  ودرس  عنه،  يف  الدينية  املدرسة 

ومفتيها الشيخ قاسم أفندي آل عريم العاين .

سنة  أواخر  يف  الراوي/  إبراهيم  الشيخ   -4

)1316هـ( قدم إىل بغداد للدراسة عنده.

املدرس  اآللويس  أفندي  شاكر  أمحد  السيد   -5

األول يف السيد سلطان عي .

املدرس  مجيل،  آل  أفندي  عبداجلليل  الشيخ   -6

األول يف املدرسة العدلية .

اخلوجة/  أفندي  عي  الشيخ  الفتوى  أمني    -7

)1(  من أعالم العراق املعارصين/ أ.د.عي عبدالله الشيخ 
أمحد الراوي: 10 .

-  ينظر: تاريخ علامء بغداد يف القرن الرابع عرش   )2(
اهلجري/ األستاذ يونس الشيخ إبراهيم: 60، 
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أمحد  الشيخ  فاستأذن  باشا،  املدرس يف جامع حسني 

باشا  حسني  جامع  يف  ليسكن  الراوي  إبراهيم  شيخه 

فإذن له، وقد أحبه الشيخ اخلوجة أشد املحبة .

8- الشيخ عبدالوهاب النائب، املدرس بمدرسة 

اخلاتون .

جامع  يف  النقشبندي  سعيد  حممد  الشيخ   -9

الفضل.

بجامع  املدرس  أفندي  سعيد  حممد  الشيخ   -10

نائلة خاتون .

11- الشيخ حييى أفندي الوتري املدرس بمدرسة 

أمحد باشا يف جامع امليدان.

12-  الشيخ عبدالرزاق أفندي الراوي مفتي لواء 

بغداد  العلوم عن علامء  أخذه  النارصية. وكانت مدة 

العامة رمحهم  ثامنية سنني وقد أجازوه مجيعا اإلجازة 

اهلل مجيعا.

ثانيا: تالمذته.

السامل  عبدالعزيز  الشيخ  منهم:  أذكر  كثر  وهم 

السيد  أيوب  والسيد  حيبه،  الشيخ  وكان  اهلل،  رمحه 

توفيق اخلطيب، والشيخ عبدالكريم الدبان وله رسالة 

السامرائي،  علوان  طه  والسيد  شيخه)1(،  مدح  يف 

والشيخ حسيب حسن السامرائي، وزوج ابنته فاطمة 

أمحد  الدكتور  والشيخ  الراوي،  محاد  خملص  الشيخ 

والشيخ  مجيل،  هاشم  الدكتور  الشيخ  الطه،  حسن 

يونس  والشيخ  العبدربه،  ماجد  والشيخ  محدون،  طه 

الشيخ إبراهيم السامرائي، وغريهم الكثري .

)1(  مذكرات العالمة أمحد الراوي: 256- 258 .

ثالثا: وظائفه.

إماما - ١ باالمتحان  األهلية  إثبات  بعد  تعيينه  أول 

فيه حتى سنة  ببغداد، وبقى  القبالنية  بجامع  وخطيبا 

)1328هـ()2(.

عني بعدها وكيل قاض يف مدينة عنه .- 2

ثم قاضيا زمن اخلالفة العثامنية يف )شوف مليحة( - 3

التابعة للواء الديوانية .

كربالء، - 4 للواء  التابع  املسيب  إىل  سنة  بعد  حتول 

وبقي هناك قاضيا لسنتني.

أقتطعتها - 5 لام  فيها  قاضيا  الزور  دير  إىل  ذهب  ثم 

يومئذ  القضاء  مترصف  وكان  العراق،  من  سوريا 

للقوات  اللواء  أعطي  فلام  املالح(،  باشا  )مرعي 

البيطانية  إلحلاقه بالعراق، وتسلم احلاكم االنكليزي 

الراوي  أمحد  العامل  الشيخ  أبقى  اللواء،  )كارميز( 

قاضيا عليها، فأراد الشيخ أمحد اخلروج وتركها وعدم 

الراوي  إبراهيم  شيخه  ذلك  يف  فاستشار  القبول، 

فأخبه برضورة املوافقة ملصلحة املسلمني، خشية أن 

يتوىل ذلك القضاء ظامل، فوافق رمحه اهلل .

فبايعه - 6 فيصل  امللك  ملبايعة  بدعوة  لبغداد  حرض 

بنفسه، ويف اليوم الثاين صدر أمر ملكي بتعيني الشيخ 

أمحد قاضيا عىل لواء الكوت فاستشار شيخه إبراهيم 

الراوي فأشار عليه باملوافقة .

نقل بنفس الوظيفة إىل خانقني، ويذكر أنه استأنس - 7

هبا غاية االستئناس، ألن أهلها أصحاب دين ودواوين 

كام يف مذكراته، ومر ذكر أنه تزوج هناك زواجه الثاين .

)2(  تاريخ علامء بغداد: 60 .
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انتقل إىل شهربان قاضيا زمن الوزير أمحد الفخري - 8

وظيفة  إليه  وأضيفت  سنوات،  ثالث  هناك  وبقي 

لإلجراء،  ورئيسا  األوىل،  الدرجة  من  صلح  حاكم 

وحاكم جزاء .

بتعيينه - 9 األوقاف  وزير  من  أمر  صدر  تقاعده  بعد 

فراجع  سامراء،  يف  الدينية  املدرسة  يف  أوال  مدرسا 

عليه  فأشار  الراوي  إبراهيم  الشيخ  عادته شيخه  عىل 

بالذهاب إىل سامراء، فاستقر أمرها عندها حتى توفاه 

من  معتذرا  البرصة  إىل  حينذاك  وذهب  تعاىل،  اهلل 

نقيبها .

)مدرسة - ١0 عن  مسؤوال  اهلل  رمحه  الشيخ  كان 

سنة  يف  وذلك  الشواكة،  جامع  قرب  التفيض( 

)1944م( .

وثناء  ووفاته،  آثاره  الثالث:  المطلب 

العلماء عليه.

أوال: آثاره، كان له رمحه اهلل من املؤلفات) إظهار 

الصواب، رسالة يف صوم رجب وشعبان، حياة السيد 

سامراء،  يف  العلمية  املدرسة  وتاريخ  عي،  سلطان 

وكتاب املذكرات(، وهذا األخري مؤلف مهم جدا .

ثانيا: وفاته.

القعدة سنة  أختاره اهلل إىل جواره صباح 13 ذي 

1385هـ - املوافق 1966/3/5 م. 

نبأ  بغداد  إذاعة  أعلنت  وفاته  من  ساعة  وبعد      

اإلسالم  عىل  كبرية  خسارة  وفاته  إن  وقالت  وفاته، 

واملسلمني، وما إن سمع الناس نبأ وفاة هذا املصلح 

اإلمام  هذا  جنازة  تشييع  حلضور  هرعوا  حتى  الكبري 

أهايل  خرج  داره  من  اجلنـــازة  خرجت  ولام  اجلليل، 

هلم  بنى  الذي  إمامهم  ليودعوا  برمتهــــــــم  سامراء 

وبالقرب  الكبيـــر  اجلامع  بجوار  دفن  حيث  ثقافتهـم، 

من مدرسته التي أحبها وقىض شطر حياته فيها.

ثالثا: ثناء العلامء عليه.

عموما  والعراق  خصوصا  سامراء  أهل  يعتب 

الشيخ الراوي أبا هلم، فهو ممدوح عندهم بمجالسهم 

قبل  شيوخه  امتدحه  أنه  ثم  ذلك،  عن  يفرتون  ال 

طالبه، يقول عنه شيخه عبد اجلليل آل مجيل: )ومن 

والعامل  األديب  الفاضل  وجمازه  حقيقته  فن  كل  نال 

األريب، من هو كولدي عندي السيد أمحد آل السيد 

حممد أمني الراوي الرفاعي املدرس األول يف مدرسة 

محدان  عمر  شيخه  عنه  يقول  كام  الدينية()1(.  سامراء 

النحرير  )العالمة  له:  بإجازته  إياه  واصفا  املحريس 

والدراكة الشهري، اللوذعي األديب، احلائز من العلوم 

واملعارف أوفر نصيب، املدرس األول يف مدرسة رس 

من رأى()2(. كام وصفه الشيخ حممد العريب العزوزي 

الكامل( واملرشد  العالمة  )العامل  بقوله:  لبنان  مفتي 

الشيخ  العالمة  تلميذه  ومنهم  تالمذته  وكذا    .)3(

عبدالكريم الدبان رمحه اهلل أرسل له رسالة كلها ثناء 

وإكرام، وتعزير وتوقري ليس موضع ذكرها هنا.

      ولام تويف رمحه اهلل رثاه الشاعر السيد خاشع 

)1(  مذكرات العالمة أمحد الراوي: 232 .
)2(  املصدر نفسه: 237 .
)3(  املصدر نفسه: 242 .
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الراوي رمحه اهلل بقصيدة طويلة، وكان مطلعها)1(:

إمام طواه الردى فانطوى

وركن تداعى ونجم هوى

فليس لنا بعده من هناء

وليس لنا بعده من صفا

المبحث الثاني
عصر العالمة القاضي

أحمد الراوي 
تارخيي  بامتداد  الراوي  أمحد  العالمة  عاش  لقد 

من  متعاقبة  وثورات  متعددة  سياسية  تنقالت  حوى 

العثامنية ووجود  الدولة  بنهاية  متمثلة  العراق،  تاريخ 

الدولة  تشكيل  ثم  )االنكليزي(،  البيطاين  االحتالل 

حياته  كانت  لذا  ثورات،  من  تالها  وما  العراقية 

متفرقة  مناطق  قاضيا يف  كونه  باألحداث سيام  حافلة 

احلافل  العرص  هذا  عن  هنا  وسأكتب  العراق،  من 

اهلل  رمحه  العالمة  نقله  مما  بسيط  يشء  مع  باألحداث 

تعاىل .

المطلب األول:  أواخر الدولة العثمانية

العراق،  يف  عدة  بمراحل  العثامنية  الدولة  مرت 

آخرها التقسيم اإلداري لثالث  واليات، هي )بغداد، 

املوصل، البرصة(، ولكل والية خصوصية إدارهتا بعد 

أن كانت عائدة للوايل يف بغداد يف كثري من األمور)2(.

)1(  املصدر نفسه: 227- 228 .
د.  وثائقيــة/  العثــامين  العهــد  يف  العــراق  بلديــات  ينظــر:    )2(

.  273  -270 نصــار:  عبــاس  عبدالعظيــم 

مع  وثقايف  جتاري  انفتاح  هناك  كان  املدة  وتلك   

التوسع األوريب الغريب يف كثري من الواليات الواقعة 

شبه  العراق  وكان  العثامنية،  الدولة  سلطان  حتت 

بام  األوريب  واحلضور  الثقافات  هذه  عن  الغائب 

حيمله من أفكار خارجية، فالنظام العشائري والديني 

بالثقافات  التأثر  من  حظه  يأخذ  مل  الثقايف  واملوروث 

النسيج  أن  كام  العثامنية،  بالدولة  تأثره  قدر  الغربية 

االجتامعي مع اختالفه وتنوعه هو حمافظ وحذر من 

الدخيل عىل الثقافة العراقية املوروثة، كام أن املجتمع 

 - النصارى   – )املسلمون  وهم  ديانات،  ثالث  بني 

اليهودية وهم يف قلة من  الطائفة  اليهود(، فقد كانت 

من  فغالبهم  االقتصادية  باجلوانب  منشغلون  الناس 

بالتجارة  العمل  هو  الشاغل  فشغلهم  األثرياء،  طبقة 

قليلة  نسبة  يمثلون  كانوا  أيضا  والنصارى  والذهب. 

القضايا  حيث  من  هلم  دور  فال  العراقي  الشعب  من 

الدينية أو املتغريات اإلقليمية، بينام كان املسلمون هم 

الغالبية العظمى يف البالد.

املسلمة،  الدول  عىل  بحمالهتا  أوربا  قامت  ولام 

العثامنية،  الدولة  يد  حتت  ما  هو  اهتامماهتا  ابرز  كان 

بدراستها  فبدأت  موحدا،  اسالميا  نظاما  باعتبارها 

لعوامل النهوض، وكذا منافذ الدخول لبالد املسلمني، 

وأخذت تدرس وتدون كل شاردة وواردة، فوجدت 

سهاما كثرية تصيب مقاتل املسلمني والدولة العثامنية، 

عىل رأسها السعي لتنامي القومية بني اخلاضعني حتت 

لبعض  الداخي  املسيحي  فالتواصل  الدولة،  هذه 

سكنهم  أو  عربية  أصول  من  هم  الذين  النصارى 
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األفكار  هذه  نشوء  يف  ساعد  البالد  تلك  األصي 

لظهور  مهدا  فكان  منظمة،  مؤسسات  عب  وتنميتها 

التنظيامت واجلمعيات  قومية وغريها)1(، وكذا  أفكار 

الرسية، فكانت هناك حركات ثقافية قامت عىل إصدار 

جمالت ثقافية فيها نقد للواقع املرتدي ببعض املناطق 

لبعدها عن املراكز اإلدارية الثالث، وهذا أسلوب من 

أساليب الدول التي هتيئ األجواء لالحتالل، فكانت 

املساعدة  واألجواء  الثغرات  عن  تبحث  بريطانيا 

لتدخالهتا السياسية والعسكرية يف البالد العربية)2(.

فيقول رمحه  الراوي  أمحد  للعالمة  بالنسبة  أما       

اهلل حني كان قاضيا عىل املسيب: )وسقطت بغداد بيد 

االنكليز، وقبل وصوهلم إىل املسيب خرجنا منها مع 

قائد اجليش الرتكي )أمحد بك أوراق( وجعل مركزه 

يف الرمادي هو وعسكره، وأنا ذهبت إىل  )عنه(، إىل 

الشام  سقطت  ولام   ( قال:  ثم  األصي(،  وطني  حمل 

الذي كان يف )عنه( هو وعسكره واسمه  القائد  أقلع 

يف  لواء  أمري  والده  كان  باشا(  خريي  بن  باشا  )مجيل 

معه  الراوي  أمحد  وللشيخ  تركي()3(،  وأصله  بغداد 

قصة تطول، إذ كلفه بأمور كثرية مدة وجوده هناك مع 

ما يواجهه مع االحتالل البيطاين الذي كان متواجدا 

يف هيت، وطالت املقارعة بني اجليشني)4( .

)1(  التاريخ اإلسالمي )العهد العثامين(/ حممود شاكر: 15- 
. 16

)2(  ينظر: املصدر نفسه: 13- 17 . والصفحات: 119-
. 121

)3(  مذكرات العالمة الشيخ أمحد الراوي: 41- 42 .
)4(  املصدر نفسه: 42- 46 .

طويل  جهاد  بعد  نحبها  العثامنية  الدولة  وقضت 

شارك  البيطاين  املحتل  ضد  العراق  أهل  فيه  شارك 

يف  وليس  وغريهم،  والكتاب  والشعراء  العلامء  فيه 

قلبهم إال حبها)5(، ففيهم والة اخلري والنخوة والرشد، 

يثنون  العراق  للعلامء والب هلم، وكان علامء  والطاعة 

العالمة  أنشد  وقد  بخري،  سريهم  ويذكرون  عليهم 

مدح  يف  ماتعة  قصيدة  اهلل  رمحه  النائب  عبدالوهاب 

رسي باشا لام أكثر من فعل اخلري، مطلعها: 

يا وايل الزوراء دمت وزيرها

إذ قد رشحت من األنام صدورها

وبقيت مأوى للعفاة يأرسها
إذ قد جبت من الضعاف كسريها )6(

 

البريطاني  االحتالل  الثاني:  المطلب 

للعراق

العراق  الحتالل  عدة  أساليب  البيطانيون  اختذ   

الفرني لسوريا يف كثري منها،  توافقت مع االحتالل 

الرشكات  يف  العثامنيني  عىل  والضغط  املسامهة  أمهها 

ذلك  مثال  مجيعا،  املسلمني  بالد  يف  العاملة  التجارية 

بني  اتفاق  مرشوع  يف  البيطانيني  ومسارعة  تدخل 

ألامنيا والدولة العثامنية حول مد سكة حديدية، مما أثار 

العمل عىل اجلوانب  البيطاين. وكذا  هول االحتالل 

طياهتا  بني  ضمت  العثامنية  الدولة  أن  سيام  القومية، 

 -249 العالف:  عبدالكريم  القديمة/  بغداد  ينظر:     )5(
.260

)6(  املصدر نفسه: 76.
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راية  حتت  كلهم  متنوعة  وأعراق  وأجناس  قوميات 

واألحزاب  الرسية  اجلمعيات  نشوء  وكذا  اإلسالم، 

الرأساميل  اليهودي  الدور  تفاعل  تنامي  ثم  العلامنية، 

كانت  والتي  احلركات،  تلك  مع  الصهيوين  العاملي 

يدها الطوىل هي املسيحية التبشريية، وبعض حركات 

التطرف يف الديانات الثالث)1(.

وسيلة  والقومي  والثقايف  الفكري  االنقسام  فكان 

آخر  الوالة  ضعف  مع  للعراق  البيطاين  االحتالل 

األوىل  العاملية  احلرب  إلعالن  فسوغ  العثامين،  العهد 

سنة )1914م( التي هي حرب تقطيع اخلالفة العثامنية 

متعددة  وأفكار  بقوميات  وتقسيمها دويالت ضعيفة 

بعد،  من  قائمة  هلا  تقوم  ال  حتى  اخلالف  يف  متناهية 

وكان من مجلتها دخول البيطانيني لبغداد يوم األحد 

آذار/   /11( واملوافق  سنة)1335هـ(  األوىل  مجادي 

يومها  الراوي  أمحد  الشيخ  عمر  وكان  1917م()2(، 

بقصائدهم  الشعراء  بغداد  عىل  ناح  وقد  سنة،   )34(

بمطلع  قال  الذي  الرصايف  معروف  الشاعر  منهم 

قصيدته )نواح دجلة()3(:

 هي عيني ودمعها نضاح

كل حزن لامئها يمتاح

كيف ال أذرف الدموع وعزي

بيد الذل هالك جمتاح

البيطاين  االحتالل  أن جميء  البعض  يتصور  وقد 

)1(  الشيخ أجمد الزهاوي عامل العامل اإلسالمي/ كاظم أمحد 
املشاخيي: 11- 14 .

- بغداد القديمة: 259- 260 .  )2(
)3(   املصدر نفسه : 261 .

ملدة قصرية ال أثر له، والصواب أن عملهم ووجودهم 

التي دخلوا هبا، وإنام  العسكرية  اللحظة  مل يكن وليد 

منها  إذ  اهلند،  يف  ودخوهلم  تدخلهم  أول  من  كان 

االنطالقة التخريبية لبالد املسلمني عامة)4( .

ذكر الشيخ رمحه اهلل أنه كان قاضيا يف دير الزور لام 

امللك فيصل يف سوريا، وبعد مدة  كانت حتت حكم 

جاء احلاكم البيطاين )كارميز( من عنه ووقف بباب 

الزور  دير  عائدية  حول  معه  وحتاور  املترصف  قرص 

الذهاب  بعد  األمر  وانتهى  سوريا،  وليس  للعراق 

للحاكم  بتسليمه  وانقىض  فيصل  امللك  عند  حللب 

تابعة  الزور  دير  صارت  وهكذا  كارميز،  البيطاين 

للمحتل البيطاين)5( .

الدولة  تشكيل  الثالث:  المطلب 

العراقية

العامل  عىل  البيطاين  االحتالل  دخول  كان  لقد 

بمثابة  خصوصا  والعراق  عموما  والعريب  اإلسالمي 

حتركت  أن  لبثت  فام  األمة،  جسد  عىل  طارئ  مرض 

مشاعر املسلمني يف العراق حتى انتفضوا بوجه املحتل 

امليدانية والثقافية والعلمية، لذا  عىل مجيع املستويات 

صدرت الفتاوى وأنشأت املؤمترات العلمية واألندية 

وقفات  هلم  فكانت  الشعرية،  والندوات  الثقافية 

عظيمة جتاه رش املعتدي عىل بلدهم، فام لبث املحتل 

البلد  ابناء  مع  اتفاقات  عاقدا  انسحب  أن  البيطاين 

)4(  ينظر: بلديات العراق يف العهد العثامين: 274- 279 .
)5(  ينظر: مذكرات العالمة الشيخ أمحد الراوي: 47- 50 .
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تارخييا  فاصال  وجوده  كان  وإن  هلم،  انسحابه  لرتمجة 

واصبح  العاملي،  التطبيقي  االسالمي  الوجود  بإهناء 

الوجود العريب واإلسالمي دويالت مقطعة وقوميات 

متفرقة وأوطان متناحرة ابناءها . 

ومما يعني البحث من هذا اجلانب قد فصله الشيخ 

العرشين  ثورة  حصول  بعد  إذ  تعاىل،  اهلل  رمحه  أمحد 

وانفراط عقدها جنوب العراق، التجأ قادهتا جتاه دير 

الشيخ  العالمة  وجليسهم  رحاهلم  حمط  وكان  الزور 

والسيد  الصدر  حممد  السيد  ومنهم  الراوي،  أمحد 

وله  اهلل  رمحه  الشيخ  هلم  فتلطف  السويدي،  يوسف 

منهم  سلب  ما  إليهم  رد  إذ  مرشفة  مواقف  معهم 

بغداد  إىل  األول  فيصل  امللك  وصل  ولام  كامال)1(، 

ومعه الشيخ يوسف السويدي والسيد حممد الصدر، 

امللك،  ملبايعة  البالد  وجوه  اجتامع  احلكومة  وطلبت 

ذهب رمحه اهلل إىل بغداد عند ابن عمه الشيخ إبراهيم 

بغاية  واستقبلهم  امللك  ملبايعة  توجهوا  ثم  الراوي، 

الزور،  دير  عن  أمحد  الشيخ  يسأل  وأخذ  الرتحيب 

تشكلت  الثاين  اليوم  ويف  امللك،  بايعوا  أيام  وبعد 

النقيب  عبدالرمحن  السيد  بتعيني  بتكليف  احلكومة 

رئيسا للوزراء، وكلف الشيخ أمحد حينها قاضيا عىل 

لواء الكوت)2(.

عبدالكريم  الزعيم  مع  موقف  له  اهلل  رمحه  وكان 

قاسم عند استدعاءه العلامء، وعىل إثرها كتب رسالة 

بخطه  وأمالها  )1958م(،  ثورة  قادة  إىل  ونصيحة 

)1(  ينظر: مذكرات الشيخ أمحد الراوي: 75- 77 .
)2(  املصدر نفسه: 85- 87 .

حمل  وليس  الطه،  حسن  أمحد  الدكتور  الشيخ  تلميذه 

ذكرها هنا)3( .  

المبحث الثالث
أثره في التعامل مع 
المتغيرات الحياتية

بام  حافلة  الراوي  أمحد  العالمة  حياة  كانت  لقد 

حوهلا من املتغريات، ال السياسية فحسب، بل التغري 

واإلقليمي  والدويل  والسيايس  والفكري  اجلغرايف 

معها،  تعامل  شخصيات  من  طياته  بني  حيمله  بام 

وترشيعات تغريت، ومدارس ثقافية ظهرت، ودخول 

وثقافات  واإلسالمي،  العريب  للعامل  مفاجئ  أوريب 

تولدت فرضها واقع االحتالل البيطاين، وحتول نظم 

شاملة،  لدراسة  حتتاج  وترشيعاته،  وقوانينه  احلكم 

فاخرتت نامذج لتعامله رمحه اهلل مع الواقع املعهود .

المطلب األول: الثوابت ال يغيرها واقع 

الحياة

واقعية  جتربة  الراوي  أمحد  الشيخ  العالمة  يعتب 

العامل  تعامل  تطبيقات  يف  به  حيتذى  معارصا  ومثاال 

العامل مع الواقع املحيط، فهو قمة يف النبوغ، وشعلة 

العلامء  البدهية، ال سيام تلقيه من  الذكاء، ورسعة  من 

عن  فضال  ومعارفهم،  جتارهبم  من  فنهل  األفذاذ، 

عند  مسموعا  الشيخ  رأي  وكان  وتربيتهم،  علومهم 

غاية  له  والقادة، ويكنون  وامللوك  الوالة والسالطني 

)3(  املصدر نفسه: 210- 216 .
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التوقري واالحرتام، ثم إن وظيفة القضاء كانت مسندة 

إليه يف مواضع عدة من بالده العراق وكذا دير الزور، 

ومل يكن رمحه اهلل كأي قاض، فإن شخصية مثل الشيخ 

يسطر  قلم  هي  اهلل  رمحه  الراوي  أمحد  املجتهد  العامل 

الوقت  بنفس  اإلفتاء والقضاء  املجتهد يف  لنا نموذج 

واملعلم أيضا .

لواء  حتت  العمل  اهلل  رمحه  تعاهده  ثوابته:  ومن 

فكان  والسالطني،  والقادة  الوالة  من  مسلم  رجل 

حتريه  يف  حنيفا  كان  لذا  جهده،  غاية  ذلك  يف  جمتهدا 

يمثل  من  رعاية  وحتت  إسالمية  منظومة  يف  العمل 

وقت  العثامنية  الدولة  مع  العمل  نحو  فامل  اإلسالم، 

دخول البيطانيني إىل بغداد فخرج مع القائد العثامين 

املسيب حتت وطأة  لواء  ببقاءه يف  إىل عنه، ومل يرض 

البيطانيني، وهذا ثابت ال يقبل التغيري إال بالرضورة، 

وما دام يف األمر متسع فال رضورة تبيح ذلك.

دير  لواء  )كارميز(  البيطاين  القائد  أخذ  لام  وكذا 

الزور من سوريا، مل يرتض البقاء هناك فأخذ اإلجازة 

وبايع  لبغداد  بعدها  خرج  ثم  أقرباءه  إىل  للخروج 

امللك فيصل، فلام طلب منه وزير عدلية امللك بتكليفه 

القضاء يف لواء الكوت مل يرتدد عن القبول وترك عمله 

بالقضاء يف دير الزور مع قرهبا من دياره )عنه()1(.

ومن شديد متسكه بثوابت الدين رغم تغري الواقع 

األفكار  أمواج  كانت  وإن  وثقافيا،  سياسيا  العراقي 

ال  فهو  النشاز،  بأصواهتا  ترتفع  أخذت  قد  اهلدامة 

)1(  مذكرات العالمة أمحد الراوي: 87 .

يامري وال جياري عىل حساب احلق أبدا)2(، من ذلك 

رسالة نصيحته إىل قادة ثورة متوز )1958م(، إذ برز 

فيها جوانب هتم الدولة التي تعمل بالنظام اإلسالمي 

انتقد  إذ  غريها،  أو  مجهورية  أو  ملكية  أكانت  سواء 

بخيالئها،  الشيوعية  ركب  لصعود  ذاك  حني  الدولة 

هبذا  يتعلق  فيام  أبرزها  مهمة)3(،  بأمور  وذكر  ووعظ 

املطلب: 

بالدين - ١ تتمسك  أن  العراقية  اجلمهورية  جيب عىل 

اإلسالمي احلنيف، باتباع أوامر اهلل واجتناب نواهيه، 

التي نص عىل  فال بد أن يوافق العمل دستور الدولة 

إسالميتها .

األحكام - 2 بتطبيق  الدستور  يف  مادة  بوضع  طالب 

الرشعية، وفتح فرع للقضاة الرشعيني يف كلية احلقوق 

مثال  وذكر  العثامنية،  احلكومة  يف  كان  كام  العراقية، 

الذي  الزهاوي  أجمد  الشيخ  تركيا  يف  وقتها  ثمرات 

شغل رئاسة جملس التمييز الرشعي يف بغداد.

يرض - 3 ما  كل  هوادة  بال  حتارب  أن  احلكومة  عىل 

وسياسيا،  واقتصاديا  وأدبيا  أخالقيا  ودنياها،  بدينها 

ذات  واملجالت  هبا،  واالعالن  اخلمور  بيع  مثل 

املالهي،  وإغالق  الفساد،  وأفالم  املنحرفة،  األفكار 

ومنع اختالط اجلنسني يف املدارس .

اإلسالمية، - 4 األمة  مصلحة  نحو  األفكار  حتويل 

حممد  أ.د.  واملعارص(/  )احلديث  العراق  تاريخ  ينظر:     )2(
املهداوي/ حممد محدي  سهيل طقوش: 7- 9، وحمكمة 
اجلعفري: ١7- 2١، ومن أراد فهم الواقع حينئذ لريجع 

للكتاب .
)3(  مذكرات العالمة أمحد الراوي:210- 216 .
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من  متمكنا  كفوًء  وبلده،  دينه  حيب  جيل  وإعداد 

من  بدال  والعسكري،  والرتبوي  العلمي  اإلعداد 

اجلهل واالنحراف .

املتابعة اجلادة للموقوفات والعمل عىل إصالحها - 5

وتنميتها، والعناية باملساجد واملدارس الدينية واختيار 

النافعني املصلحني وليس كل من هب ودب .

     إن ما ذكره الشيخ أمحد الراوي يف هذه الرسالة 

ضد  امليادين  مجيع  يف  عامة  رصحية  مواجهة  يمثل 

األفكار املنحرفة واهلدامة، والتي تدعو إىل االنحالل 

إسالمي  غري  منهجا  تنتهج  أو  األرسي،  والتفكك 

الدولة، فهو ال هيادن وال يداهن وال يرجتي  إدارة  يف 

النصح واإلرشاد  أو تزلفا، وإنام كانت عالقته  منفعة 

للمتغريات  ختضع  ال  اإلسالم  فثوابت  األمر،  ألويل 

الثوابت  حمور  يف  تسري  أن  للحياة  بد  ال  بل  احلياتية، 

اإلسالمية، والنظم املرعية فيه . 

المطلب الثاني: التفاعل مع المتغيرات 

الحياتية

مل يكن طابع العالمة الشيخ أمحد الراوي يف تعامله 

الواقع  حاجات  يراعي  كان  وإنام  باجلمود،  يتسم 

املوجود ومواكبة تطوراته، وبام كان يتسم به من ذكاء 

حاد ورسعة بدهية، متكن من مراعاة الظروف املحيطة 

به، سواء كانت سياسية أو اقتصادية، أو جمتمعية، أو 

املرونة  غاية  يف  وكان  ذلك،  غري  إىل  فردية  أو  مجاعية 

إذ  احلياتية،  املتغريات  مع  تعامله  سياسة  يف  واالتزان 

كان جل وقته يواجه القادة والقضاة وامللوك واألمراء 

عن  ويمنع  احلق  طرق  عىل  ويدهلم  والسالطني 

الرعية رضرا أو ظلام، أو حيقق مصالح العباد والبالد 

والدين، يصاحبها مراعاة أحوال الواقع واحتياجات 

غالب  فكان  والتقاليد،  األعراف  عليه  وما  الناس، 

فتواه وأقضيته تالزم تلك املصالح واالحتياجات وال 

ختالف مأمورا رشعيا، ومن منهجه أنه كثريا ما دعا إىل 

بتنصيب  طالب  ومرارا  واالجتهاد  الفتوى  باب  فتح 

مجيع  يف  الفتوى  إمكانية  له  ومن  الرشعيني  القضاة 

للمفاسد  ودرء  الكفاية  لفرض  تأكيدا  البالد  أماكن 

الواقعي  أمثلة تعامله  املتحصلة بعدم وجودها. ومن 

يف ذلك:

العادات  إذ  املجتمعية؛  األحوال  مراعاة  أوال: 

واألعراف املجتمعية متغرية من بيئة إىل أخرى، ومكان 

دون آخر، وزمان دون غريه، وكان ذلك ظاهرا عليه، 

وجاء  الكوت،  لواء  يف  قاضيا  كان  حني  ذلك  مثال 

وطلب  امللحوظات  بعض  له  وكتب  العدلية  مفتش 

جوابا حتريريا، منها مسألة احلكم بالصداق املقدم بعد 

الطالق للمرأة، ورشعا هو تقبضه أول العقد، فأجابه 

بقوله: )بأنه إذا جرت العادة والعرف بتأخري الصداق 

الدخول  قبل  به  املطالبة  وجتوز  به،  بأس  فال  املقدم 

وبعده، وال تسقط املطالبة به إال بعد الطالق أو املوت 

املؤجل  كحكم  حكمه  فيكون  سنة،  عرش  بخمسة 

املتداولة  املعتبة  الفقهية  الكتب  يف  بذلك  رصح  كام 

ال  اجلهات  تلك  أهل  أن  وحيث  العلامء...  بأيدي 

من  دعوة  لديه  فأقيمت  حني  بعد  إال  املقدم  يؤدون 

هذا القبيل..(، فقد جرى رمحه اهلل يف حكمه باملسائل 
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املشاهبة هلذه مراعاة األحوال املجتمعية)1(.

تبعا  والزمان  املكان  بتغري  الفتوى  تغري  ثانيا: 

لألحكام الرشعية، مثال ذلك: كان رمحه اهلل يسري جتاه 

املحكمة عندما كان قاضيا يف دير الزور، فمر بالسوق 

احلاج  آل  جابر  بن  حممد  وراءه  يميش  وكان  الكبري 

وكلها  متالصقة  دكاكني  عرشة  الشيخ  فرأى  رباح، 

فيها زجاجات هبا يشء يشبه الرمان ويشبه البتقال، 

فسأله عنها الشيخ بظنه رشاب وعصري، فأخبه بكوهنا 

مخورا، فتعجب كون أهل البلدة كلهم مسلمون، ومن 

يصل  أن  قبل  احلاكم  إىل  فذهب  األقحاح،  العرب 

)إن  احلاكم:  فقال  باألمر،  احلاكم  فأخب  للمحكمة، 

التمدن  أنواع  أعىل  من  وهذا  مستحسن،  األمر  هذا 

بالنسبة  هذا  )إن  اهلل:  رمحه  الشيخ  له  فقال  احلارض( 

فاسق...  مرتكبه  ألن  األعامل،  أقبح  من  للمسلمني 

اإلسالمية.  الرشيعة  يف  استعامله  حرام  مسكر  وكل 

األسواق  يف  كثرية  حمالت  بغداد  يف  إن  فأجابني: 

بغداد  إن  له:  وقلت  اليشء.  هذا  فيها  يباع  وغريها 

النصارى...،  ومن  اليهود...،  من  وفيها  كبرية  بلدة 

هذه  بأن  ذلك  تأويل  ...فيمكننا  األجانب  ومن 

األشياء هلؤالء الناس...، ولعله مباح عندهم بالنسبة 

البلدة كل سكنتها مسلمون... لديانتهم، ولكن هذه 

ومستحله  الفاسقني،  أفسق  من  بنظرهم  ومستعمله 

كافر( وأخذ يف حماجته حتى أرسل عىل مدير الكامرك 

هناك،  من  وترحيلهم  املحال،  رسوم  بإرجاع  وأمره 

)1(   مذكرات العالمة أمحد الراوي: 93-88.

فتم ذلك األمر)2( .

الزور:  دير  يف  وجوده  مدة  عن  رمحه  يقول 

)وخالصة األمر لو أردت رشح مجيع ما دار يف تلك 

املدة من هذا القبيل لطال بنا املقال()3(  

ثالثا: كان رمحه اهلل يلزم قاعدة )أخف الرضرين(، 

وقد  العقوبة،  يف  اخلطأ  من  خري  العفو  يف  اخلطأ  ألن 

فيه  ما  وقوع  خشية  جمتهدا  رشعي  حكم  عن  يسكت 

رضر أكب مع عدم حتقق املطلوب الرشعي، من ذلك 

بام  للسفر  خرجا  لرجلني  عربة  سلب  حادثة  وقوع 

يملكان، فعرض هلام لصوص فسلبوا منهام ما يملكان، 

الفاعلني وهم مخسة، وأراد  فعلم احلاكم وتم إمساك 

القايض،  أمحد  الشيخ  لتبليغ  الرشطة  فبعث  إعدامهم 

أو الشيخ حسني العزي األزهري وهو املفتي، فحرض 

الواقع،  هذا  ورأى  الفجر  صالة  بعد  أمحد  الشيخ 

للمحكمة،  املسألة  حتويل  وطلب  احلاكم  فحاجج 

الشيخ رمحه اهلل  فاقنعه  أو تأجيل املوضوع للصباح، 

ذهب  اليوم  ذاك  هنار  ويف  التنفيذ،  وعدم  بالتأجيل 

الشيخ أمحد إىل بيت املفتي حسني األزهري، فوجده 

معه  فتحدث  املختار،  الدر  كتاب  املسألة  يف  يراجع 

فاعتذر  فقري  ضعيف  لكنه  أزهريا  عالام  رجال  وكان 

دائرة  احلاكم يف  إىل  أمحد  الشيخ  املجيء. فذهب  عن 

بالكالم  الشيخ  فبادره  هناك،  اختذ حمال  البلدية حيث 

عن  عفوا  فكتب  فأقنعه  بينهام،  املحاجة  وبدأت 

رمحه  الشيخ  يقول  رشعي  إشكال  قع  وهنا  اخلمسة، 

)2(  مذكرات العالمة أمحد الراوي: 63- 64 .
)3(  املصدر نفسه: 66



222

أثر العلامء يف التعامل مع املتغريات احلياتية )العالمة القايض أمحد الراوي أنموذجا(
............................................................................................... أ.د. عيل عبداهلل أمحد الراوي

أيضا،  أن هذا خطأ  له  أذكر  أن  اهلل عنه: )فام أحببت 

القواعد  من  جريمتهم  يطابق  بام  جمازاهتم  ينبغي  بل 

الرشعية أو النظامية خشية أن ينقلب عن هذه الفكرة، 

فسكوت  احلمد(.  وهلل  عنده  من  وخرجت  فرتكته 

بيان احلكم خشية وقوع الرضر  الشيخ رمحه اهلل عن 

األكب اجتهادا منه.

رابعا: احلفاظ عىل املمتلكات العامة واخلاصة، فإن 

دور العلامء ال يقترص عىل القضاء والفتوى خاصة، بل 

ما  ذلك  من  وأرواحهم،  الناس  أموال  حفظ  يلزمهم 

البيطانيني،  عىل  الزور  دير  عشائر  ثورة  عند  حدث 

أمرهم  الراوي  أمحد  الشيخ  للعالمة  الثوار  جاء  فلام 

يظن  أن  خشية  الكامرك،  ليحفظوا  أناسا  يبعثوا  أن 

الناس أهنا للبيطانيني فتنهب، وإنام هي أموال التجار 

الرسوم من أصحبها، وكذا  هناك الستيفاء  يضعوهنا 

يرسلون رجاال إىل السوق ليحفظوا عىل الناس أعامهلم 

وأمواهلم يف السوق ففعلوا وأمن الناس عىل أمواهلم. 

الثورة اسمه )رمضان شالش(، وقد أرس  قائد  وكان 

احلاكم البيطاين ورفقاءه التسعة وهو أذلة، فلام جرت 

تكلم مع  الشيخ حاهلم وذهلم،  الزمن ورأى  مدة من 

رمضان شالش حول األرسى وأمره معاملتهم بلطف 

حتى  والرشاب  والطعام  الراحة  أسباب  هلم  وهييئ 

فامتثلوا  بذلك،  أمرنا  اإلسالم  ألن  أمرهم،  يف  ينظر 

لقول الشيخ رمحه اهلل، فكان ال يفوته يشء من صالح 

األحوال، حتى مع املحتل مل يغفل عن تعامل اإلسالم 

ورشائعه جتاهه)1(. 

)1(  مذكرات العالمة أمحد الراوي: 68- 70.

ظل  في  منجزاته  الثالث:  المطلب 

المتغيرات الحياتية

تقعد  احلياتية  املتغريات  أن  البعض  يتصور  قد 

مراكزهم  أو  مساجدهم  أو  تكاياهم  يف  العلامء 

أوكلها  التي  املهامت  أداء  دون  العزلة  بداعي  العلمية 

ألن  وذلك  األنبياء؛  ورثة  باعتبارهم  إليهم  تعاىل  اهلل 

الرسيعة  الواقعية  املتغريات  ضمن  املفاجئة  عنارص 

ألهل  املوكولة  األمانة  بأعباء  للقيام  مهام  مانعا  تعد 

امللهمة  احلوافز  أقوى  تكون  قد  والصحيح  العلم، 

اليأس  أركان  يف  واالنزواء  التنحي  ال  مهامهتم،  ألداء 

والقنوط، وممن تفاعل مع الواقع تفاعال ظل دويه قائام 

حتى اللحظة هو العالمة الشيخ أمحد الراوي، وكانت 

له منجزات يف الواقع احليايت إىل اليوم تروى يف جمالس 

العلامء وطلبة العلم وطبقات املثقفني وغريهم، بل إن 

ملموس  حي  واقع  هم  ذلك  يف  خلفوه  ممن  تالمذته 

حيدثنا عنه رمحه اهلل تعاىل. لقد كانت منجزات العالمة 

الراوي كثرية مسطورة يف مذكراته ويف حياة من عاش 

معه أو أدركه، أذكر منها:

تارخييا، متضمنا - ١ الراوي سجال  العالمة  ترك  لقد 

أسامء  ضمن  الزمن،  من  حقبة  يف  العراق  تاريخ 

وأبرز  احلديث  العراق  تاريخ  يف  كبرية  شخصيات 

واالجتامعي  السيايس  الوسط  يف  وحتركاهتا  أعامهلا 

والفكري .

الضيافة - 2 دواوين  من  كثري  تاريخ  اهلل  رمحه  دون 

الشخصيات  وأبرز  العراق،  يف  والبيوتات  العشائرية 

دواوين  بني  فيام  واالرتباطات  والعشائرية،  الدينية 
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العلم  بذوي  وعالقتهم  األصيلة  والقيم  العرب 

والعلامء.

بواعث - 3 الراوي  أمحد  الشيخ  الرباين  العامل  ساند 

يف  اإلسالمي  احلكم  وحمطات  اإلسالمي  الفكر 

ومن  فيصل  امللك  أمثال  وأيدهم  آواهم  إذ  العراق، 

معه عند دخول الفرنسني إىل سوريا)1(، والسيد حممد 

أوصلهم  حتى   ، السويدي  يوسف  والشيخ  الصدر 

كل واحد إىل وجهته التي أراد، فهو يتعامل بضوابط 

أن  يقبل  يفرق وال  الصحيح، فال  التعامل االسالمي 

يصاب مسلم بمكروه .

بنائها - 4 إعادة  أو  ترميمها  أو  املساجد  وفتح  بناء 

يتحرى  فكان  مدنه،  من  متعددة  بمناطق  العراق  يف 

هبا  فيمكث  مسجد  فيها  يوجد  ال  التي  األماكن 

عىل  اإلرشاف  ويتابع  األموال  وجيمع  أهلها  يرغب 

باخلدمة  إماما وخطيبا ومن يقوم  بنائها ثم يكلف هبا 

بعض  يف  معه  حيرض  كان  إنه  حتى  وهكذا  يغادر،  ثم 

األماكن البناء لعدم وجود من جييد هذا العمل، مثال 

ذلك حني ذهب إىل راوة وعنه أخذ معه من سامراء 

احلاج صالح آل احلاج ياسني من آل احلاج عبدالرمحن 

وتكفل الشيخ بكل ما حيتاج)2(.   

وأبرزهم - 5 يديه،  عىل  العلامء  من  الكثري  خرج 

املذكورون عند تالمذته، فهم ثروة من العلامء الفقهاء 

ثورة  ويمثلون  العراق،  ربوع  يف  العلم  نرشوا  الذين 

االحتالل  حاول  التي  والفكرية  الرشعية  العلوم  يف 

)1(  مذكرات العالمة الشيخ أمحد الراوي: 71 .
)2(  ينظر: املصدر نفسه: 115- 116.

البيطاين القضاء عليها.

علامء - 6 رشعيني  قضاة  إجياد  رضورة  عىل  تركيزه 

ذوي خبة وزرعها يف أذهان طالبه، ألن اإلسالم بال 

التي هي  إنام هو تفريغ عن قيمه  رشيعة وال أخالق، 

فبالرشيعة واألخالق  تعاىل،  باهلل  اإليامن  نفوذ  طريق 

والعقيدة يكتمل اإلسالم .

عمره - 7 وختام  الدينية  املدارس  نحو  توجهه 

باملدرسة الدينية يف سامراء ودفنه يف جامعها املجاور 

التدريس  عن  ينفك  ال  فكان  هناك،  اإلمامني  ملرقد 

واإلفتاء وجمالس الوعظ .

الخاتمة
احلمد هلل رب العاملني وأتم الصالة والسالم عىل 

املبعوث رمحة للعاملني، وعىل آله وصحبه أمجعني.

وبعد:

العمل بام علم،  البحث أنموذجا للعامل  فكان هذا 

من  كبرية  مجلة  تضمنت  لتجربة  تطبيقا  كان  الذي 

املعارف والعلوم واخلبات املوروثة عن مشاخيه وما 

واقعا  صنع  ثم  ومتغرياته،  بتجاربه  به  الواقع  سبكه 

رغم املتغريات التي نقلت العامل العريب نقالت فكرية 

وثقافية وسياسية وجمتمعية، وهذه أبرز نتيجة تعلمتها 

هبذا البحث، ثم هناك نتائج أذكرها:

مهام - ١ دينه  مهامه جتاه  أداء  يتهاون من  العامل ال  أن 

أو  جوهرية  كانت  سواء  واملتغريات  العوامل  كانت 

عرضية.

رضورة االستفادة من مناهج العلامء يف تعامالهتم - 2
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الواقعية، وليست هي قراءة تارخيية جمردة عن الواقع 

ومالبساته.

ال ضري أو نقد وال مثلبة عىل العامل الرباين العامل - 3

الباذل النصح أن يكون قريبا من والة األمور والقادة 

العلامء يف  أبرز  وامللوك والرؤساء، ولو استقرأنا سري 

التاريخ لوجدنا ذلك جليا يف حياهتم  .

فلك - 4 يف  يدور  ما  يعلم  أن  عامل  لكل  رضورة 

العامل من أفكار ومتغريات حياتية، فهو ليس يف غنى 

املجتمعات، ودينه يمي عليه  دائرة حول  عنها كوهنا 

التعامل معها ال جتاهلها.

وأخريا: كان رمحه اهلل قدوة حسنة يستنري به ذوي 

العلم والقضاء والترشيع اإلسالمي املعارص ليكونوا 

وحوادث  األيام  وقائع  مع  التعامل  يف  خطاه  عىل 

الدهور .

سيدنا  عىل  اهلل  وصىل  وآخرا،  أوال  هلل  واحلمد 

ونبينا حممد وعىل آله وصحبه وسلم .

املصادر

إىل - ١ باشا  مدحت  الوايل  عهد  )من  القديمة  بغداد 

العالف،  عبدالكريم  البيطاين(/  االحتالل  عهد 

إبراهيم  تقديم:  الشبيبي،  رضا  حممد  العالمة  تصدير 

الواعظ، الدار العربية للموسوعات - بريوت، ط/2، 

1430هـ= 1999م. 

2 - -1534( العثامين  لعهد  يف  العراق  بلديات 

عبدالعظيم  د.  وثائقية/  تارخيية  دراسة  1918م( 

عباس نصار، املكتبة احليدرية، ط/1، 1427هـ.

التاريخ اإلسالمي )العهد العثامين(/ حممود شاكر، - 3

املكتب اإلسالمي، ط/4، 1421هـ = 2000م.

حممد - 4 أ.د.  واملعارص(/  )احلديث  العراق  تاريخ 

 ،1 ط/  بريوت،  النفائس-  دار  طقوش،  سهيل 

2016م

تاريخ علامء بغداد يف القرن الرابع عرش اهلجري/ - 5

بغداد(،  علامء  )من  إبراهيم  الشيخ  يونس  األستاذ 

مطبعة وزارة األوقاف والشؤون الدينية – بغداد.

العامل - 6 عامل  الزهاوي  سعيد  حممد  بن  أجمد  الشيخ 

اإلسالمي/ كاظم أمحد نارص املشاخيي، أنوار دجلة- 

بغداد، ط/2، 1424هـ = 2003م.

السياسية - 7 املحاكامت  أغرب  املهداوي،  حمكمة 

اجلعفري،  محدي  حممد  احلديث/  العراق  تاريخ  يف 

1990م. 

تقديم - 8 الراوي،  أمحد  الشيخ  العالمة  مذكرات 

مولود  وحتقيق:  مجع  الطه،  حسن  أمحد  الدكتور 

اللغة:  الراوي، مراجعة  الراوي، معن خملص  خملص 

أ.د.خليل إبراهيم السامرائي، دار احلكمة- لندن.

عبدالله - 9 أ.د.عي  املعارصين/  العراق  أعالم  من 

الشيخ أمحد الراوي، قيد الطباعة .
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الملخص
حياول البحث  تسليط الضوء عىل مهارات التفكري احلديثة، وبيان تنمية مهارات التفكري وأثرها يف بناء الفرد 

املسلم من خالل بيان مفهوم املهارات احلياتية ومفهوم التفكري وبيان التفكري اإلبداعي، والرتكيز عىل اإلبداع  

التفكري اإلبداعي، كام  بّد أن يتمّتع هبا املسلم، وبيان أمهيته وسامت املفكر املبدع  ومهارات  التي ال  ودوافعه 

يتناول البحث التفكري النقدي من خالل بيان تعريفه وأمهيته ومهارات التفكري النقدي وسامت املفكر الناقد، 

وكذلك تناول البحث املغالطات املنطقية باعتبارها أساليب غري بريئة يف حماولة تضليل الناس وحماولة التالعب 

بعقوهلم من خالل بيان طرق التفكري الشائعة وذكر بعض هذه املغالطات، كالتوّسل بالكثرة والعظمة والشخصنة 

ومغالطة املنحدر الزلق، وهذه املهارات ُتعّد رضورًة حياتية ووجودية ينبغي توافرها يف الفرد املسلم لكي يكون 

املعريف،  واالنفجار  احلياتية  املتغرّيات  مواجهة  عىل  وقادرًا  احلضارة  صناعة  يف  ومسامهًا  وناقدًا  مبدعًا  مفكرًا 

ومواجهة الشبهات املعارصة التي جتتاح العامل اإلسالمي اليوم بمناعة وحصانة فكرية.

الكلامت املفتاحية: املهارات احلياتية، بناء الفرد، مهارات التفكري.
 Abstract

The research tries to highlight the modern thinking skills and illustrate the 

development of the thinking skills and theirimpact on developing the moslem  

through explaining the Conceptino of the ilfe skills and the Conception of thin king 

and defining the creative work and its motives thet the Moslem should have as well 

as the studg dealt with the Charac teristics of the Creative thinker and the skillsof 

the Creative thinking and illustrate their importance. The studg  also tackle the 

critical thin king through its definition and importance . and the skills of the Cvitic 

thinking and the Characteristics of the Critic thinker. It is also focused 0n the logic 

sophistries as nocent means to attempt  the  people and trg to dominate on their 

minds bg mentioning the Familiar thinking methods and obseruing some of these 

no as demanding the ricgness and greatness and personification and sliding-Cliff 

sophistrg . These skills are necessarg in life and in existence, and the moslem should 

learn these merits to be a thihker , critic and participant in making the Civili2 ation 

and eapable to face the life chong es and the knowledge boom as well as defense 

the lslamic world bg the intellectual immunitg.

The keg words : the life skills , the personal  development , thinking skills.
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المقدمة
األنبياء  ، والصالة والسالم عىل أفضل  احلمد هلل 

واملرسلني، أما بعد: 

مع  اليوم،  العامل  يشهده  الذي  االنفتاح  ظّل  يف 

جدًا،  متسارع  بشكل  واملعارف  العلوم  تطّور  رسعة 

وهو ما ُيعّد من أهم سامت هذا العرص، فعىل املسلم 

احلياتية  املتغرّيات  التطّور ويستوعب  يواكب هذا  أن 

بمناعة  اهلّدامة  واألفكار  السلبيات  جتنب  خالل  من 

إجيابيات  يتسّلح هبا، واالستفادة من  وحصانة فكرية 

هذه املتغرّيات عن طريق التعامل مع املهارات احلياتية 

العقل  وحتفيز  والتفكري،  النظر  آلية  وتطوير  اجلديدة، 

املسلم عىل االبتكار واإلبداع، والبحث عن األسئلة 

وأجوبتها، فإنَّ بناء الفرد املسلم، وتزويده باملهارات 

املجتمع  عليه  سينبني  بناءه  ألنَّ  رضورة؛  احلياتية 

اإلسالمي القادر عىل اإلبداع واإلقالع احلضاري.

أسباب اختيار البحث: 

وتسليحه - ١ فكريًا،  املسلم  الفرد  بناء  رضورة 

باملهارات الفكرية والعلوم النافعة.

اخلروج من منطق اجلمود والتخلف والتقليد اىل - 2

منطق التفكري واإلبداع احلضاري.

 صياغة املسلم صياغة حضارية متكاملة شاملة، - 3

مواكبًا  ليكون  املتطّورة،  احلياتية  باملهارات  وتزويده 

ملتغرّيات العرص ومتطلباته. 

أمهية البحث:

املسلم - ١ العقل  الفكرية يف حّث  التنمية  أمهية  تبز 

عىل التفكر والتدّبر وفق منهجية علمية حديثة.

احلّث عىل التفكري السليم من خالل االعتامد عىل - 2

الدليل والبهان.  

التفكري - 3 مناهج  عىل  املسلم  الفرد  اطالع  أمهية 

وسلوكه  أفكاره  بني  الربط  عليه  ليسهل  احلديثة؛ 

واألسباب ومسبباهتا.

أهداف البحث:

رفد - ١ يف  ودوره  اإلبداعي  التفكري  عىل  التعّرف 

املسلم باألفكار اجلديدة.

التعّرف عىل الفكر النقدي من خالل نقد األفكار - 2

واالفرتاضات من غري قبوهلا كام هي إاّل بعد الفحص 

والنقد والتدقيق.

املنطقية - 3 التفكري واملغالطات  التعّرف عىل أخطاء 

التي مّست العقل املسلم يف عرصنا احلارض.

منهجية البحث: 

اعتمدنا يف بحثنا عىل املنهج االستنباطي من خالل 

الرجوع اىل بعض اآليات القرآنية واألحاديث الرشيفة 

التي هلا صلة بمهارات التفكري، وذلك بإبراز جوانب 

املنطقية  واملغالطات  والنقدي  اإلبداعي  التفكري  من 

املنهج  عىل  اعتمدنا  وكذلك  اإلسالمي،  املنظور  من 

التفكري  الوصفي من خالل وصف سامت ومهارات 

واستخدامها يف تنمية وتطوير الفرد املسلم. 

خطة البحث: 

سيتكّون البحث من مقدمة وخامتة وثالثة مطالب:

املطلب األول: التفكري اإلبداعي

املطلب الثاين: التفكري النقدي

واملغالطات  التفكري  أخطاء  الثالث:  املطلب 
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املنطقية. 

مدخل اىل تعريفات البحث:

 تعريف املهارة لغًة واصطالحًا:- ١

احلاذق  والامهر:  اليشء.  يف  احِلذق  لغًة:  املهارة 

به  رصُت  أي  األمر  هبذا  مهرت  وُيقال:  عمل،  بكل 

حاذقًا)1(.

))القدرة  بأهّنا:  املهارة  تعّرف  اصطالحًا:  املهارة 

هلذا  مطور  مقياس  حيّدده  بشكل  ما  بعمل  القيام  عىل 

والرسعة  الفهم  من  أساس  عىل  وذلك  الغرض، 

والدقة(()2(.

التي  القدرات  جمموعة  ))هي  احلياتية:  املهارات 

متّكن األفراد من القيام بسلوك تكيفي وإجيايب جيعلهم 

قادرين عىل التعامل الفّعال مع متطلبات احلياة اليومية 

وحتدياهتا(()3(. 

تعريف التفكري لغة واصطالحًا: - 2

والِفْكر،  الَفْكُر  من  التفكري  لغة:  التفكري  تعريف 

بأّنه:  أيضًا  وُعّرف  ِء)4(.  ْ اليشَّ يِف  اخْلَاطِِر  إِعامل  وهُو: 

الفكر  الوسيط  املعجم  اليشء)5(. ويف  النظر يف  إعامل 

معرفة  إىل  للوصول  املعلوم  يف  العقل  ))إعامل  هو: 

)١(  ينظر: لسان العرب، ابن منظور، ١84/5-١85، )مادة: 
مهر(. 

فارس  والتعليم،  التعلم  يف  ونظريات  التفكري  فلسفة    )2(
راتب األشقر، ص39.

)3(  املهارات احلياتية املتضمنة يف حمتوى كتب العلوم للمرحلة 
االبتدائية يف العراق، حممد أمحد تركي الفّراجي، ص8.

)4(  ينظر: لسان العرب، ابن منظور، مادة فكر، 65/5.
فكر،  مادة  آبادي،  الفريوز  املحيط،  القاموس  ينظر:    )5(

.458/١

املجهول(( وقيل: الفكر هو: ))الصورة الذهنية ألمر 

ما(()6(.

تعريف التفكري اصطالحًا: عرفه برونو: هو ذلك 

التفكري والتقيص املدروس للخبة من أجل قصد أو 

هو  الغرض  أو  القصد  ذلك  يكون  وقد  ما،  غرض 

الفهم، أو حل املشكالت، أو اختاذ القرار، أو التخطيط، 

أو احلكم عىل األمور، أو القيام بعمل معني)7(. وقيل 

واخلوض  واالستقصاء  البحث  من  النوع  ذلك  هو:  

ومبادئ  ومعارف  وأفكار  معلومات  من  لدينا  ما  يف 

قرار  واختاذ  الفهم  أجل  من  وانطباعات  ومالحظات 

أو القيام بعمل ما)8(. 

اإلبداعي:  التفكير  األول:  المطلب 

ويتضمن هذا المطلب أربعة أفرع: 

اإلبداعي  والتفكري  اإلبداع  تعريف  األول:  الفرع 

ودوافعه: سنقف يف هذا الفرع عىل بيان مفهوم اإلبداع 

وبيان مفهوم التفكري اإلبداعي ودوافعه. 

 اإلبداع هو: القدرة عىل رؤية املألوف بطريقة غري - ١

سائدة، أو هو تنظيم األفكار وظهورها يف بناء جديد 

القدرة عىل حّل  أو هو  انطالقًا من عنارص موجودة، 

املشكالت بطرق جديدة تدهش السامع واملشاهد)9(.

مادة:  وآخرون،  مصطفى  إبراهيم  الوسيط،  املعجم     )6(
)فكر(، 698/2.

)7(  ينظر: تعليم التفكري، ادوارد دي برونو، ترمجة: عاد عبد 
الكريم ياسني، ص42.

بّكار،  الكريم  عبد   ، املتكاملة  التنمية  اىل  مدخل  ينظر:    )8(
ص50.

أكرم  وحممد  سويدان  حممد  طارق  اإلبداع،  مبادئ    )9(
العدلوين، ص١7. 
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العقلية - 2 الفرد  قدرة  هو:  اإلبداعي  التفكري   

اكتشاف  خالله  من  يتمّكن  الذي  احلر  التفكري  عىل 

املشكالت واملواقف الغامضة إلعادة صياغة عنارص 

اخلبة يف أنامط جديدة عب تقديم أكب عدد ممكن من 

جديدة  بأساليب  اخلبة  هذه  صياغة  إلعادة  البدائل 

الفرد،  يواجهه  الذي  للموقف  ومالئمة  ومتنوعة 

بحيث تتمّيز هذه األنامط الناجتة باحلداثة بالنسبة للفرد 

التدريب  ويمكن  فيه،  يعيش  الذي  وللمجتمع  نفسه 

عىل هذه القدرة وتنميتها)1(.

والذي أراه أّن التفكري اإلبداعي هو تفكري ونشاط 

ذهني يرمي يف املجمل اىل إجياد أو ابتكار يشء جديد، 

قد  أو  احلياة  اسلوبًا جديدًا يف  يكون  قد  اليشء  وهذا 

يكون حالً ملشكلة من املشكالت أو قد يكون تطويرًا 

لشكل من األشكال. والتفكري اإلبداعي هو رضورة 

حياتية وعالمة عىل الصحة العقلية وعالمة عىل صحة 

املنهج، فاإلنسان الذي يفّكر تفكريًا إبداعيًا فإّنه بذلك 

يكون قد ختّلص من قيود البيئة، ومن أوهام املجتمع، 

وختّلص من الثقافة األبائية التقليدية. 

اإلبداعي: - 3 التفكري  تنمية  يف  املؤّثرة  العوامل 

التفكري اإلبداعي هو مدين اىل ثالثة أشياء:

مزّودًا أ-  اإلنسان  يولد  والذهني:  العقي  النشاط 

بالقدرات العقلية كبقية قدرات األكل والرشب والنوم 

والقيام وغريها، وهذه القدرات تكون يف حالة تكّون 

الفرد  وتدريب  وتنمية  نشاط  اىل  حتتاج  وهلذا  بدائي، 

)١(  ينظر: علم النفس الرتبوي للمعلمني، حممود عبد احلليم 
منيس. 

عليها؛  واملحافظة  ورعايتها،  استعامهلا،  عىل  املسلم 

لكي تنمو وتكون قادرة عىل اإلبداع واالبتكار)2(.

الدافعية والفاعلية الشعورية: عىل الفرد املسلم إذا ب- 

أراد أن يفّكر تفكريًا إبداعيًا أن يتمتع بالفورة العاطفية 

وأّن  الروحي؛  والتوتر  واالهتامم  العاطفي  واحلامس 

العلامء املتخصصني يف جمال التطوير والتنمية يؤكدون 

عند  اإلبداع  تنمية  يف  تؤّثر  التي  العوامل  أبرز  من  أّن 

األفراد هو ما يسّمونه بمبدأ <الدافعية الذاتية لإلبداع> 

حيث يكونون يف أحسن حاالت اإلبداع لدهيم، وهذه 

الدافعية مبعثها <االهتامم الشخيص> من خالل العمل 

بالتحدي  شعورهم  أو  لدهيم  نفسية  حاجة  إشباع  أو 

إزاء عمل ما)3(. 

البيئة الصاحلة: أن هتيئة بيئة صاحلة خطوة يف بناء ج- 

حتفيزية  ومعطيات  أفكار  من  توّفره  بام  املسلم  الفرد 

للعمل واإلبداع يف املجاالت كافة، وللبيئة االجتامعية 

ونشاطه  اإلبداعي  التفكري  نمّو  يف  دور  والثقافية 

وطبقًا  يتلّقها،  التي  الرتبية  وفق  مرضه  أو  وصحته 

وخباهتم،  القدرات  هذه  تربية  عىل  القائمني  لوعي 

القدرات  هذه  تنمية  يف  تستعمل  التي  وللوسائل 

السليمة  غري  البيئات  تتسبب  ولذلك  واستعامهلا، 

حتيلها  أو  حتطمها،  أو  القدرات،  هذه  إضعاف  يف 

الفشل  أسباب  من  وسبب  لإلنسان،  معّوقات  اىل 

وتدمريه)4(.

عرسان  ماجد  املسلمة،  الشخصية  مقّومات  ينظر:    )2(
الكيالين،، ص5١.

)3(  ينظر: مبادئ اإلبداع، سويدان والعدلوين، ص72.
عرسان  ماجد  املسلمة،  الشخصية  مقومات  ينظر:    )4(
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استثامر  إن  اإلبداعي:  التفكري  أمهية  الثاين:  الفرع 

مهاراته  وتنمية  طاقاته  واستغالل  املسلم  عقل 

متّكننا  ألهّنا  وحضارية،  وجودية  رضورة  اإلبداعية 

من حّل مشاكلنا وحتقيق أهدافنا، وتبز أمهية التفكري 

اإلبداعي يف اآليت:

 1- تأيت أمهية التفكري اإلبداعي من أمهية التفكري 

الكريم  والقرآن  إسالمية،  فريضة  ُيعّد  حيث  نفسه، 

مدح العقل وذكره يف مقام التعظيم والتنبيه اىل وجوب 

العمل به والرجوع إليه؛ إذ حّث سبحانه املؤمن عىل 

عليه)1(.  احلجر  قبول  أو  إمهاله  وعدم  عقله  حتكيم 

  باهلل  إيامنًا  املسلم  الفرد  يزيد  اإلبداعي  والتفكري 

أبدعه اهلل سبحانه من  فيام  والتدّبر  التفكر  من خالل 

ىف  يث  ىث   نث  اخللق، قال تعاىل:   ُّٱ 

مك  لك   اك  يق  ىق  يف 
يك َّ)2(. ىك 

احلياتية  املتغرّيات  نتيجة  أيضا  األمهية  تأيت   -2

وهذا  اليوم،  العامل  يف  احلاصل  املعريف  واالنفجار 

تعقيد  يف  سامهت  واملتسارعة  املعّقدة  املتغريات 

وازدياد املشكالت احلياتية التي تستوجب البحث عن 

حلول هلا، ولذلك أصبحت مهارات التفكري احلديثة 

املتغرّيات  هذه  مواجهة  يف  احللول  أهّم  أحدى  هي 

املتسارعة، حتى يكون الفرد املسلم قادرًا عىل التعامل 

والتكييف مع متغرّيات هذا العرص الذي نعيشه.

الكيالين،، ص5١.
العقاد،  حممود  عباس  إسالمية،  فريضة  التفكري  ينظر:    )١(

ص3.
)2(  سورة آل عمران، اآلية:١90. 

األمم  بني  والتنافس  احلضاري  التسابق  إّن   -3

والشعوب حمكوم بام تنتجه الدول من معارف وتقنيات 

يف جماالت احلياة املختلفة، وعليه فإّن االرتقاء بالواقع 

وحتدده  ترسمه  اليوم  املعّقد  عاملنا  يف  احلضاري 

هذه  أّن  املؤّكد  ومن  املبدعة،  والعقول  املجتمعات 

وتطوير  تنمية  أولوّياهتا  قمة  يف  تضع  املجتمعات 

اىل  ابنائها  لدى  واإلبداعية  الفكرية  العنارص  ورعاية 

أقىص درجة ممكنة عن طريق تزويد األفراد بمهارات 

التفكري واإلبداع بكّل الوسائل الالزمة)3(.

4- التفكري اإلبداعي يساهم يف تنمية الفرد املسلم 

عن  واالبتعاد  اجليدة،  بالصحة  التمتع  حيث  من 

والتخّلص  السيطرة،  يف  والرغبة  العدوانية  النزعات 

عن  واالبتعاد  والدراسية،  السلوكية  املشكالت  من 

الذات  عن  الكشف  فرصة  هلم  ويوّفر  النفي،  القلق 

القيادة  صفات  تكوين  يف  ويساهم  زمالئهم،  أمام 

فيهم)4(. 

عىل  االبداعي:  التفكري  مهارات  الثالث:  الفرع 

ليخرج  االبداعي  التفكري  بمهارات  التمتع  املسلم 

االحرتاف  اىل  واالنتقال  واجلمود  الركود  حالة  من 

واالبداع، ومن أبرز هذه املهارات هي:

الشمولية: ونعني بالشمولية يف الفكر، من خالل - ١

التفكري يف مسارات متعددة ومتنّوعة، والنظر والتدّبر 

القيادات  مهارات  لتنمية  تدريبي  برنامج  بناء  ينظر:    )3(
الرتبوية يف حّل املشكالت اإلدارية بأساليب إبداعية، عبد 

اهلل سعيد أمحد الغامدي، ص43.
)4(  ينظر: تنمية اإلبداع لدى األبناء، حممد السيد عبد الرزاق، 

ص7. 
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يف زوايا خمتلفة.

أفكار - 2 انتاج وتوليد  القدرة عىل  الطالقة: وتعني   

خالل  من  وذلك  جديدة،  وحلول  متعددة  وبدائل 

الناس  من  كثريًا  ألّن  املعريف،  املخزون  استخدام 

امتالكهم  من  الرغم  عىل  األفكار  توليد  جييدون  ال 

للمعرفة، ويرجع السبب يف ذلك اىل عدم قدرهتم عىل 

استخدام خمزوهنم املعريف استخدامًا مناسبًا)1(.

صاحبها - 3 من  جتعل  التي  املهارة  وهي  األصالة: 

أفكار  اىل  الوصول  يف  تساعده  أصيلة  بطريقة  يفّكر 

جديدة أخرى تعزز من قدرته عىل استيعاب املشاكل 

التي تواجهه ومعاجلتها بعمق وأصالة.

املهارة - 4 تلك  هبا  ونعني  التوضيح:  أو  التوّسع 

عىل  القدرة  الفرد  امتالك  خالهلا  من  يمكن  التي 

من  نوعًا  باستخدامه  ألفكاره  أكب  وتوضيح  تفسري 

إثراًء  عليها  يضفي  وهذا  حوهلا،  الزائدة  التفصيالت 

وجيعلها أكثر فائدة ودقة ومجااًل ووضوحًا)2(.

الفرع الرابع: سامت املفّكر املبدع: تنّوعت سامت 

الشخص املبدع اىل سامت وخصائص معرفية ونفسية 

وشخصية متعددة، وال يمكننا هنا استيعاب كل هذه 

جمال  يف  املختصون  الباحثون  ذكرها  التي  السامت 

اإلبداع، ولكن سنقف عىل أبرز هذه السامت:

أن يتعامل مع األشياء واألفكار واملعلومات غري - ١

املتوّقعة.

)١(  ينظر: تنمية الوعي، عالء احلسون،، ص25.
ينظر: التفكري اإلبداعي مهارات تستحق التعّلم، هاشم    )2(

سعيد احلالق، ص63-62..

بطرق - 2 تعّلمها  التي  والعلوم  املعارف  يطّبق   

جديدة.

املرتابطة بني األشياء - 3 العالقات  اىل كشف  يسعى 

واملعلومات املختلفة.

مبتكرة - 4 بطريقة  واملعلومات  املعارف  يستخدم 

وجديدة.

يف - 5 حتصل  التي  الرسيعة  املتغرّيات  مع  يتفاعل 

عاملنا اليوم)3(.

أبنية - 6 ولديه  حتّيز،  غري  من  دائاًم  األفكار  يستقبل   

وتنظيامت معرفية.

يتحّمل املسؤولية عن أفكاره وأعامله، ويتعّلم من - 7

ومراجعة  وتصحيح  لتنقيح  طريقًا  فيه  ويرى  الفشل 

الفكرة)4(.

املوضوعات - 8 مناقشة  يف  بفاعلية  يشارك 

عىل  امللقاة  األعامل  إنجاز  عىل  ويعمل  واملشكالت 

عاتقه.

اىل - 9 الكامل والدّقة، ويميل  يطمح يف الوصول اىل 

نقد ذاته، وال يرىض عن مستوى إنجازه، ورسعته يف 

تنفيذ املهامت املوكلة إليه. 

 لديه القدرة عىل استنباط العديد من احللول لاِم - ١0

ُيعرض له من مشكالت، ومتتاز احللول التي يطرحها 

بأهّنا نادرة وفريدة)5(. 

)3(  ينظر: التفكري اإلبداعي واملتغرّيات النفسية واالجتامعية 
لدى الطلبة املوهبني، خالد حممد حممود الرابغي، ص64. 
العتوم  يوسف  عدنان  التفكري،  مهارات  تنمية  ينظر:    )4(

وآخران، ص١49.
)5(  ينظر: املوهبة واإلبداع، ص85-84. 
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علمية - ١١ حقول  يف  واسعة  معرفية  خلفية  امتالك 

وأدبية وفكرية ولغوية وفنية .. خمتلفة، كام يتمّتع بكثرة 

القراءة واالطالع. 

ميلهم - ١2 مع  والعمل،  الفكر  يف  االستقاللية 

لالنعزال واالنطواء)1(.

هو - ١3 باملرونة  نعني  وال  والتفكري،  باملرونة  يتمّيز 

التنازل عن املبادئ وال التساهل يف املحّرمات أو إقرار 

الباطل، وإّنام نعني القدرة عىل االستامع وحسن تفّهم 

والقدرة  إجيابية،  وأفكار  حكمة  من  اآلخر  لدى  ما 

واملنهجية  الذهنية  املرونة  خالل  من  التمييز  عىل 

والتقاليد  العادات  وبني  الرشع  بأمور  االلتزام  بني 

نعني  كام  تارخيية،  واعتبارات  ظروف  انتجتها  التي 

الدعوية  األولويات  ترتيب  إعادة  عىل  القدرة  أيضًا 

واإلصالحية واإلنامئية)2(.

املسلم - ١4 فعىل  التفكري،  يف  خلياله  العنان  اطالق 

األشياء  البتكار  سعيه  يف  واسع  خيال  ذا  يكون  أن 

أّي  وأّن  والسائد،  املألوف  خارج  والتفكري  اجلديدة، 

كبري،  بقدر  خياله  يستعمل  عبقري  أو  عامل  أو  خمرتع 

يكتشف  أن  يوّد  عندما  ))بأّنه  يقول:  اينشتاين  فهذا 

شيئًا جديدًا؛ فإّنه يصري كالطفل <خياله واسع>(()3(.

التعّلم، هشام  التفكري اإلبداعي مهارات تستحق  ينظر:    )١(
سعيد احلالق، ص32.

)2(  ينظر: املناعة الفكرية، عبد الكريم بّكار، ص44-42.
صربي،  حممود  أمني  العبقري،  الطالب  دليل  ينظر:    )3(

ص١74.

النقدي:  التفكير  الثاني:  المطلب 

ويتضمن هذا المطلب أربعة أفرع:

النقدي: هناك عدة  التفكري  تعريف  الفرع األول: 

تعريفات للتفكري الناقد نذكر منها:

التفكري  من  النمط  ذلك  ))وهو  الناقد:  التفكري 

ومتحيصها  وتفسريها  اآلراء  حتليل  عىل  يقوم  الذي 

اىل  للّتوصل  وتقويمها  األدلة  وعرض  ومقابلتها 

الصواب(()4(.

املفّكر،  الفرد  بذات  ترتبط  ))عملية  هو:  وقيل 

املشكلة  أو  املوضوع  حتليل  يف  التمّعن  عىل  وتعتمد 

بالوضوح  التفكري  النوع من  مهارات هذا  يتطلب  ممّا 

عىل  تطّبق  معايري  والعمق  الفكرة  وصحة  والدّقة 

التفكري املنضبط(()5(.

هو  الناقد  التفكري  أّن  نرى  التعريفات  هذه  وبعد 

منها  والتأّكد  املعلومات  لفحص  املستمرة  املحاولة 

والتعّرف  منها  واخلاطئ  الصحيح  عىل  والتعّرف 

العملية  أو هو  الرديئة.  واألفكار  اجلّيدة  األفكار  عىل 

العقلية والذهنية التي يبذهلا املفّكر من أجل الكشف 

عن ما يف األشياء واملواقف واألعامل واملنتجات من 

إجيابيات وسلبيات وما فيها من خري ورش وما فيها من 

حق وباطل.

الفرع الثاين: أمهية التفكري الناقد للمسلم:

ُيعّد التفكري الناقد من األمور املهّمة يف بناء الفرد 

)4(  فلسفة التفكري ونظريات يف التعّلم والتعليم، فارس راتب 
األشقر، ص39.

الطالب،  لدى  الناقد  التفكري  قدرة  تنمية  املعلم يف  دور    )5(
حسن عيل خمتار، ص48.
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هذه  وتأيت  عنده،  التفكري  مهارات  وتنمية  املسلم 

األمهية من خالل اآليت:

يف  وحياتية  فكرية  رضورة  الناقد  التفكري   -1

وتأيت  املسلمة،  املجتمعات  بناء  ويف  األفكار  تقويم 

هذه األمهية من خالل حّث القرآن الكريم عىل قضية 

النقد، فهو الذي أسس ألمة اإلسالم التفكري النقدي، 

خري  من  فيها  ما  وذكر  السابقة  األمم  عن  حّدثنا  فقد 

ورش، وكان يساير تكّون املجتمع اإلسالمي فيصحح 

له األقوال واألفعال اخلاطئة، ويوّجهه اىل طريق اخلري 

والرشاد، ومل يكن يف املجتمع املسلم أحد فوق النقد 

واملساءلة والتوجيه، فهناك مواضع عاتب فيها اهلل – 

نبيه ملسو هيلع هللا ىلص عىل ما بدر منه من اجتهادات، فنزل يف ذلك 

اجتهاد  عىل  املبنّية  االجتهادات  لتلك  مصحح  قرآن 

يل  ىل  مل  خل  برشي)1(، إذ قال سبحانه:    ٱُّٱ 

خم َّٱٱٱٱٱ)2(. حم  جم 
النقدي  أّن املنهج  التاريخ بتمّعن جيد  والذي يقرأ 

اإلسالمي تأّسس منذ بزوغ فجر اإلسالم من خالل 

اإلطار  الكريم  القرآن  ))صاغ  فقد  اإلهلي،  املنهج 

بام احتواه من أسس منهجية  الفكري لعلامء اإلسالم 

العقل  وإعامل  والتفّكر  والتأّمل  التدّبر  ومنها:  للنقد، 

واملجادلة واألخذ والرد، واستخدام التجربة إلثبات 

معايري  ضوء  يف  وحتقيقها،  النصوص  ونقد  احلقيقة، 

الناقد  التفكري  مهارات  باستخدام  التدريس  أثر  ينظر:    )١(
املستنبطة من القرآن الكريم عىل تنمية التفكري الناقد، عبد 

الرمحن حممد عيل الرشيف، ص62. 
)2(  ينظر: سورة عبس، ١-2. 

م مصادر املعرفة(()3(.  علمية تقوِّ

الفرد املسلم:  استقاللية  يعّزز  الناقد  التفكري   -2 

إمهاهلا يصح  ال  ومنتجة  فاعلة  فكرية  طاقة   املسلم 

اجلامعة مستقبل  يف  األساس  اللبنة  فهو  جتميدها،   أو 

بالقول ذاتّيته  إثبات  يف  األمهية  تأيت  وعليه  األمة،   أو 

الرشيعة حدود  ضمن  لألمة  والنصح   والعمل 

ال كام  العام،  والنظام  العاّمة  واملصالح   اإلسالمية 

 يصّح أن تكون شخصية املسلم نسخة مستنسخة عن

 شخصية أخرى، بل ال بّد أن تكون هلا شخصية ناقدة

املسلمة)4(. اجلامعة  حياة  يف  مكّمل  دور  هلا   ناصحة، 

ال وأن  ذاته  إثبات  عىل  املسلم  حيّث  ملسو هيلع هللا ىلص   والرسول 

إِْن َتُقوُلوَن:  َعًة،  إِمَّ َتُكوُنوا  }اَل  يقول:  إذ  إمعة؛   يكون 

 َأْحَسَن النَّاُس َأْحَسنَّا، َوإِْن َظَلُموا َظَلْمنَا، َوَلِكْن َوطِّنُوا

 َأْنُفَسُكْم، إِْن َأْحَسَن النَّاُس َأْن حُتِْسنُوا، َوإِْن َأَساُءوا َفالَ

يتابع ويقلد كّل ناعق  َتظِْلُموا{)5(. واإلّمعة هو الذي 

يرجع له  رأي  ال  ألنه  معك؛  أنا  أحد:  لكل   ويقول 

 إليه، ومعناه هو الشخص املقّلد الذي جيعل دينه تابعًا

برهان، حتصيل  وال  رواية  وال  فكر  بال  غريه   لدين 

التقليد األعمى بالنهي عن  إشعار  فيه   وهذا احلديث 

مهارات  تنمية  يف  احلديث  أصول  علم  دور  ينظر:    )3(
التفكري الناقد لدى الباحث الرتبوي، عبد اهلل عايل حسن 
علامء  عند  العلمي  النقد  عن  نقال  ص١١5.  الشمراين، 
املسلمني يف العلوم التجريبية يف املرشق اإلسالمي، زيني 

طالل الزهراين، ص3١6.
)4(  ينظر: حق احلرية يف العامل، وهبة الزحييل، ص١١3. 

رقم  والعفو،  اإلحسان  يف  جاء  ما  باب  الرتمذي،  سنن    )5(
))هذا  الرتمذي:  وقال   .364/4  ،2007 احلديث: 

حديث حسن غريب ال نعرفه إاّل من هذا الوجه((. 
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االعتقادات عن  فضالً  األخالق  يف  حتى   واملجّرد 

والعبادات)1(.

3- التفكري الناقد يعّزز املناعة واحلصانة الفكرية: 

التفكري الناقد يزّود الفرد املسلم باملهارات واملعارف 

اخلطأ  وجتنّبه  الصحيح  التفكري  من  متّكنه  التي 

واالنحراف والتطّرف، فاملسلم اليوم مطالب بامتالك 

مهارات التفكري الناقد حلامية العقائد الصحيحة والتي 

معانيها  عن  وحيرفها  يلّوثها  ما  ضّد  مناعة  اىل  حتتاج 

البرشية  والعقول  والبدع،  الشبهات  من  الصحيحة 

للشهوات  يعرضها  ما  كل  ضّد  حصانة  اىل  حتتاج 

واألفكار املنحرفة)2(. 

4- التفكري الناقد يساعدنا عىل اخلروج من الرؤى 

السائدة  الثقافة  من  واخلروج  املألوفة،  واألفكار 

السعي  خالل  من  الراسخة،  والتقاليد  واألعراف 

نحو  الرقي  برضورة  والشعور  حقيقية،  مغامرات  اىل 

األفضل بصورة مستمرة)3(.

الفرع الثالث: سامت املفّكر الناقد:

والشعور - ١ العاطفة  بني  يفصل  أن  حياول  املفّكر 

العقل  طريق  عن  التفكري  وبني  التفكري  يف  الوجداين 

واملنطق.

بن  عيل  املصابيح،  مشكاة  رشح  املفاتيح  مرقاة  ينظر:    )١(
اهلروي  املال  الدين  نور  احلسن  أبو  حممد،  )سلطان( 
القاري، باب الظلم، رقم احلديث: 5١29، 3203/8-

 .3204
)2(  ينظر: املناعة الفكرية –دراسة يف ضوء الثقافة اإلسالمية، 

حممد رسار اليامي، ص١70. 
)3(  ينظر: التنمية الفكرية، عبد الكريم بّكار، ص62-6١. 

ويسأل - 2 املعلومات،  توظيف  مالحظة   اىل  يسعى 

ويستفرس عن األمور واملعلومات املبهمة.

يبحث عن األسباب ويسعى اىل إجياد البدائل)4(. - 3

واملعلومات - 4 واملسائل  املشاكل  عن  االستفسار 

ومعرفة كل ما ُيطرح وُيناقش.

أن يكون الفرد املسلم الناقد موضوعيًا يف تفكريه - 5

احلقائق  استخدام  القضايا واألفكار عن طريق  حول 

والبيانات واألمثلة.

أن ينفتح عىل اآلراء واألفكار املختلفة وأن يأخذ - 6

كل وجهات النظر بعني االعتبار.

املخالفة - 7 األفكار  مع  التعامل  يف  مرنًا  يكون  أن 

فيها  رأى  إذا  نظره  وجهة  تعديل  خالل  من  ألفكاره 

الصواب، أو حقائق جديدة)5(. واملرونة أيضا تتطّلب 

متنّوعة،  بدائل  أو  جديدة  أفكار  إنتاج  عىل  القدرة 

والنظر للمشاكل من زوايا وأوجه خمتلفة)6(.

 أن يشّك يف املعطيات واألفكار واملعلومات من - 8

املنهجي  الشّك  وهذا  اليقني)7(.  اىل  الوصول  أجل 

أول  يعّد  الشّك  إذ  املسلمني،  ما دأب عليه علامء  هو 

مل  ))فمن  يقول:  الغزايل  اإلمام  فهذا  اليقني،  درجات 

يشّك مل ينظر، ومن مل ينظر مل يبرص، ومن مل يبرص، بقي 

)4(  ينظر: فلسفة التفكري ونظريات يف التعّلم والتعليم، فارس 
راتب األشقر، ص77.

النغرر،  جون  التفكري،  حالوة  أطفالنا  لنعلم  ينظر:    )5(
ص76.

األعرس،  صفاء  املشكالت،  حّل  يف  اإلبداع  ينظر:    )6(
ص١93.

)7(  ينظر: مدى توافر مهارات التفكري الناقد يف كتاب الرتبية 
اإلسالمية، زيد شاكر اجلبوري، ص24.
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يف العمى والضالل(()1(.

9- التثّبت قبل إصدار احلكم، فعىل املفّكر الناقد 

وبراءة  جهة،  من  احلكم  صحة  أمرين  عىل  يعمل  أن 

ومبدأ  رباين  توجيه  وهذا  أخرى)2(.  جهة  من  الذّمة 

ىه  مه  جه  ين  ىن  قرآين، إذ قال تعاىل:     ٱُّٱ 

يي  ىي  مي  خي  حي   جي  يه 
ٰى     ٌّ        ٍّ  َّ  َّ)3(.   ٰر  ٰذ 
واألناة  والتفّحص،  والتعّرف  التثّبت  هو  هنا  والتبنّي 

وعدم العجلة، والتبرّص يف األمر الواقع، واخلب الوارد 

حتى يّتضح ويظهر)4(.

الفرع الرابع: مهارات التفكري الناقد: ال بّد للفرد 

املسلم من امتالك مهارات التفكري الناقد ليسهل عليه 

واالقتصادية  واالجتامعية  السياسية  املشكالت  حّل 

املعارص  للواقع  حلول  وإجياد  والثقافية،  والتعليمية 

هذه  أهّم  ومن  ومنفتح.  واٍع  بعقل  نعيشه  الذي 

املهارات هي:

مهارة حّل املشكالت: وتكون من خالل اإلبداع - ١

ترتاكم،  املشكالت  ترك  وعدم  احللول،  إجياد  يف 

مهارات  هذه  وُتعّد  البدائل،  تقديم  يف  والشجاعة 

أساسية يف تنمية التفكري الناقد.

  مهارات طرح األسئلة: إّن السؤال يطّور الوعي، - 2

)١(  ميزان العمل، أبو حامد حممد بن حممد الغزايل، ص409.
الناقد،  التفكري  مهارات  باستخدام  التدريس  أثر  ينظر:    )2(

عبد الرمحن حممد عيل الرشيف ص١23.
)3(  سورة احلجرات، اآلية:6.

اهلل  عبد  بن  حممد  بن  عيل  بن  حممد  القدير،  فتح  ينظر:    )4(
الشوكاين ، 5/7١. 

وألّن  بالذات،  واالرتقاء  األفكار،  نضج  يف  ويساعد 

من  تنتقل  بالسؤال  وألّن  املعرفة،  مفتاح  السؤال 

القناعة  اىل  بمبادئك  الوجدانية  الشعورية  القناعات 

العقلية والبهانية، واألسئلة النقدية تساعد يف حتسني 

وتقدير  فهم  حتقيق  اىل  السائل  ويساعد  معتقداتنا، 

أعمق لام قيل، كام أّن األسئلة مفيدة يف سياق تقّرر فيه 

االستجابة لاِم سمعت أو قرأت، وأيضًا حتّسن أسلوب 

أيضًا يف تكوين  الكتابة والتحدث، وتساعد  الفرد يف 

عب  بنفسه  ثقته  وتعّزز  االجتامعية،  الفرد  شخصية 

تعميق إحساسه باالستقاللية الفكرية)5(. 

 مهارة التفسري: ونعني هبا قدرة الفرد املسلم عىل - 3

من  واسعة  بداللة  عنها  والتعبري  األفكار،  استيعاب 

املواقف والتصّورات والتجارب واملعايري والقواعد، 

ومهارة التفسري تكون عب مهارات فرعية كالتصنيف، 

واستخراج املعنى، وتوضيحه.

 مهارة االستدالل: وهو أن يستعني الفرد املسلم - 4

عىل  يعمل  وأن  مقبولة،  نتائج  اىل  للتّوصل  باألدلة 

فحص األدلة، ويفرتض البدائل، والتّوصل اىل حلول 

ونتائج.

فيها - 5 الفرد  يسعى  مهارة  وهي  االستنتاج:  مهارة   

سواء  معينة  حقائق  من  والنتائج  احللول  استنتاج  اىل 

كانت هذه احلقائق مفرتضة أو مالحظة، ويمكن من 

أو خطئها  املعلومة  يدرك صحة  أن  خالل االستنتاج 

)5(  ينظر: طرح األسئلة املناسبة، نيل وستيوارت، ص39-
.40
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وفق احلقائق املعطاة)1(.

مهارة إصدار األحكام: لكي يصدر الفرد احلكم - 6

يف  التناقض  أوجه  معرفة  من  ّله  بد  ال  األشياء  عىل 

واحلكم  فيه،  املنطقية  املغالطات  وبيان  املوضوع، 

البيانات  كفاية  عىل  واحلكم  املصادر،  موثوقية  عىل 

العيوب  وإبراز  والشواهد،  واألدلة  واملعلومات، 

ارتباط  مدى  عىل  واحلكم  واملبالغات،  والتحّيزات 

الدليل باملوضوع، واحلكم عىل صحة التعليل، وبيان 

مدى ارتباط املعلومات أو عدم ارتباطها باملوضوع، 

والتوّقع بالنتائج املمكنة أو املحتملة للموضوع)2(. 

التفكير  أخطاء  الثالث:  المطلب 

والمغالطات المنطقية: ويتضمن هذا 

المطلب خمسة أفرع:

حماولة  يف  بريء  غري  أسلوب  املنطقية  املغالطات 

وعادة  بعقوهلم،  التالعب  وحماولة  الناس  تضليل 

واملناظرات  واملجادالت  اإلعالم  يف  ُيستخدم  ما 

املسلم  الفرد  عىل  الرضوري  من  ولذا  الكالمية، 

واملغالطات  التفكري  أخطاء  مهارة  عىل  يتعّرف  أن 

باملعلومات  عقله  تضليل  يتّم  ال  لكي  املنطقية؛ 

فكرية  حصانة  له  حتصل  ولكي  اخلاطئة،  واألفكار 

تثار ضد  التي  اهلدامة والشبهات  يف مواجهة األفكار 

وال  ومتنوعة  كثرية  املنطقية  واملغالطات  اإلسالم. 

العتوم  يوسف  عدنان  التفكري،  مهارات  تنمية  ينظر:    )١(
وآخران، ص78.

)2(  ينظر: مدى توافر مهارات التفكري الناقد يف كتاب الرتبية 
اإلسالمية، زيد شاكر اجلبوري، ص23..

سنقف  ولكن  البحث،  هذا  يف  هبا  اإلحاطة  نستطيع 

عىل أبرز هذه املغالطات التي نرى أهّنا األكثر شيوعًا 

يف ثقافتنا العربية.

الفرع األول: طرق التفكري الشائعة:

قبل الرشوع يف بيان أخطاء التفكري ال بّد أن نقف 

العقل  عىل  تسيطر  التي  السائدة  التفكري  طرق  عىل 

العلمي  االنفجار  ظّل  يف  اليوم  نتعرض  إذ  اإلنساين؛ 

الذي نشهده يف عاملنا املعارص اىل الكثري من األفكار 

واقعنا  يف  سواء  والتصّورات،  واملواقف  واخلبات 

مواقع  طريق  عن  االفرتايض  واقعنا  يف  أو  احلقيقي 

التواصل االجتامعي، ولذا نلحظ أن هناك ثالث طرق 

للتعامل مع هذه األفكار:

1- العقول الصلبة واملتحّجرة: وهي العقول التي 

ال تعرف إاّل اجتاهًا واحدًا من أنامط التفكري املختلفة، 

آرائها  تغيري  أو  معها  التعامل  يصعب  العقلية  وهذه 

فيه  يتعّصب  الذي  الفكري  اجلمود  وهذا  ووجهتها، 

ال  حمّددة  وأطر  بسياج  نفسه  وحييط  ألفكاره  صاحبه 

أّنه يرفض  خيرج عنها، من غري إعامل عقله اىل درجة 

وينغلق  ومعتقداته،  أفكاره  ختالف  فكرة  أو  رأي  كّل 

والتعّصب  به  األعمى  والتشّبث  الواحد  الرأي  عىل 

له، حتى لو ظهرت له أّن أفكاره خاطئة وأن األفكار 

حيارهبا،  فسوف  صواب  وعىل  صحيحة  املخالفة 

ويشّكك يف مجيع األمور اجلديدة، ويسعى يف التمّسك 

العقلية  وهذه  قوة)3(،  بكل  عنها  والدفاع  بآرائه 

األعمى  والتقليد  الفكري  اجلمود  وهذا  الدوغامئية، 

)3(  ينظر: تنمية الوعي، عالء حسون، ص60-6١.
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حل   جل  ذّمه اهلل وحذر منه؛ إذ قال جّل وعال:     ُّٱ 

جن  مم  خم  حم  جم  هل  مل  خل 

خم  حم  جم  يل  ىل  مل  خل  خن   حن 

ين  ىن  من  خن  حن   جن  يم  ىم  مم 

ىي  مي  خي  حي   جي  يه  ىه  مه  جه 

   ُّ َّ ٰى      ٌّ       ٍّ   ٰر  ٰذ  يي 

نئ َّ)1(. مئ  زئ  رئ   ّٰ   ِّ

طريقة  وهي  االسفنجة:  بطريقة  التفكري   -2

بأن  وهو  للامء،  االسفنجة  استجابة  بطريقة  شبيهة 

والتصّورات  واألفكار  املعلومات  الشخص  يتلّقى 

ويمتصها ويستوعبها سواء كانت صحيحة أو خاطئة 

من غري نقد ومتحيص ومساءلة، وهبذا يصبح عاجزًا 

واآلراء  املعلومات  إجياد طريقة سليمة يف حتديد  عن 

النهج  هذا  فإّن  وعليه  ورفضها،  قبوهلا  يتوجب  التي 

جيعل من الفرد دمية فكرية حتّركها أيدي من تصادف، 

وتصبح القرارات عوارض وتداعيات بدل أن تكون 

أحكامًا تأملية)2(. 

وهذه - 3 الذهب:  عن  التنقيب  باسلوب  التفكري 

االسفنجية،  للطريقة  مغاير  باسلوب  تعمل  الطريقة 

قبوله  عليه  يتعنّي  ما  لنفسه  الشخص  خيتار  أن  وهو 

من األفكار واملعلومات وما يتغاىض عنه، من خالل 

الفرز بني األفكار الصحيحة واخلاطئة كام يفرز الذهب 

نموذجا  ُتعّد  الطريقة  وهذه  األحجار،  من  غريه  عن 

)١(  سورة الزخرف، 24-22.
نيل  الناقد،  للتفكري  مرشد  املناسبة  األسئلة  طرح  ينظر:    )2(

بروان وستيوارت م. كييل، ص40-4١.

ما  قيمة  حتديد  حماولة  خالل  من  املستمع  أو  للقارئ 

العديد  طرح  تتطّلب  الطريقة  وهذه  يسمع،  أو  يقرأ 

من األسئلة والتفّكر يف أجوبتها، والتفاعل النشط مع 

املعارف إبان اكتساهبا)3(.

الفرد  قدرات  تنمية  يف  املثىل  هي  الطريقة  وهذه   

املسلم، فعىل الفرد املسلم أن خيتار ما ُيطرح عليه من 

معلومات وأفكار وآراء بعقل مفلرت متفّحص، وأن ال 

يقبل أيَّ معلومة أو فكرة إاّل بعد التأّكد من صحتها.

أكب  من  وهي  الشخصنة:  مغالطة  الثاين:  الفرع 

يف  عليها  التنبيه  من  الرغم  عىل  شيوعًا  املغالطات 

أن  بدل  الشخص  أّن  وتعني  واملناقشات،  احلوارات 

الذي  الشخص  هياجم  معينة  فكرة  هياجم  أو  يناقش 

النقاش من قضية  امللحد حيّول  فمثالً  يتحدث عنها، 

وجود اهلل واخللق اىل شخص املتحّدث، كأن يصف 

املؤمن بأّنه إرهايب أو متطّرف أو غريها من األوصاف 

املشينة، وكذلك املؤمن قد حيّول النقاش اىل شخص 

وغريها  اخلمر  يرشب  فاسد  بأّنه  يصفه  بأن  امللحد 

هبا  ينجح  قد  املغالطة  وهذه  النابية،  األوصاف  من 

الغاية  عن  بعيدًا  احلوار  دّفة  حتويل  اىل  الشخص 

املقصودة من املناظرة)4(.

ال  واملواقف  األفكار  نقد  هو  الصحيح  واملنهج 

كان  ملسو هيلع هللا ىلص  فالنبي  نبوي،  منهج  وهذا  األشخاص،  نقد 

إذا علم أّن شخصًا ارتكب خطأ أو أتى ذنبًا فإّنه ينكر 

ارتكب  اسم من  بعيدًا عن ذكر  اخلطأ  الفعل ويعالج 

)3(  ينظر: املصدر نفسه، ص40-4١.
)4(  ينظر: ليطمئن عقيل، أمحد خريي العمري، ص63-62.
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كذا  يفعلون  أقواٍم  باُل  <ما  يقول:  ملسو هيلع هللا ىلص  فكان  الذنب، 

وكذا> ويف هذا القول دليل عىل أّن املهّم من املواقف 

واألمور هي الفكرة والقضية نفسها من غري ذكر اسم 

الشخص، ولذا كان اإلهبام أوىل وأحسن، لاِم فيه من 

سرت عىل الشخص، ولاِم فيه من االحتياط إذا تغرّيت 

حال الشخص)1(.

به  ونعني  الزلق:  املنحدر  مغالطة  الثالث:  الفرع 

تافهًا  أو  ضئيالً  تصّورًا  يرسم  الشخص  أو  الفرد  أن 

التصّور  أو قضية ما، وهذا  أو سوداويًا عىل موضوع 

آخر  يف  تؤّدي  العواقب  حمتومة  سلسلة  وراءه  سيجّر 

املطاف اىل نتيجة كارثية، فكّل حدث يف هذا السلسلة 

هو نتيجة رضورية لاِم قبله وسبب للحدث الذي يليه، 

وهذا التصّور أشبه باملنحدر الزلق الذي ما إن تطأ فيه 

رجلك وطأة واحدة حتى تزّل قدمك وهتوي مرتديًا 

اىل القاع)2(. 

أذا طلب مني شخص  وأمثلة ذلك كثرية ومنها:  

مني  يستقرض  أن  املمكن  فمن  دينارًا،  أقرضه  أن 

غدًا مخسة دنانري ومن بعدها عرشة، ويف آخر املطاف 

سيقرتض كّل ثرويت)3(. 

العريب  تفكرينا  يف  شائعة  املغالطة  وهذه 

التنّبؤ  يف  املعتم  اجلانب  نأخذ  ما  وغالبًا  واإلسالمي، 

ولنرضب  املستقبلية،  أو  اآلنية  والقضايا  باألحكام 

التصّور  املرأة يف املدارس أو اجلامعات،  مثااًل: تعّلم 

)١(  ينظر: رشح رياض الصاحلني، حممد بن صالح بن حممد 
العثيمني، 246/2. 

)2(  ينظر: املغالطات املنطقية، عادل مصطفى، ص١27.
)3(  ينظر: املصدر نفسه، ص١28.

ستتعرض  ثم  ومن  بالرجال،  ستختلط  أهّنا  اليء 

وبالتايل  حمرمة،  عالقات  حتصل  وبعدها  للتحّرش، 

أهّنا  اإلجيايب  اجلانب  أخذنا  لو  بينام  املجتمع،  سيفسد 

فُتنشأ أرسة صاحلة، وبالتايل  أبناءها،  ستتعّلم، وتعّلم 

جيل  بإخراج  واحلضارة  املجتمع  بناء  يف  ستساهم 

متعّلم ومثّقف.

الفرع الرابع: مغالطة التوّسل بالكثرة: هذه املغالطة 

حتتكم يف احلكم عىل املعلومات واألفكار األشياء من 

هذه  وفق  السليم  فالترصف  األكثرية،  اّتباع  خالل 

مشاهبًا  وترصيف  سلوكي  يكون  حني  هو  املغالطة 

لسلوك اآلخرين، وبعبارة أخرى: كلام زاد عدد الناس 

الذين يعتقدون يف صحة فكرة ما، زادت صحة هذه 

املغالطة هي  العبث، وهذه  الفكرة، وهذا رضب من 

ما تسّمى بالعقل اجلمعي أو سياسة القطيع)4(. وهذه 

مقولة  أّن  فنجد  اليومي،  واقعنا  يف  منترشة  املغالطة 

<كل الناس يقولون كذا> أو عندما تسأل أحدهم من 

أين لك هذه املعلومة؟ يقول لك: <كل الناس يقولون 

كذا> وهذا املغالطة نّبه عليها اهلل سبحانه يف أّن احلّق 

الظّن  تتبع  التي  اتباعه، وذّم األكثرية  بكثرة  ُيعرف  ال 

جح  مج   واهلوى ومتيل عن احلق؛ إذ قال :    ٱُّٱ  

مص   حصخص  مس  خس  حس  جس  مخ  جخ  مح 

مع  َّ)5(.   جع  مظ  حط  مض  خض  حض  جض 

ويف هذا يقول السعدي: ))ودّلت هذه اآلية، عىل أّنه ال 

ُيستّدل عىل احلّق، بكثرة أهله، وال يدّل قلة السالكني 

)4(  ينظر: فّن التفكري الواضح، رولف دوبيل، ص32.
)5(  ينظر: املصدر نفسه، ص١28.
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ألمر من األمور أن يكون غري حّق، بل الواقع بخالف 

األعظمون  عددًا،  األقلون  هم  احلّق  أهل  فإّن  ذلك، 

-عند اهلل- قدرًا وأجرًا، بل الواجب أن ُيستدّل عىل 

احلّق والباطل، بالطرق املوصلة إليه(()1(. 

ومعناه  بالعظمة:  التوّسل  مغالطة  اخلامس:  الفرع 

اىل  قوله  إثبات حجته وصحة  يستند يف  الشخص  أن 

صاحب املكانة العظيمة عند الناس، فيقول لك: هذا 

القول قاله العامل العظيم فالن، ومعناه القول صحيح 

ال أحد حيّق له مناقشته، بينام عظمة الشخص ال تدّل 

يف  املسلمني  علامء  منهج  وهذا  كالمه،  صحة  عىل 

التحّري عن احلق والتثّبت من صحة احلجج واألقوال 

بغض النظر عن قائله، فال أحد معصوم من اخلطأ إاّل 

ما جاء به النبي ملسو هيلع هللا ىلص، فقد قال ابن عباس –ريض اهلل 

إاِلَّ  َويرْتك  علمه  من  ُيْؤَخذ  إاِلَّ  أحد  من  ))َما  عنهام- 

َرُسول اهلل َصىلَّ اهلل َعَليِْه َوسلم(()2(.

الخاتمة
من خالل ما تّم التطّرق اليه يف طّيات هذا البحث، 

نتوّصل اىل النتائج اآلتية:

وفريضة  وجودية  رضورة  بالتفكري  االهتامم    -1

املعرفية  طاقاته  واستثامر  اإلنسان  بناء  يف  إسالمية 

األمم  تقّدم  يف  وسبب  والسلوكية،  والفكرية 

املنان، عبد الرمحن  تيسري الكريم الرمحن يف تفسري كالم    )١(
السعدي، ص270.

عبد  الدين  زين  الفضل  أبو  األسفار،  محل  عن  املغني    )2(
َحِديثه  من  ايِنّ  رَبَ الطَّ أخرجه  ص93.   ، العراقي  الرحيم 

يرفعُه بَِلْفَظة –من َقْوله ويدع– .

واحلضارات.

 2- إّن بناء الفرد املسلم فكريًا ومعرفيًا يعتمد عىل

 تزويده بمهارات التفكري احلديثة، كالتفكري اإلبداعي

والنقدي ومعرفة املغالطات املنطقية.

يف تساهم  اإلبداعي  التفكري  مهارات  تعّلم    -3 

بالطالقة متّتعه  املسلم من خالل  الفرد  وتنمية   تطوير 

واملرونة والتوّسع واألصالة وغريها.

ونفسية  معرفية  إبداعية  بسامت  املسلم  تفّرد   -4

وشخصية ختلق منه مفّكرًا مبدعًا مسامهًا يف هنضة أمته 

ومستوعبًا ملتغريات العرص الذي نعيشه.

اىل  هيدف  فكرية  رضورة  الناقد  التفكري  إّن   -5

واستيعاهبا  املعرفة  الستخالص  املسلم  تدريب 

ومواجهة متغرّيات العرص وتطّوراته بحصانة فكرية؛ 

ليكون أكثر توفقًا وعطاء ونضجًا. 

وأخطاء  عوائق  عىل  املسلم  تعّرف  رضورة   -6

كثرية  وهي  واإلسالمي،  العريب  عاملنا  يف  التفكري 

ومتنوعة، ومن أبرزها: مغالطة الشخصنة، واملنحدر 

من  وغريها  والكثرة  بالعظمة  والتوسل  الزلق، 

املغالطات األخرى.

7- أّن مهارة أخطاء التفكري واملغالطات املنطقية 

املسلم  عىل  ينبغي  التي  التفكري  مهارات  إحدى 

عقله  تضليل  يتّم  ال  لكي  ومعرفتها؛  عليها  التدريب 

له  حتصل  ولكي  اخلاطئة،  واألفكار  باملعلومات 

حصانة فكرية يف مواجهة األفكار اهلّدامة والشبهات 

التي تثار ضد اإلسالم. 

املصادر واملراجع: 
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والتعليم، - ١ التعلم  يف  ونظريات  التفكري  فلسفة 

والتوزيع،  للنرش  زهران  دار  األشقر،  راتب  فارس 

األردن – عاّمن، ط1، 2011م. 

لدى - 2 الناقد  التفكري  قدرة  تنمية  يف  املعلم  دور 

اىل  مقدم  حتليي  بحث  خمتار،  عي  حسن  الطالب، 

الرتبية  العام، كلية  التعليم  الثاين إلعداد معلم  املؤمتر 

– جامعة أم القرى، 12-23 شوال، 1413هـ. 

الفكري - 3 املستوى  ارتقاء  يف  منهج  الوعي  تنمية 

الغدير،  دار  احلسون،  عالء  الواعية،  العقلية  وتشييد 

قم، ط1، 2003م.

نيل - 4 الناقد،  طرح األسئلة املناسبة مرشد للتفكري 

احلصادي  نجيب  ترمجة  كيي،  م.  وستيوارت  بروان 

القاهر،  للرتمجة،  القومي  املركز  السيد،  أمحد  وحممد 

ط1، 2009م. 

النغرر، - 5 جون  التفكري،  حالوة  أطفالنا  لنعلم 

الرياض،  العبيكان،  مكتبة  الطباع،  سوسن  ترمجة: 

ط1، 2004م.

الفكر، - 6 دار  الزحيي،  وهبة  العامل،  يف  احلرية  حق 

دمشق، ط6، 2010م. 

النغرر، - 7 جون  التفكري،  حالوة  أطفالنا  لنعلم   :

الرياض،  العبيكان،  مكتبة  الطباع،  سوسن  ترمجة: 

ط1، 2004م.

بن - 8 َسْورة  بن  عيسى  بن  حممد  الرتمذي،  سنن 

)املتوىف:  عيسى  أبو  الرتمذي،  الضحاك،  بن  موسى 

279هـ(، حتقيق وتعليق: أمحد شاكر وآخران، رشكة 

مكتبة ومطبعة البايب احللبي – مرص، ط2، 1975م. 

بن - 9 عي  املصابيح،  مشكاة  رشح  املفاتيح  مرقاة 

اهلروي  املال  الدين  نور  احلسن  أبو  حممد،  )سلطان( 

 – بريوت  الفكر،  دار  1014هـ(،  )املتوىف:  القاري 

لبنان، ط1، 2002م. 

اإلبداع يف حل املشكالت، صفاء األعرس، دار - ١0

قباء للطباعة والنرش والتوزيع، القاهرة، 2000م.

الثقافة - ١١ ضوء  يف  <دراسة  الفكرية  املناعة 

كلية  أبحاث،  جملة  اليامي،  رسار  حممد  اإلسالمية، 

سبتمب   ،)19( العدد  احلديدة،  جامعة   – الرتبية 

2020م.

تنمية مهارات التفكري – نامذج نظرية وتطبيقات - ١2

املسرية،  دار  وآخران،  العتوم  يوسف  عدنان  عملية، 

ط1،  االردن،   – عاّمن  والطباعة،  والتوزيع  للنرش 

2007م.

الناقد - ١3 التفكري  باستخدام مهارات  التدريس  أثر 

املستنبطة من القرآن الكريم عىل تنمية التفكري الناقد 

طالب  لدى  احلديث  مادة  يف  الدرايس  والتحصيل 

عبد  املقدسة،  بالعاصمة  املتوسط  الثالث  الصف 

الرمحن حممد عي الرشيف، اطروحة دكتوراه مقدمة اىل 

-1429 السعودية،  القرى،  أم  جامعة  الرتبية،  كلية 

1430هـ.

كتاب - ١4 يف  الناقد  التفكري  مهارات  توافر  مدى 

الرتبية اإلسالمية للصف العارش األسايس يف األردن، 

مناهج  يف  ماجستري  رسالة  اجلبوري،  شاكر  زيد 

العايل  املعهد  تدريسها،  وأساليب  اإلسالمية  الرتبية 

األردن،  البيت،  آل  جامعة  اإلسالمية،  للدراسات 
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2017م.

املجلس - ١5 مصطفى،  عادل  املنطقية،  املغالطات 

األعىل للثقافة، القاهرة، ط1، 2007م.

الغزايل - ١6 أبو حامد حممد بن حممد  العمل،  ميزان 

سليامن  الدكتور  حتقيق:  505هـ(،  )املتوىف:  الطويس 

دنيا، دار املعارف، مرص، ط1، 1964م. 

مهارات - ١7 تنمية  يف  احلديث  أصول  علم  دور 

عايل  اهلل  عبد  الرتبوي،  الباحث  لدى  الناقد  التفكري 

قسم  مقدمة  دكتوراه  اطروحة  الشمراين،  حسن 

أم  جامعة  الرتبية،  كلية  واملقارنة،  اإلسالمية  الرتبية 

القرى، السعودية، 1434- 1435ه. نقال عن النقد 

يف  التجريبية  العلوم  يف  املسلمني  علامء  عند  العلمي 

منشورة،  غري  دكتوراه  اطروحة  اإلسالمي،  املرشق 

احلضارة  قسم  اإلسالمية،  واحلضارة  الرشيعة  كلية 

القرى،  أم  جامعة  اإلسالمية،  واحلضارة  والتاريخ 

1426ه. 

جيب - ١8 التفكري  يف  خطأ   25 الواضح  التفكري  فن 

الرشقاوي،  نريمني  ترمجة:  دوبي،  رولف  جتنبها، 

ط1،  القاهرة،  والثقافة،  للتعليم  هنداوي  مؤسسة 

2017م.

فتح القدير، حممد بن عي بن حممد بن عبد اهلل - ١9

كثري،  ابن  دار  1250هـ(،  )املتوىف:  اليمني  الشوكاين 

دار الكلم الطيب - دمشق، بريوت، ط1، 1414ه.

املنان، - 20 كالم  تفسري  يف  الرمحن  الكريم  تيسري 

)املتوىف:  السعدي  اهلل  بن عبد  نارص  بن  الرمحن  عبد 

اللوحيق،  معال  بن  الرمحن  عبد  حتقيق:  1376هـ(، 

مؤسسة الرسالة، ط1، 2000م. 

عصري - 2١ العمري،  خريي  أمحد  عقي،  ليطمئن 

الكتب للنرش والتوزيع، ط1، 2019م. 

بن - 22 صالح  بن  حممد  الصاحلني،  رياض  رشح 

حممد العثيمني )املتوىف: 1421هـ(، دار الوطن للنرش، 

الرياض، د ط، 1426ه.

املغني عن محل األسفار يف األسفار، يف ختريج - 23

إحياء  هبامش  )مطبوع  األخبار  من  اإلحياء  يف  ما 

علوم الدين(، أبو الفضل زين الدين عبد الرحيم بن 

احلسني بن عبد الرمحن بن أيب بكر بن إبراهيم العراقي 

ط1،  بريوت،  حزم،  ابن  دار  806هـ(،  )املتوىف: 

1426ه-2005م.

أبو - 24 عىل،  بن  مكرم  بن  حممد  العرب،  لسان 

الفضل، مجال الدين ابن منظور األنصاري الرويفعى 

بريوت،   – صادر  دار  711هـ(،  )املتوىف:  اإلفريقى 

ط3، 1414ه.

كتب - 25 حمتوى  يف  املتضمنة  احلياتية  املهارات 

أمحد  حممد  العراق،  يف  االبتدائية  للمرحلة  العلوم 

آل  جامعة  الرتبوية،  العلوم  كلية  الفّراجي،  تركي 

دليل  عن:  نقال  2016-2017م.  األردن،   البيت، 

تدريب مديري املدارس عىل املهارات احلياتية، وزارة 

املدرسية،  والكتب  املناهج  إدارة  والتعليم،  الرتبية 

مديرية املناهج بالتعاون مع مكتب اليونيسيف، عاّمن، 

2007م.

إسالمية، - 26 رؤية   – املتكاملة  التنمية  اىل  مدخل 

عبد الكريم بّكار، دار القلم، دمشق، ط4، 2011م.
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النفسية - 27 واملتغريات  االبداعي  التفكري 

واالجتامعية لدى الطلبة املوهبني، خالد حممد حممود 

ط1،  عاّمن،  التفكري،  لتعليم  ديبونو  مركز  الرابغي، 

2013م.

صبي، - 28 حممود  أمني  العبقري،  الطالب  دليل   :

دار أجيال للنرش والتوزيع، القاهرة، ط1، 2010م.

مؤسسة - 29 بّكار،  الكريم  عبد  الفكرية،  املناعة 

اإلسالم اليوم، دار وجوه للنرش والتوزيع، الرياض، 

ط3، 2011م.

تنمية الوعي- منهج يف ارتقاء املستوى الفكري - 30

الغدير،  دار  احلسون،  عالء  الواعية،  العقلية  وتشييد 

قم، ط1، 2003م.

وحممد - 3١ سويدان  حممد  طارق  اإلبداع،  مبادئ 

ط3،  النت،  عىل  متوفرة  نسخة  العدلوين،  أكرم 

2004م.

اإلنسان - 32 أو  املسلمة  الشخصية  مقومات 

املحاكم  رئاسة  الكيالين،  عرسان  ماجد  الصالح، 

الرشعية والشؤون الدينية، قطر، ط1، دت. 

العقاد، - 33 عباس حممود  إسالمية،  فريضة  التفكري 

هنضة مرص للطباعة والنرش والتوزيع، القاهرة، د ط، 

د ت. 

وأدواته - 34 التشخيص  طرائق  واإلبداع  املوهبة 

للنرش  العلمي  التنوير  دار  صبحي،  تيسري  املحوسبة، 

والتوزيع، عاّمن، ط1، 1992م. 

القيادات - 35 مهارات  لتنمية  تدريبي  برنامج  بناء 
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الملخص
السلوكي،  باالنحراف  التعريف  السلوكي، وتم  االنحراف  تعديل  النبوي يف  املنهج  أثر  ليبز  البحث  جاء 
ومعرفة أسباب االنحراف السلوكي، مع بيان مظاهر االنحراف الفكري، واملنهج النبوي يف معاجلة االنحراف 
السلوكي، وإمكانية تعديل التشدد واالنحراف الفكري من خالل اخلطاب النبوي، وتطبيق هذا املنهج يف الواقع 

املعارص.
املنهج  استعامل  وتم  اإلنساين،  السلوك  وتقويم  تعديل  يف  النبوي  املنهج  بيان  البحث  من  اهلدف  وكان 
االستقرائي االستنباطي،، ومن أهم النتائج: أن السنة النبوية ركزت عىل جانب الوقاية أكثر من جانب العالج، 
فمن املعلوم أن الوقاية خري من العالج، وأن املنهج النبوي يف حل مشكالت االنحراف السلوكي يتسم بالشمول 
والعموم، وهو صالح لكل زمان ومكان، ويراعي حال الصغري والكبري، وأن املعاجلة النبوية تتسم باليرس ورفع 
أو قسوة،  أو عنف  البرشي، وتعمل عىل إصالح اخللل بدون جتريح  تراعي ضعفهم  الناس، فهي  احلرج عن 
التعليم املختلفة بمخاطر  التوصيات: توعية الشباب من خالل املساجد واإلعالم، ووسائل  ثم كان من أهم 

االنحراف السلوكي، وتقديم املزيد من املؤمترات العلمية التي تعني بكيفية تعليم الشباب وتوعيتهم.
كلامت مفتاحية: )االنحراف – السلوك – تقويم – آليات – السنة النبوية(

Abstract
The research came to show the impact of the prophetic approach in modifying behavioral 

deviation. Behavioral deviation was defined, and the causes of behavioral deviation were 

known, with an explanation of the manifestations of intellectual deviation, the prophetic 

method in treating behavioral deviation, and the possibility of modifying strictness and 

intellectual deviation through the prophetic speech, and the application of this method in 

contemporary reality.

. The aim of the research was to explain the prophetic method in modifying and 

evaluating human behavior, and the inductive and deductive method  was used. Behavioral 

deviation is comprehensive and general, and it is valid for every time and place, and takes 

into consideration the situation of the young and old, and that the prophetic treatment 

is characterized by ease and relief of embarrassment for people, as it takes into account 

their human weakness, and works to fix the defect without offending, violence or cruelty, 

then one of the most important recommendations: Awareness Youth through mosques, 

the media, and various means of education about the dangers of behavioral deviation, 

and to present more scientific conferences on how to educate  young people.

Keywords: (Deviation - behavior - evaluation - mechanisms - the Prophet’s Sunnah)
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المقدمة
احلمد هلل رب العاملني، والعاقبة للمتقني، وأشهد 

عىل  ووعدهم  بعبادته،  عباده  أمر  اهلل،  إال  هلإ  ال  أن 

عبده  حممًدا  نبينا  أن  وأشهد  وجنته،  رضوانه  ذلك 

ورسوله، أخرج اهلل به الناس من الظلامت إىل النور، 

أما بعد.

فإن العامل اآلن بحاجة إىل معرفة املنهج النبوي يف 

تعديل االنحراف السلوكي، بعد أن رضبه االنحراف 

يف  الامدي  االرتقاء  كان  فقد  احلياة،  مناحي  شتى  يف 

واملشاهد  السلوكي،  االرتقاء  حساب  عىل  األغلب 

السلوكي  االنحطاط  مدى  يدرك  اآلن  احلياة  لتاريخ 

عدة،  انحرافات  تكتنفه  فالعامل  الناس،  بعض  لدى 

فمع أن احلضارة املعارصة أفادت علاًم كثرًيا، ووعت 

بعض  يف سلوكيات  نظرنا  لو  أننا  إال  عديدة،  جتارب 

الّزيغ،  واستحكام  الطيش،  غلبة  سنجد  فإننا  البرش، 

والسعي وراء اهلوى.

البرش  بعض  جعلت  السلوكية  االنحرافات  إن 

االنحراف،  اغتاهلم  فقد  أضل،  هم  أو  كاألنعام، 

وفرض عليهم السقوط يف الرذيلة، فأضحى اإلنسان 

الذي كرمه اهلل وفضله عىل املخلوقات عبًدا لشهواته، 

وماذا بعد أن يكون القتل والدمار، وال يعرف من ق

يأمن  فال  تل فيام قتل، وال يعرف القاتل لامذا قتل؟ 

أحد عىل نفسه وال ماله وال حتى عرضه، وماذا بعد 

أن يصري املرء عبًدا لشهواته؟ راكًضا خلف امللذات 

وامللهيات، تارًكا األخالق.

فلقد أغارت هذه االنحرافات عىل البرش، كام تغري 

إىل  فتحوهلا  املخرضة،  األرض  عىل  اجلراد  أرساب 

أرض جرداء قاحلة، ولألسف قد اعتاد بعض الناس 

االنحرافات السلوكية، وصار الدين غريًبا،  ومن هنا 

النبوي  املنهج  عىل  التعرف  إىل  ملحة  احلاجة  كانت 

الضّيق، وإرشاق  القلب  انفساح  الذي يكون سبًبا يف 

الفكر اخلامد، حتى تثوب إىل اإلنسان معانيه الرفيعة، 

وتنزاح هذه السلوكيات املنحرفة.

أمهية البحث: 

إىل  يكون  ما  أحوج  اآلن  واملعلمني  املربني  إن 

مناهج رشعية يتأثر هبا الناس ويقنعون هبا، ومن هنا 

تعديل  يف  وأثره  النبوي  املنهج  إبراز  من  بد  ال  كان 

السلوك، وبيان تأثريه يف احلياة.

مشكلة البحث وتساؤالته: 

كل  يف  الناس  حاجة  بيان  هي  األساسية  املشكلة 

تصلح  التي  الرشعية،  احللول  إىل  واألماكن  العصور 

عرص  كل  أهل  هبا  يصلح  وكذا  ومرص،  عرص  لكل 

ومرص، وسيجيب البحص عن هذه التساؤالت:

ما املقصود باالنحراف؟- 

ما املقصود بالسلوك؟- 

ما معنى االنحراف السلوكي؟- 

ما أسباب االنحراف السلوكي؟- 

ما مظاهر االنحراف الفكري؟- 

ما مظاهر االنحراف اخللقي؟- 

ما مظاهر االنحراف الاميل؟- 

االنحراف -  معاجلة  يف  النبوي  املنهج  ما 

السلوكي؟
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واالنحراف -  التشدد  تعديل  يمكن  كيف 

الفكري من خالل اخلطاب النبوي؟

هل هناك إمكانية تطبيق هذا املنهج يف الواقع - 

املعارص؟

أهداف البحث: 

النبوي يف  املنهج  بيان  البحث  من  الرئيس  اهلدف 

أسئلة  ضوء  ويف  اإلنساين،  السلوك  وتقويم  تعديل 

البحث يمكن أن تساق األهداف عىل هذا النحو:

معنى -  وبيان  والسلوك،  االنحراف،  تعريف 

االنحراف السلوكي.

معرفة أسباب االنحراف السلوكي.- 

إبراز مظاهر االنحراف السلوكي.- 

معاجلة -  يف  النبوي  املنهج  عىل  الوقوف 

االنحراف السلوكي.

بيان معامل املنهج النبوي يف هداية العصاة.- 

التشدد -  تعديل  النبوي يف  املنهج  إظهار معامل 

واالنحراف.

الواقع -  يف  املنهج  هذا  تطبيق  إمكانية  إبراز 

املعارص.

منهج البحث: 

استقراء  خالل  من  وذلك  استنباطي،  استقرائي 

األحاديث النبوية التي تعالج االنحرافات املجتمعية، 

واستقراء بعض النامذج، وحتليل ما كتب يف ذلك.

ومخسة  مقدمة،  يف  البحث  انتظم  البحث:  خطة 

مباحث، وخامتة.

وتساؤالته،  ومشكلته،  املوضوع،  أمهية  املقدمة: 

وأهدافه، ومنهجه، وخطته.

السلوكي،  باالنحراف  املقصود  األول:  املبحث 

وحتته مطلبان:

املطلب األول: املقصود باالنحراف.

املطلب الثاين: املقصود بالسلوك.

كام  السلوكي  االنحراف  أسباب  الثاين:  املبحث 

صورته السنة النبوية، وحتته ثالثة مطالب.

املطلب األول: األسباب الدينية.

املطلب الثاين: األسباب االجتامعية.

املطلب الثالث: األسباب االقتصادية.

االنحراف  مظاهر  نامذج  الثالث:  املبحث 

السلوكي، وحتته ثالثة مطالب:

االنحراف  مظاهر  من  نامذج  األول:  املطلب 

الفكري.

املطلب الثاين: نامذج من مظاهر االنحراف اخللقي.

املطلب الثالث: نامذج من مظاهر االنحراف الاميل.

املبحث الرابع: املنهج النبوي يف معاجلة االنحراف 

السلوكي، وحتته ثالثة مطالب:

عن  السلوكي  االنحراف  معاجلة  األول:  املطلب 

طريق تقوية الوازع الديني.

الثاين: معاجلة االنحراف عن طريق إجياد  املطلب 

حلول جمتمعية.

عن  السلوكي  االنحراف  معاجلة  الثالث:  املطلب 

طريق القدوة، والقصص.

يف  املنهج  هذا  تطبيق  إمكانية  اخلامس:  املبحث 

الواقع املعارص.
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اخلامتة: أهم النتائج والتوصيات. 

المبحث األول
المقصود باالنحراف السلوكي

قبل الدخول يف تفصيالت املوضوع، أود أن أبني 

الواضح  ومن  السلوكي>،  بـ>االنحراف  املقصود 

من  إضايف  مركب  السلوكي(  )االنحراف  قولك  أن 

مضاف  و)السلوكي(  مضاف  )االنحراف(  كلمتي 

معرفة  عىل  معرفته  تتوقف  اإلضايف  واملركب  إليه، 

فالبد  جزأيه،  معنى  ببيان  معناه  يتضح  أو  لفظيه، 

عند تعريفه من تعريف املضاف عىل حده، ثم ُيعّرف 

املضاف إليه، ثم يعرف العلم بإضافة أحد اللفظني إىل 

اآلخر، وعليه أقول: 

المطلب األول: المقصود باالنحراف

االنحراف لغة: يطلق عىل معان عدة منها:

ِء  ْ اليشَّ َعِن  االْنِحَراف  الصواب.  عن  امليل   )1(

اأْلَمر  َهَذا  من  حرف  عىل  َوُفالَن  َعنُْه)1(،  امَليْل  َوُهَو 

ء انحرافا  ْ َأي: منحرف َعنُه مائل، وانحرفت َعن اليشَّ

إِذا ملت َعنُه)2(، فاملنحرف مائل عن احلق، مبتعد عن 

الصواب.

ُف  َوالتََّحرُّ ااِلْنِحَراُف  الوسط.  عن  االبتعاد   )2(

فقد  الطريق،  عن  انحرف  فمن  احْلَْرِف)3(،  إىَل  امْلَيُْل 

ابتعد عنه، ومن ابتعد عن الطريق املستقيم، فقد ضل. 

)1(  النهاية يف غريب احلديث واألثر، ابن األثري، 
 .)370/1(

)2(  مجهرة اللغة، ابن دريد األزدي، )517/1(. 
)3(  املغرب يف ترتيب املعرب، أبو الفتح اخلوارزمي، )ص: 

 .)112

وناحيته)4(،  َحده  ء:  يَشْ كل  حرف  الناحية.   )3(

واحلرف هنا بمعنى اجلهة أو احلد، وهي آخر كل يشء 

من اجلهتني، وهي أبعد يشء، وكذا املنحرف بعيد عن 

الوسط، معرض للصدمات.

)4( الوجه والطريقة. احْلَْرُف، َتُقوُل: ُهَو ِمْن َأْمِرِه 

فاالنحراف  َواِحَدٍة)5(،  َطِريَقٍة  َأْي  َواِحٍد،  َحْرٍف  َعىَل 

يف اللغة يدور حول امليل عن الصواب، واالبتعاد عن 

الوسط، وحد اليشء، والوجه الواحد. 

االنحراف اصطالًحا: ال يكاد املعنى االصطالحي 

يبتعد عن املعنى اللغوي، فمن معاين االنحراف.

الّصواب،  جاّدة  وعن  االعتدال،  عن  امليل   )1(

والّطريق املستقيم.

اهلزء  إىل  تدعو  العمل  أو  القول  يف  الغرابة   )2(

خرية. والسُّ

الطَّبيعية  غايتها  عن  الوظائف  إحدى  حتّول   )3(

كانحراف الغريزة)6(، فاالنحراف اصطالًحا ميل عن 

به  يتحول  مما  السلوك،  غرابة يف  إىل  يؤدي  الصواب، 

عن احلق.

المطلب الثاني: المقصود بالسلوك

عدة  بمعان  اللغة  يف  السلوك  جاء  لغة:  السلوك 

منها:

َطِريقا،  َسَلَك  مصدُر  ُلوُك:  السُّ الطريق.   )1(

)4(  مجهرة اللغة، ابن دريد األزدي، )517/1(. 
)5(  مقاييس اللغة، ابن فارس، )42/2(. 

)6(  معجم اللغة العربية املعارصة، أمحد خمتار، )475/1(، 
بترصف واختصار. 
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طريقة  عىل  يطلق  فالسلوك  الطريُق)1(،  وامَلْسلُك: 

الشخص.

إدخال  ْلك:  السَّ اليشء.  يف  اليشء  إدخال   )2(

ما  وعز[:  ]جل  وقوله  فيه...  َتْسُلُكه  يشء  يف  اليشء 

َسَلَكُكْم يِف َسَقَر. أي: ما أدخلكم فيها؟.. َويِف التَّنِْزيِل 

يئ   ىئ   مئ   حئ   جئ   ی   ی   ی     ی   چ  اْلَعِزيِز: 

َأدخله  َأْي   ،]21 ]الزمر:  چ  جس    خب    حب   جب  

َينَابِيَع يِف األَرض. ُيَقاُل: َسَلْكُت اخلَيَْط يِف املِْخَيِط َأي 

َأدخلته ِفيِه)2(، فمن سلك طريًقا فقد دخله، فالسلوك 

عىل  السري  أو  معينة،  طريقة  يف  الدخول  عىل  يطلق 

سرية.

السلوك اصطالًحا: يطلق اصطالًحا عىل: السلوك: 

بالضم سرية االنسان وترصفاته، واجتاهاته)3(، وشهادة 

ولة أو  خص من الدَّ لوك: شهادة تعطى للشَّ ُحْسن السُّ

الّسلوك)4(،  َحَسن  بأّنه  فيها  يعمل  التي كان  سة  املؤسَّ

فالسلوك هو: ترصفات الشخص خرًيا كانت أم رًشا 

والتي حيكم عليه من خالهلا. 

عن  والبعد  امليل  السلوكي:  فاالنحراف  وعليه 

التي  والقيم  واألعراف،  واألخالق،  الدين،  تعاليم 

يسري عليها الناس، واالنجرار إىل أقوال، وأفعال، ال 

)1(  هتذيب اللغة، األزهري، )38/10(، لسان العرب، ابن 
منظور، )442/10(. 

)2(  العني، اخلليل بن أمحد، )311/5(، لسان العرب، ابن 
منظور، )442/10(. 

)3(  معجم لغة الفقهاء، حممد رواس قلعجي - حامد صادق 
قنيبي، )ص: 249(. 

)4(  معجم اللغة العربية املعارصة، أمحد خمتار، )1096/2- 
 .)1097

تتوافق مع ذلك كله. 

المبحث الثاني
أسباب االنحراف السلوكي 

كما صورته السنة النبوية
هناك أسباب عدة، تقف وراء االنحراف السلوكي، 

وفائدة ذكر السبب بمثابة معرفة سبب الداء، فإذا عرف 

أهم  وإليك  الدواء،  تشخيص  سهل  وسببه،  الداء، 

األسباب. 

المطلب األول: األسباب الدينية

من  نواهيه  واجتناب  الشارع،  بأوامر  االلتزام  إن 

كانت  لذا  الزلل،  يف  الوقوع  من  املرء  يعصم  ما  أهم 

أهم أسباب االنحراف البعد عن الدين، ومنها:

)1( ضعف الوازع الديني. إن املؤمن امللتزم بتعاليم 

الذي  أما  تعاليمه،  وفق  ترصفاته  مجيع  جيعل  الرشع 

فلم  املستقيم،  واملنهج  القويم،  الطريق  عن  انحرف 

يلتزم أوامره وال اجتنب نواهيه، وهذا ما جعله ينحرف 

والضالل،  الفساد  طريق  إىل  واخلري  احلق  طريق  عن 

وصدق اهلل العظيم إذ يقول: چڦ  ڄ  ڄ      ڄ  

چ  چ   چ   چ   ڃ      ڃڃ   ڃ   ڄ  
]احلرش: 19[، ومما يؤكد ارتباط اإليامن بالطاعة، وأن 

نقص اإليامن يوقع يف الذنوب، وأن الواقع يف الذنوب 

ال يكون كامل اإليامن ما رواه َأُبو ُهَرْيَرَة َقاَل: إِنَّ َرُسوَل 

ايِن ِحنَي َيْزيِن َوُهَو ُمْؤِمٌن، َواَل  اهللِ  َقاَل: <الَ َيْزيِن الزَّ

ُب  َيرْشَ َوالَ  ُمْؤِمٌن،  َوُهَو  ُق  َيرْسِ ِحنَي  اِرُق  السَّ ُق  َيرْسِ

هُبَا، َوُهَو ُمْؤِمٌن>.)5(. ويف حديث آخر:  اخْلَْمَر ِحنَي َيرْشَ

إذن  بغري  النهبى  باب  املظامل،  كتاب  البخاري،  أخرجه    )5(
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ياَمُن، َوإِْدَماُن  َتِمُع اإْلِ اَل جَيْ  ِ َا َواللَّ <َفاْجَتنُِبوا اخْلَْمَر، َفِإهنَّ

ا َصاِحَبُه>)1(، فأنت  ِرَج َأَحُدمُهَ اخْلَْمِر إاِلَّ َلُيوِشُك َأْن خُيْ

الكبائر  فعل  إىل  واالنجرار  االنحراف،  هذا  أن  ترى 

ليس من صفات املؤمنني، وال صفات امللتزمني برشع 

رب العاملني، وإنام من يقدم عىل ذلك من نقص إيامنه، 

وهذا اإليامن الناقص يرفع عنه حلظة ارتكابه املعصية، 

فأعظم ما يعصم املرء من الوقوع يف الزلل، وحيفظ عليه 

طريقه وسلوكه هو إيامنه، فكلام زاد اإليامن زاد حسن 

اخللق، والعكس بالعكس، فالبعد عن اهلل مهلكة تؤدي 

إىل الوقوع يف املعايص، وتشجع عىل االنحراف.

اهلل،  بحب  النفس  يمأل  الذي  له  باهلل  اإليامن  إن 

باإليامن  العامرة  فالنفس  السلوك،  انحراف  وحيارب 

األهواء  تأتيها  اهلل، ال  اخلاضعة لرشيعة  باهلل وحده، 

ينتاهبا االضطراب واخللل، واحلرية  والشهوات، وال 

والفراغ، فاملؤمن مطيع لربه، خاضع لسلطانه، عارف 

خلت  إن  أما  والرشور،  األهواء  تتنازعه  ال  لطريقه، 

النفس من الدين، أو نقص منها، فإن ذلك يؤدي إىل 

الفراغ الديني، الذي يبعث عىل الضجر وامللل، فيؤدي 

إىل انحراف السلوك، وهذه واقع مشاهد ملموس.

 ،)5256( رقم   ،)2343( رقم   )875/2( صاحبه، 
اإليامن  نفي  باب  اإليامن،  كتاب  ومسلم،  رقم)6425(، 
املعصية  تلبسه  حني  اخلمر  وشارب  والسارق  الزاين  عن 

والتوبة معروضة بعد، )54/١( رقم)١١2(.
َدِة  )١(  أخرجه النسائي، كتاب األرشبة، باب ِذْكُر اآلَْثاِم امْلَُتَولِّ
النَّْفِس  َقْتِل  َوِمْن  َلَواِت  الصَّ َتْرِك  ِمْن  اخْلَْمِر  ِب  رُشْ َعْن 
 )7١8/8( امْلََحاِرِم،  َعىَل  ُوُقوٍع  َوِمْن  اهللَُّ  َم  َحرَّ تِي  الَّ
األلباين:  وقال  عفان،  بن  عثامن  عن  رقم)5682(، 

صحيح. 

)2( اجلهل بتعاليم الدين. فمن املعلوم أن اجلهل 

عدو قاتل يقتل صاحبه قبل أن يقتل غريه، وواقع أكثر 

واجلهل  الرشعي،  بالعلم  جاهل  باالنتحار  يقوم  من 

من سامت آخر الزمان فَعْن ُحَذْيَفَة ْبِن اْلَياَمن  َقاَل: 

َيْدُرُس َويْشُ  َكاَم  ْسالَُم  اإْلِ َيْدُرُس     ِ َقاَل َرُسوُل اللَّ

ُنُسٌك  َواَل  َصاَلٌة  َواَل  ِصَياٌم  َما  ُيْدَرى  اَل  َحتَّى  الثَّْوِب 

َليَْلٍة  يِف  َوَجلَّ  َعزَّ   ِ اللَّ ِكَتاِب  َعىَل  ى  َوَلُيرْسَ َصَدَقٌة  َواَل 

َفالَ َيبَْقى يِف اأْلَْرِض ِمنُْه آَيٌة َوَتبَْقى َطَواِئُف ِمْن النَّاِس 

يُْخ اْلَكبرُِي َواْلَعُجوُز َيُقوُلوَن: َأْدَرْكنَا آَباَءَنا َعىَل َهِذِه  الشَّ

بوب  لذلك  َنُقوهُلَا)2(؛  َفنَْحُن   ُ اللَّ إاِلَّ   َ هلِإَ اَل  اْلَكِلَمِة 

اإلمام البخاري باب رفع العلم وظهور اجلهل.

صحيح  أحاديث  لبعض  النووي  اإلمام  وبوب 

مسلم التي حتدثت عن رفع العلم يف آخر الزمان هبذا 

العنوان باب رفع العلم وقبضه وظهور اجلهل والفتن 

يف آخر الزمان)3(.

حديث  العلم  ورفع  اجلهل  انتشار  عىل  يدل  ومما 

اَعِة  اِط السَّ أنس قال: قال رسول اهلل  )إِنَّ ِمْن َأرْشَ

َوَيظَْهَر  اخْلَْمُر  َب  َوُيرْشَ اجْلَْهُل  َوَيثُْبَت  اْلِعْلُم  ُيْرَفَع  َأْن 

َنا()4(. الزِّ

القرآن  ذهاب  باب  الفتن،  كتاب  ماجه،  ابن  أخرجه    )2(
يف  واحلاكم   ،)4049( رقم   )١344/2( والعلم، 
املستدرك، )4/ 520( رقم)8460(، وصححه الذهبي، 

وهو إسناد صحيح رجاله ثقات.
)3(  انظر: صحيح مسلم )2055/4( فاإلمام مسلم وضع 

عناوين الكتب ووضع اإلمام النووي عناوين األبواب.
)4(  أخرجه البخاري يف  كتاب العلم باب رفع العلم وظهور 
اجلهل )43/1( رقم)80(، ، ومسلم، كتاب العلم باب رفع 

العلم وقبضه )4/(2056 رقم)2671(.
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راساُت اإلنسانيُة واملتغرياُت احلياتيُة يف ضوِء الّشيعِة اإلسالميِة« العدد اخلاص باملؤمتر العلمي الدويل األول املشرتك »الدِّ
المحور الثالث: أثر المتغيرات السياسية، واالجتماعية، واالقتصادية، والصحية، على األحكام الشرعية

استحكام  احلديث  من  <..واملراد  بطال:  ابن  قال 

النادر واليه اإلشارة  اال  يقابله  يبقى مما  ذلك حتى ال 

الرصف  اجلهل  اال  يبقى  فال  العلم  بقبض  بالتعبري 

وال يمنع من ذلك وجود طائفة من أهل العلم ألهنم 

يكونون حينئذ مغمورين يف أولئك>)1(.

هلوى  العنان  املرء  إطالق  إن  األهواء.  اتباع   )3(

نفسه، جيعله ينجر إىل االنحراف، والبعد عن الطريق 

ْبِن  اِد  َشدَّ فَعْن  الرشور،  إىل  داعية  النفس  إذ  املستقيم 

َنْفَسُه  َداَن  َمْن  الَكيُِّس  َقاَل:   ، النَّبِيِّ  َعِن  َأْوٍس، 

َهَواَها  َنْفَسُه  َأْتَبَع  َمْن  َوالَعاِجُز  امْلَْوِت،  َبْعَد  لاَِم  َوَعِمَل 

ِ)2(، فمن العجز أمام النفس عدم القدرة  َومَتَنَّى َعىَل اللَّ

يؤدي  وهذا  فيها،  والتحكم  رشورها،  وكبح  عليها، 

  ِّإىل التهلكة، فَعْن َأيِب َبْرَزَة اأْلَْسَلِميِّ َقاَل َعِن النَّبِي

َقاَل: <إِنَّ مِمَّا َأْخَشى َعَليُْكْم َشَهَواِت اْلَغيِّ يِف ُبُطونُِكْم 

من  اهلوى  فاتباع  اْلِفَتِن>)3(،  َوُمِضالَِّت  َوُفُروِجُكْم 

أسباب االنحراف.

المطلب الثاني: األسباب االجتماعية

إن فرط  فإنه  لذا  أفراده،  املجتمع مسؤول عن  إن 

)1(  فتح الباري، ابن حجر، )13/ 16(.  
)2(  أخرجه الرتمذي، كتاب الزهد، باب 35، )4/ 219( 

رقم)2459(، وقال: حسن، وابن ماجه، كتاب الزهد، 
باب ذكر املوت واالستعداد له، )5/ 328( رقم )4260(، 

وأمحد يف املسند، )28/ 350( رقم)17123(.
رقم)١9772(،   )١8  /33( املسند،  يف  أمحد  أخرجه     )3(
مسنده،  يف  والبزار  ثقات،  رجاله  شعيب:  الشيخ  وقال 
)9/ 292( رقم)3844(، والطرباين يف املعجم الصغري، 
ِرَجاُل  <ِرَجاُلُه  اهليثمي:  وقال  رقم)5١١(،   )309  /١(
اهليثمي، )١/  الفوائد،  الزوائد ومنبع  ِحيِح–. )جممع  الصَّ

    .)١88

أفراده يف االنحراف  يقع بعض  املسؤولية قد  يف هذه 

السلوكي، وإليك أهم األسباب االجتامعية لالنحراف 

السلوكي.

واألرسية.  االجتامعية،  واملشكالت  اهلموم   )1(

اْبِن  فَعِن  بأفرادها  األرسة  اهتامم  عىل  الرشيعة  حثت 

َوُكلُُّكْم  َراٍع،  ُكلُُّكْم  َأاَل  َقاَل:  ُه  َأنَّ   النَّبِيِّ  َعِن  ُعَمَر، 

ِذي َعىَل النَّاِس َراٍع، َوُهَو  َمْسُؤوٌل َعْن َرِعيَّتِِه، َفاألَِمرُي الَّ

َبيْتِِه، َوُهَو  َأْهِل  ُجُل َراٍع َعىَل  َمْسُؤوٌل َعْن َرِعيَّتِِه، َوالرَّ

َوَوَلِدِه،  َبْعِلَها  َبيِْت  َعىَل  َراِعَيٌة  ْرَأُة  َوامْلَ َعنُْهْم،  َمْسُؤوٌل 

َوِهَي َمْسُؤوَلٌة َعنُْهْم، َواْلَعبُْد َراٍع َعىَل َماِل َسيِِّدِه َوُهَو 

َعْن  َمْسُؤوٌل  َوُكلُُّكْم  َراٍع،  َفُكلُُّكْم  َأاَل  َعنُْه،  َمْسُؤوٌل 

تعاطي  أن بعض األرسة تكون سبًبا يف  إال  َرِعيَّتِِه)4(. 

االستقرار  ختلخل  بسبب  وذلك  املخدرات  الشباب 

الوفاق  مستوى  انخفاض  يف  متمثالً  األرسة  جو  يف 

اهلجر  درجة  إىل  بينهام  اخلالفات  وتأزم  الوالدين  بني 

الفرد  لدى  غالًبا  شعوًرا  أحياًنا  يولد  الذي  والطالق 

من  القدوة  الشاب  يفقد  وقد  به،  والديه  اهتامم  بعدم 

انشغال  أو  الوالدين،  أحد  إدمان  مثل  الوالدين  قبل 

األبناء  عىل  الزائدة  القسوة  :أو  األبناء  عن  الوالدين 

أو ضغط األرسة عىل االبن، أو غياب أحد الوالدين 

كل هذه هلا آثار كبرية يف دفع أفراد األرسة إىل اللجوء 

)4(  أخرجه البخاري، كتاب اجلمعة، باب اجلمعة يف القرى 
واملدن، )304/١( رقم )853(، وانظر األحاديث: رقم 
)2278(، رقم)24١6(، رقم )24١9(، رقم )2600(، 
ومسلم،  رقم)67١9(،   ،)4904( رقم  رقم)4892(، 
 )7/6( رعيته،  عن  مسؤول  األمري  باب  اإلمارة،  كتاب 

رقم)475١(. 
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للمخدرات هروًبا من الواقع الذي يعيشونه، وكذا إذا 

وقع الطالق.

)2( رفقاء السوء. إن األخالق تعدي، وكام قالوا 

الصاحب ساحب، فهو ساحب إىل خري أو رش، ومما 

ال شك أن الناس يتأثر بعضهم ببعض، ويؤثر بعضهم 

عىل بعض سلًبا وإجياًبا، فإن كان الصاحب ملتزمًا كان 

الطيبة، وإن  الرائحة  ينتفع منه  كحامل املسلك الذي 

َأيِب ُموَسى َعِن  فَعْن  كان منحرًفا أصابه رشره وناره، 

َواجْلَِليِس  الِِح،  الصَّ اجْلَِليِس  َمَثُل  اَم  إِنَّ َقاَل:   ، النَّبِيِّ 

ْوِء، َكَحاِمِل امْلِْسِك، َوَناِفِخ اْلِكرِي، َفَحاِمُل امْلِْسِك:  السَّ

ا َأْن جَتَِد ِمنُْه ِرحًيا  ا َأْن َتبَْتاَع ِمنُْه، َوإِمَّ ِذَيَك، َوإِمَّ ا َأْن حُيْ إِمَّ

جَتَِد  َأْن  ا  َوإِمَّ ثَِياَبَك،  ِرَق  حُيْ َأْن  ا  إِمَّ اْلِكرِي:  َوَناِفُخ  َطيَِّبًة، 

ِرحًيا َخبِيَثًة)1(. فأنت ترى أثر اجلليس عىل من جيالسه، 

ختري  عىل    النبي  حث  لذا  بالصديق،  بالك  فام 

ُجُل  األصدقاء، فَعْن َأبِى ُهَرْيَرَة َأنَّ النَّبِىَّ  َقاَل: <الرَّ

الُِل>)2(. وتكاد  خُيَ َمْن  َأَحُدُكْم  َفْلَينُْظْر  َخِليِلِه  ِديِن  َعىَل 

جتمع الدراسات النفسية واالجتامعية)3( التي أجريت 

إحلاح  أن  عىل  السلوكية،  االنحرافات  من  كثري  عىل 

)١(  أخرجه البخاري، كتاب الذبائح والصيد، باب املسك، 
اآلداب،  كتاب  ومسلم،  رقم)52١4(،   )2١04/5(
 )37/8( السوء،  واجلليس  الصالح  اجلليس  مثل  باب 

رقم)6785(.
اَلَس،  )2(  أخرجه أبو داود، كتاب األدب، باب َمْن ُيْؤَمُر َأْن جُيَ
)407/4( رقم)4835(، والرتمذي، كتاب الزهد، باب 
غريب–،  »حسن  وقال:  رقم)2378(،   )589/4(45

وأمحد يف املسند)398/١3( رقم)8028(.
)3(  املجلس األعىل للشؤون اإلسالمية: أرضار املخدرات، 

)ص207 ص-209(.

األصدقاء أحد أهم احلوافز عىل التجربة كأسلوب من 

أساليب املشاركة الوجدانية مع هؤالء األصدقـاء)4(، 

أهواء  إتباع  من  حذرنا  وتعاىل  سبحانه  اهلل  فإن  ولذا 

املضللني،، فقال: )َوال َتتَّبُِعوا َأْهواَء َقْوٍم َقْد َضلُّوا ِمْن 

بِيِل( ]الامئدة:  َقبُْل َوَأَضلُّوا َكثرًِيا َوَضلُّوا َعْن َسواِء السَّ

 .]77

إثبات  املراهقني حياول  التقليد. فبعض  )3( حب 

ذاته عن طريق تقليد الكبار يف أفعاهلم، وخاصة تلك 

املخدرات  تعاطي  أو  بالتدخني،  املتعلقة  األفعال 

الزمالء،  أمام  عليه  طابع الرجولة  إطفاء  أجل  من 

الفن،  مشاهري  من  الكفر  أهل  تقليد  حياول  وبعضهم 

 من  نبينا  فيام هو مدمر ومهلك، وحذر  الرياضة، 

سبًبا  ويكون  صاحبه  يدمر  الذي  األعمى،  التقليد 

َقاَل  َقاَل:   ، اخْلُْدِريِّ َسِعيٍد  َأيِب  يف هالكه، ويف حديث 

ا  ِذيَن ِمْن َقبِْلُكْم، ِشْبً َرُسوُل اهللِ : <َلَتتَّبُِعنَّ َسنََن الَّ

َضبٍّ  ُجْحِر  يِف  َدَخُلوا  َلْو  َحتَّى  بِِذَراٍع،  َوِذَراًعا  بِِشْبٍ 

َوالنََّصاَرى؟  اْلَيُهوَد  اهللِ،  َرُسوَل  َيا  ُقْلنَا:  َبْعُتُموُهْم  اَلتَّ

التي  األمور  يتبعهم حتى يف  فالبعض  َفَمْن>)5(.  َقاَل: 

هذا  يكون  وقد  بل  إرادته،  وتسلب  صحته،  تدمر 

التقليد سبًبا لفساد الدين والدنيا.

املخدرات  وآخرون،  سويف  ملصطفى  دراستان  تنظر:    )4(
املخدرات  استعامل  ونامذج  ١98١م،  مرص  يف  والشباب 

بني الطالب والعامل يف مرص ١994م. 
بني  ذكر عن  ما  باب  األنبياء،  كتاب  البخاري،  أخرجه    )5(
كتاب  ومسلم،  رقم)3269(،  إرسائيل،)١274/3( 
 )57/8( َوالنََّصاَرى،  اْلَيُهوِد  ُسنَِن  َباِع  اتِّ باب  العلم، 

رقم)6875(. 
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عدم  مع  الفراغ  وجود  إن  بالفراغ.  الشعور   )4(

توفر أماكن متتص طاقة الشباب كالنوادي واملنتزهات 

وغريها؛ يعتب من األسباب التي تؤدي إىل االنحراف 

فالفراغ أحد األسباب  السلوكي، وارتكاب اجلرائم، 

الفراغ  ذلك  كان  سواء  االنحراف،  عامل  يف  للدخول 

وهذا  والثقافة،  العلم  يف  فراًغا  أم  الوقت  يف  فراًغا 

النبوية  الوصية  جاءت  وقد  وحمسوس،  ملموس  أمر 

باغتنام أوقات الفراغ، وعدها نعمة من نعم اهلل، عن 

ِ : <نِْعَمَتاِن َمْغُبوٌن ِفيِهاَم  اْبن َعبَّاٍس، َقاَل َرُسوُل اللَّ

ُة، َواْلَفَراُغ>)1(. فهاتان نعمتان  حَّ َكثرٌِي ِمَن النَّاِس، الصِّ

كثرًيا ما يغبن فيها اإلنسان، فإن الفراغ مفسدة للمرء، 

مل  إن  نفسك  إن  ثم  للدين،  ومتلف  مهلك،  داء  وهو 

باحلق شغلتك  النفس  فإن مل تشغل  تشغلها شغلتك، 

بالباطل، فليحرص املسلم عىل أن ال يغبن بأن يرتك 

شكر اهلل عىل ما أنعم به عليه ومن شكره امتثال أوامره 

املغبون)2(.  فهو  ذلك  يف  فرط  فمن  نواهيه  واجتناب 

وهذه النعمة حتولت عند من ال يعرف قيمتها إىل نقمة؛ 

لعدم وجود عمل نافع ينشغل به، وأيام جمتمع تكثر فيه 

البطالة، ويزيد فيه العاطلون، وتنضب فرص العمل، 

فإن ذلك يفتح أبواًبا من اخلطر عىل مصارعها.

المطلب الثالث: األسباب االقتصادية

األسباب  أهم  أحد  االقتصادية  املشكالت  إن 

التي تؤثر سلًبا عىل سلوك اإلنسان، فقد يكون الغنى 

)1(  أخرجه البخاري، كتاب الرقاق، باب ما جاء يف الصحة 
والفراغ وأن ال عيش إال عيش اآلخرة، )2357/5( 

رقم)6049(.
)2(  فتح الباري، ابن حجر، )230/11(. 

يمنعه  ديني  وازع  هناك  يكن  مل  إن  الفساد،  يف  سبًبا 

املرء احلاجة  املنكرات، وكذا قد تلجأ  الوقوع يف  من 

أسباب  أهم  وهذه  الرشع،  حيرمه  ما  فعل  إىل  والفقر 

االنحراف السلوكي:

يد بعض  الامل يف  توفر  إن  بكثرة.  الامل  توفر   )1(

والبحث  االستطالع،  حب  إىل  يدفعه  قد  الشباب، 

مثل  اخلالق،  وتغضب  األخالق،  تفسد  أشياء  عن 

املخدرات واملسكرات، وقد يبحث عن املتعة الزائفة 

التي جتعله يقدم عىل ارتكاب اجلرائم، لذا فقد خاف 

علينا نبينا  من الغنى الفاحش الذي هيلك صاحبه، 

ِ َما اْلَفْقَر َأْخَشى َعَليُْكْم، َوَلِكنِّي َأْخَشى  فقال: <َفَواللَّ

َمْن  َعىَل  ُبِسَطْت  َكاَم  َعَليُْكْم،  ْنَيا  الدُّ ُتبَْسَط  َأْن  َعَليُْكْم 

َكاَم  َوهُتِْلَكُكْم  َتنَاَفُسوَها،  َكاَم  َفَتنَاَفُسوَها  َقبَْلُكْم،  َكاَن 

البعض  أن  إال  نعمة  كونه  رغم  فالامل  َأْهَلَكتُْهْم>)3(، 

استغله يف معصية اهلل، فصار نقمة.

)2( الفقر: فالفقر قد جيعل اإلنسان يفعل املعصية 

جاء  فقد  رشعية،  خمالفات  إىل  وجيره  يشعر،  أن  دون 

يف قصة الثالثة النفر الذين آووا إىل غار فسدت الغار 

َأينِّ  َتْعَلُم  ُكنَْت  إِْن  <اللَُّهمَّ  الثالثة:  أحد  قال  صخرة 

ُجُل  ي َكَأَشدِّ َما حُيِبُّ الرَّ ُكنُْت ُأِحبُّ اْمَرَأًة ِمْن َبنَاِت َعمِّ

النَِّساَء َفَقاَلْت اَل َتنَاُل َذلَِك ِمنَْها َحتَّى ُتْعطَِيَها ِماَئَة ِدينَاٍر 

َفَسَعيُْت ِفيَها َحتَّى مَجَْعُتَها َفَلامَّ َقَعْدُت َبنْيَ ِرْجَليَْها َقاَلْت 

)3(  أخرجه البخاري، كتاب املغازي، باب شهود 
املالئكة بدًرا،)1473/4( رقم)3791(، و، الرقاق، 

باب ما حيذر من زهرة الدنيا والتنافس فيها، )2361/5( 
رقم)6061(، ومسلم، كتاب الرقاق، باب ما خُياف من بسط 
الدنيا،)212/8( رقم)7535( من حديث عمرو بن عوف. 
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معامل املنهج النبوي يف تقويم االنحراف السلوكي وآليات تطبيقاته املعارصة
.............................................................................................. أ.د. حممد سيد أمحد شحاته

ِه َفُقْمُت َوَتَرْكُتَها َفِإْن  َ َواَل َتُفضَّ اخْلَاَتَم إاِلَّ بَِحقِّ ِق اللَّ اتَّ

َعنَّا  َفاْفُرْج  َوْجِهَك  اْبتَِغاَء  َذلَِك  َفَعْلُت  َأينِّ  َتْعَلُم  ُكنَْت 

ُفْرَجًة...>)1(.

فاملرأة الرشيفة العفيفة أجلأها الفقر واجلوع وشدة 

احلاجة إىل الرذيلة، وكذلك كل من أجلأته احلاجة إىل 

كان    أنه  ثبت  لذا  يضعف  قد  فإنه  حمرم  ارتكاب 

يستعيذ من الفقر فَعْن َعاِئَشَة، َأنَّ َرُسوَل اهللِ ، َكاَن 

َعَواِت: <اللَُّهمَّ َفِإينِّ َأُعوُذ بَِك ِمْن ِفتْنَِة  َيْدُعو هِبَُؤاَلِء الدَّ

َوِمْن   ، اْلَقْبِ َوَعَذاِب  اْلَقْبِ  َوِفتْنَِة  النَّاِر،  َوَعَذاِب  النَّاِر 

ِمْن  بَِك  َوَأُعوُذ  اْلَفْقِر،  ِفتْنَِة  رَشِّ  َوِمْن  اْلِغنَى،  ِفتْنَِة  رَشِّ 

باَِمِء  َخَطاَياَي  اْغِسْل  اللَُّهمَّ  اِل،  جَّ الدَّ امْلَِسيِح  ِفتْنَِة  رَشِّ 

يَْت الثَّْوَب  ِد، َوَنقِّ َقْلبِي ِمَن اخْلََطاَيا، َكاَم َنقَّ الثَّْلِج َواْلَبَ

َكاَم  َخَطاَياَي،  َوَبنْيَ  َبيْنِي  َوَباِعْد  َنِس،  الدَّ ِمَن  األَْبَيَض 

ِق َوامْلَْغِرِب، اللَُّهمَّ َفِإينِّ َأُعوُذ بَِك ِمَن  َباَعْدَت َبنْيَ امْلَرْشِ

اْلَكَسِل، َواهْلََرِم، َوامْلَأَْثِم، َوامْلَْغَرِم>.)2(. 

ومن خالل معايشتنا لألحداث ورؤيتنا للواقع نرى 

أن معظم أسباب االنتحار يف بالدنا بسبب الفقر وقلة 

ذات اليد، فعندما جيد املقدم عىل االنتحار أن ال خري 

فينضم  منها  باخلالص  اخلري  أنه يسجد  يظن  الدنيا  يف 

ضعف الوازع الديني إىل قلة ذات اليد فيقتل نفسه.

ِه  ى َشيًْئا لَِغرْيِ )1(  أخرجه البخاري كتاب البيوع باب إَِذا اْشرَتَ
بَِغرْيِ إِْذنِِه َفَريِضَ 79/3( رقم)2215(، ومسلم، كتاب الذكر 
والدعاء والتوبة واالستغفار باب قصة أصحاب الغار الثالثة 

والتوسل بصالح األعامل، )4 / 2099( رقم)2743( ، 
كلهم عن ابن عمر. 

)2(  أخرجه البخاري، كتاب الدعوات باب التعوذ من 
املأثم واملغرم )5/ 2341( رقم) 6007(، ومسلم، كتاب 

الدعوات باب االستعاذة )8/ 75( رقم)6970(. 

يسلك  الشخص  جتعل  التي  األسباب  أهم  هذه 

وقد  والدين،  اهلدى  عن  ويبتعد  املنحرفني،  طريق 

يف  تساعد  األسباب  معرفة  ألن  األسباب؛  ذكرت 

الطبيب  حتديد  يشبه  األسباب  فذكر  العالج،  معرفة 

البداية عوامل تقي املريض حتى  للمرض، فيضع يف 

املناسب  الدواء  حيدد  ثم  للمرض،  عرضة  يكون  ال 

والعالج النافع، واآلن ننتقل إىل العالج أو الدواء يف 

ظل السنة النبوية.

المبحث الثالث
نماذج من مظاهر االنحراف 

السلوكي
إن الناظر يف مظاهر االنحراف يرى أهنا تدور حول 

اجلنوح  وإما  اإلفراط،  إىل  اجلنوح  إما  أمرين،  أحد 

بعضها،  وسأذكر  مظاهره،  له  وكالمها  التفريط،  إىل 

فحرصها صعب املنال.

مظاهر  من  نماذج  األول:  المطلب 

االنحراف الفكري

سواء  الفكري  لالنحراف  مظاهر  عدة  هناك 

وسأذكر  التساهل،  ناحية  من  أم  التشدد،  ناحية  من 

أنموذجني هلام.

وإنكار  االديان  بجميع  الكفر  وهو  اإلحلاد،   )1(

ادعاء  مع  الدين  يف  والطعن  الرساالت)3(،  مجيع 

إلجراء  الدين  رضورات  يف  التأويل  أو  اإلسالم، 

األهواء)4(.

)3(  معجم لغة الفقهاء، قلعجي، )ص: 87(.
)4(  املوسوعة الفقهية الكويتية )177/6(.
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آداب  من  خاٍل  بيت  يف  الشخص  ينشأ  أن  وسببه 

عىل  يقوم  فيمن  يرى  فال  هدايته،  ومبادئ  اإلسالم، 

استقامة،   - أخ  أو  أم  أو  والد  نحو  من   - تربيته  أمر 

وال يتلقى عنه ما يطبعه عىل حب الدين، وجيعله عىل 

الناشئ  بصرية من حكمته، فأقلُّ ُشبه مَتَسُّ ذهن هذا 

األرسة  أمهلت  ما  فإذا  الضالل،  هاوية  يف  به  تنحدر 

امللحدين،  ألفكار  فريسة  يقع  قد  فإنه  أفرادها،  أحد 

فيتصل الفتى الضعيف النفس بملحد يكون أقوى منه 

نفًسا، وأبرع لساًنا، فيأخذه بباعته إىل سوء العقيدة، 

الذين   - اآلباء  نرى  هنا  ومن  دينه،  أمر  عليه  ويفسد 

حيولون   - األمني  الناصح  تربية  أبنائهم  برتبية  يعنون 

بينهم وبني خمالطة فاسدي العقيدة، خيشون أن ترسي 

فتخبث  اخلبيثة،  النفوس  تلك  من  العدوى  إليهم 

عقائدهم وأخالقهم، لذا هني النبي  عن االنزالق 

أهل  ومناقشة  الشبهات  إىل  االستامع  معرتك  هذا  يف 

َقاَل  َقاَل  ُحَصنْيٍ  ْبن  ِعْمَراَن  البدع والضالالت، فعن 

 ِ َفَواللَّ َعنُْه  َفْلَينَْأ  اِل  جَّ بِالدَّ َسِمَع  <َمْن   :  ِ َرُسوُل اللَّ

ُه ُمْؤِمٌن َفَيتَّبُِعُه مِمَّا ُيبَْعُث  ِسُب َأنَّ ُجَل َلَيأْتِيِه َوْهَو حَيْ إِنَّ الرَّ

ُبَهاِت>. َهَكَذا  ُبَهاِت َأْو لاَِم ُيبَْعُث بِِه ِمَن الشُّ بِِه ِمَن الشُّ

اجلريمة،  اإلحلاد: حب  آثار  عام، ومن  َقاَل)1(، وهذا 

الغرب،  يف  احلياة  فواقع  دليل  إىل  حيتاج  ال  وهذا 

الناس،  حقوق  وأكل  واخلطف  الرسقة  ومعدالت 

والغدر، شاهد عىل ذلك.

)١(  أخرجه أبو داود، كتاب املالحم، باب خروج الدجال، 
)١97/4( رقم)432١(، وأمحد يف املسند، )١07/33( 

رقم)١9875(، وقال الشيخ شعيب: صحيح.

)2( التشدد يف الدين.  فاخلروج عن منهج االعتدال  

يف الدين الذي كان عليه النبي  وأصحابه من أهم 

إىل  صاحبه  يقود  الذي  السلوك،  انحراف  أسباب 

اإلرهاب، وقد حذر النبي  من ذلك فَعِن األَْحنَِف 

ْبِن َقيٍْس، َعْن َعبِْد اهللِ –بن مسعود-، َقاَل: َقاَل َرُسوُل 

اهللِ : َهَلَك امْلَُتنَطُِّعوَن َقاهَلَا َثالًَثا.)2(، وقوله: )هلك 

املتنطعون( أي املتعمقون الغالون املجاوزون احلدود 

يف أقواهلم وأفعاهلم)3(.وحذرت الرشيعة من التطرف 

اليرس  إىل  اتباعها  ودعت  منه،  وحذرت  الدين،  يف 

واللني. والتشدد يف الدين كثرًيا ما ينشأ عن قلة الفقه 

والعنف  الغلو  إىل  ينزعون  الذين  وأغلب  الدين،  يف 

أنه  يظن  فبعضهم  اخلصلتني،  هاتني  فيهم  جتد  اليوم 

حني يقتحم مواقع االخرين أنه بذلك خيدم الدين.

مظاهر  من  نماذج  الثاني:  المطلب 

االنحراف الخلقي

اخللقي كثرية جدًا،  االنحراف  أن مظاهر  ال شك 

ويف  العام،  املظهر  يف  تتمثل  فهي  حرصها،  يمكن  ال 

بعض السلوكيات، ولكن سأذكر هنا أخطرها.

قبل  من  املتعمد  الترصف  وهو  االنتحار،   )1(

من  ختلًصا  النفس  قتل  أو:  حياته،  إلهناء  ما  شخص 

امْلَُتنَطُِّعوَن)8/  َهَلَك  باب  العلم،  كتاب  )2(  أخرجه مسلم، 
يف  باب  السنة،  كتاب  داود،  وأبو  رقم)6878(،   )58
املسند  يف  وأمحد  رقم)46١0(،   )330  /4( السنة  لزوم 

)6/ ١67( رقم)3655(.   
220(، وانظر: كشف  النووي عىل مسلم )١6/  )3(  رشح 

املشكل من حديث الصحيحني )١/ 32١(. 
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احلياة)1(، ومن أهم أسبابه اليأس فهو عدو قاتل جيعل 

املرء ينقطع تعلقه عن كل يشء، ويذهب رجاؤه حتى 

باهلل - عياًذا به -، فَتسَود الدنيا أمامه، وال يرى فيها 

نوًرا بل يراها ظلامت بعضها فوق بعض إذا أراد أمالً 

َيا  تعاىل: )ُقْل  قال  اإليامن؛  من  واألمل  يراه،  يكد  مل 

ُفوا َعىَل َأْنُفِسِهْم اَل َتْقنَُطوا ِمْن َرمْحَِة  ِذيَن َأرْسَ ِعَباِدَي الَّ

ِحيُم(  ُه ُهَو اْلَغُفوُر الرَّ ُنوَب مَجِيًعا إِنَّ َ َيْغِفُر الذُّ ِ إِنَّ اللَّ اللَّ

يقدم عىل االنتحار مل  الذي  )الزمر: 53(.، لكن هذا 

نفسه  ترك  بل  باهلل  قلبه  يتعلق  ومل  النور،  هذا  يبرص 

الذي جاء ذكره يف  الرجل  لليأس كام حدث مع هذا 

 : ِ ِ َقاَل: َقاَل َرُسوُل اللَّ حديث ُجنُْدب ْبن َعبِْد اللَّ

<َكاَن ِفيَمْن َكاَن َقبَْلُكْم َرُجٌل، بِِه ُجْرٌح، َفَجِزَع، َفَأَخَذ 

 ُ ُم، َحتَّى ماَت، قاَل اللَّ ينا، َفَحزَّ هِبَا َيَدُه، َفاَم َرَقَأ الدَّ ِسكِّ

اجْلَنََّة>)2(،  َعَليِْه  ْمُت  َحرَّ بِنَْفِسِه،  َعبِْدي  <باَدَرين  َتعاىَل: 

فهذه الرجل أوصله األمل إىل اليأس، فلم يثق بربه، ومل 

يرض بقضاء اهلل تعاىل وقدره، وأوصله اجلهل واجلزع 

وعدم الصب، إىل االستسالم لليأس والقنوط، وأدي 

به إىل االنتحار.

فقدان  تسبِّب  ماّدة  وهي:  املخدرات،  تناول   )2(

الوعي بدرجات متفاوتة، كاحلشيش واألفيون)3(، وقد 

)1(  ينظر: علم النفس دراسة احلواس الداخلية عب السلوك 
اليومي، هاين حيي النرص، )ص23(.

)2(  أخرجه البخاري، اجلنائز، باب ما جاء يف قاتل النفس 
)459/1( رقم)1298(، و، األنبياء، باب ما ذكر عن بني 

إرسائيل )1275/3( رقم)3276(، ومسلم، اإليامن، باب 
من قتل نفسه بيشء )74/1( رقم)222(.

)3(  املعجم الوسيط، جممع اللغة العربية بالقاهرة، 
 .)220/1(

بطريق  الامدة  هذه  حتريم  عىل  الرشيعة  نصوص  دلت 

َرُسوَل  َسِمْعُت  َقاَل:  َبِشرٍي  ْبن  النُّْعاَمن  فعن  القياس، 

بِيِب،  َوالزَّ اْلَعِصرِي،  ِمَن  اخْلَْمَر  <إِنَّ  َيُقوُل:     ِ اللَّ

َرِة، َوإِنِّى َأهْنَاُكْم َعْن  ِعرِي، َوالذُّ نَْطِة، َوالشَّ َوالتَّْمِر، َواحْلِ

إسكارها،  يثبت  مادة  كل  فإن  وعليه  ُمْسِكٍر>)4(.  ُكلِّ 

عليها  ينطبق  العقل؛  أو  اجلسم،  تفرت  أو  ختديرها،  أو 

احلكم بالتحريم أًيا كانت مادهتا، أو اسمها، طالام أن 

جوهرها مسكر، قال ابن تيمية: <..وعىل هذا فتحريم 

املسكرة  كاحلشيشة  واألطعمة  األرشبة  من  يسكر  ما 

ثابت بالنص، وكان هذا النص متناواًل لرشب األنواع 

الثامر، أو  املسكرة من أي مادة كانت من احلبوب أو 
من لبن اخليل أو من غري ذلك>)5(

تناول  بسبب  البدن  تصيب  مضار  وهناك 

العلمية،  األبحاث  عليها  أكدت  وقد  املخدرات، 

َا  <إهِنَّ  : يقول  اخلمر  مع  الرشيعة  سكته  ما  وهذا 

مضار    النبي  بني  هكذا  بَِدَواٍء>)6(.  َوَليَْسْت  َداٌء، 

ته مضارَّ اخلمر الدينية بِِذْكِر  اخلمر الدنيوية، ثم علم ُأمَّ

عقل  له  كان  َمْن  منها  َيتَّعظ  حتَّى  السابقني؛  قصص 

ُأمُّ اخْلََباِئِث ثم فذكر  َا  َفِإهنَّ ر، فقال: اْجَتنُِبوا اخْلَْمَر  يفكِّ

له قصة من رشب اخلمر فقتل وزنى)7(ومن املعلوم أن 

)4(  أخرجه أبو داود، كتاب األرشبة، باب اخلمر مما 
هو)367/3( رقم)3679(، وأمحد يف املسند )355/30( 

رقم)18406(، وقال األلباين: صحيح.
)5(  الفتاوى، ابن تيمية، )282/19(. 

)6(  أخرجه مسلم، األرشبة، باب النهي عن التداوي باخلمر 
)89/6( رقم)5185(، عن وائل بن حجر. 

َعْن  َدِة  امْلَُتَولِّ ِذْكُر اآلَْثاِم  النسائي، األرشبة، باب  )7(  أخرجه 
َم  تِي َحرَّ َلَواِت َوِمْن َقْتِل النَّْفِس الَّ ِب اخْلَْمِر ِمْن َتْرِك الصَّ رُشْ
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راساُت اإلنسانيُة واملتغرياُت احلياتيُة يف ضوِء الّشيعِة اإلسالميِة« العدد اخلاص باملؤمتر العلمي الدويل األول املشرتك »الدِّ
المحور الثالث: أثر المتغيرات السياسية، واالجتماعية، واالقتصادية، والصحية، على األحكام الشرعية

ما  كل  عن  ويبتعد  والعافية،  الصحة  حيب  عاقل  كل 

يتعب بدنه أو يشقى نفسه.

مظاهر  من  نماذج  الثالث:  المطلب 

االنحراف المالي

إن االنحراف الاميل يؤثر سلًبا عىل الفرد واملجتمع، 

وإليك أبرز صوره:

بحرضة  اليشء  <أخذ  وهو:  االختالس،   )1(

برسعة>)1(.  آخذه  وفرار  منه  غفلة  عىل  صاحبه 

فاملختلس: هو املختطف لليشء من البيت ويذهب، 

حني  عىل  الامل  يأخذ  الذي  فهو  الاملك)2(،  يد  من  أو 

<املختلس  تيمية:  ابن  قال  وغريه)3(.  مالكه  من  غفلة 

الذي جيتذب اليشء فيعلم به قبل أخذه>)4(. وقد حذر 

م  وجرَّ والغلول  األمانة  خيانة  من  املوظف  اإلسالم 

ڤ   ڤ   ڤ      ٹ   چ  تعاىل:  اهلل  قال  فعلها 

ڄ   ڄ    ڦ   ڦ   ڦ   ڦ   ڤ  
ڇ   چ   چچ    چ   ڃ   ڃڃ   ڃ   ڄ   ڄ  

رقم)5682(،   )7١8/8( امْلََحاِرِم  َعىَل  ُوُقوٍع  َوِمْن  اهللَُّ 
وابن  رقم)5١56(،   )١0١/5( الكربى  السنن  ويف 
ما جيب عىل  ذكر  األرشبة  كتاب  اإلحسان،  كام يف  حبان 
اخلبائث  املرء من جمانبة اخلمر عىل األحوال؛ ألنا رأس 
)١68/١2( رقم)5348(، والطرباين يف املعجم األوسط 
)8١/4( رقم)3667(، كلهم عن عثامن بن عفان، وقال 

األلباين: صحيح. 
)1(  منح اجلليل، عليش، )292/9(. 

)2(  حتفة األحوذي برشح جامع الرتمذي، املباركفوري، 
 .)9/5(

)3(  إعالم املوقعني ابن القيم، )80/2(. 
)4(  حسن السلوك، احلافظ دولة امللوك، )ص: 82( 
رقم)76(، السياسة الرشعية، ابن تيمية، )ص134(. 

ڇ         ڇ  ڇ  ڍ  چ ]النساء: 29[. فقد حرم اهلل 
سبحانه وتعاىل أخذ مال الغري بغري وجه حق، كأخذه 

وال  هنبه،  جيوز  فال  ورضاه،  مالكه  نفس  طيب  بغري 

عليه  االستيالء  وال  خيانته،  وال  غصبه،  وال  رسقته، 

الناس  مال  أكل  من  ذلك  كل  ألن  حق؛  وجه  بغري 

اختالس  أكان  سواء  إذن  فاالختالس  بالباطل)5(. 

أموال عامة أو خاصة هو أكل األموال الناس بالباطل.، 

ولذلك تتابعت األحاديث يف ذم ذلك فمنها:

، َقاَل: َسِمْعُت  ويف حديث َعِديِّ ْبِن َعِمرَيَة اْلِكنِْديِّ

َرُسوَل اهللِ  َيُقوُل: َمِن اْسَتْعَمْلنَاُه ِمنُْكْم َعىَل َعَمٍل، 

َفَكَتَمنَا خِمَْيًطا، َفاَم َفْوَقُه َكاَن ُغُلواًل َيأيِْت بِِه َيْوَم اْلِقَياَمِة، 

َقاَل: َفَقاَم إَِليِْه َرُجٌل َأْسَوُد ِمَن األَْنَصاِر َكَأينِّ َأْنُظُر إَِليِْه، 

َفَقاَل: َيا َرُسوَل اهللِ، اْقَبْل َعنِّي َعَمَلَك، َقاَل: َوَما َلَك ؟ 

َقاَل: َسِمْعُتَك َتُقوُل: َكَذا َوَكَذا، َقاَل: َوَأَنا َأُقوُلُه اآلَن، 

َمِن اْسَتْعَمْلنَاُه ِمنُْكْم َعىَل َعَمٍل، َفْلَيِجْئ بَِقِليِلِه َوَكثرِِيِه، 

ينبغي  فال  اْنَتَهى>)6(،  َعنُْه  هُنَِي  َوَما  َأَخَذ،  ِمنُْه  ُأويِتَ  َفاَم 

للموظف أو العامل أن يأخذ شيًئا دون علم صاحب 

اجلنة،  درجات  بلوغ  من  مانع  ذلك  فإن  وإال  العلم، 

 عن  ولو فعل أجل األعامل، وقد هنى رسول اهلل 

خيانة األمانة وغلظ يف حتريمها وشدد عىل عقوبتها، 

حيث بني أن من يغل شيًئا يأيت به يوم القيامة حامالً 

ومرعوًبا  وثقله  بحمله  معذًبا  ورقبته،  ظهره  عىل  له 

)5(  اجلامع ألحكام القرآن، القرطبي، )338/2(، أحكام 
القرآن، اجلصاص، )312/1(. 

)6(  أخرجه مسلم، اإلمارة، باب غلظ حتريم الغلول صحيح 
مسلم - دار اجليل )12/6( رقم)4771(، وأمحد يف املسند 

)261/29( رقم)17723(. 
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عىل  به  ليفتضح  خيانته،  بإظهار  وموبًخا  بصوته 

أو  حيواًنا  املغلول  هذا  كان  سواء  األشهاد،  رؤوس 

ثياًبا أو ذهًبا أو فضة، ويف هذا حث للعامل عىل األمانة 

حيمل  السلوك  فانحراف  اخليانة)1(،  من  وحتذيرهم 

وسلوك  احلق،  أهل  سبيل  عن  االبتعاد  عىل  صحبه 

سبيل أهل الضالل.  

)2( الرشوة، وهي: الوصلة إىل احلاجة باملصانعة. 

وأصله من الرشاء الذي يتوصل به إىل الامء. فالرايش 

اآلخذ.  واملرتيش  الباطل.  عىل  يعينه  الذي  يعطي  من 

ويستنقص  هلذا  يستزيد  بينهام  يسعى  الذي  والرائش 

هلذا. فأما ما يعطى توصال إىل أخذ حق أو دفع ظلم فغري 

التحذير  آخر ورد  فساد  الرشوة  أن  فيه.)2(. كام  داخل 

>)3(. ومن  ايِشَ َوامْلُْرَتيِشَ منه يف قوله : <َلَعَن اهلُل الرَّ

املعلوم حتريم اإلسالم للرشوة، قال اهلل تعاىل: چ ڱ  

ڻ   ڻ   ڻ     ڻ   ں   ں    ڱ   ڱ  
ھ   ھ   ہ   ہ   ہ   ہ     ۀ   ۀ  
انتشار  إىل  مدعاة  فالرشوة   .]188 ]البقرة:  چ  ھ  

)1(  نيل األوطار، الشوكاين، )232/4(، رشح صحيح 
مسلم للنووي، )128/2- 130(، اجلامع ألحكام القرآن، 

القرطبي، )254/4(. 
)2(  النهاية يف غريب احلديث واألثر، ابن األثري، 

 .)226/2(
)3(  أخرجه أبو داود يف األقضية، باب يف كراهية الرشوة 

)326/3( رقم)3582(، والرتمذي، األحكام، باب ما جاء 
يف الرايش واملرتيش يف احلكم )622/3( رقم)1336(، 

وقال: حسن صحيح، وابن ماجه، األحكام، باب يف التغليظ 
يف احليف والرشوة )775/2( رقم)2313(، وأمحد يف 

املسند )8/15( رقم)9023(، وقال الشيخ شعيب: صحيح 
لغريه.

الظلم والفساد، فتطمس احلق وحتجب العدل وختفى 

وتؤخر  العامة،  الوظائف  يف  اجلهالء  وتقدم  اجلرائم، 

األكفاء، وترفع اخلامل، وختفض العامل، فتموت اهلمم 

وتضعف العزائم، ومن َثمَّ حرمان كثري من الناس من 

دفع  إمكاهنم  لعدم  املرشوعة  بالطرق  حقوقهم  نيل 

الرشوة دينًا أو عجًزا، فهي يف كل مكان وجمال داء )4(.  

لذلك جاء حكمها قاطع بتحريمها مؤثاًم لفاعلها 

حقوق  حفظ  طرق  من  طريًقا  ليكون  لعقابه  موجًبا 

َتَعاىَل:  َقْوُلُه  الضياع)5(.  من  واجلامعات  األفراد 

چ  ڦ   ٻٻ   ٻ   ٻ   چٱ  

اْلَقايِض  َقبَِل  إَِذا  َقاَل:  وٍق،  َمرْسُ فَعْن   ]42 ]الامئدة: 

به  بلغْت  ْشَوَة  الرِّ َقبَِل  َوإَِذا  حت،  السُّ َأَكَل  َة  اهْلَِديَّ

عىل  اإلسالم  حرم  فقد  لذلك  وحتقيًقا  الكفر)6(، 

املوظف أخذ الرشوة بجميع صورهاـ  الغلول وأنه من 

والسلوك،  القلوب  إلصالح  جاء  فاإلسالم  الكبائر، 

القيم،  اهنيار  أسباب  أحد  السلوكية،  واالنحرافات 

والتعجيل بزوال األمم.

المبحث الرابع
معالجة السنة النبوية 

لالنحراف السلوكي
املشكالت  من  السلوكي،  االنحراف  أن  شك  ال 

اخلطرية، ال سيام إذا تربت عليه الناشئة، وكان مالزًما 

)4(  الرشوة يف الفقه اإلسالمي مقارًنا بالقانون، حسني 
مدكور، )ص162- 163(. 

)5(  جريمة الرشوة، للطريقي، )ص17(. 
)6(  التفسري من سنن سعيد بن منصور )1465/4( 

رقم)739(. 
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بخراب  مؤذن  فهذا  الشيوخ،  عليه  وشب  للشباب، 

املجتمع، ولكن الرشيعة اإلسالمية جعلت هلا حلواًل 

منها:

االنحراف  معالجة  األول:  المطلب 

السلوكي عن طريق تقوية الوازع الديني

فهو  املؤمن  نفس  عىل  أثره  له  الديني  الوازع  إذ 

ينتهي عام هنى اهلل عنه، وذلك من خالل:

)1( االلتزام بأوامر الرشع. وقد وىص رسول اهلل 

أبا  هبا  خصَّ  التي  الوصية  يف  متمثلة  كلها  األمة   

  َخِليِي  َأْوَصايِن  َقاَل:  ْرَداِء،  الدَّ َأيِب  فَعْن  الدرداء؛ 

َواَل  ْقَت،  َوُحرِّ ُقطِّْعَت  َوإِْن  َشيًْئا،   ِ بِاللَّ ْك  ُترْشِ َأْن: <اَل 

ًدا، َفَقْد  ًدا، َفَمْن َتَرَكَها ُمَتَعمِّ ْك َصالًَة َمْكُتوَبًة ُمَتَعمِّ َترْتُ

ُكلِّ  ِمْفَتاُح  َا  َفِإهنَّ اخْلَْمَر،  ِب  َترْشَ َواَل  ُة،  مَّ الذِّ ِمنُْه  َبِرَئْت 

مظاهر  من  ة  األُمَّ تنفري  عىل  داللة  ذلك  ويف   .)1(< رَشٍّ

مل  فإذا  اكها،  رِشَ يف  الوقوع  من  ووقايتهم  االنحراف، 

فإقبال  ورحلت،  غادرت  سواًقا  هلا  االنحرافات  جتد 

عالج  أفضل  هلو  برشعه  والتزامهم  رهبم  عىل  الناس 

وأحسنه وأنفعه، وتقوية الوازع الديني ال بد أن تتعاون 

اإلعالم  وأجهزة  واملدرسة  واملسجد  األرسة  فيه 

املتعددة، وذلك من خالل ربط األمة بالكتاب والسنة 

وبذلك يعظم الوازع الديني ألنه شتان بني من يذكر 

بكالم  ويوعظ  يذكر  ومن  رسوله،  وكالم  اهلل  بكالم 

آخر.

)1(  أخرجه ابن ماجه، كتاب الفتن، باب الصب عىل البالء، 
)1339/2( رقم)4034(، والبيهقي يف شعب اإليامن 
يف املطاعم واملشارب وما جيب التورع عنه )408/7( 

رقم)5200(، وقال األلباين: حسن. 

)2( املواظبة عىل الصالة. فالصالة تريح النفس، 

واجلوارح،  األركان  هلا  وهتدأ  القلب،  هبا  ويطمأن 

وتعالج من الـقـلق النفي، فقـد كان  يقول  لبالل: 

الََة َأِرْحنَا هِبَا>)2(. <َيا باِلَُل َأِقِم الصَّ

ا بالصالة لنسرتيح  أراد بقوله: <أرحنا هبا> أي: آِذنَّ

بأدائها من ُشغل القلب هبا، وقيل: كان اشتغاله بالصالة 

الدنيوية  األعامل  من  غريها  يعد  كان  فإنه  له،  راحة 

فيها من مناجاة اهلل  بالصالة، لام  تعًبا، فكان يسرتيح 

للقلب،  وطمأنينة  للبدن  راحة  الصالة  ففي  تعاىل)3(، 

فهي تقربه من اهلل وتبعده عن الشيطان ووسوسته.

باب  فتح  إن  العصاة.  أمام  التوبة  باب  فتح   )3(

األمل أمام العصاة جيعلهم ال يقنطون من رمحة اهلل، 

والرشيعة مل ُتغلق باب التوبة؛ بل جعلته مفتوًحا، حتى 

ِ ْبِن َعْمٍرو،  ة؛ فَعْن َعبِْد اللَّ ر اخلطأ أكثر من مرَّ لو تكرَّ

َب اخْلَْمَر َوَسِكَر، مَلْ  ِ : <َمْن رَشِ َقاَل: َقاَل َرُسوُل اللَّ

النَّاَر،  َدَخَل  َماَت  َوإِْن  َأْرَبِعنَي َصَباًحا،  َلُه َصالٌَة  ُتْقَبْل 

َب، َفَسِكَر، مَلْ  ُ َعَليِْه، َوإِْن َعاَد، َفرَشِ َفِإْن َتاَب َتاَب اللَّ

النَّاَر،  َدَخَل  َماَت  َفِإْن  َصَباًحا،  َأْرَبِعنَي  َلُه َصالٌَة  ُتْقَبْل 

َفَسِكَر،  َب،  َفرَشِ َعاَد،  َوإِْن  َعَليِْه،   ُ اللَّ َتاَب  َتاَب،  َفِإْن 

مَلْ ُتْقَبْل َلُه َصالٌَة َأْرَبِعنَي َصَباًحا، َفِإْن َماَت َدَخَل النَّاَر، 

 ،ِ ا َعىَل اللَّ ُ َعَليِْه، َوإِْن َعاَد، َكاَن َحقًّ َفِإْن َتاَب َتاَب اللَّ

َأْن َيْسِقَيُه ِمْن َرَدَغِة اخْلََباِل، َيْوَم اْلِقَياَمِة>َقاُلوا: َيا َرُسوَل 

)2(  أخرجه أبو داود، كتاب األدب، باب صالة العتمة، 
)453/4( رقم)4987(، وأمحد يف املسند، )178/38( 
رقم)23088(، وقال الشيخ األلباين: صحيح. )صحيح 

اجلامع الصغري وزيادته )1307/2( رقم)7892(.
)3(  جامع األصول، ابن األثري، )264/6(. 
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معامل املنهج النبوي يف تقويم االنحراف السلوكي وآليات تطبيقاته املعارصة
.............................................................................................. أ.د. حممد سيد أمحد شحاته

ِ َوَما َرَدَغُة اخْلََباِل؟ َقاَل: <ُعَصاَرُة َأْهِل النَّاِر>)1(. اللَّ

الناس يعودون إىل رهبم بكل  فهذا احلديث جيعل 

شوق ورجاء، ولو بلغت ذنوهبم عنان السامء، وجيعل 

املدمن ال يفقد األمل عند التفكري يف التوبة.

تبعة  من  وفرًيا  قسًطا  املجتمع  حيمل  اإلسالم  إن 

محاية  وتبعة  الرش،  من  والتنفري  اخلري،  إىل  التوجيه 

اخلري وإشاعته، وحماربة الرش وحرصه، ولذلك كانت 

القاعدة األساسية التي ثبتت هبا خريية هذه األمة هي 

قاعدة األمر باملعروف والنهي عن املنكر، ولو أن أي 

أمامه  يقف  ينتهك وجد من  أو حمرم  يظهر،  انحراف 

مهدها،  يف  وماتت  الرشور  النطوت  حمذًرا  منذًرا 

عودها،  عىل  الفضيلة  استقامت  وال  أنصاًرا،  جتد  ومل 

وانطلقت يف املجتمع تنرش العفاف وتشيع الطهر)2(.

الثاين: معاجلة االنحراف عن طريق إجياد  املطلب 

حلول جمتمعية

الذين  ألبنائه  اإلصالح  عنارص  أحد  فاملجتمع 

انحرفوا عن الطريق املستقيم، فيوجد هلم ما يعود هبم 

تكون  قد  التي  املشكالت  حلل  حلواًل  يضع  أو  إليه، 

سببًا يف االنحراف.

)1( حل املشكالت االقتصادية. من أهم أسباب 

لبطالة،  الناس  بعض  لدى  السلوكي  االنحراف 

( أخرجه الرتمذي، كتاب األرشبة، باب شارب   )1(
اخلمر، )290/4( رقم)1862(، وقال: حسن، وابن ماجه، 

كتاب األرشبة، باب من رشب اخلمر مل تقبل له، )1120/2( 
رقم)3377(.. 

)2(  سبيل الدعوة اإلسالمية للوقاية من املسكرات 
واملخدرات، مجعة عي اخلويل، )ص: 100(. 

واملشاكل االقتصادية، فينبغي عىل الدول واملجتمعات 

فقد  االقتصادية  الناس  مشاكل  حل  يف  تتكاتف  أن 

تعوذ املصطفى  من اجلوع َعْن َأبِى ُهَرْيَرَة َقاَل َكاَن 

ِ  َيُقوُل: <اللَُّهمَّ إِنِّى َأُعوُذ بَِك ِمَن اجْلُوِع  َرُسوُل اللَّ

َا بِئَْسِت  َياَنِة َفِإهنَّ ِجيُع َوَأُعوُذ بَِك ِمَن اخْلِ ُه بِئَْس الضَّ َفِإنَّ
اْلبَِطاَنُة>.)3(

أوالده  يرى  أب  عىل  اللحظات  هذه  أقسى  فام 

فقط  بأعينهم  األطعمة  يرون  جوًعا،  يتضورون 

من  أصعبها  ما  يتذوقوها،  وال  بطوهنم،  وتشتيها 

حلظات حني يرى األب جسد ولده العاري، بل وقد 

بل  الكساء،  يشرتي  أن  يستطيع  وال  ابنته  جسد  يرى 

أن  يستطيع  وال  املرض  من  يتأمل  ابنه  بعضهم  ويرى 

يشرتي له الدواء.

جوعة  تسد  أن  واملجتمعات  الدول  عىل  فينبغي 

هؤالء، وأن تسرت عورهتم، وأن جيب كرسهم، وتسد 

عجزهم.

الفراغ. ال سيام بني  العمل عىل شغل أوقات   )2(

ببامج  والعامل  الطلبة  وخصوصا  الشباب  صفوف 

الفراغ  أوقات  تؤدي  ال  حتى  تثقيفية  أو  إنتاجية 

الطويلة إىل الفساد، وتنظيم شئون حياة الشباب، وقد 

أوقاته،  وعن  شبابه،  عن  سيسأل  أنه   ، النبي  بني 

َقاَل:    النَّبِيِّ  َعِن  َمْسُعوٍد،  اْبِن  َعْن  ُعَمَر،  اْبِن  فعن 

َحتَّى  ِه  َربِّ ِعنِْد  ِمْن  الِقَياَمِة  َيْوَم  آَدَم  اْبِن  َقَدُم  َتُزوُل  <اَل 

)3(  أخرجه أبو داود، كتاب الوتر، باب يف االستعاذة، 
)567/1( رقم)1549(، والنسائي، كتاب االستعاذة، 

باب ااِلْستَِعاَذة ِمْن اجْلُوِع، )656/8( رقم)5483(، وقال 
األلباين: حسن. 
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ُيْسَأَل َعْن مَخٍْس، َعْن ُعُمِرِه ِفيَم َأْفنَاُه، َوَعْن َشَبابِِه ِفيَم 

َعِمَل  َوَماَذا  َأْنَفَقُه،  َوِفيَم  اْكَتَسَبُه  َأْيَن  ِمْن  َوَمالِِه  َأْبالَُه، 

ِفياَم َعِلَم>)1(.

شبابه  عن  سيسأل  بأنه  للشاب  النصح  وجه  فهنا 

ضيعه،  أي:  أباله>(  )<فيام  عمره  وسط  يف  قوته  أي: 

وفيه ختصيص بعد تعميم وإشارة إىل املساحمة يف طرفيه 

فإن  اهلل:  رمحه  الطيبي  وقال  وكبه،  صغره  حال  من 

قلت:  فام وجهه؟  األوىل  اخلصلة  داخل يف  قلت هذا 

عىل  منه  يتمكن  الذي  وزمانه  قوته  عن  سؤاله  املراد 

أقوى العبادة)2(.

ودعا الشاب إىل اغتنام فرصة أوقات الفراغ، فَعِن 

   ِ ُ َعنُْهاَم َقاَل: َقاَل َرُسوُل اللَّ اْبِن َعبَّاٍس، َريِضَ اللَّ

لَِرُجٍل َوُهَو َيِعُظُه: <اْغَتنِْم مَخًْسا َقبَْل مَخٍْس: َشَباَبَك َقبَْل 

َفْقِرَك،  َقبَْل  َوِغنَاَءَك  َسَقِمَك،  َقبَْل  َتَك  َوِصحَّ ِهَرِمَك، 

َوَفَراَغَك َقبَْل ُشْغِلَك، َوَحَياَتَك َقبَْل َمْوتَِك>)3(.

عجز  هجوم  قبل  قدرتك  حال  الطاعة  اغتنم  أي 

الكب عليك فتندم عىل ما فرطت يف جنب اهلل)4(، فهنا 

دعا إىل اغتنام هذه النعم، ومن أعظمها نعمة الشباب.

)1(  أخرجه الرتمذي، كتاب الزهد، باب يف القيامة، 
)612/4( رقم)2416(، وقال: غريب، وقال األلباين: 

صحيح. 
)2(  مرقاة املفاتيح رشح مشكاة املصابيح، عي القاري، 

 .)3254/8(
)3(  أخرجه احلاكم يف املستدرك عىل الصحيحني، 

كتاب الرقاق، )341/4( رقم)7846(، وصححه 
احلاكم والذهبي، والبيهقي يف شعب اإليامن )263/7( 

رقم)10248(. 
)4(  فيض القدير، املناوي، )21/2(. 

يف  وقع  ملن  االستامع  إن  احلوار.  باب  فتح   )4(

فلقد  الرشيعة،  أمر راعته  السلوكي  االنحراف  رشاك 

ويشعر  للشباب  يسمع  كرياًم  شفوًقا  اهلل  رسول  كان 

أحد  إن  حتى  كريمة  معاملة  ويعاملهم  بمشاكلهم، 

الشباب غلبته شهوته، وتنازع يف نفسه الطهارة واإليامن 

من  له  فلم جيد  والشيطان؛  املحرمة  الشهوة  مع رجز 

مهرب إال أن يأيت رسول اهلل يستأذنه فيام ظنه خمرًجا 

رشعيًّا له، فإن أذن له رسول اهلل يف الزنا فقد أزاح عن 

نفسه هّم املخالفة، وانتفى عنه الشعور باإلثم. فانظر 

وبالدعاء  العاطفي،  العقي  النبي باحلوار  عاجله  كيف 

له أيًضا من غري زجر، وال قهر، وال سخرية منه:

ا َأَتى النَّبِيَّ َفَقاَل:  عن أيب أمامة  قال: إِنَّ َفًتى َشابًّ

َنا. َفَأْقَبَل اْلَقْوُم َعَليِْه َفَزَجُروُه  َيا َرُسوَل اهللِ، اْئَذْن يِل بِالزِّ

َقاَل:  َقِريًبا،  ِمنُْه  َفَدَنا  <اْدُنْه>.  َفَقاَل:  َمْه.  َمْه  َوَقاُلوا: 

َجَعَلنِي  َواللِ  <َقاَل: ال.  َك؟  بُُّه ألُمِّ <َأحُتِ َقاَل:  َفَجَلَس، 

َهاهِتِْم>. َقاَل:  اهلُل ِفَداَءَك. َقاَل: <َوال النَّاُس حُيِبُّوَنُه ألُمَّ

<َأَفُتِحبُُّه الْبنَتَِك؟ <َقاَل: ال. َواللِ َيا َرُسوَل اهللِ َجَعَلنِي 

َقاَل:  لَِبنَاهِتِْم>.  حُيِبُّوَنُه  النَّاُس  <َوال  َقاَل:  ِفَداَءَك.  اهلُل 

<َأَفُتِحبُُّه ألُْختَِك؟ <َقاَل: ال. َواللِ َجَعَلنِي اهلُل ِفَداَءَك. 

<َأَفُتِحبُُّه  َقاَل:  ألََخَواهِتِْم>.  حُيِبُّوَنُه  النَّاُس  <َوال  َقاَل: 

َقاَل:  ِفَداَءَك.  اهلُل  َجَعَلنِي  َواللِ  ال.  <َقاَل:  تَِك؟  لَِعمَّ

خِلَاَلتَِك؟  <َأَفُتِحبُُّه  َقاَل:  هِتِْم>.  لَِعامَّ حُيِبُّوَنُه  النَّاُس  <َوال 

<َقاَل: ال. َواللِ َجَعَلنِي اهلُل ِفَداَءَك. َقاَل: <َوال النَّاُس 

حُيِبُّوَنُه خِلَاالهِتِْم>. َقاَل: َفَوَضَع َيَدُه َعَليِْه، َوَقاَل: <اللُهمَّ 

ْن َفْرَجُه>. َقاَل: َفَلْم َيُكْن  ْر َقْلَبُه، َوَحصِّ اْغِفْر َذْنَبُه َوَطهِّ
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ٍء)1(. َبْعُد َذلَِك اْلَفَتى َيْلَتِفُت إىل يَشْ

السنة  طبقته  ما  وهذا  أمهيته،  له  الوعي  نرش  إن 

النبوية مع أتباعها، ال سيام الناشئة، فيوجهه هنا بشكل 

مبارش ويلفت نظره لام سيذكره.

االنحراف  معالجة  الثالث:  المطلب 

السلوكي عن طريق القدوة، والقصص

أو عن  املبارشة،  القدوة  يتأثر عن طريق  املرء  إن 

يكون  الذي  القصص  يف  الواردة  القدوات  طريق 

عبة وعظة.

)1( عن طريق القدوة. إن تربية الناشئة والشباب 

الكب  عند  ثمرته  له  القدوة،  خالل  من  الفضيلة  عىل 

فمن شب عليه يشء شاب عليه، وال شك أن القدوة 

َتَعاىَل  اهلُل  َيُقوُل:    النبي  مجيًعا  هؤالء  قبل  األوىل 

وئ  ۇئ        ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ   ېئ   چ  ِكَتابِِه:  يِف 

ېئ     ېئ         ىئ  ىئ  ىئ  ی                 ی  ی  ی          جئچ 
اَم  ُكلَّ  ُ ُيَكبِّ َكاَن  ُهَرْيَرَة،  َأَبو  وهذا   ،]21 ]األحزاب: 

بَِرُسوِل  َصالًَة  َأْشَبُهُكْم  <إيِنِّ  َوَيُقوُل:  َوَرَفَع،  َخَفَض 

. 2(، فهنا جعل قدوته واسوته رسول اهلل(< ِاهلل

الشباب؛  طبيعة  يدرك    اهلل  رسول  كان  وقد 

قدراهتم،  مع  يتناسب  بام  ويرشدهم  فيوجههم 

)1(  أخرجه أمحد يف املسند، )545/36( رقم)22211(، 
وقال الشيخ شعيب: إسناده صحيح، والطباين يف املعجم 

الكبري )162/8( رقم)7679(.
)2(  أخرجه البخاري، كتاب صفة الصالة، باب إمتام التكبري 
يف الركوع، )272/1( رقم) 752(، ومسلم، كتاب الصالة، 

باب إثبات التكبري يف كل خفض ورفع يف الصالة، )7/2( 
رقم)796(. 

ويشجعهم ويسند إليهم من املهام ما يسمو هبممهم، 

ويقوي نفوسهم.

وقد شاهد الصحابة كثرًيا من املواقف التي أصلح 

  ُهَرْيَرَة  َأيِب  فَعْن  جتريح  دون  بعضهم،  سلوك  فيها 

َفَقاَل  النَّاُس  َفَتنَاَوَلُه  امْلَْسِجِد  يِف  َفَباَل  َأْعَرايِبٌّ  َقاَم  َقاَل: 

هَلُْم النَّبِيُّ  َدُعوُه َوَهِريُقوا َعىَل َبْولِِه َسْجالً ِمْن َماٍء َأْو 

يَن( ِ ُتبَْعُثوا ُمَعرسِّ يَن َومَلْ  ِ اَم ُبِعثُْتْم ُمَيرسِّ َذُنوًبا ِمْن َماٍء َفِإنَّ

)3(. فهناك أصلح حال هذا اجلاهل بدون جتريح.

له  النبوي  فالقصص  القصص.  طريق  عن   )2(

عىل  أثر  من  له  لام  املنحرف،  السلوك  تعديل  يف  أثره 

املستمع، من ذلك ما رواه ُعثاَْمَن : <اْجَتنُِبوا اخْلَْمَر 

َتَعبََّد  َقبَْلُكْم  َخالَ  مِمَّْن  َرُجٌل  َكاَن  ُه  إِنَّ اخْلََباِئِث  ُأمُّ  َا  َفِإهنَّ

َلُه  َفَقاَلْت  َجاِرَيَتَها  إَِليِْه  َفَأْرَسَلْت  ٌة  َغِويَّ اْمَرَأٌة  َفَعِلَقتُْه 

اَم  ُكلَّ َفَطِفَقْت  َمَع َجاِرَيتَِها  َفاْنَطَلَق  َهاَدِة  َنْدُعوَك لِلشَّ ا  إِنَّ

َوِضيَئٍة  اْمَرَأٍة  إىَِل  َأْفىَض  َحتَّى  ُدوَنُه  َأْغَلَقتُْه  َباًبا  َدَخَل 

َدَعْوُتَك  َما   ِ َواللَّ إيِنِّ  َفَقاَلْت  مَخٍْر  َوَباطَِيُة  ُغالٌَم  ِعنَْدَها 

َهِذِه  ِمْن  َب  َترْشَ َأْو  َعَيَّ  لَِتَقَع  َدَعْوُتَك  َوَلِكْن  َهاَدِة  لِلشَّ

اخْلَْمَرِة َكأًْسا َأْو َتْقُتَل َهَذا اْلُغالََم َقاَل َفاْسِقينِي ِمْن َهَذا 

اخْلَْمِر َكأًْسا َفَسَقتُْه َكأًْسا َقاَل ِزيُدويِن َفَلْم َيِرْم َحتَّى َوَقَع 

َتِمُع  ِ اَل جَيْ َا َواللَّ َعَليَْها َوَقَتَل النَّْفَس َفاْجَتنُِبوا اخْلَْمَر َفِإهنَّ

ا  َأَحُدمُهَ ِرَج  خُيْ َأْن  َلُيوِشُك  إاِلَّ  اخْلَْمِر  َوإِْدَماُن  ياَمُن  اإْلِ

َصاِحَبُه>.)4(. 

)3(  أخرجه البخاري، كتاب الوضوء، باب صب الامء عىل 
البول يف املسجد، )89/1( رقم)217(، وانظر: )89/1( 

)216(و )2270/5( رقم)5777(.
)4(  أخرجه عبد الرزاق الصنعاين يف مصنفه، كتاب األرشبة، 

باب ما يقال يف الرشاب، )236/9( ح )17060(، 
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راساُت اإلنسانيُة واملتغرياُت احلياتيُة يف ضوِء الّشيعِة اإلسالميِة« العدد اخلاص باملؤمتر العلمي الدويل األول املشرتك »الدِّ
المحور الثالث: أثر المتغيرات السياسية، واالجتماعية، واالقتصادية، والصحية، على األحكام الشرعية

فهذا احلديث يبني خطورة ارتكاب املحرمات، ال 

سيام رشب اخلمر، ويف هذه األيام انترشت املخدرات 

التي تذهب العقل، وتفقد اإلنسان الوعي، فتجعله ال 

يتحكم يف ترصفاته. 

والعجب،  كالرياء،  <فالكبائر:  القيم:  ابن  يقول 

اهلل،  رمحة  من  والقنوط  واخليالء،  والفخر،  والكب، 

واليأس من روح اهلل، واألمن من مكر اهلل، والفرح 

والرسور بأذى املسلمني، والشامتة بمصيبتهم، وحمبة 

أن تشيع الفاحشة فيهم، وحسدهم عىل ما آتاهم اهلل 

من فضله، ومتني زوال ذلك عنهم، وتوابع هذه األمور 

التي هي أشد حتريام من الزنا، ورشب اخلمر وغريمها 

للجسد  للقلب وال  الظاهرة، وال صالح  الكبائر  من 

إال باجتناهبا، والتوبة منها، وإال فهو قلب فاسد، وإذا 

فسد القلب فسد البدن>)1(.

اهلدي  من  املقتبسة  الرشعية  احللول  أهم  هذه 

النحلت  حلياته  نباسا  اختذها  املسلم  أن  فلو  النبوي 

حالً  هلا  ووجد  إال  مشكلة  تبق  ومل  مشاكله،  مجيع 

وعالًجا يف السنة، وألبتعد عن كل معصية حتول بينه 

وبني ربه.

ِب  َدِة َعْن رُشْ والنسائي، كتاب األرشبة، ِذْكُر اآْلَثاِم امْلَُتَولِّ
ُ َوِمْن  َم اللَّ تِي َحرَّ َلَواِت َوِمْن َقتِْل النَّْفِس الَّ اخْلَْمِر ِمْن َتْرِك الصَّ

ُوُقوٍع َعىَل امْلََحاِرِم، )718/8( رقم)5682(، ويف السنن 
الكبى يف نفس الكتاب والباب وبنفس اإلسناد)101/5( 

رقم)5156(. وهو إسناد صحيح رجاله ثقات مشاهري. 
)1(  مدارج السالكني بني منازل إياك نعبد وإياك نستعني، 

ابن القيم، )133/1(. 

المبحث الخامس
إمكانية تطبيق هذا المنهج 

في الواقع المعاصر
إن تطبيق هذه األساليب ينبغي أن ال يرتبط بزمن 

قيم  متثل  األساليب  هذه  إذ  معني،  مكان  وال  حمدد، 

الوحي يف القرآن والسنة، وجتسيدها العمي، وتنـزيلها 

عىل واقع الناس بحسب استطاعتهم، وينبغي أن تتجرد 

تقييدها  أن  ذلك  واملكان،  الزمان  وحدود  قيود  عن 

بوقت معني أو مكان معني يعني عدم شمول اإلسالم 

زماًنا ومكاًنا؛ ألن الرشيعة ال ترتبط بزمان وال مكان، 

بل متتد لتصلح كل زمان ومكان. ويمكن للمسلمني 

املعارصين تطبيق هذه األساليب من خالل اآليت: 

الدعاة  وهؤالء  الدنيا.  ربوع  يف  الدعاة  نرش   )1(

أشبه بالرسل الذين كان يرسلهم النبي  إىل األمراء 

واملراكز  املؤسسات  من  كثرًيا  أن  نرى  لذا  وامللوك، 

بيان  العامل يف  بارز يف كل دول  بدور  تقوم  اإلسالمية 

تعاليم اإلسالم، من خالل نرش وطباعة كتب إسالمية 

مرتمجة، ودعوة غري املسلمني للحوار وإقناعهم برسالة 

اإلسالم والعمل عىل توثيق العالقات مع العقالء من 

املسلمني  لزيادة  إسالمي  الغري  العامل  ودول  الغرب 

ندوات  الدول، وعمل  املنصفني هلم يف هذه  ولزيادة 

يف  اإلعالم  وسائل  مع  التعاون  وحماولة  ومؤمترات، 

لغة  وتعليمهم  هبؤالء  العناية  وينبغي  الغربية،  الدول 

أهل البلد التي يقيمون فيها.

فَعِن اْبِن َعبَّاٍس، َعْن ُمَعاِذ ْبِن َجَبٍل، َقاَل َأُبو َبْكٍر: 

اَم َقاَل َوِكيٌع: َعِن اْبِن َعبَّاٍس، َأنَّ ُمَعاًذا، َقاَل: َبَعَثنِي  ُربَّ
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َرُسوُل اهللِ ، َقاَل: إِنََّك َتأيِْت َقْوًما ِمْن َأْهِل اْلِكَتاِب، 

ُ َوَأينِّ َرُسوُل اهللِ،  َ إاِلَّ اللَّ َفاْدُعُهْم إىَِل َشَهاَدِة َأنَّ اَل هلِإَ

َض َعَليِْهْم  َ اْفرَتَ َفِإْن ُهْم َأَطاُعوا لَِذلَِك، َفَأْعِلْمُهْم َأنَّ اللَّ

َأَطاُعوا  ُهْم  َفِإْن  َوَليَْلٍة،  َيْوٍم  ُكلِّ  يِف  َصَلَواٍت  مَخَْس 

َض َعَليِْهْم َصَدَقًة ُتْؤَخُذ  َ اْفرَتَ َفَأْعِلْمُهْم َأنَّ اللَّ لَِذلَِك، 

دُّ يِف ُفَقَراِئِهْم، َفِإْن ُهْم َأَطاُعوا لَِذلَِك،  ِمْن َأْغنَِياِئِهْم َفرُتَ

ُه َليَْس  ِق َدْعَوَة امْلَظُْلوِم، َفِإنَّ اَك َوَكَراِئَم َأْمَواهِلِْم، َواتَّ َفِإيَّ

َبيْنََها َوَبنْيَ اهللِ ِحَجاٌب)1(.

أواًل..  النفوس  يبدأ برتسيخ اإليامن يف  فينبغي أن 

وتعليم الناس توحيد اهلل عز وجل، وتصفية نفوسهم 

الدعاة  ينطلق  ثم  ومظاهره..  الرشك  من  وواقعهم 

واملحتسبون إىل ما دونه من األمور والتي تليه أمهية.. 

وهكذا.

فاإلعالم  احلديثة.  اإلعالم  وسائل  استغالل   )2(

الدقيقة  باملعلومات  اجلامهري  عن>تزويد  عبارة 

التي  والسليمة  الثابتة  واحلقائق  الصحيحة  واألخبار 

تعمل عىل تكوين رأى صائب يف واقعة من الوقائع أو 

مشكلة من املشكالت , بحيث يعب هذا الرأي تعبرًيا 

موضوعًيا عن عقلية اجلامهري وميوهلم واجتاههم>)2(. 

واحلقائق،  القيم  نرش  يف  بارز  دور  له  فاإلعالم  إًذا 

ينكر دور اإلعالم يف نرش احلق  أن  يستطيع أحد  وال 

والباطل، فال بد من بث قنوات فضائية تنرش اإلسالم 

)1(  أخرجه البخاري، كتاب الزكاة، باب أخذ الصدقة 
من األغنياء وترد يف الفقراء حيث كانوا )2/ 544( 

رقم)1425(، ومسلم، كتاب اإليامن، باب الدعاء إىل 
الشهادتني ورشائع اإلسالم )1/ 37( رقم)29(. 

)2(  اإلعالم واالتصال باجلامهري، دعامره نجيب، )ص 11(. 

لتيها  ويا  إليه،  الناس  وتدعو  الصحيحة،  بالصورة 

تكون بلغة كل بلد. 

نفوس  يف  واالعتدال  الوسطية  ترسيخ   )3(

الوسطية واالعتدال  إىل  إن دعوة اإلسالم  املسلمني. 

ويوضحونه  العلامء  عليه  يعمل  أن  جيب  ما  أهم  من 

سائر  يف  واضحة  اإلسالم  وسطية  أن  ببيان  للناس 

ِ  إِنَّ  ترشيعاته، فَعْن َأيِب ُهَرْيَرَة َقاَل  َقاَل َرُسوُل اللَّ

ُدوا  يَن َأَحٌد إاِلَّ َغَلَبُه َفَسدِّ يَن ُيرْسٌ َوَلْن ُيَشادَّ الدِّ َهَذا الدِّ

ْوَحِة  وا َواْسَتِعينُوا بِاْلَغْدَوِة َوالرَّ ُ وا َوَيرسِّ َوَقاِرُبوا َوَأْبرِشُ

حتصني  اإلسالم  ووسطية  جْلَِة)3(،   الدَّ ِمْن  ٍء  َويَشْ

للمجتمع من اإلفرازات التي يمكن أن توجد بسبب 

نظرة  عىل  يعتمدون  الذين  املتطرفني  من  التضييق 

ضيقة للكون وللحياة، وينطلقون منها إىل ختطئة كل 

رأي خمالف هلم باسم الدين، ويدينون كل فكر خمالف 

لفكرهم باسم الدين، األمر الذي ينتهي هبم إىل تكفري 

ووصمهم  العلامء،  أعراض  من  والنيل  بل  الناس، 

بصفات غري الئقة، فالغلو يف الدين باب إىل التطرف 

الذي يقود إىل العنف والسعي إىل إلزام املخالف رأيه 

بالقوة)4(.

الناس  توجيه  من  بد  فال  بالشباب.   العناية   )4(

واالستقامة  احلق،  املنهج  للزوم  الشباب  وباألخص 

عىل رشع اهلل وأمره ورصاطه املستقيم، وتقوية الوازع 

الديني، وإيقاظ الضمري، وتزكية النفس، وبيان حماسن 

)3(  أخرجه البخاري، اإليامن، باب الدين يرس)23/1( 
رقم)39(. 

)4(  نظرة يف مفهوم اإلرهاب واملوقف منه يف اإلسالم )ص: 
 .)43
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االستقامة، ومساوئ االنحراف، والتنفري من اإلقدام 

املحّذرة من  النصوص الرشعية  عىل اجلريمة، وإيراد 

فلو  فيها،  التفكري  جمرد  عن  حتى  املبعدة  ارتكاهبا، 

وإذا  رش  كل  عن  البتعدوا  بالنافع  الشباب  انشغل 

َيِد  َويِف  اَعُة  السَّ َقاَمِت  <إذا   : الرسول  قول  سمع 

َأَحِدُكْم َفِسيَلٌة، َفِإِن اْسَتَطاَع َأْن ال َتُقوَم َحتَّى َيْغِرَسَها 

َفْلَيْغِرْسَها>)1( ال يسعه إال أن يواصل العمل ليل هنار، 

هذا  ونتيجة  ال  وكيف  مساء،  صباح  جهده  ويبذل 

السعي ستعرض عىل اهلل، وثامر هذا البذل ستكون يف 

كفة حسناته يوم يلقى اهلل.

أهل  من  هلا  املخطط  اهلادفة  الواعية  الرتبية   )5(

العلم والصالح واخلبة، ووضع منهاج عمي واضح 

عىل    النبي  ربى  كام  ذلك،  لتحقيق  ميرس  سهل 

ماينفعهم َعِن اْبِن َعبَّاٍس، َقاَل: ُكنُْت َخْلَف َرُسوِل اهللِ 

 َ  َيْوًما، َفَقاَل: َيا ُغالَُم إيِنِّ ُأَعلُِّمَك َكِلاَمٍت، اْحَفِظ اللَّ

َفاْسَأِل  َسَأْلَت  إَِذا  جُتَاَهَك،  جَتِْدُه   َ اللَّ اْحَفِظ  َفظَْك،  حَيْ

َلْو  َة  األُمَّ َأنَّ  َواْعَلْم   ،ِ بِاللَّ َفاْسَتِعْن  اْسَتَعنَْت  َوإَِذا   ،َ اللَّ

ٍء َقْد  ٍء مَلْ َينَْفُعوَك إاِلَّ بيَِشْ اْجَتَمَعْت َعىَل َأْن َينَْفُعوَك بيَِشْ

مَلْ  ٍء  بيَِشْ وَك  َيرُضُّ َأْن  َعىَل  اْجَتَمُعوا  َوَلْو  َلَك،   ُ اللَّ َكَتَبُه 

ُ َعَليَْك، ُرِفَعِت األَْقالَُم  ٍء َقْد َكَتَبُه اللَّ وَك إاِلَّ بيَِشْ َيرُضُّ

)1(  أخرجه أمحد يف املسند )251/20( رقم)12902(، 
والبزار يف مسنده )355/2( رقم)7408( والطيالسى يف 

مسنده )ص 275، رقم 2068(، وعبد بن محيد يف مسنده 
)ص 366، رقم 1216(، والبخاري يف األدب املفرد 
)168/1، رقم 479(، كلهم من حديث أنس، وقال 
اهليثمى: رجاله أثبات ثقات. جممع الزوائد )63/4(. 

ُحُف.>)2(. ْت الصُّ َوَجفَّ

)6( وضع رؤية واعية يف برامج التعليم. جيب أن 

يناقش،  كيف  الطفل  تعليم  إىل  الرتبوي  الواقع  يتجه 

آراء  حيرتم  وكيف  بحرية،  رأيه  عن  يعب  وكيف 

الرتكيز عىل فلسفة املشاركة  اآلخرين، وكذلك جيب 

خلق  خالل  من  وذلك  التعليم،  مراحل  مجيع  يف 

عىل  املبني  واحلوار  والنقدي،  اخلالق  التفكري  ملكة 

التحليل واالستنباط، واحرتام الرأي اآلخر، واإليامن 

باملشاركة الفعالة يف قضايا املجتمع، فضالً عن غرس 

روح املبادرة لدى الطالب من خالل احلوار واإلقناع 

وليس التخويف والعقاب. كام ندعو إىل تدريس أدب 

ہ   چ  تعاىل:  قال  الدراسية  املناهج  ضمن  اخلالف 

ہ   ہ  ہ  ھ   ھ  ھھ  ے  
ۆ   ۆ   ۇ   ۇ   ڭ    ڭ    ڭ   ۓڭ   ۓ   ے  
ۈۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ   چ ]النحل: 125[.

الخاتمة 
احلمد هلل عىل ما أنعم وتفضل، وأشهد أن ال هلإ 

بعد،  أما  ورسله  عبده  حممًدا  نبينا  أن  وأشهد  اهلل  إال 

فقد ظهرت من خالل البحث جمموعة من النتائج.

النتائج:

الوقاية  جانب  عىل  ركزت  النبوية  السنة  أن   )1(

أكثر من جانب العالج، فمن املعلوم أن الوقاية خري 

)2(  أخرجه الرتمذي، الزهد، باب 59)667/4( 
رقم)2516(، وقال: حسن صحيح، وأمحد يف املسند 

)487/4( رقم)2763(، ويف )18/5( رقم)2803( وقال 
الشيخ شعيب: صحيح. 
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من العالج، كام يقولون: <درهم وقاية، خري من قنطار 

عالج>.

)2( أن املنهج النبوي يف حل مشكالت االنحراف 

السلوكي يتسم بالشمول والعموم، وهو صالح لكل 

زمان ومكان.

باليرس ورفع احلرج  تتسم  النبوية  املعاجلة  أن   )3(

عن الناس، فهي تراعي ضعفهم البرشي، وتعمل عىل 

إصالح اخللل بدون جتريح، أو عنف، أو قسوة. 

صورته  كام  السلوكي  االنحراف  أسباب  أن   )4(

ومصاحبة  الديني،  الوازع  ضعف  هي:  النبوية  السنة 

إىل  والسفر  بالفراغ،  والشعور  السوء،  رفقاء 

واهلموم  التقليد،  وحب  بكثرة،  الامل  وتوفر  اخلارج، 

األهواء،  واتباع  واألرسية،  االجتامعية،  واملشكالت 

وغياب دور األرسة.

)5( أن أبرز نامذج من مظاهر االنحراف السلوكي: 

اإلحلاد، واالنتحار، وتناول املخدرات، والرشوة.

لالنحراف  النبوية  السنة  معاجلة  متثلت   )6(

عىل  واملواظبة  الديني،  الوازع  تقوية  يف:  السلوكي 

الصالة، وفتح باب األمل أمام العصاة، واالمتناع عن 

وحل  والعزلة،  الوحدة  وترك  الرشعية،  املحرمات 

أفراده،  عىل  املجتمع  ورقابة  االقتصادية،  املشكالت 

الصاحلة،  والرتبية  الفراغ،  أوقات  والعمل عىل شغل 

ونرش الوعي.

)7( يمكن تطبيق هذا املنهج يف الواقع املعارص من 

خالل: نرش الدعاة يف ربوع الدنيا، واستغالل وسائل 

اإلعالم احلديثة، وإعداد مواقع الكرتونية لترش تعاليم 

نفوس  يف  واالعتدال  الوسطية  وترسيخ  اإلسالم، 

املسلمني، والعناية بالشباب، والرتبية الواعية اهلادفة، 

اثراء حمتوى الشبكة العنكبوتية باألفكار السامية. 

التوصيات:

)1( توعية الشباب من خالل املساجد واإلعالم، 

االنحراف  بمخاطر  املختلفة  التعليم  ووسائل 

السلوكي.

طريق  عن  يفيدهم  بام  الفراغ  أوقات  شغل   )2(

النوادي، ودور الثقافة. 

)3( تقديم املزيد من املؤمترات العلمية التي تعني 

بكيفية تعليم الشباب وتوعيتهم.

املراجع:

ترتيب: - ١ حبان،  ابن  صحيح  تقريب  يف  اإلحسان 

أحاديثه  وخرج  حققه  بلبان،  بن  الدين  عالء  األمري 

وعلق عليه: شعيب األرنؤوط، ط: مؤسسة الرسالة، 

بريوت األوىل، 1408 هـ - 1988 م.

حممد - 2 املحقق:  اجلصاص،  القرآن،  أحكام 

بريوت  العريب،  الرتاث  إحياء  دار  ط:  القمحاوي، 

.1405

للشؤون - 3 األعىل  املجلس  املخدرات،  أرضار 

اإلسالمية، عدد 7، فباير1986م، القاهرة.

عبد - 4 طه  حتقيق:  القيم،  ابن  املوقعني،  إعالم 

الرؤوف، دار اجليل، بريوت، 1973م.

نجيب، - 5 عامره  د  باجلامهري،  واالتصال  اإلعالم 

مكتبة األنجلو مرصية 1978م.

الرتمذي، - 6 جامع  برشح  األحوذي  حتفة 
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اللطيف،  بن عبد  الوهاب  املباركفوري، حتقيق: عبد 

املكتبة السلفية، املدينة املنورة، 1383هـ -1963م.

املحقق: - 7 األزهري،  منصور  أبو  اللغة،  هتذيب 

العريب،  الرتاث  إحياء  دار  ط:  مرعب،  عوض  حممد 

بريوت األوىل، 2001م.

أبو - 8 الرسول،  أحاديث  يف  األصول  جامع 

القادر  عبد  حتقيق:  األثري،  ابن  اجلزري  السعادات 

األرنؤوط، ط: مكتبة احللواين، مطبعة املالح، مكتبة 

دار البيان، األوىل.

اجلامع الصحيح املسند املخترص من أمور رسول - 9

البخاري(،  )صحيح  وهو  وأيامه،  وسننه    اهلل 

البخاري، حتقيق مصطفى ديب البغا، ط دار ابن كثري 

الياممة، بريوت، الثالثة  1407هـ-1987م.

عيسى - ١0 أبو  الرتمذي،  سنن  الصحيح،  اجلامع 

الرتمذي السلمي، حتقيق: أمحد حممد شاكر وآخرون، 

ط دار إحياء الرتاث العريب، بريوت.

أبو - ١١ القرطبي،  تفسري  القرآن،  ألحكام  اجلامع 

عبد القرطبي، حتقيق: أمحد البدوين وإبراهيم أطفيش 

ط: دار الكتب املرصية، القاهرة: الثانية، 1384هـ - 

1964 م.

جريمة الرشوة يف الرشيعة اإلسالمية مع دراسة - ١2

السعودية،  العربية  اململكة  يف  الرشوة  مكافحة  نظام 

السعودية،  الطريقي، ط3،  املحسن  بن عبد  عبد اهلل 

الرياض، 143هـ -1982م. 

مجهرة اللغة، ابن دريد األزدي، املحقق: رمزي - ١3

بريوت،  للماليني،  العلم  دار  النارش:  بعلبكي،  منري 

األوىل، 1987م 

حتقيق: - ١4 األصبهاين،  نعيم  أبو  النبوة،  دالئل 

الب عباس ط:  قلعه جي، عبد  الدكتور حممد رواس 

دار النفائس، بريوت الثانية، 1406 هـ - 1986 م.

بالقانون، - ١5 مقارًنا  اإلسالمي  الفقه  يف  الرشوة 

القاهرة،  العربية،  النهضة  دار  ط1،  مدكور،  حسني 

1440هـ، 1984م. 

زاد املعاد يف هدي خري العباد، ابن قيم اجلوزية، - ١6

ط: مؤسسة الرسالة، بريوت، مكتبة املنار اإلسالمية، 

الكويت السابعة والعرشون , 1415هـ /1994م.

سبيل الدعوة اإلسالمية للوقاية من املسكرات - ١7

واملخدرات، مجعة عي اخلويل، ط: اجلامعة اإلسالمية 

باملدينة املنورة 1402هـ.

فقهها - ١8 من  ويشء  الصحيحة  األحاديث  سلسلة 

وفوائدها، األلباين، ط مكتبة املعارف للنرش والتوزيع، 

الرياض األوىل.

يف - ١9 اجلنة  ظالل  ومعه  عاصم،  أيب  ابن  السنة، 

ط:  األلباين  الدين  نارص  حممد  بقلم:  السنة  ختريج 

املكتب اإلسالمي األوىل، 1400هـ/ 1980م.

املحقق: - 20 القزويني،  ماجه  ابن  ماجه،  ابن  سنن 

قره  كامل  د  حممَّ مرشد،  عادل  األرنؤوط،  شعيب 

بلي، َعبد الّلطيف حرز اهلل، ط: دار الرسالة العاملية: 

األوىل، 1430 هـ - 2009 م.

املحقق: - 2١ ِجْستاين،  السِّ داود  أبو  داود،  أيب  سنن 

دار  ط:  بلي،  قره  كاِمل  د  حَممَّ  - األرنؤوط  شَعيب 

الرسالة العاملية، األوىل، 1430 هـ - 2009 م
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االرنؤوط، - 22 شعيب  حققه  الدارقطني،  سنن 

حسن عبد املنعم شلبي، عبد اللطيف حرز اهلل، أمحد 

األوىل،  لبنان،  بريوت،  الرسالة،  مؤسسة  ط:  برهوم 

1424 هـ - 2004 م.

خالد - 23  , زمريل  فواز  حتقيق:  الدارمي،  سنن 

العلمي، دار الكتاب العريب، بريوت األوىل، 1407م.

الرشد - 24 مكتبة،  ط:  البيهقي،  الصغرى،  السنن 

1422هـ - 2001م السعودية الرياض.

عبد - 25 حممد  املحقق:  البيهقي،  الكبى،  السنن 

القادر عطا ط: دار الكتب العلمية، بريوت – لبنات: 

الثالثة، 1424 هـ - 2003 م.

أحاديثه: - 26 وخرج  حققه  النسائي،  الكبيـ  السنن 

شعيب  عليه:  أرشف  شلبي  املنعم  عبد  حسن 

بريوت  الرسالة،  مؤسسة  النارش:  ط:  األرناؤوط 

األوىل، 1421 هـ - 2001 م.

والرعية، - 27 الراعي  إصالح  يف  الرشعية  السياسة 

ـ  اجلديد  الغد  دار  تيمية، ط:  ابن  احلليم  بن عبد  أمحد 

القاهرة، ط1 سنة1428هـ ـ 2007م. 

رشح صحيح البخاري، ابن بطال، حتقيق: يارس - 28

الرياض  السعودية،   - الرشد  مكتبة  ط:  إبراهيم،  بن 

الثانية، 1423هـ - 2003م.

حممد - 29 بن  أمحد  جعفر  أبو  اآلثار،  مشكل  رشح 

الطحاوي، حتقيق: شعيب األرنؤوطـ النارش: مؤسسة 

الرسالةـ، األوىل، 1415 هـ، 1494 م.

السعيد - 30 حممد  حتقيق،  البيهقي،  االيامن،  شعب 

بسيوين زغلول، دار الكتب العلميه ـ بريوت،ط1 سنة 

1410هـ.

بنقل - 3١ املخترص  الصحيح  املسند  مسلم  صحيح 

 حتقيق: جمموعة  العدل عن العدل إىل رسول اهلل 

من املحققني، ط: دار اجليل، بريوت. ـ

عب - 32 الداخلية  احلواس  دراسة  النفس  علم 

دار  رشكة  ط.  النرص،  حيي  هاين  اليومي،  السلوك 

األرقم للنرش و التوزيع.

بدر - 33 البخاري،  صحيح  رشح  القاري  عمدة 

الدين العينى، ط دار إحياء الرتاث بريوت )د.ت(.

دار - 34 ط:  الفراهيدي،  الرمحن  عبد  أبو   العني، 

ومكتبة اهلالل حتقيق: د مهدي املخزومي، د إبراهيم 

السامرائي.

حسنني - 35 حتقيق:  تيمية،  ابن  الكبى،  الفتاوى 

خملوف، ط: دار املعرفة، بريوت األوىل، 1386م.

الدين - 36 حمب  حتقيق  حجر،  ابن  الباري،  فتح 

اخلطيب، ط دار املعرفة بريوت، 379 هـ. 

لسان العرب، ابن منظور، املحقق: عبد اهلل عي - 37

الكبري + حممد أمحد حسب اهلل + هاشم حممد الشاذيل، 

ط: دار املعارف القاهرة.

ط - 38 اهليثمي،  الفوائد،  ومنبع  الزوائد  جممع 

القاهرة  العربى،  الكتاب  ودار  للرتاث،  الريان  دار 

بريوت1407هـ.

جمموع الفتاوى، ابن تيمية، حتقيق: عامر اجلزار - 39

العبيكان،  مكتبة  املنصورة،  الوفاء،  دار  الباز،  وأنوار 

الرياض 1418هـ-1997م. 

مال - 40 املصابيح،  مشكاة  رشح  املفاتيح  مرقاة 
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األوىل،  لبنان  بريوت،  الفكر،  دار  ط:  القاري،  عي 

1422هـ - 2002م.

حممد - 4١ اهلل  عبد  أبو  الصحيحني،  عىل  املستدرك 

بن عبد اهلل احلاكم النيسابورى، حتقيق مصطفى عبد 

األوىل،  بريوت  العلمية،  الكتب  دار  ط  عطا،  القادر 

1411هـ - 1990م.

الطيالي، - 42 داود  أبو  الطيالي،  داود  أيب  مسند 

ط:  الرتكي  املحسن  عبد  بن  حممد  الدكتور  املحقق: 

دار هجر، مرص: األوىل، 1419 هـ - 1999 م.

عادل - 43 األرنؤوط،  شعيب  املحقق:  أمحد،  مسند 

مرشد، وآخرون إرشاف: د عبد اهلل بن عبد املحسن 

 1421 األوىل،  الطبعة:  الرسالة  مؤسسة  ط:  الرتكي 

هـ - 2001 م

ماجه، - 44 ابن  زوائد  يف  الزجاجة  مصباح 

البوصريي، املحقق: حممد املنتقى الكشناوي، ط: دار 

العربية – بريوت الثانية، 1403 هـ.

ابن أيب شيبة وهو املصنف يف احلديث - 45 مصنف 

كامل  حتقيق  الكويف،  شيبة  أيب  بن  بكر  أبو  واآلثار، 

 – األوىل  الرياض  الرشد،  مكتبة  ط  احلوت،  يوسف 

1409هـ.

الرزاق الصنعاين، املحقق: حبيب - 46 مصنف عبد 
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املوصل الثانية، 1404هـ - 1983م.
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الطبعة: الثانية، 1392.

وزارة - 53 عن:  صادر  الكويتية  الفقهية  املوسوعة 

األوقاف والشئون اإلسالمية – الكويت.

األعظمي - 54 مصطفى  حممد  املحقق:  مالك  موطأ 

ط: مؤسسة زايد بن سلطان آل هنيان لألعامل اخلريية 

واإلنسانية - أبو ظبي – اإلمارات األوىل، 1425 هـ 

- 2004 م
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حممد  حممود   - الزاوى  أمحد  طاهر  حتقيق:  1979م 

الطناحي.

نيل األوطار رشح منتقى األخبار من أحاديث - 56
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الملخص
ُتعد القضايا االجتامعّية من مقومات أي أمٍة وحضارة، وبمقداِر قّوهتا ومتاسكها واستقرارها وتطّورها حتكم 

عىل ذاك املجتمع حكاًم إجيابّيًا، وإذ نعتقُد أّن الرشيعَة اإلسالمّية يف نصوصها وترشيعاهتا، َومقاصدها وروحها؛ 

جاءت صاحلًة مصلحًة لكّل زماٍن ومكان، ولكن جوانب احلياة؛ فإننا ال نشّك أهّنا قد سامهْت أعظَم املسامهة، 

عىل  ُيشكل  ربام  لكنّه  جانب،  كّل  يف  كام  االجتامعي،  اجلانب  يف  والترشيعات  والصور  النامذج  أرقى  وقّدمْت 

بعضهم نصوٌص إما ُيساء فهمها، أو ال تصّح؛ فيأخذ صورًة سلبّية عن بعض هذه اجلوانب االجتامعّية، مما يؤّكد 

رضورة التحقيق العلمي والَبحث والّتحري.

ولبيان ذلك؛ جاءت هذه الدراسة لتناقَش نامذج من النصوص ال تصح، أو ُيساء فهمها يف جوانب اجتامعّية 

بالفنون  تتعلق  وجوانب  بالعبادات،  تتعلق  التي  اجلوانب  وبعض  واألعياد،  األرُسّية  كالعالقات  أساسّية؛ 

واحلياتيات.

كلامت مفتاحية: اجتامعية، سنة نبوية، نقد، حتقيق علمي، تطور اجتامعي.
Abstract

Social issues are considered from the constituents of any nation and civilization, 

and by the sum of its power, adherence, stability and development you judge that 

community a positive judgement, and as we believe that the Islamic shariah in its 

texts and legislation, purposes and spirit. It came useful reformer for every now 

and then, time and place, but in sides of life; we do not doubt that it had shared the 

greatest sharing, and offered the highest models, pictures and legislations in the 

social side, as at every side, but perhaps some texts will be problematic for some 

figures or misunderstand them or they are incorrect; or perhaps a negative picture 

is taken about some of these social sides, the thing that asserts the necessity of the 

scientific investigation, search and scrutinising.

To pinpoint that came this study to discuss models of texts do not be correct or 

misunderstood in basic social sides; like the family relations and feasts, and some 

sides that relate with adoration, and sides relate with arts and subsistence.

Key words: sociality, prophetic Sunna, criticism, scientific investigation, social 

evolution.
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أثر النقد والتحقيق العلمي احلديثي يف تطور احلياة االجتامعية
...................................................................................................... أ.د. حممد سعيد حوا

المقدمة
يتمّثل  كبريًا؛  حتديًا  اليوم  اإلسالمي  العامَل  يواجه 

اإلجيابية  الصورة  تقديم  عىل  املسلمني  قدرة  مدى  يف 

وحُتِسُن  العظيم،  الدين  هذا  متّثل  التي  الصحيحة 

تطبيقه  حُتسن  كام  بِه،  العامل  خطاب  وحُتِكم  عرَضه، 

والرشعية،  العقدية  اجلوانب  يف  عمليًا،  وجتسيده 

واألخالقية، والسلوكية، واالجتامعّية.

نجد  الَكبري؛  التحدي  هذا  مواجهِة  صدد  ويف 

تعكس  سلوكيات  منها  وقَع  رّبام  النّاس  ِمن  أصنافًا 

صورًة سلبّيًة لبعض جوانب هذا الّدين، والّدين منها 

من  السلبية  الصور  هذه  أسباب  يف  دققنا  وإذا  براء، 

َخلٍل يف  أو  الَفهم،  َخلل يف  إىل  فرّبام عادت  بعضهم؛ 

الّتطبيق، أو يف َخلٍل يف نقِد بعض النصوص واعتامد ما 

ال يصح منها؛ تومّهًا صحته، فضالً عن تأثريات البيئة 

قد  التي  والعادات  والّتقاليد  واملوروثات  واإلعالم 

يظنّها البعض جزءًا من الدين، وما هي كذلك.

تتصل  حتديات  الّتحديات؛  هذه  مجلة  ومن 

بالقضايا االجتامعية واالرتقاء هبا؛ ليكون من ورائها 

حُيقق  مما  واستقرارِه وتطّوره؛  املجتمع  دعائم  ترسيخ 

أعىل درجات األمِن واإلنتاجّية والفاعلّية والّتواصل 

املُثىل  احلقيقّية  اإلجيابّية  الّصورة  ويعكس  والّتامسك، 

هلذا الّدين؛ إذ ُتعد القضايا االجتامعّية من مقومات أي 

واستقرارها  ومتاسكها  قّوهتا  وبمقداِر  وحضارة،  أمٍة 

وتطّورها حتكم عىل ذاك املجتمع حكاًم إجيابّيًا،  لكنّه 

َهت بعض سهاِم النّقد ِمن حيادي أو مغرٍض،  رّبام ُوجِّ

تؤّدي  رشعّيٍة  نصوٍص  وجود  بدعوى  متحاِمل؛  أو 

يف  السلبي  والّسلوك  االجتامعي،  اخللل  من  نوٍع  إىل 

املجتمع؛ فكان من واجِب الباحثني؛ التحقيق يف هذه 

النّصوص، وبيان حقيقتها، ومعاجلِة ما قد ُيساء فهمه، 

أو ُيظّن صحته وال يصح، أو هو ضعيٌف يف حقيقته؛ 

لكنه ُيتعاَمل معه دوَن حتقيٍق وبحث.

بمكان،  الّسعِة  من  القضايا  هذه  أّن  شك  وال 

بعض  تقدم  أن  جّدًا  املوَجزة  الدراسة  هذه  فتحاول 

دّقة  الباحثني  من  تستوجب  التي  النصية  النامذج 

الّدراسة، متنًا وسندًا، فهاًم وتطبيقًا؛ ليتبنّي حقيقَة تلك 

النّصوص، وأّنه ال يمكن أْن يكون يف هذا الدين، ال 

يف  وال  ترشيعاته  يف  وال  مقاصده  يف  وال  نصوصه  يف 

االجتامعية  للحياِة  ُمعيقًا  يكوَن  أْن  يمكن  ما  روحه؛ 

الّسليمة؛ بل يف فيه كّل ما يكون سببًا يف كامِل االرتقاء 

واالستقرار. 

إشكالية الدراسة: 

زماٍن  لكّل  مصلحًة  صاحلًة  الرشيعة  كانت  إذا  إّنه 

يف  العظيم  اإلجيايب  أثرها  ذلك  معامل  ومن  ومكان، 

احلياة االجتامعّية؛ فهل يف النّصوص احلديثية ما ُيعيق 

استقرار احلياة االجتامعية أو تطورها؟

أهداف الدراسة:

يف . ١ والتدقيق  التحقيق  رضورة  إىل  النظر  لفت 

من  جانٍب  أي  يف  ونقدًا،  فهاًم  احلديثّية؛  النصوص 

جوانب احلياة والّترشيع.

التحذير من بعض النصوص التي ال تصح، أو ُيساء . 2

فهمها مما يعطي صورة سلبية يف القضايا االجتامعية.

سوء . 3 َعىل  ترتّتب  التي  السلبّية  اآلثار  بعض  بيان 
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املعاجلِة لبعض النّصوص؛ إْن يف الفهم والتطبيق، أو 

يف النقد، يف اجلانب االجتامعي.

بيان حقيقِة مجالّية الرشيعة وكامهلا يف كّل اجلوانِب . 4

عليها  أّكدْت  اجتامعّية  جوانب  إبراِز  خالل  من 

النصوص الصحيحة، بعيدًا عن النصوص الدخيلة أو 

املتوّهم صّحتها.

أمهّية الدراسة:

كبريًا  قطاعًا  هتم  إذ  الدراسة؛  هذه  أمهية  تتسع 

واملعنيني  العلم  وطلبة  واملفكرين  املجتمع  أبناء  من 

بالقضايا االجتامعّية؛ لنتعاوَن مجيعًا يف تشكيل الّتصور 

باجلوانب  يّتصل  ما  ومنه  الّدين،  هذا  جتاه  األكمل 

االجتامعّية فيه.

ثالثة  يف  الدراسة  جاءت  وقد  البحث:  خّطة 

مباحث:

املبحث األول: العالقات األرسية

وصلتها  التعبدية  القضايا  يف  الثاين:  املبحث 

بالقضايا االجتامعية

بالتطور  وصلتها  حياتية  قضايا  الثالث:  املبحث 

االجتامعي

المبحث األول
العالقات األسرية

المطلب األول: عالقة اآلباء باألبناء

وصّحة  سالمة  بمقدار  من  إّنه  القول  بدهي  من 

يف  سببًا  ذلك  يكون  واألبناء  اآلباء  بني  العالقات 

لام  وتطورها؛  االجتامعية  واحلياة  املجتمع  استقرار 

الّسلوك،  واستقامِة  الرتبية،  حسن  يف  أثر  من  لذلك 

املجتمعات  وحفظ  املجتمع،  يف  اإلجيابية  والفاعلّية 

من  كبري  قدٍر  حتقيِق  مع  واالنحراف،  اجلريمة  ِمن 

التكافل والرّتاحم والّتعاون، وكلها أسباب عظيمة يف 

تطور احلياة االجتامعية.

إشكاالت يف أحاديث

وجوب  تأكيد  يف  واألحاديث  اآليات  كثرة  ومع 

تكون  قد  التي  النصوص  بعض  تأيت  الوالدين،  بر 

سببًا يف إحداٍث خلٍل يف تلك العالقة، إّما لتعسف يف 

فهمها، أو لعدم التدقيق يف نقدها، ولو أهّنا ُأخِضعْت 

للنقد الدقيق لعرفنا أهّنا ال تصّح، وينبغي أْن نتجنّب 

إشاعتها؛ بل وأاّل نعمَل هبا.

الَِة  بِالصَّ َأْبنَاَءُكْم  <ُمُروا  حديث  األول:  احلديث 

ُقوا  َوَفرِّ ِسننَِي،  لَِعرْشِ  َعَليَْها  ُبوُهْم  َوارْضِ ِسننَِي،  لَِسبِْع 

عالقة  تكون  أْن  ينبغي  فال  امْلََضاِجِع>)1(،  يِف  َبيْنَُهْم 

الرتبية بني اآلباء واألبناء قائمًة عىل الرضب، وخاصًة 

يف األمور الرشعية التعبدّية؛ فإّن ذلك يسبب نفورًا من 

إىل  ويؤدي  األبناء،  من  حتايالً  ويسبب  ذاهتا،  العبادة 

عالقٍة من اخلداع بني اآلباء واألبناء؛ فُتفَقد الثقة، وهتتز 

العالقة اإلجيابية، كام تؤّدي إىل نفور األبناء من اآلباء، 

الدقيق، فضالً  النقد  عند  فاحلديث ال يصح  ثّم  ومن 

الرضب  هو  فام  بعضهم،  ذهب  كام  صحَّ  إْن  أّنه  عن 

املقصود هنا؟ إّنه نوٌع ِمن الرضب الرقيق الذي يشعر 

)1(  ينظر: ابن حنبل، املسند، رقم: )6756(. واحلديث من 
طريق عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده وهذا سند متكّلم 

فيه. وله شاهد من حديث أيب هريرة، أخرجه البزار، املسند، 
رقم: )9823(، وفيه حممد بن احلسن العويف منكر احلَديث.
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الشاّب الصغري بأمهّية الصالة؛ لكن احلق أّن العبادات 

إّنام يقوم عىل احلوار والتعليم، واإلقناع  وااللتزام هبا 

والقدوة.

أِلَبِيَك>،  َوَماُلَك  <َأْنَت  حديث  الثاين:  احلديث 

وهذا احلديث مما اشُتِهَر وشاَع بني النّاس، ورّبام ُظنَّ 

صّحته عند بعضهم)1(، وحيتاج إىل دراسٍة خاصة؛ إذ 

ال يّتسع املقام الستيفاء طرقه هنا.

وابن  وأمحد)3(،  شيبة)2(،  أيب  ابن  خترجيه:  يف  ينظر 

وابن  داود)6(،  وأبو  اجلارود)5(،  وابن  ماجه)4(، 

حبان)7(، وأبو يعىل)8(.

جتد  هل  ُسئل  وقد  احلديث،  عن  الشافعي  وقال 

حديثًا تبلغ به رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص مرسالً، عن ثقٍة مل يقل 

أحد ِمن أهل الفقه به؟ فذكَر احلديث)9(.

)َأطَْيُب  بلفظ:  السيدة عائشة،  فيه رواية  واألصح 

)1(  ينظر: املحمد، حممد زهري عبد اهلل، والقضاة، آدم نوح، 
بحث حمكم منشور بعنوان: حديث أنت ومالك ألبيك، وقد 
ذهبا إىل صّحته حديثّيًا، وعالجاه فقهيًا بام يقتيض أّن املقصود 

قدَر احلاجِة وباملعروف، وبام ال يكون فيه ظلٌم وال عىل 
حساب حقوقِه، إىل غري ذلك.

 ،22708( رقم:  املصنف،  شيبة،  أيب  ابن  أخرجه    )2(
َو362١7(.

)3(  أمحد، املسند، رقم: )6678، و6902، و7001(.
)4(  ابن ماجه، السنن، رقم: )2291، 2292(.

)5(  ابن اجلارود، املنتقى، رقم: )995(.
)6(  أخرجه أبو داود، سنن أيب داود، رقم: )3530(.

)7(  أخرجه ابن حبان، صحيح ابن حبان، رقم: )410، 
.)4262

)8(  ينظر: أبو يعىل، املسند، )5731(.
)9(  ينظر الشافعي، الرسالة، ص )467(.

كسبه()10(،  من  ولده  وإن  َكْسبِِه،  ِمْن  ُجُل  الرَّ َأَكَل  َما 

فليَس فيه العبارة التي هي حمّل اخِلالف. 

جتعل  املجتمع؛  يف  تشيع  عندما  األحاديث  فهذه 

العالقة مضطربًة بني اآلباء واألبناء؛ مما يؤّثر سلبًا يف 

نتجاوزها  أْن  بحاجٍة  ونحن  العالقة،  تلك  استقامِة 

باحلقيقة؛ إذ إّن التأويل هلا بام جيعلها مقبولًة كام ذهب 

بعض أهل الفقه لن حيل اإلشكال.

المطلب الثاني: العالقة بين الزوجين

ال شك أّنه بمقدار ما تستقيم العالقة بني الزوجني؛ 

عىل  األرسة  وحُتافظ  وتنمو،  األرُسّية،  احلياُة  تستقر 

يف  األثر  أعظم  له  يكون  مما  أبناءها؛  وترعى  كياهنا، 

العالقات  تطور  ثّم  ومن  املجتمع،  وحفظ  الرتبية 

االجتامعّية واالنتاجّية والتفاعل اإلجيايب بكّل ألوانه.

عناية القرآن:

بني  العالقة  قضية  أوىل  قد  القرآن  أّن  شك  وال 

فبنّيَ  عظمى؛  عنايًة  واستقرارها  ومتاسكها  الزوجني 

أّن عقَد الزواج ميثاق ﴿ ڤ  ڤ  ڤ    

ڦ ﴾ ]النساء: 21[.
﴾ ]البقرة:  وقال: ﴿پ  ڀ   ڀ  ڀ  ڀ  ٺٺ  

األساس  هي  باملعروف  العرشة  وجعَل   ،]187

﴿ۉ  ۉې﴾ ]النساء: 19[، وإّنام ُجِعَل 

قد  ما  معاجلِة  إىل  وأرشَد  الِقوامة)11(،  درجة  للرجل 

يقع من اختالف، بأساليب متدّرجة حكيمة)12(.

)10(  النسائي، السنن، رقم: )4452(. وابن حّبان، صحيح 
ابن حبان، رقم: )4260، و4261(.

)11(  البقرة: )228(. 
)12(  النساء: )34 – 35(، و)128 – 130(.
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المحور الثالث: أثر المتغيرات السياسية، واالجتماعية، واالقتصادية، والصحية، على األحكام الشرعية

والّتحريم  والنّور  األحزاب  سورة  يف  لنا  وقّص 

أسباب استقامِة العالقة األرُسّية، لكنّه تأيت ههنا بعض 

النصوص احلديثية التي تكون سببًا يف إحداث خلٍل ما 

يف تلك العالقة، وعند النقد والتحقيق ال تصّح!

احلديث األول: حديث )َأبَغُض احلاَلَِل إىل اهللِ عزَّ 

وجلَّ الطَّالَُق()1(.

فكيَف يكون حالاًل، وكيف يكون بغيضًا؟ واحلق 

حالًّ  ُجِعَل  وإّنام  الرشيعة؛  يف  فهمه  ُيساء  الطالق  أّن 

ملشكلٍة، ال ليكون مشكلًة يف ذاته.

جعله  الّطالق؛  قضية  يف  النّاس  ترصف  إساءة  إّن 

هلدِم  وسببًا  املجتمع،  يف  املعّقدة  املشكالت  من 

األرُس، وما يرتتب عىل ذلك من إعاقة حركة املجتمع 

اإلجيابية، وتضييع األبناء وسوء تربتيهم)2(.

َأْن  َأَحًدا  آِمًرا  ُكنُْت  <َلْو  حديث:  الثاين:  احلديث 

لَِزْوِجَها>،  َتْسُجَد  َأْن  ْرَأَة  امْلَ ألََمْرُت  ألََحٍد  َيْسُجَد 

هريرة)3(،  أيب  طريق  من  روي  واحلديث  ألفاظ،  وله 

والسيدة عائشة)4(، وله شواهد، مجيعًا مل ختل من علل، 

وال أريد اآلن أن أستفيَض من خترجيه ونقده)5(، وهذا 

مرساًل(،   2١77( رقم:  السنن،  داود،  أبو  أخرجه    )١(
األرنؤوط:  املحقق  عليه  وعلق  موصوالً(،  و)2١78 
الصحيح عن األئمة إرساله، كام قال غري واحد من أهل 
والبيهقي  –العلل–  يف  والدارقطني  حاتم  أبو  منهم  العلم 

وغريهم.
)2(  ينظر: حممد عقلة، نظام األرسة يف اإلسالم، اجلزء الثاين.

)3(  ينظر: الرتمذي، السنن، رقم: )1159(.
)4(  ينظر: أمحد، املسند، رقم: )24471(.

)5(  ينظر: أمحد، املسند، تعليق املحقق األرنؤوط عىل 
احلديث رقم: )21986، و24471(.َ

احلديث فيِه إساءٌة بالغة لعالقة الّرجل بزوجِه، وكأهّنا 

عالقة استعباد، صحيح أّنه مل يأمر؛ لكن ظالل النّص 

يقول:  القرآين  النّص  بينام  خمتلفة،  مزّية  للزوج  جتعل 

﴿ں  ں  ڻڻ﴾ ]البقرة: 228[، فُييء بعض 

الناس إيراد هذا النص مما يكون سببًا يف إساءة العرشة، 

وإساءة التعامل، والغض من مكانة الزوجة.

َقاَل:  اخْلُْدِريِّ  َسِعيٍد  َأيِب  حديث  الثالث:  احلديث 

ِ ملسو هيلع هللا ىلص بِاْبنٍَة َلُه َفَقاَل: َيا َرُسوَل  َجاَء َرُجٌل إىَِل َرُسوِل اللَّ

النَّبِيُّ ملسو هيلع هللا ىلص:  هَلَا  َفَقاَل  َج  َتَتَزوَّ َأْن  َأَبْت  َقْد  اْبنَتِي  َهِذِه   ِ اللَّ

ُج  َأَتَزوَّ اَل  بِاحْلَقِّ  َبَعَثَك  ِذي  َوالَّ َفَقاَلْت:  َأَباِك>  <َأطِيِعي 

ْوِج َعىَل َزْوَجتِِه َفَقاَل النَّبِيُّ ملسو هيلع هللا ىلص:  يِن َما َحقُّ الزَّ ِبَ َحتَّى خُتْ

ْوِج َعىَل َزْوَجتِِه، َأْن َلْو َكاَنْت َقْرَحٌة َفَلَحَستَْها  <َحقُّ الزَّ

ُج  َأَتَزوَّ اَل  بِاحْلَقِّ  َبَعَثَك  ِذي  َوالَّ َقاَلْت:  ُه>  َحقَّ ْت  َأدَّ َما 

.< َأَبًدا، َفَقاَل النَّبِيُّ ملسو هيلع هللا ىلص: <اَل َتنِْكُحوُهنَّ إاِلَّ بِِإْذِن َأْهِلِهنَّ

أخرجه ابن حبان)6(، وفيه ربيعة بن عثامن، قال فيه 

أبو حاتم: منكر احلديث، وضعفه غريه)7(، وفيه هنار 

الَعبْدي، متكّلم يف ضبطه)8(.

بل  تعليقه:  يف  الذهبي  وقال  احلاكم)9(،  وأخرجه 

منكر. وأعّله بربيعة.

وأخرجه احلاكم من طريق سليامن بن داود الياممي، 

وهو منكر احلديث، وقال الذهبي )بل منكر، وسليامن 

)6(  ابن حبان، صحيح ابن حبان، رقم: )4164(.
)7(  ينظر: الذهبي، ميزان االعتدال، )2/ 44(.

 /30( الرجال،  أسامء  يف  الكامل  هتذيب  املزي،  ينظر:    )8(
.)27

)9(  احلاكم، املستدرك عىل الصحيحني، رقم: )2767(.



282

أثر النقد والتحقيق العلمي احلديثي يف تطور احلياة االجتامعية
...................................................................................................... أ.د. حممد سعيد حوا

واٍه()1(.

<صحيح>)2(،  األلباين:  يقول  كيف  هنا  فتعجب 

ويقول شعيب األرنؤوط: <حسن>)3(.

العرشة  أثر يف سوء  ِمن  وكم سيكون هلذ احلديث 

حتّمل  أْن  جيوز  ال  ما  الزوجة  وحتميل  الزوجني،  بني 

به، ومما يكون سببًا يف نفور العالقة، وإساءة األزواج 

إساءة  من  فيه  ما  مع  منكرًا،  كونه  مع  استخدامه 

كام  يليق،  وما ال  ما ال جيوز  إليه  ُينسب  إذ  للنبي ملسو هيلع هللا ىلص 

إّنام  والصديد  القيح  وهذا  كيف  رشعًا،  يصح  ال  أّنه 

خدمَة  موضوَع  نراجَع  أْن  علينا  جيب  بل  نجس؛  هو 

أنواع  من  أم هي  واجبة،  لزوجها، وهل هي  الزوجِة 

املروءات واألخالق والتكامل والعرشة باملعروف)4(.

املطلب الثالث: أحاديث ختتص باملرأة

شطر  بل  املجتمع،  يف  إجيايب  فاعٌل  عنرص  املرأة 

املجتمع، وقد جاء يف احلديث )النساء شقائق الرجال(

أو  أخٌت،  أو  أمٌّ  فهي  املرأة؛  مكانَة  القرآن  وبنّي   ،)5(

زوجٌة، أو عّمة، أو خالة، أو بنٌت، وهلا كامل حقوق 

اإلنسانّية؛ فكان قوله تعاىل: ﴿ ڄ  ڃ  ڃ     ڃ  

)1(  احلاكم، املستدرك، رقم: )2768(.
)2(  ينظر: األلباين، التعليقات احلسان عىل صحيح ابن 

حبان، رقم: )4152(.
)3(  ينظر: حتقيق شعيب األرنؤوط لصحيح ابن حبان، رقم: 

.)4164(
)4(  ينظر: الزحيي، وهبة، الفقه اإلسالمي وأدلته، )7/ 

334 و805 – 806(؛ إذ قال: فال جيب عليها خدمة زوجها 
يف اخلبز والطحن والطبخ والغسل، وغريها من اخلدمات.

)5(  أخرجه أمحد، املسند، رقم: )26195(، وحسنه 
املحقق.

ڃ  چ  چ ﴾ ]احلجرات: 13[، وقوله تعاىل: ﴿ ڈ  
گ   ک   ک   ک   ک   ڑ    ڑ   ژ   ژ  
ڱ   ڳ   ڳ   ڳ   ڳ    گگ   گ  
ڱ ﴾ ]النحل: 97[، وآيات أخرى يف هذا الصدد 

ال يّتسع املقام لبياهنا.

لكن بعضهم قد يسوق بعض النّصوص؛ إّما ُيساء 

يف  َخلل  فيها  ابتداًء،  تصّح  ال  أو  صّحت،  إْن  فهمها 

مكانِة املرأة أو وظيفتها وأثرها اإلجيايب يف املجتمع.

إَِذا  َماهِلَا،  يِف  َأْمٌر  لِْلَمْرَأِة  جَيُوُز  <اَل  األول:  احلديث 

به  تفّرد  مما  وهذا  قلُت:  ِعْصَمَتَها>)6(.  َزْوُجَها  َمَلَك 

وهو  مرسالً،  وروي  اللفظ،  هبذا  شعيب  بن  عمرو 

الكاملة  أهليتها  للمرأِة  إذ  الرشيعة؛  لقواعد  خمالف 

والروايات  الفتح،  خطبة  من  جزء  وأصله  ماهلا،  يف 

الصحيحة يف خطبة الفتح ليس فيها هذا النص، ومع 

ذلك نجد َمن حُيّسنه، ومنها أحاديث تنهى املرأة عن 

اخلروج إال بإذن زوجها، دون ضوابط، وال يصح يف 

الباب يشء)7(.

الطاعة  أّن  شك  فال  فيها،  يشء  يصح  مل  وإذ 

البعض يتعامل مع  باملعروف قد قررها الرشع، لكن 

املرأة  عىل  فيحجر  حقائق؛  وكأّنه  النصوص،  هذه 

احلركَة والعمل واإلجيابيَة يف املجتمع، وذلك كّله أثرًا 

)6(  أخرجه أمحد، املسند، رقم: )7058(.
)7(  ينظر: الطباين، املعجم الكبري، رقم: )8007(. وينظر 
مجلة من األحاديث الضعيفة جدًا يف استئذان املرأة زوجها: 

السلسلة الضعيفة، رقم: )1020، و1102، َو5341(. 
وضعيف اجلامع، رقم: )2222(. وال يثبت يف استئذان املرأة 

يشٌء إال فيام يّتصل بالطاعة باملعروف.
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عن عدم النّقد الدقيق والتحقيق الِعلمي يف النّصوص.

بيتها خري  الثاين: حديث <صالة املرأة يف  احلديث 

من صالهتا يف مسجد قومها ...>، ويوردون أحاديث 

تكره صالة املرأة يف املسجد، أو تفيد خريية وأفضلية 

معلول  املذكور  واحلديث  بيتها،  يف  املرأة  صالة 

ذكر  فيها  وليس  خمتلفة،  بألفاظ  وُروي  وجوه  من 

)أفضل من املسجد()1(، مع أن األصح ثبوت صالة 

كل  ملسو هيلع هللا ىلص  اهلل  رسول  مع  والصحابيات  النبي  أزواج 

الصلوات)2(؛ فدلت النصوص املشار إليها يف احلاشية 

.أنَّ النساء يشهدن اجلامعة يف أيام النبي

ولوا  قوٌم  يفلَح  <لن  حديث:  الثالث:  احلديث 

أمراهم امرأة>)3(، وهو وإن كان يف صحيح البخاري؛ 

ينبغي إطالق  باالنقطاع)4(، وال  الدارقطني  أعّله  فقد 

أحكام عامة يف هذا الشأن.

وأيضًا يتعامل معها البعض وكأهّنا حقيقٌة مطلقة، 

بينام نجد القرآن حيدثنا عن ملكة سبأ ودورها اإلجيايب 

يف إنقاذ قومها.

ِمْن  ُخِلَقْت  امَلْرَأَة  )إِنَّ  حديث:  الرابع:  احلديث 

)1(  كام يف أيب داود، السنن، كتاب الصالة، باب: )53(.
)2(  ينظر: حاشية صحيح البخاري، رقم: )372(، ومسلم، 

الصحيح، رقم: )645(. وثبَت يف الصحيحني، البخاري، 
الصحيح، كتاب األذان، باب رقم: )65(، ومسلم، 

الصحيح، كتاب الصالة، باب رقم 37، والبخاري، كتاب 
الصالة، باب رقم: )6(، ومسلم، كتاب الصالة، باب رقم: 

.)29(
)3(  ينظر احلديث: البخاري، الصحيح، رقم: )4425(.

)4(  الدارقطني، التتبع واإللزامات، ص )222(، رقم 
.)91-88(

ُيساء  ولكن  ملسو هيلع هللا ىلص،  بنّي  كام  كذلك  هي  نعم  ِضَلٍع()5(، 

لُيحسن  العاطفة؛  غلبة  املقصود يف ذلك  فإّن  فهمها؛ 

تقوم  به  إجيايب؛  أمر  العاطفة  وهذه  التعامل،  الرجل 

األم برعاية وليدها، وتصب عليه بحّب وحنّو.

عقل  <ناقصات  حديث:  اخلامس:  احلديث 

لغلبِة  بيان  هو  وإّنام  فهمه،  بعضهم  فُييء  ودين>)6(؛ 

العاطفة عند املرأة، وأهّنا أقوى عنَدها وأعظم مما عند 

الرجال، وهذا أمر إجيايب كام أرشت.

إّن عدَم إعطاء املرأة كامل حقوقها بسبب التباس 

احلياة  سيجعل  النّصوص؛  لبعض  النقد  أو  الفهم 

وفق  املرأة  ُتنَصف  عندما  بينام  خلل،  يف  االجتامعّية 

دورها  سيكون  شك  فال  الكريمة؛  الرشيعة  أحكام 

إجيايب وإجيايب جدًا، وهذا ما جاءت به الرشيعة، وهذا 

هلن  فكان  والصحابّيات؛  املؤمنني  أّمهات  فهمته  ما 

دورهن الفاعل دائاًم يف اإلنفاق، والعمل االجتامعي، 

واِسع  باٌب  وهذا  والِعلم،  املجتمع،  مع  والتواصل 

أيضًا.

وصلتها  التعبدية  القضايا  يف  الثاين:  املبحث 

بالقضايا االجتامعية

الدينية  واملناسبات  األعياد  األول:  املطلب 

والوطنية واالجتامعية

بالقضايا  السنّة  عنايِة  مظاهر  من  كان  ولقد 

املجتمع؛  يف  الفاعل  أثرها  هلا  ليكون  االجتامعّية؛ 

)5(  متفق عليه، البخاري، الصحيح، رقم: )3331(. 
ومسلم، الصحيح، رقم: )1468(.

)6(  متفق عليه، البخاري، الصحيح، رقم: )304(. 
ومسلم، الصحيح، رقم: )79(.
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البخاري  اإلمام  ونجد  باألعياد،  اخلاصة  العناية 

جعل كتابًا خاصًا يف ذلك يف صحيحه، فقال: كتاُب 

العيدين.

وترجَم يف الباب األول: باٌب يف العيدين والتجّمل 

رِق يوم العيد،  فيه، ويف الباب الثاين: باب احِلراِب والدَّ

والباب الثالث: سنّة العيدين ألهل اإلسالم.

السيدة  حديث  والثالث  الثاين  الباب  يف  وخّرج 

ِمْن  َجاِرَيَتاِن  َوِعنِْدي  َبْكٍر  َأُبو  َدَخَل  قاَلْت:  عائشة 

َيْوَم  األَْنَصاُر  َتَقاَوَلِت  باَِم  ُتَغنَِّياِن  األَْنَصاِر  َجَواِري 

، َفَقاَل َأُبو َبْكٍر: َأَمَزاِمرُي  ُبَعاَث، َقاَلْت: َوَليَْسَتا بُِمَغنَِّيَتنْيِ

ِعيٍد،  َيْوِم  يِف  َوَذلَِك  ِ ملسو هيلع هللا ىلص  َرُسوِل اللَّ َبيِْت  يِف  يَْطاِن  الشَّ

ِعيًدا  َقْوٍم  لُِكلِّ  إِنَّ  َبْكٍر،  َأَبا  <َيا  ِ ملسو هيلع هللا ىلص:  َرُسوُل اللَّ َفَقاَل 

َوَهَذا ِعيُدَنا>)1(.

األكل  باب  فذكر  بالعيد؛  املسلمني  احتفاَل  وبنّي 

النّحر،  يوم  األكل  وباب  اخلروج،  قبل  الِفطر  يوم 

يف  وباب  الّترشيق،  أيام  يف  العمل  فضل  باب  وخّرج 

خروج النّساء والصبيان إىل املصىّل إشارًة إىل املشاركة 

االجتامعّية الّشاملة)2(.

وهذه النّظرة اإلجيابية الكبرية لرعاية شأن األعياد 

من مظاهِر احلياة االجتامعية الفاعلة املهمة، وكم نحن 

يف  سببًا  لتكون  مكانتها  أعيادنا  نويل  أن  إىل  بحاجٍة 

التواصل والرّتاحم والّتعارف والتحاور واللقاءات.

أين اإلشكالّية يف هذا الباب؟

)1(  البخاري، الصحيح، رقم: )952(. ومسلم، الصحيح، 
رقم: )892(.

)2(  ينظر: البخاري، الصحيح، رقم: )974، و975(.

َقِدَم  قال:  أنِس،  عن  اآليت  احلديث  بعضهم  يورَد 

رسوُل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص املدينَة وهلم َيْوَماِن يلعبون فيهام، فقال: 

<ما هذان اليوَمان؟ < قالوا: كنا نلعُب فيهام يف اجلاهلية، 

َخرَيًا  هبام  أبَدَلُكم  َقْد  اهلل  <إنَّ  ملسو هيلع هللا ىلص:  اهلل  رسوُل  فقال 

عليِه  فيبنون  الِفطِر>)3(؛  وَيوُم  األضحى،  َيوُم  ِمنهام: 

وعىل غريِه أّنه ال حيوز االحتفال باملناسبات الدينية أو 

الّزواج، ونحو  أو  أو االجتامعية؛ كيوم األم،  الوطنية 

ذلك، فيّتهم بعضهم الرشيعة بسبب ذلك أهّنا تضيق 

باملناسبات االجتامعّية والوطنية.

املناقشة:

املولد  كيوم  الدينية؛  للمناسبات  بالنسبة  أّما 

النبوي)4(، أو إحياء ذكرى بدر، أو اإلرساء واملعراج؛ 

ص،  وُمرخِّ ٍع  ُمبدِّ بني  فيها،  كثرية  نقاشات  فللعلامء 

فيها  القول  مجلة  ولعلَّ  عظياًم،  خريًا  فيها  يرى  وَمن 

والتأكيد  الّتذكرِي  باب  من  املناسبات  هذه  إحياء  أّن 

عىل املعاين العظيمة فيها؛ أمٌر تؤّكدُه مقاصُد الرشيعِة 

 ﴾ العظيمة، وقد قال تعاىل: ﴿ۇ  ۆ   ۆۈ  

]إبراهيم: 5[ )5(.

)3(  أخرجه أمحد، املسند، رقم: )12006(، وأبو دواد، 
السنن، واللفظ له، رقم: )1134(، وهو حديث صحيح. 

ينظر املصادر املذكورة كام ذكر حمققوها.
أبو زهرة، مجع وترتيب حممد عثامن  فتاوى حممد  ينظر:    )4(
َعْن  َُسِئَل  عندما  احلديث  يف  جاء  وقد   .١29 ص  شبري، 
؟ َقاَل: –َذاَك َيْوٌم ُولِْدُت فِيِه، َوَيْوٌم ُبِعْثُت  َصْوِم َيْوِم ااِلْثننَْيِ

- َأْو ُأْنِزَل َعيَلَّ فِيِه -– مسلم، الصحيح، رقم: )١١62(. 
)5(  ينظر: حوى، سعيد، األساس يف التفسري، )5/ 2780(. 
الرسالة  والشعر،  احلب  بلغة  السرية  سعيد،  وحوى، 
السادسة ضمن كتاب كي ال نميض بعيدًا عن احتياجات 

العرص، ص )23١، فام بعد(.
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يقع  فإّنام  واالجتامعّية؛  الوطنية  املناسبات  وأّما 

إذا  أّما  دينية،  أعيادًا  اعتبناها  لو  فيها  اإلشكال 

اإلجيابّية  العادات  باب  من  وأهّنا  فيها،  القوَل  حّررنا 

ديني  رمٍز  عىل  َتدّل  أو  بمنكر،  ن  تقرَتِ مل  ما  اإلنسانّية 

زهرة  أبو  قال  حرج،  فيها  يكون  فلن  اآلخرين؛  عند 

الدينية؟  الناحية  من  األم  عيد  قيمة  ما  ُسِئــل  عندما 

فأجاب الشيخ وقال: <إننا أقحمنا ما سمي بعيد األم 

يكون  أن  يف  فكروا  ما  إليه  دعوا  والذين  الدين،  يف 

دينيًا، وما خطر بباهلم أن يكون للدين صلة به، بل لعل 

بعضهم كانوا ممن ظهروا بمهامجة احلقائق الدينية، وال 

أدري لامذا ُنقحمه نحن يف الدين، وأهله مل يقحموه، 

عيدًا  كونه  حيث  من  املوضوع  هذا  إن  أقول:  لذلك 

موسميًا ال صلة له بالدين مطلقًا فال نحكم عليه بأنه 

عليه،  الناس  تواءم  أمر  هو  إنام  ذلك،  نحو  أو  بدعة 

وكوهنم يسمونه عيدًا ال يضري اإلسالم يف يشء، فإنه 

ة يف األسامء، هناك عيد الزهور، وهناك عيد  ال مشاحَّ

ال  وللعلم،  للشباب  أعياد  وهناك  البدنية،  للرياضة 

صلة هلا بالدين>)1(.

)١(  ينظر: رابطة العلامء السوريني، حكم االحتفال بعيد األم، 
رقم الفتوى: 73، تاريخ االطالع:١5 /9/ 202١، وفق 

الرابط:
 http//:www.islamsyria.com/portal/consult/
show73/
األم،  عيد  يسمى  ما  يف  الرأي  يوسف،  وينظر: القرضاوي، 
 /9  /١5 االطالع  تاريخ  القرضاوي،  يوسف  موقع 

202١م، موقع 
(www.al-qaradawi.net)
العادات  بني  واملناسبات  »األعياد  حسن:  داري،  وينظر:   

والعبادات«، ص )١25(.

إذن فال يمكن القول إّن احلديث املذكور يدّل عىل 

َمنع االحتفاء باألياِم التي هلا خصوصّية ما؛ إذ ال ُتسّمى 

أعيادًا، وإّنام هي مناسبات ما مل يعتبها اإلنسان جزءًا 

من العبادات، أو يعطيها حكاًم رشعّيًا)2(، وبرشط أن 

ال تكون ذات داللة عقدية عند غري املسلمني

على  والعبادة  الُعزلة  الثاني:  المطلب 

حساب اإلنتاجّية

اإلسالم  ويّتهم  السلبية،  عىل  بعضهم  به  حيتّج  مما 

احلضاري  والتطور  االجتامعية  القضايا  يف  بالقصور 

والعمراين؛ أّن اإلسالم دعا إىل التفرغ إىل العبادة وإىل 

العزلة.

أو  تصح،  ال  إّما  أحاديث  ذلك  يف  يوردون  وقد 

ما  الدنيا  مهوم  من  )تفرغوا  كحديث:  فهمها؛  ُيساء 

الدنيا  ()3(، وحديث: )من أصبَح ومّهه   ... استطعتم 

فليس من اهلل يف يشء()4(.

ودعا بعضهم إىل العزلة، حتى صنّف بعضهم كتاب 

موضوع،  أو  ضعيف  منه  وكثري  واالنفراد)5(،  العزلة 

)2(  ينظر: القرضاوي، يوسف، الرأي يف ما يسمى عيد األم، 
موقع يوسف القرضاوي، تاريخ االطالع 15/ 9/ 2021م، 

موقع 
(www.al-qaradawi.net)

وينظر: داري، حسن، <األعياد واملناسبات بني العادات 
والعبادات>، ص )131، فام بعد(.

)3(  ينظر: الطباين، املعجم األوسط، رقم: )5025(، وهو 
موضوع.

)4(  ينظر: الطباين، املعجم األوسط، رقم: )471(، وهو 
ضعيف.

)5(  ملؤلفه: أبو بكر عبد اهلل بن حممد بن عبيد القريش 
املعروف بابن أيب الدنيا )ت: 281ه(.
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فيه  والصحيح  بحسن،  هو  وما  حسن،  أّنه  ُيظّن  أو 

أقدم  لكنني  عنه،  دراسٍة  تقديم  بصدد  ولسُت  قليل، 

نموذجني حلديثني، وكيف ُيساء فهمهام:

اهللِ  َرُسوِل  َعْن  ُهَرْيَرَة،  َأيِب  َعْن  األول:  احلديث 

ُه َقاَل: <ِمْن َخرْيِ َمَعاِش النَّاِس هَلُْم، َرُجٌل مُمِْسٌك  ملسو هيلع هللا ىلص، َأنَّ

َسِمَع  اَم  ُكلَّ َمتْنِِه،  َعىَل  َيطِرُي  اهللِ،  َسبِيِل  يِف  َفَرِسِه  ِعنَاَن 

ُه،  َهيَْعًة، َأْو َفْزَعًة َطاَر َعَليِْه، َيبَْتِغي اْلَقتَْل َوامْلَْوَت َمَظانَّ

َعِف، َأْو  َأْو َرُجٌل يِف ُغنَيَْمٍة يِف َرأِْس َشَعَفٍة ِمْن َهِذِه الشَّ

َكاَة،  الََة، َوُيْؤيِت الزَّ َبطِْن َواٍد ِمْن َهِذِه اأْلَْوِدَيِة، ُيِقيُم الصَّ

يِف  إاِلَّ  النَّاِس  ِمَن  َليَْس  اْلَيِقنُي،  َيأْتَِيُه  َحتَّى  ُه  َربَّ َوَيْعُبُد 

.)1(< َخرْيٍ

فنالحظ أّن احلديث حّث أواًل عىل أعظم األعامل؛ 

اجلهاد، وهو من أعظم مظاهر الفاعلية اإلسالمية، إذا 

كان بحق، ثّم حتدث عن االعتزال؛ فالبد أن يفهم يف 

سياقه؛ إذ بنّي العلامء أّنه إّنام حُيمل عىل حاِل الفتنة أو 

بقوله:  للحديث  النووي  عنّون  لذلك  منها؛  اخلوف 

أو  والزمان  الناس  فساد  العزلة عند  استحباب  <باب 

اخلوف من فتنة يف الدين أو وقوع يف حرام وشبهات 

ونحوها>)2(.

النَّاُس  َكاَن  الثاين: فحديث حذيفة:  احلديث  وأما 

آخره  ويف  اخلرَي...>  َعِن  ملسو هيلع هللا ىلص   ِ اللَّ َرُسوَل  َيْسَأُلوَن 

املقصود  أّن  فواضٌح  َها()3(؛  ُكلَّ الِفَرَق  تِْلَك  )َفاْعَتِزْل 

الَعمل  اعتزال  وليس  والّضالل،  الفتن  اعتزال  بِه هو 

)1(  مسلم، الصحيح، رقم: )1889(.
)2(  النووي، رياض الصاحلني، ص )209(.

)3(  البخاري، الصحيح، رقم: )3606(. ومسلم، 
الصحيح، رقم: )1847(.

احلديث  يف  ولذلك  االجتامعّي،  والّتواصل  واإلنتاج 

املؤمن  من  اهلل  إىل  وأحب  خري  الَقوي  )املؤمن 

الضعيف()4(.

الباب  بعد  بابًا  عقَد  النووي  اإلمام  فإّن  ثم  ومن 

فضل  <باب  فقال:  العزلة،  عن  فيه  حتدث  الذي 

ومجاعاهتم،  مجعهم  وحضور  بالناس  االختالط 

وعيادة  معهم  الذكر  وجمالس  اخلري،  ومشاهد 

حمتاجهم،  ومواساة  جنائزهم  وحضور  مريضهم 

وإرشاد جاهلهم, وغري ذلك من مصاحلهم, ملن قدر 

َعىَل األمر باملعروف والنهي عن املنكر, وقمع نفسه 

عن اإليذاء وصب َعىَل األذى.

ِذي َذَكْرُتُه  اْعلم َأن االْختاِلط بالنَّاِس َعىَل الَوْجِه الَّ

ِذي َكاَن َعَليِْه رسول اللَّ َصىّل اهلُل َعَليِْه  ُهَو املختاُر الَّ

َعَليِْهْم،  وسالُمه   ِ اللَّ صلواُت  األَنبياِء  وساِئُر  وَسلَّم 

َحابِة  اشدوَن، َوَمْن بعدُهم ِمَن الصَّ وكذلك اخلُلفاُء الرَّ

والتَّابعنَي، وَمْن َبعَدُهم من ُعَلاَمِء املسلمنَي وَأْخياِرهم، 

َقاَل  َوبِِه  بعَدُهم،  وَمْن  التَّابعنَي  َأْكَثِر  َمْذَهُب  َوُهَو 

افعيُّ وَأمْحَُد، وَأْكَثُر الُفَقَهاِء ريض اللَّ عنهم َأمجعني.  الشَّ

قال َتَعاىَل: ﴿ەئ  وئ  وئ  ۇئ﴾ ]الامئدة: 2[ 

واآليات يف معنى ما ذكرته كثرية معلومة> )5(. ا.هـ من 

النووي. فهذا هو احلق واالعتدال يف ذلك.

)4(  مسلم، الصحيح، رقم: )2664(.
)5(  النووي، رياض الصاحلني، ص )210(.
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الفقر  إلى  الدعوة  الثالث:  المطلب 
 خاطئ)1(

ٍ
والزهد بشكل

نجُد بعض الّدعاة والوّعاظ يلّحون عىل أحاديث 

الّدنيا،  َعن  والّتخي  الَفقر  إىل  الّدعوة  منها  يفهمون 

أّن  له  يؤسف  مما  وإّنه  الّزهد،  ذلك هو  أّن  ويزعمون 

كثريًا من هذه األحاديث ُتساق يف غرِي مساقها ويف غري 

معناها؛ إْن صّحت، وكثرٌي منها ال يصّح.

فيوردون أحاديث كثرية، كلها ال تصح؛ كحديث: 

ْزِق، َأِو اْلَعيِْش، َما َيْكِفي( ، َوَخرْيُ الرِّ ْكِر اخْلَِفيُّ )َخرْيُ الذِّ

)2(، وحديث )من قىض هنمته يف الدنيا حيَل بينه وبني 

شهوته يف اآلخرة()3(.

وحديث: )ما يكفيني من الدنيا؟ ما سّد جوَعَتَك، 

ووارى عورتك()4(، وحديث )إْن أردت اللحوَق يب؛ 

فليكفك من الدنيا كزاد الراكب()5(.

وكّلها ضعيفة، بل ضعيفة جدًا أو منكرة، وبعضها 

بمثل  الدنيا  يف  األبرار  تّزين  )ما  كحديث:  موضوع؛ 

يشء  وهو  الّزهد،  املطلوب  إّنام  الدنيا()6(؛  يف  الزهد 

تعّلقًا  الدنيا  يف  القلب  يتعّلق  أاّل  وهو  الفقر،  غري 

)1(  وينظر نامذج من ذلك: املنذري، الرتغيب والرتهيب، 
باب الرتغيب يف الزهد يف الدنيا واالكتفاء منها بالقليل.

)2(  ابن حبان، الصحيح، رقم: )809(. 
)3(  الطباين، املعجم األوسط، رقم: )7912(. وهو 

ضعيف.
)4(  الطباين، املعجم األوسط، رقم: )9343(. ضعيف 

جدًا.
)5(  الطباين، املعجم األوسط، رقم: )1780( ضعيف 

جدًا.
)6(  أبو يعىل املوصي، املسند، رقم: )1617(.

أو  الصالح،  الَعمل  أو  اآلخرة  َعن  تنرصف  جيعلَك 

اإلنفاق، أو حتّري احلالل، أو ترك الشبهات، أو ُتضّيع 

متنع  أو  والّتبذير،  اإلرساف  يف  تقع  أو  األولويات، 

احلقوَق أصحاهبا، ومع ذلك قد حيتجون بحديث َأيِب 

َسِمْعُت  َفِإينِّ  امْلََساِكنَي،  َأِحبُّوا  َقاَل:   ، اخْلُْدِريِّ َسِعيٍد 

ِ ملسو هيلع هللا ىلص َيُقوُل يِف ُدَعاِئِه: <اللَُّهمَّ َأْحِينِي ِمْسِكينًا،  َرُسوَل اللَّ

يِن يِف ُزْمَرِة امْلََساِكنِي>)7(. َوَأِمتْنِي ِمْسِكينًا، َواْحرُشْ

ومع كونه ال يصح؛ فال ُيفَهم من املسكنة الفقَر ِمن 

الامل، أو أن يكوَن حمتاجًا إىل النّاس)8(.

وهذا النبي ملسو هيلع هللا ىلص قد استعاَذ من فتنِة الفقر)9(، وسأَل 

اهلل العفاَف والغنى)10(، وقال لسعٍد )إّن اهلل حيب العبد 

التقي الغني اخلفي()11(، وقال لعمرو بن العاص: )َيا 

الِِح()12(، وقال:  ُجِل الصَّ الُِح لِلرَّ َعْمُرو، نِْعاًم بِاْلاَمِل الصَّ

)أعوذ بك من الكفر والفقر()13(، َوَمنَّ اهلُل عىل النبي 

 ،]8 ]الضحى:   ﴾ گ  گ   ﴿گ   بقوله:  ملسو هيلع هللا ىلص 

)7(  ابن ماجه، السنن، رقم: )4126(، وقال املحقق 
األرنؤوط: )إسناده ضعيف، تنبيه: ذكر األلباين هذا احلديث 

يف <الصحيحة> )308( من طريق عبد بن محيد، وانتقل برصه 
ن احلديث بإسناد غريه،  إىل إسناد احلديث الذي قبله، فحسَّ

ثم ادعى أن هذه الطريق مع صالح سندها عزيزة مل يتعرض 
لذكرها كل من تكلم عىل هذا احلديث كابن اجلوزي وابن 

امللقن وابن حجر والسيوطي!! وقد علمت أن الوهم منه(.
)8(  ينظر: القرضاوي، يوسف، كيف نتعامل مع السنة 

النبوية، ص )40(.
)9(  البخاري، الصحيح، رقم: )6368(. ومسلم، 

الصحيح، رقم: )589(.
)10(  مسلم، الصحيح، رقم: )2721(.
)11(  مسلم، الصحيح، رقم: )2965(.

)12(  أمحد، املسند، رقم: )17763(. صحيح.

)13(  أمحد، املسند، رقم: )20381(. صحيح.
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َوإيِنِّ   > ْفىَل  السُّ اْلَيِد  ِمَن  َخرْيٌ  اْلُعْلَيا  )َواْلَيُد  ملسو هيلع هللا ىلص:  وقال 

اِئَلَة()1(. ْفىَل السَّ ْعطَِيَة، َوالسُّ ْحِسُب اْلَيَد اْلُعْلَيا امْلُ أَلَ

المبحث الثالث
قضايا حياتية وصلتها بالتطور 

االجتماعي
المطلب األول: الفنون، وفيه فقرتان:

أواًل: قضية املعازف واألصوات اجلميلة.

ثانيًا: قضية التصوير.

اإلجيابية  االجتامعية  احلياة  مظاهر  من  أّن  شك  ال 

أْن ُيراعى جانب الفنون النظيفِة اإلجيابّية، وأْن تكون 

سببًا يف الرتفيه والرّتويح، كام تكون سببًا يف الّتواصل 

واإليناس؛ فلها دوٌر إجيايب يف تطّور املجتمع.

فيه  ووردت  اجلانب،  هذا  اإلسالم  راعى  لقد 

نصوص عديدة، وهذا بيان بعضها.

أواًل: قضية املعازف واألصوات اجلميلة:

وأكتفي بنص واحد، مشريًا إىل غريها: <َعْن َعاِئَشَة 

َوِعنِْدي   ،  ِ اللَّ َرُسوُل  َعَيَّ  َدَخَل  َعنَْها:   ُ اللَّ َريِضَ 

الِفَراِش  َعىَل  َفاْضَطَجَع  ُبَعاَث،  بِِغنَاِء  ُتَغنَِّياِن  َجاِرَيَتاِن 

َل َوْجَهُه، َفَدَخَل َأُبو َبْكٍر، َفاْنَتَهَريِن َوَقاَل: ِمْزَماَرُة  َوَحوَّ

 ِ اللَّ َرُسوُل  َعَليِْه  َفَأْقَبَل   ،  ِ اللَّ َرُسوِل  ِعنَْد  يَْطاِن  الشَّ

، َفَقاَل: َدْعُهاَم، َفَلامَّ َغَفَل َغَمْزهُتُاَم، َفَخَرَجَتا، َقاَلْت: 

ا  َرِق َواحِلَراِب، َفِإمَّ وَداُن بِالدَّ َوَكاَن َيْوُم ِعيٍد َيْلَعُب السُّ

َتنُْظِريَن؟  َتْشَتِهنَي  َقاَل:  ا  َوإِمَّ  ،  ِ اللَّ َرُسوَل  َسَأْلُت 

ِه، َوَيُقوُل:  ي َعىَل َخدِّ َفَقاَلْت: َنَعْم، َفَأَقاَمنِي َوَراَءُه، َخدِّ

َحْسُبِك،  َقاَل:  َمِلْلُت،  إَِذا  َحتَّى  َأْرِفَدَة،  َبنِي  ُدوَنُكْم 

)1(  أمحد، املسند، رقم: )6402(. صحيح.

ُقْلُت: َنَعْم، َقاَل: َفاْذَهبِي>)2(، أّما حتريم املعازف؛ فلم 

يصّح فيه يشء)3(.

ثانيا:ً يف التصوير:

وأّما التصوير؛ فإذا دققنا يف الّروايات فإهّنا تتكلم 

َعن الّتامثيل واملجّسامت وما كان ُيعّظم، اكتفي برواية 

وأشري إىل مواضع األخرى من ذلك:

َعبَّاٍس،  اْبَن  َسِمَع  ُه  َأنَّ  ،ِ اللَّ َعبِْد  ْبِن   ِ اللَّ ُعَبيِْد  َعْن 

 ِ َرُسوَل اللَّ َسِمْعُت  َيُقوُل:  َطْلَحَة،  َأَبا  َسِمْعُت  َيُقوُل: 

َواَل  َكْلٌب،  ِفيِه  َبيًْتا  امَلالَِئَكُة  َتْدُخُل  <اَل  َيُقوُل:  ملسو هيلع هللا ىلص 

ُصوَرُة مَتَاثِيَل>)4(.

باللباس  العناية  الثاني:  المطلب 

ناء والمسَكن
ِ
والّطعام والب

واحلياة  االجتامعي  التطور  مظاهر  من  كاَن 

ولقد  واملسكن،  واللباس  الطعام  قضايا  اإلنسانّية: 

من  يمنع  ما  النصوص  من  هنالك  أّن  بعضهم  زعَم 

و952،   ،949( رقم:  الصحيح،  البخاري،  أخرجه    )2(
البخاري: )987، و3529 و393١،  وينظر  و2906(، 
5١62(. ومسلم، الصحيح، رقم: )892(، وله يف مسلم 
 .)222  /١( الباري،  فتح  حجر،  وابن  روايات.  عدة 
أبو  وينظر:   .)3690( رقم:  السنن،  الرتمذي،  وينظر: 

داود، السنن، رقم: )33١2(.
)3(  ينظر: حوى، حممد سعيد، <ما صحح من مرويات حتريم 

املعازف يف ميزان النقد احلديثي> وفق الرابط: 
https://journals.iugaza.edu.ps/index.php/IUGJIS/
article/view/2542
)4(  البخاري، الصحيح، رقم: )3224، و3225, و3479و 
الصحيح،  ومسلم،   .)5955  ،5954 و5950،   ،434
رقم:  السنن،  داود،  وأبو  و2١07(.   ،2١06( رقم: 

)4١58(. والرتمذي، السنن، رقم: )24١8(.
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التطور االجتامعّي يف هذه 

القضايا، وسأورُد زعَمهم وُأبنّي ما فيه.

أواًل: قضايا الّطعام)1( 

يوردون حديث السيدة عائشة: )ال َتقَطُعوا اللْحم 

ني، فإّنه ِمن َصنيِع األعاجِم، واهَنُسوه فإنه أهنأ  كِّ بالسِّ

وأمرُأ()2(.

أْن يكون األكل عىل األرض،  أّنه جيب  ويزعمون 

 ، َأَنٍس  بحديث  حمتجني  الطاولة؛  عىل  جيوز  وال 

، َواَل  َقاَل: <َما َعِلْمُت النَّبِيَّ ملسو هيلع هللا ىلص َأَكَل َعىَل ُسْكُرَجٍة َقطُّ

> ِقيَل لَِقَتاَدَة:  ، َواَل َأَكَل َعىَل ِخَواٍن َقطُّ ٌق َقطُّ ُخبَِز َلُه ُمَرقَّ

َفِر>)3(. َفَعالََم َكاُنوا َيأُْكُلوَن؟ َقاَل: <َعىَل السُّ

قلُت: فغاية احلديث أّنه يدّل عىل حاِل النّبي ملسو هيلع هللا ىلص، 

منه  ُيفَهَم  أْن  يمكن  وال  عليه،  كانوا  ما  سياِق  َويف 

الّتحريم، ولو استقرأنا كتاب آداب الطعام من رياض 

الصاحلني عىل سبيل املثال)4(؛ ال يمكن أْن نجَد فيها ما 

حيول دون اإلفادة من مقتنيات العرص وتطّورها؛ بل 

فيها كّل ما هو مجيل ومفيد يف األدب والصّحة  نجد 

والّذوِق الّرفيع، مما ال يّتسع املقام لبيانه.

)1(  ينظر: الغزايل، حممد، السنة النبوية بني أهل الفقه وأهل 
احلديث، ص )102(.

)2(  أبو داود، السنن، رقم: )3778(. وهو حديث ضعيف 
احتّز  النبي  أّن  ثبت  ما  خيالف  ألّنه  معنى؛  ومنكر  سندًا، 
فصىل،  السكني،  فألقى  الصالة،  إىل  فدعي  شاة،  كتف 
 .)208( رقم:  الصحيح،  البخاري،  ينظر:  يتوضأ.  ومل 

ومسلم، الصحيح، رقم: )355(.
)3(  البخاري، الصحيح، )5386(.

)4(  ينظر: النووي، رياض الصاحلني، األحاديث رقم: 
)728 إىل 778(.

ثانيًا: قضايا اللباس)5(.

معني،  بزّي  يتّزَي  أن  إىل  يّتجه  الناس  بعض  نجد 

لو  أننا  والواقع  ويطّبقها،  السنة  يمثل  أّنه  ويزعم 

أّن  نجد  ال  ذلك  يف  الصحيحة  األحاديث  إىل  رجعنا 

للمسلم لباسًا خاّصًا به؛ إال أن يكون حمّرمًا وخيالًء؛ 

احلديث:  يف  جاء  لذلك  جيوز،  فال  واحلرير  كالذهب 

اٍف َواَل  ُقوا، يِف َغرْيِ إرِْسَ ُبوا َوالَبُسوا َوَتَصدَّ <ُكُلوا َوارْشَ

ِمَن  َأْسَفَل  <َما  حديث:  يوردون  قد  وأيضًا  خَمِيَلٍة>)6(. 

الَكْعَبنْيِ ِمَن اإِلَزاِر َفِفي النَّاِر>)7(، لكن بّينه حديث أيب 

النبي  له  فقال   ... ِخي  َيْسرَتْ َثْويِب  ْي  ِشقَّ َأَحَد  إِنَّ  بكر: 

عّلة  فبنّي  ُخَيالََء>)8(؛  َذلَِك  َتْصنَُع  َلْسَت  <إِنََّك  ملسو هيلع هللا ىلص: 

النّهي.

وجتد بعضهم حيرص عىل العاممة؛ مع إّنه مل يصّح 

يف ذلك يشء، وما يورد يف كتب السنّة يف ذكر الِعاممة 

إّنام هو وصٌف لبعض ما كان يلبس النبي ملسو هيلع هللا ىلص أو غريه 

من النّاس، ولو عدنا أيضًا إىل كتاب اللباس يف رياض 

الّصاحلني)9(؛ لوجدنا كّل مجيٍل، فمن ذلك جواز لبس 

واستحباب  واألسود،  واألصفر  واألخرض  األمحر 

)5(  ينظر: الغزايل، حممد، السنة النبوية بني أهل الفقه وأهل 
احلديث، ص )105(.

)6(  ذكره البخاري معلقًا بصيغة اجلزم، أول كتاب اللباس، 
وأسنَدُه أمحد، املسند، رقم: )6695(. وغريه، من طريق 

عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. وعّلقه البخاري يف أول 
كتاب اللباس من قول ابن عباس موقوفًا، بلفظ: < ُكْل َما 

ٌف، َأْو خَمِيَلٌة < ِشئَْت، َوالَبْس َما ِشئَْت، َما َأْخَطَأْتَك اْثنََتاِن: رَسَ
)7(  البخاري، الصحيح، رقم: )5787(.
)8(  البخاري، الصحيح، رقم: )3665(.

)9(  النووي، رياض الصاحلني، األحاديث )779 – 813(.
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إىل  وَشعر،  وكّتان  قطٍن  من  كان  ما  وجواز  األبيض، 

غري ذلك من املعاين الّرائقة.
ثالثًا: املسَكن)1(

يورد بعضهم أحاديث عديدة يرون أهّنا تدعوا إىل 

ُيسبب  مما  ذلك  وأّن  والُبنيان،  باملساكن  االهتامم  ذم 

ختّلفًا يف العمران احلضاري االجتامعّي، ومما يوردونه 

يف ذلك:

ِذيَن  الَّ َأْصَحاَبنَا  <إِنَّ  األرت  بن  خباب  حديث 

ْنَيا .. إِنَّ املُْسِلَم َلُيْؤَجُر يِف  َسَلُفوا َمَضْوا َومَلْ َتنُْقْصُهُم الدُّ

اِب>)2(. َ َعُلُه يِف َهَذا الرتُّ ٍء جَيْ ٍء ُينِْفُقُه، إاِلَّ يِف يَشْ ُكلِّ يَشْ

بياُن عدم اإلرساف،  فهذه النّصوص غاية ما فيها 

نراه  وهذا  ذلك،  يف  بحاجته  اإلنسان  يكتفي  وأْن 

اآلن يف العامل الغريب أّن الناس ال يرصفون أمواهلم يف 

البناء والتوّسع فيه لغايات الّسكن واملعيشة؛ إال قدر 

يف  ذلك  يستثمروا  أْن  الواجب  أّن  يروَن  إذ  احلاجة، 

األمور اإلجيابية والصناعية والزراعية واإلنامئية وسّد 

حاجات الناس؛ فال يمكن أْن تكون هذه األحاديث 

دعانا  وقد  واحلضاري،  االجتامعي  التطور  من  مانعة 

)1(  ينظر: الغزايل، حممد، السنة النبوية بني أهل الفقه وأهل 
احلديث، ص )106(.

)2(  البخاري، الصحيح، رقم: )5672(. ونحوه: <النََّفَقُة 
َها يِف َسبِيِل اهللِ إاِلَّ البِنَاَء َفالَ َخرْيَ ِفيِه> الرتمذي، السنن،  ُكلُّ
رقم: )2482( قال عنه الرتمذي: غريب. وعند أيب داود، 

السنن، رقم: )5237(، بلفظ: <أما إنَّ ُكلَّ بِناٍء وَباٌل عىل 
صاِحبه إال ما ال، إال ما ال يعني ما الُبدَّ منه>. وحديث: < 

َما َأَرى األَْمَر إاِلَّ َأْعَجَل ِمْن َذلَِك> حديث صحيح، أخرجه 
أبو داود، السنن، رقم: )5236(. والرتمذي، السنن، رقم: 

.)2335(

عن  فضالً  جانب؛  أي  يف  اإلرساف  عدم  إىل  القرآن 

وأّما  احلد،  جماوزة  واإلرساف  التبذير،  عن  النهي 

التبذير فوضع اليشء يف غري موضعه ولو كان قليالً)3(.

المبحث الثالث
العمل التطوعي

االجتامعّية،  احلياة  مظاهر  أعظم  من  كاَن  لقد 

إىل  الدعوة  وتطويرها؛  ونمّوها  استقرارها  وتأكيِد 

قّصة  علينا  اهلل  فقّص  اإلجيايّب،  التطوعّي  الَعمل 

ڇ   چ   ﴿چ   قال:  إذ  للفتاتني؛  سقى  إذ  موسى 

ڈ     ڈ    ڎ     ڎ   ڌ      ڌ        ڍ   ڍ     ڇ   ڇ     ڇ  
﴾ ]القصص: 24[، ويف قصة يوسف وغريها  ژ  
التي  من قصص األنبياء جوانب عميقة، والنصوص 

أبواب  وكثرة  اإلجيايب،  التطوعي  العمل  عىل  تؤّكد 

يف  حُتىص  أْن  من  أعظم  االجتامعي؛  والتفاعل  اخلري، 

هذا الباب )4(.

املؤكدة  النصوص  كثرة  رغم  إنه  اإلشكال؟  فأين 

جهات  وجود  ورغم  اإلجيايب،  التطوعي  العمل  عىل 

اجتامعية خريية عدة تعمل يف ساحاتنا اإلسالمية؛ فإن 

أبعاد هذا املعنى وتكامله يف البيئات اإلسالمية ما يزال 

)3(  ينظر: األصفهاين، الراغب، املفردات يف غريب القرآن، 
ص )237 اإلرساف(، وينظر ص )51 التبذير(.

)4(  ينظر: اإلمام النووي، رياض الصاحلني، باب بيان كثرة 
طرق اخلري، وفيه مخسة وعرشون حديثًا، ص )72(، وباب 

التعاون عىل الب والتقوى، ص )91(.  
وينظر> احلداد، عبد الرمحن، رسالة ماجستري: القيم اإلنسانية 

يف القرآن الكريم.
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يعاين بعض القصور يف قوته وتنظيمه وشموله، مقارنًا 

بام عند الغرب؛ فنرى كثريًا من مظاهر التسول والفقر 

سكن،  أي  متلك  ال  التي  واألرس  والترشد،  واجلوع، 

أو ال متلك ثمن دواء، أو ال جتد من يعني أبناءها عىل 

يستطيع  ال  الذي  الشباب  أو  والتحصيل،  الدراسة 

الزواج؛ فهذا يقتيض تفعيل هذا املعاين التي سبقت. 

الخاتمة
وقفْت الدراسة عىل مجلٍة من القضايا يف العالقات 

عدَم  لتؤّكد  واألبناء؛  اآلباء  بني  كالعالقة  األرسية؛ 

صّحة نصوٍص ُيساء استغالهلا، أو ُتفسد العالقة بني 

)أنت  أو حديث  اآلباء واألبناء؛ كأحاديث الرضب، 

ومالك ألبيك(.

وكذا لتؤّكد عدم صّحة أحاديث ُيساء من خالهلا 

التي  كاألحاديث  الزوجني،  بني  العالقة  لقضية 

تتعلق ببعض حقوق الزوج، وال تصح، وكذا لتلفَت 

الّدراسة النّظر إىل تأكيد ما هو بدهي يف ديننا يف مكانِة 

املرأة، ونفي الصّحة عن بعض النصوص التي ُتيء 

إىل هذه املكانة، أو ُيساء فهم بعض ما صحَّ منها.

باملناسبات  االهتامم  قضّية  الدراسة  أبَرَزْت  كام 

يتعارض  الوطنّية واالجتامعّية والدينّية، وأْن ذلك ال 

الرشيعة  احتفاء  بّينت  بل  العيدين؛  خصوصية  مع 

بقضية املناسبات واألعياد ضمن ضوابط رشعّية.

مفاهيم  تصحيح  وجوب  عىل  التأكيد  كان  كام 

جاء  إّنام  اإلسالم  وأّن  الفقر،  إىل  الدعوة  أو  العزلة، 

نصوص  يصح  وال  واإلنتاج،  العمل  إىل  داعيًا  فاعالً 

تدعو إىل الفقر أو العزلة لذاهتا.

كالتصوير  بالفنون؛  تتصل  أحاديث  ناقشْت  كام 

كاملطعم  حياتية؛  بجوانب  االهتامم  أو  واملعازف، 

وامللبس واملسَكن؛ لنَر أّنه مل يصح ما حيول بني التطّور 

يف هذه القضايا كّلها.

ومكانته  التطوعي،  العمل  عن  احلديث  ليأيت 

اإلجيابية؛  الفاعلّية  مظاهر  كأحِد  ديننا؛  يف  العظمى 

هذا  يف  بعٍض  عند  حيدث  الذي  القصور  من  حمّذرًا 

اجلانِب.

النصح  العلم  أهل  من  ثم  الَقبول،  اهلل  من  راجيًا 

والّتصويب.

وآخر دعوانا أْن احلمد هلل رّب العاملني

قائمة المصادر والمراجع
القرآن الكريم

أبو بكر عبد اهلل بن حممد، )ت: . ١ ابن أيب شيبة، 

األحاديث  يف  املصنف  الكتاب  ه(،   235

الرشد،  مكتبة  احلوت،  كامل  حتقيق  واآلثار، 

الرياض، ط1، 1409 ه.

الُبستي، )ت: 354 . 2 بن حبان  ابن حبان، حممد 

حبان،  ابن  صحيح  تقريب  يف  اإلحسان  ه(، 

الرسالة،  مؤسسة  األرنؤوط،  شعيب  حتقيق 

بريوت، ط1، 1988م.

ابن حجر، أمحد بن عي، )ت: 852 ه(، تقريب . 3

بشار  التهذيب،  تقريب  حترير  ومعه  التهذيب، 

مؤسسة  األرنؤوط،  وشعيب  معروف،  عواد 
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الرسالة، ط1، 2013م.

فتح . 4 ه(،   852 )ت:  عي،  بن  أمحد  حجر،  ابن 

ومراجعة:  ترقيم  بريوت،  املعرفة  دار  الباري، 

حممد عبد الباقي وحمب الدين اخلطيب، 1379 

ه.

ه(، . 5  241 )ت:  حممد،  بن  أمحد  حنبل،  ابن 

وآخرون،  األرنؤوط،  شعيب  حتقيق  املسند، 

مؤسسة الرسالة، ط1، 2001م.

ابن ماجه، حممد بن يزيد، )ت: 273 ه(، سنن . 6

ابن ماجه، حتقيق شعيب األرنؤوط، وآخرون، 

دار الرسالة العاملية، ط1، 2009م.

مجع . 7 زهرة،  أبو  حممد  فتاوى  حممد،  زهرة،  أبو 

 ،1 ط  القلم،  دار  شبري،  عثامن  حممد  وترتيب 

2006م. 

األصفهاين، الراغب، )ت: 502 ه(، املفردات . 8

ط4،  بريوت،  املعرفة،  دار  القرآن،  غريب  يف 

2005م.

ه(، . 9  1420 )ت:  الدين،  نارص  حممد  األلباين، 

التعليقات احلسان عىل صحيح ابن حبان، دار 

باوزير، جدة، ط1، 2003م.

البخاري، حممد بن إسامعيل، )ت: 256 ه(، . ١0

)مصورة  النجاة  طوق  دار  البخاري،  صحيح 

عن السلطانية(، ط1، 1422ه.

البزار، أمحد بن عمرو، )ت: 292 ه(، املسند . ١١

)البحر الزخار(، مكتبة العلوم واحلكم، املدينة 

املنورة، ط1، 2009م.

ه(، . ١2  405 )ت:  اهلل،  عبد  بن  حممد  احلاكم، 

مصطفى  حتقيق  الصحيحني،  عىل  املستدرك 

ط1،  بريوت،  العلمية،  الكتب  دار  عطا، 

1990م.

ماجستري . ١3 رسالة  مجال،  الرمحن  عبد  احلداد، 

 – الكريم  القرآن  يف  اإلنسانية  القيم  بعنوان: 

 – أنموذجًا  التطوعي  والعمل  املبادرة  روح 

مؤتة،  جامعة  حوا،  سعيد  حممد  أ.د.  إرشاف 

كلية الرشيعة، 2021م.

يف . ١4 األساس  ه(،   1409 )ت:  سعيد،  حوى، 

التفسري، دار السالم، القاهرة، ط 5، 1419 ه.

بلغة . ١5 السرية  ه(،   1409 )ت:  سعيد،  حوى، 

السادسة ضمن كتاب  الرسالة  احلب والشعر، 

كي ال نميض بعيدًا عن احتياجات العرص، دار 

السالم، القاهرة، ط 5، 2009م.

منشور، . ١6 حمكم  بحث  سعيد،  حممد  حوى، 

بعنوان: <ما صحح من مرويات حتريم املعازف 

يف ميزان النقد احلديثي>، 2018م، جملة اجلامعة 

اإلسالمية للدراسات اإلسالمية، وفق الرابط:

https://journals.iugaza.edu.ps/index.php/

IUGJIS/article/view/2542

هـ(، . ١7  385 )ت:  عمر،  بن  عي  الدارقطني، 

ط2،  العلمية،  الكتب  دار  واإللزامات،  التتبع 

1985م.

منشور، . ١8 حمكم  بحث  يوسف،  حسن  داري، 

العادات  بني  واملناسبات  <األعياد  بعنوان: 
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املجلد 48، عدد إبريل – يونيه 2020م.

الذهبي، حممد بن أمحد عثامن )ت: 748 ه(، . ١9
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الملخص
   ظهرت يف تاريخ األمة اإلسالمية عدة فرق كالمية اختذت من علم الكالم والفلسفة أداة إلثبات العقائد 

اإلسالمية، والرد عىل شبه املبطلني واملنكرين باألدلة والباهني العقلية، وكان أن حدث بعض املخالفات من 

هذه الفرق التي ركنت إىل العقل البرشي املحدود والقارص، واستندت عليه بشكل كبري يف فهمهام وتفسريها 

للنصوص الدينية، واختاذها مواقف وآراء جريئة من قضايا رشعية مهمة، ووقعت بعض اإلنحرافات واملخالفات 

الرشعية.

الكلامت املفتاحية: )علم الكالم، العقيدة اإلسالمية، مكانة العقل، حقيقة اإليامن، مرتكب الكبرية، مشكلة 

خلق القرآن، خلق أفعال العباد( .

 
Abstract

Several theological groups appeared in the history of the Islamic nation that took 

theology and philosophy as a tool to prove Islamic beliefs، and to respond to the 

likenesses of falsehoods and deniers with rational proofs and proofs.

It was that some violations occurred from these sects that depended on the 

limited and deficient human mind، and relied heavily on it in their understanding 

and interpretation of religious texts، It relied heavily on their understanding and 

interpretation of religious texts، and their adoption of bold positions and opinions on 

important legal issues. And there were some deviations and violations of legitimacy.
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المقدمة
عىل  والسالم  والصالة  العاملني،  رب  هلل  احلمد    

رسوله األمني حممد  املبعوث رمحة للعاملني :

فرق  عدة  اإلسالمية  األمة  تاريخ  يف  ظهرت      

كالمية اختذت من علم الكالم والفلسفة أداة إلثبات 

العقائد اإلسالمية، والرد عىل شبه املبطلني واملنكرين 

أن تشكل مع مرور  العقلية، وكان  باألدلة والباهني 

من  جمموعة  هلا  وتبلورت  الكالمية،  الفرق  الزمن 

األراء  يتبنون هذه  اتباع  هلا  العقائد، ووجد  اآلراء يف 

وُينظِرون هلا، ووجد هلا خمالفون يعارضون ويفندون 

بعض  حدثت  أن  وكان  أخرى.  بحجج  اآلراء  هذه 

العقل  إىل  ركنت  التي  الفرق  هذه  من  املخالفات 

بشكل  عليه  واستندت  والقارص،  املحدود  البرشي 

كبري يف فهمهام وتفسريها للنصوص الدينية، واختاذها 

مواقف وآراء جريئة من قضايا رشعية مهمة، وختطت 

حدودها يف دراسة ما وراء هذا العامل الدنيوي الظاهر 

واملخالفات  اإلنحرافات  بعض  ووقعت  واملحدود، 

يف  املسلمني  العلامء  آراء  اختلفت  لذلك  الرشعية؛ 

هذه الفرق، ومع ذلك فقد مثل ظهورها عالمة فارقة 

مع  الدراسة،  تستحق  اإلسالمي  الفكر  تاريخ  يف 

كبري،  بشكل  العقل  عىل  إلعتامدها  عليها  املؤآخذات 

وإنجرارها  بالقوة،  وتعصبها آلرائها وحماولة فرضها 

العقل مما  نطاق  أمور خارج  ببحثها يف  وراء اخلصوم 

أوقعها يف خمالفات عقدية .   

أسباب إختيار املوضوع :

1 . نقد اإلنتاج الرتاثي، ومراجعة تارخيية حقيقية 

اإلنحرافات  عىل  الضوء  وتسليط  اإلسالمي،  لرتاثنا 

العقدية التي وقعت فيها الفرق الكالمية . 

2 . تقديم العلم النافع الذي يتفق مع عقيدة األمة 

الصحيحة ألبنائنا الطلبة، ودور هذا العلم يف صناعة 

خدمة  يف  ودوره  املسلم  العقل  وتشكيل  الوعي، 

املجتمع .

3 . تسجيل الدور والفضل هلذه الفرق يف دفاعها 

التيارات  ضد  تارخيها  من  مرحلة  يف  اإلسالم  عن 

واألفكار امللحدة .

أمهية املوضوع :

له  متجدد  كعلم  الكالم  علم  دراسة  حماولة   .  1

أمهيته يف كل األزمنة، وعرض مسائله املبحوثة ببساطة 

ووضوح بعيدًا عن التعقيد والغموض .

دينية  مسائل  من  يثار  كان  ما  عىل  اإلطالع   .  2

مدى  وقياس  الوقت،  ذلك  يف  وفلسفية  وفكرية 

القضايا  ومعاجلة  وحتليل  مناقشة  يف  الفكري  التطور 

واملشكالت الفكرية والفلسفية .

الفرق  فيها  اشتغلت  التي  املسائل  عرض   .  3

الكالمية، وبيان ما نقل من آرائها وحججها يف تلك 

املسائل بموضوعية وصدق بعيدًا عن التعصب .

منهج البحث :

املنهج  هو  البحث  هذا  كتابة  يف  املتبع  املنهج 

التارخيي، النقدي، التحليي .

خطة البحث: 

تتكون خطة البحث من مقدمة، ومبحثني، وخامتة 

تتضمن أهم النتائج التي توصل إليها البحث، وقائمة 
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بأهم املصادر واملراجع .

المبحث األول
أثر المتغيرات السياسية 

واإلجتماعية في نشأة الفرق 

الكالمية

المطلب األول: أسباب نشوء الظاهرة 

الكالمية

عدة  وتظافر  لتداخل  نتيجة  الكالم  علم  ظهر 

عوامل داخلية وخارجية أسهمت يف تكوينه وتنشئته، 

ومن هذه العوامل :

أواًل: القرآن الكريم: إن القرآن الكريم إىل جانب 

كذلك  أحتوى  فقد  اإلسالمية  العقائد  عىل  إحتوائه 

عىل ذكر العقائد املخالفة هلا، وعىل احلجج الداحضة 

هلا، فكان ذلك من العوامل اهلامة التي أهنضت بعض 

عقول املسلمني إىل البحث يف العقائد، وكيفية الدفاع 

عنها ضد العقائد املخالفة هلا )1(.

األحداث  لعبت  لقد  السياسية:  اخلالفات  ثانيًا: 

نشأة علم  البيئة اإلسالمية دورًا هامًا يف  السياسية يف 

كل  حاول  فلقد  بالعقائد،  إلرتباطها  وذلك  الكالم؛ 

فريق منارصة رأيه بأن يوجد له أساسًا يف الدين، فأدى 

مذهبه،  مع  يتفق  بام  القرآنية  لآليات  تأويله  إىل  ذلك 

ينارص رأيه، وأدى ذلك  ما  وأن يضع من األحاديث 

للعقيدة  وفهم  فلسفية  بصبغة  العقيدة  صبغ  إىل  كله 

)1(  علم الكالم وبعض مشكالته ، دكتور أبو الوفا الغنيمي 
التفتازاين ، ص 7.

يف  احلادثة  السياسية  فاخلالفات   ،)2( عقلية  مسحة  ذا 

إرتباطًا  وعقائده  بالدين  ارتبطت  قد  اإلسالم  صدر 

وثيقًا، وترتب عليها إنقسام املسلمني إىل فرق متباينة، 

خائضة يف البحث يف العقائد عىل نحو جديل خاليف)3(. 

اخلالفات  ظل  يف  نشأت  قد  الكالمية  واملباحث 

متثل  ال  التي  وهي  اإلمامة  مشكلة  وأن  السياسية، 

أصالً من أصول الدين بل هي من فروعه عند بعض 

عنها  نتج  سياسية  مشكلة  لبها  يف  وهي  املتكلمني، 

مباحث حول اإليامن وحقيقته ، وحول عالقة العمل 

اإلختيار،  ومبدأ  اجلب  مبدأ  كنفها  يف  ونشأ  باإليامن، 

القرآن  آليات  العقي  التأويل  إىل  الفرق  وتطرقت 

الدين،  أصول  يف  العقي  النظر  وبدأ  واألحاديث، 

املغالية  اآلراء  وظهرت  آرائه  يف  البعض  وتطرف 

الباطني،  واملعنى  الفاسد،  التأويل  وظهر  واملتطرفة، 

واآلراء التي تعد غريبة عن اإلسالم )4(.

ثالثًا: اخلالف حول تأويل بعض نصوص الدين: 

إىل  دعت  التي  العوامل  من  كانت  الدينية  النصوص 

ظهور علم الكالم: إما ألن بعض هذه النصوص قد 

أثار بطبيعته يف عقول بعض املسلمني حب البحث يف 

العقائد اإلسالمية والعقائد املخالفة هلا، أو ألن بعض 

هذه النصوص من قبيل املتشابه الذي ال يدرك معناه، 

أهل  بعض  تأويل  أدى  وقد  الصفات،  آيات  كبعض 

مشكالت  إىل  املتشاهبة  النصوص  هذه  ملثل  األهواء 

)2(  الفرق الكالمية اإلسالمية مدخل ..ودراسة ، دكتور 
عي عبد الفتاح املغريب، ص 54 .

)3(  علم الكالم وبعض مشكالته ، ص 19.
)4(  الفرق الكالمية اإلسالمية مدخل ..ودراسة ، ص 58 .  
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عقائدية عويصة كانت فيام بعد موضوعًا لذلك العلم 

يف  إنقسام  من  أمة  كل  طبيعة  يف  ما  إىل  إضافة   .)1(

الدين، فاملحافظون يف الدين رأوا الوقوف عند النص 

وعدم اخلروج قيد شعرة عام رصح به الدين، والنطق 

سكت  عام  والسكوت  ألفاظه،  حدود  يف  به  نطق  بام 

النصوص  عند  يقفوا  أن  يريدون  ال  واألحرار  عنه، 

إليه  يؤدهيم  بام  ويرصحون  عقلهم،  فيها  يعملون  بل 

رأهيم، ويؤولون ما خيالفه )2(، يقول أمحد أمني: يف كل 

ما نعرفه من أديان يف أول أمرها عقيدة ساذجة قوية، 

إىل  نظرها  ينفذ  إىل بحث،  تلتفت  تأبه خلالف وال  ال 

أسس الدين فتعتنقها وتؤمن هبا إيامنًا تامًا يف غري ميل 

إىل بحث وفلسفة، ثم يأيت طور البحث والنظر وصبغ 

مسائل الدين صبغة علمية فلسفية، وأذ ذاك يلتجىء 

تدعيم  يف  هبا  يستعينون  الفلسفة  إىل  الدين  رجال 

الذي  املوقف  وهذا  براهينهم)3(.  وتقوية  حججهم 

اختذه املسلمون يف العقيدة التي اعتنقوها واملتمثل يف 

اإليامن املطلق يف املرحلة األوىل، ويف التفهم والتعقل 

جتاه  إنسانية  مجاعة  أي  موقف  هو  الثانية  املرحلة  يف 

العقيدة التي تعتقدها )4(.

األمم  وحضارات  بديانات  اإلسالم  إلتقاء  رابعًا: 

بحضارات  اإلسالم  فإلتقاء  اإلسالمي:  الفتح  بعد 

عقائدي  رصاع  عليه  ترتب  املفتوحة  األمم  وديانات 

)1(  علم الكالم وبعض مشكالته ، ص 14 .

)2(  ضحى اإلسالم ، أمحد أمني ، ص 698 .
)3(  املصدر نفسه، ضحى اإلسالم ، ص 688 .

)4(  واصل بن عطاء وأراؤه الكالمية ، سليامن الشوايش ، 
ص 122 . 

الديانات  بأهل  املسلمني  إحتكاك  نتيجة  وبينه،  بينها 

الساموية يف تلك األمصار كاليهود والنصارى، وكان 

هؤالء أصحاب علم وفلسفة، وهلم عناية باجلدل يف 

العقائد، فلعله قد ترتب عىل هذا اإلحتكاك أن وجد 

لدى بعض املسلمني حب اجلدل والنقاش يف مسائل 

النصارى  إرتآوه ضد  ما  نحو  اإلسالمية عىل  العقائد 

واليهود )5(، وقد ترسب إىل املسلمني يف العرص العبايس 

التفسري  يف  والنرصانية  اليهودية  من  قليل  غري  يشء 

والتقاليد،  والعادات  الدينية  واملذاهب  واحلديث 

وأهنام كانتا عنرصين من عنارص الثقافة العامة يف ذلك 

العرص. وقد كثرت املذاهب والنحل يف ذلك العرص 

حوار  يف  املتكلمني  أوائل  فدخل   ،)6( مدهشة  كثرة 

عميق مع أقوام من امللل األخرى من هيودية ونرصانية 

ووثنية، وهؤالء مل يكفهم يف اإلقتناع أن تذكر هلم آية 

من القرآن أو احلديث، بل يريدون الرجوع عىل قضايا 

ذلك  فأضطر  العقل،  من  املشرتك  القدر  عىل  تستند 

منهجهم ويسلكوا سبيلهم،  يدخلوا يف  أن  املتكلمني 

ويؤلفوا األدلة العقلية عىل وجود اهلل ويف إثبات النبوة 

. )7(

العقائد  أصحاب  مع  اإلسالم  تسامح  خامسًا: 

ضم  اإلسالمية  الدولة  امتداد  عرص  يف  له:  املخالفة 

والثقافات،  األجناس  من  متعددة  أنواعًا  اإلسالم 

ومتباينة  متعددة  فكرية  تيارات  تالقت  وبذلك 

)5(  علم الكالم وبعض مشكالته ، ص19  ـ 20 .
)6(  ضحى اإلسالم ، ص 319 ، 332 .

)7(  املصدر نفسه، ضحى اإلسالم ، ص 698 .
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مستغلني سامحة اإلسالم ورحابة صدره، بل وإقراره 

ملبدأ احلوار مع املخالفني، كام استغلوا إنشغال الدولة 

جداهلم  يف  فإندفعوا  والثورات،  الفتن  بقمع  األموية 

العقلية  األدلة  ذلك  يف  مستخدمني  ومناقشتهم، 

درجة  إىل  يصلوا  أن  كادوا  حتى  املنطقية،  والباهني 

املسلمني  من  فريق  قيام  إىل  ذلك  فأدى  التحدي)1(، 

وهؤالء  األفكار،  هذه  ضد  اإلسالم  عن  يدافعون 

هم املتكلمون، فظهر علم الكالم، وانتعشت احلركة 

النقل؛  لنرصة  العقل  واستخدم  اإلسالم،  يف  العقلية 

إلثبات العقائد اإليامنية إثباتًا عقليًا )2(.

سادسًا: حركة الرتمجة: ساعدت الرتمجة عىل بروز 

اإلجتاه العقي بوضوح يف الفكر اإلسالمي، وقد كان 

للرتمجة دور يف التعرف عىل علوم شعوب وحضارات 

أخرى وإقتباس ما يناسب الفكر اإلسالمي ..وكانت 

للشكوك  مثارًا  الدين  رجال  من  املتشددين  عند 

والريب؛ ظنًا منهم بأهنا هتدد قواعد اإليامن الديني يف 

نفوس املسلمني)3(، وعن طريق حركة الرتمجة إنتقلت 

الفلسفة اليونانية إىل املسلمني وكان إطالع املتكلمني 

عىل العلوم املرتمجة أن أدى إىل أختاذ موقف من تلك 

يف  العلوم  تلك  ملعارضة  بالرفض؛  سواًء  العلوم، 

جانب اإلهليات لعقيدة اإلسالم، أو أهنا متس اجلانب 

بالقبول  أو  الصحيحة،  العقيدة  مع  تتفق  وال  الديني 

)1(  واصل بن عطاء وأراؤه الكالمية ، ص 8 .
)2(  الفرق الكالمية اإلسالمية مدخل ..ودراسة ، ص 72 .

)3(  عيون األنباء يف طبقات األطباء ، موفق الدين أمحد بن 
القاسم املعروف بإبن أيب أصيبعة )ت 668هـ( ، ص 39 ـ 

. 40

فهذه   .)4( بالعقيدة  صلة  هلا  ليس  التي  العلوم  لبعض 

األسباب كلها من داخلية وخارجية هي التي كونت 

علم الكالم وجعلته فنًا قائاًم بنفسه فكان نتاج أسباب 

عىل  وجوده  اقتضت  متضافرة  وعوامل  متضامنة 

الصورة التي نراه عليها يف تاريخ الفكر اإلسالمي )5(، 

يبره،  ما  له  كان  الكالمية  املباحث  وكل مبحث من 

وأنه كان نتيجة ألسباب أدت إىل قيامه )6(.

العقدية  اإلنحرافات  الثاني:  المطلب 

التي وقعت فيها الفرق الكالمية 

الفرق  فيها  وقعت  التي  العقدية  اخلالفات  من   

الكالمية:   

1 . تقديم العقل عىل النقل: من أهم املسائل التي 

العقل عىل  تقديم  الكالم هي  اتفق عليها معظم أهل 

يقررون  العقلية جريئون  الناحية  فاملعتزلة من  النقل، 

ما  يسلمون  النقل  أمام  وهم  العقل،  إليه  يرشد  ما 

خيالفه؛  ما  ويؤولون  العقي،  البهان  منها  يوافق 

املتشاهبة، وهو احلكم  اآليات  بني  فالعقل هو احلكم 

العقل،  يوافق  مل  أن  صحته  عدم  ليقرر  احلديث،  عىل 

العقل  متجيدهم  مظاهر  ومن   .)7( التأويل  وحيتمل 

عىل  إعتامدهم  من  أكثر  باملعقول  للقرآن  تفسريهم 

التنزيه  من  أسسهم  عىل  تفسريهم  وبنوا  املنقول، 

األصلح،  وفعل  والعدل،  اإلرادة،  وحرية  املطلق، 

)4(  الفرق الكالمية اإلسالمية مدخل ..ودراسة ، ص 98 .
)5(  علم الكالم وبعض مشكالته ، ص 7 .

)6(  الفرق الكالمية اإلسالمية مدخل ..ودراسة ، ص 100 
  .

)7(  ضحى اإلسالم ، ص 738.
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ظاهرها  التي  لآليات  أسسًا  ووضعهم  ذلك،  ونحو 

التعارض، فحّكموا بذلك العقل؛ ليكون الفيصل بني 

املتشاهبات، وقد كان من قبلهم يكتفون بمجرد النقل 

املتشاهبات  إىل  جاءوا  فإذا  والتابعني،  الصحابة  عن 

سكتوا وفوضوا العلم إىل اهلل. وقد غلت املعتزلة يف 

تقدير العقل، وقرصت يف قيمة العاطفة، وباملوازنة مع 

شعور،  املعتزلة  من  العكس  عىل  فهو  الصوفية،  فهم 

وعاطفة، وال منطق )1( . 

2 . إسقاط أخبار اآلحاد يف العقائد: صار العمل 

باخلب الواحد قضية خالفية بني أشهر الفرق العقدية 

ومها املعتزلة وأهل السنة ، فقد جرهم القول بسلطان 

العقل هذا إىل إنكار أحاديث تناقض أسسهم ، وأخبار 

التي  األسباب  أحد  هذا  وكان  ومذهبهم،  تتفق  ال 

كان  فقد   ،)2( املحدثني  وبني  بينهم  اخلصومة  أثارت 

املتشكك  موقف  يكون  ما  كثريًا  احلديث  يف  موقفهم 

حُيّكمون  ألهنم  له؛  املنكر  موقف  وأحيانًا  صحته،  يف 

فواصل   ،)3( العقل  يف  احلديث  ال  احلديث  يف  العقل 

بن عطاء ال حيتج وال يعمل إاّل باحلديث املتواتر، أما 

األحاد  كأخبار  التواتر  درجة  تبلغ  مل  التي  األحاديث 

خب  قبول  هو  واحلق   ،)4( نظره  يف  مطروحة  فهي 

 .)5( ثابتًا  دام  ما  غريه  ويف  اإلعتقاد  باب  يف  اآلحاد 

)1(  املصدر نفسه،  ضحى اإلسالم ، ص 740 ـ 741 .
)2(  ضحى اإلسالم ، ص 740 .

)3(  املصدر نفسه ، ضحى اإلسالم ، ص 750 .
)4(  واصل بن عطاء وأراؤه الكالمية ، ص 265ـ 266 . 

)5(  فرق معارصة تنتسب إىل اإلسالم ، دكتور غالب بن عي 
عواجي ، ص 1245 .

وقد وضع املعتزلة الصحابة والتابعني موضع الناس 

خيطئون ويصيبون، ويصدر منهم ما ُيمدح وما ُيذم ، 

ومل يتحرجوا يف ذلك كام حترج غريهم )6(. وقد وقف 

أهل السنة وقفة حازمة ضد تعديل وجتريح الصحابة، 

وقالوا أن عدالتهم معلومة بتعديل اهلل عز وجل أياهم 

وثنائه عليهم، وكل ما جرى بينهم انبنى عىل اإلجتهاد، 

ومن أخطأ منهم فهو معذور . 

األبحاث  ومن  وتعطيلها:  الصفات  إنكار   .  3  

أنفسهم هبا هي مسألة  املتكلمون  التي شغل  العقيمة 

البحث والتدقيق يف صفات اهلل تعاىل، وهل هي عني 

السائد  الرأي  ذلك  يف  خالفوا  وقد  اهلل،  غري  أو  اهلل 

عند األمة يف هذه املسألة، فالصحابة ريض اهلل عنهم 

أثبتوا الصفات بال تشبيه، ونزهوا من غري تعطيل، ومل 

يتعرض أحد منهم إىل يشء من هذه، ورأوا بأمجعهم 

منهم  أحد  عند  يكن  ومل  وردت،  كام  الصفات  أجراء 

ما يستدل به عىل وحدانية اهلل تعاىل، وعىل إثبات نبوة 

حممد  سوى كتاب اهلل تعاىل، وال عرف أحد منهم 

الفرق  أما   ،)7( الفلسفة  مسائل  وال  الكالمية،  الطرق 

الكالمية فقد أعملت العقل يف هذه املسائل وبحثت 

يف ذات اهلل وصفاته، فقد أطلق املعتزلة للعقل العنان 

يف البحث يف مجيع املسائل من غري أن حيدوه بأي حد 

كالبحث  هبا  للعقل  طاقة  ال  بمسائل  وتطرقوا   ،  )8(

كان  وأن  بذاته،  وعالقتها  تعاىل،  صفاته  حقيقة  عن 

)6(  ضحى اإلسالم ، ص 742 .
)7(  واصل بن عطاء وأراؤه الكالمية ، ص 146 .

)8(  ضحى اإلسالم ، ص 737 .
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التي  املسائل  هذه  إىل  جروهم  الذين  هم  خصومهم 

يصعب عىل العقل إدراكها )1(، وقد أفرطوا يف قياس 

عىل  تعاىل  اهلل  قياس  يف  أي  الشاهد،  عىل  الغائب 

اإلنسان، وإخضاع اهلل تعاىل لقوانني هذا العامل، فقد 

يتصوره  كام  بالعدل  مثالً  وتعاىل  سبحانه  اهلل  ألزموا 

اإلنسان، وكام هو نظام دنيوي، وفاهتم أن معنى العدل 

حتى يف الدنيا معنى نسبي يتغري تصوره بتغري الزمان، 

والصالح  والقبح  احلسن  يف  بقوهلم  الشأن  وكذلك 

إثبات  يف  بأن  املعتزلة  متسكت  وقد   .)2( واألصلح 

قديمة  موجودات  أهنا  لام  التوحيد؛  إبطال  الصفات 

تعاىل  اهلل  غري  قدم  فيلزم  تعاىل،  اهلل  لذات  مغايرة 

وتعدد القدماء)3(.

4 . نفي رؤية اهلل تعاىل يف اآلخرة: يف عقيدة عدم 

األحاديث  من  كثريًا  أنكروا  للمعتزلة،  الرؤية  إمكان 

التي تدل عىل الرؤية؛ فقالوا إهنا أخبار آحاد، وآخبار 

القرآن  ظاهر  عارضها  إذا  العلم  توجب  ال  اآلحاد 

﴿اَل ُتْدِرُكُه اأْلَْبَصاُر َوُهَو ُيْدِرُك  تعاىل:  قوله  مثل   ،)4(

اأْلَْبَصاَر﴾)5(، واألساس الذي بنى عليه املعتزلة نفي 

الرؤية هو نفي اجلسمية عن اهلل تعاىل، فاهلل تعاىل ليس 

)1(  الفرق الكالمية اإلسالمية مدخل ..ودراسة ، ص 227 
.

)2(  ضحى اإلسالم ، ص 739 ، 838 .
)3(  رشح العقائد النسفية ، اإلمام سعد الدين التفتازاين )ت 

791هـ( ، ص 59 .
)4(  ضحى اإلسالم ، ص 708 . 

)5(  )سورة األنعام - اآلية 103( .

جساًم، وال ُيرى إاّل األجسام، فهو ال يرى )6(، وألن 

البرص ال يرى به إال ما كان يف جهة دون جهة ، وتعاىل 

أن  اهلل عن ذلك، ألن ذلك عالمة احلدوث، فيجب 

ال يرى باألبصار، وإنام يرى بالقلوب واملعرفة والعلم 

 . )7(

5 . نفي الشفاعة: ال ترى املعتزلة الشفاعة ألحد يف 

اآلخرة إاّل للمؤمنني فقط دون الفساق من أهل القبلة، 

إىل  يؤدي  ذلك  إثبات  ألن  الكبائر؛  ألهل  شفاعة  فال 

يعتب كذبًا  الوعيد عندهم  ، وخلف  خلف وعيد اهلل 

واهلل يتنزه عن الكذب )8(، فإحالل الشفاعة عند املعتزلة 

بأهل العقاب يتعارض مع إنجاز الوعيد، وحيول دون 

بمعارضة  التصور  هذا  اصطدم  وقد  هلم،  اهلل  عقاب 

قوية من أهل السنة الذين أمجعوا عىل انه ال جيب عىل اهلل 

يشء ما، ال ثواب املطيع وال عقاب العايص، بل األمر 

يف ذلك هلل، إن شاء أثاب أو عاقب املطيع، وإن شاء 

الصواب  جانبوا  واملعتزلة  للعايص)9(،  غفر  أو  عاقب 

يف احلكم بنفي الشفاعة يف العصاة، فإن القول بإثبات 

هذه الشفاعة مما هو ثابت متواتر عن السلف؛ لثبوت 

األحاديث املتواترة بذلك، وإمجاع علامء اإلسالم عدا 

اخلالف  شقة  اتساع  يف  السبب  وربام   ،)10( املعتزلة،.. 

)6(  الفرق الكالمية اإلسالمية مدخل ..ودراسة ، ص 223. 
)7(  األصول اخلمسة املنسوب إىل القايض عبد اجلبار بن أمحد 

األسد أبادي ، ص 72 .
)8(  فرق معارصة تنتسب إىل اإلسالم ، ص ١١92 ـ ١١93.

)9(  واصل بن عطاء وأراؤه الكالمية ، ص 204ـ 205 .  
ـ   ١١92 ص   ، اإلسالم  إىل  تنتسب  معارصة  فرق    )١0(

. ١١93
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بني هذين املذهبني يرجع إىل إختالفهام يف التصور العام 

لفكرة األلوهية، فاملعتزلة تعتقد ان اهلل عادل ال يظلم 

أحدًا، وأن ما أخب به جيب أن يتحقق ليكون اهلل صادق 

يف خبه، وقد أخب بثواب املطيع وعقاب العايص، أما 

أهل السنة فهم يتصورون أن اهلل تعاىل ال حد حلريته 

وقدرته، وهذا ما يستلزم عنه إالّ يكون ألحد من حق 

القرآن برتتيب هذا  أو واجب عليه، ولو كان وعد يف 

احلق عىل نفسه )1( .

قضية  القرآن:  خلق  ومشكلة  اإلهلي  الكالم   .  6

كالم اهلل هل هو قديم أم حادث شتت أفكار الناس 

وأدخلتهم يف منازعات جدلية شديدة، ودخلت العامة 

يف النزاع، فزادوا املسائل غموضًا وشتاتًا )2(. وقد أوىل 

عناية  القرآن  وخلق  اإلهلي  الكالم  مشكلة  املعتزلة 

خاصة ، ولقد كان السبب يف ذلك هو خوفهم من أن 

فهو  اهلل(  )كالم  والقرآن  اإلهلي  الكالم  بقدم  القول 

قديم أن يشبه قول النصارى يف قدم املسيح وألوهيته 

وهو كلمة اهلل ، لذا أهتم املعتزلة هبذه املشكلة إهتاممًا 

خاصًا، وأخذت طابعًا سياسيًا حني أوعزوا إىل اخلليفة 

عقيدة رسمية  القرآن  بخلق  القول  بأن جيعل  املأمون 

بالقتل واحلبس واجللد  هلا  ُيتتبع كل معارض  للدولة 

وقطع األرزاق )3( . 

أعقد  من  األفعال  خلق  األفعال:  خلق   .  7

واملتكلمون،  الفالسفة  فيها  خاض  التي  املشكالت 

)1(  واصل بن عطاء وأراؤه الكالمية ، ص 205 .
)2(  ضحى اإلسالم ، ص 717  ـ 719 .

)3(  الفرق الكالمية اإلسالمية مدخل ..ودراسة ، ص 
219، ومفتاح السعادة ومصباح السيادة ، 157/2 .   

وقد اتفق املعتزلة عىل أن اهلل تعاىل غري خالق ألفعال 

أهنم  مع  ألفعاهلم  اخلالقون  هم  العباد  وأن  العباد، 

يؤمنون بأن اهلل تعاىل عامل بكل ما يعمله العباد، وأن 

اهلل تعاىل هو الذي أعطاهم القدرة عىل الفعل والرتك 

)4(، واملعتزلة تقول بقدرة اإلنسان عىل أفعاله؛ وذلك 

وإثبات  الرش)5(،  يفعل  والعبد  اخلري،  يفعل  اهلل  ألن 

العباد فيه نسبة الظلم واجلور  خلق اهلل تعاىل ألفعال 

إليه تعاىل واهلل منزه عن ذلك، .. ومل ينظروا إىل أن اهلل 

عز وجل هو اخلالق للعباد وأعامهلم، وال يوجب ذلك 

أن يكون اهلل تعاىل هو الفاعل ألعامهلم،..فاهلل تعاىل 

خلق ظلاًم من اتصف به من الناس كان ظالاًم، وخلق 

كذبًا من اتصف به كان كاذبًا )6(، والواقع أن كل فرقة 

واإلختيار  اجلب  مسألة  يف  جتادلت  التي  الفرق  من 

ثم  مذهبها  يوافق  ما  النصوص  من  تتلمس  كانت 

األخرى  النصوص  من  يعارضها  أن  يمكن  ما  تتأول 

اهلل  بأن  والقدرية  املعتزلة  وقول   ،)7( خاصًا  تأويالً 

الذين  الناس هم  بل  الناس،  تعاىل غري خالق ألفعال 

خيلقون أفعاهلم بأنفسهم وليس هلل تعاىل أي صنع يف 

تكذيب  فيه  قضاء،  وال  مشيئة  وال   ، قدرة  وال  ذلك 

تعاىل  الصالة والسالم، فاهلل  تعاىل ورسله عليهم  هلل 

ويقول   ،)8( َتْعَمُلوَن﴾  ُ َخَلَقُكْم َوَما  ﴿َواللَّ يقول: 

)4(  فرق معارصة تنتسب إىل اإلسالم ، ص 1182.
)5(  الفرق الكالمية اإلسالمية مدخل ..ودراسة ، ص 200 

.
)6(  فرق معارصة تنتسب إىل اإلسالم ، ص1182 ـ 1184. 

)7(  علم الكالم وبعض مشكالته ، ص 139 .
)8(  )سورة الصافات - اآلية 96( .
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َأْن  ﴿َوَما َتَشاُءوَن إاِلَّ  مشيئته  نفاذ  يف  وتعاىل  سبحانه 

ليست  اإلنسان  فمشيئة   ،)1( ُ َربُّ اْلَعامَلنَِي﴾  َيَشاَء اللَّ

السنة  أهل  وارتأى   ،)2( تعاىل  اهلل  مشيئة  عن  مستقلة 

واجلامعة عىل العكس من املعتزلة أن أفعال العباد كلها 

كلها  العباد  أفعال  خيلق  تعاىل  واهلل  تعاىل،  هلل  خملوقة 

 ،)3( مستطاع  خمري  اإلنسان  وإن  رشًا،  أو  كانت  خريًا 

تقديرًا  اهلل  اخلري والرش من  أن  تقرر  فعقيدة اإلسالم 

أزليًا، وخلقًا ، واجيادًا، عىل نحو ما وردت به نصوص 

الدين )4( . 

الكبرية:  مرتكب  عىل  احلكم  يف  اإلختالف   .  8

يف  الكبرية  صاحب  بخلود  واخلوارج  املعتزلة  تقول 

 ، تعاىل  اهلل  إىل  موقفه  بإرجاء  املرجئة  وتقول  النار، 

بجواز  الامتريدية  وتقول  الوعيد،  آيات  يف  وتتوقف 

العفو عنه، وهلل أن يعذبه بقدر ذنبه، أو أن يعفو عنه، 

لكنه ال خيلد يف النار )5(، أما مذهب السلف يف صاحب 

عىل  القائم  الرأي  وهو  املشيئة،  حتت  أنه  فهو  الكبرية 

احلق املوافق للكتاب والسنة )6( ، وأهل السنة متفقون 

كلهم عىل أن مرتكب الكبرية ال يكفر كفرًا ينقل عن 

)1(  )سورة التكوير - اآلية 29( .
)2(  فرق معارصة تنتسب إىل اإلسالم ، ص 1169 ـ 1170 

.
)3(  علم الكالم وبعض مشكالته ، ص 148 ـ 149 . 

)4(  املصدر نفسه ، علم الكالم وبعض مشكالته ، ص 
 . 138

)5(  الفرق الكالمية اإلسالمية مدخل ..ودراسة ، ص 408 
.

)6(  فرق معارصة تنتسب إىل اإلسالم ، ص 1166 يف 
اهلامش .

امللة بالكلية .. ومتفقون عىل أنه ال خيرج من اإليامن 

واإلسالم ، وال يدخل يف الكفر، وال يستحق اخللود 

عىل  املعتزلة  احتجت  ولقد  الكافرين)7(.  مع  النار  يف 

خلود صاحب الكبرية يف النار بأن القول بجواز العفو 

عنه فيه خلف آليات الوعيد؛ إذ أن األخبار بتعذيب 

الذنوب عامة ومطلقة ولو أخرج منها يشء  مرتكبي 

لكان خلفًا وكذبًا عىل اهلل تعاىل )8( .

جعل  وقد  اإليامن:  حقيقة  يف  اإلختالف   .  9

اخلوارج العمل من اإليامن وركن من أركانه األساسية، 

وتعويل اخلوارج عىل العمل ألهنم أهل سلوك عمي 

وليس الدين عندهم جمرد اعتقاد نظري، بل البد من 

مطابقة السلوك هلذا اإلعتقاد، وهم قد جعلوا اإليامن 

تصديق بالقلب وإقرار باللسان وعمل باألركان، وهم 

الفقهاء  معظم  ولرأي  املعتزلة  لرأي  بذلك  موافقون 

اإليامن  من  العمل  أخرجوا  واملرجئة   .)9( واملحدثني 

تصديق  هو  واإليامن  اجلوارح،  عمل  هو  ..فالعمل 

بالقلب، وإرتكاب الذنوب يف رأهيم ال هيدم العقيدة، 

والخيرج اإلنسان من اإليامن، بل جيعل صاحبه فاسقًا 

يتوىل اهلل حسابه وعقابه )10(، وعىل الرغم من التباين 

يف الرأي بني فرق املرجئة فأهنم مجيعًا قد اتفقوا عىل أن 

)7(  رشح العقيدة الطحاوية، اإلمام القايض عي بن أيب العز 
الدمشقي ، ص 442 .

)8(  الفرق الكالمية اإلسالمية مدخل ..ودراسة ، ص 
.409

)9(  املصدر نفسه ، الفرق الكالمية اإلسالمية مدخل 
..ودراسة ، ص 176 .

)10(  املصدر نفسه ، الفرق الكالمية اإلسالمية مدخل 
..ودراسة ، ص 56 . 
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اإليامن إعتقاد وتطبيق فقط، أما عمل اجلوارح فليس 

رشطًا يف صحة إيامن املسلم )1( . 

الفرق  عىل  أخذت  التي  املؤاخذات  ومن   .  10

الذي  األول  املنفذ  كانت  أهنا  هي  كذلك  الكالمية 

اليونانية،  الفلسفة  إىل  املسلمني  فالسفة  منه  دخل 

فاملعتزلة أول من استعان بالفلسفة، واستقوا منها يف 

واصل  بعد  املعتزلة  شيوخ  تأثر  وقد  نزعاهتم،  تأييد 

الصفات  نفي  يف  مقالته  يؤيدون  فأخذوا  بالفلسفة 

بقول  قالوا  أن  إىل  هبم  األمر  وانتهى  عقلية،  بباهني 

أقوال  من  كثرية  فأقوال   ،)2( الشأن  هذا  يف  الفالسفة 

نقل  بعضها  وغريهم  واجلاحظ  اهلذيل  وأيب  النظام 

بحت من أقوال فالسفة اليونان، وبعضها دخله يشء 

سمي  إنام  الدمشقي:  العز  أيب  وعن  التعديل)3(،  من 

هؤالء أهل الكالم ألهنم مل يفيدوا علاًم مل يكن معروفًا، 

وإنام أتوا بزيادة كالم قد ال يفيد، وهو ما يرضبونه من 

كالم  عد  وقد  باحلس)4(،  علم  ما  إليضاح  القياس 

أهل اإلعتزال وأمثاله كالمًا مموهًا يشبه الكالم وليس 

باعتبار مسائله، وعلم غري  بذاك، فذلك علم رشعي 

رشعي باعتباردالئله )5( .

)1(  واصل بن عطاء وأراؤه الكالمية ، ص 212 ـ 213 .
)2(  الكالم وبعض مشكالته ، ص 114 .

)3(  ضحى اإلسالم ، ص 693 .
)4(  رشح العقيدة الطحاوية، اإلمام القايض عي بن أيب العز 

الدمشقي ، ص 242 .
)5(  مفتاح السعادة ومصباح السيادة ، 2 / 133.

المبحث الثاني
موقف العلماء الشرعي من 

اإلشتغال بعلم الكالم
الكالمية  الفرق  حجج  األول:  المطلب 

في دفع الشبه عنها

الكالم  مسائل  يف  يبحثون  املتكلمون  كان        

ويقررون قواعده ويضعون مبادئه. وكان املعتزلة أول 

وعلم  البالغة،  وعلم  الكالم،  علم  أسس  وضع  من 

كانوا  إهنم  للمعتزلة  يذكر  ومما   ،)6( واملناظرة  اجلدل 

بجهود  وقاموا  الزندقة،  مبادىء  صد  يف  قوية  شوكة 

كثيفة لنرش اإلسالم، إاّل إهنم مل حيسنوا الترصف إزاء 

القول بخلق القرآن وغريه من املبادىء التي عجلت 

بإضطهادهم بعد قوهتم وشدة جانبهم )7(، فقد ُانتدبوا 

للرد عىل أهل البدع والضالل، وكان املهدي أول من 

أمر اجلدليني من أهل البحث من املتكلمني بتصنيف 

الكتب يف الرد عىل امللحدين ..وأقاموا الباهني عىل 

احلق  فأوضحوا  امللحدين،  شبه  وأزالوا  املعاندين، 

املسلمني  من  املتكلمون  عمل  وقد   ،)8( للشاكني 

بجد يف نرش الدعوة، وعىل رأسهم املعتزلة، ذلك أن 

هؤالء املتكلمني هم الذين كانوا يبحثون يف اإلسالم، 

حني  عىل  العقل،  طريق  من  وتعاليمه  آراءه  ويعللون 

من  اإلسالم  خيدمون  كانوا  واملفرسين  املحدثني  أن 

العقل  مع  متشيًا  املتكلمون  فاضطر  النقل،  طريق 

)6(  ضحى اإلسالم ، ص693 ، 758 .
)7(  فرق معارصة تنتسب إىل اإلسالم ، ص 1164 .

)8(  ضحى اإلسالم ، ص 138.
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فاستعانوا  سبيلهم،  يف  ُيعينهم  ما  بكل  يتسلحوا  أن 

باملنطق اليوناين يصوغون يف قوالبه قضاياهم، وعرفوا 

وقرأوا  بقوانينها،  وتقيدوا  واملناظرة،  اجلدل  آداب 

كتب  يف  نظروا  ثم   .. اليونانية  الفلسفة  كتب  بعض 

املحدثون  فيها، ومل يكن  الديانات األخرى وتبحروا 

أنام  بمناهضتهم،  يقوموا  أن  يستطيعون  وأمثاهلم 

به هم  للقيام  انفسهم  وانتدبوا  ذلك  استطاعوا  الذين 

املتكلمون )1(. كانت نظرة املعتزلة يف توحيد اهلل نظرة 

يف غاية السمو والرفعة .. وحاربوا األنظار الوضعية 

مثل أنظار املجسمة )2(، فقد قاوم املتكلمون يف كافة 

اإلجتاهات القول باجلسمية الذي كان نتيجة للتيارات 

األجنبية، مثل الدياناتت الرشقية القديمة، وتأثرت به 

التشبيه،  نزعات  املتكلمون  وعارض  الفرق،  بعض 

بأن معنى اجلسمية  القول  واعتمدوا يف ردودهم عىل 

منفي عن اهلل تعاىل، إذ تعني احلد والنهاية، وأنه مؤلف 

ومركب، وغري ذلك من معاين اجلسمية التي ال تليق 

يف حق اهلل تعاىل، ولقد كان املعتزلة من أوائل من قاوم 

)3(. وعندما يتمسك املعتزلة بوحدانية  النزعات  هذه 

اهلل تعاىل وجعله أصل من أصول الدين فهم حياولون 

الديانات  أصحاب  من  منكريه  مواجهة  يف  إقراره 

تقرير ذلك يعطون  املخالفة لإلسالم، وهم يف سبيل 

صورة لتنزيه اهلل تعاىل ووحدانيته بعيدة عن كل صور 

)1(  املصدر نفسه ، ضحى اإلسالم ، ص303 ، 322  ـ 
. 324

)2(  املصدر نفسه ، ضحى اإلسالم ، ص 737 . 
)3(  الفرق الكالمية اإلسالمية مدخل ..ودراسة ، ص 154 

.

التي  النزعات  تلك  ويقاومون  والتشبيه،  التجسيم 

ترسبت داخل البيئة اإلسالمية عند بعض فرق الغالة 

التنزيه  ذلك  تأكيد  يف  وإمعانًا  اإلسالم،  إىل  املنتسبة 

حتى  قديمة؛  صفات  تعاىل  هلل  تكون  أن  نفوا  املطلق 

التجسيم  نفي  املعتزلة  ولتأكيد  القدم،  يف  تشاركه  ال 

والتشبيه أولوا اآليات القرآنية التي قد يوحي ظاهرها 

بالتجسيم والتشبيه، وتعلق بظاهرها القائلون بالتشبيه 

 .)4( لإلسالم  املنتسبة  الفرق  بعض  من  والتجسيم 

وجل  عز  اهلل  بأفعال  يتعلق  ما  بالعدل  يريدون  وهم 

القبح عنها، بام فيه  التي يصفوهنا كلها باحلُسن ونفي 

رضاءًا  وجل،  عز  اهلل  عن  القبيحة  العباد  أعامل  نفي 

إىل اهلل  القبيح  الفعل  نسبة  وخلقًا؛ ألن ذلك يوجب 

تعاىل وهو منزه عن ذلك )5(. ورأى املعتزلة أن القول 

الصفات؛  أنكروا  كام  للقديم،  تعديل   القرآن  بقدم 

فيها  ألن  تعاىل،  اهلل  رؤية  وأنكروا  تعديدًا،  فيها  ألن 

)6(، وقد  كبريًا يف نرش مذهبهم  وبذلوا جهدًا  جتسياًم، 

أظهر واصل بن عطاء رأس فرقة املعتزلة القول بنفي 

قديمة  صفة  أو  معنى  أثبت  ومن  قال  إذ  الصفات،.. 

فقد أثبت إهلني )7(، وهذا يعني بعبارة أخرى أن إثبات 

الذات  جانب  إىل  صفة  كان  ولو  حتى  قديم  هو  ما 

اآلهلية معناه إثبات قديمني: الذات والصفة، وعندئذ 

بنفي  القول  يكون  وقد  إهلني،  يثبت  من  بمثابة  يكون 

)4(  املصدر نفسه ، الفرق الكالمية اإلسالمية مدخل 
..ودراسة ، ص204، 206 . 

)5(  فرق معارصة تنتسب إىل اإلسالم ، ص 1181.
)6(  ضحى اإلسالم ، ص 830 ـ 831 .

)7(  امللل والنحل ، 1 / 46 .
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رد  كاجلهمية  تقدمه  من  وعند  واصل  عند  الصفات 

شبهات  من  واملجسمة  املشبهة  أثاره  لام  طبيعي  فعل 

وأصحابه  واصل  هنض  أذ  والصفات،  الذات  حول 

األخطار  وجتنيبها  اإلسالمية،  العقيدة  عن  للدفاع 

املحدقة هبا، إاّل أنه يف دفاعه هذا بالغ يف اإلجتاه املضاد 

أو  الصفات  نفي  يف  وأصحابه  هو  فوقع  للتشبيه، 

التعطيل )1(، فام دعا املعتزلة إىل القول بنفي الصفات 

مذاهب  بدحض  اإلسالمية،  العقائد  عن  الدفاع  هو 

املشبهة واملجسمة، وهم أيضًا كانوا خيشون أن يؤدي 

عن  مستقلة  الصفات  إثبات  يف  الصفاتية  بعض  قول 

الذات إىل اعتبارها جواهر مستقلة، أو أقانيم كام هو 

صفات  األقانيم  يعتبون  الذين  النصارى  عند  احلال 

تسلسالً  عقائدهم  املعتزلة  وقد سلسل   .)2( مشخصة 

من  مركبًا  وال  مادة  ليس  تعاىل  اهلل  كان  فإذا  منطقيًا، 

مادة فليس له يدان، وال وجه، وال عينان؛ ألن ذلك 

مركبًا  كالً  ليس  تعاىل  واهلل  كل،  من  جزء  عىل  يدل 

من أجزاء، وإاّل لكان مادة، وإذا كان كذلك فليست 

أن  إاّل  قدرهتا  يف  وليس  خلقت،  التي  عيوننا  تدركه 

ترى ما هو مادة، وما هو من جهة، وليس كالمه تعاىل 

بلسان وأصوات، وإاّل لكان جساًم، وإنام خيلق الكالم 

واألصوات كام خيلق سائر األشياء، ومن ذلك القرآن، 

وهكذا كانت كل نقطة تسلم إىل التي تليها، فيسريون 

متى  كانت،  مهام  النتائج  من  خوف  غري  من  فيها 

)1(  الفرق الكالمية اإلسالمية مدخل ..ودراسة ، ص113 
ـ 114 . 

)2(  علم الكالم وبعض مشكالته ، ص 121.    

عن  نشأ  ولقد   .)3( العقل  يسايرون  أهنم  إىل  أطمأنوا 

أهم مشكلة كالمية  النرصانية واإلسالم  اخلالف بني 

حمدث  أم  قديم  هو  وهل  اهلل(  )كالم  مشكلة  وهي 

هذه  إزاء  متشددًا  موقفًا  املعتزلة  اختذ  لقد  ؟  خملوق 

املسألة، فقالوا بخلق القرآن )كالم اهلل(؛ وذلك حتى 

النصارى  بقول  اإلهلي  الكالم  بقدم  القول  يتشابه  ال 

بقدم املسيح وهو )كلمة اهلل(، وجعلوا القول بخلق 

الكالم اإلهلي عقيدة رسمية للدولة يف عهد املأمون .. 

وأنكر احلنابلة وصف القرآن بأنه خملوق، وكانت فتنة 

ـ  املتكلمون  دلل  ولقد  للحنابلة،  وحمنة  املسلمني  بني 

واملعتزلة منهم عىل اخلصوص ـ عىل معنى مغاير متامًا 

تنطوي  ال  فهي  )الكلمة(  من  النصارى  يفهمه  لام 

تتضمن وجودًا  ما عىل األلوهية واألزلية، وال  بحال 

بقدم  القول  أن  ورأوا   . مولده  عىل  سابقًا  للمسيح 

القرآن وأنه غري خملوق فيه أيضًا مساواة بني اهلل تعاىل 

والتشبيه  الرشك  هو  وهذا  الكالم،  من  أنزل  ما  وبني 

بعينهام )4(. وقد برر املعتزلة قوهلم بأن اإلنسان خالق 

كان  ولام  رش،  اإلنسانية  األفعال  بعض  بأن  ألفعاله 

عن  إذن  صادرة  فهي  رش..  هو  ما  عنه  يصدر  ال  اهلل 

اإلنسان، فاإلنسان هو الفاعل للخري والرش، واإليامن 
والكفر، والطاعة واملعصية، وهو املجازي عىل فعله 

)5(. ويعتب القول بتسمية مرتكب الكبرية ويف احلكم 

ظهرت  التي  املحاوالت  أهم  من  املعتزلة  عند  عليه 

)3(  ضحى اإلسالم ، ص 738 . 
)4(  الفرق الكالمية اإلسالمية مدخل ..ودراسة ، ص 

. 219 ،101
)5(  امللل والنحل ، 1 / 47 .
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عىل ساحة الفكر اإلسالمي ألهناء الرصاع السيايس، 

واخلالف الديني بني املسلمني، ويف اآلن نفسه دعوة 

رصحية إلعادة التامسك الديني واخللقي، وبالتايل مجع 

الرأي  املسلمني وتوحيد صفوفهم، ولكن هذا  كلمة 

أما من جهة اشتغاهلم   .)1( مبالغة وتطرف  مل خيل من 

بالفلسفة، وترسهبا إىل علومهم وآرائهم، فقد دفعتهم 

إىل ذلك احلاجة؛ لوقوفهم أمام خصومهم جيادلوهنم 

بمثل حججهم، وهذا اضطرهم إىل أن يقرأوا الفلسفة 

اليونانية، وينتفعوا باملنطق وبالالهوت اليونانيني )2(، 

املعارك  كانت  فقد  العقل  عىل  اعتامدهم  جهة  ومن 

الرشقي  الفكر  ضد  املتكلمون  خاضها  التي  الفكرية 

القديم املتمثل يف الديانات الرشقية من ثنوية ودهرية 

وغريهم هي املهمة الرئيسية للمتكلمني .. ولقد كانت 

العامل  هي  واآلراء  األفكار  هلذه  املتكلمني  خمالفة 

الرئيي وراء التكوين العقي عند املتكلمني )3( .

الرشعي  واحلكم  الكالم  علم  الثاين:  املطلب 

لإلشتغال به .

بني  الكالم  علم  من  موقفهم  يف  العلامء  اختلف    

مؤيد ومعارض له ، ومن اختذ موقفًا وسطًا بني هذه 

اآلراء ، ولكل فريق حججه يف اختاذ هذه املواقف .

املشتغلني  عىل  اهلل  رمحهم  واملجتهدين  الفقهاء  أنكر    

بالكالم، فقال اإلمام مالك: ال جتوز شهادة أهل البدع 

األهواء  بأهل  أراد  أصحابه  بعض  قال  واألهواء، 

)1(  واصل بن عطاء وأراؤه الكالمية ، 238 .
)2(  ضحى اإلسالم ، ص 692 .

)3(  أبو منصور الامتريدي وآراؤه الكالمية ، ص 430 .

اإلمام  وعن   ، كانوا)4(  مذهب  أي  عىل  الكالم  أهل 

الشافعي قال: إياكم والنظر يف الكالم .. ، لقد رأيت 

أهل الكالم يكفر بعضهم بعضًا، ورأيت أهل احلديث 

الكفر،  من  أهون  والتخطئة  بعضًا،  بعضهم  خيطىء 

عز  اهلل  هنى  ما  بجميع  املرء  يبتىل  ألن  أيضًا:  وقال 

وجل عنه سوى الرشك باهلل خري له من الكالم، وقال 

أيضًا: لقد أطلعت من أصحاب الكالم عىل يشء ما 

يف  حكمي  أيضًا:  وقال  ذلك،  يقول  مسلاًم  أن  ظننت 

باجلريد، ويطاف هبم يف  الكالم أن يرضبوا  أصحاب 

الكتاب  ترك  من  جزاء  هذا  فيقال  والعشائر،  القبائل 

والسنة وأخذ يف الكالم )5(. وقال اإلمام أمحد: ال يفلح 

صاحب كالم أبدًا، وال ترى أحدًا ينظر يف الكالم إاّل 

يف قلبه مرض )6( . وقد ورد عن محاد بن أيب حنيفة أنه 

كان يتكلم يف الكالم فنهاه أبوه عن ذلك، مع أن أبو 

حنيفة نفسه تكلم يف علم الكالم )7(، وآراء املعارضني 

تعاىل قد  أن اهلل  أواًل:  تقوم عىل:  بإجياز  الكالم  لعلم 

الرسول  ووضحها  الكتاب  يف  الدين  أصول  استوىف 

، وبذا مل يكل الناس إىل عقوهلم يف يشء من الدين 

)4(  مفتاح السعادة ومصباح السيادة ، أمحد بن مصطفى 
الشهري بطاش كبى زادة ، 2/ 137.

)5(  مناقب اإلمام الشافعي ، اإلمام فخر الدين الرازي)ت 
606هـ(، حتقيق الدكتور أمحد حجازي السقا، ص 99 ـ 

101. ورشح أصول اعتقاد أهل السنة واجلامعة ، الشيخ أيب 
القاسم بن منصور الطبي األلكائي )ت 418هـ(، ص 140 

.
)6(  مفتاح السعادة ومصباح السيادة ، 2 /  138 .

)7(  املصدر نفسه، مفتاح السعادة ومصباح السيادة ، 2 / 
. 141
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الوقوف  أكثروا  الرآي  هذا  أصحاب  أن  ثانيًا:   ..

عزوف  من  والتابعون  الصحابة  عليه  كان  ما  عىل 

النظر  أن  يرون  فأهنم  الدين،  يف  والنظر  البحث  عن 

النبي  فات  لام  خريًا  كان  لو  الدين  أصول  يف  العقي 

 وأصحابه ريض اهلل عنهم أمجعني ولتكلموا فيه، 

ثالثًا: ما يتولد من استخدام علم الكالم من رش وفتنة 

  1(. وللرد عىل ذلك فإنه مل تنترش يف عهد الرسول(

والصحابة مثل هذه املسائل، لذا مل يؤثر عنهم اخلوض 

وأنه  الكالم  لعلم  املطلقة  املعارضة  فإن  لذلك  فيها، 

 .  )2( بإطالق  قبوله  يمكن  ال  عسري  أمر  ذاته  يف  حمرم 

وما نقل عن بعض السلف من الطعن فيه واملنع عنه 

حتصيل  عن  والقارص  الدين،  يف  للمتعصب  هو  فإنام 

واخلائض  املسلمني،  عقائد  إفساد  والقاصد  اليقني، 

فيام ال يفتقر إليه من غوامض املتفلسفني، وإال فكيف 

وأساس  الواجبات  أصل  من  هو  عام  املنع  يتصور 

إىل  تؤدي  واجلدل  املناظرة  ألن  أو  املرشوعات)3(، 

إثارة الفتن والبدع وتشويش العقائد، أو يكون الناظر 

وعلم   ،)4( للحق  ال  للغلبة  طالبًا  أو  الفهم،  قليل  فيه 

فهو  مرضة:  وفيه  منفعة  فيه  الغزايل  يقول  كام  الكالم 

مندوب  أو  حالل  اإلنتفاع  وقت  يف  منفعته  بإعتبار 

)1(  مفتاح السعادة ومصباح السيادة ، 2  / 136. والفرق 
الكالمية اإلسالمية مدخل ..ودراسة ، ص 106.

)2(  الفرق الكالمية اإلسالمية مدخل ..ودراسة ، ص 
.107

)3(  رشح العقائد النسفية ، اإلمام سعد الدين التفتازاين )ت 
791هـ( ، ص 25.

)4(  مفتاح السعادة ومصباح السيادة ، 2 / 137.

إليه، أو واجب كام يقتضيه احلال، وهو بإعتبار مرضته 

طعن  وحيمل   .)5( حرام  وحمله  اإلسترضار  وقت  يف 

إن  منها:  تأويالت  الكالم عىل عدة  الشافعي يف علم 

الزمان بسبب خوض  العظيمة وقعت يف ذلك  الفتن 

الذم إىل  أو أن يرصف ذلك  القرآن،  الناس يف مسألة 

أبو  ونبه   .)6(  .. عليه  البدعة  أهل  كان  الذي  الكالم 

حنيفة رمحه اهلل إىل أن علة علم الكالم ال ترجع إىل طبيعة 

املتكلمني  استخدام  سوء  إىل  ترجع  بل  ذاته  الكالم 

للجدل، إذ يصبح اجلدل غاية يف ذاته وال يكون سبيالً 

موصالً إىل احلقيقة، بل سبيل إفحام اخلصم وتكفريه 

الفتنة والفرقة  ، وهذا بدوره أيضًا يؤدي إىل حدوث 

بني مجاعة املؤمنني، خاصة بعد أن خاض املتكلمون 

وكان  عرصهم،  وليدة  كانت  وتفريعات  مسائل  يف 

يف  كبري  أثر  املتكلمون  اتبعه  الذي  اجلديل  للمنهج 

كل  يكفر  أصبح  حتى  بينهم،  اخلالفات  هذه  إتساع 

إليه  احلاجة  عند  مباح  الكالم  فعلم   .)7( فريق خمالفيه 

يف إزالة الشكوك يف أصول العقائد والذود عن الدين 

عن  والكشف  حججهم،  ورد  املبتدعني،  شبه  ضد 

احلق عىل  عقيدة  يشوشون  كادوا  للسنة،  أمور خمالفة 

املتكلمني،  طائفة  وتعاىل  سبحانه  اهلل  فأنشأ  أهلها، 

مرتب  بكالم  املأثورة  السنة  لنرصة  دوافعهم  وحرك 

يكشف عن تلبيسات أهل البدعة املحدثة عىل خالف 

)5(  نقالً عن رشح العقيدة الطحاوية، اإلمام القايض عي بن 
أيب العز الدمشقي )ت 792هـ( ، ص 237 . 

)6(  مناقب اإلمام الشافعي ، ص 103 .
)7(  الفرق الكالمية اإلسالمية مدخل ..ودراسة ، ص 105 

.112 ،
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ويشرتط   .)1( وأهله  الكالم  نشأ  فمنه  املأثورة،  السنة 

بالعقل،  الرشع  تأييد  فيه  القصد  يكون  أن  الكالم  يف 

وأن تكون العقيدة مما وردت يف الكتاب والسنة، ولو 

 ،)2( فات أحد هذين الرشطني ال يسمى كالمًا أصالً 

العلامء يف علم الكالم، وألفوا املؤلفات  ولقد صنف 

القرآن  من  املتكلمون  اختذ  ولقد  ذلك.  يف  الكثرية 

القرآن  العلم، وبينوا أن  لقيام  أساسًا ألدلتهم ومبرًا 

يدعو للنظر والبحث والتأمل ..، وأن ما خاضوا فيه 

من أبحاث مل يكن منهيًا عنه يف القرآن، بل كان القرآن 

الكريم داعيًا ومساندًا لتلك األبحاث التي تقوم عىل 

اإلستدالل العقي عىل صحة العقائد اإليامنية )3( .

العقيدة  قضايا  يتناول  الكالم  علم  موضوع  إن     

هي  بل  فحسب  وزمانية  آنية  ليست  القضايا  وهذه 

عىل  تقوم  ..فهي  بعينه  زمان  ختص  ال  عامة  قضايا 

والبد  واإلنسان،  وتعاىل  سبحانه  اهلل  بني  العالقة 

من تصور برشي وفهم هلذه العالقة، وإذا كان علامء 

العالقة  هلذه  وفهمهم  تصوراهتم  قدموا  الكالم 

يف  السائد  العلم  عىل  قائمة  كانت  التصورات  فهذه 

التطور العلمي فقد اتسعت معرفة  عرصهم، ونتيجة 

اإلنسان بنفسه وبالعلم الطبيعي، وبذا تتغري مفاهيمنا 

وتصوراتنا لتلك العالقة تبعًا لتطور العلم ومعطياته، 

فقد  املنهج  حيث  من  أما  املوضوع،  حيث  من  هذا 

)1(  املنقذ من الضالل ، اإلمام أيب حامد الغزايل)450هـ ـ 
1059م/ 505هـ ـ 1111م( ، ص 175 ـ 176 .

)2(  مفتاح السعادة ومصباح السيادة ، 2 / 132 .
)3(  الفرق الكالمية اإلسالمية مدخل ..ودراسة ، ص 

.102

بنى املتكلمون أدلتهم عىل نمط اإلستدالل الفلسفي 

طبيعة  أما  العقلية،  األقيسة  واستخدام  واملنطقي، 

والتجربة  الواقع  عىل  تقوم  فهي  عرصنا  يف  األدلة 

باحلقائق  اإلستشهاد  إىل  يدعوا  ..والقرآن  والعلم 

ملناطق  وحتديده  العلم  عليها  يقوم  التي  امللموسة 

إدراك  داخل  توجد  ال  أمور  هناك  ..وأن  البحث 

اإلنسان، وطالب باإليامن اإلمجايل بأمور الغيب دون 

تفصيل فيها، وذلك؛ ألن العلم اإلنساين حمدود وليس 

العلوم  من  الكالم  علم  فإن  لذلك   ،)4( مطلقًا  علاًم 

املتجددة والرضورية وله أمهية يف كل األزمنة .

الخاتمة 
   يعد علم الكالم أهم فروع الفلسفة اإلسالمية، 

اإلسالمية،  العقيدة   أصول  يف  يبحث  علم  وهو 

ويتضمن استخدام احلجج واألدلة والباهني إلثبات 

العقيدة اإلسالمية، ودفع الشبه عنها عن طريق العقل، 

فرق  عدة  ظهور  اإلسالمي  الفكر  تاريخ  شهد  ولقد 

كالمية أختذت من علم الكالم مهمة هلا يف الدفاع عن 

عقيدة اإلسالم بوجه التيارات املعادية، وكان سلوك 

يف  العقائد  بعض  حلالة  فعل  بردة  أشبه  الفرق  هذه 

زمنها، فآراء الفرق الكالمية كانت تعكس ما جيري يف 

احلياة اإلسالمية يف ذلك الوقت من رصاع بني امللل 

والنحل، ومن مشكالت واجهت األمة اإلسالمية يف 

تطورها وارتقائها، لكنها ولألسف وقعت يف أخطاء 

املالحظات  أو  التوصيات  ومن  عقدية.  وخمالفات 

)4(  املصدر نفسه ، الفرق الكالمية اإلسالمية مدخل 
..ودراسة ، ص 111.
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التي أذكرها يف هناية البحث :

1 . إن الدين اإلسالمي ال خيالف العقل بل يتفق 

مصدرًا  العقل  كون  بني  التفريق  جيب  لكن  معه، 

للمعرفة، وبني كونه أداة لبلوغها .

2 . تبسيط علم الكالم وجعله سهالً ميرسًا للفهم، 

واإلبتعاد به عن التعقيدات التي حلقته بمرور الزمن .

علم  يمثل  إسالمية،  فلسفة  وتكوين  إجياد   .  3  

الكالم القديم جانبًا مهاًم يف صياغتها، واألخذ منه بام 

يوافق العقيدة الصحيحة للمسلمني . 

المصادر والمراجع 
القرآن الكريم .

1 . أبو منصور الامتريدي وآراؤه الكالمية ، دكتور 

عي عبد الفتاح املغريب ، مكتبة وهبة ، القاهرة ، ط2 ، 

1430هـ / 2009م .

عبد  القايض  إىل  املنسوب  اخلمسة  األصول   .  2

اجلبار بن أمحد األسد أبادي )320هـ ـ 415هـ(، حتقيق 

دكتور فيصل بدير عون، الكويت ، ط1 ، 1998م .

واجلامعة،  السنة  أهل  اعتقاد  أصول  رشح   .  3

)ت  األلكائي  الطبي  منصور  بن  القاسم  أيب  الشيخ 

418هـ(، مكتب دار البصرية، مرص.

الدين  سعد  اإلمام  النسفية،  العقائد  رشح   .  4

، دار إحياء  التفتازاين )ت 791هـ(، حتقيق عي كامل 

الرتاث العريب ، بريوت ، لبنان .

عي  القايض  اإلمام  الطحاوية،  العقيدة  رشح   .  5

دكتور  حتقيق  792هـ(،  الدمشقي)ت  العز  أيب  بن 

الرتكي، شعيب األرنؤوط،  عبدالله بن عبد املحسن 

مؤسسة الرسالة .

6 . ضحى اإلسالم ، أمحد أمني ، مؤسسة هنداوي 

، القاهرة ، مرص .
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religious institutions and their role in keeping up them with 
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 الملخص
 كان وال يزال للمؤسسات التعليمية وخاصة الدينية منها دور كبري يف توجيه املجتمع نحو الفضيلة واخلري، 

وال خيفى علينا مجيعًا ما سببته جائحة كورونا من متغريات يف حياة سكان الكرة األرضية عامة واملسلمني خاصة، 

حيث تسببت يف إغالق املطارات واجلامعات والكثري من الرشكات الكبى، كام أثرت عىل العملية التعليمية يف 

املدارس واجلامعات، ولكن املؤسسات التعليمية مل تقف مكتوفة األيدي إثر هذه اجلائحة، بل حاولت مواكبتها 

بام يتناسب مع هذا الظرف الطارئ، ومنها جامعتنا)جامعة وان يوزنجوييل( وحتديدًا كلية اإلهليات؛ حيث تابع 

العنكبوتية، ومن  العلم واملعرفة عن بعد للتالمذة، وعب الشبكة  التدريي مهمته اإلنسانية يف إيصال  الكادر 

خالل برنامٍج خاٍص بجامعتنا.

ويف هذه الورقة البحثية سوف يتم احلديث عن ذلك كله بالتفصيل، وعن كيفية التعليم عن بعد إن شاء اهلل 

تعاىل.

الكلامت املفتاحية: املؤسسات التعليمية، املؤسسات الدينية، التعليم عن بعد، جائحة كورونا، اجلامعات، 

البامج احلديثية، كليات اإلهليات.

Abstract
Educational institutions, especially religious ones, had and still have a major role 

in guiding society towards virtue and goodness, and it is not hidden from all of us 
that the Corona pandemic  caused changes in the live of people in general and Mus-
lims in particular, as it caused the closure of airports, universities and many major 
companies, and also affected the educational process in schools and universities, but  
Educational institutions did not stand with folded hands During this pandemic , but 
tried to keep  up with it in proportion to the emergency circumstance, including our 
university (Van YÜZÜNCÜ YIL University), and in particular the Faculty of Theol-
ogy, where the teaching staff continued their humanitarian mission to deliver science 
and knowledge from a way to students via the Internet through a special program  at 
our university.

In this research paper, all these topics will be discussed in detail and how to teach 
at a distance, God willing.

Keywords: educational institutions, religious institutions, distance education, the 
Corona pandemic, universities, modern programs, theology colleges.
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المبحث األول
المؤسسات التعليمة ودورها 

في الحياة
تعريف  عن  البحث  عند  املؤسسة:  تعريف 

بأهنا:  عنها  نعب  أن  يمكن  التعليمية  للمؤسسات 

املؤسسات التي تم إنشاءها من أجل التعليم، واهلدف 

واملعابد  املساجد  وهي  املجتمع،  وبناء  تطوير  منها 

وهي  واجلامعات،  واملعاهد  واملدارس  والكنائس 

عادة تكون مرخصة من ِقبل وزارة من وزارات الدولة 

والتعليم  البحث  وزارة  أو  والتعليم،  الرتبية  كوزارة 

عدة  املؤسسات  وهلذه  األوقاف،  وزارة  أو  العايل، 

أنواع، لذا يمكن القول: إن كل مؤسسة كان اهلدف من 

إنشاءها التعليم يمكن تسميتها باملؤسسة التعليمية.

َعلم  يقال:  اليقني،  العلم  لغة:  التعليم  تعريف   -

يعلم إذا تيقن، وجاء بمعنى املعرفة أيضًا، فيقال: َوإَِذا 

َكاَن  َوإَِذا  َمْفُعوَلنْيِ  إىَل  ى  َتَعدَّ اْلَيِقنِي  بَِمْعنَى  َعِلَم  َكاَن 

ُن َمْعنَى  ى إىَل َمْفُعوٍل َواِحٍد َوَقْد ُيَضمَّ بَِمْعنَى َعَرَف َتَعدَّ

َوَأْعَلْمُتُه  بِِه  َوَعِلْمُت  َعِلْمُتُه  َفُيَقاُل  اْلَباُء  َفَتْدُخُل  َشَعَر 

َذلَِك  َوَغرْيَ  نَْعَة  َوالصَّ اْلَفاحِتََة  ْمُتُه  َوَعلَّ بِِه  َوَأْعَلْمُتُه  اخْلََبَ 
َم َذلَِك َتَعلُّاًم.)1( َتْعِلياًم َفَتَعلَّ

املؤسسات  )أعني  احلياة  يف  دورها  عند  أما 

التعليمية منذ  املؤسسات  أن  املعلوم  التعليمية(، فمن 

الرتبية والتعليم بني كافة  نشأهتا كان اهلدف منها نرش 

)١(  الفيومي، أمحد بن حممد بن عيل، املصباح املنري يف غريب 
الرشح الكبري، ج427/2. كتاب العني مع الالم، باب:ع 

م ل.

الطبقات، والتقليل من عدد األميني يف العامل، واحلث 

عىل توعية الناس يف كل ما هيمهم يف حياهتم االجتامعية 

إىل  باإلضافة  والسياسية،  والثقافية  واألرسية  واملهنية 

جمموعة أخرى من األهداف لتحسني مستوى التعليم 

وتشجيع  واإلبداع،  التفكري  مستوى  ورفع  والرتبية، 

اجلميع عىل إعداد أنفسهم أعدادًا سلياًم عقليًا ونفسيًا 

واجتامعيًا وصحيًا وأخالقيًا، خاصة يف الدين اإلسالم 

تربية  يف  كبري  بدور  والكتاتيب  املساجد  قامت  فقد 

األمة وتعليمها مقاصد الرشيعة وأهدافها يف خلق بيئة 

وبناء  الرفيعة،  األخالق  عىل  قائمة  نظيفة،  اجتامعية 

املنكرات واملحرمات  جمتمع إسالمي سليم خايل من 

حياهتم  عىل  الناس  كل  يأمن  جمتمع  واجلرائم، 

الكبري  الصغري  فيه  حيرتم  وأعراضهم،  وممتلكاهتم 

الفقراء،  األغنياء  ويرتاحم  الضعيف،  القوي  ويرحم 

يف  والنظام  العدل  وينترش  واألمان  األمن  يسود  حتي 

أرجاء املعمورة.

املؤسسات  أهداف  من  إن  القول:  يمكن  كام   

التعليمية احلكومية املحافظة عىل هوية الوطن، وغريها 

من األهداف.

املؤسسات  التعليمية:  املؤسسات  أنواع   -1

وخمتلفة  متنوعة  وهي  هلل-  -واحلمد  كثرية  التعليمية 

الدور  الدينية  للمؤسسات  تزال  وال  كانت  ولكن 

املؤسسات  بقية  دور  يأيت  ثم  احليثية،  الريادي يف هذه 

األخرى.

أ - املؤسسات الدينية 

وجه  عىل  ظهرت  قديمة  ظاهرة  التدين  ظاهرة 
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األرض مع وجود اإلنسان، وال يمكن ملجتمع ما أن 

يعيش بدون دين أو ظواهره؛ ألن الدين من مستلزمات 

ورضوريات احلياة االجتامعية، فيمكن االستغناء عن 

أشياء ثانوية يف احلياة إال أن الدين ال يمكن االستغناء 

عنه بأي شكل من األشكال، لام له من أمهية يف احلياة 

أغلب  وألن  اجلامعية؛  أو  الفردية  سواء  االجتامعية 

املعامالت بني أفراد املجتمعات تتم عن طريق الدين 

التي  ورئته  املجتمع  رشيان  هو  فالدين  ومؤسساته، 

يتنفس منها.

مؤسسات  شكل  يف  يتجسد  الدين  أن  ومعلوم 

هذه  وتقوم  األشكال،  وخمتلفة  ومتنوعة  متعددة 

<يف  و  كثرية،  وأهداف  وأدوار  بوظائف  املؤسسات 

كام  اإلنسان  يعرفها  مل  الدينية  املؤسسات  إن  احلقيقة 

عرف ظاهرة الدين منذ أن دب عىل وجه األرض، بل 

عرفها بعد فرتة طويلة من الزمن عب مراحل تارخيية، 

ذاته،  الدين  قدم  قديمة  ليست  الدين  مؤسسة  إن  أي 

مواقع  يف  األركيولوجي)1(  التنقيب  نتائج  أكدت  فقد 

يف  اإلنسانية  املجتمعات  أن  احلجري  العرص  فرتة  أو 

هي  اآلثار[  علم  ]أو   )Archaeology( األركيولوجيا:    )١(
والثقافات  املجتمعات  يركز عىل  الذي  اإلنسان  فرع علم 
)حتديدًا(  وتدرس   . احلارضة  وليست  املاضية  البرشية 
أو  املصنوعات احلرفية كـ–األدوات، األبنية، األوعية ...– 
احلارض،  للوقت  بالتواجد  استمرت  والتي  منها،  بقي  ما 
املاضية،  البيئات  إىل  وتنظر   . اإلنسانية  األحافري  وأيضًا 
والطعام  كـ–املناخ  الطبيعية  القوى  تأثري  مدى  ُيفَهم  لكي 
املتواجد– ]عىل سبيل املثال[ عىل تشكيل الثقافة اإلنسانية، 
من املوسوعة احلرة وكيبيديا، تاريخ النرش 20١2م، تاريخ 

الزيارة 202١/١0/١0م.

ذلك الوقت عاشت وفق معتقداهتا ومارست طقوسها 

وقصت أو روت أساطريها دون مؤسسة دينية ترشف 

وتوجه وجتعل من نفسها السلطة املرجعية العليا داخل 

تلك  يف  متميزون  أفراد  وجود  من  فالبغم  املجتمع. 

باإلرشاف  يقومون  كانوا  احلجري(،  العرص   ( الفرتة 

الدنيوي  العامل  بني  والتوسط  الدينية  الطقوس  عىل 

مل  األفراد  هؤالء  أن  إال  القديس(،  الديني)  والعامل 

املعروف  باملعنى  الرسميني  الكهان  صفة  يتخذوا 

وجدت  الدينية  املؤسسات  فبوجود  إذًا  اليوم>.)2( 

ظهرت  ما  أول  الدينية  املؤسسات  وظهرت  الكهانة، 

يف املجتمعات الزراعية بأشكاهلا البسيطة يف الكهوف 

للعبادة،  أماكن  تتخذ  كانت  التي  الصغرية  واألكواخ 

ثم حتولت إىل أشكال أخر، وتطورت حتى متثلت يف 

شكل املعابد والكنائس واملساجد املعروفة اليوم، هذا 

فيام يتعلق بأماكن العبادات عند الرشائع األخرى غري 

رشيعة اإلسالم. 

مقدمة  يف  الدينية  املؤسسات  فتعد  اإلسالم  يف  أما 

باإلضافة  والتعلم،  بالتعليم  اهتمت  التي  املؤسسات 

وتنمية  الدينية،  الثقافة  نرش  مثل  األخرى  أهدافها  إىل 

الوعي الديني، وبث روح التضامن والتعاون بني مجيع 

الروحي  بعدها  عن  ناهيك  املسلم،  املجتمع  أفراد 

أوائل  ومن  األحيان.  من  كثري  يف  الامدي  يسبق  الذي 

له  يزال  وال  كان  الذي  املسجد  الدينية  املؤسسات 

)2(  لغرس: سهيلة، املؤسسة الدينية املفهوم واألشكال، جملة 
النارصية للدراسات االجتامعية  والتارخيية، العدد الثاين، 

20١2، ص2١5.
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الكبري  دوره  وله  املسلمني،  نفوس  يف  العالية  مكانته 

يف توعية الناس، ونرش تعاليم الدين اإلسالمي، وكان 

الصحابة  تلقى  تعليمية  مؤسسة  أول  النبوي  املسجد 

الرسول  وصايا  فيه  وسمعت  اإلهلية،  األوامر  فيه 

هلذا  وكان  وسالمه-،  عليه  ريب  األعظم-صلوات 

واالجتامعية  السياسية  احلياة  عىل  عظيم  دور  املسجد 

عامة، ويف اجلزيرة العربية خاصة، ثم تعدى أثره خارج 

مستمرًا  املؤسسة  تلك  أثر  يزال  وال  العربية،  اجلزيرة 

هذا  يف  العامل  أغلب  إىل  وصل  حتى  هذا  يومنا  حتى 

العرص. ويمكن القول بأن املسجد أحتل مكانة حمورية 

ومركزية داخل املجتمع املسلم، لام له من حتكم وأثر 

والدينية،  والثقافية  واالقتصادية  االجتامعية  احلياة  يف 

الغرب من هتميش وانعزال  ما يشاهد يف  عىل عكس 

للمؤسسات الدينية، التي كانت يف يوٍم من األيام هلا 

الدور البارز وكلمة الفصل يف كل يشء، ولكن اليوم 

فقدت سلطتها ومكانتها) أعني الكنيسة( يف املجتمع 

)عرص  الوسطى  العصور  يف  وطغياهنا  سيطرهتا  بعد 

الظلامت( عىل مجيع مفاصل احلياة االجتامعية.   

ثم تطورت املؤسسات الدينية يف العامل اإلسالمي 

اإلسالمي  العامل  تقدم  مع   ورسيعًا  ملحوظًا  تطورًا 

إىل  يتقربون  األميويون  بدأ  فقد  وحضاريًا،  مدنيًا 

يف  والكتاتيب  والزوايا  املساجد  أكب  ببناء  تعاىل  اهلل 

مجيع املدن الكبى مثل الشام ومرص والعراق، وبدأ 

زوايا  من  زاوية  كل  يف  العلم  جمالس  بإقامة  العلامء 

املسجد، وبدأ العلم ينترش يف العامل اإلسالمي انتشارًا 

التفسري  واسعًا، خاصة علم احلديث ومجعه، ثم علم 

والعلوم األخرى، وارتفع مكانة طلبة العلم والعلامء 

إىل  املسلم، مما دفع اجلميع  الشعب  بني مجيع طبقات 

التعليم والتعلم، وهكذا فعل العباسيون ومن بعدهم 

األيوبيون والسالجقة والعثامنيون.

األخرى:  الرسمية  التعليمية  املؤسسات   – ب 

كاملدارس واملعاهد واجلامعات 

تأيت دور املدرسة يف مكان الصدارة يف التعليم، فام 

قبلها من املراحل مثل رياض األطفال واألرسة ليس 

هلا دور كثري يف التعليم إال نادرًا، وما بعدها هلا الدور 

الثانوي والتكامي، إذن فهي اللبنة األوىل واألساسية 

لام  املدرسة  فلوال  تعليميًا،  احلياة  يف  اإلنسان  بناء  يف 

مثالً  كالفقراء  التعليم،  من  الناس  من  الكثري  متكن 

وأهل األرياف البعيدة، ومعلوم أن األطفال يقضون 

ما  وهذا  مستمر،  وبشكل  املدرسة  يف  طويالً  وقتًا 

لذا  الدور األول واألسايس،  التعليم  جيعل دورها يف 

حياهتم  من  األوىل  السنوات  هذه  استغالل  من  بّد  ال 

يف املدرسة بغرس مجيع األخالق الفاضلة يف نفوسهم 

بجانب  ودنياهم  دينهم  يف  ينفعهم  ما  إىل  وتوجيههم 

أهداف التعليم األساسية األخرى؛ حتى يكونوا غدًا 

أفرادًا صاحلني وناجحني ونافعني يف املجتمع.

االلكرتوين-  واملجتمع  احلياة  موقع-  نرش  فقد   

التي  الدولة  تعتب  فنلندا  دولة  أن  فيها  أكد  إحصائية 

أن رس  التعليم، وأكدت  تقدير دويل يف  حصلت عىل 

أن  وبينت  املدارس،  هي  فنلندا  دولة  يف  األمة  نجاح 

يف  التعليم  نظام  مُتيِّز  التي  السامت  وأبرز  القوة  نقاط 

فنلندا، املشهور عامليًّا يف قدرته <عىل ضامن نفس فرص 
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النظر عن اخللفية االجتامعية  التعليم للجميع، بغض 

تركز  واملقارنات،  التنافس  من  فبداًل  االقتصادية.  أو 

املدرسة بوجه عام عىل دعم الطالب وإرشادهم عىل 

املستوى الفردّي.

املستوى،  رفيع  تدريًبا  مدربون  املعلمني  أن  كام   

التعليمية  املراحل  مجيع  يف  التدريس  يتطلب  حيث 

إىل  باإلضافة  الامجستري،  درجة  عىل  املعلم  حصول 

دراسات موسعة يف العلوم الرتبوية واملواد الدراسية. 

وبالطبع حتظى مهنة املعلم بتقدير بالغ>.)1( وقد أكدت 

فقالت:  سليمة  نتائج  له  السليم  التعليم  أن  الدراسة 

<يف عاملنا احلديث، يشكل املواطنون املتعلمون املهرة 

كان  وقد  وتقدمها.  بلد  أي  نجاح  يف  األمان  عنرص 

تقدم املجتمع الفنلندّي إىل الصفوف األوىل بني أغنى 

العرشين،  القرن  الثاين من  النصف  العامل خالل  دول 

العام،  التعليم  عىل  للحصول  مواطنيها  سعي  ثمرة 

والستثامر الدولة يف جمال التعليم كذلك>.)2( 

العملية  يف  وأساتذهتا  الثانويات  دور  عن  أما 

التعليمية فلها وهلم دور كبري يف إمتام العملية التعليمية 

التي بدأت مع املدرسة، حيث يقع عىل عاتق مسؤوليها 

كانت  التي  الثغرات  وسد  التعليم،  مهمة  إمتام  مهمة 

بمعلومات  الطلبة  وتزويد  قبلها،  التي  املرحلة  يف 

أتساعًا وكمية مما تلقوها سابقًا، وفتح  أكثر  ومعارف 

أبواب جديدة هلم عن طريق التشجيع عىل املطالعة يف 

األمة  نجاح  رس  بعنوان)  مقال  واملجتمع،  احلياة  موقع    )١(
املدراس يف فنلندا(.

)2(   املرجع السابق نفسه.

مجيع جوانب املعرفة التي سوف ختدمهم يف املستقبل، 

باإلضافة إىل الرتكيز عىل املتفوقني وتوجيههم الوجهة 

الصحيحة، واألخذ بأيدي الباقني إىل كيفية الوصول 

عن  سواء  واملعرفة  العلم  فروع  من  يناسبهم  ما  إىل 

وتعليمهم  املهني،  التعليم  أو  العام  التعليم  طريق 

مع  يتناسب  الذي  املناسب  التخصص  اختار  كيفية 

ميول ورغبات كل واحد منهم يف املستقبل، باإلضافة 

يف  اإلنسانية  والقيم  األخالق  تدعيم  عىل  الرتكيز  إىل 

يف  الطالب  مشاركة  تفعيل  ورضورة  الطلبة،  نفوس 

اجلامعي،  العمل  عىل  وتدريبهم  االجتامعية،  األنشطة 

والتفاهم  والرتابط  التعاون  روح  بناء  عىل  والعمل 

عىل  االعتامد  عىل  وتشجيعهم  بينهم،  فيام  والتضامن 

ولو  األبحاث  وتقديم  والدراسة  التفكري  يف  أنفسهم 

كانت بسيطة وبدائية،  وحتى تؤدي الثانويات دورها 

بعض  فإن  فيها  املوجدة  البيئة  عىل  التأثري  يف  الفعال 

االجتامعي  االندماج  <إن  يرون  الرتبويني  املفتشني 

والتواصل الوطني يف املرحلة الثانوية يفوقان باألمهية 

أن  علام  اجلامعية،  املرحلة  يف  الصدد  هبذا  حيصل  ما 

تعلمها  متابعة  هلا  يتسنى  ال  التالميذ  من  عالية  نسبة 

اجلامعي فتكتفي باآلراء واملواقف التي تكونت لدهيا 

حتى مرحلة التعليم الثانوي>.)3( فللثانويات العلمية 

املستقبل  يف  املجتمع  تزويد  يف  كبري  دور  واألدبية 

إليه  حيتاج  ما  وبجميع  واألساتذة  واألطباء  بالقادة 

ومديرياهتا  الدولة  وزارت  مجيع  يف  العاملني  من 

واملؤسسات املهنية وغريها، وأما الثانويات واملعاهد 

)3(  أمحد الصمد، اقرتاحات من أجل تطوير التعليم الرسمي.
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أيضًا دور كبري يف إعداء اخلطباء وأئمة  الرشعية فلها 

دول  أكثر  يف  الدينية  الرتبية  مادة  وأساتذة  املساجد، 

العامل اإلسالمي.

دور  من  للجامعات  ما  خيفى  فال  اجلامعات  أما 

كبري وعظيم يف تقدم األمة وتطورها، وتوجيهها نحو 

احلضارة واملدنية، وهذا ما أكدته الباحثة آية عبد اهلل 

البوهيي بقوهلا: <وال يغيب عن فكر أحد الدور اهلام 

الذي تلعبه اجلامعات يف حتريك التنمية ألن اجلامعات 

البحث  يلعب  حيث  التعليمية  املؤسسات  أرفع  هي 

التعليم  ومؤسسات  اجلامعات  تنفذه  الذي  والتطوير 

يف  والتطوير  البحث  منظومة  يف  أساسيا  دورا  العايل 

أي بلد من البلدان التي تنشد الرقي والتقدم>.)1(ويف 

احلقيقة نجد أن الدول املتقدمة تويل جامعاهتا االهتامم 

األكثر، وختصص هلا من ميزانيتها الكثري من الامل؛ لذا 

نجد أكثر األبحاث العلمية تصدر من تلك اجلامعات؛ 

من  الكثري  البحثية  براجمها  تويل  أيضًا  اجلامعات  ألن 

البيئة  بتوفري  تقوم  عندما  وذلك  والعناية،  االهتامم 

البحوث  فيها  تنمو  أن  يمكن  التي  املناسبة  العلمية 

األموال  الغرض  هلذا  وترصد  بل  وتزدهر،  العلمية 

العلمية  واملعدات  املختبية  األجهزة  لرشاء  الالزمة 

وهذا  املختلفة,  بتخصصاهتم  الباحثون  حيتاجها  التي 

القيام  اجلامعات  وظائف  أهم  من  ألن  املطلب؛  هو 

باألبحاث العلمية التي ختدم املجتمع،> فبدون بحث 

لعلوم  تعليمية  مدرسة  جمرد  اجلامعة  تصبح  علمي 

البحث  تقدم  يف  اجلامعات  دور  البوهيي،  اهلل  عبد  آية    )١(
العلمي وأثره عىل املجتمع.

لإلبداع  مركزا  وليس  اآلخرون،  ينتجها  ومعارف 

والسعي  ونرشها  وإثرائها  املعرفة  وإنامء  العلمي 

يواجهها  التي  املختلفة  املشكالت  حلل  لتوظيفها 

تنجزها  التي  اجلامعية  البحوث  وتعد  املجتمع, 

يف  والتمييز  اجلودة  مؤرشات  أهم  أحد  اجلامعات 

سلم تصنيف اجلامعات حمليا وإقليميا ودوليا،.. كلام 

حتسنت فرص حصوهلا عىل اإلسناد الاميل احلكومي، 

القطاع اخلاص، فضال عن جذهبا  وإسناد مؤسسات 

للباحثني املجيدين من طلبة الدراسات العليا وأعضاء 

البلدان  من  أو  بلداهنا  داخل  من  التدريسية  اهليئة 

براجمها  تطوير  إىل  حتام  يؤدي  الذي  األمر  األخرى، 
التعليمية وأنشطتها العلمية املختلفة>. )2(

بكلياهتا  اإلسالمية  اجلامعات  عن  واحلديث 

الرشعية والعلمية وكافة فروعها فال شك أن هلا الدور 

الريادي يف العامل العريب مثل جامعة األزهر الرشيف، 

التي لعبت وتلعب دورًا كبريًا يف توجيه العامل اإلسالمي 

منذ القديم وإن قلص دورها اليوم بسبب احلكومات 

تتواىل  والتي  السياسية  الدينية  توجهاهتا  يف  املختلفة 

عىل حكم مرص، فقد أكد شيخ األزهر الدكتور أمحد 

األمة  توحيد  عىل  قادر  الرشيف  األزهر  بأن  الطيب 

األئمة  نقابة  عقدته  الذي  املؤمتر  يف  فقال  جديد  من 

املستقلة: <إن األزهر الرشيف أريس التعددية واحلوار 

اليوم  إيل  بقي  الذي  الوحيد  املركز  أصبح  ولذلك 

حيافظ عي الشخصية اإلسالمية وثقافتها وسامهتا التي 

متيزت هبا عن باقي احلضارات واألمم... وأن األزهر 

)2(  املرجع السابق.
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عليه دور كبري وحيمل أمانة سيسأل عنها يوم القيامة، 

وهي وحدة األمة>.)1( 

ويف كل بلد إسالمي تقوم كلية الرشيعة فيه بمهام 

للمفاهيم  وتصحيح  وتوجيه  تدريس  من  عظيمة 

باملشايخ  البالد  كامل  بتزويد  تقوم  كمل  واألخطاء، 

وباألئمة  الدنيني،  واملدرسني  واملفتني  والعلامء 

عىل  واحلفاظ  القرآن،  وباحلفاظ  وخطبائها،  املساجد 

من  ومحيتها  املندسني،  دسائس  من  الناس  عقائد 

القديم  الشام من  العابثني، كام كان يفعل علامء  عبث 

األعداء  حاول  مرة  وكم  فكم  احلارض  وقتنا  وحتى 

واملرتبصون بإيامن أهل سوريا أن يزرعوا بذور الشك 

عقائدهم  عليهم  يشوشوا  أو  نفوسهم،  يف  والريب 

الشيخ  باملرصاد ويف مقدمتهم  الشام هلم  فكان علامء 

اهلل  -رمحه  البوطي  رمضان  سعيد  حممد  الشهيد 

تعاىل-. وال شك أن كانت اجلامعات وماتزال تعاين 

بكامل  لتقوم  واملشاكل  املعوقات  من  الكثري  من 

قيادة اجلامهري واملجتمع، ولكن رغم مجيع  دورها يف 

تزال  ما  بل  تستسلم،  مل  فإهنا  واملشكالت  املعوقات 

حتمل لواء العلم واملعرفة، وتقود محلة اآلمر باملعروف 

والنهي عن املنكر، ولكن قد خيتلف أسلبها اليوم عن 

يف  األشياء  بعد  عن  تتنازل  وقد  القديمة،  أساليبها 

السبيل احلفاظ عىل ثوابتها وقيمها األصلية.

)1(  نادر أبو الفتوح، األزهر بمنهجه الوسطى قادر عىل 
توحيد األمة واحلفاظ عىل هويتها.

المبحث الثاني
جائحة كورونا وتأثيرها
على الحياة والتعليم

أ – ما املقصود بجائحة كورونا ونشأهتا وأسباب 

انتشارها  

إعالميا  املرض  هذا  تضخيم  تم  لقد  احلقيقة  يف 

وراء  كانت  جهات  هناك  أن  ويبدو  كبريًا،  تضخاًم 

هذا التضخم، وهلم غايات وأهداف معينة، وقد ترك 

حتى  احلياة  املرافق  مجيع  عىل  كبريًا  أثرًا  اجلائحة  هذه 

مجيع  يف  طويلة  فرتة  احلياة  عجلة  تعطيل  يف  تسببت 

مرافق احلياة، ومل يكن هذا التأثري غائبًا عن املؤسسات 

أغلق  يف  تسببت  بل  خاصة،  والدينية  عامة  التعليمية 

إغالق  يف  حتى  وتسببت  العامل،  يف  اجلامعات  مجيع 

واملساجد،  واملعابد  الكنائس  مثل  العبادة  أماكن 

الرشعية  واملدارس  الكريم  القرآن  حتفيظ  ومعاهد 

وكليات اإلهليات.

الوباء  اسم  <هو  كوفيد-19:  ونشأته:  تعريفه   -

وظهر  املستجد،  كورونا  به  يتسبب  الذي  املعدي 

أول 2019م  كانون  ديسمب/  مرة يف  أول  الفريوس 

 13 يف  املرض  تعريف  وتم  الصينية،  ووهان  بمدينة 

يناير/ كانون ثاين عقب أعراض ظهرت عىل جمموعة 
من املرىض..>.)2(

)2(  يشيم رست قره أرسالن، كورونا.. كل ما حتتاج معرفته 
عن الفريوس نشأته وانتشاره وطرق الوقاية منه والعالج 

والشائعات حوله.
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الطبية  املصادر  أكدت  لقد  انتشاره:  أسباب   -

اآلن  حتى  أجريت  التي  العلمية  الدراسات  مجيع  أن 

تظهر أنه: <ينتقل عن طريق تعرض األشخاص لرذاذ 

للفم  وملسهم  والعطس  السعال  عن  الناتج  املرىض 

اليدين  ملس  طريق  عن  ينتقل  كام  والعينني،  واألنف 

وهو  للفريوس>.)1(  احلامل  بالرذاذ  امللوثة  لألسطح 

أيضًا مرض تنفي ينتقل من شخص إىل آخر، حيث 

ممن  األشخاص  بني  رئيسية  بصورة  الفريوس  ينترش 

أقدام  نطاق 6  البعض)يف  ببعضهم  وثيق  اتصال  عىل 

ينتج  الذي  التنفي  الرذاذ  خالل  من  وذلك  تقريبًا(، 

عندما يتحدث 

أو  ُيسعل  أو  ينبغي  أو  املصاب  الشخص 
يعطس...–.)2(

ّعىل  أطلق  االسم:–  هبذا  التسمية  سبب   -

الـمستجد،  كورونا  فريوس  اسم  اجلديد  الفريوس 

 19 ووهان  كورونا  فريوس  األمر  بادئ  يف  وسمي 

فيها  ظهرت  التي  الصينينة  ووهـــان  مقاطعة  إىل  نسبة 

املرض يف  بدء  الرقم 19 من  احلـــاالت، وجاء  أولـــى 

َ وبعد ذلك سمي الـمرض الناجم عن  هناية 2019، 

هذا الفريوس كوفيد19، أو الـمتالزمة التنفسية احلادة 

.) SARS-COV 2( الشديدة

حملية  عدوى  من  اجلديدة  العدوى  حتّولت  وقد 

الصحة  منظمة  تصنيف  حسب  فجائحة  وباء  إىل 

)1(  املصدر نفسه.
)2(  عصام عبد اهلل الضوعوض، توظيف الدين لضبط 

االنتشار الوبائي للمعلومات االلكرتونية وأثره يف جهود 
مكافحة جائحة كورونا.

أو  املكللة  الفريوسات  تسمية  العاملية...وأطلقت 

بروزات  أو  أشوال  لوجود  عليها  كورونا(  التاجية) 
شبيهة باإلكليل أو التاج عىل سطحها.>.)3(

- تأثري اجلائحة عىل احلياة عامة والتعليم خاصة

تتأثر احلياة بيشء من قبل  إذا قلت: مل  أبالغ  قد ال 

مثل تأثريها هبذا الفريوس العجيب، لقد تعطلت مجيع 

البرشية  الكرة األرضية، لقد هدد  مفاصل احلياة عىل 

األقطار  مجيع  يف  الناس  حياة  استهدف  ألنه  مجيعها؛ 

والبالد، وبدأ بالصني أواًل ثم انترش يف بقاع األرض، 

ومل يوقفه يشء، وقد توقفت احلياة يف معظم جماالهتا 

الفريوس  هذا  فرضه  الذي  للواقع  استجابة  نادرًا  إال 

صعبة  احلياة  جعل  أن  إىل  تداعياته  وتعدى  القاتل، 

للغاية يف كل املستويات الصحية واإلنسانية والعلمية 

واالجتامعية واالقتصادية والتعليمية. 

ومل يكن قطاع التعليم بمنأى عن هذا التأثري،> لقد 

ألزمة  احلدث  هذا  جراء  من  التعليم،  قطاع  تعرض 

هائلة ربام كانت هي األخطر يف التاريخ املعارص، كوهنا 

وشاب  طفل  مليار   1.6 من  أكثر  انقطاع  يف  تسببت 

عن التعليم يف 161 دولة خالل العام الدرايس يف عام 

هذه  أغلب  فيه  تعاين  وقت  يف  ذلك  وجاء  2020م، 

الدول من أزمة تعليمية، فهناك الكثري من الطالب يف 

األساسية  املهارات  فيها  يتلقون  ال  لكنهم  املدارس، 

التي حيتاجون إليها يف احلياة العلمية.>. )4( 

والوقائية  العالجية  املقاربات  قمحيَّة،  أمحد  حسان    )3(
لفريوس لكوفيد١9 .

)4(  سعد شاكر شبيل، واقع التعليم يف الدول العربية خالل 
جائحة فايروس كورونا.
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مع العلم أن تأثري التعليم هبذه اجلائحة كان أقل من 

املتوفرة  املعطيات  تشري  كام  األخرى  املجاالت  بقية 

العربية؛  الدول  أغلب  يف  الرسمية  السلطات  لدى 

التعليم  إىل  التجأت  التعليمية  املؤسسات  أغلب  ألن 

عن بعد عن طريق التعليم االلكرتوين ومنصاته حتى 

تستمر عجلة التعليم يف دوراهنا الطبيعي، لكن افتقار 

واملعلومات،  االتصاالت  تقنية  إىل  الدول  الكثري من 

املشاكل،  من  الكثري  يف  تسببت  معها  التعامل  وكيفية 

رشح  تم  أن  بعد  املشاكل  تلك  أغلب  حل  تم  ولكن 

كيفية التعامل مع الواقع اجلديد والتدريب عىل التعامل 

الكادر  التواصل بني  التعليمية ووسائل  املنصات  مع 

التدريس والطلبة، لذا تعالت األصوات من الباحثني 

واملهتمني هبذا الشأن برضورة وضع حل جذري هلذا 

املشكلة، وقد تعددت اآلراء يف كيفية حلها، فقد أكد 

الباحث -حممد حممود مكاوي؛ الباحث بدار الكتب 

من  جمموعة  وضع  رضورة  عىل  القومية-  والوثائق 

االقرتاحات موضع التنفيذ كمتطلب أول السترشاف 

آفاق املستقبل نحو جمتمع املعلومات يف الوطن العريب 

املجتمع  إعداد  ينبغي   > فقال:  ثالثة،  منها  ونذكر 

العريب وفق ما يي: 

جمتمع  ملتطلبات  العريب  املجتمع  هتيئة  1. اعتبار 

أن  باعتبار   ، أويل  أولية  ذات  ثقافية  املعلومات قضية 

العرص املقبل هو عرص املعلومات.

الثقافية الوطنية  املؤسسات  عمل  2. رضورة 

بالوطن العريب ومنظامهتا عىل حث مؤسسات التعليم 

الثورة  متطلبات  مع  التجاوب  رسعة  عىل  الرسمي 

اإللكرتونية.

لتقنية  السياسية  اهلياكل  يف  ضعف  3. ثمة 

قلة  سببه  العربية  البلدان  معظم  يف  املعلومات 

التقني  للمستقبل  يؤهلون  الذين  وقلة  املتخصصني 

يف  تتضخم  املعريف  اإلنتاج  أن  ذلك  يقابل  املعلومايت 

العامل بشكل يزيد عىل رسعة املتواليات اهلندسية. حيث 

املتخصصة  اهلياكل  بإعداد  الفوري  البدء  من  بد  ال 

للتعرف عىل  العودة إىل املصدر  الالزمة..>)1(ويمكن 

باحث  من  املقرتحات  وهذه  املقرتحات،  من  الباقي 

العلمية وهي  الوثائق العلمية هلا قيمتها  يعمل يف دار 

أي  ومن  النقص  أين  يعلم  ألنه  باالهتامم؛  جديرة 

العديد  إصدار  كان  ولذا  املجال؛  هذا  يف  اخللل  يأيت 

املؤسسات  إغالق  والقرارات-بعد  التوجهات  من 

التكنولوجيا  إدماج  عملية  بتعزيز  أبواهبا-  التعليمة 

يف  التقدير  أقل  عىل  صائبًا  قرارًا  التعليمية  باملنظومة 

هذا الوقت احلرج. 

أما عن التأثري السلبي للجائحة عىل التعليم فيمكن 

ذكر بعض السلبيات التي تركتها اجلائحة عىل التعليم 

من نواحي عدة  كام بينها املختصون هبذا الشأن: 

أواًل – ففي جمال التعليم مثالً: كانت املدرسة توفر 

املدارس،  أغلقت  وعندما  األساسية،  التعليم  فرص 

فقد ُحِرَم األطفال والشباب من فرص النمو والتطور. 

وكان هذا احلرمان أكثر إرضاًرا باملتعلمني األقل حًظا؛ 

الذين لدهيم فرص تعليمية أقل خارج املدرسة.

)1(  حممد حممود مكاوي، البيئة الرقمية بني سلبيات الواقع 
وآمال املستقبل.
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اجلامعات ودورها يف التعليم الديني يف زمن جائحة كورونا ) كلية اإلهليات جامعة وان يوزنجوييل أنموذجًا(
.............................................................................................. أ.م.د.  رشيف مراد البوطاين

يعتمد  املدارس  من  العديد  ففي  التغذية:  ثانيًا- 

جمانية  وجبات  عىل  والشباب  األطفال  من  العديد 

الغذاء وضامن  أجل  املدارس من  تقدم يف  أو خمفضة 

التغذية الصحية. عندما أغلقت املدارس بسبب هذه 

لت هذا خطًرا عىل تغذيتهم. اجلائحة، شكَّ

بعد  عن  للدراسة  األمور  أولياء  هتيؤ  عدم  ثالثًا- 

والتعليم يف املنزل:  فعندما أغلقت املدارس، وقع كثري 

يقوموا  أن  األمور يف مشكلة جديدة وهي  أولياء  من 

هم بأنفسهم بعملية تعليم أطفاهلم مما دفعهم ملواجهة 

صعوبة يف أداء هذه املهمة. وهذا ينطبق بشكل خاص 

عىل اآلباء ذوي التعليم واملوارد املحدودة.

بوابات  إىل  الوصول  فرص  تكافؤ  عدم  رابعًا- 

التعلم الرقمية: فإن عدم الوصول إىل التكنولوجيا أو 

التعلم،  االتصال اجليد باإلنرتنت عقبة أمام استمرار 

خاصة للطالب من العائالت املحرومة.

ففي  األطفال:  رعاية  نظم  يف  الثغرات  خامسًا- 

أولياء األمور  ُيرتك  ما  البديلة، غالًبا  اخليارات  غياب 

من العاملني األطفال وحدهم عند إغالق املدارس، 

وقد يؤدي ذلك إىل سلوكيات حمفوفة باملخاطر، بام يف 

املخدرات.  األقران وتعاطي  تأثري ضغط  زيادة  ذلك 

ارتفاع  مثل:  أخرى  وسلبيات  خماطر  إىل  باإلضافة 

التكاليف االقتصادية، وقوع ضغط غري مقصود عىل 

املدارس  عىل  الضغط  زيادة  الصحية،  الرعاية  نظام 

واألنظمة املدرسية التي تظل مفتوحة، ميل معدالت 

ألن  االجتامعية؛  والعزلة  االرتفاع،  إىل  الترسب 

والتفاعل  االجتامعي  النشاط  مراكز  ُتعد  املدارس 

من  العديد  أفتقر  املدارس،  ُأغَلقت  فعندما  البرشي. 

األطفال والشباب إىل االتصال االجتامعي الرضوري 
لتعليمهم وتطوير مهاراهتم ومواهبهم.>)1(

الدينية  التعليمية  تأثر املؤسسات  الثالث:  املبحث 

يف زمن كورونا عامة واجلامعة خاصة 

لقد تأثرت مجيع مرافق احلياة هبذه اجلائحة، وكان 

أخرى،  جوانب  من  أكثر  اجلوانب  بعض  يف  تأثريها 

كثريًا،  االقتصادي  اجلانب  عىل  مثالً  أثرت  فقد 

املحدودة  الرشكات  من  الكثري  إغالق  يف  فتسببت 

التي كانت  الكبى  واملتوسطة وبعضًا من الرشكات 

وأصحاب  للعاملني  العمل  فرص  من  الكثري  تقدم 

زيادة  عنها  فنتجت  املهنية،  واالختصاصات  اخلبة 

اجلوانب  عىل  أثرت  كام  العمل،  عن  العاطلني  عدد 

الدينية  واملؤسسات  واالجتامعية  والثقافية  العلمية 

خاصة املساجد واملدارس األهلية واملعاهد الرشعية 

يف مجيع العامل اإلسالمي وأخص بالذكر منطقتنا التي 

عادة  تتكلف  التي  املدارس  من  النوع  هذا  فيها  تكثر 

النظاميني يف مدارس  التالمذة غري  بتدريس عدد من 

هذا  وتكثر  واحد،  التتبع عىل شيخ  نظام  تتبع  خاصة 

النوع من املدارس يف مناطق األكراد التي كتب عنها 

بينهم  فيام  يتعاونون  فكانوا   > بقوله:  البوطي  الشيخ 

عىل إنشاء سلسلة حجرات تكون عىل األغلب تابعة 

هبذا  تكون  ما  أشبه  وهي  مدرسة،  يسموهنا  ملسجد، 

هذه  وكانت  باحلوزات.  اإليرانيون  يسميه  الذي 

)1(  ينظر يف موقع وكيبيديا املوسوعة احلرة، أثر جائحة 
فريوس كورونا عىل التعليم.
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احلجرات تستقبل من يرغب أن ينقطع إىل طلب العلم 

بتدريس  وتقوم  والدين.  العربية  اللغة  ودراسة علوم 

عملهم  يامرسون  متطوعون  علامء  الطالب  هؤالء 

احللقات  نظام  طبق  تامة،  بسعادة  املرهق  التعليمي 

القرية  أهايل  ويتكفل  واحد.  شيخ  عىل  تتابع  التي 

الطالب  هؤالء  إىل  الالزمة  الطعام  وجبات  بتقديم 

بسائق  هلم،  الالزمة  اخلدمات  وتقديم  ثياهبم  وغسل 

بأعناقهم،  منوط  بواجب  يقومون  بأهنم  الشعور  من 

أو  لتفضل  تصور  أي  بأذهاهنم  يطوف  أن  دون 

متنن.>.)1( واحلمد اهلل اآلن تغري نظام الكثري من تلك 

مؤلفة  ضخمة  مباين  إىل  احلوزات  فتحولت  املدارس 

ليشء  طابق  كل  ختصيص  تم  بحيث  طوابق  عدة  من 

معني، وهي تكثر يف مدينتنا وقد قمت بزيارة العديد 

فأغلب  ديني هام،  بدور  تقوم  منها وهي بمجموعها 

إما  الدولة  يف  وظائف  عىل  حيصلون  منها  املتخرجني 

ملدرسة  أستاذ  أو  مؤذن  أو  املسجد  إمامة  وظائف  يف 

خاصة بتحفيظ الطالب القرآن الكريم أو الدخول يف 

اجلامعة كمدرس بعد أن خيضع لنوع من االمتحانات، 

وقد أثرت هذه اجلائحة يف تلك املدارس تأثريًا واضحًا 

واملسؤولون  املدارس  تلك  إدارة  فاضطرت  وبينًا، 

أرسلوا  حيث  الدولة،  بقوانني  االلتزام  إىل  عنها 

تالمذهتم إىل بيوهتم لعدة أشهر، فانقطع التالمذة عن 

التعليم يف هذه املدة، وترك البعض منهم طلب العلم 

بسبب احتياجه إىل القوت والنفقة التي كانت تقدمها 

)١(  حممد سعيد رمضان البوطي، هذا والدي القصة الكاملة 
حلياة الشيخ مال رمضان البوطي من والدته إىل وفاته.

ترك  إىل  أخرون  وأضطر  األهلية،  املدارس  تلك  هلم 

حفظ القرآن الكريم بعد تقدمه فيه أشواطًا. 

- املساجد ودورها يف زمن كورونا 

انقطاع  من  اجلائحة  هذا  به  تسببت  ما  خيفى  فال 

عن  املسجد  يف  اجلامعة  أرباب  وخاصة  الناس 

فرتة  املساجد يف  أقترص دور  فقد  الصلوات اخلمس، 

مكبات  عب  النصائح  وبعض  اآلذان  عىل  اجلائحة 

ببيوهتم،  بااللتزام  الناس  من  والطلب  الصوت، 

بعث  أن  فمنذ  إقامتهم،  مكان  يف  الصلوات  وأداء 

يسمع  مل  وسلم-  عليه  اهلل  -صىل  حممد  رسوله  اهلل 

صالة  وترك  البيوت  يف  بالبقاء  النداء  يومًا  الناس 

واألمراض  األوبئة  من  الكثري  أنتشار  رغم  اجلامعة 

أكد  فقد  واجلذام  واجلدري  والكولريا  الطاعون  مثل 

يف  التاريخ  فارليك-أستاذة  نكهت  واملؤرخة  الباحثة 

كاروالينا-األمريكيتني  وساوث  جامعتي-روجترز 

والتي ختصصت بتاريخ السلطنة العثامنية يف كتاهبا عن 

الطاعنون يف السلطنة العثامنية يف حديثها لقناة يب يب يس 

السادس  القرن  من  األخرية  العرشيات  يف   > فقالت: 

عرش، تأثرت الشعائر الدينية يف اإلمباطورية العثامنية 

إىل  فارليك  نكهت  وتشري  ملحوظ.  بشكل  باألوبئة 

يرد  حيث  جلبي،  أوليا  العثامين  املستكشف  كتابات 

عام  الطاعون  تفيش  خالل  رمضان  شهر  لصوم  ذكر 

1567م، يف عهد السلطان سليم الثاين. وقتل الوباء 3 

آالف شخص يف اليوم الواحد، مما أثار قلق السلطان، 

ليلة  يف  صوفيا،  آيا  مسجد  يف  الصلوات  رفع  وطلب 

القدر. وجال املنادون يف الشوارع لثالثة أيام، لدعوة 
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الناس للصالة اجلامعية، فاستجاب عدد ضخم. –)1( 

املساجد  إىل  هيرعون  كانوا  املسلمون  أن  يعني  وهذا 

أثناء  تعاىل  هلل  ويترضعون  مجاعة  الصلوات  ألداء 

إغالق  وليس  عنهم  البالء  لرفع  بالدعاء  الصالة 

املساجد، ومنع املصلني من الرتدد عليها.

  ولكن بسب هذه اجلائحة اضطر اجلميع إىل ترك 

فخلت  بالبيوت،  والتزام  واجلامعات  اجلمعة  صالة 

املساجد من روادها، واستوحشت تلك األماكن لعدة 

أشهر إىل أرباهبا، فتعطلت صلوات الرتاويح وصالة 

العيد، لذا قال الكثري من الناس: إن هذا الفريوس تم 

إبعاد  منه  اهلدف  وكان  اخلاصة،  املخابر  يف  اخرتاعه 

الناس عن الدين واملؤسسات الدينية التعلمية؛ لينشأ 

إسالمهم  عن  بعيدون  املسلمني  من  جيل  ذلك  بعد 

الغرب  أن  الناس  هؤالء  رأي  فكان  دينهم،  وتعاليم 

نرش  يف  التضليل  وتعمد  الفريوس،  هذا  صنع  تعّمد 

إعالميًا  بتضخيمه  وقاموا  حوله،  كاذبة  معلومات 

لامذا  وإال  والطاعة  العبادة  أماكن  عن  الناس  إلبعاد 

وجيتمع  النوادي،  يف  الرقص  حفالت  تقام  كانت 

بل  الصباح،  وجه  إىل  ويسهرون  البارات  يف  الناس 

العواصم  كبى  يف  الكبى  املهرجانات  تقام  كانت 

قيود،  وبدون  العاملية،  املالعب  كبى  ويف  العاملية، 

وما اختاذ بالتدابري الصادرة من منظمة الصحة العاملية. 

وال يستبعد هذا الرأي ولكن ال يمكن االعتامد عليه 

كيف  رمضان  وشهر  كورونا  فريوس   ، اخلوري  سناء    )١(
قناة   التاريخ؟،  عرب  املسلمني  شعائر  عىل  األوبئة  أثرت 

BBS عريب.

فقط، أو القول بأنه كان اهلدف الوحيد من وراء هذا 

الفريوس إن كان مصنوعًا من صنع البرش. 

لقد قامت وزارات األوقاف يف  ومع كل ما سبق 

أغلب الدول اإلسالمية بواجبها الديني فأفتت بجواز 

التي  التدابري  مجيع  واختاذ  البيت،  يف  الصلوات  إداء 

تؤمن سالمة املسلمني من هذا الفريوس الذي يعدي 

باالختالط واملالمسة، وبعد انتهاء فصل الشتاء أعلنوا 

عن إمكانية أداء صالة اجلمعة والعيد يف اخلارج أي يف 

اجلو الطلق وجوزوا التباعد عن بعضهم أثناء الصالة 

قرارات  عدة  وأصدرت  السالمة،  هلم  يضمن  بام 

ومنشورات تعلم الناس وحتثهم عىل االلتزام بقواعد 

من  التعليامت  بتلك  التقيد  أن  عىل  وأكدت  الصحة، 

أصول ديننا احلنيف، الذي تتغري فيه األحكام حسب 

مرونة  دليل عىل  هذا  أن  وأكدت عىل  األمة،  مصالح 

بأهنا  البداية  منذ  تعرف  التي  اإلسالمية  الرشيعة 

رشيعة صاحلة لكل زمان ومكان وليس فيها يشء من 

التزمت والشدة، وعمل الوزارات هذا نفسه يدل عىل 

ما  املجتمع نحو  قيادة  الريادي يف  بدورها  قامت  أهنا 

يصلحه ويناسبه يف الظروف الصعبة ويف األزمات. 

دور اجلامعات والكليات الرشعية واإلهليات - 

يف زمن كورونا   

تعتب من  اجلامعات واملعاهد  أن  قلنا  أن  كام سبق 

البلد، وحتسني  تطور  التي حتمل هم  املؤسسات  أول 

املستجدة  املشاكل  جلميع  احللول  وتقديم  صورهتا، 

املهام  من  الكثري  عاتقها  عىل  حتمل  كام  الساحة،  عىل 

واملسؤوليات، ومن أهم مسؤولياهتا بعد ظهور جائحة 
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التفكري  تنمية  يف  املسامهة  بعملية  قامت  أن  كورونا 

الساحة  عىل  ظهر  التي  املشاكل  من  لكثري  واإلبداع 

بسبب هذا الفريوس، ومن أمهها مسألة التعليم والتي 

تفرض عىل اجلميع متابعتها بأي وسيلة ممكنة، فقامت 

أكثر اجلامعات بطرح املوضوع عىل الساحة ملناقشتها 

الرسيع  اجلواب  فكان  وغريهم،  املختصني  ِقبل  من 

واملتوقع هو أن يتابع الكادر التدريس عملية التعليم 

القدرات  أن  ومعلوم>   بعد،  عن  التعليم  طريق  عن 

اإلبداعية موجودة عند كل فرد بنسب متفاوتة وحتتاج 

املرجوة،  النتيجة  تعطي  لكي  والتدرب  اإليقاظ  إىل 

امليالدي  والعرشين  احلادي  القرن  يف  اليوم  فنحن 

أفاق  تعطينا  وتعليم  تعلم  اسرتاتيجية  إىل  بحاجة 

تعليمية واسعة ومتنوعة ومتقدمة؛ تساعد طالبنا عىل 

تنمية مهاراهتم العقلية املتنوعة وتدرهبم عىل االبداع 

واالنتاج اجلديد–)1( فقامت أغلب اجلامعات بمتابعة 

ما  تنتظر  األيدي  مكتوفة  تقف  ومل  الرشيفة،  مهمتها 

فكان  املشكلة،  حلل  تدخلت  بل  الواقع،  عنه  سينتج 

بطريقة  ولكن  التعليمية،  العملية  متابعة  هو  احلل 

جديدة وهي التعليم عن بعد. حتى قال وزير التعليم 

العايل األستاذ الدكتور يكتا رساج: < نحن يف الواقع 

طليعة  يف  بعد  عن  التعليم  فيها  يكون  فرتة  يف  نعيش 

الوسائل الناجعة ملواجهة انتشار الفريوس ومواصلة 

السبب،  وهلذا  اإلنرتنت؛  عب  التعليمية  العملية 

والعمداء  اجلامعات  رؤساء  مع  مكثف  بشكل  نعمل 

)1(  أمحد حممد خلف املومني، أثر التعلم عن بعد يف 
خمرجات التعلم بالعصف الذهني يف ظروف فريوس كورونا.

يستمر  أن  املتوقع  ومن  األكاديمية،  واملجموعات 

االعتامد عىل التعليم عن بعد خالل الفرتة املقبلة.>)2(  

هي  وما  بعد؟   عن  بالتعليم  املقصود  هو  ما  ولكن 

مكونات التعليم عن بعد؟ وهل قام التعليم عن بعد 

مقام التعليم التقليدي؟

- ما املقصود بالتعليم عن بعد؟

معلوم أن التعليم النظامي قائم عىل عنارص متعددة 

منها: األستاذ والطالب واملنهج وقاعة الدرس، ولكن 

التعليم عن بعد خيتلف عن هذا النوع من التعليم بعدة 

نقاط، ولننظر ماذا يقول العلامء والباحثون عن التعليم 

عن بعد. 

تعريف التعليم عن بعد: يعتب التعليم عن بعد أحد 

 Non-Traditional –أشكال التعليم غري التقليدي

Education  –و هو>أي نوع من التعليم خيتلف عن 

املبارش وجها  التعليم  أو  املعلم،  املعتمد عىل  التعليم 
لوجه>.)3(

من  النوع  هذا  أن  بوزيفي  وهيبة  الباحثة  وعّدت 

فيه  تتباعد  ولكن  منظم  نظاميًا  تعلياًم  أيضًا  التعليم 

االتصاالت  نظم  فيه  وتستخدم  التعلم  جمموعات 

التعليمية  واملصادر  املتعلمني  لربط  التفاعلية 

السابق  التعريف  واملعلمني سويًا.)4( وأكدت عىل أن 

)2(  من صفحة وزارة التعليم العايل ) يوك(، تركيا.. التعليم 
العايل عن بعد جتربة ناجحة يف كرس انتشار كورونا )مقال 

رأي(.
)3(  إبراهيم بن عبد العزيز الدعيلج، االتصال و الوسائل 

والتقنيات التعليمية.
)4(  وهيبة  بوزيفي، استخدام شبكات التواصل االجتامعي 
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هذا  أن   -1> وهي:  أساسية  مكونات  أربعة  يتضمن 

النوع من التعليم يقوم عىل فكرة املؤسسات النظامية، 

كليات،  أو  تقليدية  مدارس  تكون  قد  األخرية  هذه 

مفهوم  عن  بعد  عن  التعليم  مفهوم  يميز  ما  وهذا 

التعلم الذايت، أو الدراسة املستقلة....2- أما املكون 

الثاين لتعريف التعليم عن بعد هو مفهوم التباعد بني 

التفاعلية  االتصاالت  وتعتب  الطالب..3-  و  املعلم 

املكون الثالث للتعليم عن بعد،...4- وأخريا يتضمن 

التعليم عن بعد مكون الربط بني املتعلمني و املصادر 
و املعلمني سويا..>.)1(

هذه  يف  بعد  عن  التعليم  نعد  أن  يمكن  إذًا 

ال  منظاًم  نظاميًا  (تعلياًم  كورونا  الظروف)ظروف 

الطالب  اجتامع  بعدم  إال  املبارش  التعليم  عن  خيتلف 

طريف  بني  الوسيط  ألن  واحد؛  مكان  يف  األستاذ  مع 

التعليم ال اختالف بينهام كثريًا سواء كان الكرتونيًا أو 

كتابًا مطبوعًا بني األيادي وهذا ما عّبت عنه منظمة 

املتعلم  فيه  يكون  الذي  املفتوح،  بالتعليم  اليونيسكو 

يف مكان بعيدًا عن قاعة الدرس. ويف احلقيقة برز دور 

هذه الوسائل يف التعليم والتعلم يف أغلب املؤسسات 

وكليات  ومعاهد  ومدارس  جامعات  من  التعليمية 

بشبكات  اشرتاكهم  بعد  بكامله  العامل  مستوى  عىل 

التواصل االجتامعي، وقد اشرتك املاليني من الطالب 

التعليمي ويكونوا  التطور  ليواكبوا  الشبكات  يف هذه 

دروسهم،  متابعة  يف  منهم  املطلوب  املستوى  عىل 

يف تعزيز العملية التعليمية.
)1(  املرجع السابق.

والقيام بواجباهتم الدراسية املطلوبة منهم، واستفادوا 

من خدمات هذه الشبكات يف إطار ما يعرف بالتعليم 

عن بعد. وقد قام التعليم عن بعد مقام التعليم التقليد 

بشكل يمكن اعتامده 75– رغم كل الصعوبات التي 

آن  يف  والطالب  التدريي  الكادر  منها  يعاين  كان 

واحد.  

الرشعية  والكليات  اجلامعات  أغلب  قامت  كام 

واإلهليات بالدعوة إىل انعقاد املؤمترات والندوات،- 

والتي  لوجه-،  وجهًا  وال  الدولية،  الشبكة  عىل  ولو 

إىل  وترشيدهم  الناس  توعية  أهدافها  من  كانت 

احلقيقة،  وإظهار  اجلائحة،  هذه  مع  التعامل  كيفية 

من  اإلعالم  وسائل  أغلب  تنرشه  ما  زيف  وكشف 

أخبار مشوهة ومكذوبة يف أغلب األحيان ومضخمة 

الباحثني  ودعوة  اجلائحة،  هذه  وسلبيات  أثار  عن 

تساعد  ومقاالت  أبحاث  كتابة  إىل  اخلبة  وأصحاب 

نفوس  يف  التفاؤل  وزرع  اجلائحة،  فهم  عىل  املجتمع 

اجلميع، بعد ما قامت به الكثري من اجلهات املغرضة 

بتخويف الناس من هذا الفريوس، حتى وصل األمر 

الوفاة بسبب اخلوف من املرض،  بكثري من احلاالت 

ومل يكن املرض هو سبب وفاهتم، وقد قدم املختصون 

وأصحاب اخلبة يف هذه املؤمترات والندوات جتارهبم 

فقد  منها،  املرجوة  الفائدة  أبحاثهم، فحققت  ونتائج 

أدرك الناس حقيقة الفريوس، وتأكدوا من أن أغلب 

الفريوس  حول  تنرش  كانت  التي  املعلومات  تلك 

كانت عبار عن إشاعات وإخبار مكذوبة وكان اهلدف 

الناس؛  قلوب  يف  واخلوف  الرعب  زرع  وراءها  من 
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ليموت باخلوف من مل يمت بالفريوس. ففي تركيا مثالً 

اإلهليات  بكليات  متمثلة  اجلامعات  الكثري من  قامت 

العلمية  الندوات  انعقاد  إىل  اإلسالمية  العلوم  أو 

واملؤمترات الدولية منها مثالً: جامعة جريسون وحتت 

عنوان العامل يف ظل كورونا: إشكاليات وحلول، فقد 

قدم الباحثون من مخس عرشة دولة أبحاثهم العلمية 

بنرش  الكلية  قامت  ثم  املؤمتر،  موضوع   تعالج  التي 

ليستفيد  الكرتونية  بنرشة  خاص  كتاب  يف  األبحاث 

إىل  بالدعوة  أغري  جامعة  أقامت  وكام  اجلميع،  منه 

انعقاد مؤمتر بنفس اخلصوص، وكذلك جامعة موش، 

وجامعة ماردين، وكليتنا)1(أيضًا وكلها تصب يف نفس 

الناس  املجتمع واملسلمني، وتوعية  اخلانة من خدمة 

الالزمة،  التدابري  وأخذ  القاتل،  الفريوس  هذا  بشأن 

وكيفية الترصف إذا لزم األمر.

يف -  اإلهليات  وكلية  يوزنجوييل  جامعة  دور 

زمن كورونا يف التعليم 

لقد قامت جامعتنا بدور كبري وجبار يف فرتة ظهور 

الفريوس ليكون هلا دور ريادي ملحوظ ويمكن بيان 

دورها يف عدة نقاط هامة وهي كالتايل:

اجلامعات  ببقية  أسوة  جامعتنا  قامت  لقد   -1

قرار  بعد  بعد،  عن  التعليمية  العملية  بمتابعة  الرتكية 

وزير التعليم العايل حيث> كانت تركيا يف بداية األمر 

حزمة  اختذت  فورًا  احلاالت  أول  ظهور  بداية  ومع 

املواطنني  للحفاظ عىل سالمة  الوقائية  القرارات  من 

من  وكان  املجتمع  بني  الفريوس  انتشار  من  واحلد 

)1(  جامعة وان يوزنجييل، كلية اإلهليات. 

من  أسبوعني  الدراسة  تعطيل  هو  القرارات  ضمن 

16 مارس حتى 6 إبريل، ولكن مع تغري الوضع أكثر 

بظهور حاالت أخرى كان القرار هو بدء التعليم عن 

أي  حدث  يكون  ال  وبذلك  الفصل،  هناية  حتى  بعد 

تغري يف اخلطة الدراسة لكل املراحل.>)2( 

التي  بالقرارات  أيضًا  جامعتنا  ألتزمت  وقد   -2

منصات  إىل  فالتجأنا  العايل،  التعليم  وزرة  اختذهتا 

عب  التعليم  عملية  لنتابع  الدولية  والشبكة  التواصل 

عدة برامج منها ما هو خاص بجامعتنا ومنها البامج 

العامة التي تستخدم من ِقبل اجلميع، وحقيقة –يعتب 

القطاع التعليمي يف كل الدول املتقدمة أقل املترضرين 

هبذه األزمة حيث يلجئ كثري من هذه الدول ألساليب 

خسائر  بدون  األزمة  من  واخلروج  للحل،  متطورة 

وتعتب  التعليمي،  القطاع  وهو  القطاعات  أهم  يف 

املتقدمة  الدول  باقي  حال  حاهلا  الرتكية  اجلامعات 

التي تسعي لتوفري حلول لطالهبا وعدم تعطيل اخلطة 

الدراسية والعمل عىل سري اخلطة كام كان مقررًا هلا.

وطبعا  الرتكية  احلكومة  قامت  ذلك  خالل  ومن 

وسائل  خالل  من  األزمة  بحل  العايل  التعليم  وزارة 

الرتكية يف  االتصاالت  التكنولوجيا وسعت رشكات 

مساعدة الوزارة من خالل توفري باقة نت لكل عمالء 

الرشكة من الطالب ملساعدة يف عملية التعليم يف أي 
مكان>.)3(

)2(  من موقع األفاق الولية للخدمات الطالبية، وحتت 
عنوان ، كيف تعاملت اجلامعات الرتكية مع ازمة كورونا؟

)3(  املرجع السابق.
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3- وقد عملت جامعتنا عىل زيادة أساليب وطرق 

من  حيميهم  آمنًا  دراسيًا  جوًا  لطالهبا  لتوفر  الوقاية 

خطر اإلصابة من فريوس كورونا ورفعت من سقف 

النظافة أضعافًا مضاعفة، فمثالً أذكر يف تاريخ السابع 

يف أذار أصدر رئيس اجلامعة قرارًا ملدة أسبوعني بناء 

عىل قرار وزير التعليم العايل، وكنت أرى خالل هذين 

األسبوعني كيف قامت فرق طبية خاصة بتعقيم مجيع 

املدرسني  وغرف  املرارات  ومجيع  الدروس،  قاعات 

واملرافق العامة يف مجيع كليات جامعتنا، وحتى رأيتهم 

عىل  البحرية  مياه  يف  احلرشية  املبيدات  برش  يقومون 

أجهزة  ووضعوا  للجامعة،  املحاذي  الساحل  طول 

لقياس احلرارة أمام مجيع الكليات واملحالت التجارية 

و املطاعم واملقاهي وجامع اجلامعة، ثم كان التعليم 

عن بعد يف مجيع الكليات ما عدا كلية الطب فكانت 

الدراسة وجها لوجه.  

4- ويمكن أن أضيف أيضًا إىل أن الكادر التدريس 

يف  الديني  بواجبه  يقوم  أن  منهم  كل  حاول  كليتنا  يف 

تعليم الطالب العلوم الدينية، ووفق منهجه الدرايس 

بواجب  وقيامًا  أواًل،  الديني  الواجب  من  انطالقا 

عمله يف الكلية كموظف مطلوب منه أن يقدم أفضل 

يمكن  جيالً  لينشئ  والتجربة  اخلبة  من  يملك  ما 

االعتامد عليه غدًا يف املستقبل؛ ليقوم هو أيضًا بواجبه 

نحو أبناء وطنه.

5- كام قام بعض األساتذة بنرش العلوم الرشعية، 

عىل  خاصة  قنوات  خالل  من  الدينية  والنصائح 

وسائل  وبقية  والفيسبوك  التويرت  عب  أو  اليوتيوب 

كل  يف  أنرش  كنت  أنني  حتى  االجتامعي،  التواصل 

للجميع  أقدم  قنايت،  أو حلقيتني عب  أسبوعني حلقة 

وخاص للطالب ما ينبغي عىل املسلم القيام به يف مثل 

رضورة  عن  احلديث  من  أكثر  فكنت  الظروف،  هذه 

اطمئنان الناس، وزرع التفاؤل يف قلوهبم، كام عاتبت 

بعض األطباء الذين كانوا خيوفون الناس من املرض 

ويرعبوهنم، حتى نرش عميد كليتنا عىل صحفة كليتنا 

خبًا يشكرين من خالله، ويثني عىل عمي وطلب من 

اجلميع أن يؤيدوا ويقدموا يل ما أحتاج من املساعدة، 

خاص  قناة  فتح  يف  أساعدهم  أن  مني  طلب  حتى 

للكلية يقوم كل أستاذ بنوع من الفعاليات من خالهلا، 

لنوصل احلقيقة والدعوة الصحيحة للطالب وللناس 

مجيعًا.

جملتها  يف  السابق  عملها  كلينا  تابعت  كام   -6

بعض  فيها  وكان  عدد  من  أكثر  فأصدرت  الفصلية، 

املقاالت واألبحاث التي تتحدث عن هذا الفريوس .

عىل  التدريس  هيئة  أعضاء  من  الكثري  وأقبل   -7

سوية  ارتفع  حتى  املقاالت  ونرش  الكتابة  يف  الزيادة 

أصي  من  األوىل  والعرشين  اخلمس  مرتبة  إىل  كليتنا 

مئة وثامنة كلية رشعية.

والتجويد– القراءات  قسم  أساتذة  تابع  كام   -8

القرآن  يقرأ  كان  من  بمتابعة  خريًا-  اهلل  جزاهم 

سواء حفظًا أو تالوة وجتويدًا عب الوسائل التواصل 

والصورة،  الصوت  عب  سواء  املوجودة  االجتامعي 

أو عن طريق االستامع وتصحيح احلروف واملخارج 

والصفات، وحسب ظرف األستاذ والطالب، فأعلم 



333

راساُت اإلنسانيُة واملتغرياُت احلياتيُة يف ضوِء الّشيعِة اإلسالميِة« العدد اخلاص باملؤمتر العلمي الدويل األول املشرتك »الدِّ
المحور الثالث: أثر المتغيرات السياسية، واالجتماعية، واالقتصادية، والصحية، على األحكام الشرعية

أن األستاذ عبد اهلل والدكتور مجيل)1( كانا مثي يتابعون 

الطلبة يف أوقات راحتهم وعىل حساب راحة أهلهم 

بدون  الليل  من  املتأخرة  الساعات  حتى  وأوالدهم 

كلل وال ملل، أرجو من اهلل العي القدير أن ال يضيع 

تعاىل  اهلل  كتاب  خدمة  يف  قدموه  جهد  أي  ولنا  هلم 

وأن  عليه-،  وسالمه  ريب  -صلوات  رسوله  وسنة 

التدريس  هيئة  أعضاء  جلميع  والثواب  العطاء  جيزل 

عىل ما قدموه للطالب من خدمات ونصائح إنه نعم 

املوىل ونعم النصري.      

تكون  أن  عسى  يشء  يف  أطمح  أقول:  أخريًا 

ومجيع  كليتنا  تقوم  أن  جامعتنا  أساتذة  مجيع  مطمح 

والفضيلة  اخلري  نرش  يف  احليوية  بأدوارها  الكليات 

النظر  وتقديم وجهات  الناس،  بني  الصحيح  والعلم 

لكثري  احللول  إجياد  وحماولة  والصائبة،  الصحيحة 

واالقتصادية  السياسية  واملشكالت  التحديات  من 

حيوية  أدوار  التعليمية  فللمؤسسات  واالجتامعية 

دور  فللجامعات  منها  اجلامعات  وخاصة  ومعقدة، 

إجيابًا،  وإما  سلبًا  إما  املجتمع  يف  كبرية  ومسؤولية 

ونأمل أن تكون إجيابية، وليتها تتواصل مع اجلامعات 

إمكانية  هلا  يتيح  التواصل  هذا  ألن  األخرى؛  العاملية 

يف  التغيري  عملية  عىل  كبري  بشكل  والتأثري  للوصول 

املجتمعات، بحيث يمكن تبادل اخلبات واالستفادة 

من طرق التعاون واملشاركة معهم يف كثري من األشياء 

التي يمكن أن تعود بالفائدة عىل اجلميع، سواء أكانت 

)1(  زميالي يف نفس القسم قسم القراءات وقراءة القرآن 
والتجويد.

داخل  عملية  تطبيقات  هلا  مشاريع  أو  إبداعية  أفكارًا 

املجتمع ، وسواء أكانت حملية أو خارجية.  

نتائج البحث 
1- أن اهلدف من املؤسسات التعليمية نرش الرتبية 

والتعليم بني كافة الطبقات، والتقليل من عدد األميني 

يف العامل، واحلث عىل توعية الناس .

2- نتج البحث عن أن املؤسسات التعليمية كثرية 

الدور  الدينية  للمؤسسات  ولكن  وخمتلفة  ومتنوعة 

الريادي يف هذه احليثية.

3- وتبني أيضًا أن املؤسسات الدينية يف اإلسالم 

تأيت يف مقدمة املؤسسات التي هتتم بالتعليم والتعلم، 

باإلضافة إىل أهدافها األخرى.

4- كام ظهر أن للمدرسة دور بارز يف التعليم يأيت 

يف الصدارة، فام قبلها من املراحل مثل رياض األطفال 

وما  نادرًا،  إال  التعليم  كثري يف  دور  هلا  ليس  واألرسة 

اللبنة  فهي  إذن  والتكامي،  الثانوي  الدور  هلا  بعدها 

األوىل واألساسية يف بناء اإلنسان يف احلياة تعليميًا.

تأثريًا  التعليم  أثرت فريوس كورونا عىل  لقد   -5

مليار   1.6 من  أكثر  انقاع  يف  تسببت  لكوهنا  كبريًا؛ 

طفل وشاب عن التعليم.

الرشعية  والكليات  اجلامعات  قامت  لقد   -6

كورونا  جائحة  ظهور  بعد  التارخيية  بمسؤوليتها 

التفكري  تنمية  يف  واملسامهة  الناس  توعية  عملية  يف 

الساحة  عىل  ظهر  التي  املشاكل  من  لكثري  واإلبداع 

بسبب هذا الفريوس.



334

اجلامعات ودورها يف التعليم الديني يف زمن جائحة كورونا ) كلية اإلهليات جامعة وان يوزنجوييل أنموذجًا(
.............................................................................................. أ.م.د.  رشيف مراد البوطاين

  المصادر والمراجع
التواصل  شبكات  استخدام  وهيبة،  بوزيفي،   -  

جيل  مركز  التعليمية،  العملية  تعزيز  يف  االجتامعي 

البحث العلمي، تاريخ النرش 20-12-2016م. 

ما  كورونا..كل  رست،  يشيم  أرسالن،  قره   -   

وطرق  وانتشاره  نشأته  الفريوس  عن  معرفته  حتتاج 

الوقاية منه والعالج والشائعات حوله، نقالً من جملة 

منظمة الصحة الرتكية، تاريخ النرش 2020/4/4.

 - أبو الفتوح، نادر، بوابة األهرام، الطيب: األزهر 

بمنهجه الوسطى قادر عىل توحيد األمة واحلفاظ عىل 

وتاريخ   ،2021/4/22 يف  النرش  تاريخ  هويتها، 

الزيارة يف 2021/10/9م.

هذا  البوطي،  رمضان  سعيد  حممد  البوطي،   -

رمضان  مال  الشيخ  حلياة  الكاملة  القصة  والدي 

البوطي من والدته إىل وفاته، دار الفكر، دمشق، ط: 

الثالثة عرشة، 2011م، 1432هـ.

اجلامعات يف  دور  أمحد،  اهلل  عبد  آية  البوهيي،   -  

املجلة   املجتمع،  عي  وأثره  العلمي  البحث  تقدم 

 /15 يف  النرش  تاريخ  العريب،  الديمقراطي  املركز 

يونيو/ 2014 م.

وشهر  كورونا  فريوس  سناء،  اخلوري،   -  

رمضان كيف أثرت األوبئة عىل شعائر املسلمني عب 

التاريخ؟، قناة B B S عريب، تاريخ النرش يف 15/أيار 

/2020م.

االتصال  العزيز،  عبد  بن  إبراهيم  الدعيلج:   -  

والوسائل والتقنيات التعليمية، ط1، عامن، دار صفاء 

للنرش والتوزيع،2011م.

 - الصمد، أمحد، اقرتاحات من أجل تطوير التعليم 

لألبحاث  الرتبوي  املركز  منشورات  من  الرسمي، 

يف  الزيارة  تاريخ  لبنان،  الرتبوية،  املجلة  واإلنامء، 

.2021/10/2

الدين  توظيف  اهلل،  عبد  عصام  الضوعوض،   -  

االلكرتونية  للمعلومات  الوبائي  االنتشار  لضبط 

وأثره يف جهود مكافحة جائحة كورونا، وحتت شعار 

SLAM VE YORUM–  منشورات جملة جامعة 

إينونو مالطيا.

عن  التعلم  أثر  خلف،  حممد  أمحد  املومني،   -   

الذهني يف ظروف  بالعصف  التعلم  بعد يف خمرجات 

فريوس كورونا، كتاب املؤمتر الدويل العامل يف ظل أزمة 

كورونا: إشكاليات وحلول، 31/30 مايو 2020م.

الدول  يف  التعليم  واقع  شاكر،  سعد  شبي،   -   

نرشية  كورونا،  فايروس  جائحة  خالل  العربية 

األلكسو العلمية، العدد الثالث، يوليو 2020م.

العالجية  املقاربات  أمحد،  حسان  قمحيَّة،   -  

األلسكو  نرشة   ،19 لكوفيد  لفريوس  والوقائية 

العلمية، العدد الثالث، يوليو 2020م،

املفهوم  الدينية  املؤسسة  سهيلة،  لغرس:   -

االجتامعية   للدراسات  النارصية  جملة  واألشكال، 

والتارخيية، العدد الثاين، 2012م.

 - مكاوي، حممد حممود، البيئة الرقمية بني سلبيات 

 -Journal Cybrarians املستقبل،  الواقع وآمال 

دورية علمية حمكمة، العدد 3، ديسمب2004م



335

راساُت اإلنسانيُة واملتغرياُت احلياتيُة يف ضوِء الّشيعِة اإلسالميِة« العدد اخلاص باملؤمتر العلمي الدويل األول املشرتك »الدِّ
المحور الثالث: أثر المتغيرات السياسية، واالجتماعية، واالقتصادية، والصحية، على األحكام الشرعية

  - من صفحة وزارة التعليم العايل ) يوك(، تركيا..

انتشار  كرس  يف  ناجحة  جتربة  بعد  عن  العايل  التعليم 

كورونا )مقال رأي(،  تاريخ النرش/ 2020/4/24م.

الطالبية،  للخدمات  الولية  األفاق  موقع  من   -

مع  الرتكية  اجلامعات  تعاملت  كيف   ، عنوان  وحتت 

ازمة كورونا؟

رس  بعنوان)  مقال   ، واملجتمع  احلياة  موقع   -  

الزيارة:  تاريخ  فنلندا(.  يف  املدراس  األمة  نجاح 

2021/10/23م، املوقع:
https://finland.fi/ar/alheatt-walmjtma/sr-

njah-alamtt-almdars-fe-fnlnda. / 

فريوس  جائحة  أثر  احلرة،  املوسوعة  موقع   -

نيسان/   /17 النرش  تاريخ  التعليم،  عىل  كورونا 

.2020

ثم  الفيومي  عي  بن  حممد  بن  أمحد  الفيومي،   -

احلموي، أبو العباس )ت نحو770هـ(، املصباح املنري 

العلمية– املكتبة  النارش:  الكبري،  الرشح  غريب  يف 

بريوت، بد، ط، 1431هـ.





5

الفتاوى الفقهية المعاصرة المتعلقة 

بالمسائل الشرعية التي أثر فيها 

مرض كورونا 

جمع وعرض

Contemporary Jurisprudence Fatwas Collected 
And Presented On Legal İssues Affected By The 

Corona Disease

دكتور شاويش محمد مراد

دكتور محاضر في جامعة هكاري، كلية اإللهيات، قسم 

اللغة العربية وبالغتها، تخصص في الفقه اإلسالمي 

وأصوله، منذ عام 2013م
Shawish Muhammad Murad

Dr. Öğr.Üyesi. Hakkâri Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi, 
Arap Dili ve Belagati Anabilim Dalı,

murad1980m1980@gmail.com. 
Orcid: 0000-0001-7872-9705





339

راساُت اإلنسانيُة واملتغرياُت احلياتيُة يف ضوِء الّشيعِة اإلسالميِة« العدد اخلاص باملؤمتر العلمي الدويل األول املشرتك »الدِّ
المحور الثالث: أثر المتغيرات السياسية، واالجتماعية، واالقتصادية، والصحية، على األحكام الشرعية

الملخص
لقد تغريت احلياة املعارصة وظهرت فيها أحداث ووقائع مل تكن موجودة من قبل، فلقد شهد العامل تطورًا 

رن  وتسارعًا يف مسائل مستجدة حتتاج إىل بيان حكمها والوقوف عىل تأصيلها، مما جعل الفقهاء املعارصون ُيشمِّ

بناء عىل مبادئ الرشيعة وقواعدها وضوابطها، ال سيام  إبرازها وإجياد احللول الرشعية هلا  اجِلد يف  عن ساِعد 

بظهور وباء كورونا الذي غري وجه كثري من األمور يف احلياة االجتامعية واالقتصادية واألخالقية والتعليمية، 

فاستنفرت املجامع الفقهية واهليئات واملنظامت يف العامل اإلسالمي، وأكثرت من قراراهتا وبياناهتا وإجاباهتا عن 

التساؤالت التي ترد إليها فيام يتعلق باملسائل الرشعية التي أثر فيها مرض كورونا. 

ويف هذه الورقة البحثية سيتم مجع وعرض الفتاوى الفقهية املتعلقة باملسائل الرشعية التي أثر فيها مرض 

كورونا، من خالل بيان األثر الذي تركه هذا املرض عىل كثريًا من تلك املسائل، كمسألة اجلمعة واجلامعات 

وإيقافها إيقافًا مؤقتًا يف زمن انتشار هذا املرض، أو ترك املسافات بني املصلني أثناء أداء الصلوات مجاعة، وأثره 

يف ترخص يف بعض الطهارات، وتوقف أداء شعائر احلج والعمرة أو التخفيف من أعداد احلجاج واملعتمرين، 

واستحباب دفع أو تعجيل بعض الزكوات والصدقات، وأثره عىل حقوق األرسة واألرحام، وأثره عىل احلضانة 

الفقهية  القواعد  من  الفتاوى  هذه  مستندات  بعض  وسنذكر  الكثري.  وغريها  الاملية،  واملعامالت  والرضاعة، 

وضوابطها التي أثرت يف تغيري احلكم أو توقيفه مؤقتًا حتى انتهاء من التغيري الصحي احلاصل من جراء ظهور 

كورونا، ليصل البحث يف هنايته إىل نتائج مثمرة يكشف هبا عن مدى صالحية الرشيعة اإلسالمية لكل زمان 

ومكان، وأهنا املقياس األوحد ملعرفة التعامل من املتغريات التي تظهر يف حياة الناس ومعاشهم.

الكلامت املفتاحية: الفتاوى الفقهية املعارصة، املسائل الرشعية، القواعد الفقهية، مرض كورونا، األثر. 
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 Abstract

Modern life has changed and an unheard-of event has occurred, naturally witnessing 
a development and acceleration in matters that should clarify the fatwas. This 
prompted contemporary jurists to roll up their sleeves to bring things forward and to 
find legitimate solutions based on Sharia principles. Therefore, with the emergence 
of the Corona epidemic, which changed the face of many things in social, economic, 
moral and educational life, especially in social, economic, moral and educational 
life, the legal boards, organs and organizations in the Islamic world mobilized and 
increased their activities. Decisions, explanations and answers to the questions they 

took regarding the legitimate issues affecting the Corona disease have emerged.
In this research article, fiqh fatwas related to the legal issues affected by Corona 

disease will be collected and presented by showing the effects of this disease on 
many issues such as social and their temporary handling in terms of fatwa. The time 
of the spread of this disease or the effect of keeping a distance between those who 
pray while praying in congregation, the licensing of some prayers, the suspension 
of hajj and umrah prayers or the decrease in the number of pilgrims and umrah 
pilgrims, the desirability of paying or speeding up some zakat and alms, the effect 
of this on the rights of family and kinship, Topics such as nursery and breastfeeding 
standards and its impact on financial transactions will be covered.

We will touch on some of the fatwas and inspections that affect the change or 
temporary suspension of the provision until the end of the health change that occurred 
as a result of the emergence of Corona. It will achieve fruitful results demonstrating 
the validity of the Islamic Sharia for time-space and revealing that it is the sole 
criterion for dealing with the variables that arise in people’s lives and livelihoods.

Keywords: Contemporary Ijtihad Fatwas, Legal Issues, Jurisprudence, Rules, 

Corona Disease, Impact.
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مقدمة
عىل  والسالم  والصالة  العاملني،  رب  هلل  احلمد 

سيد األنام حممد وعىل آله وصحبه وسلم. 

أما بعد: 

مجيع  عىل  عنقه  وأطال  كورونا  مرض  ظهر 

واملكان،  الزمان  عىل  نفسه  وفرض  املجتمعات، 

وغري كثريًا من معامل احلياة، وأستنفد الكثري من اجلهد 

والعمل للقوى البرشية، وجعل اإلنسان يغري أسلوب 

لتوقي  مالئاًم  يكون  آخر،  شكل  إىل  احلياتية  معيشته 

منه، ومن عواقبه، فتبدلت األعراف والقيم، وتوقفت 

عن  واألقاليم  الدول  وانعزلت  والتجارات،  األعامل 

احلياة  عىل  املرض  هذا  أثر  فظهر  البعض،  بعضها 

االجتامعية واالقتصادية والصحية والتعليمية وغريها 

بشكل كبري. 

وحياة،  دين  اإلسالمية  الرشيعة  كانت  ولام 

األحكام  مع  التعامل  يف  أثر  احلياتية  وللمتغريات 

والرضورات  والعادة،  العرف  عىل  بناء  الرشعي 

معها،  العيش  اإلنسان  عىل  تفرض  التي  واحلاجيات 

هو  املتغريات  هذه  مع  التعامل  يف  مقياس  خري  فإن 

الصفحات  هذه  ويف  الرشيعة،  أصول  عىل  عرضها 

أثر  تبني  التي  واملسائل  الفتاوى  من  كثري  القادمة 

املتغريات الصحية املتمثلة بظهور مرض كورونا عىل 

األحكام، وكيفية وجود احللول الرشعية لكل مسألة 

الرشعية  نصوص  مع  يتناسب  بام  املسائل  تلك  من 

ضمن  وروحها،  الرشيعة  مقاصد  وحتقيق  وثوابتها، 

منهج فقهي وأصويل قائم عىل املنهجية العلمية.  

أهداف البحث: 

املتعلقة  املعارصة  الفقهية  الفتاوى  معرفة   .1

باملسائل الرشعية التي أثر فيها مرض كورونا. 

أثر  التي  املسائل  يف  الرشعية  احللول  معرفة   .2

فيها مرض كورونا بام يتناسب مع تفعيل دور مقاصد 

الرشعية والقواعد الفقهية يف بناء األحكام عليها. 

أمهية البحث:

إيضاح جمموعة من األحكام الفقهية يف زمن انتشار . ١

فريوس كورونا وربطها بالقواعد الفقهية. 

اإلسالمية وحسن . 2 الرشيعة  معرفة مدى صالحية 

البرشية،  احلياة  عىل  الطارئة  املتغريات  مع  التعامل 

يف  اإلنسان  وقوع  دون  هلا،  املناسبة  احللول  وإجياد 

عنت ومشقة.   

منهج البحث: 

املنهج االستنباطي  البحث  الباحث يف هذا  سلك 

والبحوث  الفتاوى  يف  النظر  عىل  القائم  االستقرائي، 

األثر  واستقراء  الرشعية،  املسائل  متس  التي  الفقهية 

الذي تركه هذا املرض عليها، وبيان احللول الرشعية 

والقواعد  الرشعية  بالنصوص  ربطها  عىل  بناء  هلا 

بأصول  متأصل  معارص  فقهي  منظور  من  الفقهية، 

الرشيعة، وملتزمًا بقواعد البحث العلمي، واالستعانة 

البدء واالنتهاء، ونبدأ بعد هذه املقدمة  باهلل تعاىل يف 

ببيان:         

تعريف كورونا

فريوسات  أن  إىل  العاملية  الصحة  منظمة  توصل 

أمراضًا  سببت  االنتشار  واسعة  فصيلة  كورونا 
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حدهتا  يف  خمتلفة  أشكال  وعىل  واحليوان،  لإلنسان 

الشائعة  البد  نزالت  شكل  عىل  تكون  ما  فمنها 

التنفسية  األوسط  الرشق  اعتالالت كمتالزمة  ومنها 

احلاد  الرئوي  االلتهاب  متالزمة  ومنها   ،)MERS(

املسمى  جديدة  ساللة  أخريًا  وسببت  )السارس(. 

كورونا  فريوس  عن  الناجم  كوفيد-19  بمرض 

)سارس 2(. وحتول إىل جائحة أثرت عىل مجيع بلدان 

مرض  بأنه:  كورونا  فريوس  مرض  وُيعرف  العامل. 

مؤخرًا)1(.  املتكشف  كورونا  فريوس  يسببه  معٍد 

وظهر هذا املرض بأشكال ومتحورات كثرية منها ما 

تسمى: <ألفا> و<بيتا> و<غاما> و<دلتا>، و<دلتا بلس>، 

ومؤخرًا <المبادا>.  

وعرفته أيضًا الندوة الفقهية الطبية الثانية للمجمع 

الفقه اإلسالمي الدويل بأن:> مرض الفريوس التاجي 

2019 املعروف اختصارًا بكوفيدو-19هو: التهاب 

وقد  جديد،  تاجي  فريوس  بسبب  التنفي  اجلهاز  يف 

الوباء  هذا  أن  رسميًا  العاملية  الصحة  منظمة  أعلنت 

جائحة عاملية يف 11 مارس 2020م. وأغلب الظن 

أن منشأ هذا الفريوس حيواين يف األصل، وأما احليوان 

اخلازن له فهو غري معروف حتى اآلن بشكل مؤكد، 

االنتشار  كثري  وهو  النمل،  وآكل  اخلفاش  يف  ويشتبه 

بني  العدوى  يف  ترتاوح  وأعراضه  آلخر،  إنسان  من 

شديدة  أعراض  عليه  يظهر  من  فمنهم  وآخر،  حامل 

منظمة الصحة العاملية، مرض فريوس كورونا، املوقع:   )١(
https://www.who.int/ar/emergencies/diseases/

novel-coronavirus-2019/advice-for-pub-
lic/q-a-coronaviruses

احلمى  األعراض  هذه  ومن  عليه،  يظهر  ال  ومنهم 

إىل  املتوسطة  احلاالت  يف  التنفس)  وضيق  والسعال 

أكثر  أو  أسبوع  خالل  املرض  يتطور  وقد  الشديدة(؛ 

من معتدل إىل حاد)2(.      

األحكام  بعض  عىل  كورونا  مرض  ظهور  أثر 

الرشعية

الساحة  عىل  كورونا  بمرض  ُعرف  وباء  ظهر 

العاملية، وقد فرض نفسه عىل مجيع املجتمعات اإلنسان 

من الرشق إىل الغرب ومن الشامل إىل اجلنوب، وأثر 

يف مجيع نواحي احلياة، وغريَّ مالمح كثرية من األشياء، 

وحياة،  وعقيدة  نظام  اإلسالمية  الرشيعة  كانت  ولام 

عىل  ومتغرياهتا  الصحية  الظاهرة  هذه  بالتايل  أثر  فقد 

يف  سببًا  وكانت  العملية،  الرشعية  األحكام  من  كثري 

ختفيف بعضها وتشديد بعضها اآلخر، وفيام يي سنرى 

بالبحث والتدقيق أثر الذي تركه ظهور مرض كورونا 

من  كثري  يف  الرشعية  والفتاوى  األحكام  بعض  عىل 

األبواب الفقهية، وسنذكر بعضها عىل سبيل التمثيل 

ال احلرص:    

مرض  انتشار  زمن  يف  واجلامعة  اجلمعة  إيقاف 

كورونا 

املجتمعات  يف  كورونا  مرض  لظهور  كان 

اإلسالمية أثر عظيم يف حياة املسلمني وعباداهتم، فقد 

الطبية  الندوة  توصيات  اإلسالمي،  التعاون  منظمة    )2(
بعنوان:  الدويل،  اإلسالمي  الفقه  ملجمع  الثانية  الفقهية 
به  يتعلق  »وما   ١9 كوفيدو-  املستجد–  كورونا  »فريوس 
من معاجلات طبية وأحكام رشعية–، املنعقد يف: ١6 أبريل 

2020م، جدة، السعودية، ص 4-3. 
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توقف حضور املسلمني لصالة اجلمعة واجلامعات يف 

املساجد، يف بداية زمن ظهور املرض وشدته، وعظيم 

خطره، واحلق أن ذلك حتقيق لتفعيل مقاصد الرشيعة 

النفس  حفظ  وهو  الثاين  املقصد  وتفعيل  وتطبيقها، 

واجلامعات  اجلمع  حضور  ألن  اهلالك؛  من  البرشية 

وإهالك  وانتشاره  الفريوس  تفيش  أسباب  أهم  من 

اإلسالمية  الرشيعة  أقرت  وقد  واألرواح،  األنفس 

األمر  و<أن  املحظورات>)1(،  تبيح  الرضورات  <أن 

يف  املسلمني  أمور  أولياء  فدعوة  اتسع>)2(،  ضاق  إذا 

البالد اإلسالمية إىل توقف مؤقت وبحسب الرضورة 

يف  مجاعة  الصلوات  لوقف  إليه  الداعية  واحلاجة 

املساجد حفاظًا عىل األرواح، مما ال بد منه، ويعد من 

اإلمام  قال  فقد  اجلامعة،  به  يرتك  الذي  العام  العذر 

اجلامعة:  به  ُيرتك  الذي  العام  العذر  عن  الاموردي 

أو  نفس  عىل  مأمون  غري  متغلب  من  العام  <اخلوف 

اجلمعة  ترك  يف  <ويعذر  املرداوي:  وقال  مال>)3(، 

تركهام  يف  أيضًا  ويعذر  نزاع،  بال  املريض  واجلامعة 

إقبال  يف  كان  إذا  وهذا  املرض>)4(.  حدوث  خلوف 

وإدباره  املرض  ضعف  عند  ولكن  وشدته،  املرض 

أو إجياد أدوية ختفف من وطأته وضعفه فاحلق أنه ال 

التزامهم  برشط  املساجد  حضور  من  املصلون  يمنع 

بني  االجتامعية  املسافة  كرتك  الصحية  بالقواعد 

)1(  القرايف، أنوار الفروق يف أنواء الفروق، 4/ 146. 
)2(  السبكي، األشباه والنظائر، 1/ 49. 

)3(  الاموردي، احلاوي الكبري، 2/ 304. 
)4(  املرداوي، اإلنصاف يف معرفة الراجح من اخلالف،4/ 
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شخصية  مصليات  وإحضار  األقنعة  ولبس  املصلني 

عندئذ؛  الامنع  لزوال  الوقائية؛  التدابري  من  وغريها 

وألن > الرضورات تقدر بقدرها>)5(. 

أداء -  أثناء  املصلني  بني  املسافات  ترك   

الصلوات مجاعة

الصفوف  تسوية  أن  عىل  النبوية  األحاديث  دلت 

واتصاهلا وسد الُفَرِج من سنن صالة اجلامعة، ويكره 

فمن  تسويتها،  وعدم  وتقطيعها  الصفوف  تباعد 

األحاديث الدالة عىل ذلك عن أنس بن مالك- ريض 

رسول  علينا  فأقبل  الصالة  أقيمت  قال:  عنه-  اهلل 

<أقيموا  فقال:  بوجهه،  وسلم-  عليه  اهلل  صىل  اهلل- 

صفوفكم، وتراصوا، فإين أراكم من وراء ظهري>)6(، 

وحديث ابن عمر- ريض اهلل عنه- أن رسول اهلل- 

صىل اهلل عليه وسلم- قال: <أقيموا الصفوف وحاذوا 

إخوانكم  بأيدي  ولينوا  اخللل  وسدوا  املناكب  بني 

ُفُرَجاٍت للشيطان ومن وصل صفًا وصله  وال تذروا 

يف  جاء  وقد  اهلل>)7(.  قطعه  صفًا  قطع  ومن  اهلل، 

كتاب الفواكه الدواين: <مما يستحب يف الصالة أيضًا 

أو  تسويتها  عدم  ويكره  واتصاهلا،  الصفوف  تسوية 

تقطيعها>)8(، وقال ابن قدامة: ت:620هـ: <يستحب 

)5(  الزحييل، القواعد الفقهية وتطبيقاهتا يف املذاهب األربعة، 
 .28١/ ١

)6(  البخاري، صحيح البخاري، باب أقبال اإلمام عىل الناس 
عند تسوية الصفوف، ١/ ١45، برقم: 7١9. 

 /١ الصفوف،  تسوية  باب  داود،  أيب  سنن  داود،  أبو    )7(
١78، برقم: 666. 

زيد  أيب  ابن  رسالة  عىل  الدواين  الفواكه  النفراوي،    )8(
القريواين، ١/ 2١١. 
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فيقول:  يمينه  عن  يلتفت  الصفوف،  تسوية  لإلمام 

استووا رمحكم اهلل، وعن يساره كذلك، لام ذكرنا من 

ورفع  الرشيعة  مما علم من سامحة  لكن  احلديث>)1(. 

اتباعها، فعند حدوث أو ظهور حاجة أو  احلرج عن 

املنهي  <إن  مباح  إىل  املكروه  يتحول  داعية  رضورة 

كورونا  مرض  فلظهور  احلاجة>)2(،  عند  يباح  عنه 

وخوف انتشاره وانتقال العدوى عند مزامحة املصلني 

تزول به كراهة وجود ُفرج بني املصلني؛ احرتازًا عن 

أسباب اإلصابة بالفريوس، ويعد حاجة معتبة، يرفع 

<ت:1004هـ>:  الرمي  قال  الكراهة،  ويزيل  اإلثم 

احلر  كوقت  لعذر  الفرجة  سدِّ  عن  تأخرهم  كان  <إن 

لذا جتوز  التقصري>)3(.   باملسجد احلرام مل يكره لعدم 

زمن  يف  املصلني  بني  تباعد  مع  مجاعة  الصالة  إقامة 

بالكلية،  اجلامعة  ترك  من  أوىل  وهذا  الوباء،  انتشار 

مراعاة لقصد الشارع من اجتامع املسلمني يف صفوف 

وقت  عند  التباعد  يف  باألسباب  األخذ  مع  الصالة، 

انتشار املرض وشدته، مع جواز الرتخص بالصالة يف 

البيوت، لكن عند ارتفاع البالء تعود تسوية الصفوف 

اتسع  وإذا  اتسع،  األمر  ضاق  <إذا  ألنه  واستحباهبا، 

ضاق>)4(، ومن أدلة ما سبق أن الرشيعة اإلسالمية قد 

وهو  املفروضة  الصالة  أركان  من  ركن  ترك  أباحت 

القيام عند وجود عذر املعتب وهو العجز عن القيام، 

يف  الصفوف  تسوية  فرتك  املرض،  اشتداد  عند  أو 

)1(  ابن قدامة، املغني، 1/ 333. 
)2(  ابن تيمية، جمموع الفتاوى، 32/ 210. 

)3(  الرمي، هناية املحتاج إىل رشح املنهاج، 2/ 197. 
)4(  السبكي، األشباه والنظائر، 1/ 49.

اجلامعة أوىل منها)5(.

انتشار -  بسبب  الطهارات  بعض  يف  الرتخص 

مرض كورونا

بأداء  اإلسالمية  الرشيعة  أوامر  جاءت 

فقال  واستطاعته،  االنسان  طاقة  حسب  املأمورات 

التغابن64/  اْسَتَطْعُتْم﴾]  َما   َ اللَّ ُقوا  سبحانه:﴿َفاتَّ

أمرتكم  <وإذا  وسلم:  عليه  اهلل  صىل  وقوله   ،]16

مرىض  وبعض  استطعتم>)6(،  ما  منه  فأتوا  بيشء 

ال  الصحيني  املامرسني  بعض  أو  كورونا  فريوس 

يستطيع أن يتوضأ، أو يرفع اجلنابة عن نفسه، فيعذر 

يستطيع  ال  ربام  أو  ويصي،  يتيمم  أن  ويكفيه  بذلك 

نزع مالبسه التي أصابتها النجاسة فله أن يصي هبا ما 

ودفع  الرشيعة  سامحة  من  وهذه  النجاسة،  تفحش  مل 

احلرج واملشقة عن املسلمني، كام إن استعامل املعقامت 

واألسطح  األيدي  لتعقيم  الكحول،  عىل  املشتملة 

واملقابض وغريها، واألخذ بفتوى من اعتب أن مادة 

الكحول غري نجسة، السيام أن احلاجة داعية يف زمن 

<املشقة  فإن  استعامهلا؛  إىل  كورونا  فريوس  انتشار 

جتلب التيسري>، و<األمر إذا ضاق اتسع>، و<ال رضر 

عند  الوقائية  أساليب  استعامل  وجيب  رضار>)7(،  وال 

ارتداء  بالامء مع  غسل موتى وتكفينهم، كرش امليت 

)5(  ينظر: إىل فتوى جلنة الفتوى بالبحوث اإلسالمية التابع 
لألزهر،

 https://gate.ahram.org.eg/News/2432688.aspx
)6(  مسلم، صحيح مسلم، باب فرض احلج مرة يف العمر، 

2/ 975، برقم: 1337.  
)7(  السبكي، األشباه والنظائر، 1/ 49، 41. 
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للحد  اخلباء؛  إرشاف  حتت  حافظة،  مالبس  ل  املَُغسِّ

من انتقال الفريوس والعدوى به، فإن تعذر ذلك كله، 

املسلمني  جثث  حرق  جيوز  وال  امليت،  تيمم  وجب 

الذين ماتوا بتأثري فريوس كورونا)1(.      

الصيام -  أو  الصالة  تارك  عن  املؤاخذة  رفع 

بسبب اإلغامء احلاصل من إصابة بمرض كورونا                

قد تكون  املصاب بمرض كورونا حاالت  ينتاب 

يفقد وعيه وُيغمى عليه، وال يصبح  به  شديدة عليه، 

احلالة  هذه  ومتنعه  حوله،  جيري  ما  إدراك  عىل  قادرًا 

أداء الصلوات املفروضة يف أوقاهتا، أو متنعه من  من 

العبادات،  من  غريها  أو  عليه  املفروض  الصيام  أداء 

ُيطبق  للحرج واملشقة عنه وإزالة للرضر عنه،  فدفعًا 

غري  العقل  فاقد  أن  وهي>  الرشعية  القاعدة  حقه  يف 

مكلف>)2(، الدالة عىل رفع اإلثم واملؤاخذة ملن هذه 

حاله؛ فاملكلف ال بد أن يكون عاقالً فامهًا، فقد قال 

رشط  أن  عىل  العقالء  <اتفق  <ت:63هـ>:  اآلمدي 

املكلف أن يكون عاقالً فامهًا للتكليف؛ ألن التكليف 

خطاب، وخطاب من ال عقل له وال فهم حمال كاجلامد 

والبهيمة>)3(. وقال الرازي> <ت:606هـ>: <أما الذي 

كالنائم  يمتنع ذلك عقالً  أن  فإما  األداء  منه  ال يصح 

)1(  انظر: توصيات جممع الفقه التابع ملنظمة التعاون 
اإلسالمي> فريوس كورونا املستجد وما يتعلق به من 

معاجلات طبية وأحكام رشعية>، املوقع:
 https://www.oic-oci.org/topic/?t_id=23343&t_
ref=13985&lan=ar.
)2(  احلطاب الرعيني، مواهب اجلليل يف رشح خمترص خليل، 

4/ 43؛ والشنقيطي، مذكرة يف أصول الفقه، 1/ 264.
)3(  اآلمدي، اإلحكام يف أصول األحكام،1/ 150. 

الصالة  فعل  صدور  عقالً  يمتنع  فإنه  عليه،  واملغمى 

مرفوع  كورونا  مرض  بسبب  عليه  فاملغمى  منه>)4(، 

وأداء  وقتها،  يف  الصالة  لرتكه  واملؤاخذة،  اإلثم  عنه 

الصيام الواجب، ألنه ال يتصور منه عقالً اإلداء وهو 

احلديث  بداللة  القلم،  عنه  ومرفوع  إغامءه،  حالة  يف 

حتى  النائم  عن  ثالثة،  عن  القلم  رفع  الرشيف:> 

يستيقظ، وعن الصبي حتى حيتلم، وعن املجنون حتى 

يعقل>)5( وقد نقل السيوطي عن السبكي> ت:771ه> 

املؤاخذة  عدم  يف  بالنائم  عليه  املغمى  إحلاق  يف  قوله 

وما دل عليه احلديث:> وإنام مل يذكر املغمى عليه يف 

احلديث؛ ألنه يف معنى النائم>)6(. أما خالف الفقهاء 

يف وجوب القضاء عليه بعد اإلفاقة فهي مسألة أخرى 

خارجة عن حمل البحث.

أثر فريوس كورونا عىل حكم الصيام - 

قادر  مسلم  كل  عىل  الفقهاء  باتفاق  الصيام  جيب 

لذا  رشعي،  عذر  عن  خايل  مقيم  صحيح  مكلف 

فاخلوف من خطر اإلصابة الصائم بفريوس كورونا ال 

يعد عذرًا يبيح به اإلفطار يف هنار رمضان؛ ألن الصيام 

ال يؤثر عىل الصحة بصفة عامة، وال يوجد دليل علمي 

طبي يدل عىل أن جفاف الفم بسبب الصوم يقلل من 

املناعة ضد فريوس كورونا، فيبقى واجب الصوم عىل 

به وأجهده  تأثر  إن  أصله، لكن املصاب هبذا املرض 

ذلك وقرر األطباء املعاجلني الثقات أن ذلك يزيد من 

)4(  الرازي، املحصول، 1/ 117. 
)5(  أبو داود، سنن أيب داود، باب يف املجنون يرسق أو 

يصيب حدًا، 4/ 141، برقم: 4403. 
)6(  السيوطي، األشباه والنظائر، 1/ 212. 
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مرضه، أو ربام يؤدي إىل هالكه، فقرار الرشع متوافق 

فله عند ذلك  املواضيع،  الطب يف مثل هذه  قرار  مع 

أيام أخر  القضاء  التزام ما جيب عليه من  اإلفطار مع 

بعد الرمضان بعدد األيام التي أفطر فيها، أو الكفارة 

يف حالة العجز)1(؛ وقد دل عىل هذا حكم عدة قواعد 

حتى  كان  ما  عىل  كان  ما  بقاء  األصل  منها:>  فقهية 

يقوم الدليل بخالفه> و> اليقني ال يزول بالشك ولكن 

بقني مثله أو أقوى منه> و> املشقة جتلب التيسري> و> 

الرضورات تبيح املحظورات>)2(.    

أو -  مؤقتًا  إيقافًا  والعمرة  احلج  أداء  توقف 

التخفيف من أعداد احلجاج واملعتمرين

أمور  ألولياء  فإن  املقررة  الرشيعة  قواعد  حسب 

املسلمني أن يفرضوا ما فيه مصلحة للمسلمني عامة، 

كمنع دخول بعض املدن أو اخلروج منها، وكل ترصف 

حيد من انتشار هذا املرض املعدي- مرض كورونا- 

لام  ونظرًا  هلذا  باملصلحة،  منوط  اإلمام  فترصفات 

واألرواح،  األنفس  هالك  يف  املرض  هذا  يسببه 

ورسعته يف االنتقال بني احلجاج واملعتمرين، لذا فعىل 

السعودية  العربية  اململكة  يف  املسلمني  أمور  أولياء 

وغريها من البالد أن يتخذوا القرارات واإلجراءات 

)1(  انظر: توصيات جممع الفقه التابع ملنظمة التعاون 
اإلسالمي> فريوس كورونا املستجد وما يتعلق به من 

معاجلات طبية وأحكام رشعية>،
 https://www.oic-oci.org/topic/?t_id=23343&t_
ref=13985&lan=ar.
)2(  الزحيي، القواعد الفقهية، 1/ 129، 96/1، 257/1، 

 .276/1

الراهنة يف  العلمية  الصحية  املعطيات  إىل  تستند  التي 

الرشعية،  والضوابط  الفقهية  القواعد  وإىل  وقت  كل 

واحلجاج  عامة  املسلمني  مصالح  مع  تتامشى  بام 

واملعتمرين خاصة، ضمن ما تسمح به الرشيعة األخذ 

بالرخص الرشعية، يف إيقاف أداء احلج والعمرة إيقافًا 

مجيع  اختاذ  مع  أعدادهم  من  خيففوا  بأن  أو  مؤقتًا، 

والسالمة جلميع  الوقاية  اإلجراءات االحرتازية، من 

املفسدة  ودرء  أنفسهم،  ومحاية  واملعتمرين  احلجاج 

عنهم وجلب املصلحة هلم، ودفع الرضر عنهم بقدر 

اإلمكان؛ لام يسببه التجمعات من انتقال يف العدوى يف 

ظل ما يشهده العامل من جائحة كورونا)3(، وبناء عليه 

فإن االستطاعة الرشعية تتوقف عىل ما يتخذه أولياء 

والعمرة  احلج  أبواب  فتح  إمكان  مدى  من  األمور 

مل  ولكن  والعمرة  احلج  رشوط  فيه  توفر  فمن  ال،  أم 

باب  فتح  عدم  بسبب  ذلك  عامه  يف  احلضور  يستطع 

احلج أو العمرة فهو معذور، ال سيام إن خيش أن ينتقل 

الفقهية  والقاعدة  باملرض،  ويصاب  العدوى  إليه 

تقول:> <ال رضر وال رضار>)4(.    

مرشوعية واستحباب تعجيل الزكاة يف زمن - 

انتشار مرض كورونا

اتفق مجهور الفقهاء من احلنفية والشافعية واحلنابلة 

سبب  بعد  احلول  قبل  الزكاة  تعجيل  جواز  عىل 

الوجوب وهو ملك النصاب، ملدة عام أو عامني)5(؛ 

)3(  مشاعل احلارثي، أثر جائحة كورونا عىل أداء احلج 
والعمرة، 1/ 421- 424. 

)4(  الزحيي، القواعد الفقهية، 1/ 199. 
)5(  وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية، املوسوعة الفقهية 
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أن  عنه-:>  اهلل  ريض  طالب-  أيب  بن  عي  حلديث 

العباس  من  ل  تعجَّ وسلم-  عليه  اهلل  صىل  النبي- 

كانت  إذا  التعجيل  يستجب  لكن  سنتني>)1(،  صدقته 

ما،  جماعة  كوجود  للمسلمني،  عامة  مصلحة  هناك 

أو ظهور حاجة كام هي احلال يف زمن انتشار جائحة 

كورونا، وزيادة عدد الفقراء واملساكني يف أزمنة الشدة 

املسلمني،  مصالح  به  ليتحقق  والكوارث؛  والقحط، 

عن  به  ويفرج  الفقراء،  عن  والبأس  الشدة  به  ويرفع 

كربة  مسلم  عن  فرج  من  احلديث:>  ففي  كربتهم، 

يوم  كربات  من  كربة  عنه  اهلل  فرج  الدنيا،  كرب  من 

القيامة>)2(.    

إيصال حق الرحم بالوسائل املمكنة يف زمن - 

انتشار كورونا

فقال:  األرحام  بصلة  وتعاىل  سبحانه  اهلل  قىض 

َعْن  َلُكْم  طِبَْن  َفِإْن  نِْحَلًة  َصُدَقاهِتِنَّ  النَِّساَء  ﴿ َوَآُتوا 

 ،]1/4 ]النساء   ﴾ َمِريًئا  َهنِيًئا  َفُكُلوُه  َنْفًسا  ِمنُْه  ٍء  يَشْ

وزيارهتم وتفقد أحواهلم ومساعدهتم، لكن عند تعذر 

مثل هذه الزيارات، يف زمن احلظر بسبب انتشار مرض 

كورونا، فعىل املسلم أن يصل أرحامه وأقاربه بالطرق 

امليسورة املمكنة، كاالتصال هبم عب وسائل التواصل 

إليهم؛ ويعذر  الرسائل واهلدايا  االجتامعي أو إرسال 

الكويتية، 12/ 226. 
)1(  البزار، مسند البزار، 3/ 159؛ والبيهقي، السنن 

الكبى، باب تعجيل الصدقة، 4/ 187، برقم: 7368. 
)2(  البخاري، صحيح البخاري، باب ال يظلم املسلم املسلم 

وال يسلمه، 3/ 128، برقم: 2442؛ ومسلم، صحيح 
مسلم، باب حتريم الظلم، 4/ 1996، برقم: 2580.  

يف ترك زيارهتم وال يؤاخذ يف تلك الفرتة؛ حفاظًا عىل 

األرواح من اهلالك، وحفاظًا عىل صحة البدن التي ُأمر 

باملحافظة عليها)3(، فقد جاء يف احلديث: <يا عباد اهلل 

تداووا، فإن اهلل مل يضع داًء إال وضع له دواًء إىل داًء 

واحدًا، قالوا: يا رسول اهلل، وما هو؟ قال: اهلرم>)4(، 

وقد قال العز بن عبد السالم: <إذا اجتمعت مصالح 

ومفاسد فإن أمكن حتصيل املصالح ودرء املفاسد فعلنا 

ذلك امتثااًل ألمر اهلل تعاىل فيهام لقوله سبحانه وتعاىل: 

وإن  ]التغابن16/64[،  اْسَتَطْعُتْم﴾  َما   َ اللَّ ُقوا  ﴿َفاتَّ

تعذر الدرء والتحصيل فإن كانت املفسدة أعظم من 

املصلحة درأنا املفسدة وال نبايل بفوات املصلحة، قال 

اهلل تعاىل :﴿َيْسَأُلوَنَك َعِن اخْلَْمِر َوامْلَيرِْسِ ُقْل ِفيِهاَم إِْثٌم 

َكبرٌِي َوَمنَاِفُع لِلنَّاِس َوإِْثُمُهاَم َأْكَبُ ِمْن َنْفِعِهاَم َوَيْسَأُلوَنَك 

َياِت  اآْلَ َلُكُم   ُ اللَّ  ُ ُيَبنيِّ َكَذلَِك  اْلَعْفَو  ُقِل  ُينِْفُقوَن  َماَذا 

ألن  حرمهام  ُروَن﴾]البقرة219/2[،  َتَتَفكَّ ُكْم  َلَعلَّ

مفسدهتام أكب من منفعتهام>)5(. ففي هذه احلالة ندرأ 

بمنع  بفريوس كورونا  العدوى  احتامل  مفسدة وقوع 

زيارة األقارب والوالدين وهي مصلحة، لعظيم خطر 

بإيصال  ذلك  دون  فيام  باملصلحة  ويعمل  املفسدة، 

)3(  انظر: توصيات جممع الفقه التابع ملنظمة التعاون 
اإلسالمي،> فريوس كورونا املستجد وما يتعلق به من 

معاجلات طبية وأحكام رشعية>،
https://www.oic-oci.org/topic/?t_id=23343&t_
ref=13985&lan=ar. 
)4(  الرتمذي، سنن الرتمذي، باب ما جاء يف الدواء واحلث 

عليه، 3/ 451، برقم: 2038. 
)5(  العز بن عبد السالم، قواعد األحكام يف مصالح األنام، 

.98/1
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الوسائل  من  االتصال هبم وغريها  الرحم من خالل 

املمكنة.

ترك املصافحة بسبب انتشار كورونا واكتفاء - 

بالسالم 

أفراد  بني  املحبة  إىل  اإلسالمية  الرشيعة  دعت 

املسلمني، وتوصيل أوارصها، وأجزلت الثواب عىل 

فقد  املسلمني،  بني  املصافحة  ومنها  سبلها،  من  كثري 

جاء يف احلديث:> ما من مسلمني يلتقيان فيتصافحان 

إال ُغفر هلام قبل أن يفرتقا>)1(، لكن بسبب أثر التغري 

انتشار مرض كورونا وعدواه،  الصحي احلاصل من 

فقد قررت املراكز الصحية يف العامل بابتعاد األشخاص 

املصابني عن غريهم وعدم ملسهم واالحتكاك معهم- 

ومنها املصافحة- خوفًا من انتقال العدوى إىل املعافني 

كورونا  فريوس  عدوى  انتشار  لذريعة  فسدًا  منه، 

عىل  وحفاظًا  وغريها،  واملعانقة  املصافحة  ترك  جيب 

األرواح من اهلالك وانتشار املرض بينهم حتى يرفع 

هذا البالء وتعود احلياة إىل ما كانت عليه.   

- منع التجمعات االجتامعية يف زمن كورونا

بحسب  حكمها  يف  ختتلف  اجلامعية  االجتامعات 

التعازي،  جمالس  فمنها  بسببها،  تقام  التي  املناسبة 

املختلفة،  بأشكاهلا  واملؤمترات  احلفالت  وحضور 

أو  اقتصادية  أو  سياحية  ألسباب  تكون  ما  فمنها: 

مالية أو صحية، لكن لظهور مرض كورونا وأسباب 

انتشاره فألولياء أمور املسلمني يف بالدهم أن يمنعوا 

)1(  أبو داود، سنن أيب داود، باب يف املصافحة، 4/ 354، 
برقم: 5212. 

تلك االجتامعات التي يغلب عىل الظن أن تكون سببًا 

يف انتشار العدوى، أو التخفيف منها، أو حتديد أوقاهتا 

انتشار  عند  العامة  السالمة  بقواعد  االلتزام  برشوط 

األوبئة؛ ألن مثل هذه االحرتازات حتافظ عىل النفس 

البرشية، و> ما ال يتم الواجب إال به فهو واجب>)2(؛ 

ويف ذلك سدًا لذريعة نقل انتشار العدوى.  

األرض -  وإىل  من  الدخول  أو  اخلروج  منع 

املوبوءة بمرض كورونا

وقع  التي  األرض  من  اخلروج  النبوية  السنة  هنت 

فيها مرض الطاعون أو الدخول إليها، ففي احلديث:> 

الطاعون رجس أرسل عىل طائفة من بني إرسائيل، أو 

عىل من كان قبلكم، فإذا سمعتم به بأرض فال تقدموا 

فرارًا  خترجوا  فال  هبا  وأنتم  بأرض،  وقع  وإذا  عليه، 

منه>)3(، إذن فمن كامل حترز هنيه صىل اهلل عليه وسلم 

عن الدخول إىل أرض فيها هذا البالء، أو اخلروج منها 

بعد وقوعها فيه؛ ألن الدخول فيها تعريض للنفس إىل 

االبتعاد  البالء، وفيه خمالفة للرشع والعقل، ويف  هذا 

والزمان  املكان  عن  محية  األرض  تلك  دخول  عن 

باجتناهبا)4(.  سبحانه  اهلل  أمر  التي  املؤذية  واهلواء 

الوباء  أرض  يف  واخلروج  الدخول  حكم  كان  فإذا 

فينسحب  املرض،  انتشار  خشية  هي  والعلة  معلل، 

هذا احلكم عىل كل سبب يكون علة النتشار املرض، 

)2(  السبكي، األشباه والنظائر، 2/ 88. 
)3(  البخاري، صحيح البخاري، باب حديث الغار، 4/ 

175، برقم: 3473. 
)4(  ابن قيم اجلوزية، زاد املعاد يف هدي خري العباد، 4/ 
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قال ابن حجر يف معنى الفرار من املجذوم:> أن األمر 

بالفرار من املجذوم ليس من باب العدوى يف يشء، 

بل هو ألمر طبيعي وهو انتقال الداء من جسد جلسد 

ولذلك  الرائحة  وشم  واملخالطة  املالمسة،  بواسطة 

من  الداء  انتقال  العادة  يف  األمراض  من  كثري  يف  يقع 

فيمكن  املخالطة>)1(.  بكثرة  الصحيح  إىل  املريض 

البالد  يف  املسلمني  أمور  أولياء  َمنََع  إن  القول:  لنا 

بلدة  اخلروج من  اجلامعات من  أو  األفراد  اإلسالمية 

إليها  الدخول  أو  كورونا  بداء  أهلها  ُأصيب  قرية  أو 

والسفر  إليها  السفر  ويمنع  األمر،  امتثال  من  بدَّ  فال 

منها؛ احرتازًا عن الوقوع يف اهلالك وانتشار املرض، 

وحفاظًا عىل نفسه وعىل غريه، وحفاظًا عىل املصلحة 

العامة، استنادًا إىل القواعد الفقهية العامة التالية:> إن 

و>  اخلاصة>)2(،  املصلحة  عىل  تقدم  العامة  مصلحة 

ترصف  و>  املصلحة>،  جلب  عىل  املفسدة  درء  تقدم 

اإلمام منوط باملصلحة>)3(. 

باحلجر -  كورونا  بفريوس  املريض  إلزام 

الصحي

التداوي مرشوع يف حق كل مريض، فقد حرضت 

الرشيعة اإلسالمية احلفاظ عىل نفس اإلنسانية ووقايتها 

اختاذ األسباب  أن  املهالك، وأكدت  إىل  يودي هبا  مما 

أمر  العدوى  فحصول  اإليامن،  مع  يتناىف  ال  الوقاية 

)1(  ابن حجر، فتح الباري رشح صحيح البخاري، 10/ 
  .160

)2(  العز بن عبد السالم، قواعد األحكام يف مصالح األنام، 
 .191 /2

)3(  الزحيي، القواعد الفقهية، 244/1، 1/ 493. 

ثابت يف السنة، ففي احلديث:> ال يوردن ممرض عىل 

مصح>)4(، ويف حديث آخر:> فر من املجذوم كام تفر 

من األسد>)5( فنهيه صىل اهلل عليه وسلم عن خمالطة 

خماطته  ويف  لألسباب،  إثبات  معٍد  بمرض  املصاب 

للمصاب هبا إشارة إىل أن تلك األمراض ال تفعل من 

تلقائها؛ بل اهلل عز وجل هو الذي إن شاء سلبها فال 

تؤثر شيئًا، وإن شاء أبقاها فأثرت)6(. فمن هذا الباب 

ال بدَّ من إلزام املريض بمرض كورونا احلجر الصحي 

ومنعه من االجتامع باآلخرين من قبل أولياء األمور، 

وعىل األصحاء اختاذ األسباب الوقاية عند املخالطة، 

يف  كان  قال:  أبيه  عن  الرشيد  بن  عمرو  حديث  ففي 

وفد ثقيف رجل جمذوم، فأرسل إليه النبي- صىل اهلل 

جاء  وقد  فارجع>)7(؛  بايعناك  قد  إنا  وسلم-:>  عليه 

هذا األمر من النبي- صىل اهلل عليه وسلم- إىل ذلك 

الرجل وقاية وحذرًا من أن ينتقل مرضه إىل غريه من 

الناس من باب االحتياط والوقاية من انتقال العدوى. 

عن  وسلم-  عليه  اهلل  صىل  اهلل-  رسول  سئل  وقد 

القرف  من  فإن  عنك،  دعها  فقال:>  وباء  أرض 

)4(  البخاري، صحيح البخاري، باب ال هامة، 7/ 138، 
برقم: 5770. 

)5(  البخاري، صحيح البخاري، باب الصالة عىل احلصري، 
86/1، برقم: 380؛ ومسلم، صحيح مسلم، باب جواز 

اجلامعة يف النافلة، 1/ 457، برقم: 658.
)6(  أمحد كنعان، املوسوعة الطبية الفقهية، ص 702-

.704
)7(  مسلم، صحيح مسلم، باب اجتناب املجذوم ونحوه، 

4/ 1752، برقم: 2231. 
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غري  األرض  تلك  هواء  كان  إن  ومعناه:  التَّلَف>)1(، 

الطب  العلم  أن  نرى  وهلذا  فاتركوها)2(،  لكم  موافقًا 

األمراض  من  للحد  طريقة  أفضل  أن  يقرر  احلديث 

املعدية املسببة لألوبئة يف املجتمعات هو احلجر عىل 

املصابني وعزهلم وحتديد حركاهتم، لتقليل من فرص 

انتشاء الوباء)3(.

التواصل  بالوسائل  النكاح  عقد  إجراء  حكم   -

احلديثة يف زمن انتشار كورونا 

اهتم الفقهاء املعارصون بمسائل وسائل التواصل 

احلديثة، وحكم إجراء العقود هبا- سيأيت حكم إجراء 

عقد  وإجراء  رشعًا،  العموم  عىل  هبا-  الاملية  العقود 

انتشار فريوس  النكاح باخلصوص، وخاصة يف زمن 

لعدم  بسببه،  الناس  عىل  املفروض  واحلظر  كورونا 

إمكان االجتامع الناس يف مكان واحد، ودعوة بعض 

الفقهاء إىل أن هذه احلاجة تبيح هبا استخدام الوسائل 

االتصال املرئية إلجراء عقد النكاح الرشعي، فاملسألة 

حمل خالف ويمكن أن نلخص اآلراء وأدلة كل فريق 

بحسب حالة البحث الذي نحن بصدده، ويمكن أن 

نردها إىل ثالثة أقوال، وهي: 

من  وسيلة  بأية  النكاح  عقد  إجراء  يمنع  األول: 

)1(  أبو داود، سنن أيب داود، باب يف الطرية، 4/ 19، برقم: 
 .3923

)2(  املظهري، املفاتيح يف رشح املصابيح، 5/ 96. 
)3(  منظمة الصحة العاملية، االعتبارات املتعلقة باحلجر 

الصحي ملخالطي حاالت كوفيدو-19، املوقع: 
https://apps.who.int/iris/bitstream/han-
dle/10665/333901/WHO-2019-nCoV-IHR_
Quarantine-2020.3-ara.pdf

أكثر  رأي  وهو  مطلقًا،  احلديثة  االتصال  وسائل 

النكاح  عقد  إجراء  ألن  املعارصة؛  الفقهية  املجامع 

لعدم  اإلشهاد،  رشط  فيها  تتحقق  ال  الوسائل  هبذه 

سامع الشهود للفظي اإلجياب والقبول، وعقد النكاح 

مبني عىل االحتياط> األصل يف اإلبضاع التحريم>)4(، 

الوسائل عن طريق  والتدليس هبذه  اخلداع  وإلمكان 

حماكاة أصوات اآلخرين)5(.   

الوسائل  هبذه  النكاح  عقد  إجراء  جواز  الثاين: 

قياسًا  املعارصين؛  الفقهاء  من  ثلة  رأي  وهو  مطلقًا، 

الفقهاء  بعض  أجازها  التي  والكتابة  املراسلة  عىل 

النكاح  النكاح هبا، ولتحقق رشوط عقد  إجراء عقد 

وال  الوسائل،  هبذه  والقبول  اإلجياب  سامع  من  هبا 

عىل  الشهود  شهادة  تتحقق  فبه  املرئي  االتصال  سيام 

لكون  الوسائل  هبذه  النكاح  مقاصد  وتتحقق  العقد، 

املتعاقدون حارضون زمانًا وإن كانوا بعدين مكانًا)6(.   

الثالث: جواز إجراء العقود بالوسائل احلديثة التي 

والتلغراف،  والبقية،  التلكس،  مثل:  الكتابة،  تشبه 

للعقد؛  الشهود  حضور  عىل  اهلاتف  يف  والتوقف 

)4(  الزحيي، القواعد الفقهية، 193/1.
)5(  جملة جممع الفقه اإلسالمي، حكم إجراء العقود بآالت 

االتصال احلديثة، املوقع:
 https://www.iifa-aifi.org/ar/1789.html؛ 

واللجنة الدائمة للبحوث العلمية واإلفتاء، فتاوى اللجنة 
الدائمة للبحوث العلمية واإلفتاء، 91/18.  

)6(  أسند القحطاين هذا القول إىل كل من: أمحد إبراهيم 
بك ومصطفى الزرقا وبدران أبو العينني ووهبة الزحيي 

وحممد عقلة اإلبراهيم ومفيدة إبراهيم وأسامة عمر األشقر: 
القحطاين، تركي حسن، إجراء عقد النكاح عب االتصال 

املرئي املبارش، ص564. 
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لتحقق رشوط صحة عقد النكاح هبذه الوسائل)1(. 

النكاح  عقد  إجراء  جواز  املسألة:  يف  الراجح 

املبارشة يف احلاالت  املرئية  بوسائل االتصال احلديثة 

فريوس  انتشار  أيام  يف  احلال  هي  كام  االستثنائية؛ 

العام، ضمن ضوابط والرشوط  احلظر  وأيام  كورونا 

عقد  رشوط  مجيع  وحتقيق  واخلديعة  احليل  متنع  التي 

النكاح، وأن تقوم به املحاكم الرشعية التي توثق عقد 

احلدود؛  أضيق  ضمن  اإلسالمية  الدول  يف  الزواج 

فإن  اخلاصة>)2(،  الرضورة  منزلة  تنزل  احلاجة  ألن> 

زال الامنع وُرفعت احلاجة عاد احلكم إىل املنع؛ ألنه> 

إذا ضاق األمر اتسع وإذا اتسع ضاق>.    

- انتقال الوالية عىل النكاح من الويل القريب إىل 

البعيد بسبب احلظر املفروض يف زمن كورونا  

يشرتط يف عقد النكاح حضور ويل املرأة، لكن لو 

املفروض  احلظر  بسبب  غائبًا  األقرب  املرأة  كان ويل 

ينتقل  فهل  حارضًا،  األبعد  ووليها  كورونا  زمن  يف 

الوالية يف النكاح إىل الويل األبعد احلارض أم ال بد من 

انتظار حضور الويل األقرب الغائب؟ 

النكاح من  انتقال والية  الفقهاء يف حكم  اختلف 

الويل األقرب الغائب إىل الويل األبعد احلارض، فذهب 

احلنفية إىل أنه يصح تزويج األبعد عند غياب األقرب 

غيبة منقطعة، وقالت الاملكية: إن ُفِقَد الويل املجب أو 

الشافعية:  وقال  منه،  األبعد  إىل  الوالية  انتقلت  ُأرِسَ 

)1(  اإلبراهيم، إجراء العقود بوسائل االتصال احلديثة يف 
ضوء الرشيعة والقانون، ص113.  

)2(  السيوطي، األشباه والنظائر، 1/ 88. 

مرحلتني  إىل  والًء  أو  نسبًا  األقرب  الويل  غاب  لو 

وال وكيل له بالبلد أو دون مسافة القرص زوج املرأة 

سلطان بلدها أو نائبه، فإن غاب الويل دون مرحلتني 

املسافة،  لقرص  األصح  يف  بإذنه  إال  املرأة  ج  ُتَزوَّ ال 

وقال احلنابلة: إن غاب الويل غيبة منقطعة زوج الويل 

قريبة ال  أو حمبوسًا يف مسافة  األبعد، وإن كان أسريًا 

املرأة)3(.  تزوج  فلألبعد  يتعذر  أو  مراجعته  يمكن 

وُيمكن بناًء عىل ما سبق أن نقول: لو أن الويل القريب 

ُيمكن  ومل  كورونا  مرض  بسبب  احلظر  حبسه  الذي 

عب  به  االتصال  يمكن  مل  كأن  تعرست  أو  مراجعته 

الوسائل التواصل املمكنة وطال غيبته وخيش فوات 

أباح  من  رأي  عىل  لألبعد  الوالية  انتقال  صح  الكفؤ 

ذلك.   

من -  يعد  ال  ومحله  كورونا  بفريوس  اإلصابة 

العيوب التي ُيفسخ هبا النكاح

فسخ  بسببها  املطالبة  للزوجني  حيق  عيوب  هناك 

النكاح عند القايض، فهل األمراض املعدية والعيوب 

املنفرة والعيوب التي متنع الوطء من أسباب الفسخ؟ 

أجازت احلنفية فسخ النكاح هبذه العيوب؛ ألن املقصد 

النسل  ورشعًا  الشهوة  قضاء  هو  عندهم  النكاح  من 

بأن  عللوا  الاملكية  وكذلك  متنعها)4(،  العيوب  وهذه 

بالنكاح ويمنع  املقصود  املعنى  تؤثر يف  العيوب  هذه 

التلذذ واستيفاء االستمتاع)5(، أما الشافعية فعللوا بأن 

)3(  وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية، املوسوعة الفقهية 
الكويتية، 41/ 283-280. 

)4(  الرسخي، املبسوط، 5/ 96. 
)5(  القايض عبد الوهاب، املعونة عىل مذهب عامل املدينة، 
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املقصد من النكاح هو الوطء، واإلمساك باملعروف ال 

يكون بغري الوطء، فإذا تعذر عليه اإلمساك باملعروف 

باإلحسان)1(،  الترسيح  عليه  تعني  الوجه  هذا  من 

متنع  ألهنا  العيوب؛  هبذه  الفسخ  احلنابلة  وعللت 

أن  املعلوم  من  بالنكاح)2(.  املقصود  االستمتاع 

قصري  أنه  إال  املعدية،  األمراض  من  كورونا  مرض 

صاحبه  التزم  ما  إذا  السالمة  منه  والغالب  األمد، 

أصل  يمنع  ال  وهو  الطبية،  العناية  وتلقى  العزلة، 

االستمتاع والوط، فهو متوقف لوقت ثم يزول، إذن 

فال يعد اإلصابة بفريوس كورونا ومحله من العيوب 

تعارض  <إذا  ألنه  وذلك  النكاح)3(؛  هبا  يفسخ  التي 

أخفهام>،  بارتكاب  رضرًا  أعظمهام  روعي  مفسدتان 

ال  و<اليقني  الرشين>،  أو  الرضرين  أهون  و<خيتار 

يزول إال بقني مثله>)4(.   

كورونا -  بمرض  املصابة  املرضعة  األم  منع 

بإرضاع وليدها

املرشوعة  الطفل  حقوق  من  حق  الرضاع   

باتفاق الفقهاء، قال اهلل تعاىل: ﴿َواْلَوالَِداُت ُيْرِضْعَن 

َضاَعَة﴾ الرَّ ُيتِمَّ  َأْن  َأَراَد  مِلَْن  َكاِمَلنْيِ  َحْوَلنْيِ  َأْواَلَدُهنَّ 

معتب  اإلرضاع  يف  الطفل  فحق  ]البقرة233/2[ 

 .770 /1
)1(  النووي، املجموع، 16/ 279. 

)2(  ابن قدامة، املغني، 7/ 185. 
)3(  مجعية مراكز األحياء، دليل املسلم الفقهي للتعامل مع 

فريوس كورونا املستجد كوفيد-19، املوقع:
 https://makkah.org.sa/nawazel/ar/# 

)4(  الزحيي، القواعد الفقهية،1/ 230، 203/1، 
.195/1

نقل  يتم  كورونا  فريوس  أن  ثبت  وقد  وحمفوظ)5(، 

طريق  عن  وذلك  املبارش  التواصل  خالل  من  عدواه 

األم  من  املرض  نقل  لكن  التنفي،  اجلهاز  ذرات 

إىل  املصابة بفريوس كورونا إىل طفلها فغري معروف 

اآلن)6(. فمن باب أخذ احلذر واحليطة ال بدَّ من إبعاد 

حتى  كورونا  بمرض  املصابة  أمه  عن  الطفل  وعزل 

تتامثل للشفاء؛ خوفًا من نقل العدوى إليه، فإن مما هو 

مقرر رشعًا أن> ما ال يتم الواجب إال به فهو واجب>؛ 

حيث  وسلم-  عليه  اهلل  صىل  النبي-  لنهي  وامتثااًل 

النهي  فهذا  مصح>)7(.  عىل  ممرض  يوردن  ال  قال:> 

تعاىل-  التي خلقها اهلل-  األسباب  اجتناب  باب  من 

باتقاء  مأمور  واإلنسان  اهلالك،  أسباب  من  وجعلها 

أسباب اهلالك والبالء إذا كان فيه عافية منها>)8(.

الطارئة -  األعذار  بسبب  اإلجارة  عقد  فسخ 

كظهور كورونا    

اتفق الفقهاء عىل أن عقد اإلجارة من العقود   

الالزمة، لكنهم اختلفوا يف حكم فسخ عقد اإلجارة 

الفقهاء  مجهور  فذهب  الطارئة،  الظروف  بسبب 

عقد  فسخ  جواز  إىل  واحلنابلة  والاملكية  احلنفية  من 

)5(  عبد املجيد الدهييش، فقه األرسة: الرضاع، املوقع: 
https://www.alukah.net/sharia/0/59732/

)6(  مجعية مراكز األحياء، دليل املسلم الفقهي للتعامل مع 
فريوس كورونا املستجد، املوقع:

 https://makkah.org.sa/nawazel/ar/#
)7(  البخاري، صحيح البخاري، باب ال هامة، 7/ 138، 

برقم: 5770.
)8(  الزرقاين، رشح الزرقاين عىل موطأ اإلمام مالك، 4/ 

 .528
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التي  اجلوائح  أو  الطارئة  الظروف  بسبب  اإلجارة 

متنع أحد طريف العقد من االستفادة من املعقود عليه؛ 

ألن احلاجة تدعو إىل الفسخ عند العذر، فإن مل يفسخ 

أصاب صاحب العذر رضر مل يلتزمه بالعقد، والرضر 

حمالً  استأجر  كمن  اإلسالمية)1(،  الرشيعة  يف  مرفوع 

بسبب  التجوال  كحظر  عام  عذر  حصل  ثم  جتاريًا 

من  االنتفاع  املستأجر  يستطيع  ومل  كورونا،  جائحة 

حمله بسبب غلقه، ومل يتمكن من استيفاء املنفعة، فبناء 

عىل ما سبق من أقوال الفقهاء فإنه يصح له فسخ عقد 

ن  اإلجارة. أو ُيمهل املستأجر حتى انتهاء العذر وُيَمكَّ

من استيفاء املنفعة؛ لئال حيصل الرضر للعاقدين بأن 

كان السبب الطارئ قابالً للزوال يف وقت قصري، وال 

بني  الواجب  للعدل  حتقيقًا  كثريًا؛  امللتزم  به  يترضر 

العاقدين  ألحد  املُرِهق  للرضر  ومنعًا  العقد،  طريف 

بسبب قاهر ال يد له فيه، وهذا مما أقره املجمع الفقهي 

عىل  املتعاقدين  بني  الرتايض  يمكن  أو  اإلسالمي)2(. 

بقدر  األُْجرِة  قيمة  من  املُؤِجر  بإنقاص  العقد  تعديل 

نقص املنفعة)3(. 

طريق -  عن  التجارية  العقود  إجراء  جواز 

االنرتنيت     

  تقرر عند الفقهاء املعارصين جواز إجراء العقود 

عن  واالستئجار  واإلجيار  والرشاء  كالبيع  التجارية 

)1(  الزحيي، الفقه اإلسالمي وأدلته، 4/ 3233. 
)2(  جممع الفقهي اإلسالمي، القرار السابع بشأن الظروف 

الطارئة وتأثريها يف احلقوق وااللتزامات العقدية،
 https://cutt.us/32DNT

)3(  البعي، خمترص الفتاوى املرصية البن تيمية،1/ 376. 

وُتسد  األمور  تنضبط  أن  برشط  االنرتنيت،  طريق 

حتقيقًا  املوانع؛  وتنتفي  الرشوط  وتتوفر  االحتامالت، 

املسلمني،  عن  واملشقة  للحرج  ورفعًا  للسهولة)4(، 

ال سيام أن حاجة املسلمني ازدادت إلجراء مثل هذه 

كورنا،  فريوس  ظهور  بسبب  الوسيلة  وهبذه  العقود 

وأبعد  أمانًا  أكثر  فيه؛ ألنه  الناس  فيستحسن وُيرغب 

بالتعليامت اخلاصة من  للتقيد  عن االجتامع، وأفضل 

اجلهات املسؤولة بام خيص انتشار فريوس كورونا.    

الخاتمة
ككونه  كورونا  مرض  أن  إىل  البحث  وصول  تم   

الرشعية  األحكام  عىل  أثر  له  كان  فقد  صحي  متغري 

فمن تلك األثار:

ترك  أو  واجلامعة  اجلمعة  صالة  إيقاف  جيوز   -

أداء هذه الصلوات؛ حتقيقًا  أثناء  املسافة بني املصلني 

وانتشار هذا  اهلالك  البرشية من  النفس  للحفاظ عىل 

الفريوس.

- جيوز ملرىض فريوس كورونا أو بعض املامرسني 

أو  بالامء  الوضوء  يستطيعون  ال  الذين  الصحيني 

يصلوا  وأن  ويصلوا،  يتيمموا  أن  عنهم  اجلنابة  رفع 

النجاسة هبا، وهلم  التي مل تفحش  املتنجسة  بألبستهم 

استعامل املعقامت التي حتوي الكحول، كام جيب غسل 

امليت من مرض كورونا بالقدر املستطاع، وإال وجب 

تيممه، وال جيوز حرق جثته.

)4(  البوطي، مشورات اجتامعية، ص82؛ والشاوي، إبرام 
العقود عب شبكة االنرتنيت دراسة يف ضوء الفقه اإلسالمي، 

ص34. 
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- ال يؤاخذ حسب قواعد الرشيعة اإلسالمية تارك 

الصالة أو الصيام بسبب اإلغامء احلاصل من اإلصابة 

ُيعد  القلم، وال  هبذا املرض، ألن املغمى مرفوع عنه 

إال  اإلفطار  ُيبيح  عذرًا  املرض  هبذا  اإلصابة  خوف 

به  يستطيع  ال  كبري  ومرض  جهد  املريض  أصاب  إذا 

اإلفطار  ذلك  عند  فله  هناره  صيام  إكامل  يف  استمرار 

وقضاء يوم بداًل عنه. 

احلج  توقيف  املسلمني  أمور  ألولياء  حيق   -  

والعمرة أو التقليل من أعداد احلجاج واملعتمرين عند 

هالك  من  يعقبه  وما  املرض  هذا  انتشار  خوف  شدة 

إليه كل  الداعية  يف األنفس واألرواح حسب احلاجة 

سنة بسنته، ويستحب تعجيل الزكاة والصدقات أيام 

ظهور  كأيام  واجلوائح  واألمراض  املجاعات  ظهور 

جائحة كورونا. 

- يمنع التجمعات االجتامعية واملصافحة وزيارة 

األقارب واألرحام، والدخول أو اخلروج من األرض 

األقارب  زيارة  ويكتفى  املرض،  هبذه  املوبوءة 

كورونا  بفريوس  املريض  ويلزم  املمكنة،  بالوسائل 

باحلجر الصحي رشعًا. 

- جيوز إجراء العقود التجارية عن طريق االنرتنيت 

وتوفرت  االحتامالت،  وسدت  األمور  انضبطت  إذا 

النكاح  عقود  يف  ويزاد  املوانع؛  وانتفت  الرشوط 

مبارشة  مرئية  بوسيلة  النكاح  عقد  إجراء  يكون  أن 

واخلديعة  احليل  متنع  التي  وضوابط  رشوط  وضمن 

وحتقق مجيع رشوط عقد النكاح وأن تقوم به املحاكم 

الرشعية يف الدولة التي توثق الزواج؛ حتقيقًا للسهولة 

ورفعًا للحرج يف أيام انتشار مرض كورونا.

حظر  بسبب  للزوجة  القريب  الويل  ُحبس  لو   -

مراجعته  يمكن  ومل  كورونا  مرض  بسبب  املفروض 

وتعرس االتصال به وطال غيبته وخيش فوات الكفوء 

صح انتقال الوالية إىل الويل األبعد.  

من  ومحله  كورونا  بفريوس  اإلصابة  يعد  ال   -

األمد  قصري  ألنه  النكاح؛  هبا  يفسخ  التي  العيوب 

والغالب منه السالمة، واملريض به ال يمنع من أصل 

ثم  الوقت  لبعض  متوقف  ولكنه  والوطء  االستمتاع 

كورونا  بمرض  املصابة  املرضعة  األم  ومُتنع  يعود. 

نقل  للشفاء خوفًا من  تتامثل  إرضاع طفلها حتى  من 

العدوى إليه فيؤدي إىل هالكه. 

الطارئ  العذر  بسبب  اإلجارة  عقد  فسخ  جيوز   -

كظهور مرض كورونا بناء عىل رأي الفقهاء يف فسخ 

عقد اإلجارة باألعذار الطارئة أو ُيمهل املستأجر حتى 

يمكن  أو  املنفعة،  استيفاء  من  وُيمّكن  العذر  انتهاء 

بإنقاص  العقد  تعديل  عىل  املتعاقدين  بني  الرتايض 

املُؤِجِر من قيمة األُجرِة بقدر نقص املنفعة.    

المصادر والمراجع 
  اإلبراهيم، حممد عقلة، إجراء العقود بوسائل . ١

والقانون،  الرشيعة  ضوء  يف  احلديثة  االتصال 

دار الضياء، عامن، األردن، ط1، 1986م.  

جمموع . 2 احلليم،  عبد  بن  أمحد  تيمية،  ابن    

الفتاوى، ت: عبد الرمحن قاسم، جممع امللك 

املدينة  الرشيف،  املصحف  لطباعة  فهد 
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  الملخص
 احلمد هلل وكفى، والصالة والسالم عىل النبي املصطفى، وعىل آله وصحبه وكل من وىف. وبعد:

إن اهلل جعل من سنن احلياة التطور والتقدم فهي يف تغري دائم ومستمر، ويشمل ذلك كل أساليب احلياة وأنامطها، 
القرين  مطلع  يف  الورقية  النقود  جاءت  ثم  الفضة(،  أو  )الذهب  خلقية  نقود  كانت  حيث  النقود  التغيري  فيه  وقع  ومما 
العرشين، ويف مطلع القرن احلادي والعرشين ظهرت لنا النقود الرقمية املشفرة كالبتكوين وغريها، وهذه بعض أهم 
مراحل التغيري التي عاشتها النقود منذ فجر االسالم، فام أثرها وأحكامها، وهل محل التغيري يف بنيتها تغيريا يف أحكامها، 
وهل واكبت هذه االحاكم املتغريات احلياتية، وهل حتتاج إىل تطوير ومرونة اكثر او ال؟، هذا ما حياول الباحثان تسليط 

الضوء عليه يف هذا البحث من نظرة فقهية اقتصادية، وقد سيكون سري هذا البحث وفق اخلطة التالية: 
التمهيد: ويشمل تعريف النقود وأمهيتها ووظيفتها.

املبحث األول: تطور النقود عب الزمن: احلديث فيه عن مرحلة ما قبل النقد إىل العرص الراهن من النقد.
املبحث الثاين: التطورات النقدية يف اإلسالم وأحكامها.

املبحث الثالث: النظرة الفقيهة للنقود الرقمية )املشفرة- االفرتاضية( 
اخلامتة: وفيها ذكر أهم الوصايا التي توصل إليها الباحثان

الكلامت املفتاحية: العمالت، املقايضة، التطورات نقدية، النقود الورقية، النقود االلكرتونية.

 Abstract
Allah has made the laws of life development and progress , so they are in constant and 

continuous change . this includes all lifestyles . Among the changes that occurred is money 
as it was a creating money ) silver or gold (  and then , paper money has came in the early 
twentieth century . In the beginning of the twenty first century encrypted digital money 
appeared to us , such as bitcoin and others . this was the most important changing stages that 
money has been through since the dawn of Islam . so what are its effects and provisions ? did 
the change in its structure lead to a change in its provisions ? did these provisions kept in pace 
with life changes ? do they need more development and more flexible or not? This is what 
those researchers are trying to shed the light on in this research of economic jurisprudence , 
And this is how the research is going according to the following plan 

Introduction : includes the definition of money , its importance and its job 
First topic : the development of money through the time : talking about the pre-criticism 

stage to the current era of criticism 
Second topic : the criticism development in Islam and its provisions 
Third topic : jurisprudential view of digital money ) encrypted – virtual ( 
Conclusion : there will be mentioned the most important recommendations reached by the 

two researchers 
Key words : jurisprudence of transaction, Islamic economics, money, paper money, 

electronic money 
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التغريات النقدية وأثرها يف األحكام الرشعية
................................................................................... د. حييى الشيخ ... أ. خالد مجال احلوت

المقدمة
احلمد هلل الرمحن الذي خلق اإلنسان علمه البيان، 

الزمان،  مر  عىل  اإلنسان  أهبر  بدين  خصنا  والذي 

آله  وعىل  عدنان  ولد  سيد  عىل  والسالم  والصالة 

وصحبه ما تعاقب اجلديدان.

فالتغيري من سنن اهلل يف احلياة، وإن مما دخله التغيري 

وأداته  األوىل  االقتصاد  قوة  وهي  والتطور)النقود(، 

الرشيعة  راعت  وقد  بمراحل،  مّر  وتطورها  الفعالة، 

وواكبت هذا التطور من حيث العرف السائد واحلكم 

الفقهي املعمول به، بدءا من النقود اخللقية إىل النقود 

الورقية إىل عرص النقود الرقمية اليوم.

مراحل  إىل  الباحثان  يشري  البحث  هذا  ويف   

التغيريات النقدية عىل الساحة العامة وآثارها الرشعية، 

وفق املخطط التايل: بتمهيد وثالثة مباحث، وخامتة. 

وأمهيتها  النقود  تعريف  ويشمل  التمهيد: 

ووظيفتها.

وفيه  الزمن.  عب  النقود  تطور  األول:  املبحث 

مطالب:

املطلب األول: )املقايضة(. 

املطلب الثاين: النقود السلعية.

املطلب الثالث: النقود املعدنية.

املطلب الرابع: النقود التمثيلية ) النائبة(.

املطلب اخلامس: النقود الورقية.

اإلسالم  يف  النقدية  التطورات  الثاين:  املبحث 

وأحكامها. وفيه مطالب:

  النبوي  العرص  يف  النقود  األول:  املطلب 

واخلالفة الراشدة.

املطلب الثاين: النقود يف العرص األموي.

والفلوس  العبايس  العرص  الثالث:  املطلب 

)النحاسية(.

املطلب الرابع: أحكام النقود الفلوس والورقية يف 

اإلسالم.

الرقمية  للنقود  الفقيهة  النظرة  الثالث:  املبحث 

)املشفرة- االفرتاضية( وفيه مطالب:

والفرق  وخصائصها،  تعريفها،  األول:  املطلب   

بينها وبني العمالت األخرى.

اإلجيابيات  بني  الرقمية  النقود  الثاين:  املطلب 

والسلبيات.

املطلب الثالث: احلكم الفقهي للنقود الرقمية. ثم 

اخلامتة وفيه التوصيات 

تمهيد
تعريف النقود: النقود لغة: مجع نقد، وهلا يف اللغة - ١

من  الوازن  اجليد  بمعنى  فتأيت  معان،  عدة  العربية 

بمعنى  وتأيت  الدراهم،  قبض  بمعنى  وتأيت  الدراهم، 
متييز الدراهم وإخراج الزيف منها.)1(

أهل  اختلفت  االقتصاد:  أهل  اصطالح  ويف 

أن  لنا  يمكن  لكن  النقود،  تعريف  يف  االقتصاد 

ُيف  عاما  قبواًل  يلقى  يشء  أي  بأهنا  تعاريفه  نلخص 

التداول ويستخدم وسيطًا يف التبادل، ومقياسًا للقيم 

4١2؛  ص:  نقد  املحيط،  القاموس  آبادي:  الفريوز    )١(
الزبيدي، تاج العروس مادة نقد ص: 233-230/9
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ومستودعًا هلا.)1(

خالل - 2 من  تظهر  النقود  أمهية  إن  النقود:  أمهية 

أدوات  أهم  أحد  فهي  االقتصاد،  أدوات  يف  مكانتها 

وحتديد  القيم  قياس  عىل  لقدرهتا  نظرًا  االقتصاد 

التبادل،  تشجيع  عىل  وقدرهتا  جهة،  من  األسعار 

وترسيع تبادل السلع واخلدمات من جهة أخرى. وال 

يستطيع أحد أن يتصور أي اقتصاد بدون النقود، فهي 

التي تلعب دورًا هامًا يف حتديد العالقة بني االقتصاد 
الوطني واالقتصاديات اخلارجية.)2(

وظيفتها: فهي: 1- وسيط عام مقبول يف التبادل، 

2- ومستودع للقيمة،

للمدفوعات  ومقياس   -4 للقيمة،  وقياس   -3
اآلجلة.)3(

 

المبحث األول
تطور النقود عبر الزمن

وفيه مطالب:

التاريخ، ال بد  النقود عب  عند احلديث عن تطور 

من مقدمة عن احلضارات التي استخدمت النقود يف 

حياهتا التجارية وطورت من أنواعها حتى وصلت إىل 

ما نحن عليه من األوراق النقدية ذات ثمن.

نقل  كام  البرشية  تاريخ  يف  كانت  حضارة  فأول 

الفكر  يف  والبنوك  النقود  صقر،  احلليم  عبد  عطية    )١(
االقتصادي اإلسالمي ص: 4

)2(  عيل كنعان، النقود والصريفة والسياسة النقدية، ص: 2
ص:  االقتصاد،  علم  أسس  إبراهيم،  نجيب  اهلل  نعمة    )3(

343

ذلك كّتاب التاريخ هي حضارة السومرية يف بالد ما 

بني النهرين وهي التي أنتجت كل أنواع الزراعة وما 

يتعلق هبا من حرف وهي التي أقامت اجلولة ونظمت 

القوانني والعالقات االقتصادية واالجتامعية.)4( 

احلضارات  تلك  يف  التجاري  التبادل  وظهور 

فاضت  حينام  وذلك  النقد،  لظهر  الطريق  مهدت 

وبالفعل  للنقود،  أكثر حاجة  بدت  الدول،  إنتاجيات 

عام/  السومرية  احلضارة  يف  النقود  هذه  ظهرت  فقد 

احلضارة  يف  ظهرت  بعدها  من  ثم  م  ق.   /  3500

األكادي،  امللك  األول  سارجون  يد  عىل  األكادية 

وقد وجدت بعض املسكوكات وعليها ظاهر صورة 
امللك األعظم سارجون.)5( 

ثم تلتها احلضارات األخرى كالبابلية واآلشورية 

والكنعانية التي سارت عىل هنج السومريني يف التعامل 

البالد  من  األخرى  الضفة  يف  وظهرت  كام  بالنقد، 

التعامل  فيها  ظهر  حيث  الفرعونية  احلضارة  العربية 

النقدي يف نفس الفرتة.

النقود كام هو الشكل احلايل اليوم عندنا  ومل تظهر 

نقود  شكل  عىل  البداية  يف  ظهرت  إنام  عرصهم،  يف 

مقام  تقوم  للتبادل  معينة  سلعة  فاستخدموا  سلعية، 

سيظهر  كام  األفضل  إىل  انتقلوا  التطور  مع  ثم  النقد، 

تدرج استعامل البرشية للنقود يف املطالب التالية:  

)4(   نزيه الشويف، التاريخ السيايس العريب واإلسالمي ص: 
 20

)5(   انظر املصدر السابق.



364

التغريات النقدية وأثرها يف األحكام الرشعية
................................................................................... د. حييى الشيخ ... أ. خالد مجال احلوت

المطلب األول: ) المقايضة ( 

بيشء  معرفة  عىل  يكونوا  مل  أمرهم  بادئ  الناس 

أهنم  التاريخ  كتب  يف  ورد  كام  إنام  )النقود(،  اسمه: 

بـ  اليوم  يسمى  بام  واخلدمات  السلع  يتبادلون  كانوا 
)املقايضة( إىل أن هدوا إىل النقود.)1(

أو خدمة  بسلعة،  مبادلة سلعة  معناها:  واملقايضة 

بسلعة، أو ساعة بخدمة، مبارشة دون أن تقوم النقود 
بدور الوسيط يف هذا التبادل.)2(

هبا،  فيقايضه  للحيوان  حيتاج  زراعة  ذا  كان  فمن 

أو  باأللبسة  يقايضها  فإنه  حيوانات  ذا  كان  ومن 

العصور  يف  سابقًا  الناس  كان  وهكذا  مثالً  األدوات 

القديمة يتعاملون فيام بينهم.

أن  وأراد  أفريقيا  يف  كان  السائحني  أحد  يروي 

عاجًا،  الزورق  صاحب  منه  فطلب  زورقًا،  يستأجر 

منه  فطلب  العاج،  يملك  آخر  إىل  السائح  فذهب 

إىل  العاج، فذهب  مقابل  العاج قطعة قامش  صاحب 

أسالك  يريد  كان  أنه  حظه  وحلسن  قامش  صاحب 

وهكذا  األسالك،  هذه  السائح  مع  وكان  نحاس 

مجعت عملية املبادلة أربعة أشخاص لدفع ثمن خدمة 
الزورق.)3(

من  معاناة  تظهر  الامضية  القصة  خالل  ومن 

تاريخ  من  األوىل  العصور  يف  باملقايضة  يتعامل  كان 

)١(   احلكيم عيل بن يوسف، الدوحة املشتبكة يف ضوابط دار 
السكة ص: 63 

)2(   حممد زكي شافعي، مقدمة يف النقود والبنوك ص: 9
النقود واملصارف ص:  )3(   كامل رشف وهاشم أبو عراج، 

8 -6

الزمن حتى  الفرتة مدة من  اإلنسان، واستمرت هذه 

يعتقد  عنه  بديل  إىل  التعامل  هذا  من  البرشية  انتقلت 

ذلك عام 3500 ق. م ألنه وجد عىل األلواح جداول 

أنجور  أور  عهد  يف  الرضائب  بدفع  املكلفني  بأسامء 

فرتة  وهي  م  ق.   3500-3000 فرتة  من  كانت  أي 

بني  ما  بالد  يف  والفضية  الذهبية  النقود  إىل  االنتقال 
النهرين.)4(

  المطلب الثاني: النقود السلعية.

وصعوبة  عيوهبا  ظهور  وبعد  املقايضة  زمن  يف 

اجلامعات  بعض  جلأت  الناس،  بني  هبا  التعامل 

لتقوم  االنتشار  الواسعة  السلع  إحدى  الستخدام 

كل  أثرها  عىل  واختار  املبادالت،  يف  الوسيط  بمهمة 

ينال أمهية وقيمة  لطبيعته مما  املناسب  الوسيط  جمتمع 

الغنم  من  الامشية  البادية  أهل  فاختار  عندهم،  عالية 

يظهر  كام  القمح  املدن  أهل  واختار  واإلبل،  والبقر 

من تاريخ املرصيني، واختار أهل الصني احلرير مثالً 

وهكذا.

الزينة  سلع  منها  بدال  استخدموا  ذلك  بعد  ثم 

والقواقع  األصداف  من  املصنوعة  واحلي  كالعقود 

البحرية واحلجارة النادرة، ثم املصنوعة من املعادن يف 
أواخر العرص البدائي.)5( 

  المطلب الثالث: النقود المعدنية.

املناطق  بني  اخلارجية  التجارات  انتشار  بعد 

العريب واإلسالمي ص:  التاريخ السيايس  )4(  نزيه الشويف، 
29

)5(   سنويس عيل، حمارضات يف النقود والسياسة النقدية ص: 
 ١3-١2
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إىل  ماسة  احلاجة  أصبحت  والدول،  واحلضارات 

االعتامد عىل سلعة تكون مقبولة عامليًا بني كافة املناطق 

بعد  عليها  الدول  اتفقت  التي  السلع  وأوىل  والدول، 

أواًل  املعادن، واختذت  السلع، كانت  نقود  معاناة مع 

الذهب  معدين  من  ثم  والنحاس  احلديد  معدين  من 

من  املعدنان  هذان  به  يتمتع  لام  وذلك  والفضة، 

يف  الثراء  رمز  ألهنام  وأيضًا  املجتمعات،  لدى  قبول 

املعدنية،  النقود  اعتمدت  وهلذا  املجتمعات،  معظم 

التجارية  تبادالهتا  يف  تعتمدها  املجتمعات  وبدأت 

واالقتصادية.

ولقد اختذت النقود املعدنية ثالثة أشكال فتطورت 

كان  كام  امليزان  حامل  يقوم  بأن  موزونة،  نقود  من 

رشعية  إثبات  أجل  من  املعدن  بوزن  سابقًا  يسمى 

نقود  إىل  ثم  به،  القدر اخلاص  البائع  املعاملة ويعطى 

حسابية معدودة وهي عبارة عن كريات معدنية عىل 

شكل بيضاوي ثم نقود مرضوبة أي مسكوكة من قبل 
الدولة بأن يكون عليها رمز أو شعار جيسد الدولة.)1(

التمثيلية  النقود  الرابع:  المطلب    

)النائبة(.

لقد ظهرت بعد مرحلة التقابض بالسلع ومرحلة 

أهل  عليها  أطلق  التي  النقود  مرحلة  الذهبية  النقود 

االختصاص بالنقود التمثيلية ) النائبة(.

احلق  حلاملها  تعطى  شهادات  عن  عبارة  وهي:   

املعدنية،  النقود  من  حمدودة  كمية  عىل  احلصول  يف 

الذهب  متثل  ألهنا  بالتمثيلية؛  النقود  هذه  وسميت 

)١(    املرجع السابق ص: ١4 

الذي ختفيه وراءها وتعطي صاحبها احلق يف حتويلها 
إىل نقود سلعية ) معدن( كاملة القيمة.)2(

هذا النوع من النقود ظهر يف عرص الدولة األموية. 

يودع عند الرصاف يف دمشق مثالً  التاجر  حيث كان 

ثم  ذلك،  تثبت  وثيقة  عىل  وحيصل  الذهبية،  الدنانري 

هناك  من  البضائع  ليشرتي  مثالً؛  الصني  إىل  يذهب 

الصيني  يفعل  وباملقابل  الوثيقة  هذه  بواسطة  ويدفع 

بالتسوية  الرصافون  يقوم  العام  وهناية  اليشء،  نفس 

دمشق  بني  احلرير  طريق  أيام  ذلك  وكان  بينهم،  فيام 

وشنغهاي.

  المطلب الخامس: النقود الورقية.

النقود  ظهرت  أوروبا  يف  عرش  السادس  القرن  يف 

عام  استوكهومل  بنك  يف  ظهورها  أول  وكان  الورقية 

شهادة  أول  أصدر  الذي  باملسرتاخ  ملؤسسة   1556

ورقية يمكـن استبداهلا بالنقود الذهبية وقابلة للتداول 

يف السوق ثم تتالت البنوك يف القرنني السـابع والثامن 

الورقية،  النقود  بإصدار  وفرنسا  بريطانيا  يف  عرش 

والنقود الورقية هي شهادات قابلة للتداول يف السوق 

حاملها  ويستطيع  الذهب  مـن  قيمـة  وراءها  ختفي 

وحسب  عليها  كتب  لام  استنادًا  بالذهب  مبادلتها 

اللرية  استبدال  يمكن   %  100 كانت  فإذا  التغطية 

ختفي  التي  الورقية  فالنقود  الذهبية   باللرية  الورقية 

قابلـة  ألهنـا  رمزيـة،  نقود  بمثابة  كانت  ذهبًا  وراءها 

لالستبدال يف أي حلظة ويلتزم املرصف الذي أصدرها 

ص:  والبنوك  النقود  اقتصاديات  حاتم،  عفيفي  سامي    )2(
١53
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بردها فورًا. 

أما بعد احلرب العاملية األوىل فقد ظهر نوعان من 

النقود الورقية: 

للتحويل إىل ذهب وقد ظهرت  القابلة  النقود  ـ   1

أي  الذهبية،  السبائك  قاعـدة  سـيطرة  أيام  النقود  هذه 

النقود  ويصدر  بالذهب  املركزي  املرصف  حيتفظ 

يرد  أن  للمواطن  حيق  وال  للذهب  استنادًا  الورقيـة 

النقود الورقية وحيصل مقابلها ذهبًا، أي شكلت رباط 

ومهي بالذهب، أي هناك إمكانية لتحويلها. 

2ـ النقود الورقية غري القابلة للتحويل: وهي نقود 

ورقية احتكرت املصارف املركزية إصدارها دون أن 

هبا  األفراد  ويتعامل  ذهبية،  أرصدة  أي  وراءها  ختفي 

بدور  تقوم  النقود  هذه  بأن  وإيامهنم  لوعيهم  اسـتنادًا 

وهي  احلكومة  وتضمنها  للدفع  وأداة  للتبادل  وسيلة 

النقود  األحيان  بعض  يف  وسميت  القيمة،  ثابتة  شبه 

دون  يصدرها  املركزي  املرصف  ألن  نظرًا  االئتامنية 
تغطية ذهبية أي تشبه القروض.)1(

عام  األوىل  العاملية  احلرب  اندلعت  وعندما 

1914م أعلنت دول العامل التداول اإلجباري بالعملة 

الورقية، وبطل التعامل بالذهب والفضة، ورسى هذا 

النظام عىل كافة البالد العربية، وأصبحت غري مرتبطة 

الرئيسية  العملة  وحدها  وهي  مقيدة،  معدنية  بتغطية 
ومل تعد قابلة للتحويل إىل ذهب.)2(

ص  النقدية:  والسياسة  والصريفة  النقود  كنعان،  عيل    )١(
١7-١6

)2(  عبد املنعم السيد عيل، التطور التارخيي لألنظمة النقدية 
يف األقطار العربية ص: 38-4١؛ وصديق عثامن وحممد 

لكن بعد ميض احلرب العاملية األوىل اتبعت إنكلرتا 

لتبقى  عملتها  لدعم  وذلك  الذهبية  السبائك  نظام 

-1925 عام  وذلك  الدولية،  مكانتها  عىل  حمافظة 

1931م، فكانت السبائك غطاء لألوراق الذهبية، ثم 

املتمسكة  الدول  ثم سائر  فرنسا عام 1928م  تبتعها 
بنظام السبائك الذهبية.)3( 

المبحث الثاني
التطورات النقدية في اإلسالم 

وأحكامها
وفيه مطالب:

العصر  في  النقود  األول:  المطلب 

النبوي  والخالفة الراشدة.

العرب أيام اجلاهلية قبل اإلسالم مل يكن لدهيم نقد 

خاص هبم، ألهنم كانوا قرى متفرقة ال جتمعها دولة، 

دنانري  عىل  ورشائهم  بيعهم  يف  يعتمدون  كانوا  إنام 

البيزنطية  حيث  الشام  من  تأتيهم  كانت  التي  الذهب 

اهلرقلية، أو دراهم من الفضة اخلاصة بالساسانيني يف 
العراق، أو بعض النقود احلمريية من اليمن.)4(

بل كان أهل مكة ال يبيع بعضهم لبعض إال تبًا،)5( 

املقارن  اإلسالمي  االقتصاد  إىل  املدخل  رابوي،  إبراهيم 
ص: 25١

)3(  فؤاد دمهان، االقتصاد السيايس ص: 295 
املدنية  وسكتها  العربية  النقود  املبيض،  عرفات  سليم    )4(
عام  وحتى  امليالد  قبل  السادس  القرن  من   ( األجنبية 
العربية  النقود  فهمي،  الرمحن  عبد   .١39 ص:   )١946

ماضيها وحارضها ص: 23-22
)5(  الترب: ما كان من الذهب غري مرضوب، وقيل ما كان ممن 



367

راساُت اإلنسانيُة واملتغرياُت احلياتيُة يف ضوِء الّشيعِة اإلسالميِة« العدد اخلاص باملؤمتر العلمي الدويل األول املشرتك »الدِّ
المحور الثالث: أثر المتغيرات السياسية، واالجتماعية، واالقتصادية، والصحية، على األحكام الشرعية

الدراهم  أنواع  لتنوع  وذلك  وزنًا،  إال  يستلمون  وال 

لدهيم وأوزاهنا، ومن أجل ظهور الغش يف نقودهم.

ولام بعث رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم إىل الناس 

يف مكة أقر أهل مكة عىل ما هم عليه من البيع والرشاء 

بالنقود.)1( وليس هذا فحسب بل وقتها وضع قاعدة 

مكيال  واملكيال  مكة،  أهل  وزن  الوزن   ( فيها:  قال 
أهل املدينة(.)2(

أهل  )وكان  السنن:  معامل  يف  اخلطايب  اإلمام  قال 

رسول  مقدم  وقت  عددًا  بالدراهم  يتعاملون  املدينة 

صحة  عىل  والدليل  إياها،  وسلم  عليه  اهلل  صىل  اهلل 

فيام روي عنها  قالت  اهلل عنها  أن عائشة ريض  ذلك 

من قصة بريرة إن شاء أهلك أن أعدها هلم عدة واحدة 

فعلت تريد الدراهم التي هي ثمنها فأرشدهم رسول 

اهلل صىل اهلل عليه وسلم إىل الوزن فيها وجعل العيار 

سائر  يف  منها  وزنه  يتفاوت  ما  دون  مكة  أهل  وزن 
البلدان(.)3(

النقود  والنبي عليه الصالة والسالم مل يأمر بتغيري 

اإلسالم،  دولة  دعائم  برتسيخ  النشغاله  السائدة، 

فرتك الناس يتعاملون بام كانوا يتعاملون به من دنانري 

الذهب والفضة غري مصوغ. أمحد الفيومي: املصباح املنري 
مادة ترب ص: ١/99-98 

)١(  املقريزي، شذور العقود يف ذكر النقود :55-58؛ نارص 
املتحف  يف  اإلسالمي  الدينار  النقشبندي:  حممود  السيد 

العراقي: ص: ١0
)2(  سليامن بن األشعث أبو داود السجستاين: سنن أيب داود 

ص: 266/2 
معامل  )اخلطايب(:  اخلطاب  بن  إبراهيم  بن  حممد  بن  محد    )3(

السنن، ص: 3/ 62-6١ 

بيزنطية، ودراهم فارسية.

بكر  أيب  عهد  ففي  الراشدة  اخلالفة  عرص  يف  أما 

الصديق وبداية عهد عمر بقي الناس عىل ما كانوا عليه 

يف عرص النبوة دون تغيري حيث كان اخللفاء مشغولني 

بحروب الردة وترسيخ قواعد دولة اإلسالم، لكن سنة 

ثامنية عرشة وقيل عرشين من اهلجرة رضب الدرهم 

إنام  املستقلة،  السكة اإلسالمية  اإلسالمي، ليس عىل 

عىل الطراز الساساين وزاد عليها بعض العبارات مثل: 

)باسم اهلل( و)احلمد هلل( و)حممد رسول اهلل(.

ما  الدراهم عىل  ويف عهد عثامن بن عفان رضبت 

مدينة  اسم  عليها  زيد  لكن  عمر  عهد  يف  عليه  كانت 

الرضب والتاريخ باحلروف البهلوية.

ويف عرص عي بن أيب طالب رضبت نفس الدراهم 

الطوق  عىل  كتب  لكن  عثامن  عهد  عىل  كانت  التي 

باحلروف الكوفية: )بسم اهلل( و)ريب اهلل( و)بسم اهلل 
ريب(.)4(

العصر  في  النقود  الثاني:  المطلب 

األموي.

حافظ معاوية بن أيب سفيان أول خليفة أموي عىل 

عىل  سبقه  ممن  اخللفاء  من  ورثها  التي  الطريقة  نفس 

الطراز الساساين مع وضع إشارات التوحيد، ومشى 

-59 ص:  النقود:  ذكر  يف  العقود  شذور  املقريزي،    )4(
ماضيها  العربية  النقود  فهمي،  الرمحن  عبد  ؛   60
الكفراوي، إصدار  وحارضها:ص: 25؛ وعوف حممود 
الدولة اإلسالمية: ص: ١9؛  النقود واملحافظة عليها يف 
اإلسالمي  االقتصاد  يف  النقدية  األوراق  حسن،  أمحد 

قيمتها وأحكامها ص: 66-65
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جاء  حتى  هنجه  عىل  أمية  بني  خلفاء  من  بعده  من 

الذي أوجد دار الرضب  عرص عبد امللك بن مروان 

وأحدثها سنة 76هـ وأصدر حينها أول عملة إسالمية 

ليست فيها إشارات بيزنطية وال فارسية، ومن خالله 

والسيايس  الاميل  االستقرار  اإلسالمية  للدولة  حتقق 

واستمر  والتزوير،  الغش  وتقليل  واالقتصادي، 

احلال بعده مع خلفاء بني أمية مشددين عىل أي غش 

يكتشف من خالل رضب من يثبت غشه بالسوط.)1( 

العباسي  العصر  الثالث:  المطلب 

والفلوس )النحاسية(.

يف  األمويني  هنج  خالفتهم  بادئ  العباسيون  هنج 

األول عىل غرار  ديناره  السفاح  الدينار حيث رضب 

الدينار األموي ومل يغري سوى بعض النقوش.

تواىل  ثم  حبتني  ثم  حبة  نقصها  الدراهم  يف  لكنه 

ثالث  نقصها  حيث  املنصور  جعفر  أيب  أيام  النقص 

حبات)2( وحال النقد يف العهد العبايس مر عىل فرتتني:

ثم - ١ الدرهم  يف  النقص  حدث  األوىل:  الفرتة   

الدينار.

العرص - 2 يف  اخللفاء  ضعف  عند  الثانية:  الفرتة   

العبايس وتسلط موايل األتراك يف شؤون الدولة كثرت 

256/6؛  ص:  الطربي  تاريخ  الطربي،  جرير  ابن    )١(
ص:  اإلنشا  صناعة  يف  األعشى  صبح  والقلقشندي، 
احلضارة  تاريخ  يف  بطانية،  اهلل  ضيف  وحممد  ؛   483/6

العربية واإلسالمية ص: ١50 
« اسم جنس للحنطة وغريها مما يكون يف السنبل  )2(  »احَلبُّ
الواحدة  »ُحُبوٌب« مثل فلس وفلوس،  واألكامم واجلمع 
أمحد  الشعري.  أو  احلنطة  حبة  وزن  عىل  أي  »ِحبٌَّة«. 

الفيومي: املصباح املنري مادة حب ص:60.

فحدث  النفقات،  سد  عىل  الطلب  وزاد  النفقات، 
الغش يف الدراهم حيث خلطت بالنحاس.)3(

املامليك  عرص  حيث  العبايس  العهد  أواخر  ويف 

التي كانت من النحاس وأبطل  الفلوس  شاع رضب 

الفضة  خروج  أمهها:  عدة  ألسباب  الدراهم  رضب 

البالد  يف  توفرها  وقلة  آنذاك،  األوربية  الدول  إىل 

اإلسالمية. يقول املقريزي: ) واختذ أي الظاهر برقوق 

فكثرت  الفلوس،  لعمل  رضب  دار  باإلسكندرية 

بأيدي الناس كثرة بالغة، وراجت رواجًا صارت من 
أجله هي النقد الغالب يف البلد، وقلت الدراهم(.)4(

  المطلب الرابع: أحكام النقود الفلوس 

والورقية في اإلسالم.

مع كل ما مرت به النقود من مراحل إال أن الفقهاء 

تلك  عىل  املبنية  املعامالت  ينكروا  مل  اهلل  رمحهم 

املغشوشة؛  الدراهم  رضب  كرهوا  لكنهم  األموال 

ألن فيها إفسادًا للنقود وإرضارًا بذوي احلقوق وعالء 
لألسعار.)5(

مواهب  الاملكي يف  باحلطاب  املعروف  اإلمام  قال 

زمن  يف  ونحن  مسألة  نزلت  البزيل  <قال  اجلليل: 

للرشق  واالجتامعي  االقتصادي  التاريخ  آشتور،  أ.    )3(
عبلة  اهلادي  عبد  ترمجة  الوسطى،  العصور  يف  األوسط 
النقود  ذكر  يف  العقود  شذور  املقريزي،  ١03؛  ص: 
ماضيها  العربية  النقود  فهمي،  الرمحن  عبد  69؛  ص: 
االئتامنية  النقود  العمر،  صالح  إبراهيم   .49: وحارضها 

دورها وآثارها يف اقتصاد إسالمي ص:62
)4(  املقريزي، شذور العقود يف ذكر النقود ص: 9١

ص:  املهذب  رشح  املجموع  النووي،  رشف  بن  حييى    )5(
١0/6
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النحاس  عليها  املحمول  الدراهم  أن  وهي  القراءة، 

كثرت جدا وشاعت يف بالد إفريقية جريدية وغريها، 

الرديء؛ لكثري  فيها  منع  الناس عليها حتى  واصطلح 

ذلك  يف  فكلمت  الدراهم،  أعيان  يف  وتفاوته  الغش 

شيخنا اإلمام عسى أن يتسبب يف قطعها، فكلم يف ذلك 

السلطان وكان يف عام سبعني وسبعامئة، فهم بقطعها 

املتعني  وكان  الغبيني  القاسم  أبو  شيخنا  إليه  فبعث 

حينئذ للفتوى، وذكر له مسألة العتبية، وأن العامة إذا 

اصطلحت عىل سكة، وإن كانت مغشوشة فال تقطع؛ 

ألن ذلك يؤدي إىل إتالف رءوس أموال الناس>. )1( 

الفلوس  اعتبار  مسألة  يف  عابدين  ابن  ذلك  وأكد 

مااًل يعتمد عليه عند اإلطالق فقال: <الواقف بمرص 

إىل  ينرصف  يقيدها،  ومل  للمستحق،  دراهم  رشط  لو 
الفلوس النّحاس>.)2( 

التي  الفقهية  النصوص  خالل  ومن  فإنه  وهكذا 

مرت معنا يظهر للقارئ أن تغري النقد من الذهب إىل 

الفضة ثم إىل النحاس، يف بعض العصور اإلسالمية، 

مل خترج هذه النقود عن كوهنا أثامن، يتعامل هبا، ويقوم 

حفظ  عىل  العلامء  من  حرصًا  وذلك  األشياء؛  هبا 

أموال الناس، وأيضًا حرصًا عىل عدم تدهور الوضع 

االقتصادي للدولة. 

أما عن حكم فقهاء املسلمني يف العمالت الورقية 

التي تم إلزام الدول بالتعامل هبا كام مر معنا بعد احلرب 

يف  اجلليل  مواهب  باحلطاب،  املعروف  حممد  بن  حممد    )١(
رشح خمترص خليل ص: 342/4 

)2(  حممد أمني بن عمر عابدين، رد املحتار عىل الدر املختار 
ص: 232/3 

العاملية األوىل فإن املجمع الفقهي الذي انعقد يف مكة 

املجمع  جملس  إن  أواًل:   ( يي:  ما  قرر  1406هـ  عام 

قائم  نقد  الورقية  العملة  أن  يقرر  الفقهي اإلسالمي، 

الذهب والفضة، فتجب  النقدين من  له حكم  بذاته، 

الزكاة فيها، وجيري الربا عليها بنوعيه، فضالً ونسًيا، 

النقدين من الذهب والفضة متاًما؛  كام جيرى ذلك يف 

باعتبار الثمنية يف العملة الورقية قياسا عليهام. وبذلك 

تأخذ العملة الورقية أحكام النقود يف كل االلتزامات 

التي تفرضها الرشيعة فيها.

كقيام  بذاته  قائاًم  نقًدا  النقدي  الورق  يعتب  ثانيا: 

كام  األثامن،  من  وغريمها  والفضة  الذهب  يف  النقدية 

بتعدد  تتعدد  خمتلفة،  أجناًسا  النقدي  الورق  يعتب 

أن  بمعنى  املختلفة،  البلدان  يف  اإلصدار  جهات 

النقدي  الورق  السعودي جنس. وأن  النقدي  الورق 

جنس  ورقية  عملة  كل  وهكذا  جنس،  األمريكي 

فضالً  بنوعيه  الربا  فيها  جيري  وبذلك  بذاته،  مستقل 

الذهب  النقدين  يف  بنوعيه  الربا  جيري  كام  ونسًيا، 
والفضة ويف غريها من األثامن(.)3(

المبحث الثالث
النظرة الفقيهة للنقود 

الرقمية )المشفرة- 
االفتراضية(

التطورات  آخر  هي  احلديثة  الرقمية  النقود 

سأعرفها  املبحث  هذا  يف  النقود،  عىل  واملتغريات 

اإلسالمي  املؤمتر  ملنظمة  التابع  اإلسالمي  الفقه  جممع    )3(
بجدة العدد ص: 3 /95١ 
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وأبني أهم خصائصها وإجيابياهتا وسلبياهتا ثم احلكم 

الفقهي هلا.

المطلب األول: تعريفها، وخصائصها، 

والفرق بينها وبين العمالت األخرى

تطور  ومع  والعرشين،  احلادي  القرن  مطلع  يف    

التقني وااللكرتوين الرقمي، ظهر ما يسمى أو يطلق 

عليها النقود الرقمية االلكرتونية املشفرة، وهي طفرة 

هي  حيث  احلقيقي  واالقتصاد  النقود  عامل  يف  جديدة 

عملة الكرتونية افرتاضية تقوم عىل برامج حاسوبية، 

وقد  االنرتنت،  عب  افرتايض  عامل  يف  وتتداول  تظهر 

ويف  وسياسيا،  واقتصاديا  فقهيا  واسعا  جدال  أخذت 

وعىل  النقود  هذه  عىل  الضوء  سألقى  املبحث  هذا 

خصائها وحكمها الفقهي.

أوال: تعريف النقود الرقمية.

عرفتها جمموعة العمل الاميل  ) FATF(:)1(  متثيل 

رقمي للقيمة، التي يمكن تداوهلا الكرتونيًا أو رقميًا، 

وخمزن  للحساب،  ووحدة  للتبادل،  كوسيلة  وتعمل 

وال  الدولة،  يف  قانوين  أساس  هلا  يوجد  وال  للقيمة، 

مهامها  وتنفذ  الدول،  من  دولة  أي  بضامنة  تصدر 

املذكورة أعاله فقط  باالتفاق  داخل جمتمع مستخدمي 

العملة االفرتاضية، وختتلف عن العملة القانونية لبلد 

املايل: هي منظمة حكومية دولية مقرها  العمل  )١(  جمموعة 
١989م،  سنة  أسست  باريس،  الفرنسية  العاصمة  يف 
العمالت  تزوير  ملحاربة  املايل  العمل  جمموعة  وهتدف 
وقد  املنظمة،  يف  عضوًا   37 ولدهيا  اإلرهاب،  ومتويل 
انضمت اململكة العربية السعودية إىل هذه املنظمة كأول 

دولة عربية. املوسوعة احلرة ويكيبيديا.

معني بعدم وجود الغطاء القانوين.)2(

أو هي: وهي شبكة دفع غري مركزية، تعمل بنظام 

مستخدميها  قبل  من  بالكامل  إدارهتا  يتم  للند،  الند 
بدون أي سلطة مركزية أو وسطاء.)3(

عرفها الدكتور عبــد الســتار أبو غــدة: هي عمالت 

الرتميز  فيها  يستخدم  آخر،  إىل  افرتاضية من شخص 

)التشفري( يمكن أن تنشأ وتتداول وختزن وتتبادل من 

وتعتبها  الرتميز  عملة  تقبل  افرتاضية،  شبكة  خالل 
وسيلة للتبادل.)4(

مركزية،  ال  تشفريية  افرتاضية  وحدات  هي:  أو 

بني  تداوها  يتم  الشبكة،  عىل  برامج  بواسطة  منتجة 
أعضاء جمتمع افرتايض باعتبارها عملة.)5(

التعريف املختار هي: عملــة رقميـة، ذات وحدات 

نقدية الكرتونية مشفرة، وجمهولـة املنشـأ، غري مركزية، 

مادية،  طبيعة  هلا  ليس  أخرى،  عملة  بأي  ترتبط  وال 

سحابيًا،  حتفظ  الشبكة،  عىل  برامج  بواسطة  منتجة 

للند، بني  الند  نظام  تداوها دون أي وسيط، عب  يتم 

)2(  البنك املركزي األردين، العمالت املشفرة  ص: 9 
(3)  https://bitcoin.org/ar/faq#general https://arabic.

sputniknews.com/art/201902081038892126-
%D 9 %8 5 %D 8 %A 7 - %D 9 %8 7 %D 9 %8 8 - %D 8 %A 7
%D 9 %8 4 %D 8 %A 8 %D 8 %A A %D 9 %8 3 %D 9 %8 8 %
D 9 %8 A %D 9 %8 6 - %D 8 %B 3 %D 8 %B 9 %D 8 %B 1 -
% D 9 % 8 3 % D 9 % 8 A % D 9 % 8 1 - % D 9 % 8 A % D 8 -
%B9%D9%85%D9%84-%D9%85%D8%AA%D9%89-
%D8%B8%D9%87%D8%B1-%D9%83%D9%85-%D8%A8
%D8%AA%D9%83%D9%88%D9%8A%D9%86-%D8%B3
%D8%A8%D9%88%D8%AA%D9%86%D9%8A%D9%83/  

)4(  أبو غــدة: عبــد الســتار، النقود الرقمية الرؤية الرشعية 
واآلثار االقتصادية ص: ١2

)5(   إبراهيم بن أمحد حييى، النقد االفرتايض ص: 3
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أعضاء جمتمع افرتايض باعتبارها عملة، يتم نقلها أو 

ختزينها أو املتاجرة هبا إلكرتونًيا باستخدام كمبيوتر أو 

جهاز هاتف ذكي، ذات منفعة تبادلية ورواج نسبي يف 

العديد من البلدان.

ثانيا: خصائص النقود الرقمية وميزاهتا.

الرقمية  للعمالت  السابقة  التعاريف  خالل  من 

يمكن حتديد الصفات الرئيسة هلا، والتي ختالف نظم 

العمالت العاملية، فيام يي:

١ - .3 مركزية  ال  عملة   .2 الكرتونية  رقمية  عملة 

عملة مشفرة ومعامة.

  أمثلة للعمالت الرقيمة :

ستة  من  أكثر  املشفرة  الرقمية  العمالت  عدد  بلغ 

مقابل  الفاحش  بالغالء  يتميز  وبعضها  عملة  آالف 

 )45000( سعره  بلغ  حيث  كالبتكوين  الدوالر 

دوالر وبعضها سعره ال يتجاوز جزء صغري من أجزاء 

؛   Bitcoin( العمالت  هذه  أشهر  ومن  الدوالر، 

؛   Litecoin Ripple )XRP(؛  Ethereum؛   
)1()Cardano ؛ NEO

ثالثًا: الفرق بني العملة الرقمية االفرتاضية املشفرة 

والنقود الورقية اإللزامية

حمسوسة، - ١ الورقية  فالنقود  <الفيزيائي>:  الوجود 

الرقمية  العمالت  بينام  معدن،  أو  ورق  من  مصنوعة 

جمرد  فهي  كامال(  افرتاضية  عملة  )هي  االفرتاضية 

أرقام ُتظِهرها املحافظ االلكرتونية، فتزيد األرقام يف 

(1)    https://sa.investing.com/crypto/currencies

حمفظة املستقبِل، وتنقص من حمفظة املِرسل.)2(

يصدرها - 2 احلكومية  الورقية  النقود  اجلهالة: 

الرقمية  النقود  أما  املركزي،  البنك  عليها  ويرشف 
فمصدرها جهة جمهولة املنشأ عادة كالبتكوين.)3(

اصدار - 3 بمهمة  املركزي  البنك  يقوم  اإلصدار: 

الرقمية  العمالت  بينام  وطرحها  النقدية،  األوراق 

االفرتاضية يتم إنتاجها برجميًا بواسطة مبجمني <تعدين 
العملة> وهم ال يتبعون أي جهة حكومية.)4(

باإلصدارات - 4 املركزية  البنوك  تتحكم  التحكم:  

النقدية هلا، بينام العمالت الرقمية ال توجد هيئة مركزية 

تتحكم هبا، ويتم التعامل هبا عن طريق <الند للند> أو 
املستقبِل واملِرسل، دون تدخل وسيط متحكم.)5(

االفرتاضية  الرقمية  العمالت  بني  الفرق  رابعًا: 

والنقود اإللكرتونية

قبـل ظهـور ثـورة العمـالت الرقميـة كان هنـاك نـوع 

وبني  وبينها  اإللكرتونيـة،  بالنقـود  ُيعـرف  النقـود  مـن 

العمالت الرقمية االفرتاضية تشابه واختالف.

اإللكرتونيــة  العمـالت  تتشـابه  التشابه:  أواًل: 

املتعلقة  الفقهّية  األحكام  العقيل،  حممد  بن  اهلل  -عبد   )2(
الشيخ،  حممد  غسان  ١4؛  ص:  اإللكرتونية  بالعمالت 
أبو  ؛حسن  ص:35  الرقمية  للعمالت  الفقهي  التأصيل 

زهو، العملة املشفرة )البتكوين( ص:202
)3(  حسن أبو زهو،  العملة املشفرة ) البتكوين( ص:20١-

202
املتعلقة  الفقهّية  األحكام  العقيل،  حممد  بن  اهلل  عبد    )4(
الشيخ،  حممد  غسان  ١4؛  ص:  اإللكرتونية  بالعمالت 

التأصيل الفقهي للعمالت الرقمية ص: 35
املتعلقة  الفقهّية  األحكام  العقيل،  حممد  بن  اهلل  عبد    )5(

بالعمالت اإللكرتونية ص: ١4 
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احلواســيب  علــى  ختزينهمــا  يتــم  أنــه  حيــث  والرقمية 

طريـق  عـن  تداوهلـام  ويتــم  اإللكرتونيــة،  والوســائط 

النقـود  أن  بينهمـا  والفـرق  اإللكرتونيـة،  الشـبكة 

مثــل  حقيقيــة  نقــود  هــي  أصلهـا  فـي  اإللكرتونيـة 

إلــى  حتويلهــا  تــم  الدرهــم،  أو  اليــورو  أو  الــدوالر 

علــى  وخمزنــة  مقدمــًا،  مدفوعــة  إلكرتونيــة  وحــدات 
األجهــزة اإللكرتونيــة.)1(

ثانيًا: االختالف:

قانونية - ١ بعمالت  ترتبطــ  االلكرتونية  العمالت 

العمـالت  أمــا  أصدرهتا،  التي  اجلهة  حسب  حملية 

احلقيقيـة  العمـالت  مـن  عملـة  أيـة  متثـل  فـال  الرقميـة 

وغيــر  ذاهتــا  فــي  مسـتقلة  عملـة  هـي  إنمـا  القانونيـة، 

جهــة  بأيــة  مرتبطــة  وال  أخــرى  عملــة  بأيــة  مغطــاة 
ســيادية أو مركزيــة.)2(

معرفة - 2 يمكن  االلكرتونية  العمالت  الرسية: 

العمالت  بخالف  العملة،  وحتركات  فيها  املتعاملني 
الرقمية املشفرة فال يمكن معرفة ذلك.)3(

استبداهلا - 3 يتم  مركزية  اإللكرتونية  النقود 

شحن  يتم  إلكرتونية،  وسيلة  عىل  املخزنة  بالصورة 

القيمة النقدية عىل وسيلة الكرتونية كالبطاقة، أو عىل 
حمفظة الكرتونية .)4(

تكون - 4 االفرتاضية  الرقمية  العمالت  يف  العالقة 

)١(   البنك املركزي األردين، العمالت املشفرة ص: ١2 
١3؛  ص:  املشفرة  العمالت  األردين،  املركزي  البنك    )2(

حسن أبو زهو؛ العملة املشفرة ) البتكوين( ص: ١99
)3(  حسن أبو زهو، العملة املشفرة )البتكوين( ص: ١99 

)4(  املرجع السابق ص: ١99 

ثنائية الند للند، أما يف النقود االلكرتونية فهي ثالثية 
لكوهنا تتبع سلطة اإلصدار البنك املركزي.)5(

بين  الرقمية  النقود  الثاني:  المطلب   

اإليجابيات والسلبيات

النقود  اتصفت  الرقمية.  النقود  إجيابيات  أواًل:    

وإقبال  إعجاب  حمط  تعد  عدة  بصفات  الرقمية 

املتداولني عليها، وهي عىل النحو التايل:

رصيده، - ١ أو  اسمه  يظهر  ال  فاملتداول  الرسية:   

ولذلك ال يمكن متابعته وال مالحقته.

الرسعة: فاحلوالة الاملية تتم برسعة فائقة بخالف - 2

يوم  أكثر من  التي حتتاج  البنوك واملصارف  حواالت 

اخلارجية،  للحوالة  وأياما  الداخلية،  للحوالة  عمل 

أما النقود الرقمية تتم بلحظات حيث هي جمرد أرقام 

تنتقل من حمفظة إىل حمفظة أخرى.

معدومة - 3 التحويل  فأجور  التكاليف:  انخفاض 

بخالف  أخرى  بعمالت  ورمزية  العمالت  بعض  يف 

احلوالة عب املصارف.

تتم - 4 فاحلوالة  )العاملية(:  املركزية  عن  اخلروج 

حاجة  وال  واملشرتي  البائع  بني  للند  الند  بواسطة 

لدخول طرف كالبنوك لإلرشاف والتدقيق، وكذلك 

ال حدود لنقلها وحتويلها كام ونوعا.

 ثانيًا: السلبيات واملخاطر. تعدد هذه املخاطر التي 

بناء عليها،  العمالت  تداول هذه  الفقهاء حرمة  صاغ 

أنموذجًا  البتكوين  الرقمية  العمالت  عامر،  أمحد  باسم    )5(
)البتكوين(  املشفرة  العملة  زهو،  أبو  حسن  276؛  ص: 

ص: 201 
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وهي عديدة وكثرية، وإنام أشري هلا إشارة رسيعة بام يي:

 املخاطر االقتصادية: تقوم مالية النقود االفرتاضية - ١

عىل )النقدية االعتبارية املطلقة( فهي ال حتظى بغطاء 

تعّد  مركزية  سلطة  عىل  تستند  وال  مطلقًا،  نقدي 

وختتفي  تظهر  أرقام  جمرد  هي  وإنام  هلا.)1(  الضامن 

العمالت  بسهولة )2( وما حيدد سعر هذه  الشاشة  من 

زاد  فكلام  والطلب،  العرض  قانون  هو  االفرتاضية 
الطلب ارتفع سعرها.)3(

 تذبذب القيمة: االرتفاع واهلبوط الرسيع يعد من - 2

أبرز عيوب وخماطر العمالت الرقمية، فبعد االرتفاع 

اجلنوين ألسعار العمالت الرقمية حتى وصلت ذروهتا 

عام /2017/ و /2021 / انخفضت قيمة بعضها 

املستمر  الصعود  فموجة  النصف،  اىل  وصلت  حتى 

ما  وهو  هبا،  املضاربات  من  كبري  عدد  جلذب  أدت 

لسعرها.  املفاجئ  االنخفاض  خطر  باملقابل  أوجد 

عام  دوالر   319 من  <اثرييوم>  عملة  اهنارت  فقد 

/2017/ حتى وصلت إىل 13 دوالر، ويف ديسمب 

يف  قيمتها  ثلث  يقارب  ما  البتكوين  خرست   2017

)١(   أمحد بو خريص ، العملة االفرتاضية خصائصها وخماطر 
التعامل هبا

https://democraticac.de/?p=58064    
)2(   يارس بن عبدالرمحن آل عبدالسالم، العمالت االفرتاضية 

ص: 6
)3(  محزة عدنان مشوقة، النقود الرقمية من منظور اقتصادي 
الباري  عبد  15؛  ص:  أنموذجًا  البتكوين  إسالمي 
مشعل، تداول العمالت اإللكرتونية وكيفية حتديد البائع 

واملشرتي ص: 20

مخسة أيام فقط.)4(

 املخاطر القانونية: ال توجـد دولـة تبنـت إصدارهـا - 3

أال تكون مركزية  واإلشـراف عليهـا، وجوهر فكرهتا 

اإلصدار، وهذا من أخطر ما تواجهه نظرًا لام يستتبعه 

املنظم  يعلم  فال  واملسؤوليات،  احلقوق  تبعات  من 

الذي يقوم بحل اخلالفات حال وجودها، أو الرجوع 
إليه حال فقداهنا أو ضياعها.)5(

أكب - 4 اإللكرتونية  القرصنة  متثل  التقنية:  املخاطر   

يستطيع  فال  االفرتاضية،  الرقمية  العمالت  خماطر 

القيام  أو  املرسوقة،  األموال  اسرتداد  عليه  املجني 

دراسة  أظهرت  وقد  ذلك،  جراء  قانونية  بإجراءات 

نشأة  منذ  أنه  ميلتون>  <كارينجي  جامعة  عن  صادرة 

البتكوين /2009 إىل مارس 2015/ فإن/ 33 %/ 

الفرتة  تلك  التشغيلية يف  البتكوين  تبادالت  من مجيع 
تعرضت لالخرتاق والرسقة اإللكرتونيني.)6(

حروب  إىل  العسكرية  احلروب  حتّول  وبعد 

هي  السيبانية  األمنية  اخلروقات  أصبحت  سيبانية، 

)4(  محزة عدنان مشوقة، النقود الرقمية من منظور اقتصادي 
إسالمي البتكوين أنموذجًا ص:١4؛ عبدالباري مشعل، 
البائع  حتديد  وكيفية  اإللكرتونية  العمالت  تداول 
البيتكوين   عملة  اجلوارين،  عدنان  ص:20  واملشرتي 
ص:  املتوقعة  واملخاطر  االقتصادية  اآلثار   BitCoin
١١؛ عبد احلافظ الصاوي، خماطر املضاربة عىل العمالت 

االفرتاضية
 https://www.alaraby.co.uk/economy/2017/9/16/
)5(  مثنى وعد اهلل النعيمي، البيتكوين نظام دفع االلكرتوين 

الند للند ص: 2١ 
)6(  محزة عدنان مشوقة، النقود الرقمية من منظور اقتصادي 

إسالمي البتكوين أنموذجًا ص: ١5 
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هذه  يف  األهم  الركيزة  البيانات  أضحت  األخطر، 

احلرب وخسائرها أكب من خسائر احلروب واهلجامت 

التقليدية. ومع تزايد هذه اهلجامت تزداد املخاطر التي 

 Mt.> تعرضت منصة  العمالت، وقد  تواجهها هذه 

البتكوين  إمجايل  من   %70 تدير  كانت  التي   <Gox

املوجود يف ذلك الوقت لقرصنة ورسقة نحو /850/ 

أدى  مما  دوالر،  مليار   /6.8/ بقيمة  بتكوين  ألف 

من   %80 من  أكثر  البتكوين  وخرست  إلفالسها، 
قيمتها خالل العامني التاليني هلذه اهلجامت.)1(

المطلب الثالث: الحكم الفقهي للنقود 

الرقمية

املستجدة  املسائل  من  الرقمية  العمالت  تعّد     

فقهيا، كام هو حاهلا اقتصاديا، فظهورها مل يمض عليه 

إال عقد من الزمن- ولكنها حظيت باالنتشار الواسع 

بشكل  والعاملية  الاملية  األسواق  عىل  واالستحواذ 

كبري- ومل يصدر قرار جممعي فيها.

قولني  إىل  يرجع  هلا،  الفقهي  احلكم  وملخص 

لكل  وتدليل  وتأصيل  قبوهلا،  أو  ردها  بني  رئيسني 

فيها  احلكم  عن  توقف  الفقهاء  من  آخر  وقسم  قول، 

بشكل  األمور  تتجىل  حتى  املعرفة،  من  ملزيد  طلبًا 

أوضح.

 القول األول: حرمة التعامل هبا وتداوهلا، وتبنى - ١

هذا القول مجع كبري من الفقهاء املعارصين سواء عب 

الفتاوى الفردية، أم شبه اجلامعية بدور إفتاء، وكذلك 

البتكوين(   ( املشفرة  العملة  زهو،  أبو  اهلل  عبد  حسن    )١(
تكييفها الفقهي وحكمها الرشعي ص: 2١9 

علمية  دراسات  يف  باحثون  هلا  توصل  علمية  نتائج 

جامعية.

بتحريم  فتواها  أصدرت  التي  اهليئات  هذه  ومن 

التعامل بالعمالت الرقمية االفرتاضية:

هيئة  وفتوى  املرصية،  األوقاف  وزارة  فتوى 

فتوى  يف  الفلسطينية،  اإلفتاء  ودار  الكويتية،  الفتوى 

مطولة، رئاسة الشؤون الدينية الرتكية.

احلجي  أمحد  أ.د.  فهم:  األفراد  الفقهاء  من  أما 

الكردي؛ أ. د. عي حمي الدين القره داغي يف الفتوى 

فيها  ومفصالً   معددًا  بإمضائه  املمهورة  له  الرسمية 

أسباب التحريم ؛ د. حسن عبد اهلل عبد املقصود أبو 

زهو، د. محزة عدنان مشوقة، د. هيثم بن جواد احلداد، 

د. عبــد الســتار أبو غــدة، د. وليد حممد حنيفي، باسم 

د.  علوش،  حسن  حممد  أمحد   ماهر  ومنري  عامر  أمحد 

احلميد  عبد  عيد  أمحد  عساف،  حممد  مطلق  حممد 

إبراهيم، يارس عبد احلميد جاد ااهلل(.

 القول الثاين: ذهب إىل جواز التعامل بالعمالت - 2

شبه  أو  مجاعية  فتوى  أجد  ومل  االفرتاضية،  الرقمية 

مجاعية تقول بجواز التعامل هبا، وممن قال باجلواز من 

االعرتاضات  وخمرجني  متأولني  املعارصين،  العلامء 

نايف  د.  ومنهم:  بالتحريم،  قال  من  أوردها  التي 

الوهاب  عبد  بن  حممد  بن  اهلل  عبد  د.   )2( العجمي، 

محن بن نارص  العقيل،)3( د. عبد الباري مشعل، عبدالرَّ

(2) https://www.youtube.com/watch?v=-h5T2gED-
JHo

املتعلقة  الفقهية  األحكام  العقيل،  حممد  بن  اهلل  عبد     )3(
 Bitcoin  بالعمالت اإللكرتونية
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اك. البَّ

البحث  من  ملزيد  احلكم  عن  توقفوا  الذين  وأما 

واالطالع فقرار املجمع الفقهي جاء فيه:

 <ثالثًا: نظًرا لام سبق ولام يكتنف هذه العمالت من 

خماطر عظيمة وعدم استقرار التعامل هبا؛ فإن املجلس 

يويص بمزيد من البحث والدراسة للقضايا املؤثرة يف 

احلكم>.

  وأما من األفراد فهم: د. حممد  خري الشعال، د. 

د. عبد الستار عبد اجلبار عضو  حسام الدين عفانة،  

العلامء  لكبار  العراقي  الفقهي  للمجمع  العليا  اهليئة 

للدعوة واالفتاء، د. وليد مصطفى شاويش، د. سعد 

العنزي.

الخاتمة
واالهتامم - ١ النقدية  للشؤون  اإلسالم  رعاية  بيان 

هبا.

لكل - 2 صاحلة  فهي  جامدة،  ليست  الرشيعة  إن 

زمان ومكان.

االقتصادي - 3 الواقع  دراسة  عىل  الفقهاء  حرص 

وحترير أحكامه.

ليست - 4 املشفرة  الرقمية  للنقود  الرشعية  النظرة 

سلبية وإنام تنطلق من قواعد فقهية ورشعية.

الوصايا
عىل - ١ االسالمي  االقتصاد  قسم  فكرة  تعميم 

اجلامعات.

إدماج هذا القسم مع أقسام االقتصاد األخرى.- 2

المراجع
النقد - ١ حييى،  حممد  بن  أمحد  بن  إبراهيم 

فقه  يف  البحثي  التميز  ملركز  مقدمة  ورقة  االفرتايض، 

القضايا املعارصة.

إبراهيم العمر: النقود االئتامنية دورها وآثارها - 2

ط:  الرياض،  العاصمة  دار  إسالمي،  اقتصاد  يف 

1414هـ

ابن جرير الطبي: تاريخ الطبي، حتقيق حممد - 3

أبو الفضل، دار سويدان- بريوت. 

بن - 4 إبراهيم  بن  حممد  بن  محد  سليامن  أبو 

اخلطاب البستي املعروف باخلطايب )املتوىف: 388هـ(: 

معامل السنن، وهو رشح سنن أيب داود النارش: املطبعة 

العلمية – حلب الطبعة: األوىل 1932م

االفرتاضية - 5 العملة  خريص:  بو  أمحد 

HTTPS://هبا التعامل:  وخماطر  خصائصها 

 58064=DEMOCRATICAC.DE/?P
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الملخص
تعتب احلضانة املجال اخلصب لالجتهاد القضائي، نظرا لإلشكاالت التي حتيط هبا. واملعيار املعتمد عليه يف الفقه اإلسالمي 

وقانون األرسة يف إسناد احلضانة و إسقاطها هو مصلحة املحضون.
ومن أهم املسائل التي كانت حمل قرارات من املحكمة العليا مسألة إقامة األم احلاضنة يف بلد أجنبي عن بلد ويل املحضون .
ومن خالل استقراء دقيق هلذه القرارات ظهر استقرار اجتهاد املحكمة العليا  الصادر قبل سنة 2008عىل عدم إسناد احلضانة 
لألم التي تقيم يف بلد أجنبي لتعذر ممارسة الرقابة واإلرشاف من طرف ويل املحضون، بسبب بعد املسافة، تطبيقا للمنصوص 
رقابة  مسألة  استبعد  ،الذي   2008 سنة   قضائي  اجتهاد  بصدور  تغري  العليا  املحكمة  اجتاه   أن  إال  اإلسالمي،  الفقه  يف  عليه  

وإرشاف الويل، وأسند احلضانة لألم يف هذه احلالة.
 و لعل السبب يف ذلك هو إسناد الوالية لألم احلاضنة بموجب الامدة 87 /3 من قانون األرسة املعدل سنة 2005 بموجب 
األمر05 -02 لوضع حد للمشاكل التي تعانيها األمهات احلاضنات كام جاء يف مداوالت املجلس الشعبي الوطني، يف اجللسة 

العلنية املنعقدة يوم 14مارس 2005. 
الكلامت املفتاحية: األم احلاضنة، بلد أجنبي، إقامة، ويل املحضون، رقابة وإرشاف.

Abstract
Custody is considered the fertile field for judicial jurisprudence, given the problems 

surroundingit.
The criterionadopted in Islamic fiqh and familylaw in assigning and abolishing 

custodyis the interests of the child
Among the most important issues thatwere the subject of decisions from the 

Supreme Court was the issue of the custodial mother’sresidence in a country foreign 
to the country of the guardian of the child.

Through a careful extrapolation of thesedecisions, the stability  of the jurisprudence 
of the Supreme Court issued before 2008 on not assigning custody to the mother who 
resides in a foreign country ; due to the impossibility  of exercising control and 
supervision bey the guardian of the child ,due to the distance, in application of 
whatisstipulated in Islamicfiqh. However, the direction of the Supreme Court 
changedwith the issuance of a jurisprudence in 2008, whichruled out the issue of 
guardianship and supervision, and assignedcustody to the mother in this case.

Perhaps the reason for thisis the assignment of guardianship to the 
custodialmotherunder Article 3/87 of the Family Law amendedin 2005 by virtue of 
Ordinance 02-05 to put an end to the problemsexperienced by custodialmothers, 
as stated in the deliberations of the National People’sAssembly, in the public session 
held on March 2005 ,14.

Key words: The custodial mother, residence, a foreign country,theguardian of the 
child , control and supervision.
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إثبات احلضانة  للقايض يف  األمر  أجنبي رجع  بلد  يف 

أو إسقاطها عنه، مع مراعاة مصلحة املحضون>،   له 

التعديل  يمسه  مل  الامدة  هذه  نص  أن  من  وبالرغم 

املسألة  هذه  أن  إال   ،02-05 رقم:  األمر  بموجب 

عىل غرار بعض املسائل أحاطت هبا تغريات حياتية، 

االنضامم  نتيجة  احلاصلة  االجتامعية  للتطورات  نظرا 

مبدأ  تقوم عىل  التي  الدولية  االتفاقيات واملواثيق  إىل 

املساواة احلقيقية بني الرجل واملرأة،  وتدعو إىل سن 

واملرأة،  الرجل  بني  التمييز  حترم  وطنية  ترشيعات 

وتويص  باختاذ تدابري خاصة مؤقتة  للتعجيل بتحقيق 

تعديل  تستهدف   خطوات   واختاذ  املساواة،  تلك 

األنامط االجتامعية والثقافية التي تؤدي إىل إدامة هذا 

التمييز .

ويف هذا اإلطار نصت الامدة 03/87 بعد تعديل 

رقم:  األمر  بموجب   11  -84 رقم:  األرسة  قانون 

يمنح  الطالق،  حالة  <ويف  يي:  ما  عىل   02-05

القايض الوالية ملن أسندت له حضانة األوالد>.

حول  الدراسة  هذه  تتمحور  سبق  ما  عىل  وبناء 

تسليط الضوء عىل أهم االجتهادات القضائية 

بلد  يف  املقيمة  األم  أحقية  مدى  يف  صدرت  التي 

اإلقامة،  حالة  فقط   وتشمل  احلضانة،  يف  أجنبي 

وما  النزهة  أو  الزيارة  أو  التجارة  بغرض  السفر  دون 

شاهبها من مسائل، وذلك من خالل استقراء قرارات 

وتوضيح  املوضوع،  يف  الصادرة  العليا  املحكمة 

قانون  صدور  قبل  سواء  والقانوين،  الفقهي  أساسها 

األرسة أو بعد صدوره سنة 1984 أو بعد تعديله سنة  

مقدمة
حضيت مسائل احلضانة برعاية ترشيعية وقضائية  

واسعة  باعتبارها  املجال اخلصب لالجتهاد القضائي، 

املجتمع،  فئة هشة  وحساسة يف  ألهنا مرتبطة بحامية 

وهي فئة األطفال املحضونني، رعاية ملصاحلهم الامدية 

احلرص  يف  اإلسالمي  الفقه  أسهب  وقد  واملعنوية، 

دون  كام  به،  اإلرضار  وعدم  املحضون  مصلحة  عىل 

املرشع نصوصا قانونية كرر فيها عبارة مراعاة مصلحة 

املحضون، لكوهنا املعيار املعول عليه فقها وقانونا يف 

إسناد احلضانة وإسقاطها، ومنها الامدة 64  من قانون 

األرسة التي تنص عىل أن :> األم أوىل بحضانة ولدها، 

ثم األب  ، ثم اجلدة ألم، ثم اجلدة ألب، ثم اخلالة، 

مصلحة  مراعاة  مع  درجة،  األقربون  ثم  العمة،  ثم 

حيكم  عندما  القايض  وعىل  ذلك،  كل  يف  املحضون 
بإسناد احلضانة أن حيكم بحق الزيارة <.)1(

تطبيقية  إشكاالت  تثري  التي  املسائل  بني  ومن   

مسألة سفر احلاضنة باملحضون إىل خارج البلد الذي 

يقيم فيه ويل املحضون بغرض اإلقامة، وهذه املسألة 

وجود  بدليل  القديم،  منذ  عرفت  بل  حادثة  تعد  ال 

يف  املرشع   عاجلها  كام  بخصوصها،  فقهية  نصوص 

الامدة 69  من قانون األرسة التي تنص عىل أنه: < إذا 

يستوطن  أن  احلضانة  حق  له  املوكل  الشخص  أراد 

)١(  - األمر رقم: 05 -02،املؤرخ يف: 24/ 02/ 2005، 
اجلريدة الرسمية،، العدد١5، سنة 2005، ص ١8 املعدل 
 /06/  09 يف:  املؤرخ   ،١١ رقم:84-  للقانون  واملتمم 
١984، املتضمن قانون األرسة، اجلريدة الرسمية، العدد 

24، سنة ١984، ص 9١0.
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2005، تأثرا بالتطورات االجتامعية .

الثالث:  املناهج  عىل  باالعتامد  الدراسة   ومتت   

استقراء  خالل  من  واملقارن،  والتحليي  االستقرائي 

االجتهادات القضائية، وحتليلها، ومقارنة ما جاء فيها 

من مبادئ بام ورد من أحكام فقهية وقانونية.

الصدد  هبذا  طرحه  يمكن  الذي  واإلشكال 

يتمثل فيام يي: ما مدى استحقاق األم املقيمة يف بلد 

بناء عىل  القضائي   أجنبي للحضانة يف ظل االجتهاد 

التطورات االجتامعية احلاصلة؟

هذه  تقسيم   تم  اإلشكال  هذا  عىل  ولإلجابة 

عرض  األول  املبحث  يشمل  مبحثني،  إىل  الدراسة 

بلد  يف  املقيمة  األم  حضانة  يف  القضائية  االجتهادات 

الثاين  املبحث  أما  األرسة،  قانون  تعديل  قبل  أجنبي 

تعديل  بعد  الصادرة  االجتهادات  عرض  فيتضمن 

قانون األرسة .

المبحث األول
االجتهاد القضائي في حضانة 

األم المقيمة في بلد أجنبي 
قبل تعديل قانون األسرة

االجتهادات  وحتليل  عرض  املبحث  هذا  يتضمن 

الصادرة يف مسألة مدى استحقاق احلضانة  القضائية 

البلد الذي يقيم فيه ويل  ببلد أجنبي عن  لألم املقيمة 

 (1984 سنة  األرسة   قانون  صدور  قبل  املحضون، 

املطلب األول(، كام يتطرق إىل تلك التي جاءت بعد 

األمر  بموجب  تعديله   وقبل  األرسة  قانون  صدور 

05-02 )املطلب الثاين(.

المطلب األول: االجتهاد القضائي قبل 

صدور قانون األسرة

لقانون  املرشع  سن  قبل  قضائي  اجتهاد  أهم  إن    

األرسة هو الصادر سنة 1982، والذي سيتم عرضه 

عليه  استند  الذي  األساس  وحتديد  األول(،  )الفرع 

)الفرع الثاين(.  

سنة  الصادر  القضائي  االجتهاد  األول:  الفرع 

1982

جاء يف االجتهاد الصادر سنة1982  ما يي: <عن 

بسبب  وسقوطها  احلضانة  عىل  املبني  األول  الوجه 

طول املسافة الفاصلة بني احلاضنة ووالد املحضون، 

فإن الرشيعة اإلسالمية يف املذهب الاملكي توجب أن 

فإنه  أقل  كانت  فإن  ُبُرد،  ستة  من  أقل  املسافة  تكون 

احلضانة،  يف  حقها  يسقط  وال  تستوطن  أن  هلا  يصح 

ويشرتط الفقهاء أن يكون السفر لإلقامة و االستيطان.

والوثائق  املنتقد   القرار  إىل  بالرجوع  ثبت  حيث 

وويل  احلاضنة  بني  الفاصلة  املسافة  أن  املقدمة 

املحضونني هي 350 كم تقريبا، فإن ذلك يعد عائقا 

دون مراقبة األب لولديه  املحضونني، والذي له احلق 

كويل رشعي أن يرشف عىل ولده الصغري يف كل وقت 

وحال، هذا ما قرره السادة الفقهاء منذ القديم والذي 

هو صالح لكل حال وزمان، عىل أن حق احلضانة هو 

حاجز  أي  دون  املحضون  ملصلحة  يامرس  قيم  حق 

حق  له  الذي  األب  وخاصة  الوالدين،  من  ألحد 

الوالية واملراقبة اليومية والرتبية والتثقيف.
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النظر عن رسعة  املسافة برصف  بعد  فإن  ولذلك 

كام  أمه  عن  املحضون  لنزع  سببا  تكون  املواصالت 

)وإذا  بقوله:  املذهب  يف  خليل  الشيخ  شارح  يفرسه 

سافرت احلاضنة عن بلد الويل فله نزع املحضون منها، 

ومسافة السفر ستة ُبُرد عىل األقل(، وهذا مهام كانت 

وسائل النقل، ألن املدار واملعتب رشعا هو إعطاء ويل 

يف  واملراقبة  اإلرشاف  له  ليتسنى  الفرصة  املحضون 

كل وقت بدون انقطاع ،فهو املسئول األول عن تربيته 
ومصاحله.>)1(

الصادر  القضائي  االجتهاد  أساس  الثاين:  الفرع 

سنة 1982

من  مجلة  اعتامده  السابق  االجتهاد  من  يستفاد 

الرشوط و املعايري إلسقاط احلضانة عن األم احلاضنة 

املقيمة يف بلد أجنبي تتمثل فيام يي:

أوال: رشط اإلقامة 

واالستيطان،  اإلقامة  معيار  االجتهاد  أعمل   

ويل  بلد  عن  أجنبي  بلد  يف  احلاضنة  األم  إقامة  أي 

ما  وهذا  عنها،  احلضانة  إسقاط  يف  رشط  املحضون 

نص  عليه مجهور الفقهاء من مالكية وشافعية وحنابلة 

و عبوا  عنه بسفر النقلة و االنقطاع، واملقصود بسفر 

النقلة سفر السكنى يف البلد املتنقل إليه، أما املقصود 
باالنقطاع  انقطاع عن بلد الويل.)2(

)١(   قرار بتاريخ :١982/0١/25، ملف رقم :26693، 
نرشة القضاة، عدد خاص، سنة ١982، ص 25١.

 ،07 ج  وأدلته،  اإلسالمي  الفقه  الزحييل،  -وهبة   )2(
املرأة  أحكام  يف  املفصل  زيدان،  الكريم  عبد  ص730- 

والبيت املسلم  يف الرشيعة اإلسالمية،ج  ١0، ص 68.

ثانيا: رشط بعد املسافة 

 اعتب القرار السابق بعد املسافة بني احلاضنة وويل 

وحدد  احلضانة،  يف  حقها  إلسقاط  سببا  املحضون 

املسافة املسقطة للحضانة بستة ُبُرد، وقد أعمل بذلك 

أحكام املذهب الاملكي، حيث جاء يف اإلكليل رشح 

خمترص خليل: <يف سقوط احلضانة ....أو تسافر هي 

وهو  بريدين  وظاهرها  ُبُرد  ستة  جتارة  ال  نقلة  سفر 

ضعيف>،)3(حيث حدد الاملكية املسافة بستة برد عىل 

أكثر يف املعتمد، أو مسافة بريدين عىل قول، والبيد 

العريب 12 ميال أو أربعة فراسخ، وتساوي 22176 

مرتا، وامليل 1848 مرتا، والستة ُبُرد 133 كيلو مرتا،  

بينام  اكتفى الشافعية بقصد النقلة سواء كانت مسافة 

السفر قصرية أو طويلة، والصحيح من املذهب عند 

عند  قول  وهو  القرص،  بمسافة  التحديد  احلنابلة  
الشافعية.)4(

احلاضنة  بني  السابق  القرار  يف  املذكورة  واملسافة 

والتي  تقريبا،   مرتا   كيلو   350 هي  املحضون  وويل 

تبلغ حوايل ثالث أضعاف املسافة املنصوص عليها يف 

تعد  والتي   ،) كم   133( الاملكي  الفقه  لدى  املعتمد 

عائقا دون مراقبة وإرشاف الويل وهو األب للولدين 

املحضونني، وال يمكن االعتداد بالتطور احلاصل يف 

وسائل النقل و املواصالت  كسبب لعدم حيلولة بعد 

خليل،  خمترص  رشح  اإلكليل  الكبري،  األمري  -حممد   )3(
ص250.

 ١7 ج  الكويتية،  الفقهية  املسوعة  مجاعي،  -تأليف   )4(
ص309- وهبة الزحييل، املرجع السابق ، ج 07 ، ص 

.73١-730
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املسافة دون  ممارسة حق اإلرشاف والرقابة. 

املسافة  عىل  االعتامد  تم  لو  أنه  املالحظ  لكن   

املنصوص عليها فقها، سواء 133 كم حسب أحكام 

الفقه الاملكي، أو القرص حسب الصحيح من املذهب  

بني والياته  الواحد  البلد  داخل  تتوفر  والتي  احلنبي، 

املحافظة  أو  الوالية  داخل  تتوفر  بل  حمافظاته،  أو 

العديد من  إذا كانت مساحتها شاسعة ،فإن  الواحدة 

احلاضنات يفقدن حقهن يف احلضانة، خاصة إذا كان 

مسكن ممارسة احلضانة يف املكان الذي يقيم فيه أهل 

احلاضنة، وليس املكان الذي يقيم فيه ويل املحضون  

يف البلد الواحد، بل قد يكون يف الوالية الواحدة.

ثالثا: معيار تعذر ممارسة حق الوالية

يف  الويل   حق  السابق  القضائي  االجتهاد  أكد 

ودون  وحال  وقت  كل  يف  املحضون  عىل  اإلرشاف  

انقطاع،  من خالل إعامل حق الوالية من رقابة وتربية 

وتثقيف  واعتبار ذلك مقرر فقها منذ القديم والذي 

يبقى صاحلا لكل حال وزمان،  كام اعتب هذا االجتهاد 

مصلحة  إسناده  يف  يراعى  قيام  حقا  احلضانة  حق 

املراقبة  يف  الويل  بحق  املساس  دون  لكن  املحضون، 

دون  الوالية  ممارسة  هو  رشعا  املعتب  ألن  اليومية، 

الولد  مصالح  عن  املسؤول   هو  الويل  ألن  انقطاع، 

من  أقوى  الوالية  حق  أن  ذلك  من  ويظهر  وتربيته، 

حق احلضانة .

 وما جاء يف القرار هو املعتمد  عليه عند عامة أهل 

العلم، حيث جاء يف جامع املسائل البن تيمية ما يي: 

< الولد مطلقا إذا تعني أن يكون يف مدينة أحد األبوين 

دون اآلخر، وكان األب ساكنا يف مرص واألم ساكنة 

ذكرا  كان  مطلقا سواء  به  أحق  فاألب  آخر،  يف مرص 

وكاملك  القايض  كرشيح  العلامء،  عامة  عند  أنثى  أو 

إذا  األب  إن  قالوا:  حتى  وغريهم،  وأمحد  والشافعي 

أراد سفر نقلة لغري الرضار إىل  مكان بعيد فهو أحق به، 

ألن كونه مع األب أصلح له حلفظ نسبه وكامل تربيته 
وتعليمه وتأديبه، وأنه مع األم تضيع مصلحته>.)1(

بناء عىل ما سبق - أن هذا احلق  لكن املالحظ - 

ابن  فعن  اإلرضار،   قصد  بعدم  مقيد  للويل  املمنوح 

عباس أن رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص قال: ال رضر وال رضار>)2(، 

لذلك قيد  احلنابلة أولوية األب بام إذا مل يرد مضارة 

األم وانتزاع الولد منها، فإذا أراد ذلك مل جيب إليه، بل 
يعمل بام فيه مصلحة الولد.)3(

 وجتدر اإلشارة إىل أن ما ذهب إليه مجهور الفقهاء 

من تقييد استحقاق األم للحضانة بكوهنا يف بلد والد 

الطفل، فإذا سافر أحدمها كان األب أحق باحلضانة، 

ليست بتوقيف من الشارع عىل ذلك، إنام هو بناء عىل 

املامرسة  حيث  من  أبيه  مع  كونه  يف  الطفل  مصلحة 

ذلك  اعتب  من  هناك  بل  عليه،  لواليته  املستمرة 

جامع  تيمية،  ابن  السالم  عبد  بن  احلليم  عبد  بن  أمحد     )١(
املسائل، ج 04، ص 422- 423 . 

)2(  رواه ابن ماجة، كتاب: األحكام، باب: من بنى يف حقه 
األلباين:  قال   ،400 ص   ،234١ رقم:  بجاره،  يرض  ما 
عبادة  رواه  الذي  احلديث   أي  قبله،  بام  صحيح  حديث 
: »ال رضر وال  أن  أن رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص قىض  الصامت  بن 

رضار«، رقم: 2340، وهو صحيح.
الفقهية الكويتية، ج ١7، ص  )3(  تأليف مجاعي، املوسوعة 

3١0
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وظلام  باملحضون  وإرضارا  والسنة  للكتاب  خمالفا 

لألم احلاضنة، حيث جاء يف املحىل باآلثار البن حزم 

أو  الظاهري ما يي:> - وأما قولنا سواء رحل األب 

بسقوط  سنة  وال  قرآن  نص  يأت  مل  فألنه  يرحل-  مل 

باطل  رشع  فهو  األب،  رحيل  أجل  من  األم  حضانة 

التي أوردنا،  للقرآن  والسنن  به، وختصيص  ممن قال 

للصغريْين   نظر  وسوء  الفاسد  بالرأي  هلام  وخمالف 

وإرضار هبام، يف تكليف احلل و الرتحال واإلزالة عن 

شك  ال  وجور  به  خفاء  ال  ظلم  وهذا  واجلدة،  األم 
فيه>.)1(

المطلب الثاني: االجتهاد القضائي بعد 

صدور قانون األسرة

القضائيني   االجتهاديني  املطلب  هذا  يتضمن 

الصادرين بعد سن  قانون األرسة  سنة 1984،  الذي  

الشخص  أراد  <إذا  أنه:  عىل  منه   69 الامدة  يف  نص 

املوكل له حق احلضانة أن يستوطن يف بلد أجنبي رجع 

األمر للقايض يف إثبات احلضانة له أو إسقاطها عنه، 

مع مراعاة مصلحة املحضون>،  وسيتم عرض  كل 

منهام وحتديد أساسه، فاألول كان سنة 1986) الفرع 

األول(، أما الثاين فكان سنة 1995 )الفرع الثاين(.

الصادر  القضائي  االجتهاد  أساس  األول:  الفرع 

سنة 1986

سنة  الصادر  القضائي  االجتهاد  يف  جاء 

بمدينة  يسكن  املحضونني  والد  أن  1986:>حيث 

)١(  أبو حممد عيل بن أمحد بن سعيد بن حزم، املحىل باآلثار، 
ج ١0، ص١46.

اخلروب والية قسنطينة وأن أمهام تقيم حاليا بفرنسا.

بعد  أن  فقها وقضاء  املستقر عليه  أنه من  و حيث 

املسافة بني احلاضنة وصاحب احلق يف الزيارة والرقابة 

عىل األطفال املحضونني ال يكون أكثر من ستة ُبُرد.

وويل  احلاضنة  بني  الفاصلة  املسافة  أن  وحيث 

عن  شك  بدون  تزيد  احلال  قضية  يف  املحضونني– 

لوالد املحضونني  يعد مانعا  ألف كيلومرت، فإن ذلك 

من الرقابة عليهام .

و نظرا لام جاء يف هذا الوجه يتعني القضاء بنقض 
القرار املنتقد فيام خيص احلضانة...>.)2(

استقر  ما  كرس   القرار  هذا  أن   سبق  مما  يستفاد  

بعد  رشط  أعمل  حيث  القضائي،  االجتهاد  عليه 

الرقابة  حق  له  الذي  والويل  احلاضنة  بني  املسافة 

والزيارة، وحددها بأكثر من ستة ُبُرد، لكن الصحيح 

أن املعتمد يف الفقه الاملكي هو حتديدها بستة ُبُرد، ويف 

هذه القضية األم احلاضنة مقيمة يف فرنسا- وهذا يعد 

إشارة إىل معيار اإلقامة - ووالد املحضونني مقيم يف 

مدينة اخلروب بقسنطينة يف الرشق اجلزائري، وبالتايل 

أن  القرار  اعتب  و  كيلومرت،   ألف  عن  تزيد  فاملسافة 

الويل من ممارسة حق  يمنع  املسافة تشكل عائقا  هذه 

الرقابة عىل املحضونيني، ويكون بذلك معمال ملعيار 

تعذر ممارسة حق  الوالية الذي تم تفصيله سابقا.

بعد  جاء  الذي  القرار  هذا  أن  إىل  اإلشارة  وجتدر 

صدور قانون األرسة سنة 1984  مل يستند إىل الامدة 

)2(   قرار بتاريخ :١986/05/05، ملف رقم :40429، 
نرشة القضاة، العدد 44، سنة ١988، ص١79.
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الشخص  أراد  إذا   > أنه:  عىل  نصت  التي  منه    69

أجنبي  بلد  يف  يستوطن  أن  احلضانة  حق  له  املوكل 

رجع األمر للقايض يف إثبات احلضانة له أو إسقاطها 

عنه، مع مراعاة مصلحة املحضون>، حيث  أن املرشع 

حق  إبقاء  يف  للقايض  واسعة  تقديرية  سلطة  منح 

احلاضن الذي يريد اإلقامة يف بلد أجنبي  يف احلضانة 

مراعاة  هو  إعامله  جيب  الذي  واملعيار  إسقاطها،  أو 

مصلحة املحضون يف ذلك، لكن القرار أعمل ما هو 

القانوين  النص  مستقر عليه قضاء ومل يرش إطالقا إىل 

املذكور أعاله. 

الصادر  القضائي  االجتهاد  أساس  الثاين:  الفرع 

سنة 1995

سنة  الصادر  القرار  يف  العليا  املحكمة  قضت 

1995 بام يي:< من أسباب سقوط احلضانة عن األم 

وإسنادها إىل األب وفقا ألحكام الرشيعة اإلسالمية 

يقيم  واألب  بفرنسا  تقيم  األم  أن  األرسة  وقانون 

اإلرشاف  األب  عىل  احلالة  هذه  يف  ويتعذر  باجلزائر 

الزيارة  يف  حقه  وكذا  أمهم  مع  املقيمني  أوالده  عىل 

لبعد املسافة>)1(.

ما هو مستقر  أعمل  أنه  السابق  القرار  يستفاد من 

بلد  يف  املقيمة  األم  حضانة  إسقاط  من  قضاء  عليه 

واألب  بفرنسا،  مقيمة  هي  القضية  هذه  ويف  أجنبي، 

مقيم يف اجلزائر، وهذا يعد مانعا للويل الذي هو األب 

من ممارسة حق اإلرشاف والزيارة نظرا لبعد املسافة، 

)١(  قرار بتاريخ :١995/١١/2١، ملف رقم :١١١048، 
نرشة القضاة، العدد52، سنة١997، ص ١02.

قانونا  خمول  حق  هو  الزيارة  حق  أن  إىل  اإلشارة  مع 

تنص  التي  األرسة   قانون  من    64 الامدة  بموجب 

ثم  األب،  ثم  ولدها،  بحضانة  أوىل  <األم   : أنه  عىل 

ثم  العمة،  ثم  اخلالة،  ثم  ألب،  اجلدة  ثم  ألم،  اجلدة 

يف  املحضون  مصلحة  مراعاة  مع  درجة،  األقربون 

كل ذلك، وعىل القايض عندما حيكم بإسناد احلضانة 

أن حيكم بحق الزيارة>، فإذا كانت األم هي احلاضنة 

فإن صاحب األولوية يف الزيارة بال منازع هو األب، 

الرتاب  خارج  مقيمة  األم  كانت  إذا  ذلك  يمكنه  وال 

الوطني، كام هو يف قضية احلال.

وجتدر اإلشارة كذلك أن هذا القرار مل يرش إطالقا 

أعاله،  املذكور  قانون األرسة  الامدة 69 من  إىل نص 

سنة  الصادر  القضائي  االجتهاد  منحى  بذلك  ونحى 

.1986

المبحث الثاني
االجتهاد القضائي في حضانة 

األم المقيمة في بلد أجنبي 
بعد تعديل قانون  األسرة 

يتضمن هذا املبحث عرض وحتليل وحتديد أساس 

استحقاق  مدى  مسألة  يف  القضائيني  االجتهادين 

احلضانة لألم املقيمة  يف بلد أجنبي عن البلد الذي يقيم 

فيه ويل املحضون بعد تعديل قانون األرسة بموجب 

للامدة 87   ثالثة  فقرة   الذي أضاف  األمر 05- 02، 

أنه: <ويف حالة  من قانون األرسة،  والتي نصت عىل 

الطالق يمنح القايض الوالية ملن أسندت له حضانة 
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الصادر سنة  الرتتيب: االجتهاد  األوالد>،  ومها عىل 

سنة  الصادر  االجتهاد  و  األول(،  املطلب   (2005

2008)املطلب الثاين(. 

االجتهاد  أساس  األول:  المطلب 

القضائي الصادر سنة 2005

سنة  الصادر  القرار  يف  العليا  املحكمة  قضت 

أن  ورشعا  قانونا  املقرر  <من  نصه:  باآليت   2005

احلضانة تستند عىل أساس مصلحة املحضون وحده، 

أبيهم  بعيدا عن  أجنبي  بلد  تقيم يف  إسنادها ألم  وأن 

دينه  عىل  والرتبية  والزيارة  الرقابة  حق  له  الذي 

قانون  من   62 الامدة  أقرته  الذي  املبدأ  مع  يتعارض 

األرسة واالجتهاد القضائي، وبفصل قضاة املوضوع 

القانون  تطبيق  يف  أخطأوا  فعال  يكونون  فعلوا  كام 

واالجتهاد القضائي املعمول به، مما يرتتب عىل ذلك 

نقض القرار املطعون فيه جزئيا فيام خيص احلضانة>)1(.

 يستفاد من القرار السابق تصديه لقضاء املجلس 

الذي خالف االجتهاد القضائي املعمول  به، واملتمثل 

يف إسقاط احلضانة عن األم املقيمة يف بلد بعيد عن بلد 

املستقر  للمبدأ  مكرسا  االجتهاد  بقي  وبالتايل  الويل، 

عليه من قبل من خالل  تكريس الرشوط املتمثلة يف  

إمكانية  وعدم  املسافة   بعد  و  أجنبي   بلد  يف  اإلقامة 

الرقابة والزيارة، باإلضافة إىل أن هذا االجتهاد حرص 

عىل رضورة إعامل املبدأ  الذي جاء يف الامدة 62  من 

قانون األرسة، وهو احلفاظ عىل دين املحضون،حيث 

)١(  قرار بتاريخ :2005/١0/١2، ملف: رقم 334543، 
نرشة القضاة، العدد 62، سنة 2008، ص 38١.

نصت هذه الامدة عىل أن :> احلضانة هي رعاية الولد 

عىل  والسهر  أبيه  دين  عىل  برتبيته  والقيام  وتعليمه 

محايته وحفظه صحة وخلقا .

و يشرتط يف احلاضن أن يكون أهال للقيام بذلك <.

املعيار  أن  السابق  القضائي  االجتهاد  أكد  ولقد   

وركز  لوحده،   املحضون  مصلحة  هو  عليه  املعول 

عىل رضورة تطبيق املبدأ املنصوص عليه يف الامدة 62  

من قانون األرسة املذكورة أعاله، باعتبار أن مصلحة 

املحضون العليا والفضىل تتمثل يف حفظ دينه وعقيدته 

اإلسالمية .

وجتدر اإلشارة إىل أن القرار السابق أشار إىل البلد 

األجنبي، دون حتديد املقصود به بالضبط، لكن يظهر 

مسلم،  غري  البلد  هذا  أن  القرار  حيثيات  خالل  من 

عليه  املنصوص  املبدأ  عىل  القضاء  حرص  لام  وإال 

دين  عىل  الرتبية  أي  األرسة،  قانون  من   62 الامدة  يف 

األب أو الويل، مع مالحظة أن قانون األرسة يف الامدة 

البلد األجنبي دون  إىل  أشار  املذكورة أعاله  منه   69

املسلم  البلد غري  أو  بلد،  به، هل كل  املقصود  حتديد 

 1989 سنة  الصادر  القضائي  االجتهاد  فجاء  فقط، 

الذي حدد البلد األجنبي بالبلد غري املسلم، بنصه :> 

حيث أن املجلس األعىل قد سبق له وأن أصدر عدة 

قرارات يف مسالة احلضانة، واختذ فيها مبدأ، وهو أنه 

يف حالة وجود أحد األبوين يف دولة أجنبية غري مسلمة 

وختاصام عىل األوالد باجلزائر فإن من يوجد منهام هبا 

يكون أحق هبم، ولو كانت األم غري مسلمة، ويتأكد 

هذا أكثر إذا ... كان كل من األبوين مسلمني.
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و كل حكم أجنبي يتعارض مع هذا املبدأ ينظر إليه 

من هذه الزاوية وحيول بينه وبني تنفيذه.

  وعليه مما ذهب إليه املجلس ملوافقته عىل احلكم 

احلكم  عىل  التنفيذية  الصيغة  وضع  لطلب  الرافض 

حضانة  بمقتضامها  املستدل  األجنبيني  القرار  أو 

البنتني ألمهام املقيمة بفرنسا كان عىل صواب، فإبقاء 

البنتني بفرنسا يغري من اعتقادمها ويبعدمها عن دينهام 

وعادات أمهام، وهذا ليس بقواعد النظام العام فضال 

الرقابة وإبعادمها عنه  له احلق يف  عن ذلك  أن األب 

حيرمه من هذا احلق، ومن ثم فالنعي عىل القرار بام ورد 
يف السبب غري مقبول <.)1(

 كام جتدر اإلشارة إىل أن القرار الصادر سنة 2005 

الثالثة من الامدة  الفقرة  املذكور سابقا مل يطبق حمتوى 

87  من قانون األرسة التي منح املرشع بموجبها لألم 

احلاضنة حق الوالية عىل املحضونني بموجب تعديل 

القضائي  االجتهاد  بتكريس  حمتفظا  بقي  بل   ،2005

املستقر عليه تطبيقا للرشوط واملعايري الفقهية التي تم 

تفصيلها آنفا.

االجتهاد  أساس  الثاني:   المطلب 

القضائي الصادر سنة 2008

ظل االجتهاد القضائي مستقرا عىل سقوط حضانة 

األم املقيمة  ببلد أجنبي إىل غاية سنة 2008 بصدور 

القرار الذي قىض بام يي:< عن الوجه الثاين املأخوذ من 

انعدام األساس القانوين، والذي جاء فيه أن املجلس 

رقم:52207،  ملف  بتاريخ:02/١989/0١،  قرار    )١(
املجلة القضائية، العدد 04، سنة ١992، ص74.

يوضح  ومل  بفرنسا  احلضانة  ممارسة  إسناد  يبر  مل 

العليا قررت  القانوين، السيام وأن املحكمة  األساس 

احلاضنة  بني  املسافة  بعد  أن  القضايا  من  العديد  يف 

وصاحب احلق يف الزيارة يعد مبرا لسقوط احلضانة 

إن كان حيول دون ممارستها بشكل عاد.

لكن حيث أنه يتبني بالرجوع إىل القرار املطعون فيه 

أن قضاة املجلس أسندوا حضانة األبناء لألم املطعون 

بفرنسا  يدرسون  وألهنم  ملصلحتهم،   املقيمة  ضدها 

وحيث أن هذا التسبيب كاف ما دامت مراعاة مصلحة 

املحضون تكون يف املقام األول عند إسناد حضانتهم، 

كام تنص عىل ذلك الامدة 64 من قانون األرسة، فإن 

هذا الوجه غري مؤسس ويتعني رفضه>)2(.

عليه  استقر  لام  خمالفتة  السابق  القرار  من  يستفاد 

االجتهاد القضائي حلقبة من الزمن يف إسقاط احلضانة 

عن األم املقيمة يف بلد أجنبي بسبب بعد املسافة بني 

األخري  هذا  ممارسة   إمكانية   لعدم  والويل،  احلاضنة 

رشوط  وهي  والزيارة،  واإلرشاف  الرقابة  يف  حلقه 

فقهية أسس عليها االجتهاد القضائي املستقر قضاءه.

  واعتب هذا القرار أن دراسة املحضونني يف فرنسا 

تعد سببا كافيا إلسناد احلضانة ألمهم املقيمة  بفرنسا 

ويف ذلك مصلحة هلم، عىل أساس أن املعيار املعتمد 

يف إسناد احلضانة هو مراعاة مصلحة املحضون تطبيقا 

ما  لكن  األرسة،  قانون  من   64 الامدة  نص  ألحكام 

واضحا  أساسا  أو  مبدأ  حيدد  مل  أنه  القرار  عىل  يعاب 

)2(  قرار: بتاريخ 2008/03/١2، ملف رقم :42643١، 
جملة املحكمة العليا،العدد0١، سنة 2008، ص 27١.
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لقضائه هذا، بل جانب الصواب بمخالفته لالجتهاد 

أحكام  إىل  واملستند  املسألة  يف  املستقر  القضائي 

املذاهب  بقية  لرأي  موافق  وهو  الاملكي  املذهب 

الفقهية، يف إسقاط حق األم يف احلضانة يف حالة انتقاهلا 

باملحضون إىل بلد أجنبي بغرض اإلقامة فيه الحتياج 

املحضون إىل رعاية الويل.

و لعل سبب تغري اجتاه االجتهاد القضائي يف هذا 

القرار يرجع إىل منح الوالية للشخص الذي أسندت 

من  الامدة 03/87  تطبيقا ألحكام  الطفل  له حضانة 

قانون األرسة -بموجب تعديل 2005- التي تنص:> 

ويف حالة الطالق، يمنح القايض الوالية ملن أسندت 

له حضانة األوالد>،  مع رضورة اإلشارة إىل  أن  هذا 

القرار مل يرش إىل هذا النص إطالقا.

عىل  املوافقة  املتضمن  القانون  مرشوع  يف  وجاء 

 2005 فباير   27 يف:  املؤرخ   02-05 رقم:  األمر 

املعدل واملتمم لقانون األرسة رقم: 84-11 املؤرخ 

 <: األرسة  قانون  املتضمن   1984 يونيو   09 يف: 

له احلضانة، يف  إىل من تسند  الوالية  القايض  وإعطاء 

حدا  يضع  أن  التعديل  هذا  شأن  ومن  الطالق،  حالة 
للمشاكل التي تعانيها األمهات احلاضنات>.)1(

لألم  يمكن  السابقة  الفقرة  بموجب  أنه  حيث  

احلاضنة  يف حالة الطالق  أن تكون ولية عىل أوالدها 

القرص، بالرغم من وجود األب وعدم حصول مانع 

العلنية  اجللسة  الوطني،  الشعبي  املجلس  مداوالت    )١(
الرسمية  اجلريدة  مارس2005،   ١4 يوم  املنعقدة 

للمداوالت، العدد ١46، بتاريخ: 28 مارس 2005.

جاء  الوالية  منح  أن  الفقرة   نص  من  والظاهر  له، 

الامل،  عىل  والوالية  النفس  عىل  الوالية  ليشمل  عاما 

بذلك  املرشع   وخالف  عاما،  جاء  الوالية  لفظ  ألن 

سعيد  أيب  قول  وحتى  جممله،  يف  اإلسالمي  الفقه 

حق  لألم  منح  الذي  الشافعية   من  اإلصطخري  

وصيهام،  وقبل  واجلد  األب  بعد  الامل  عىل  الوالية 
لكامل شفقتها، باعتبارها أحد األبوين.)2(

  ولقد أتى املرشع عند ربطه الوالية باحلضانة بحكم 

ليس له أصل يف الرشيعة وال يف الفقه اإلسالمي.

وهذا ما يفرس استبعاد طرح مسألة الرقابة واإلرشاف 

األمر  السابق،  القضائي  االجتهاد  هبا  يعتد  كان  الذي 

املؤسس   2008 سنة  الصادر  القرار  جيعل  الذي 

أساس  حتديد  دون   – املحضون  مصلحة  مراعاة  عىل 

مصلحة  يف  املتمثل  املبدأ   هذا  مع  متناقضا  واضح- 

املحضون، بسبب عدم مراعاة حق الويل يف اإلرشاف 

والرقابة الذي يمثل ويشكل عنرصا من عنارص مصلحة 

املحضون، لتحقيق التوازن النفي للطفل .

سنة  الصادر  القضائي  االجتهاد  أن  مالحظة  مع   

جاء  حيث  واإلرشاف  الرقابة  مسألة  راعى   2010

فيه: < يبقى مكان توفري السكن مرتبطا بمكان ممارسة 

قبل  الزوجية  بيت  بمكان  إما  يتحدد  الذي  احلضانة 

الطالق أو بمكان تواجد أهل احلاضنة، ومن ثم فامدام 

فيه،  يقيم  الذي  املكان  يف  املسكن  وفر  احلاضن  أن 

وهو مكان بيت الزوجية قبل الطالق، فإنه ال يمكن 

احلاضنة،  ختتاره  آخر  مكان  يف  السكن  بتوفري  إلزامه 

)2(  عبد الكريم زيدان، املرجع السابق، ج 10، ص 318.
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خاصة أن املكان األول حيقق مصلحة املحضون من 

باب رعاية األب له، وتفقد أحواله، األمر الذي جيعل 

القرار املطعون فيه مشوبا بالقصور ويتعني معه نقض 

القرار> )1(.

فإن  املسألة  يف  الفقهي  املوقف  يف  وبالبحث 

مكان ممارسة احلضانة للمطلقة  هو مكان إقامة والد 

به احلنفية ودلت  أو وليه،  وهذا ما رصح  املحضون 

عليه عبارات بقية املذاهب )2(، وهو املكان الذي ركز 

عليه االجتهاد القضائي السابق، لكونه حيقق مصلحة 

طرف  من  والرقابة  اإلرشاف  حيث  من  املحضون 

سنة  الصادر  القضائي  االجتهاد  أسند  حني  يف  الويل، 

مهمال  أجنبي،  بلد  يف  املقيمة  لألم  احلضانة   2008

بذلك األساس املتمثل يف مراعاة إرشاف ورقابة الويل 

سنة  قبل  الصادر  القضائي  االجتهاد  استقر  والذي 

بإسقاط حضانة  مراعاته وذلك  2008 عىل وجوب 

األم املقيمة يف اخلارج.

يف  وقعت  العليا  املحكمة  فإن  سبق  ما  عىل  وبناء 

عىل  االجتهاد  يركز  فكيف  املسألة،  هذه  يف  تناقض 

مكان ممارسة احلضانة داخل الرتاب الوطني بمراعاة 

الرقابة واإلرشاف سنة 2010، يف حني يسند احلضانة 

الذي  األساس  هلذا  متجاهال  اخلارج  يف  مقيمة  ألم 

يشكل عنرصا مهام يف مراعاة مصلحة املحضون سنة 

2008، هذا من جهة.

رقم  ملف   ،20١0/١١/١١ بتاريخ  العليا،  املحكمة    )١(
58١700، جملة املحكمة العليا، العدد 0١، سنة 20١١، 

ص 252.
)2(  تأليف مجاعي،  املوسوعة الفقهية، ج 17، ص 309.

فرنسا  يف  اإلقامة  أن  خيفى   ال  أخرى  جهة  ومن   

فيه  وهذا  للخطر،   أخالقة  و  املحضون  دين  تعرض 

خمالفة للمبدأ املنصوص عليه يف الامدة 62 من قانون 

األرسة < وتربيته عىل دين أبيه <،  والذي حرص  عىل 

سابقا،  املذكور    2005 سنة  الصادر  القرار  مراعاته 

وهو املبدأ الذي كرسه االجتهاد الذي حدد املقصود 

بالبلد األجنبي والصادر سنة 1989 الذي جاء فيه

دولة  يف  األبوين  أحد  وجود  حالة  يف  أنه  وهو   <:

أجنبية غري مسلمة وختاصام عىل األوالد باجلزائر فإن 

من يوجد منهام هبا يكون أحق هبم، ولو كانت األم غري 

مسلمة، ويتأكد هذا أكثر إذا ... كان كل من األبوين 

مسلمني>،  وأي مصلحة أفضل من حفظ الدين ؟

لإلقامة  املجيز  الفقهي  املوقف  يف  وبالبحث 

أجاز  احلنفي  الفقه  أن  نجد  أجنبي  بلد  باملحضون يف 

إىل  باملحضون  اخلروج  املنقضية عدهتا  احلاضنة  لألم 

مكان بعيد مع حتقق الرشوط التالية :

-أن يكون البلد الذي انتقلت إليه وطنها.

هذا  يف  عليها  نكاحه  عقد  قد  الزوج  يكون  -أن 

البلد.

-أال يكون املكان الذي انتقلت إليه دار حرب إذا 

كان الزوج مسلام أو ذميا.

 فإذا حتققت هذه الرشوط جاز هلا السفر باملحضون 

هو  أصال  السفر  من  الامنع  ألن  البعيد،  البلد  هذا  إىل 

رضر التفريق بني األب وولده، وقد ريض به لوجود 

دليل الرضا، وهو التزوج هبا يف بلدها، ألن من تزوج 

من  والولد  فيه،  يقيم  أنه  فالظاهر  بلدها  يف  امرأة 
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ذلك  الولد يف  بحضانة  راضيا  فكان  النكاح،  ثمرات 

البلد، وبذلك كان راضيا بالتفريق، وبالتايل فليس هلا 

أن تنتقل بولدها إىل بلدها إذا مل يكن عقد النكاح قد 

عقد  فيه  وقع  الذي  البلد  إىل  تنتقل  أن  وال  فيه،  وقع 

النكاح إذا مل يكن بلدها، ألنه ال يوجد دليل الرضا من 

الزوج، فال بد من حتقق الرشطني، عىل ما ذكر حممد يف 

األصل، واعتب أبو يوسف مكان العقد فقط .

الزوج  كان  إذا  حربيا  املكان  يكون  أال  أما رشط   

ألنه  بالولد،  إرضار  من  ذلك  يف  فلام  ذميا،  أو  مسلام 
يتخلق بأخالق الكفار.)1(

يتضح عدم  القرار وحيثياته  استقراء  و من خالل 

احلنفي،  الفقه  يف  عليها  املنصوص  الرشوط  توفر 

كانت يف  اإلقامة  أن  باعتبار  الرشط األخري،  وخاصة 

فرنسا التي تعد دار حرب بعبارة األحناف. 

خاتمة
التي  القضائية  االجتهادات  استقراء  خالل  من 

أجنبي  بلد  املقيمة يف  األم  صدرت يف مسألة حضانة 

ما   إطار  يف  وحتليلها   املحضون  ويل  بلد  عن  بعيد 

التغريات  ضوء  عىل  وقانونية،  فقهية  أحكام  من  جاء 

من  جمموعة  إىل  التوصل  تم  هبا،  املحيطة  االجتامعية 

النتائج والتوصيات.

أما النتائج فيمكن إمجال أمهها فيام يي:

سنة  قبل  الصادر  القضائي  االجتهاد  استقرار   -1

2008 عىل إسقاط حضانة األم املقيمة يف بلد أجنبي 

ص   ١7 ج  الكويتية،  الفقهية  ،املوسوعة  مجاعي  تأليف    )١(
.3١١

عن بلد الويل لتعذر ممارسة الرقابة واإلرشاف والزيارة 

بعد  بسبب  املحضون،  عىل  الرشعي  الويل  طرف  من 

املسافة.

االجتهاد  أعمله  فقهي  معيار  املسافة  بعد   -2

القضائي، عىل أساس أن الفقه كرس بعد املسافة دون 

يف  أو  البلد  نفس  يف  والويل  احلاضنة  كون  إىل  النظر 

بلدين خمتلفني.

قانوين  معيار  هو  األجنبي  البلد  معيار   -3

الامدة 69  من قانون األرسة،  إليه  وقضائي، أشارت 

عىل   1989 سنة  الصادر  القضائي  االجتهاد  وفرسه 

أن املقصود به هو البلد غري املسلم، وأعمله االجتهاد 

القضائي الصادر سنة 2005.

إليها  استند   التي  الفقهية  الرشوط  إعامل   -4

االجتهاد القضائي يف إسقاط احلضانة عن األم احلاضنة 

هبا  اإلرضار  قصد  بعدم  مقيد  أجنبي  بلد  يف  املقيمة 

السنة  الويل، وهو معيار فقهي، استنادا إىل  من طرف 

النبوية الرشيفة.

بلد  يف  بكوهنا  للحضانة  األم  استحقاق  تقييد   -5

ويل املحضون، ليست بتوقيف من الشارع، وإنام بناء 

املامرسة  حلق  تكريسا  الطفل،  مصلحة  مراعاة  عىل 

املستمرة للوالية.

6- تطبيق معيار املسافة التي استند  إليها االجتهاد 

بلد  يف  املقيمة  األم  عن  احلضانة  إسقاط  يف  القضائي 

أجنبي واملتمثلة يف 133 كيلوا مرتا فأكثر وهو معيار 

الواحد  البلد  داخل  تتوفر  والتي  ُبُرد(،  ستة   ( فقهي 

بل داخل الوالية الواحدة يف بعض املناطق من شأنه 
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التضييق عىل احلاضنة واإلرضار هبا يف بعض احلاالت.

7- إعامل االجتهاد القضائي الصادر سنة 2005 

حرص  الذي  املبدأ  وهو  املحضون،  دين  حفظ  ملبدأ 

الذي   1989 سنة  الصادر  القضائي  االجتهاد  عليه 

من   69 الامدة  يف  الواردة  األجنبي  البلد  عبارة  فرس 

أعمله  ما  وهو  املسلم،  غري  بالبلد  األرسة   قانون 

الفقه احلنفي الذي حدد الرشوط  التي أجاز بتوفرها 

للمطلقة اخلروج باملحضون لبلد بعيد ومنها أال يكون 

البلد املراد التنقل إليه دار حرب. 

8- تغري اجتاه االجتهاد القضائي يف القرار الصادر 

سنة 2008  بإسناد احلضانة لألم املقيمة يف بلد أجنبي 

بمفهوم  املحضون  مصلحة  مبدأ  وإعامل  مسلم،  غري 

بذلك  خمالفا  قانوين،   أساس  ألي  حتديد  دون  عام 

مصلحة  معيار  مع  ومتناقضا  قضاء،  عليه  للمستقر 

املحضون املستند إليه، ألن اإلرشاف والرقابة والزيارة  

من طرف الويل من شأهنا احلفاظ عىل التوازن النفي 

أمهيتها  تفوق  قد  معنوية  مصلحة  تعد  وهي  للطفل، 

املصلحة الامدية البحتة.

و أما التوصيات فهي كالتايل:

األرسة  قانون  من   3/87 الامدة  نص  تعديل   -1

الفقه  و  الرشع  أحكام  خمالفة  عدم  مع  يتامشى  بام 

اإلسالميني .

2-مراعاة حق الوالية  وما يرتتب عليه من ممارسة 

األم   بحق   اإلرضار  عدم  مع  والرقابة  اإلرشاف 

قصد  فيها  يثبت  التي  احلاالت  يف  خاصة  احلاضنة، 

الوالية  حق  تسقط  بصفة  األب  اتصاف  أو  اإلرضار 

املحضون  مصلحة  من  احلالة  هذه  يف  فيكون  عنه، 

البقاء مع أمه.

3- حتيني املسافة املنصوص عليها فقها يف إسقاط 

الظروف  تغري  مع   يتالءم  بام  األم،  عن  احلضانة 

مصلحة  عىل  احلفاظ  مع  يتامشى  وبام  وتطورها، 

املحضون من مجيع جوانبها الامدية واملعنوية .

املحضون،  دين  حفظ  مبدأ  مراعاة  رضورة   -4

يتطلب  الذي  األمر  قضاء،  و  قانونا  عنه  املنصوص 

الواحد،  البلد  داخل  احلضانة  إسناد  يف  االحتياط 

قد  والذي  املسلم،  غري  األجنبي  البلد  عن  ناهيك 

أن  بتهمة  لالختطاف،  فيه  املقيم  املحضون  يتعرض 

أرسته غري مؤهلة لرتبيته.  

المصادر والمراجع
أوال: كتب احلديث

-أبو عبد اهلل بن يزيد القزويني الشهري بابن ماجة 

سنن ابن ماجة حكم عىل أحاديثه وآثاره وعلق عليه 

حممد نارص الدين األلباين ،مكتبة املعارف، الرياض، 

طبعة 1، دون سنة.

ثانيا: كتب الفقه اإلسالمي

حزم  بن  سعيد  بن  أمحد  بن  عي  حممد  1-أبو 

سليامن  الغفار  عبد  حتقيق  باآلثار،  املحىل  األندلي، 

العلمية ،بريوت، ط 01، سنة  الكتب  دار  البنداري، 

2003، ج 10 . 

2-  أمحد بن عبد احلليم بن عبد السالم ابن تيمية، 

جامع املسائل، حتقيق حممد عزيز شمس، إرشاف بكر 

بن عبد اهلل أبو زيد،  دار عامل الفوائد، مكة املكرمة، 
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طبعة 01، 2001، ج 04 . 

الكويتية،  الفقهية  املوسوعة  مجاعي،  تأليف   -3

 ،1990  ،02 ط  الكويت،  السالسل،  دار  طباعة 

ج17 .

املرأة  أحكام  يف  املفصل  زيدان،  الكريم  عبد   -4

مؤسسة  اإلسالمية،  الرشيعة  يف  املسلم  والبيت 

الرسالة، بريوت، طبعة 01، 1993، ج 10.

5- حممد األمري الكبري) صاحب املجموع وغريه 

يف فقه الاملكية( اإلكليل رشح خمترص خليل، صححه 

وعلق حواشيه أبو الفضل عبد اهلل الصديق الغامري، 

مكتبة القاهرة، دون ط، دون طبعة، دون سنة.

دار  وأدلته،  اإلسالمي  الفقه  الزحيي،  وهبة   -6

الفكر، دمشق، طبعة 2، 1985،ج 07 .

ثالثا: املجاالت القضائية

1– نرشة القضاة، عدد خاص، سنة 1982.

2– نرشة القضاة، العدد 44، سنة 1988.

3– املجلة القضائية، العدد 04، سنة 1992.

4– نرشة القضاة، العدد 52، سنة 1997.

5– نرشة القضاة، العدد 62، سنة2008.

6– املجلة القضائية، العدد 01، سنة 2008.

7-جملة املحكمة العليا ،العدد 01، سنة 2011. 

رابعا: القوانني

 /02  /24 يف:  املؤرخ   ،02-  05 رقم:  األمر   -

 ،2005 سنة  العدد15،  الرسمية،  اجلريدة   ،2005

 ،11 رقم:84-  للقانون  واملتمم  املعدل   18 ص 

قانون  املتضمن   ،1984  /06/  09 يف:  املؤرخ 

 ،1984 سنة   ،24 العدد  الرسمية،  اجلريدة  األرسة، 

ص 910.

خامسا: مشاريع القوانني

اجللسة  الوطني،  الشعبي  املجلس  -مداوالت 

اجلريدة  مارس2005،   14 يوم:  املنعقدة  العلنية 

 28 بتاريخ:   ،146 العدد  للمداوالت،  الرسمية 

مارس 2005.
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الملخص
رافق مرشوع قانون العنف األرسي عدة اعرتاضات من جهات خمتلفة، وحثت األمم املتحدة العراق عىل 

ُتوفِّيت  التي  الزبيدي  بعد حادث مقتل سيدة عراقية تدعى مالك  نيسان من عام 2020م حادث  إصداره يف 

وعائلته،  من زوجها  متواصٍل  عنٍف أرسيٍّ  بسبب  نفسها،  أقدمت عىل حرق  بعدما  الشديدة  بحروقها  متأثرًة 

وتضاربت اآلراء حول هذا القانون الذي سبق أن صدر مثيله يف إقليم كردستان يف عام 2011م، وصدرت 

وجهات نظرة متباينة منه، إال أن النظرة الرشعية هلذا املرشوع مل تتضح بشكل كاٍف.

كام روجوا إلصدار القانون ببينات إحصائية منها أن 49% من نساء العراق يتعرضن للعنف وال يعلم كيف 

جرى التوصل إىل هذه النتيجة.

يف حني ذهب االجتاه املعارض إىل أن القانون ال تناسب مع طبيعة املجتمع العراقي املسلم، فهو نسخة عن 

قانون العنف األرسي األمريكي.

وكال الطرفني عابوا مرشوع القانون، فاالجتاه املؤيد يراه دون مستوى الطموح، يف حني يرى االجتاه الثاين 

أن املرشوع سيفكك األرسة، ويلغي دور األبوين يف الرتبية، وأن األبناء سيكونون بمنأى عن املتابعة األرسية.

أو  املؤيدة  املترسعة  العاطفية  الفعل  ردود  عن  بعيدًا  حمايدة  دراسة  القانون  هذا  دراسة  من  بد  ال  كان  لذا 

املعارضة.

الكلامت املفتاحية: نظرة- رشعية-  يف قانون- العنف األرسي- يف العراق
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نظرة رشعية يف قانون العنف األرسي يف العراق
................................................................................... د. حسني امحد عبد العزيز الشيخ محد

Abstract

The Family violence law was accompanied by several objections from 

various Parties, and the United Nations has urged Iraq issued this law in April 

of the year 2020 after the killing of an Iraqi woman named Malak Al-Zubaidi, 

who died of severe burns after she set herself on fire due to continuous family 

violence from her husband and his family.

There were conflicting opinions regarding this law, which was similar to 

one was issued in the Kurdistan Region in 2011, that also received different 

opinions regarding it. However, the legitimate view of this project was not 

sufficiently clear.

Among the things that promoted the issuance of this law, a statistic that 

indicated that %49 of Iraqi women are subjected to violence, which did not 

explicitly state how this result was concluded.

On the other hand, the opposing side argues that the law does not 

commensurate with the nature of the Iraqi Muslim society, because it is just a 

blind copy of the American Family Violence Law.

Taking into consideration that both parties have faulted the draft law, as 

the supportive side sees it as below their ambition, while the opposing side 

argues that the draft would eventually lead to the dismantling of the Iraqi 

family structure, and to the abolition of the role of parents, as the children 

would be exempt from family follow-up.

Accordingly, it was necessary to study this law in a neutral way, away from 

hasty emotional reactions, both for and against.

This research included an introduction, and the following three chapters:

The first chapter: the positive aspects of the draft law.

The second chapter: the negative aspects of the draft law.

The third chapter: the position of the Islamic Shari’ah on the draft law.

Then the conclusions, which included the most important results. And 

recommendations.
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المقدمة
من  وأخرجنا  باإلسالم،  أعزنا  الذي  هلل  احلمد 

الدنيا  ضيق  ومن  العباد،  رب  عبادة  إىل  العباد  عبادة 

الدنيا واآلخرة. ومن جور األديان إىل عدل  إىل سعة 

اإلسالم.

اهلل  اصطفاه  ورسوله  عبده  حممًدا  أّن  وأشهد 

آله، وأصحابه  عىل سائر خلقه، صىل اهلل عليه وعىل 

والّتابعني هلم بإحسان إىل يوم الدين.

أما بعد:

رافق مرشوع قانون العنف األرسي يف العراق عدة 

اعرتاضات من جهات خمتلفة، وحثت األمم املتحدة 

بعد  2020م  عام  من  نيسان  يف  إصداره  عىل  العراق 

الزبيدي  مالك  تدعى  عراقية  سيدة  مقتل  حادث 

أقدمت  بعدما  الشديدة  بحروقها  متأثرًة  ُتوفِّيت  التي 

من  متواصٍل  أرسيٍّ  عنٍف  بسبب  نفسها،  حرق  عىل 

زوجها وعائلته، وتضاربت اآلراء حول هذا القانون 

إقليم كردستان يف عام  مثيله يف  أن صدر  الذي سبق 

2011م، وصدرت وجهات نظرة متباينة منه، إال أن 

كاٍف،  بشكل  تتضح  مل  املرشوع  هلذا  الرشعية  النظرة 

منها  إحصائية  ببينات  القانون  إلصدار  روجوا  كام 

أن 49% من نساء العراق يتعرضن للعنف وال يعلم 

كيف جرى التوصل إىل هذه النتيجة.

القانون ال  أن  إىل  املعارض  االجتاه  يف حني ذهب 

فهو  املسلم،  العراقي  املجتمع  طبيعة  مع  يتناسب 

نسخة عن قانون العنف األرسي األمريكي.

فاالجتاه  القانون،  مرشوع  عابوا  الطرفني  وكال 

املؤيد يراه دون مستوى الطموح، يف حني يرى االجتاه 

دور  ويلغي  األرسة،  سيفكك  املرشوع  أن  الثاين 

بمنأى عن  األبناء سيكونون  وأن  الرتبية،  األبوين يف 

املتابعة األرسية.

لذا كان ال بد من دراسة هذا القانون دراسة حمايدة 

أو  املؤيدة  املترسعة  العاطفية  الفعل  ردود  عن  بعيدًا 

املعارضة، ومل أعرف بالعنف األرسي لكثرة ما كتب 

حوله، واقترصت عىل مناقشة املوضوع.

وقد اشتمل هذا البحث بعد هذه املقدمة عىل ثالثة 

مباحث، هي:

املبحث األول: االجتاه املؤيد ملرشوع القانون.

املبحث الثاين: االجتاه الرافض ملرشوع القانون.

من  اإلسالمي  الترشيع  موقف  الثالث:  املبحث 

مرشوع القانون.

ثم اخلامتة التي تضمنت أهم النتائج والتوصيات.

واهلل اهلادي إىل سواء السبيل.

وصحبه  آله  وعىل  حممد  سيدنا  عىل  اهلل  وصىل 

وسلم تسليام.

 

المبحث األول
االتجاه المؤيد لمشروع القانون

ال خيتلف اثنان من أن العنف األرسي ظاهرة سلبية 

يقبل  وال  واألعراف،  والقانون  الرشع  يرفضها  شاذة 

هذه الظاهرة إال بعض املنحرفني عن جادة الصواب، 

املعتدي،  أهل  هم  للعنف  يتعرض  من  أن  سيام  وال 

له يف  يتعرض  إذ  مبالغة يف قسوة غري مسوغة،  وهذه 
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الغالب الضعفاء مثل النساء واألطفال وكبار السن.  

العدوانية،  الترصفات  إخضاع  جدًا  املهم  من  إن 

يرسمها  التي  الدائرة  يف  الشاذة  السلوكيات  وحرص 

القانون)1(.

لقد أثارت قضية مالك الزبيدي اجلدل حول أمهية 

العراق.  يف  األرسي  العنف  من  للحد  قانوٍن  ترشيع 

وقد ُتوفِّيت مالك الزبيدي يف أبريل، متأثرًة بحروقها 

الشديدة بعدما أقدمت عىل حرق نفسها، بسبب عنٍف 

دفعت  وقد  وعائلته،  زوجها  من  متواصٍل  أرسيٍّ 

هذه احلادثة عديدًا من النشطاء عب وسائل التواصل 

قانون  بترشيع  للمطالبة برضورة اإلرساع  االجتامعي 

للحد من العنف األرسي، إذ إن قضية الزبيدي مل تكن 

قسوهتا  ختتلف  مل  حاالت  تبعتها  بل  األخرية  القضية 

وعنفها عن حالة مالك، وإن أي قانون يف حال إقراره 

سيحد من نسبة العنف؛ ألنه يعمل عىل معاقبة مرتكبيه 

ومحاية الضحـية.

وبعض  العراقيني  البلامنيني  من  اجتاه  ويرى 

من  هؤالء  وأغلب  والناشطني،  واملثقفني  الباحثني 

النساء أن القانون ال يلبي الطموح، بسبب بيئة العراق 

للعنف  األول  املسّبب  ُتَعّد  التي  املحافظة  العشائرية 

ضد النساء واألطفال، وأن القانون بالرغم من أمهيته 

ملواجهة العنف، وهناك بعض املواد ال تلبي الطموح، 

املوروث  وأن  إقراره،  ستعيق  املجتمع  تقاليد  وأن 

الثقايف هو الذي يعطي الرجل السلطة املطلقة للتحكم 

هناك  نجد  قد  بل  أفرادها،  وحياة  األرسة  بمقّدرات 

)١(  ينظر: قانون العقوبات - القسم العام: ١27.

من يبر العنف، وغالبًا ما يكون العنف حممّيًا بحجة 

اخلصوصية)2(.

يف حني ذهبت ناشطة أخرى إىل أن مسودة قانون 

تعتقد  التي  الرشف  تتطرق جلرائم  مل  العنف األرسي 

ضد  العنف  إلهناء  األولويات  من  ُيَعّد  إهناءها  أن 

النساء بشكل عام، وتدعو إللغاء أي إجراء يتخذ بحق 

املرأة، حتت ذريعة حق التأديب، وإلغاء القوانني التي 

تصاعد  يف  تسهم  النصوص  هذه  وأن  التأديب،  تؤيد 

القانون الرصيح  أو عدم اإلبالغ عنه لغياب  العنف، 

لدهين  كثريات  وأن  بالعنف،  املتسبب  يردع  الذي 

بسبب  يمتنعن  لكن  العنف؛  عن  اإلبالغ  يف  الرغبة 

ضعف القانون، الذي يقف عاجزًا عن احلامية بذريعة 

أهنا خالفات عائلية)3(.

التأديب  تتيح  التي  القانونية  بالنصوص  وتقصد 

العقوبات  قانون  من   )41( الامدة  من  األوىل  الفقرة 

رقم )111( لسنة 1969م التي تنص: )ال جريمة إذا 

وقع الفعل استعامال حلق مقرر بمقتىض القانون ويعتب 

لزوجته وتأديب  الزوج  تأديب  للحق: 1 -  استعامال 

يف  القرص  األوالد  حكمهم  يف  ومن  واملعلمني  اآلباء 

حدود ما هو مقرر رشعًا أو قانونًا أو عرفًا( )4(.

موقع  ينظر:  عامر.  حفصة  النسوية  الناشطة  مع  لقاء    )2(
أندبندنت عربية

 https://www.independentarabia.com/node/145646.

)3(  لقاء مع الناشطة النسوية بان ليىل. ينظر: موقع أندبندنت 
عربية

 https://www.independentarabia.com/node/145646.

)4(  جمموعة القوانني واألنظمة لعام:١969م: 67١.
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ورأت بعض الباحثات <أن هذه الامدة تنتهك حق 

وآدميتها  كرامتها  وهتدر  اجلسدية  السالمة  يف  املرأة 

)لتأديبها(  زوجته  يرضب  أن  للزوج  تسمح  فهي 

من  شديدة  درجة  إىل  التأديب  هذا  حدود  يصل  وقد 

السائد  العرف  كان  ما  إذا  والنفي  اجلسدي  اإليذاء 

يف منطقة أو عائلة أو عشرية الزوج أو الزوجة يسمح 

بذلك كالرضب بالعصا أو احلزام أو الربط إىل عمود 

من  احلرمان  أو  مظلمة  غرفة  يف  احلبس  أو  شجرة  أو 

الطعام واىل غري ذلك من أساليب ووسائل ما يسمى 

بالتأديب بحسب العرف الذي سيمنع حماكمة الزوج 

زوجته،  تأديب  بغرض  ذلك  فعل  له  القانون  إلباحة 

ما  أن  رصيح  بشكل  توحي  الامدة  مقدمة  عن  فضال 

جريمة  سيشكل  التأديب  فعل  من  الزوج  به  سيقوم 

ثم  جريمة(>)1(،  )ال  بعبارة  الامدة  ابتدأت  عندما 

من  الفقرة  هذه  بإلغاء  <نويص  إىل  هذا  من  خلصت 

الامدة )41( من قانون العقوبات العراقي>)2(.

أهنا  الامدة:  ُوّجهت إىل هذه  التي  االنتقادات  ومن 

من  إذ  التأديب،  حق  مصادر  من  )العرف(  جعلت 

ال  القانون  أو  الرشع  يقّرره  الذي  احلق  أن  املعلوم 

خالف عليه؛ ولكن جْعُل العرف مصدرًا حلق الزوج 

يعرتف  قد  إذ  للغاية،  خطري  أمر  زوجته  تأديب  يف 

األزواج  هبا  يقوم  الوطأة  شديدة  بمامرسات  العرف 

والبوادي  األرياف  بعض  يف  كام  زوجاهتم،  عىل 

املتخّلفة، بحيث قد يصل املفهوم االجتامعي فيها إىل 

)١(  العنف املرتكب ضد املرأة: 23-22.
)2(  املرجع نفسه: 25.

جواز الرضب املبح القايس واملهني أحيانًا، وهذا مما 

ال يمكن قبوله مطلقًا)3(.

العرف  هو  بالعرف  املراد  بأن  هذا  عىل  وجياب 

العتباره  العرف  يف  يشرتط  إذ  الفاسد،  ال  الصالح 

يكون  أن  منها:  رشوط،  عدة  عليه  األحكام  وبناء 

العرف صحيحًا ال فاسدًا)4(.

عىل  مقترصًا  ليس  التأديب  هذا  أن  عن  فضالً 

القانون العراقي بل هو سائد يف عدد من البالد العربية 

قانون  من   )209( الامدة  نصت  فقد  واإلسالمية، 

للزوج  )ُيباح  أنه:  عىل  املرصي  الشخصية  األحوال 

يف  يرد  مل  معصية  كل  عن  خفيفًا  تأديبًا  املرأة  تأديب 

رضبًا  يرضهبا  أن  أصالً  له  جيوز  وال  مقرر  حد  شأهنا 

فاحشًا ولو بحق( )5(.

ونصت الامدة )59( من قانون العقوبات األردين 

عىل أن: )الفعل املرتكب يف ممارسة احلق دون إساءة 

استعامله ال يعد جريمة( )6(.

ونصت الامدة )33( من قانون العقوبات اإلمارايت 

عىل أنه: )ال جريمة إذا وقع الفعل بنية سليمة استعاماًل 

حلق مقّرر بمقتىض القانون ويف نطاق هذا احلق، ويعتب 

استعاماًل للحق: )تأديب الزوج لزوجته وتأديب اآلباء 

)3(  ينظر: احلامية الدولية للمرأة: 227.
ينظــر: الوجيــز يف أصــول الفقــه: 256؛ أصــول الفقــه يف    )4(
نســيجه اجلديــد: 84؛ موقــف الرشيعــة والقانــون مــن 

العنــف ضــد املــرأة: 157.
)5(  الامدة )209( من قانون األحوال الشخصية املرصي.

 )16( رقــم  األردين  العقوبــات  قانــون  مــن   )59( الــامدة    )6(
لســنة1960م.
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ومن يف حكمهم األوالَد القرص يف حدود ما هو مقرر 

رشعًا وقانونًا()1(.

يف حني عد مسودة املرشوع، وكذا الترشيع الذي 

أقر يف كردستان يف الفقرة الثانية عرشة)2( منه أن رضب 

أفراد األرسة واألطفال بأية حجة نوٌع من أنواع العنف 

األرسي، وحيظر عىل أي شخص يرتبط بعالقة أرسية 

أن يرتكب هذا العنف، ويعاقب بموجب أحكام هذا 

القانون كل من يرضب أفراد األرسة بأية حجة، ولبيان 

مدى مرشوعية هذه الفقرة هبذه الصيغة املطلقة.

للزوج  احلق  أعطى  القانون  أن  يتضح  هذا  ومن 

تأديب زوجته، وأعطى احلق لآلباء تأديب أوالدهم، 

قانون  من  عرشة  الثانية  الفقرة  أن  يتضح  وهبذا 

كردستان أو مسودة املرشوع العراقي املقرتح )رضب 

للقوانني  خمالفة  حجة(  بأية  واألطفال  األرسة  أفراد 

وقانون العقوبات العراقي.

املرشوع  هذا  أن  إىل  املتحمسات  بعض  وذهبت 

يعطي  القانون  مرشوع  إن  إذ  الطموحات،  يلبي  ال 

األولوية للمصاحلة عىل حساب احلامية وحتقيق العدالة 

العراق  يف  األرسي  العنف  ضحايا  وإن  للضحايا، 

نادرًا ما يقدمن شكاوى جنائية إىل الرشطة. بداًل من 

ذلك، تلعب الرشطة املجتمعية دور الوسيط بداًل من 

القانون، وترّكز عىل املصاحلة بني الضحية  إنفاذ  دور 

لدولة  االحتادي  العقوبات  قانون  من   )33( املادة    )١(
اإلمارات العربية املتحدة رقم )3( لسنة ١987م.

)2(  القانون رقم )7( لسنة 200١م. جريدة وقائع كوردستان، 
العدد )١9( السنة الثانية 200١م.

واملعتدي بام يتامشى مع ممارسات املجتمع)3(.

<إنه  ووتش(:  رايتس  )هيومن  منظمة  وقالت 

عندما يستأنف البلامن جلساته، عليه أن يراجع عىل 

وجه الرسعة مرشوع قانون مناهضة العنف األرسي 

لضامن توافقه مع املعايري الدولية ومن ثم متريره دون 

مع  التشاور  احلكومة  عىل  ذلك،  غضون  يف  تأخري. 

منظامت حقوق املرأة املحلية لفتح املزيد من املالجئ 

الامنحة  احلكومات  وعىل  األرسي،  العنف  لضحايا 

متويل املالجئ اخلاصة لضحايا العنف األرسي>)4(.

إن صيغة اخلطاب تبني بام ال يقبل الشك أن املنظمة 

أنه دائرة فرعية من  العراقية عىل  تتعامل مع احلكومة 

دوائرها، وما عىل احلكومة إال أن تستجيب ألوامرها، 

هذه  مثل  الختاذ  احلاضنة  األجواء  طبيعة  يبني  وهذا 

القرارات.

حتت  صدر  أنه  القانون  مرشوع  إجيابيات  من  إن 

كل  بذلك  وشمل  األرسي،  العنف  مناهضة  مسمى 

أو زوجاته وأحفادهم  الزوج وزوجته  أفراد األرسة، 

أنه  يعني  مما  آخر،  زوج  من  الزوجني  أحد  أبناء  أو 

بني  متييز  دون  األرسة  كيان  يف  العنف  حالة  يعالج 

العنف الواقع عىل املرأة أو الرجل أو الطفل أو الرجل 

أو املرأة الكبرية، كذلك شمل أوالد أحد الزوجني من 

زوج آخر وهذا أمر مهم لام نراه ونسمع به من حاالت 

)3(  ترصيح شذى ناجي، رئيسة منظمة نساء من أجل السالم 
يف العراق ملوقع منظمة هيومن رايتس ووتش

https://www.hrw.org/ar/news/2020/04/22/341152 .

)4(  منظمة هيومن رايتس ووتش
 https://www.hrw.org/ar/news/2020/04/22/341152 .
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زوجة  قبل  من  األوالد  هلؤالء  معاملة  وإساءة  عنف 

األب أو زوج األم.

وهذا  الزوجني،  والدا  شمول  اإلجيابيات  ومن 

الوالدين  عقوق  وهي  منترشة  حالة  يعالج  األمر 

وتعرضهم للطرد ورميهم يف دار املسنني أو يف الشارع 

وتركهم بدون مأوى نتيجة خالفات داخل األرسة.

لكال  واألخوات  اإلخوة  املرشوع  شمل  كذلك 

ينبغي  موضع  يف  عمم  املرشوع  أن  إال  الزوجني، 

اإلخوة  عىل  ينص  أن  املرشع  عىل  فكان  التقييد،  فيه 

مع  يسكنون  واللذين  املتزوجني  غري  واألخوات 

الزوج أو الزوجة ويكون مسؤوال عن أعالتهم قانونًا.

المبحث الثاني
االتجاه الرافض لمشروع 

القانون
من املعلوم أن كثريًا من اآلراء وال سيام احلادثة منها 

تواجه برفض من طرف حمافظ غالبًا، يأبى احلداثة أو 

التجديد، وهذه املعلومة ليست معيارًا لصدق األشياء 

باليًا مغلوطًا، والعكس  القديم  وصحتها، فقد يكون 

جياول  لذلك  منفلتًا،  اجلديد  أو  احلديث  يكون  قد 

اجتاه  أنه  عىل  الرافض  االجتاه  تصوير  األول  االجتاه 

حمافظ متخلف، وهذه مغالطة كبرية.

أن  القانون  ملرشوع  املعارضني  مسوغات  وأبرز 

وهذا  اإلسالمي،  الدين  ثوابت  مع  يتامشى  ال  إقراره 

املدين  القانون  مع  القانون  هذا  مرشوع  مقابلة  حيتم 

وتوصيات  بنتائج  للخروج  اإلسالمية  والرشيعة 

نافعة.

وإن حالة شاذة مثل حالة مالك الزبيدي تستوجب 

وبعض  املتحدة،  األمم  من  بضغط  قانون  إصدار 

املنظامت املدنية التابعة هلا.

سيؤدي  أنه  القانون  ملرشوع  الرافضون  ويعتقد 

يعطي  املرشوع  كون  الطالق،  معدالت  رفع  إىل 

بالشيوخ واألقارب  احلق ملدير دار اإليواء االستعانة 

حلل  واالجتامع  النفس  بعلم  وخمتصني  والوجهاء 

بداًل  املشاكل  ستعقد  الامدة  وهذه  األرسية،  املشاكل 

يف  حتل  األرسية  املشاكل  من  كثريًا  أن  إذ  حلها،  من 

يزيدها  قد  أخرى  أطرافًا  تدخل  وأن  األرسة  حدود 

بالرضورة ستكون  ليست  اإليواء  تعقيدًا، وأن مراكز 

ترعاها  أن  املمكن  من  بل  احلكومة،  إرشاف  حتت 

حتت  منها  كبريًا  قساًم  وأن  املدين،  املجتمع  منظامت 

رعاية مؤسسات أمريكية وسفارة الواليات املتحدة يف 

بغداد، وأن املرشوع يفكك األرسة العراقية ويرضب 

قيم املجتمع، وأن املرشوع صورة مشوهة عن القانون 

عىل  فرضه  الغربية  الدوائر  تسعى  الذي  األمريكي، 

العراق، لرضب اهلوية العراقية عب هذه القوانني)1(. 

محاية  عىل  حرصت  العراقية  القوانني  أن  واحلقيقة 

العقوبات،  قانون  منها:  متفرقة  قوانني  يف  األرسة 

األحداث،  رعاية  وقانون  القارصين،  رعاية  وقانون 

من  هي  القوانني  وهذه  الشخصية،  األحوال  وقانون 

إىل  يرتقي  ال  القانون  مرشوع  وأن  القوانني،  أفضل 

مستوى هذه القوانني.

)1(  لقاء مع قيس اخلزعي. ينظر: موقع أندبندنت عربية
 https://www.independentarabia.com/node/145646.
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إن من أقام الدنيا وأقعدها منظمة )هيومن رايتس 

وهي  اإلنسان،  حقوق  رعاية  تدعي  التي  ووتش( 

منظمة مشبوهة ترعى مصالح الغرب، وحتاول فرض 

آراءه عىل الدول النامية.

حادثة  عن  مفصالً  تقريرًا  موقعها  أصدر  فقد 

وجهة  من  كثرية  تفاصيل  ونرشت  الزبيدي،  مالك 

من  بعدد  والتقت  التأييد،  حلصد  حماولة  يف  نظرها، 

النساء املؤيدات يف حماولة لكسب العطف والتأثري يف 

القرارات، فقالت املنظمة: <إن وفاة امرأة )20 عاما( 

يف النجف، ربام عىل يد زوجها، يوم 18 أبريل/نيسان 

ينبغي أن يدق ناقوس اخلطر لدى املرّشعني العراقيني 

لكي يقّروا قانونا ضد العنف األرسي، عىل السلطات 

العراقية التحقيق يف العنف األرسي ومالحقته قضائيا، 

وضامن العقوبات املناسبة للعنف ضد املرأة>)1(.

إن هذه املنظمة نفسها من أهم املنظامت التي أقرت 

لكل  تتصدى  التي  وهي  العامل،  يف  املثليني  حقوق 

ممارسته  بسبب  ما  شخص  توقيف  أو  ملعاقبة  حماولة 

عىل  اعرتاضها  املثال:  سبيل  وعىل  اجلني،  الشذوذ 

 2009 حزيران   6( يف  السعودية  السلطات  قيام 

بسبب  الرياض  العاصمة  يف  رجالً   67 باعتقال  م( 

ارتدائهم مالبس نسائية يف إحدى احلفالت)2(.

للحرق،  املرأة  تعرض  لفكرة  املنظمة  وروجت 

وأعرضت عن كوهنا أقدمت عىل االنتحار حرقًا، كام 

)1(  موقع منظمة هيومن رايتس ووتش 
https://www.hrw.org/ar/news/2020/04/22/341152 .

)2(  ينظر: ظاهرة الشذوذ اجلني يف العامل العريب: 9.

ثبت يف التحقيق اجلنائي، وقد رفضت نتيجة التحقيق 

التي  الضحية  والدة  بشهادة  نظريتها  عىل  واستدلت 

ثامنية أشهر من رجل  قبل  ابنتها تزوجت  <إن  قالت: 

منذ  فقط  واحدة  مرة  والدهيا  بزيارة  هلا  سمح  رشطة 

ذلك احلني... وأخبهتا ابنتها أن زوجها رضهبا بشدة 

عىل  البنزين  سكبت  أهنا  لدرجة  أبريل/نيسان   8 يف 

النار  سترضم  يتوقف،  مل  ما  أنه  من  وحذرته  نفسها 

بنفسها>)3(.

والسؤال املطروح: كم من امرأة يف بقاع العامل بام 

فيه املجتمع الغريب تتعرض للرضب، وتنتحر؟  

إن وقوع مثل هذه احلاالت أمر نادر للغاية، فهل 

يصح ترشيع قانون من أجل حالة شاذة نادرة، أو من 

أجل إرضاء املثليني، وترك حقوق مئات أو عرشات 

األلوف ألن مصالح هؤالء ال هتم املؤسسة الغربية.

يد  عىل  األبرياء  العراقيني  عرشات  قتل  لقد 

املفرطة؛  القوة  استخدمت  التي  األمريكية  القوات 

ولكن هذه املنظامت وغريها مل تتخذ أي إجراء فعال 

االقتتال  عن  أذنيها  اصمت  أهنا  كام  املوضوع،  حيال 

بموت  أطالقًا  معنية  غري  وهي  الطائفيني،  والتهجري 

عرشات األطفال سنويًا بسبب سوء التغذية أو انعدام 

ضد  فعلية  إجراءات  تتخذ  أن  أو  الصحية،  الرعاية 

عرشات اآلالف ألناس مىض عليهم زمن طويل وهم 

يف األرس، أو أناس غيبوا ال تعرف عوائلهم شيئًا عن 

مصريهم.

)3(  موقع منظمة هيومن رايتس ووتش
 https://www.hrw.org/ar/news/2020/04/22/341152 .
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نفسها  احلكومة  أو  املنظمة  هذه  جعل  الذي  فام 

تسارع بترشيع مثل هذه القوانني التي ال متس إال فئة 

قليلة من املجتمع؟

التجارب  أثبتت  وقد  حمافظ،  جمتمع  يف  نعيش  إننا 

الكثرية التي عرفها كثريون أن بعض النساء يلجأن إىل 

بسبب  يلحقهن  قد  الذي  العار  خشية  أنفسهن  حرق 

التورط بمامرسات ال أخالقية، 

وعودًا إىل قضية املنتحرة، فهناك إشكاالت كثرية 

تثريها القضية، منها:

وال  الزوجات  عىل  األزواج  اعتداء  حوادث  إن 

سيام يف مستهل حياهتام الزوجية قد تكون كثرية؛ ولكن 

هناك وسائل حلل هذه اخلالفات، فبعض هذه احلول 

ينجح ويميض الزوجان حياهتام بشكل طبيعي.

إن العالج املعروف يف مثل هذه احلاالت هي أن 

تستدعي املرأة أهلها ألخذها، أو تذهب هي بنفسها 

إليهم، حلل املشكلة أو للطق يف حال تعذر احلل.

إن هتديد املرأة بحرق نفسها، كالم ال يؤبه له، فقد 

يقول اإلنسان يف غضبه ما ال يقصده.

املشكلة  حل  تستطيع  ال  املرأة  أن  افرتاض  إن 

مستبعد، فزوجها فرد بسيط من أفراد الرشطة، وكذا 

أبوه، فهام ليس من العوائل املتنفذة أو التي ال تستطيع 

أرسة املرأة مواجهتها.

إن حرق املرأة نفسها كام هو معروف يف املجتمع 

العراقي وغريه من املجتمعات املحافظة ال يلجأ إليه 

إال من وقعت يف أمر حمظور يتعذر عالجه، فتلجأ إىل 

تستطيع  ال  أرسهتا  إن  إذ  الفضيحة،  من  هربًا  احلرق 

أن تعالج املوضوع إن مل تقدم العائلة هي نفسها عىل 

معاقبة البنت غسالً للعار، لذلك قد ترفض املتزوجة 

اللجوء إىل أهلها حلل املشكلة خوفًا من الفضيحة أو 

من عقوبة أشد.

بخلل  مصابة  املنتحرة  أن  االحتامالت  أهون  إن 

النساء  أرس  أغلب  تروجه  ما  وها  عقي،  أو  نفي 

لتسويغ مشاكلهن أو ترمي الكرة يف ملعب الزوج.

املنتحرة  السيدة  مشكلة  إثارة  أن  يتبني  تقدم  مما 

يقصد  ال  ووتش(  رايتس  )هيومن  منظمة  قبل  من 

املنظمة  هذه  لبث  ذريعة  هو  وإنام  احلق،  إحقاق  منه 

العربية واإلسالمية وحماولة  لسمومها يف املجتمعات 

مستبعدًا  يكن  مل  ولذا  عليها،  الغربية  القانون  فرض 

جنسيا  الشاذين  حقوق  عىل  املنظمة  هذه  تدافع  أن 

بإلغاء  العربية  احلكومات  وتطالب  العربية،  البالد  ًيف 

دوليًا  تتدخل  أو  اجلني  الشذو  جترم  التي  القوانني 

إلطالق رساح املوقوفني بسبب الشذوذ اجلني.

إن هذه املنظمة وغريها من املنظامت الغريب قدمت 

يف  عددهم  تزايد  يف  أسهم  مما  للشاذين  الكبري  الدعم 

القوانني  من  متشددًا  موقفًا  واختذت  العريب)1(،  العامل 

العربية واإلسالمية، مثل موقفها من القانون اجلنائي 

املغريب وحتديدا يف الامدة رقم 489 التي نص عىل: )أن 

كل جمامعة عىل خالف الطبيعة يعاقب عليها باحلبس 

من ستة أشهر إىل ثالث سنوات( وان هذه اجلمعيات 

تطالب بحذف هذه الامدة من القانون املغريب ومن كل 

)1(  ينظر: احلب املمنوع: 61.
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قانون عريب مشابه)1(.

ولنا أن نتخيل حال األرسة العراقية، إذ جلأ الشاب 

إىل الشذوذ اجلني، أو الفتاة إىل االنحراف اجلني، 

أو جلا إىل تعاطي املخدرات، أو املحظورات يف ظل 

مسودة هذا القانون، ويف ظل إباحة احلقوق اجلنسية 

املدنية  واملنظامت  املتحدة  األمم  تدعمه  الذي 

املرتبطة هبا؟

النساء  ضد  يامرس  عنفًا  هناك  أن  ننكر  ال  نحن 

رايتس  )هيومن  منظمة  تناست  مل  ولكن  واألطفال؛ 

الرضيعني  بوليدها  ألقت  التي  املرأة  حادثة  ووتش( 

من فوق جرس األئمة يف هنر دجلة ليموتا غرقًا؟

قتلت  السيدة  تلك  أن  التحقيقات  أظهرت  وقد 

طفليها بسبب أزمة نفسية أملت هبا من عالقتها السيئة 

انفصل  ابنه  أن  طليقها  والد  أكد  حني  يف  بطليقها، 

عوقبت  وقد  الزوجية،  اخليانة  بسبب  طفليه  أم  عن 

باإلعدام)2(.

موقف  هو  ما  نفسه:  يفرض  الذي  والسؤال 

حال  يف  خيانتها،  أو  الزوجة  انحراف  من  الترشيع 

عدم قدرة الزوج عىل إثبات هذا قانونًا، مع أن احلالة 

الراهنة فهي أن يطلق الرجل زوجته، وحتظى بحضانة 

تسعى  التي  النفقة  وبكامل  الزوجية  وببيت  األبناء 

الضحية يف احلالتني  لزيادهتا بني حني وآخر، ويكون 

هو الزوج، أي يف حال سكوت، أو يف حال طالقه.

)1(  ينظر: اجلذور التارخيية للمثلية اجلنسية: 12
)2(  موقع قناة العربية

 https://www.alarabiya.net/ .

بالد غربية،  إىل  التي هاجرت  كثريًا من األرس  إن 

كانا  أن  بعد  الزوج،  عن  الزوجة  النفصال  تعرضت 

يعيشان حياة هانئة يف بلدهيام، بسبب القوانني الغربية 

أو  الزوجية،  اخليانة  فيها  بام  حقوقًا  املرأة  متنح  التي 

التحلل األخالقي، وكذا احلال مع األبناء الذي متردوا 

الدعم  بسبب  الشطط  موجة  وركبوا  أرسهن  عىل 

القانوين الغريب.

)هيومن  منظمة  قدمت  فقد  أخرى،  ناحية  ومن 

من  األرسي  العنف  عن  إحصائيات  ووتش(  رايتس 

زاوية أن الرجل هو الظامل متثلت بام يأيت: <وجد مسح 

واحدة  أن   7/2006 للفرتة  العراقية  األرسة  صحة 

من كل مخس نساء عراقيات تتعرض للعنف األرسي 

اجلسدي، كام وجدت دراسة أجرهتا وزارة التخطيط 

عام 2012 أن 36% عىل األقل من النساء املتزوجات 

حتدثن عن تعرضهن لشكل من أشكال األذى النفي 

من أزواجهن، و23% لإلساءة اللفظية، و6% للعنف 

اجلسدي، و9% للعنف اجلني>)3(.

معًا،  والسخرية  للعجب  مثرية  اإلحصائية  وهذه 

من  كبرية  أعداد  ولدينا  كبرية،  أرسة  يف  نعيش  فنحن 

األصدقاء واألقارب، مل نسمع يف يوم ما عن استفتاء 

من هذا القبيل، ال قبل االحتالل وال بعد، فكيف جزم 

هذا اإلحصاء أن 36% تعرضن لألذى النفي، ثم ما 

هو مفهوم األذى النفي، أو اإلساءة اللفظية، وكيف 

تتعرض املتزوجة للعنف اجلني؟ 

)3(  موقع منظمة هيومن رايتس ووتش
 https://www.hrw.org/ar/news/2020/04/22/341152 .
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أمر  وهو  صحتها،  حال  يف  اإلحصائية  هذه  إن 

فهي  إطالقًا،  احلقيقة  تبني  ال  مبهمة  قطعًا،  مرفوض 

مومهة وفضاضة أكثر مما جيب، ثم أمل جتر هذه اجلهات 

يف  شتمه  أو  لزوجها  املرأة  إساءة  عن  إحصائيات 

حضوره أو يف غيابه، أو لعقوقها أو لنشوزها؟

القانون  مرشوع  أن  إىل  تشري  الدالئل  هذه  إن 

سيجري من وجهة نظر غربية حتاول فرض ترشيعاهتا 

يتناول  فلم  واإلسالمية،  العربية  املجتمعات  عىل 

املرشوع العنف الذي متارسه الزوجة ضد زوجها يف 

مرضه  بسبب  أو  السن  يف  تقدمه  بسبب  ضعفه  حال 

عىل سيل املثال، ومل يتناول املرشوع املوقف القانوين 

ورفضهم  األبناء  عقوق  من  أو  الزوجية،  اخليانة  من 

االنصياع للحق.

أمام  الباب  يفتح  فاملرشوع  القانونية  الناحية  ومن 

من  لكل  الشكوى  حتريك  أجاز  فقد  أخرى،  مشاكل 

البالغات  باب  سيفتح  النص  وهذا  بوقوعها،  علم 

الكاذبة عىل مرصاعيها ألسباب قد تكون غري حقيقية، 

ومرتبطة بخالفات، وال سيام أن القانون أجاز اإلبالغ 

املُبلِّغ، معتبًا أن نصًا كهذا قد  مع احلفاظ عىل رسية 

يكون وسيلة لتصفية احلسابات.

والقانون مل يراِع عادات املجتمع وتقاليده، إذ منع 

من خُيشى منه ارتكاب العنف األرسي من دخول الدار 

احلامية،  طالب  حلامية  للتجديد  قابلة  ساعة   48 ملدة 

منع  وأن  املنطق،  وخيالف  تطبيقه،  يصعب  أمر  وهذا 

له أساس قانويٌن؛  النوايا والظنون ليس  الدخول عىل 

ألن القانون حيكم عىل الركن املعنوي والامدي، وليس 

عىل النوايا.

عليها  نص  التي  اجلرائم  عىل  ينص  مل  واملرشوع 

ومل  والعاهة،  اإليذاء  منها  العراقي،  العقوبات  قانون 

يوضح نوع العقوبات بحق هذه اجلرائم حال حدوثها، 

النفسية  اجلوانب  عىل  يركز  مل  القانون  مرشوع  أن  كام 

جرائم  ارتكاب  إىل  أدت  التي  لألسباب  واالجتامعية 

ختتص  مراكز  إنشاء  عىل  ينص  ومل  األرسي.  العنف 

لعالج احلاالت النفسية، التي كانت سببًا للعنف.

حيدد  مل   إذ  آخر،  خلل  يف  القانون  مرشوع  ووقع 

وقد  دقيقًا،  حتديدًا  األرسي  العنف  جرائم  طبيعة 

يرفضها  التي  اإلجرامية  األفعال  بني  ذلك  يف  ساوى 

العقالء كالتعذيب املؤدي لعاهة مستديمة مثالً، وبني 

اإلجراءات العادية التي يتبعها الوالدين حلامية أبنائهم 

القانون  فمرشوع  واألخالقية،  الفكرية  املخاطر  من 

سلب حق الوالدين بمامرسة مهامهم يف تربية األبناء 

العراقي لسنة  الدستور  الامدة )29( من  املقرة هلم يف 

2005م: )األرسة أساس املجتمع والدولة حتافظ عىل 

وتكفل  والوطنية  واألخالقية  الدينية  وقيمتها  كياهنا 

والشيخوخة،...  والطفولة  األمومة  محاية  الدولة 

الخ(، بمعنى آخر، من حق الوالدان معاقبة األبناء إذا 

عقالين  غري  فعل  بأي  قاموا  أو  الدراسة،  ترك  قرروا 

يرض بمصلحتهم مستقبالً كتناول املخدرات أو رشب 

الكحول.. الخ.

فمرشوع القانون يّعد كل فعل يندرج حتت رعاية 

الوالدين وتربيتهم ألبنائهم هو جريمة عنف أرسي، 

استقرار  يرضب  خطري  توجه  إىل  تشري  النقطة  وهذه 
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سلطة  مصادرة  عىل  ويعمل  الوقت،  بمرور  األرسة 

يف  دوره  ممارسة  من  ويمنعه  األرسة،  داخل  األب 

األجدر  كان  لذا  الزوجة،  وتأديب  أوالده،  تربية 

أن يعرف اجلرائم وحيدد عقوبة كل  العراقي  باملرشع 

واحدة منها مثل: جريمة التعذيب اجلسدي واحلرق، 

النساء  حرمان  أو  واملخدرات،  الكحول  إدمان  أو 

وترك  التسول  عىل  األطفال  إجبار  أو  اإلرث،  من 

الدراسة، أو اإلجهاض، أو منع تسديد نفقة الزوجة، 

أو الرضب املستتبع لإلدماء وإحداث رضر جسيم أو 

عاهة مستديمة.

أما دور اإليواء، التي بينها املرشوع، فهي تتضمن 

إبعادهم  حال  يف  األوالد  عىل  ومتعددة  كثرية  خماطر 

يكون  فاحلل  األرسي،  اخلالف  بسبب  الوالدين  عن 

بالصلح عن طريق دائرة اإلرشاد والبحث االجتامعي 

كان  وإذا  اإليواء لألطفال،  لدور  وليس هناك حاجة 

جيب  من  هو  فاملجرم  إجرامي،  طابع  ذو  اخلالف 

معاقبته ال الضحية، ناهيك عن خماطر إيواء األطفال 

يف مثل هذه الدور وما قد يتعرضون له خاصة البنات 

تدفعهم  قلقة  نفسية  حال  يف  أهنم  سيام  وال  منهم، 

للتجاوب مع أي انحراف.

مديرية  جعل  القانون  مرشوع  أن  الغريب  ومن 

من  وليست  الداخلية،  لوزارة  تابعة  األرسة  محاية 

مؤسسات وزارة العمل والشؤون االجتامعية، باعتبار 

أن األخرية صلب عملها يرتكز عىل األرسة.

العنف  مناهضة  قانون  فمرشوع  تقدم  ما  خالصة 

األرسي ال يتفق مع املجتمع العراقي، وفيه كثري من 

األفكار اهلجينة التي من املمكن أن هتدم بنية األرسة 

عىل  ركز  فقد  الوقت،  بمرور  العراقي  واملجتمع 

والعمل  واألسباب،  بالعلل  االهتامم  من  أكثر  نتائجه 

القوانني  وجود  يراع  ومل  التفاقم،  قبل  معاجلتها  عىل 

األخرى.

المبحث الثالث
موقف التشريع اإلسالمي

من مشروع القانون
من  وفاعليته  مداه  يأخذ  ال  قانون  أي  القانون  إن 

يوجهون  من  بعض  وأن  االجتامعي،  النسيج  دون 

سهام النقد إىل العنف الرسي يصور األمر وكأنه أحد 

نتاجات العمل بالرشيعة اإلسالمية، وينبي نظرته هذا 

وبني  اإلسالمية  البالد  يف  القوانني  بني  املقابلة  عىل 

مثيالهتا يف البالد الغربية، وقد فات هؤالء أمران:

اإلسالم،  عىل  املحسوبة  الدول  إن  األول:  األمر 

بون  فهناك  اإلسالمية،  بالرشيعة  تعمل  أهنا  يعني  ال 

القوانني  بعض  كانت  وإن  الدولتني،  بني  شاسع 

اإلسالمية  الترشيعات  بعض  أقرت  قد  الوضعية 

العمل  يعني  ال  هذا  أن  إال  الشخصية،  األحوال  يف 

بالرشيعة اإلسالمية.

جمرد  ليست  اإلسالمية  الرشيعة  إن  الثاين:  األمر 

شامل،  حيايت  منهج  هي  بل  القوانني،  بعض  تطبيق 

والقوانني بعض أوجه هذه الرشيعة، وأن أحد أركاهنا 

فال  هذا  وعىل  اإلسالمية،  األخالقية  املنظومة  هو 

يعني سلوك أي شخص أنه يمثل السلوك اإلسالمي 
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القويم، وإنام يمثل سلوكه، فإذا أقدم رجل مسلم عىل 

رضب زوجته، فال يعني هذا موافقة الرشيعة لام يفعله، 

وإن أساءت الزوجة املسلمة، فال عالقة لإلسالم هبذا 

األمر من قريب وال من بعيد.

عدم  سبب  هو  ما  نفسه  يفرض  الذي  السؤال  إن 

ظهور حاالت شاذة يف العنف األرسي قبل االحتالل 

حتت  املتعمد  القتل  جرائم  زادت  ولامذا  األمريكي، 

مسمى )جرائم الرشف(؟

أوضاع  من  أعقبه  وما  األمريكي  االحتالل  إن 

القيم األخالقية اإلسالمية هي  شاذة وتزعزع منوطة 

السبب وراء هذا األمر، إذ ال يعقل أن تتبدل أخالق 

القتل  اعتاد  من  وأن  وضحاها،  حلظة  بني  الشعوب 

ألسباب شتى، ال يصعب عليه القتل ألسباب أخرى 

مثل الرشف. 

واإلحسان  والب  باحلسنى  أمرت  الرشيعة  إن 

كان  ولام  األرسية،  العالقة  تفاصيل  مجيع  يف  والرفق 

املروجني  حجج  أبرز  أحد  الزبيدي  مالك  انتحار 

املناسب  من  فأرى  األرسي،  العنف  قانون  إلصدار 

بيان موقف الرشيعة اإلسالمية الغراء من هذا األمر، إذ 

هلا موقف متشدد من االنتحار وترفضه رفضًا قاطعًا، 

إذ هو اعتداء عىل أقدس خملوق عند اهلل، وهو اعتداء 

مركب كونه قاتل، وقتل للنفس بدافع اليأس والقنوط 

من  وُيَعدُّ  باالتفاق،  حرام  وهو  الرشيعة.،  ترفضه  مما 

أن  الفقهاء  قرر  وقد  باهلل،  الرشك  بعد  الكبائر  أكب 

وباغ  فاسق  وهو  غريه،  قاتل  من  وزرًا  أعظم  املنتحر 

عىل نفسه، حتى قال بعضهم: ال يغسل وال يصىل عليه 

كالبغاة، وقيل: ال تقبل توبته تغليظا عليه)1(.

ومن األدلة عليه:

ڇ  ڇ  ڇ  چ  چچ  چ  ڃ  چ  تعاىل:  قوله 

ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ   ڍ  ڍ  ڇ 
ڈ ژژ ڑ ڑ ک ک ک ک چ )2(.
نفسه  املسلم  قتل  حرمة  عىل  تدل  الداللة:  وجه 

النفس  لقاتل  الشديد  الوعيد  املسلمني،  من  غريه  أو 

عدوانا وظلام باإلصالء بالنار)3(.

2 - قوله )صىل اهلل عليه وسلم(: <من قتل نفسه 

بحديدة فحديدته يف يده يتوجأ هبا يف بطنه يف نار جهنم 

خالدًا خملدًا فيها أبدًا، ومن رشب سام فقتل نفسه فهو 

يتحساه يف نار جهنم خالدًا خملدًا فيها أبدًا، ومن تردى 

خالدًا  جهنم  نار  يف  يرتدى  فهو  نفسه  فقتل  جبل  من 

خملدًا فيها أبدًا>)4(.

قتل  حتريم  عىل  يدل  احلديث  هذا  الداللة:  وجه 

اإلنسان نفسه ويتوعد بمصريه بعد موته ويف جهنم.

هذا عىل من قتل نفسه، وأما إن كان االنتحار وقع 

وجه  عىل  يكون  كأن  األرسة،  أفراد  أحد  فعل  بسبب 

القتل  يتحقق  وهبام  التسبب،  وجه  عىل  أو  املبارشة، 

املالكي:  الفقه  يف  التلقني  584؛   /١ املحتار:  رد  ينظر:    )١(
349؛   -348  /١ وعمرية:  قليويب  حاشيتا  ١90/2؛ 

املغني: 2/ 4١8.
)2(  سورة النساء: اآليتان 29 - 30.
)3(  ينظر: أيرس التفاسري: ١/ 467.

قتل  حتريم  غلظ  باب  اإليامن،  كتاب  مسلم:  صحيح    )4(
اإلنسان نفسه، وأن من قتل نفسه بيشء عذب به يف النار، 
رقم   ،١03  /١ مسلمة،  نفس  إال  اجلنة  يدخل  ال  وأنه 

.)١09(
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أن  أو  القصاص،  فيه  جيري  الذي  والعدوان  العمد 

حتى  املنتحر  نفس  يف  تؤثر  أفعااًل  الفرد  مع  يامرس 

تدفعه إىل االنتحار، أما املبارشة فاملراد هبا الفعل الذي 

بارشه اجلاين وجلب بذاته املوت إىل املجني عليه دون 

السبب:  أما  عليه،  املجني  لقتل  علة  وكان  واسطة، 

ما  فهو  السببية،  إىل اجلاين عىل وجه  الفعل  نسبة  أي: 

كان علة ملوت املجني عليه؛ ولكنه مل حيققه بذاته وإنام 

بواسطة يشء آخر، ويف هذه احلالة من يقتل غريه تسببًا 

فإنه يسأل عن فعله، وجيب عليه القصاص إذا توافرت 

رشوطه، وُيَعّد القتل عمدًا )1(.

وأما إذا رضب اجلاين املجني عليه بام ال يقتل غالبًا 

من دون أن يقصد قتله، سواء كان قصده من رضب 

كالرضب  له  التأديب  أو  عليه  العدوان  عليه  املجني 

بالسوط والعصا والوكز باليد وسائر ما ال يقتل عادة 

الدية  وعليه  القتل،  به  وقع  إذا  عمد  شبه  كله  فهذا 

فقط)2(.

وهبذا إذا رضب الرجل زوجته وتسبب بموهتا، أو 

انتحارها، ففي  بسبب سوء معاملته معها ويؤدي إىل 

هذه احلالة عىل الرجل الدية؛ ألنه سبب يف موهتا.

أو  شتمها  أو  لزوجته  الزوج  فرضب  هذا  ومع 

أن  هلا  مسوغًا  ليس  هجرها،  أو  البيت،  من  طردها 

وأمامها  تنتحر،  أن  هلا  جيوز  فال  االنتحار،  إىل  تلجأ 

سبل أخرى، كحقها من طلب التفريق بسبب الرضر، 

)١(  ينظر: مغني املحتاج: 5/ 2١6؛ املغني 8/ 266 – 267؛ 
الترشيع اجلنائي اإلسالمي: 2/ 46. 

)2(  ينظر: املغني: 8/ 27١

ملعاجلة  الرشعي  القايض  عند  الشكوى  تسجيل  أو 

مشكلتها ورفع الظلم عنها، بداًل من اللجوء إىل قتل 

نفسها)3(.

أما القانون العراقي، فقد نصت الامدة )408( من 

قانون العقوبات العراقي عىل أنه: 

)1 - يعاقب بالسجن مدة ال تزيد عىل سبع سنوات 

من حرض شخصًا أو ساعده بأي وسيلة عىل االنتحار 

إذا تم االنتحار بناء عىل ذلك، وتكون العقوبة احلبس 

إذا مل يتم االنتحار ولكن رشع فيه.

2 - إذا كان املنتحر مل يتم الثامنة عرشة من عمره 

ظرفا  ذلك  عد  اإلرادة  أو  اإلدراك  ناقص  كان  أو 

مشددًا ويعاقب اجلاين بعقوبة القتل عمدًا أو الرشوع 

فيه بحسب األحداث إذا كان املنتحر فاقد اإلدراك أو 

اإلرادة.

3 - ال عقاب عىل من رشع يف االنتحار(.

ونصت الامدة )411( عىل أن: 

)1 - من قتل شخصا خطأ أو تسبب يف قتله من 

غري عمد بأن كان ذلك ناشئًا عن إمهال أو رعونة أو 

القوانني  مراعاة  عدم  أو  احتياط  عدم  أو  انتباه  عدم 

أو  والغرامة  باحلبس  يعاقب  واألوامر  واألنظمة 

بإحدى هاتني العقوبتني.

العقوبة احلبس مدة ال تقل عن سنة  2 - وتكون 

عن  تزيد  وال  دينار  مائة  ثالث  عن  تقل  ال  وغرامة 

مخس مائة دينار أو بإحدى هاتني العقوبتني إذا وقعت 

)3(  موقف الرشيعة اإلسالمية والقانون من قانون مناهضة 
العنف األرسي: ١74.
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اجلريمة نتيجة إخالل اجلاين إخالال جسيام بام تفرضه 

كان حتت  أو  أو حرفته  مهنته  أو  عليه أصول وظيفته 

تأثري مسكر أو خمدر وقت ارتكاب اخلطأ الذي نجم 

من  مساعدة  عن  احلادث  وقت  نكل  أو  احلادث  عنه 

مع  له  املساعدة  طلب  عن  أو  اجلريمة  عليه  وقعت 

متكنه من ذلك.

3 - وتكون العقوبة احلبس مدة ال تقل عن ثالث 

أشخاص  ثالثة  موت  اجلريمة  عن  نشأ  إذا  سنوات 

أو أكثر، فإذا توافر مع ذلك ظرف آخر من الظروف 

السجن مدة  العقوبة  السابقة تكون  الفقرة  الواردة يف 

ال تزيد عىل سبع سنوات( )1(.

وهبذا يتبني أن قانون العقوبات العراقي هو اآلخر 

قد عالج االنتحار بسبب العنف األرسي، وقد عالج 

القتل بجميع أنواعه وأسبابه.

حق  عمد  عن  جتاهل  القانون  هلذا  املرشع  إن 

التأديب املنصوص عليها يف القرآن الكريم، وأشارت 

أعطى  فقد  املواضع  من  كثري  يف  املطهرة  السنة  إليها 

ومن  واألوالد  الزوجة  تأديب  حق  للزوج  تعاىل  اهلل 

ٱ  چ  هم حتت واليته فقد جاء يف حمكم التنزيل: 

ڀ  پ  پ   پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ 
ٺ  ٺ  ٺٺ  ڀ  ڀ  ڀ 
ٿ ٿ ٿ ٿ ٹٹ ٹ ٹ ڤ 
ڤ ڤ ڤ ڦڦڦ ڦ 
ڄ ڄ ڄ ڄ ڃڃ ڃ  ڃ چ چ 

)١(  املادة )4١0( و )4١١( من قانون العقوبات العراقي رقم 
١١١ لسنة ١969وتعديالته.

الرضب  حتديد  املناسب  فكان   ،)2( چ  چ  چ 
أو الرضر الذي يتجاوز احلد الرشعي.

التفسريات  قبول  اخلطأ  فمن  نفسه  الوقت  ويف 

شاء،  كيفام  مباح  الرضب  وأن  النص،  هلذا  اخلاطئة 

بل هو مقيد إىل اقىص الدرجات يف اإلسالم، كام هو 

معلوم.  

الخاتمة
النتائج  أهم  أخلص  البحث  هذا  خامتة  يف 

والتوصيات بام يأيت:

أواًل: النتائج:

الرشع  يرفضها  سلبية  ظاهرة  األرسي  العنف  إن 

والقانون، وقد استفحل أمرها بعد االحتالل األمريكي 

بسبب الظروف الشاذة التي ولدها، وزعزعة منظومة 

القيم األخالقية السائدة.

إن قضية انتحار امرأة واحدة، ليس سببًا إلصدار 

حقوق  إمهال  زال  وما  جرى  حني  يف  قانوين،  ترشيع 

تنتهك  الذين  الشعب  أبناء  من  األلوف  عرشات 

حقوقهم. 

القوانني  حماربة  عىل  الناشطات  بعض  حرص  إن 

إىل  يؤدي  أمر خطري  الزنا،  من  التي حتد  األعراف  أو 

استرشاء إفساد يف املجتمع.

إن مرشوع قانون العنف األرسي هو صدى ألمر 

لتطبيق  هبا  املرتبطة  املنظامت  وبعض  املتحدة  األمم 

التعديالت،  بعض  مع  األمريكي  القانون  من  نسخة 

وهو ال ينسجم مع ديننا وال مع تقاليدنا. 

)2(  سورة النساء: اآلية 34.
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إن الترشيعات السابقة كفلت حقوق املرأة واألبناء 

وغريهم من أبناء األرسة، وأن تفعيل القانون سيؤدي 

إىل التفكك األرسي، وإىل انتشار الطالق، وما يعقبه 

من ممارسات ضارة باألرسة وباملجتمع.

إن املرشوع انطوى عىل كثري من الثغرات القانونية، 

وكذلك تعارضه مع بعض مبادئ الدستور.

أو  الزوجة  انحراف  إىل  يتطرق  مل  املرشوع  إن 

األبناء، ويف هذا تشجيع هلام ملنع الزوج أو األب من 

اختاذ اإلجراء املناسب.

من  وفاعليته  مداه  يأخذ  ال  قانون  أي  القانون  إن 

العنف  ظاهرة  شيوع  وأن  االجتامعي،  النسيج  دون 

التي  الشاذة  االجتامعية  الظواهر  سببه  األرسي 

تتعارض مع الرشيعة ومع القانون.

نمط  وأخالقياته  بترشيعاته  فرض  اإلسالم  إن 

أنموذجي للحياة األرسية.

ثانًيا: التوصيات:

نرش الوعي الديني فيام خيص حقوق األرسة، وال 

سيام حقوق املرأة واألبناء.

األعراف  لتصحيح  التعليمية  املناهج  ضمني 

األخطاء  بمامرسة  تتميز  التي  والثقافات  االجتامعية 

إزاء أفراد األرسة.

قيام وسائل اإلعالم بدورها يف نرش القيم األرسية 

اإلسالمية.

واهلل من وراء القصد.

وصحبه  آله  وعىل  حممد  سيدنا  عىل  اهلل  وصىل 

وسلم.

المصادر والمراجع
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الملخص
 تعد الثورة االلكرتونية من اهم معامل العرص احلايل والتي القت بضالهلا عىل مجيع نواحي احلياة ومن بينها 

اثرها عىل مرفق مهم من مرافق املجتمع اال وهو القضاء من خالل ظهور املحاكم االلكرتونية، فقد سامهت 

الظروف الصحية احلالية عىل تشجيع االجتاه باالخذ هبذا النظام يف، فكانت تلك التغيريات احلياتية الدافع نحو 

ظهور هذا النوع من املحاكم.

اهنا  اال  الدول  من  قليل  لعدد  القانونية  األنظمة  بعض  عىل  واقتصارها  التجربة  هذه  حداثة  من  وبالرغم    

اثبتت فاعليتها ودورها املميز من خالل االثار الناجحة التي افرزها تطبيق هذا النظام املستحدث والذي يتمثل 

بالرسعة يف الفصل يف الدعاوي املعروضة امامها وسهولة اإلجراءات للمتخاصمني، كام ان اعامل هذا النظام 

حيول دون حتقيق أي صورة للفساد الذي من املمكن ان يطال كل مرافق املجتمع.

البحث تطلب االمر تقسيمه اىل مبحثني: األول مضمون املحكمة االلكرتونية من  ابراز فكرة   ومن اجل 

خالل بيان مفهومها بتعريفها وتوضيح مميزاهتا، ومن ثم املتطلبات الالزمة للمحكمة االلكرتونية من متطلبات 

برشية وفنية وقانونية، اما يف املبحث الثاين تطرق البحث اىل إجراءات التقايض امام املحكمة االلكرتونية متمثلة 

باجراءات رفع الدعوى واإلجراءات اخلاصة بإصدار احلكم يف املحكمة االلكرتونية.

الكلامت املفتاحية: املحكمة، التقايض، العدالة، االلكرتونية، الدعوى
Abstract 

The electronic revolution is one of the most important features of the current era، 

which cast a shadow on all aspects of life، including its impact on an important facility of 

society، namely the judiciary through the emergence of electronic courts. The impetus 

for the emergence of this type of court.

Despite the novelty of this experience and its being limited to some legal systems for 

a few countries، it has proven its effectiveness and its distinguished role through the 

successful effects that resulted from the application of this newly developed system، 

which is represented in the speed in the settlement of cases before it and the ease of 

procedures for litigants، and the work of this system prevents Achieving any form of 

corruption that could affect all community facilities.

To highlight the idea of   the research، it was necessary to divide it into two topics: the 

first is the content of the  electronic court by explaining its concept by defining it and 

clarifying its features، and then the requirements for the electronic court from human، 

technical and legal requirements and procedures for issuing the judgment in the electronic 

court.
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المقدمة
يعد التطور الرسيع الذي يشهده العامل يف جماالت 

أوضح  من  املعلومات  وتكنولوجيا  االتصال 

ظهور  عنه  متخض  والذي  احلايل  العرص  مستجدات 

تتميز  التي  )االنرتنت(  الدولية  االتصال  شبكة 

بإمكانية االتصال بني مجيع الشبكات واحلواسيب يف 

انحاء العامل، وقد اثرت بشكل واضح عىل كل ميادين 

والعلمية  واالقتصادية  االجتامعية  احلياة  ونشاطات 

االلكرتوين،  التعليم  االلكرتونية،  التجارة  فظهرت 

احلكومة االلكرتونية.

الوسيلة  وهي  االلكرتونية  باحلكومة  يتعلق  فيام 

للمواطنني  اخلدمات  افضل  حتقيق  نحو  احلديثة 

باستخدام  دوائرها  بأنشطة  واالرتقاء  واستعالماهتم 

اإلمكانيات  باستثامر  واالتصال  املعلومات  شبكات 

قدرة  من  يزيد  بام  املعلومات  لتكنولوجيا  اهلائلة 

والتقليل  واخلدمات  املعلومات  توفري  عىل  احلكومة 

والشفافية  العدالة  وحتقيق  أجهزهتا  عىل  الزخم  من 

احدى  القضائية  السلطة  وتعد  اخلدمات،  تقديم  يف 

نظام  وحتديدًا  االمر  هبذا  املعنية  الدولة  مكونات 

وحتديث  القضاء  اىل  االفراد  جلوء  وحق  التقايض 

بالتقنيات احلديثة من اجل زيادة  املحاكم باالستعانة 

شفافية عملها واستقالهلا فظهر نتيجة لذلك مصطلح 

) املحكمة االلكرتونية(.

لالستفادة  الوسيلة  االلكرتونية  املحكمة  متثل 

من  لألشخاص  يمكن  بام  املعلومات  تكنولوجيا  من 

أطرافها  وحضور  رسومها  ودفع  دعواهم  تسجيل 

منها  الرسمية  لإلثبات  األدلة  وتقديم  وكالئهم  او 

وتدوين  الطعون  وتقديم  والرتافع  الرسمية  وغري 

عىل  للحصول  باملحاكمة  املبارشة  إجراءات  كافة 

عليه  واالطالع  بإصداره  وسهولة  بيرس  احلكم  قرار 

والدقة يف املواعيد واحلضور االلكرتوين لألطراف مع 

املسامهة يف امن املعلومات.

املتكامل  بشكله  االلكرتونية  املحكمة  نظام  ان 

يمثل الطريق نحو التخلص من عمل األنظمة اإلدارية 

لتقديم  حديثة  تقنية  انظمة  باتباع  للمحاكم  التقليدية 

اعضاء  عىل  االقتصار  وليس  للمواطنني  األفضل 

املحكمة والكادر اإلداري واملحامني، وقد ظهر هذا 

االمريكية  املتحدة  الواليات  يف  مرة  ألول  املصطلح 

التجارة  منازعات  لتسوية  الدويل  الصعيد  عىل 

االنرتنت)التحكيم  شبكات  باستخدام  االلكرتونية 

توسعت  ثم  االفرتايض  القايض  واستخدام  الدويل( 

اىل الحقًا اىل باقي الواليات، اما عىل الصعيد العريب 

العربية املتحدة اول من طور  فكانت دولة االمارات 

اتبعته  ثم  املتكامل  بشكله   2002 عام  النظام  هذا 

دول عربية اخرى، اما يف العراق فلم يستطيع القضاء 

العراقي اىل االن مسايرة تلك األنظمة التقنية يف تسيري 

الروتينية  هذا املرفق املهم متبعًا يف عمله اإلجراءات 

البحث  هذا  يف  سنحاول  لذلك  املعقدة،  التقليدية 

االلكرتونية  املحكمة  موضوع  عىل  الضوء  تسليط 

وفقًا لام عليه العمل يف الدول التي اخذت هبذا النظام 



421

راساُت اإلنسانيُة واملتغرياُت احلياتيُة يف ضوِء الّشيعِة اإلسالميِة« العدد اخلاص باملؤمتر العلمي الدويل األول املشرتك »الدِّ
المحور الرابع: القضاء واألحكام القضائية على وفق المتغيرات الحياتية

التقني احلديث.

امهية واهداف البحث

بانه  االلكرتونية  املحكمة  بحث  أمهية  تكمن   

يتعرض ملرفق مهم وحيوي يف حياة املجتمع اال وهو 

القضاء ببيان دور التكنولوجيا احلديثة يف االتصاالت 

التي تتمثل باألنرتنت يف تسيري اعامله، كام ان موضوع 

البحث من املواضيع احلديثة التي تناولتها البعض من 

الدول العربية والبعض مازال بعيد عنها ومنها العراق 

برغم النتائج اإلجيابية التي حتملها يف التطبيق يف الدول 

التي تبنتها يف عمل السلطة القضائية.

املحكمة  بنظام  التعريف  البحث  من  اهلدف  اما 

بشكل  منه  املقصود  بيان  من  ابتداءًا  يف  االلكرتونية 

وفق  عملها  تسيري  يف  املتبعة  االلية  ثم  ومن  نظري 

هذا  ودراسة  تبني  يتم  ان  ملحاولة  احلديثة  التقنيات 

املوضوع بشكل أوسع من الدول التي ما زالت تبتعد 

صور  من  صورة  باعتباره  العراق  ومنها  كثريًا  عنه 

التغيري للمجتمع وفق املعطيات احلديثة للعامل.

مشكلة البحث

يطرح بحثنا سؤال عن مدى إمكانية التقنية احلديثة 

التقايض بشكل إجيايب  يف مجيع صورها ان تتدخل يف 

بام  اخر  شكل  اىل  التقليدي  عمله  طريقة  من  وتغري 

يعود من منفعة عىل املواطنني، وبصورة أخرى مدى 

إمكانية االستفادة من الثورة الرقمية يف مرفق القضاء.

فالبحث يطرح األسئلة التالية:

االلكرتونية(  املحكمة   ( مصطلح  يعني  1-ماذا 

ودورها يف حتقيق العدالة؟

املحكمة  نظام  نجاح  متطلبات  2-ماهي 

االلكرتونية؟

املحكمة  امام  الدعوى  رفع  يتم  3-كيف 

االلكرتونية؟

املحكمة  من  البات  احلكم  يصدر  4-كيف 

االلكرتونية؟

منهجية البحث

االلكرتونية(  بحثنا)املحكمة  يف  املتبع  املنهج  ان 

االلكرتونية  املحكمة  لنظام  الوصفي  األسلوب  هو 

بام عليه العمل يف املحاكم الدولية والعربية من خالل 

مجع احلقائق والبيانات عنها ورسدها بشكل متسلسل 

تبني  من  تتحقق  التي  اإلجيابية  النتائج  لبيان  وصواًل 

هذا النظام.

خطة البحث 

البحث  يطرحها  التي  التساؤالت  عن  لإلجابة 

يتطلب االمر ان نقسمه كااليت:

باملحكمة  املقصود  بيان  األول:  املبحث 

االلكرتونية.

املطلب األول: مفهوم املحكمة االلكرتونية

املطلب الثاين: متطلبات املحكمة االلكرتونية

املحكمة  امام  التقايض  اجراءات  الثاين:  املبحث 

االلكرتونية.

املطلب األول: إجراءات رفع الدعوى االلكرتونية

املحكمة  يف  احلكم  إجراءات  الثاين:  املطلب 

االلكرتونية
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المبحث األول
مضمون المحكمة االلكترونية

املفاهيم  من  االلكرتونية  املحكمة  مصطلح  يعد   

السيام  سنوات  قبل  الوجود  اىل  ظهرت  التي  احلديثة 

فاذا  االلكرتونية،  احلكومة  مصطلح  انتشار  بعد 

اخلدمات  هي  االلكرتونية  باحلكومة  املقصود  كان 

املقدمة من احلكومة الكرتونيًا بشكل عام فان ما تعنيه 

املحاكم  من  املقدمة  اخلدمات  االلكرتونية  املحكمة 

مفهوم  بيان  املبحث  هذا  يف  وسنتناول  للمواطنني، 

ومتطلبات  األول،  املطلب  يف  االلكرتونية  املحكمة 

املحكمة االلكرتونية والية عملها يف املطلب الثاين.

المحكمة  مفهوم  األول:  المطلب 

االلكترونية

 إن فكرة املحكمة اإللكرتوين هي نتاج التطور يف 

ثورة االتصاالت وتكنولوجيا املعلومات وكذا ظهور 

االنتقال  تعني  والتي  اإللكرتونية  اإلدارة  مصطلح 

من  األشخاص  إىل  واملعلومات  اخلدمات  تقديم  من 

األنرتنت  عب  اإللكرتوين  شكلها  إىل  الورقي  شكلها 

سواء  القضاء  أجهزة  أداء  تطوير  عن  عبارة  فهي 

ولبيان  القضائية،  أو  اإلدارية  اخلدمات  حيث  من 

تقسيم  البحث  يتطلب  االلكرتونية  املحكمة  مفهوم 

املحكمة  تعريف  األول  فرعني:  اىل  املطلب  هذا 

االلكرتونية، وبيان مميزاهتا يف الفرع الثاين.

الفرع االول

تعريف املحكمة االلكرتونية

كام   ) بعد  عن  )التقايض  إجراءات  تطبيق  لغرض 

يسميها البعض )1( او كام هو شائع يف الوسط القانوين 

بـ) املحكمة االلكرتونية( البد من وجود حمكمة تعمل 

جمموعة  مبارشة  خالهلا  من  يتم  الكرتونية  بوسائل 

بموجب  هبا  والفصل  الدعاوى  بنظر  القضاة  من 

بتلك  القضائية  اإلجراءات  مبارشة  ترشيعات ختوهلم 

الوسائل عن طريق اعتامد تقنيات فائقة احلداثة مللفات 

القضائية  اإلجراءات  تدوين  سيتم  والتي  الدعاوى 

او  االلكرتونية  الدعوى  برجمة  بمعنى  أي  خالهلا  من 

لذلك  النظام،  منظومة هذا  لتكتمل  الدعوى  حوسبة 

<حيز  باهنا)2(  االلكرتونية  املحكمة  تعريف  يمكن 

الدولية  الربط  الوجود)شبكة  ثنائي  معلومايت  تقني 

+ مبنى املحكمة( يعكس الظهور املكاين االلكرتوين 

ألجهزة ووحدات قضائية وإدارية عىل الشبكة تعمل 

القضائية  الطلبات  استقبال  عىل  األجهزة  هذه  عىل 

الكرتونية  ملفات  برامج  وجتهيز  الدعوى  ولوائح 

وتوفري متجدد للمعلومات حول مستجدات الدعوى 

مجهور  مع  دائاًم  تواصالً  متثل  بام  االحكام  وقرارات 

)١(  هادي حسني الكعبي و نصيف جاسم حممد الكرعاوي، 
مفهوم التقايض عن بعد ومستلزماته، ص29.

)2(  عايض راشد املري، مدى حجية الوسائل التكنولوجية 
التجارية، ص43. نى اجلالء،  العقود  اثبات  احلديثة يف 

املحكمة االلكرتونية، ص50.
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املواطنني واملحامني، كام متكن هذه املحكمة العالقة 

الشهود  وحتضري  الرتافع  من  ووكالئهم  املتخاصمني 

يف  العاملني  مع  املبارش  واالتصال  البيانات  وتقديم 

املحكمة يف كل وقت ومن أي مكان كام توفر املحكمة 

واالطالع  الدعاوى  ملتابعه  ومتطورة  جديدة  اليات 

عىل جمريات اجللسات وقرارات االحكام بكل سهولة 

ويرس>.

 كام يعرف البعض االخر املحكمة االلكرتونية من 

القضائية  املحكمة  <سلطة  باهنا)1(  عملها  الية  خالل 

املتخصصة للفصل الكرتونيًا بالنزاع املعروض امامها 

من خالل شبكة الربط الدولية )االنرتنت( وباالعتامد 

احلداثة  فائقة  تقنية  واليات  الكرتونية  أنظمة  عىل 

عىل  والتسهيل  اخلصومات  يف  الفصل  رسعة  هبدف 

املتخاصمني>.

الية  عن  الكالم  بمناسبة  البعض  عرفها  وقد 

التقايض االلكرتوين باهنا)2( <عبارة عن موقع الكرتوين 

ارسال  بنظام  تعمل  االنرتنت  شبكة  عىل  للمحكمة 

الكرتوين  نظام  فهو  االلكرتونية>،  املستندات  وقبول 

املتقاضني  بني  اتصال  قنوات  بفتح  يسمح  خاص 

يتم  حيث  االلكرتونية  النافذة  خالل  من  واملحكمة 

وسداد  الكرتونية  بطريقة  القضية  مستندات  قبول 

املحكمة  موظف  بوساطة  وقبوهلا  القضائية  الرسوم 

املوقع  املوجودة يف  النافذة االلكرتونية  املختص عب 

)١(  اسعد فاضل منديل، التقايض عن بعد- دراسة قانونية، 
ص3.

امام  واجراءاهتا  االلكرتونية  الدعوى  ممدوح،  خالد    )2(
املحاكم، ص١2.

أسايس  دور  تؤدي  والتي  للمحكمة  االلكرتوين 

للوظائف التي كانت تؤدي يف نظام التقايض التقليدي 

مع بعض االختالف للمعلومات املخزنة عىل دعامة 

ورقية يتم ختزينها عىل دعائم الكرتونية وكذلك إحالل 

نظام التصديق االلكرتوين يف حمل الطرق التقليدية يف 

توثيق املستندات.

باهنا)3(  االلكرتونية  املحكمة  تعريف  ويمكن    

<املحكمة التي تقوم بجمع االعامل املوكلة أهيا قانونًا 

عىل  حيتوي  الذي  االلكرتوين  احلاسب  باستخدام 

املوصول  التقايض  إجراءات  بتطبيق  اخلاصة  البامج 

بشبكة االتصال الدولية )االنرتنت( الختصار الوقت 

دون  الطرق  وارسع  بأبسط  احلكم  وإصدار  واجلهد 

احلضور الشخيص للمحكمة>.

تعريف  بان  القول  يمكننا  سبق  ما  خالل  من   

املحكمة االلكرتونية باهنا املحكمة التي تقوم بجميع 

احلاسب  باستخدام  قانونًا  اليها  املوكلة  االعامل 

االلكرتوين الذي حيتوي عىل البامج اخلاصة لتطبيق 

االتصاالت  بشبكة  واملوصولة  التقايض  إجراءات 

الدولية )االنرتنت( الختصار الوقت واجلهد وإصدار 

احلكم بأبسط وارسع الطرق دون احلضور الشخيص 

للمحكمة.

الفرع الثاين

مميزات املحكمة االلكرتونية

العدل بني    ان اهلدف من العمل القضائي حتقيق 

)3(  هادي حسني الكعبي و نصيف جاسم حممد الكرعاوي، 
مصدر سابق، ص300.
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النظر  بغض  امامه  املعروضة  املنازعات  يف  اخلصوم 

تعتمد  تقليدية  كانت  سواء  املستخدمة  الوسيلة  عن 

ان  اال  احلديثة،  بالتقنيات  االستعانة  او  األوراق 

تتفوق  جتعلها  أمور  بعدة  متتاز  االلكرتونية  املحكمة 

عىل الطرق التقليدية لعمل املحاكم يمكن ان نجملها 

بالتايل:

اواًل: السهولة يف إجراءات التقايض

  ان استعامل التقنية احلديثة يف املحكمة االلكرتونية 

النزاع  الوقت واجلهد عىل اطراف  يؤدي اىل اختصار 

من خالل وجود احلاسب االيل الذ يرفع مشقة ذهاهبم 

او  إجراءاهتا  ومتابعة  الدعوى  لرفع  املحكمة  اىل 

املرافعة)1(،  جلسات  حلضور  آلخر  مكان  من  التنقل 

من جانب اخر اهنا تغلق أبواب التخلف عن حضور 

افتعال االعذار  جلسات املحاكمة بقطع الطريق عىل 

لكسب الوقت من اخلصم املامطل مما يساعد يف تقليل 

اخلصوم  بني  املشاحنات  وحتقيق  القضايا  تكوين 

وكذلك ختفيض النفقات اخلاصة بالتقايض .

ثانيًا: تطوير عمل املحاكم وتفعيل الرقابة

املحاكم  عمل  من  املتحققة  النتائج  اهم  من  ان   

جانب  اىل  بالدعاوى  الفصل  رسعة  االلكرتونية 

استخدام أساليب العمل احلديثة والشفافية واستخدام 

التطور  حيقق  بام  املعلومات  عن  اإلفصاح  سياسات 

يف  الرسعة  فان  اخر  جانب  من  املحكمة،  أداء  يف 

وحتليل  املعلومات  يف  االستعالم  وسهولة  البحث 

والتطبيق،  االلكرتونية-املفهوم  املحكمة  اوتاين،  صفاء    )١(
ص١77-١78.

وإمكانية  والتقارير  اإلحصاءات  واعداد  البيانات 

اقرتاح تعديالت يف األنظمة والقوانني بناًء عىل حتليل 

املعلومات، كام ان التتبع اللحظي خلط سري الدعوى 

مجيع  واملفصلة  واملستمرة  الدورية  التقارير  وكذلك 

الرقابية  األجهزة  فعالية  زيادة  يف  تسهم  األمور  هذه 

القضائية عىل العمل القضائي وموظفي النظام بام يعزز 

ثقة املواطن واملستثمر األجنبي بالقضاء الوطني)2(.

ثالثًا: األثر االجيايب لبيئة املحكمة 

 يلعب استخدام التقنيات العلمية يف عمل املحاكم 

يف  البارز  الدور  االلكرتونية  املحكمة  خالل  من 

الضخم  الورقي  القضائي  األرشيف  من  التخلص 

واستبداله بأرشفة الكرتونية بسيطة عن طريق استعامل 

للمعلومات  منها  احتياطية  ونسخ  مدجمة  أقراص 

مجيعًا والتي ال تشغل اال حيزًا مكانيًا بسيطًا بداًل من 

املستودعات الضخمة التي تشغل أماكن واسعة)3(، كام 

ان التدوين االلكرتوين يف تسجيل الدعاوى القضائية 

وتوثيق ادعاءات اخلصوم ودفوعهم بعبارات اخلصوم 

انفسهم من دون تدخل هيئة املحكمة له األثر الفاعل 

يف صحة تصور الدعوى القضائية والوصول اىل حكم 

رسيع هلا.

رابعًا: املحافظة عىل امن املعلومات ورسيتها

ان  االلكرتونية  املحكمة  نظام  ميزات  من 

السجالت اخلاصة باملحكمة تكون اكثر امانًا العتبار 

)2(  عبد العزيز بن سعد الغانم، املحكمة االلكرتونية)دراسة 
تأصيلية مقارنة(، ص54.

)3(  خالد ممدوح إبراهيم، مصدر سابق، ص36.
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مصداقية  ذات  االلكرتونية  واملستندات  الوثائق  ان 

حيث  )الورقية()1(،  املستندات  يف  عليها  هو  مما  اكثر 

او تزوير او حتوير فيها  من السهل اكتشاف أي تغيري 

اليها،  باإلضافة اىل سهولة االطالع عليها والوصول 

رسية  يف  القضائية  الدعوى  ملفات  تكون  كذلك 

واالرسار  املعلومات  عىل  حيافظ  بام  تداوهلا  عند  تامة 

العامة نظرًا  التي خيشى اطراف الدعوى افشائها عىل 

لتنظيم تداول هذه املعلومات بام يتناسب مع صالحية 

مرتادي ومستخدمي النظام االلكرتوين للمحكمة.

وسهولة  املحكمة  موقع  وجود  استمرار  خامسًا: 

الوصول اليه

املوقع  ان  االلكرتونية  املحكمة  مميزات  من    

الشبكة  عىل  مستمر  بشكل  متاح  يكون  هبا  اخلاص 

ذلك  امكن  ما  اليوم  ساعات  خالل  خدماته  لتقديم 

املوقع  هذا  ويمتاز  التقنية،  اليه  تصل  ما  وبحسب 

بسهولة الوصول اليه الستخدامه وتصفحه باستعامل 

يناسب حمتواه  املتفق عليها عامليًا)2(وبشكل  املقاييس 

وبحسب نوعية املتعاملني معه؛ وذلك ليصل اىل مجيع 

رشحية  متكن  التي  املعايري  مراعاة  مع  املجتمع  افراد 

واسعة من املستخدمني واالستفادة من املوقع)3(.

المحكمة  متطلبات  الثاني:  المطلب 

االلكترونية

بتوافر  االلكرتونية  املحكمة  نظام  نجاح  يرتبط 

)١(  صفاء اوتاين، مصدر سابق، ص١77.
سليامن بن حممد الشدي،طرق محاية التجارة االلكرتونية،   )2(

ص325.
)3(  عبداهلل سليامن العامر، دون دار نرش، الرياض، ص١2١.

متطلبات تبدأ باجلانب البرشي الذي يمثل اهم اركان 

املحكمة التقليدية او االلكرتونية من قضاة وموظفني 

توافر  ثم  ومن  وحمامني،  وتقنيني  واداريني  قانونيني 

بالعمل االلكرتوين للمحكمة،  تتعلق  تقنية  متطلبات 

واحلامية  الترشيعي  اجلانب  متثل  قانونية  ومتطلبات 

عىل  املطلب  هذا  يف  سنركز  لذلك  لعملها،  القانونية 

تلك العنارص.

الفرع االول

املتطلبات البرشية

اواًل: قضاة املحكمة: وهي جمموعة متخصصة من 

القضاة النظامني يبارشون املحاكامت من خالل موقع 

موقع  هلا  والتي  االلكرتونية  املحكمة  لدى  منهم  كل 

الكرتوين عىل االنرتنت ضمن نظام قضائي يمكن ان 

نطلق عليه )الدائرة املعلوماتية القضائية()4(.

من  جمموعة  وهي  القانونيني:  املوظفني  ثانيًا: 

بتقنيات  ايضًا  واملتخصصني  احلقوقيني  املوظفني 

املواقع  وإدارة  وتصميم  والبجميات  احلاسوب 

االلكرتونية مؤهلني للعمل يف هذا املجال ويامرسون 

واجبات عديدة يف العمل القضائي كتسجيل الدعاوى 

الرسوم  وارساهلا وتنظيم مواعيد اجللسات واستيفاء 

وتبليغ اطراف الدعوى)5(.

وهم  واملتخصصني:  التقنيني  من  العاملني  ثالثًا: 

جمموعة من املوظفني املختصني باملجال التقني والذين 

واملحاكم  االلكرتوين  التقايض  الرشعه،  حازم    )4(
االلكرتونية، ص62.

الكرعاوي،  جاسم  نصيف  و  عيل  عبد  حسني  هادي    )5(
مصدر سابق، ص304.
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واستخدام  االتصال  أجهزة  عىل  بالعمل  يقومون 

اقسام  من  اإلجراءات  ومتابعة  االلكرتونية  البامج 

حدوثه  حال  أخطاء  او  عطل  كل  لصيانة  جماورة 

واملخربني  الفايروسات  من  النظام  بحامية  تقوم  كام 

وكذلك بمساعدة الكتبة يف عملهم التقني)1(.

املعلوماتيني)2(: هذا املصطلح يطلق  4-املحامني 

والرتافع  دعواه  تسجيل  له  حيق  الذي  املحامي  عىل 

أنواع  من  حديث  نوع  وهو  االلكرتونية  املحكمة  يف 

املحامي  عىل  يشرتط  النه  للمحاماة  املهنية  املامرسة 

تتمثل  املختصة  املحكمة  من  رخصة  عىل  احلصول 

االتصال  ونظم  احلاسوب  بعلوم  معرفة  بشهادة 

يتطلب  كام  االلكرتونية،  واملواقع  البامج  وتصميم 

نجاح عمل املحامني يف املحكمة االلكرتونية رضورة 

احلاسوبية)3(التي  واملعدات  األجهزة  احدث  وجود 

الكرتونيًا  القضائية  الدعاوى  تسجيل  من  متكنهم 

بشبكة  مرتبطة  وتكون  فيها  والنظر  سريها  ومتابعة 

االتصاالت الدولية من خالل مزود خدمة يف مكاتبهم 

الذي  بالشكل  واجباهتم  أداء  من  لتمكنهم  املختصة 

يؤدي به املحامي رسالة القضاء بشفافية ومهنية.

الفرع الثاين

املتطلبات الفنية

جمموعة  هي  االلكرتوين:  االتصال  وسائل  اواًل- 

)١(  حازم الرشعه، مصدر سابق، ص63.
الكرعاوي،  جاسم  نصيف  و  عيل  عبد  حسني  هادي    )2(

مصدر سابق، ص304.
عرب  املربم  للعقد  القانوين  االطار  دودين،  حممود  بشار    )3(

شبكة االنرتنت، ص2١.

من احلاسبات الصغرية والكبرية التي تتصل فيام بينها 

بأنرتنت مصغر)4(،  بشبكة واحدة داخلية تكون اشبه 

وقاعات  والوحدات  األقسام  مجيع  ربط  يتم  حيث 

مقيدة  الشبكة  وتكون هذه  البعض  ببعضها  املحكمة 

عىل خط االتصال الذي يربطها ببعضها حيث يستطيع 

املحكمة  يف  العاملني  مجيع  الشبكة  هذه  خالل  من 

الدعاوى  ملفات  وارسال  اليًا  ببعضهم  االتصال 

والطلبات والوثائق واملذكرات فيام بينهم دون ارسال 

املوظفني او احلضور الشخيص)5(، ويمكن لكل وحدة 

منها االستفادة من املوارد )بيانات ومعلومات( والتي 

شبكة  وتتميز  مجيعًا)6(،  تربطها  التي  الشبكة  تتيحها 

الربط برسعتها وإمكانية الوصول اليها من أي مكان 

وعدم وجود مؤسسة حكومية او غري حكومية هلا حق 

االنرتنت  ان  ذلك  يعني  وال  عليها،  والتنظيم  الرقابة 

ينظرها  ال  منازعاته  وان  القانون  سلطة  من  خيرج 

القضاء العادي)7(. 

تكون  قاعة  كل  فان  املحاكم  وقاعات  غرف  اما 

وموزع  حمور  من  تتألف  داخلية  ربط  بمنظومة  جمهزة 

خطوط عىل كافة احلواسيب املوجودة داخل كل قاعة 

بعرض  ختتص  احلجم  كبرية  رئيسية  بحاسبة  ترتبط 

كافة  اظهار  مع  اضبارة)ملف(الدعوى  حتتوهيا  ما 

)4(  حازم الرشعه، مصدر سابق،  ص60.
)5(  راسم سميح حممد عبد الرحيم، التجارة االلكرتونية يف 

خدمة التجارة واملصارف العربية، ص١36.
)6(  صفاء اوتاين، مصدر سابق، ص١76

االلكرتوين  القضائي  االختصاص  سلطان،  بحر  نافع    )7(
للمحاكم العراقية، ص202. 
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احلارضين  ويستطيع  عليها  تطرا  التي  اإلجراءات 

األخرى  واحلواسيب  مبارش  بشكل  مشاهدهتا 

املوزعة داخل قاعة املحكمة يف املكانات املخصصة 

او  عليه  وللمدعي  وكيله  او  للمدعي  واملفرتضة 

وكيله والشاهد يف حالة حضورهم الشخيص اىل قاعة 

املحكمة مجيعًا ترتبط مع حاسوب القايض الذي يتم 

مع  الدعوى  مللف  الكامل  البنامج  عرض  بوساطته 

تدوين كافة اإلجراءات وبالتسجيل املرئي هلا بحيث 

تعرض هذه اإلجراءات عىل شاشة احلاسوب الرئيي 

بعد(  )عن  الكرتونيًا  للحارضين  وكذلك  القاعة  يف 

من خارج بناية  املحكمة التي تنقل عن طريق كامريا 

تصوير  مهمة  تؤدي  املحكمة  قاعة  داخل  موجودة 

وقائع اجللسات مع تصوير احلارضين وكل ما حتتويه 

للموقع  الرئيسية  للصفحة  الوقائع  هذه  ونقل  القاعة 

االلكرتوين عىل االنرتنت بحيث يستطيع كل من ذوي 

العالقة يف الدعوى او أي مواطن من الدخول اىل قاعة 

بالقضاء  يسمى  ما  وهذا  جلساهتا  وحضور  املحكمة 

عرض  يمكن  وايضًا  املحاكمة(  )علنية  التقليدي 

جزئية  عىل  االلكرتونية  الدعوى  ملف  حمرض  حمتوى 

يف  االنرتنت  عىل  الرئيي  املوقع  يف  املحاكمة  علنية 

حالة عدم احلضور الشخيص لألطراف وذلك بواسطة 

كامريا القاعة وباإلمكان ربط حمتوى شاشة احلاسوب 

تصوير  دون  مبارشة  املحكمة  علنية  بجزئية  الرئيسية 

الدعوى  رؤية  القايض  قرر  حالة  ويف  الكامريا  من 

املوقع)علنية  جلزئية  الناقل  التصوير  وقف  يتم  رسًا 

املحاكمة( وتشغيله بعد ذلك)1(.

من  جمموعة  وهي  االلكرتونية:  ثانيًا-البامج 

مع  للتعامل  تستخدم  الكرتونية  وتعليامت  بيانات 

ونقالً  واسرتجاعًا  ومعاجلة  ادخااًل  املعلومات 

وتفاعالً، ويف التقايض االلكرتوين يتم تبادل البيانات 

الكرتونيًا باستخدام لغة الكيبورد)xml( بمواصفات 

الكرتونيًا  الدعاوى  رفع  نظام  انشاء  اجل  من  قانونية 

بحيث يؤدي اىل توحيد نظم إدارة الدعوى بني خمتلف 

املحاكم)2(.

سجل  انشاء  يلزم  االلكرتونية:  ثالثًا-السجالت 

قاعدة  عىل  حيتوي  الكرتونية  حمكمة  لكل  الكرتوين 

السجل  تعريف  ويمكن  دعوى)3(،  لكل  بيانات 

االلكرتوين بانه> عبارة عن قاعدة بيانات عىل الشبكة 

قيد  خالهلا  من  يتم  الكرتونية  حمكمة  لكل  الداخلية 

متسلسالً  معلوماتيًا  رقاًم  إعطائها  او  الدعوى  بيانات 

ملف  السجل  هذا  من  يستخرج  ان  يمكن  بحيث 

الدعوى االلكرتونية>)4(.

)١(  خالد ممدوح إبراهيم، مصدر سابق، ص3١.
التجارة  منازعات  تسوية  شنان،  احلسن  عبد  ختام   )2(

االلكرتونية عرب االتصال احلاسويب املبارش،ص2١6.
الكرعاوي،  جاسم  نصيف  و  عيل  عبد  حسني  هادي    )3(

مصدر سابق، ص303. 
هــو  األول   > بانــه  االلكــرتوين  الدعــوى  ملــف  يعــرف    )4(
االدعــاء  ولوائــح  والوثائــق  املســتندات  متثــل  والتــي  املــبزات 
)pdf( والوكالــة التــي ارســلته مــن املتداعــني عــىل شــكل ملفــات
تغيــري  ومتنــع  التخزيــن  حتفــظ  التــي  امللفــات  أنــواع  مــن  كنــوع 
تدويــن  يتــم  الكرتونيــة  حمــارض  هــو  والثــاين  بســهولة،  حمتــواه 
كافــة إجــراءات املحاكمــة بداخلهــا وفــق اليــة مبــارشة للتدويــن 
التقنــي وبعــد اكتــامل تصميــم ملــف الدعــوى ترســل عــب الشــبكة 
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التي  اهلامة  االمور  من  اإللكرتوين  السجل  ويعد   

للبيانات  اإللكرتوين  التبادل  جمال  يف  مراعاهتا  يتعني 

ألنه  اإللكرتوين)1(  التقايض  جمال  يف  خاصة  وبصفة 

املمكن  من  فأنه  الدعوى  اطراف  بني  نزاع  اثارة  عند 

اقامة دعوى ألثبات احلق بناء عىل ما سجل من بيانات 

خدمة  السجل  هذا  ويعد  الكمبيوتر  داخل  متبادلة 

عىل  باحلصول  هلم  فتسمح  املتقاضني  جلمهور  تقدم 

املحاكم  يف  الدعاوى  عن  يريدوهنا  التي  املعلومات 

قبل  من  القضاة  عن  الصادرة  االحكام  وخالصات 

مجيع االطراف.

اهم  من  للمحكمة:  االلكرتوين  رابعًا-املوقع 

مستلزمات املحكمة االلكرتونية ان يتم تصميم موقع 

هلا عىل االنرتنت يعتب عنواهنا االلكرتوين الرسمي)2(، 

عىل  احلصول  متقايض  كل  جهة  من  يستطيع  حيث 

املعلومات  عن  والبحث  املوقع  بتصفح  املعلومات 

وما تم من إجراءات بخصوص الدعوى او االتصال 

أخرى  جهة  ومن  املوظفني،  مع  املبارش  اإللكرتوين 

يف  والدخول  الدعوى  ومبارشة  انجاز  يستطيع 

عن  وايضا  الشخيص  للحضور  حاجة  دون  التقايض 

التقني  والربط  اإللكرتوين  القضائي  الوسيط  طريق 

بملفات الدعوى للتدوين.

الداخليــة اىل مكتــب املتابعــة لقــايض املعلومــات ليتــم عرضهــا 
بموعــد اجللســة املحــدد ضمــن أســس واليــات برجميــة. هــادي 
حســني عبــد عــي و نصيــف جاســم الكرعــاوي، مصــدر ســابق، 

ص303.
)١(  ختام عبد احلسن شنان، مصدر سابق، ص233.

)2(  حازم الرشعه، مصدر سابق، ص62.

الفرع الثالث

املتطلبات القانونية

وجود  رضورة  ويعني  الترشيعي:  اواًل-التنظيم 

املتمثل  االلكرتونية  املحكمة  عمل  ينظم  قانون 

فالقايض ال يستطيع استخدام  بالتقايض االلكرتوين، 

هذه الوسائل االلكرتونية يف عمله اال اذا وجد تنظيم 

ترشيعي يسمح له بذلك)3(، كام ان ادخال التعديالت 

القانونية  الترصفات  واعتامد  احلجية  إلسباغ  الالزمة 

ومنتجة  ملزمة  صور  يف  ووضعها  اإللكرتونية 

خاصة  قانونية  نصوص  اىل  حتتاج  قانوين  اثر  ذات 

وسياسات  صالحيات  تنظيم  ان  كذلك  بذلك)4(، 

وحتديد  عليه  الواقعة  واجلرائم  النظام  استخدام 

العقوبات املفروضة عليها بحاجة اىل تلك النصوص 

لتعاون  الالزم  االطار  وضع  حيتاج  كام  التنظيمية، 

اجلهات املختلفة مع املحكمة وامكانية اتاحة وتبادل 

عىل  والرقابة  املعلومات  مراكز  كإدارات  املعلومات 

البنوك واالحوال املدنية واجلوازات وغريها حتتاج اىل 

النصوص القانونية اخلاصة هبا.

هبا  ويقصد  التقنية)5(:  اجلنائية  احلامية  توفري  ثانيًا- 

)3(  مارد دنبار، التقايض عرب الوسائط االلكرتونية يف الترشيع 
املغريب واملقارن ، ص 6

دعم وتطوير  يف  االلكرتوين  التقايض  حاتم جعفر، دور    )4(
العدالة ، ص3.

القانوين لشبكة  االنرتنت،  التنظيم  طوين ميشال عيسى،   )5(
ص2.
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التعدي  صور  من  كانت  صورة  بأي  االفعال  جتريم 

ما  متى  اإللكرتونية ومعلوماهتا  املحكمة  بيانات  عىل 

كان هذا التعدي يشكل جريمة يف ذاته)1(، فقد تكون 

شبكة االنرتنت ذاهتا هي اهلدف والغاية من ارتكاب 

تستخدم  قد  او  املعلومات،  جرائم  وتسمى  اجلريمة 

وتسمى  العادية  اجلرائم  ارتكاب  يف  كوسيلة  الشبكة 

جرائم غري املعلوماتية)2(.

ان توفري احلامية القانونية تعمل عىل تعطيل عملية 

التعدي عىل بيانات املحكمة اإللكرتونية ومعلوماهتا 

حتديد  اىل  الوصول  امكانية  عن  فضال  ومقوماهتا 

مرتكب هذه االفعال باعتبار ان االنظمة التي تتحكم 

تربطها  شبكات  اطار  يف  تعمل  املجاالت  تلك  يف 

أصبحت  حيث  للخطر  عرضه  جيعلها  ما  وهو  معا 

تشكل االهداف املحتملة ألي اخرتاق)3(، ومن اهم 

الفايروس  هي  احلاسوب  هلا  يتعرض  التي  االخطار 

االيل  احلاسب  يصيب  مرض  وهو  املعلومايت)4( 

والشبكات وهو )برنامج صغري يسجل او يزرع عىل 

حيث  باحلاسب  اخلاصة  األسطوانات  او  االقراص 

يظل خامال مدة حمددة ثم يتنشط فجأة يف توقيت معني 

يتلفها جزئيا وذلك  او  املعلومات  او  البنامج  ليدمر 

استخدام  عن  الناشئة  اجلرائم  متام،  طه  حسام  امحد    )١(
للحاسب االيل - دراسة  اجلنائية  احلامية  احلاسب االيل- 

مقارنة، ص3.
)2(  حممد عبيد الكعبي، اجلرائم الناشئة عن االستخدام غري 

املرشوع لشبكة األنرتنت دراسة مقارنة، ص6.
ضياء عيل نعامن، ورقة عمل.  )3(

عىل  وانعكاسها  املعلومات  ثورة  الشوا،  سدامي  حممد    )4(
قانون العقوبات ، ص ١89.

للمحكمة  ان  يتضح  وبذلك  التعديل(،  او  باحلذف 

اإللكرتونية مستلزمات برشية واخرى فنية متكنها من 

االتصال  بوسائل  االستعانة  اىل  باإلضافة  اداء عملها 

احلديثة.

المبحث الثاني
اجراءات التقاضي امام 

المحكمة االلكترونية
ان  اىل  القانون  العامة يف  اإلجرائية  القواعد  تشري   

لتحقيق  متسلسل  بشكل  مراحل  بعدة  متر  الدعوى 

األهداف املتوخاة من مبارشهتا وهي ثالث مراحل)5(: 

األوىل تبدأ بانعقاد اخلصومة عن طريق رفع الدعوى 

امام املحاكم املختصة وتبليغ اخلصوم ودفع الرسوم، 

واملرحلة الثانية: حضور طريف النزاع وتقديم طلباهتم 

والنظر يف الدعوى، اما املرحلة الثالثة: مرحلة اصدار 

لدراسة  املبحث  هذا  وسيكون  الدعوى.  يف  احلكم 

املحاكم  امام  الدعوى  يف  النظر  هبا  يتم  التي  الكيفية 

إجراءات  األول  املطلب  مطلبني:  يف  االلكرتونية 

رفع الدعوى االلكرتونية، واملطلب الثاين: إجراءات 

احلكم يف املحكمة االلكرتونية.

الدعوى  رفع  إجراءات  االول:  المطلب 

االلكترونية

لطبيعة املحكمة االلكرتونية والتي ختتلف  بالنظر 

الية  ان  املؤكد  التنظيم فمن  التقليدية يف  املحاكم  عن 

)5(  أمحد هندي، قانون املرافعات املدنية والتجارية، ص267. 
وجدي راغب، مبادئ احلقوق املدنية، ص8.
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هو  االلكرتوين  فالتقايض  لذلك،  تبعًا  ختتلف  عملها 

التقايض  يف  احلديثة  االتصاالت  وسائل  استخدام 

لالستفادة من تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف 

قد تكون جزئية  التقايض، وإن هذه االستفادة  تسيري 

أو  الكرتونية  بوسائل  التقايض  عليه  يطلق  ما  وهو 

االفرتاضية،  املحكمة  أو  الكرتونية  بوسائل  املحكمة 

التقايض  خدمات  تقديم  من  االنتقال  تعني  وهي 

الروتيني إىل الشكل اإللكرتوين  واملعامالت بشكلها 

الية  هلا  االلكرتونية  فاملحكمة  األنرتنت)1(،  عب 

الرسمية  السجالت  يف  الدعاوى  بتسجيل  تبدأ  عمل 

بصورة  القضائية  الرسوم  دفع  بعد  للمحكمة 

وتسليمها  الدعاوى  تسجيل  يتم  ولكي  الكرتونية، 

االنرتنت  مواقع عىل  انشاء  يتم  ان  يتوجب  الكرتونيا 

حتمل عنوان حمدد يستطيع من خالله مجهور املواطنني 

النظام وقيد دعواهم وتسليم  اىل  الدخول  واملحامني 

البيانات ودفع الرسوم)2(.

صحيفة  بموجب  اإللكرتونية  الدعوى  وترفع 

تودع يف قلم كتاب املحكمة ويتم ارساهلا عب البيد 

ان  وجيب  االنرتنت،  شبكة  خالل  من  اإللكرتوين 

البيانات  من  جمموعة  عىل  الدعوى  صحيفة  تشتمل 

أمحد هندي، التقايض اإللكرتوين، اســتعامل الوســائل   )1(
ص17. مقارنــة،  التقايض-دراســة  يف  اإللكرتونيــة 

)2(  ان الرســوم ومصاريــف الدعــوى حمــددة ســلفا عــن طريــق 
لــدى املحكمــة  برامــج مبجمــة مســبقا وتدفــع الرســوم مبــارشة 
عنــد ارســال املســتندات ويتــم دفــع رســوم التقــايض باســتخدام 
احــدى وســائل الدفــع االلكــرتوين او بواســطة بطاقــات الالئــامن 
ممــدوح  خالــد  مراجعــة  املعلومــات  يف  وللتوســع  املرصفيــة، 

ابراهيــم، مصــدر ســابق ، ص32.

وطلبات  ووقائع  عليه  واملدعى  املدعي  اسم  تشمل 

الصحيفة  تقديم  وتاريخ  واسانيدها  الدعوى 

يتم  ذلك  بعد  الدعوى)3(،  امامها  املرفوع  واملحكمة 

تعبئة نموذج جدول مواعيد اجللسات وهذا اجلدول 

اخلطية  بياناته  حتضري  منه  يتطلب  باملدعي  اخلاص 

والشخصية والبيانات املوجودة حتت يد الغري واقرتاح 

موعد اجللسات لتقديم هذه البيانات)4(.

القضائية  الدعوى  عريضة  تسجيل  امتام  وبعد 

اىل  نصل  عنها  القضائية  الرسوم  ودفع  الكرتونيا 

هذه  وحتتل  القضائية  التبليغات  اجراء  مرحلة 

القضائي ألنه  العمل  اخلطورة يف  بالغة  امهية  املرحلة 

اجراء  يتعذر  صحيحة  بصورة  التبليغات  تتم  مل  اذا 

ان  الدعوى)5(، علام  املرافعة مما يؤدي اىل عدم حسم 

اكثر  من  وهي  االصل  هي  للتبليغ  التقليدية  الطريقة 

التقايض  انتشارًا يف االنظمة القضائية لكن يف  الطرق 

اعتامد  الكرتونية وهي  بطريقة  التبليغ  يتم  االلكرتوين 

وسائل جديدة وحديثة للتبليغ كالتبليغ بواسطة البيد 

التبليغ  وهذا  اخللوي  اهلاتف  بواسطة  و  االلكرتوين 

املساعدة  بل  التقليدية  بالطريقة  التبليغ  حمل  حيل  ال 

القانونية  النزاعات  من  والتقليل  التبليغ  عملية  يف 

التبليغ  عملية  امتام  ولغرض  التبليغ)6(  صحة  عىل 

االلكرتوين نكون ازاء احتاملني)7(: األول علم املدعي 

)3(  حازم حممد الرشعة، مصدر سابق، ص63
)4(  حازم حممد الرشعة ، املصدر نفسه ، ص 68.

)5(  حازم حممد الرشعة، املصدر نفسه، ص74 .
)6(  حممد عصام الرتساوي، مصدر سابق، ص89.

)7(  اسعد فاضل منديل، مصدر سابق، ص13.
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يف  يورده  والذي  عليه  للمدعى  االلكرتوين  بالبيد 

موقع  عب  املختص  املوظف  فيقوم  دعواه  عريضة 

املحكمة االلكرتوين اعالن املدعى عليه هبا فتصل اليه 

الدعوى  رقم  اليها  مضاف  حكومي  الكرتوين  كبيد 

الرقم  اىل  باإلضافة  اجللسة  انعقاد  ومكان  وتاريخ 

مطالعة  خالل  من  يستطيع  الذي  املوحد  الكودي 

ومتابعة  الكرتونيا  املذكرات  وتبادل  بعد  عن  دعواه 

قرارات املحكمة فيام بعد)1(.

  اما االحتامل الثاين: عدم علم املدعي بمحل اقامة 

او بريده االلكرتوين ويف  يف هذه احلالة  املدعى عليه 

خالل  من  االلكرتونية  املحكمة  قلم  موظف  يقوم 

االحوال  مديرية  بيانات  قاعدة  مع  الشبكي  الربط 

عليه  املدعى  بيانات  عىل  احلصول  بطلب  املدنية 

الالزمة للتبليغ مثل حمل اإلقامة او حمل عمله او البيد 

االلكرتونية  املحكمة  وملوقع  به،  اخلاص  االلكرتوين 

اىل  بيانات  رسالة  بأرسال  عليه  املدعى  اخبار  تأكيد 

دائرة  مثالً  شهريا  املتجددة  الدورية  اخلدمات  كل 

الرضيبة او مديرية التسجيل العقاري او رشكة التأمني 

االلكرتونية  للحكومة  الرسمية  املواقع  او  الوطنية 

االلكرتوين  بريده  مطالعة  برضورة  إخطاره  لغرض 

القضائية  الدعوى  عريضة  بمضمون  علمه  لتحقيق 

يتم  ذلك  وبعد  بالعقار)2(،  معه  املقيمني  احد  او 

تسجيل البيانات يف سجل الكرتوين حيث يتم تسجيل 

ويشمل  الكمبيوتر  واشكال  صيغ  بجميع  املستندات 

)1(  حممد عصام الرتساوي، مصدر سابق، ص90.
)2(  حازم حممد الرشعة، مصدر سابق، ص72.

 Microsoft( وورد  سوفت  مايكرو  برنامج  ذلك 

word( بجميع اصداراته)3(.

حضورهم  فان  الدعوى  ألطراف  بالنسبة  اما   

التقايض  نظام  توفري  خالل  من  الكرتونيا)4(  يتم 

ورابطا  ومستوعبا  مدخال  يعد  الذي  اإللكرتوين 

شبكيا بينمها فاملدخل هو صفحة رئيسية ملوقع النظام 

والوكالء  املتنازعة  االطراف  تستطيع  االنرتنت  عىل 

ومجهور املراجعني الدخول اليه وحتديد نوع اخلدمة او 

االجراءات املراد تنفيذها.

فانه  اإللكرتوين  التقايض  باإلثبات يف  يتعلق  وفيام 

يتم عن طريق املستند اإللكرتوين والتوقيع اإللكرتوين 

فاملستند اإللكرتوين هو املرجع للوقوف عىل ما اتفق 

التوقيع  ويضفي  التزاماهتم  وحتديد  النزاع  طرفا  عليه 

تقديم  ويتم  املستند)5(،  هذا  عىل  حجية  اإللكرتوين 

الكرتونيا  الدعوى  اطراف  قبل  من  والوثائق  األدلة 

والذي يفرتض ان يكون خمتلفا عام جيري يف املحاكم 

للشهود  سامع  من  االدلة  تقديم  ان  اذ  التقليدية)6(، 

والبيانات االخرى والوثائق ينبغي ان يتم تدوين هذه 

االجراءات تقنيا، فملف الدعوى سيكون برناجما عىل 

ملف عرض حيوي هذا امللف قدرة عىل ختزين الصوت 

والصورة مثل ملفات )البوربوينت والفالش( بحيث 

يبارش القايض املحاكمة الكرتونيا من خالل املحرض 

القايض  فيه صوت وصورة  اإللكرتوين والذي يظهر 

)3(  د. خالد ممدوح إبراهيم ، مصدر سابق، ص32.
)4(  حازم حممد الرشعة ، مصدر سابق ، ص72.

)5(  د. خالد ممدوح ابراهيم، ، مصدر سابق، ص 10.
)6(  . ختام عبد احلسن شنان، مصدر سابق، ص 239
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او وكالئهم والشهود اضافة  واملدعي واملدعى عليه 

اىل تدوين االدلة الكرتونيا.

 وبعد االنتهاء من كل جلسات املحاكمة وعندما 

املحكمة  تقرر  فيها  للفصل  صاحلة  الدعوى  تصبح 

اعضاء  القضاة  يتمكن  لكي  االخرية  املرافعة  ختام 

اهليئة القضائية من االختالء بأنفسهم واجراء املداولة 

املحكمة  صفحات  خالل  من  بينهم  فيام  اإللكرتونية 

بني  املداولة  من  االنتهاء  وبعد  االمنة)1(،  اإللكرتونية 

يصدر  النهائي  الرأي  اىل  وتوصلهم  املحكمة  اعضاء 

منه  ايداع نسخة  باألغلبية ويتم  او  باالتفاق  حكمهم 

االطالع  من  اخلصوم  يتمكن  لكي  الدعوى  ملف  يف 

كام  به،  القبول  عدم  حالة  يف  باحلكم  والطعن  عليه 

جيب احلفاظ عىل رسية البيانات واملعلومات املتعلقة 

عىل  احلصول  وعدم  اإللكرتونية  الدعوى  بأطراف 

تفاصيل الدعوى القضائية اإللكرتونية اال من خالل 

القائمة  املختصة  الفنية  الرشكة  تتوىل  اذ  اطرافها 

االشخاص  بتحديد  اإللكرتوين  التقايض  إدارة  عىل 

وتسجيل  املعلومات  نظام  اىل  بالدخول  املخولني 

كالقضاة  عليها  واالطالع  القضائية  الدعاوى 

وموظفي  الدعوى  واطراف  واخلباء  واملحامني 

املحكمة وذلك بتزويد هؤالء باسم مستخدم وكلمة 

االطالع  من  يتمكنوا  لكي  منهم  بكل  خاصة  مرور 

يضمن  النظام  وهذا  دعواهم  يف  التفاصيل  ادق  عىل 

امام  القضائية  الدعوى  تداول  الرتساوي،  عصام  حممد    )١(
 ، القاهرة  العربية،  النهضة  دار  اإللكرتونية،  املحاكم 

20١3 ، ص96.

نظام  اخرتاق  يف  هلم  املرخص  غري  االشخاص  منع 

املعلومات واالطالع عىل مستندات الدعوى القضائية 

ووثائقها)2(.

امام  التقايض  نظام  ان  تقدم  ما  خالل  من  يتضح 

يتميز  الدعوى  برفع  يبدأ  الذي  اإللكرتونية  املحكمة 

عن العمل يف القضاء التقليدي بانه خيتزل العديد من 

ألطراف  يمكن  بحيث  الشائعة  اإلدارية  السلبيات 

دون  املختلفة  املحاكم  امام  دعواهم  رفع  الدعوى 

احلديثة  التكنلوجيا  تؤدي  وهبذا  مكاهنم  يغادروا  ان 

الدور الكبري يف توفري الوقت واجلهد الذي سيساهم 

يف حتقيق تقدم يف النظام القضائي بصورة عامة.

في  الحكم  إجراءات  الثاني:  المطلب 

المحكمة االلكترونية

 احلكم القضائي هو النهاية الطبيعية التي ختتم هبا 

تصدره  الذي  القرار  هو  فاحلكم  القضائية  اخلصومة 

املقررة قانونا يف  للقواعد  املحكمة يف اخلصومة وفقا 

الطعن  طرف  لكل  ويمكن  رسياهنا،  أثناء  أو  هنايتها 

أصدره  الذي  باحلكم  الرضا  لعدم  القضائي  باحلكم 

يف  النظر  إعادة  بطلب  عليه  واالعرتاض  القايض 

سواء  جديد  من  فيها  واحلكم  فيها  املحكوم  القضية 

غريه  من  أو  عليه  املدعى  من  عليه  االعرتاض  أكان 

املطلب  هذا  يف  سنتطرق  لذلك  باحلكم،  يترضر  ممن 

الفرع  يف  االلكرتونية  املحكمة  من  احلكم  اصدار  اىل 

املحكمة  من  الصادر  احلكم  يف  والطعن  األول، 

االلكرتونية يف الفرع الثاين.

)2(  حممد عصام الرتساوي، مصدر سابق، ص ١06.
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الفرع األول

اصدار احلكم من املحكمة االلكرتونية

البت يف  القضائي  اهلدف األساس من احلكم  ان   

خيتلف  االمر  ان  اال  املحكمة،  امام  املعروض  النزاع 

يف  الكرتونية  حمكمة  من  صادر  احلكم  يكون  عندما 

التبليغ،  اإلصدار،  التوقيع،  التدوين،  أمور:  عدة 

املحكمة  به  تتميز  التي  األسايس  االختالف  لكن 

االلكرتونية عن التقليدية يف امرين)1(:األول: صدور 

باختتام  بدءًا  االنرتنت  عب  الكرتوين  بشكل  احلكم 

وصواًل  باحلكم  والنطق  املداولة  وإجراءات  املرافعة 

اىل تبليغ احلكم او اإلعالن عنه بإتاحة االطالع عليه 

عب املوقع االلكرتوين للمحكمة، والثاين: ان احلكم 

االيل  احلاسوب  تقنيات  بواسطة  يتم  االلكرتوين 

الكرتونية  وسائط  عب  االلكرتوين  والتوقيع  بالكتابة 

بخالف ما عليه يف احلكم التقليدي الذي يتم بالوثائق 

واملحررات الورقية.

باب  بغلق  املحكمة  قيام  احلكم  اصدار  ويسبق    

واألدلة  املستندات  بتقديم  النزاع  ألطراف  املرافعة 

املتعلقة بالدعوى ثم ختتي للمداولة وفق ما تم تقديمه 

الكرتونيًا)2(.

االلكرتونية  املحكمة  هيئة  بني  املداولة  وجتري 

يتم  حيث  القضائي  احلكم  إلصدار  رسي  بشكل 

او  املشاورة بني األعضاء يف أي وقت ويف أي ساعة 

)1(  داديــار محيــد ســليامن، االطــار القانــوين للتقــايض املــدين عــب 
االنرتنــت، ص137.

االلكرتوين-دراســة  التحكيــم  قانــون  زمــزم،  املنعــم  عبــد   )2(
ص268. االمريكيــة،  التحكيــم  مجعيــة  لقواعــد  مقارنــة 

يتم حتديد مكان  ان  الرسمية دون  العطالت  حتى يف 

دون  والرسائل  اخلطابات  تبادل  طريق  عن  معني 

احلضور الفعي لألعضاء)3(، ويتم تالوة احلكم بشكل 

علني بعد اجراء املداولة من خالل ظهور القايض او 

بالصوت  مبارشة   )online( بشكل  املحكمة  هيئة 

املوقع  باحلكم  النزاع  اطراف  تبليغ  ويتم  والصورة 

الكرتوين،  بشكل  القضائية  اهليئة  او  القايض  قبل  من 

وتعد الكتابة يف احلكم القضائي ركنًا لوجوده وليس 

رشطًا إلثباته سواء كان احلكم صادر بشكل تقليدي 

او الكرتوين)4(.

 ان اغلب القوانني ومنها القانون العراقي مل ينص 

حيث  من  احلكم  مسودة  لكتابة  حمددة  طريقة  عىل 

تدوينه او الوسيلة التي يتم بواسطتها الكتابة او حتى 

فان  لذلك  عليها،  الكتابة  يتم  التي  الدعامة  او  الامدة 

مسالة كتابة احلكم القضائي عب الوسائل االلكرتونية 

صحتها  مدى  حول  مشكلة  تثري  احلاسوب  بتقنيات 

الكتابة  تتميز  حيث  القانونية)5(،  الناحية  من  وقبوهلا 

االلكرتونية بعدم استخدام احلب او األقالم او الورق 

وانام هي عبارة عن ومضات كهربائية يتم حتويلها اىل 

لغة يفهمها احلاسوب االيل بالكتابة عىل لوحة املفاتيح 

بشكل  وتظهر  املحرر  إلنشاء  بالكمبيوتر  اخلاصة 

)التجــارة  االلكــرتوين  التحكيــم  ســليامن،  مامــون  حممــد    )3(
حكــم  التحكيــم-  عمليــة  التحكيــم-  االلكرتونية-اتفــاق 

ص495-494. التحكيــم(، 
)4(  نبيــل إســامعيل عمــر، الوســيط يف قانــون املرافعــات املدنيــة 

والتجاريــة،  ص445.
)5(  داديار محيد سليامن، مصدر سابق، ص139.
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حروف او ارقام وتتحول اىل لغة يفهام احلاسوب مرة 

شاشة  عىل  تظهر  التي  امللف  غلق  يتم  عندما  أخرى 

احلاسوب وتبقى خمزنة هبذا الشكل، اما يف النصوص 

احلديثة فان رسمية احلكم القضائي االلكرتوين ال تثري 

أي اشكال الهنا تعتمد استخدام السندات االلكرتونية 

الرسمية وفقًا لترشيعات تنظم هذه املسالة باعتبار ان 

الكتابة االلكرتونية والتوقيع االلكرتوين وفق تقنيات 

الشكلية  ومتطلبات  أغراض  حتقق  االيل  احلاسوب 

الرسمية يف االحكام القضائية .

الفرع الثاين

الطعن يف احلكم الصادر من املحكمة االلكرتونية

يف  التقليدي  عن  االلكرتوين  الطعن  خيتلف  ال   

تتم  التي  اجرائها  وسيلة  يف  سوى  القضائية  االحكام 

عن طريق تقنيات احلاسوب االيل واالنرتنت لعريضة 

الطعن واملواعيد القانونية، اما ما يتعلق بباقي القواعد 

فيام  اما  الطعن،  من  النوعني  لكال  ذاهتا  فهي  العامة 

يتعلق بالطرق القانونية الواردة يف الطعن كاالعرتاض 

عىل احلكم الغيايب او االستئناف او الطرق غري العادية 

التمييزي،  القرار  التمييز، تصحيح  املحاكمة،  )إعادة 

فهي  القانون(  ملصلحة  االعرتاض  الغري،  اعرتاض 

القضائي  باحلكم  للطعن  اخلصوصية  بعض  مع  ذاهتا 

الصادر من املحاكم االلكرتونية.

 ويتم الطعن بشكل الكرتوين عب برامج حاسوبية 

االلكرتوين  التقايض  الية  ضمن  ادراجه  بموجبه  يتم 

طلب  إمكانية  عليهم  للمحكوم  يتيح  بام  الشامل 

االلكرتونية  القضائية  االحكام  يف  النظر  إعادة 

بواسطة  الغائها  او  تعديلها  بقصد  بحقهم  الصادرة 

اىل  ارساهلا  يتم  التي  االلكرتوين  الطعن  عريضة 

املوقع االلكرتوين للمحكمة التي أصدرت احلكم او 

املحكمة األعىل درجة خالل املدة املحددة قانونًا عن 

طريق حوسبة عريضة الطعن االلكرتوين واإلجراءات 

البنامج  هذا  بموجب  يمكن  اذ  بتقديمها  املتعلقة 

االلكرتونية  القضائية  االحكام  يف  الطعن  تقديم 

الفراغات  ملئ  خالل  من  ورسيع  فوري  بشكل 

املتعلقة ببيانات عريضة الطعن التي تظهر بمجرد فتح 

صفحة او ملف الطعن ليتوىل تنظيم مسالة دفع الرسم 

بحيث  قانونًا  املدة  خالل  الكرتونيًا  التبليغ  واجراء 

الرفض االيل او  بالية  البنامج احلاسويب مزود  يكون 

التلقائي ألي عريضة طعن االلكرتوين بمجرد تقديمه 

تضمن  عدم  او  للطعن  قانونًا  املحددة  املدة  خارج 

العريضة للبيانات الواجب ذكرها من خالل حوسبة 

او برجمة بيانات عريضة الطعن االلكرتوين واجراءاهتا 

ومواعيد تقديمها)1(.

املحكمة  نفس  امام  الطعن  يف  النظر  الية  عن  اما 

بعد  فيه  املطعون  االلكرتوين  احلكم  أصدرت  التي 

املحكمة  نظام  يف  وتسجيلها  الطعن  عريضة  قبول 

االلكرتوين ومن ثم دفع رسم الطعن بشكل الكرتوين، 

عب  النزاع  ألطراف  الكرتونيًا  التبليغ  يتم  ذلك  بعد 

االنرتنت، وبعد ان تنظر املحكمة يف الطعن ووفقًا لام 

حدده القانون تصدر حكمها اما بتأييد احلكم السابق 

بنفس  اجلديد  حكمها  فيصدر  تعديله،  او  الغائه  او 

)1(  داديار محيد سليامن، مصدر سابق، ص157.
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االلية التي صدر هبا حكمها االبتدائي.

 اما يف حال تقديم الطعن امام حمكمة اعىل درجة 

حماكم  وهي  االبتدائي  احلكم  أصدرت  التي  من 

للحكم  الطعن  الية  فان  الثانية)االستئناف(  الدرجة 

بتسجيله  املحكمة  امام  الكرتوين  بشكل  بتقديمه  تتم 

اإلدارية  اعامله  يبارش  الذي  االلكرتوين  القسم   يف 

أصدرت  التي  املحكمة  من  الدعوى  ملف  بطلب 

االلكرتوين،  البيد  عب  وارساله  فيه  املطعون  احلكم 

ومن ثم تتوىل حمكمة االستئناف النظر بالطعن بتدوين 

ملف الدعوى بشكل تقني ومن ثم املبارشة  باملرافعة 

االلكرتونية بعد اجراء التبليغات القضائية االلكرتونية 

ويتم  لدهيا  املرافعات  جدول  وفق  األطراف  حلضور 

تطبيق القواعد العامة املتعلقة باستئناف احلكم.

  اما فيام يتعلق بتمييز احلكم الصادر من املحكمة 

هيئة  اعىل  وهي  التمييز)1(  حمكمة  امام  االلكرتونية 

املوقع  اىل  الطعن  عريضة  بتقديم  يتم  فانه  قضائية 

او  امللف  فتح  التمييز من خالل  االلكرتوين ملحكمة 

متاحة  خيارات  ضمن  للطعن  املخصصة  الصفحة 

ويتم  االبتدائي  القضائي  احلكم  عىل  االطالع  عند 

للقواعد  وطبقا  للطعن،  املخصصة  البيانات  تدوين 

بيانات معينة يف عريضة الطعن  العامة جيب ان تتوفر 

التمييزي االلكرتوين تتمثل بأسامء اخلصوم وشهرهتم 

وحمل اقامتهم واملحل املختار للتبليغ واسم املحكمة 

بيان  مع  احلكم  تبليغ  وتاريخ  احلكم  أصدرت  التي 

الطريقة  بني  واالختالف  القانون،  خمالفة  أوجه 

)1(  حازم الرشعه، مصدر سابق، ص78.

هذه  تدوين  من  بداًل  انه  وااللكرتونية  التقليدية 

الكرتوين  بشكل  تدوينها  يتم  الورق  عىل  املعلومات 

من خالل ملئ امللف او صفحة العريضة املخصصة 

للطعن وارساهلا اىل موقع املحكمة االلكرتوين، ويتم 

وفق  املحددة  املدة  خالل  التمييزي  الطعن  تقديم 

املوقع  قبل  من  تلقائي  بشكل  رفعها  ويتم  القانون 

تم  اذا  الطعن  ويرد  الطعن،  ملحكمة  االلكرتوين 

او  العامة  القواعد  وفق  القانونية  املدة  خارج  تقديمه 

اذا كانت عريضة الطعن خالية من األسباب، اما عند 

اضبارة  او  ملف  ارسال  يتم  وموضوعًا  شكالً  قبوله 

الدعوى اىل املحكمة املختصة بنظر الطعون التمييزية 

وبعد اجراء التدقيقات التمييزية عىل اضبارة الدعوى 

كان  اذا  املميز  احلكم  بتصديق  اما  حكمها  تصدر 

موافقًا للقانون ثم يتم نرش احلكم عىل موقع املحكمة 

االلكرتوين لالطالع عليه من قبل اطراف الدعوى او 

وكالئهم من املحامني)2(.

الخاتمة
توصلنا من خالل بحث املحكمة االلكرتونية اىل 

توصيات  عدة  نجمل  ان  ويمكن  كام  نتائج،  جمموعة 

عىل ضوء النتائج وكام يي:

اواًل: النتائج

األثر  احلديثة  التقنية  للثورة  1-أصبحت 

مرفق  ومنها  الدولة  نشاطات  مجيع  عىل  الواضح 

املؤسسة  هذه  يف  التقليدية  األنظمة  باستبدال  القضاء 

)2(  داديار محيد سليامن، مصدر سابق، ص165.
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للمواطنني،  باالفضل  يعود  بام  الكرتونية  باخرى 

)املحكمة  الصدد  هذا  يف  املعتمده  التطبيقات  ومن 

االلكرتونية( التي متثل وجهًا بارزًا ناجحًا بام حققته يف 

الدول التي تبنته سواء يف العمل االجرائي او اإلداري 

او اخلدمي ضمن نطاق السلطة القضائية وتشكيالهتا.

2-يتطلب نجاح تطبيق نظام املحكمة االلكرتونية 

الفنيني  منها برشية كاملوظفني  توفري عدة مستلزمات 

االيل  احلاسوب  كأجهزة  تقنية  ومتطلبات  والتقنيني، 

وشبكات االتصال الدولية املتمثلة بشبكة االنرتنت، 

عمل  تنظم  بترشيعات  تتمثل  قانونية  ومتطلبات 

هلذا  الالزمة  احلامية  وتوفري  االلكرتونية  املحكمة 

العمل.

االلكرتونية  املحكمة  من  الصادر  احلكم  3-يعد 

التي  الدعوى  نظر  يف  خمتصة  حمكمة  من  صادر  قرار 

تقنيات  بواسطة  حمررة  االنرتنت  عب  اليها  رفعت 

احلاسوب االيل التي تعتمد الكاتبة والتوقيع االلكرتوين 

للمحكمة عب االنرتنت من خالل إجراءات بوسائط 

الكرتونية بديلة عن املحررات والدعامات الكتابية .

من  الصادرة  القضائية  االحكام  الطعن يف  4-يتم 

املحاكم االلكرتونية بشكل برنامج تقني أيضًا ضمن 

القواعد  عىل  باالعتامد  االلكرتوين  التقايض  نطاق 

القانونية املعتمدة يف القوانني اإلجرائية السارية لكن 

بوسيلة الكرتونية.

ثانيًا: التوصيات

املعلومات  تكنولوجيا  واستخدام  1-تطويع 

ومواكبتها بأكب نسبة لعمل املحاكم يف مجيع أجهزهتا 

القضائية واإلدارية والاملية لتكون نموذجًا ناجحًا يف 

يف  العاملني  وتدريب  االلكرتونية،  اخلدمات  تقديم 

األجهزة القضائية وحتديث نظام العمل يف املحاكم.

طريق  عن  املجتمع  افراد  لدى  الوعي  2-زيادة 

عليهم  تسهل  بلغة  والتثقيفية  التعليمية  احللقات 

عمل  جمال  يف  احلديثة  للتقنية  األمثل  االستخدام 

املحاكم االلكرتونية. 

املحكمة  يف  العمل  تفعيل  نستطيع  3-لكي 

اإللكرتونية يف العراق البد من توفري االمكانيات

العمل  اىل  التحول  ادارة  عىل  القادرة  البرشية 

القضائي اإللكرتوين من خالل تدريب وتأهيل كوادر 

فنية وقانونية هلا خبة يف ممارسة العمل التكنلوجي.

بتوفري  وذلك  املحكمة  لبيانات  التقنية  4-احلامية 

لبيانات  اجلنائية  احلامية  حتقيق  عىل  قادرة  برامج  

ملنع  االزمة  السبل  وتوفري  اإللكرتونية  املحكمة 

االعتداء  صور  من  صورة  أي  وجتريم  عليه،  التعدي 

عىل بياناهتا.

العراقي وضع نظام ترشيعي  5- هنيب بمرشعنا   

يسمح  بان  اإللكرتونية  املحكمة  ينظم عمل  متكامل 

عمله  يف  اإللكرتونية  الوسائط  استخدام  للقايض 

وذلك من خالل منظومة ترشيعية متكاملة تبني كيفية 

التقايض يف املحكمة اإللكرتونية.

ادارية وفنية حديثة تتالءم  6-استحداث اساليب 

مع التحول يف العمل القضائي من النظام

وبذل  احلديث  اإللكرتوين  النظام  اىل  التقليدي 

القضائي  العمل  اىل  التحول  عملية  لدعم  اجلهود 



437

راساُت اإلنسانيُة واملتغرياُت احلياتيُة يف ضوِء الّشيعِة اإلسالميِة« العدد اخلاص باملؤمتر العلمي الدويل األول املشرتك »الدِّ
المحور الرابع: القضاء واألحكام القضائية على وفق المتغيرات الحياتية

اإللكرتوين وتعميمه يف مجيع انحاء العراق وذلك من 

خالل زيادة البحث يف كيفية التحول واجياد السبل يف 

الكفيلة يف انجاح هذه العملية.
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الملّخص

عىل  العريب  املجتمع  بنية  عىل  الطارئة  احلياتية  املتغرّيات  بمواكبة  احلديثة  العربية  األدبية  الدراسات  هتتّم 

الصعيد السيايّس واالقتصادّي واالجتامعّي والثقايّف والدينّي، وحتاول رصد مناحي هذه املتغرّيات، عىل مستوى 

الفرد واجلامعة. وتنهض هذه الدراسات بفنوهنا املختلفة لكي تقوم بعملية ترشيح فنّي للواقع العريب يف ظّل 

أثرها  عىل  فظهرت  العريب؛  للمجتمع  واإليديولوجي  الديموغرايف  النسيج  غرّيت  التي  الراهنة  املستجّدات 

حتّوالت يف منهجية دراسات اللغة العربية وآداهبا؛ إذ جنحت صوب تقديم مادة أدبية جديدة ذات متاٍس مبارش 

مع املجتمع، وذات تعالق وطيد مع أّدق جزئّيات الواقع.

<خطٌأ  رواية  العريّب:  املجتمع  يف  االجتامعّية  املُتغرّياِت  عكِس  يف  الروايِة  بِـ)دوُر  موسوًما  بحثنا  عنوان  جاء 

مقصوٌد> لِـ<حممد صابر ُعبيد> نموذًجا(؛ هبدف إبراز دور الرواية يف عكس املتغرّيات واملستجّدات التي رضبت 

فوضاها حال الفرد واجلامعة يف املجتمع العراقي، والذي تدور فيه أحداث هذه الرواية يف ظّل ازدواجية املحور 

الفاعل هلذه املتغرّيات؛ إذ ابُتِي العراق بدخول تنظيم الدولة اإلسالمية- املزعوم- فيام ُيعَرف بداعش، وكان 

قبله ُمبَتىًل بالغزو األمريكي. 

تسعى هذه الدراسة إىل إجراء مسح تصويري للواقع العراقي وهو حتت سيطرة داعش، حيث تغرّيت احلياة 

بسبب هذا الدخيل، كام هتدف الدراسة إىل إظهار مهمة اللغة الروائية للرسدّيات التي قّدمها الروائي عبيد يف 

روايته كاشًفا فيها التحّور الفكري واإليديولوجي والديني و... للمجتمع العراقي عىل مستوى الفرد واجلامعة. 

وستقّدم الدراسة مجلًة من النتائج التي تبنّي الدور الوظيفّي املنوط بفّن الرواية فيام يتعّلق بعكس واقع جمتمع 

عريّب اختلف كّل االختالف عاّم كان عليه قبل دخول <داعش> وبعده، فظهرت عالمات هذا االختالف عىل 

الفكر الفردي والوعي اجلامعي للمجتمع العراقي.

الكلامت املفتاحية: الرواية، عبيد، التوظيف األديب، خطأ مقصود.
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دور الرواية يف عكس املتغريات االجتامعية يف املجتمع العريب - رواية )خطأ مقصود( لِــمحمد صابر عبيد نموذجًا-
.................................................................................. د. مراد كايف - أ.د. حممد شريين تشكار

Abstract
Modern Arabic literary studies are concerned with keeping pace with the life 

changes occurring on the structure of Arab society at the political, economic, social, 
cultural and religious levels, and trying to monitor the aspects of these changes, at the 
individual and group levels. These studies promote their various arts in order to carry 
out an artistic dissection of the Arab reality in light of the current developments that 
have changed the demographic and ideological fabric of Arab society; As a result, 
shifts emerged in the methodology of Arabic language studies and literature. It has 
tended to present a new literary material that has direct contact with society, and has a 
close relationship with the most minute details of reality.

The title of our research was marked with The Novel by Mohammed Saber Obaid as 
an example, With the aim of highlighting the role of the novel in reversing the changes 
and developments whose chaos has struck the individual and the group in Iraqi society, 
in which the events of this novel take place in light of the duality of the active axis of 
these variables; Iraq was afflicted with the entry of the Islamic State  in what is known as 
ISIS, and before it was afflicted by the American invasion. This study seeks to conduct 
a pictorial survey of the Iraqi reality under the control of ISIS, where life has changed 
because of this intruder. The individual and the group. 

The study will present a set of results that show the functional role entrusted to 
the art of the novel in relation to reflecting the reality of an Arab society that differed 
completely from what it was before and after the entry of –ISIS–, so signs of this 
difference appeared on the individual thought and the collective awareness of the Iraqi 
society.

Keywords: novel, Obaid, literary employment, hataun maksud.
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مقّدمة
بمواكبة  احلديثة  العربية  األدبية  الدراسات  هتتّم 

العريب،  املجتمع  بنية  عىل  الطارئة  احلياتية  املتغرّيات 

مستوى  عىل  املتغرّيات،  هذه  مناحي  رصد  وحتاول 

بفنوهنا  الدراسات  هذه  وتنهض  واجلامعة.  الفرد 

املختلفة لكي تقوم بعملية ترشيح فنّي للواقع العريب 

النسيج  غرّيت  التي  الراهنة  املستجّدات  ظّل  يف 

العريب؛  للمجتمع  واإليديولوجي  الديموغرايف 

فظهرت عىل أثرها حتّوالت يف منهجية دراسات اللغة 

أدبية  مادة  تقديم  صوب  جنحت  إذ  وآداهبا؛  العربية 

تعالق  املجتمع، وذات  مع  مبارش  متاٍس  ذات  جديدة 

وطيد مع أّدق جزئّيات الواقع.

جاء عنوان بحثنا موسوًما بِـ)دوُر الروايِة يف عكِس 

املُتغرّياِت االجتامعّية يف املجتمع العريّب: رواية <خطٌأ 

هبدف  نموذًجا>؛  ُعبيد)1(–  صابر  لِـ<حممد  مقصوٌد> 

زّمار/املوصل،   ١957 مواليد  من  عبيد  صابر  حممد      )١(
حاصل عىل دكتوراه يف األدب العريب احلديث والنقد عام 
األستاذية  درجة  عىل  حصل  املوصل،  جامعة   /  ١99١
الدراسات  يف  احلديث  األديب  النقد  أستاذ   ،2000 عام 
التطبيقي  والنقد  احلديثة  النقدية  املناهج  أستاذ  األولّية، 
املوصل  وجامعة  تكريت  جامعة  يف  العليا  الدراسات  يف 
وان/تركّيا.  مدينة  ييل يف  يوزونجو  العراقيتني، وجامعة 
العراق،  يف  والكّتاب  لألدباء  العام  االحتاد  عضو  هو 
وعضو  العرب،  والكّتاب  لألدباء  العام  االحتاد  وعضو 
احتاد الكّتاب العرب، كام ّأنه رئيس حترير جملة )رشفات( 
من  العديد  نال  املوصل/العراق.  يف  الصادرة  الثقافية 
وأّوهلا  والتأليفية،  األدبية  نتاجاته  عىل  التقديرية  اجلوائز 
الثانية  الدورة  العريب-  لإلبداع  الشارقة  مسابقة  يف  كان 
الذاتية  النقد األديب، عن كتابه« السرية  ١998- يف جمال 
األدب؛  حقول  يف  النتاجات  من  غزير  كمٌّ  له  الشعرية«. 

واملستجّدات  املتغرّيات  عكس  يف  الرواية  دور  إبراز 

التي رضبت فوضاها حال الفرد واجلامعة يف املجتمع 

الغريب-األمريكي  الغزو  من  عانى  الذي  العراقي 

وغزو مجاعة تنظيم داعش املزعوم. وسنحاول يف هذا 

التي  املحورية  األسئلة  من  عدد  عن  اإلجابة  البحث 

الرواية  العنوان، من مثل: ما دور  تصّب يف مضمون 

يف عكس الصورة الصادقة ملجريات األحداث يف بنية 

الزمن؟، كيف  العراقي عىل مدى عقود من  املجتمع 

استطاع األديب والروائي حممد صابر عبيد أن يرصد 

السياسية  احلياة  بمفاصل  أمّلت  التغرّيات التي 

آثار  ما  وغريها؟،  والدينية  واالجتامعية  واالقتصادية 

دخول تنظيم الدولة املزعوم عىل إيديولوجية النسيج 

سّخر  كيف  واجلامعة؟،  الفرد  مستوى  عىل  العراقي 

ألجل  لروايته  واألسلوبية  الفنّية  اللغة  ُعبيد  الروائي 

تاريخ  من  مهمة  تأرخيية  حقبة  مستجّدات  عكس 

قبله  ومن  داعش  تنظيم  بدخول  واملرهونة  العراق 

الغزو األمريكي للبالد؟. وسنحاول عب تتّبع أجوبة 

هذه األسئلة وغريها من األسئلة، الوقوف عىل دراسة 

عالقتي التأّثر والتأثري الكامنة بني األدب- عب رضب 

التي  واإليديولوجيات  واحلقائق  والوقائع  الرواية- 

معمعة  يف  العراق  دخول  إّبان  جديد  بشكل  تبلورت 

انعكست عىل  الداخلية واخلارجية والتي  الرصاعات 

واإليديولوجية  العراقي  الفرد  أكثر من حمور؛ كفطرة 

باكورة  الرواية  جمال  دخل  ومؤّخًرا  ونقًدا،  ونثًرا  شعًرا 
أعامله الروائية املعنونة بِـ »خطأ مقصود«.

خطأ مقصود، حممد صابر ُعبيد، ص333.
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العراقية،  واألرسة  واللجوء،  واهلجرة  املكتَسَبة، 

واهلوّية واالنتامء و... وغريها من املحاور.

التحليي  الوصفي  املنهج  الدراسة عىل   وستعتمد 

والعسكرية  السياسية  الظواهر  من  مجلة  معاجلتها  يف 

أسباهبا  عىل  للوقوف  و...؛  والفكرية  واالجتامعية 

العراق،  املجتمع  بنية  عىل  آثارها  وملعرفة  ونتائجها 

إضافة إىل االعتامد عىل املنهج النقدي يف عملية تقديم 

أخرى  جهة  ومن  األديب،  لألثر  الذوقية  االنطباعات 

جمتمع  قراءة  يف  السيوسوثقافية  الرؤيا  عىل  سُيعتمد 

إىل  الدراسة  وستخلص  شخصياهتا.  وحتليل  الرواية 

تقديم عدد من النتائج التي من شأهنا أن توضح أبعاد 

العالقة بني الدراسات األدبية املختلفة ووقائع احلياة 

نموذًجا-،  العراقي-  جمتمع  يف  واالجتامعية  الفردية 

اإلنساين  الدور  متاهي  أمهية  عىل  النتائج  سرتّكز  كام 

والدور األديب للكاتب يف تصديه لعملية تقديم صورة 

لام جيول يف جمتمعه بكل موضوعية  فنية صادقة  أدبية 

وحيادية.

الروائي . ١ التخييي  الفضاء  يف  رسيعة  قراءة 

لرواية <خطٌأ مقصوٌد>:

الفضاء  أبواب  طرق  إىل  الدراسة  هذه  تسعى 

نفسه  يقّدم  للروائي ملحمد صابر عبيد وهو  التخييي 

وقد  الروائي،  وهي  جديدة  أدبية  بصفة  للمتلّقي 

األوىل  املّرة  وهذه  وشاعًرا،  وناقًدا  أديًبا  عليه  اعتدنا 

مقصود–  خطأ  رواية–  الروائي.  بصفته  نقابله  التي 

الواقعية  خّط  كان  وقد  له،  روائي  عمل  أّول  هي 

االجتامعية بوصلة الروائي يف رسدياته، هذه الواقعية 

التي ال تنفصل عن اإلنسان الفرد ضمن مجاعته وبيئته 

خطأ  لرواية  احلكائية  الرسدية  النصيّة  متتّد  وزمانه. 

مائة  ثالث  إىل  وصلت  ورقية  مساحة  عىل  مقصود 

خلق  مهمة  هبا  ُأنِيَط  وقد  صحيفة،  وعرشين  ومخس 

العراقي  الواقع  رحم  من  مولود  ختييي  روائي  فضاء 

ومكاهنا  وزماهنا  بأحداثها  الرواية  شخوص  لصالح 

َدين بموضوعية عالية.  املَُحدَّ

التخييي/الواقعي  الفضاء  هذا  يف  الكاتب  يعالج 

وأوالده  عيد(  الرزاق  )عبد  الساعايت  عائلة  قصة 

)سميحة(،  وأّمهم  وسمر(  وسالم  )عامد  الثالثة 

التابعة  محيص  الشيخ  منطقة  يف  يسكنون  والذين 

لناحية زّمار يف قضاء املوصل يف العراق، مسقط رأس 

حتى  الساعات  تصليح  مهنة  األب  امتهن  الكاتب. 

درجة  إىل  وتاجر  كمصّلح  فيها  صيته  وذاع  احرتفها، 

َمْعَلاًم من معامل منطقة سوق الرساي حيث  أّنه أصبح 

دخوهلا  بعد  داعش  مجاعات  من  األب  ُيعَتَقل  ُدّكاُنه. 

املوصل وتنقطع أخباره، لُِيسَمع بعد ذلك بأنه ُأعِدم. 

أّما االبن )عامد( فكان يعمل يف فرٍن يف سوق الرساي 

الذي عشقه مذ كان صغرًيا، يصطحبه والده معه إىل 

هذا السوق ليعّلمه مهنته، لكنّه اختار أن جيد ذاته يف 

)سمر(  أّما  واحللويات.  اخلبز  إلنتاج  معمل  تأسيس 

كلية  يف  تدرس  كانت  للعائلة،  الوحيدة  البنت  فهي 

الذكاء  من  موفور  نصيب  هلا  طموحة  فتاة  الصيدلة، 

داعش  ضحايا  من  ضحية  غدت  ولكنها  واألنوثة، 

ألمري  رخيصة  َسبِيَّة  إىل  وحّولوها  استباحوها  الذين 

من أمرائهم. 
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متواضع؛  حضور  هلا  كان  فقد  األّم )سميحة(  أّما 

تفكك  مصابات  تعيش  لكيال  هبا  الكاتب  من  رأفًة 

زوجها  وإعدام  للمنطقة  داعش  احتالل  بعد  العائلة 

كبدها  فلذة  وهجرة  داعش،  يد  عىل  الرزاق(  )عبد 

هذه  قلب  حيتمل  فلم  أوروبا،  إىل  )سالم(  األوسط 

توالت  التي  واآلالم  املآيس  حجم  املفجوعة  األم 

من  زائدة  جرعات  حتّملها  عدم  جّراء  فامتت  عليها؛ 

الوجع والقهر والكآبة.

احلبكة  يمّثل  والذي  األوسط،  االبن  )سالم( 

وجمتمعه  ذاته  عىل  متردّية  نزعة  ذا  كان  الروائية، 

ألامنيا  إىل  هاجر  لذلك  بلده؛  يف  القرار  أسياد  وعىل 

يف  دراسته  تارًكا  املنطقة،  عىل  داعش  هجوم  ُبعيد 

مزدوجة  مطلقة  بامرأة  تزوج  وهناك  الزراعة،  كلية 

جنسيتها  جانب  إىل  األلامنية  اجلنسية  حتمل  اجلنسية؛ 

تأمني  يف  لتساعده  هبا  وارتبط  اللبنانية،  األصلية 

جمتمعه  مع  والتأقلم  واالستقرار  االندماج  أسباب 

أوراقه  ترتيب  يف  انشغاله  من  الرغم  وعىل  اجلديد، 

ختاطب  روحه  كانت  فقد  اللجوء،  بالد  يف  اجلديدة 

إىل  أرسلها  باليد،  مكتوبة  بريدية  رسائل  عب  عائلته 

عائلته بشكل فردّي كّل باسمه وصفته، وقد شّكلت 

عندما  الرواية  هناية  يف  ا  رسديًّ منعطًفا  الرسائل  هذه 

بريد  املوظفة يف قسم  األمني(  )فوزية  يد  إىل  وصلت 

عذرية  عىل  بالتعّدي  لنفسها  سمحت  والتي  بغداد، 

جذهبا  أن  بعد  الفضول؛  بداعي  وقراءهتا  الرسائل 

كام  الرسائل،  اخلارجي  الغالف  عىل  سالم(  خّط) 

رسائل  أربع  إرساله  سبب  معرفة  فضول  استهواها 

منفصلة ألفراد عائلته!. رأت )فوزية األمني( يف هذه 

ن يف الامدة  الرسائل مادة فنّية رسدية تستأهل  أن تَضمَّ

الرسدية للرواية التي يعمل زوجها )مصطفى الفيل( 

توظيف  إىل  بدوره-  سارع-  والذي  كتابتها،  عىل 

وواضح،  رصيح  بشكل  روايته  يف  )سالم(  رسائل 

تشويقية  درامية  مادة  العائلة  هذه  قصص  من  متخًذا 

اإلحساس  )فوزية(  يالزم  ما  لرواتيه. ولكن رسعان 

ما  فتطلب من زوجها جتريد روايته من كّل  بالذنب؛ 

يمّت بصلة إىل رسائل )سالم(؛ عّلها تكّفر عن يشء 

من ذنبها وذنب خرقها مهنية وظيفتها اإلدراية القائمة 

عىل أساس من الرسّية واألمانة والتكّتم، ومع رفض 

زوجها طلبها تتأزم عالقتهام إىل درجة استحال بعدها 

اجتامعهام حتت سقف بيت الزوجية، لُِيصبَح موضوع 

ا  ا جديًّ نرش الرواية- بعد ذلك- بتحويرها اجلديد حتديًّ

األمني(  فوزية  الزوجة)  هّددت  إذ  الزوجني،  هلذين 

زوجها) مصطفى الفيل( بأن مبادرة نرش الرواية هي 

إيعاز ضمني ينزل منزلة ورقة طالق تنهي عالقتهام. 

وقد  الرواية  الفيل(  بنرش)مصطفى  الرواية  تنتهي 

غرّي عنواهنا من )خطأ يف ترتيب املكعبات إىل عنوان 

جديد هو )خطأ غري مقصود(، مع االحتفاظ بأغلب 

جعل  ممّا  سالم(؛  رسائل)  من  املنزوعة  التفاصيل 

حياهتا  إهناء  الرسعة-  وجه  وعىل   – حتاول  )فوزية( 

عىل  منها  إقداًما  عالية؛  بجرعات  منّوم  دواء  بتناول 

االنتحار غري املبارش. 

رجع  قد  األحداث  هذه  خالل  سالم  يكون 

دون  لبنان  إىل  زوجته  غادرت  أن  بعد  العراق،  إىل 
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رجعة، والتقى بمن بقي من أرسته. إًذا، هذه الرواية 

احلذرة  السريذاتية  من  مزيج  ِحكائي شائٌق، هو  رسد 

والتأريخ  التخييل،  تقانة  عب  االحرتاز  إىل  تلجأ  التي 

مصداقية  نطاق  عن  خترج  ال  ألحدوثات  الصادق 

واإليديولوجي  السوسيولوجي  والتوثيق  الزمكانية، 

وعىل  املوصل،  يف  العراق  جغرافية  شهدهتا  لوقائع 

سنة  من  حزيرايّن  بصيف  د  ُحدِّ فقد  الزمان  مستوى 

2014، واحلدث الروائي الدرامي الفارق هو احتالل 

تنظيم داعش للمنطقة.

الدراسة الفنية:. 2

تأرخيي  جتسيد  إىل  عبيد  صابر  حممد  سعى  لقد 

ملرحلة حساسة من تاريخ العراق، واملرتبطة بدخول 

العراقي،  املوصل  قضاء  إىل  املزعوم  داعش  تنظيم 

ولكون جذوره تنحدر من هذه البقعة اجلغرافية أّواًل، 

ولكونه عايش كامًّ ليس بقليل من معاناة أهل العراق 

الدولة  تنظيم  اجتياح  إزاء  بخاصة  واملوصل  بعامة 

للمنطقة، ومن قبله كانت معاناة االجتياح األمريكي 

فقد  السابق؛  اجلمهوري  الرئايس  النظام  أسقط  الذي 

جاءت روايته لتعكس مجلة واسعة من املتغريات التي 

العام للبالد، وأثرت عىل نحو خطري  أصابت اهليكل 

يف تشّكل نسيج شعبي جديد حيمل إيديولوجية خمتلفة 

عن إيديولوجية املواطن العراقي املعهود، كام حاول 

أن  أجل  من  الروائي  األديب  الفن  يوّظف  أن  عبيد 

يكون مرآة مصقولة تظهر الواقع السيايس والعسكري 

املعيش  والثقايف  والديني  والفكري  واالقتصادي 

يف  فنيًّا  انعكس  الذي  األمر  الرواية؛  زمكانية  ضمن 

الواقع  عن  ينفصل  ال  األدب  أّن  وأظهر  مروّياته، 

بحال من األحوال، إضافة إىل إظهار التعالق الوطيد 

باإليديولوجيا  األديب  أو  الكاتب  إيديولوجية  بني 

يف  التعالق  هذا  ظهر  وقد  العراقية،  للبيئة  املجتمعية 

يف  ذكره  عىل  سنأيت  ومدروس  فنّي  بشكل  الرواية 

مقامات الحقة.

مع  الفردية  األحدوثة  تتعاور  الرواية  هذه  يف 

النسيج  داخل  بينها  فيام  متعالقة  اجلامعية  األحدوثة 

احلكوايت للرواية ضمن حقل السوسيوثقافية؛ وُيعنَى 

املصطلح سوسيولوجيا الثقافة بتحليل طبيعة العالقة 

ومعطيات  الفكري  اإلنتاج  أنامط  بني  املوجودة 

يف  اإلنتاج  هذا  وظائف  وحتديد  االجتامعية،  البنية 

الطبقي،  أو  التنضيدي  الرتكيب  ذات  املجتمعات 

تتمثل- الثقايف  امليدان  يف  السوسيولوجية  فاملسامهة 

بالرضورة- يف تفسري الظواهر الثقافية أو اإليديولوجية 

املوضوعية  باملعطيات  إطار عالقاهتا  بصفة عامة، يف 

لصريورة املجتمعات)1(.

باتلر كريستوفر  األمريكي  العقيدة  عامِل 

النّص األديب  Christopher Butler قضية تفسري 

كتاب  يف  مضّمن  بحث  يف  إيديولوجي  أساس  عىل 

إىل  وعزاها  واأليديولوجية(،  والتفكيك  )التفسري 

ركنني:

ُأُطر االفرتاضات واألفكار التي تشّكل رؤية    -

القارئ للعامل، والتي ُيفهم من خالهلا النص. وهو ما 

يسميه بخلفية املعلومات األساسية.

)١(   سوسيولوجيا الثقافة، الطاهر لبيب،  ص١١-١2.
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استخدام هذه املعلومات األساسية استخداًما    -

واعًيا، وهو ما يسميه بمرشوع الفهم والتفسري.

ويصف )باتلر( أُطر التفسري املختلفة وخططه بأهنا 

اإلرشادية  للنظم  العلوية  والنفسية  العقلية  النظائر 

االجتامعية، أو نظم املعاين والدالالت يف ثقافة معينة، 

وتقوم  هذه األطر عىل مبدأ حماكاة الواقع، فاملواقف 

عن  بمعارفنا  ترتبط  األدبية  النصوص  تصّورها  التي 

العامَل، وباألساليب التي ُيلَجأ إليها يف فهم هذا العامل 

بعض  عىل  يركز  نّص  وكل  معه.  والتعامل  وتفسريه 

األنامط والنظم احلضارية التي متّثل القيم املعيارية يف 

حياكي  النص  أّن  يفرتض  القارئ  إّن  أي  النصوص؛ 

التجارب  عّينات  من  عّينة  وخيتار  ما،  بصورة  العامل 

عالقة  ولكن  غريها،  دون  عليها  ويركز  اإلنسانية 

العقائدي  باإلطار  أو  اخلارجي،  بالعامل  األديب  النص 

أو الفكري السائد خارجه ليست عملية تصوير تعتمد 

النص -عادة-  إّن  إذ  البسيطة فحسب،  عىل املحاكاة 

ما خيفي حقيقته عنّا بام هو نّص أديب خيايل مصطنع، 

ويقّدم إلينا نفسه بوصفه واقًعا يصل إلينا عب حاجز 

شفاف)1(.

ازدواجية  عن  ببعيد  عبيد  الروائي  يكن  مل   

بل  روايته،  شخصيات  من  بعض  يف  اإليديولوجية 

عىل العكس من ذلك، كان يعرف كيف يرسد احلدث 

املعيش يف  احلال  تعكس  فنية  روائية  بطريقة  الدرامي 

أخرى،  ودراسات  واإليديولوجية  والتفكيك  التفسري     )١(
وما  ص63   ،١١8-60 باتلر  وآخرون،  إجيلتون  تريي 

بعدها.

عاشها  التي  العامة  األحداث  عب  املوصل/العراق 

نموذج العائلة العراقية متمّثالً يف عائلة الساعايت) عبد 

الرزاق عيد(، إذ إّنه من خالل هذه العائلة قام بعملية 

رضبت  التي  اخلارجية  املتغريات  عىل  رسدي  عطف 

الاميض؛  القرن  ثامنينّيات  منذ  العراقي  املجتمع  بنية 

ابتداًء من حربه مع إيران مروًرا باالجتياح األمريكي-

داعش  تنظيم  بدخول  التسعينّيات،وانتهاء  يف  الغريب 

توازنية  عالقة  للقارئ  فقّدم  عام2015،  صيف  يف 

قرأ هبا سري اخلط البياين املتسارع واملتصاعد للحدث 

عىل  وأّثر-  العراق  أصاب  الذي  اخلارجي  الرسدي 

مستويات  تغيري  يف  املبارش-  وغري  املبارش  املستوى 

نقرأ-  واجلامعة.  الفرد  لدى  والثقافة  والفكر  الوعي 

صورة  سالم(  األوسط)  االبن  شخصية  يف  مثالً- 

املواطن العراقي الرشيف والنزيه والطموح والواثق، 

ويف الوقت نفسه نقرأ يف اخللفية البرصية التي اختارها 

من  مزيج  هي  هّدامة  فوىض  الصورة  هلذه  الكاتب 

والنزاهة واألخالق  والعدالة  التكافؤ  مبادئ  انحالل 

انحالل  الطبيعي يف ضوء  إذ من  واالنتامء،  واملواطنة 

الفرد هويته  يفقد  أن  املبادئ جمتمعة- وغريها-  هذه 

وكينونته وذاته؛ فيكون خيار اللجوء إىل بالد الغرب 

العراق  شباب  من  سالم(  ألمثال)  وأخرًيا  أّواًل  حالًّ 

وشباب املجتمع العريب. ولكن ما هيّمنا ههنا هو براعة 

رسدياته  يف  فردي  نموذج  توظيف  يف  عبيد  األديب 

ومروياته هبدف اطالع القارئ عىل التحوالت اجلذرية 

دخول  قبل  العراقي  املجتمع  فوضاها  رضبت  التي 

تنظيم داعش، ونجح يف عزو موجات اللجوء العربية 
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من  نابع  وجوهري  رئيس  سبب  إىل  أوروبا  صوب 

واإليديولوجية  واالجتامعية  االقتصادية  البنية  تغيري 

خاص،  بشكل  والعراق  عام  بشكل  العربية  للمنطقة 

مستوى  عىل  املجتمع  بنية  يف  ينخر  التغرّي  هذا  ومثل 

طبيعية  فعل  ردود  توّلد  إىل  فُيصار  واجلامعة،  الفرد 

عبيد  يقول  ومنحاه.  املتغرّي  طبيعة  مع  طرًدا  تتناسب 

عىل لسان الشخصية ) سالم( يف حواره مع صديقه) 

والعسكرية  السياسية  باألحداث  تأّثر  الذي  خالد( 

واالقتصادية للبالد ُبعيد دخول داعش، وكان كثرًيا ما 

يمنع    ) سالم( من اخّتاذ قرار ترك البالد بدافع االنتامء 

ووطنيته  انتامءه  باع  خالد  أي  نفسه؛  وهو  الوطني، 

إيديولوجيته  يف  تغرّي  بسبب  داعش  لصالح  العراقية 

الذاتية والوطنية يف زمان الحق لزمن احلوار اآليت:

حبيبتك  الرائعة،  أرستك  ترتك  ُجننت؟  هل   ->

سهاد، ودراستك ومستقبلك وعملك الذي حتّب يف 

التصميم؛ إذ يدّر عليك مبلًغا ال بأس به وأنت تفّكر 

يف تطويره ليكون مؤسسة كبرية يف قابل األّيام، وترتك 

أصدقاءك وذكرياتك وأحالمك وجذورك يف مدينتك 

التي طالام تغنّيت هبا تارخًيا وحارًضا؟ ال بّد أّن عقلك 

أصابه نوع من االنحراف أو اخلرف.

كام  الصواب  جادة  عن  عقي  انحرَف  رّبام    -

تقول يا صاحبي، ما الذي ينقصني كي أغامر كام غامر 

أمباطوريات كبى يف  قبي كثري من األذكياء، وبنوا 

اخلارج، أنا شاب يف مقتبل عمري، ولدّي من الذكاء 

الفرص  أرباع  بل  أنصاف،  أستغّل  أن  يل  يسمح  ما 

ألحقق شيًئا مهامًّ طالام حلمُت به.

-  طيب ولامذا ال حتّقق أحالمك هنا يا أخي، أمل 

يتمّكن غريك أيًضا من بناء أنفسهم يف وطنهم من دون 

املغامرة باحلياة واملستقبل والذاكرة؟

حدود  يف  إاّل  يسمح  وال  حمدود  الوطن  ال،    -

قفزات  يقفزوا  أن  مثي  املواهب  ألصحاب  ضيقة 

الوطن  العظيمة،  األهداف  نحو  الزمن  ختترص  كبى 

يكيل بمكيالني، وينظر إليهم بعينني خمتلفتني متباينتني.

ذلك  يفعلون  من  هم  واملسؤولون  احلّكام    -

ألن الوطن قيمة اعتبارية نصنعها أنا وأنت، فال يصّح 

وصم الوطن بالنفاق.

الوطن،  هم  عندنا  واملسؤولون  احلكام    -

يشرتون ويبيعون فيه كام يشاؤون كأّنه ملك أجدادهم 

الامل والشهرة خلف  ونحن خرجنا من شّق احلائط، 

احلدود يا صديقي.

-  وهل األهداف العظيمة ال تتحقق إال بكثرة 

الامل، وأن تصبح مليونرًيا؟

من  وَدْعَك  األساس،  هي  الامدة  طبًعأ،    -

تتحّدث  التي  الفارغة  الباطلة  الرومانسيات  هذه 

وسلسلة  الوطن  وحّب  واملبادئ  األخالق  عن 

تفعل  وال  تسمن  وال  تغني  ال  التي  املصطلحات 

مفاهيم  منظومات  كلها  األمل،  تسويف  سوى  شيًئا 

يفرضها أغنياء وأصحاب السلطة علينا نحن الفقراء 

لكبح مجاحنا وترويعنا واحلّد من طموحات املوهوبني 

هذه  يف  أثق  أعد  مل  فينا،  الكبار  والعشاق  واملتمردين 

املسّلامت اخلرقاء التي خيشى أكثر الناس جمّرد مناقشتها 

أو النظر فيها أو مساءلتها.
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باملبادئ  تعرتف  ال  أّنك  هذا  من  أفهم    -

واألخالق مثالً؟

- ال أقصد هذا بالضبط، فهي عىل العموم مفاهيم 

باب  يف  لتدخل  والسياسة  بالدين  عندنا  وُتقّيد  نسبية 

تعيش  كثرية  أموال  بال  لكن  الشائكة،  املمنوعات 

ومتوت وأنت يف مساحة حياة ضيقة ال تتسع ألصغر 

األحالم...>)1(.

 ويف مكان آخر يقول) سالم( يف جلسة رصاحة مع 

نفسه بعد معاينة نتائج التغرّيات اخلارجية احلاصلة يف 

الواقع العراقي املعيش:

وما  العرشين  يتجاوز  قليلة  أيام  وبعد  <عمري 

الزراعة  كلية  زلُت ضائًعا بني دراسة مرغم عليها يف 

ال يمكن أن حتقق واحًدا باملئة من طموحايت، ومكتب 

التصميم الذي يدّر عّي مبلًغا ال يكاد يكفي حاجيايت 

مع أنني مصمم جيد بشهادة الكثريين ممن يعرفون فّن 

التي  املسابقات  من  كثري  يف  شاركت  وقد  التصميم، 

الكبى  والرشكات  احلكومية  املؤسسات  عنها  تعلن 

أّن  مع  منها  أّي  يف  مرة  وال  أفز  ومل  تصاميم،  لعمل 

أشّك  ال  الفائزة  بالتصاميم  أقارهنا  حني  تصاميمي 

شبه  خطأ  ثمة  واألرقى.  األمجل  أهنا  يف  واحدة  حلظة 

مقصود يف مكان ما من األشياء ال تثري يّف سوى رغبة 

اهلجرة وترك هذا املكان املسجون بسلسلة ال متناهية 

من األخطاء....>)2( 

-2١2-2١١ ص  عبيد،  صابر  حممد  مقصود،  خطأ     )١(
.2١3

)2(   خطأ مقصود، حممد صابر عبيد، ص 2١7-2١6.

لقد سعى عبيد إىل تقديم قراءة ميدانية إزاء قضية 

عن  الرشقية  األنا  بحث  رحلة  يف  املفقودة  اهلُوّية 

عملية  عب  الوطن/العراق  يف  املفقودة  املعادل  أناها 

لتأّزم الواقع العراقي وانعكاساته عىل  قراءة مزدوجة 

)سالم(،  شخص  يف  متمّثالً  الفرد/املواطن  شخص 

انعكاًسا  الشخصية  هلذه  املَُقيَّدة  األنا  يف  وجد  وقد 

إجرائيًّا لقضية فقدان االنتامء واحلّس الوطني جتاه كيان 

الوطن،  ضمن  بالغربة  واإلحساس  العراقية،  الدولة 

وتفاقم شعور الضياع واحتضار الذات املطموح إليها 

يف املجتمع األم. 

النقدي  النقدية التي كانت تعتور املِخَيال  املعادلة 

املكان/  صريورة  يف  تكمن  النظرية  بصورهتا  لعبيد 

)سالم(  لدى  الصوري  الذهني  التشّكل  يف  الوطن 

الوطن،  الالمكان/  يف  متّثلت  مناقضة  صريورة  إىل 

جّراء معايشات اقتصادية وسياسية واجتامعية أحالت 

منعطف  إىل  للوطن  واإلجرائي  الشعوري  احلضور 

أن  جيب  التي  الوطن  لصورة  متاًما  مغاير  انعكايس 

يتمّثل هبا جتاه أبنائه وفق الرؤية املنطقية اإليديولوجية 

ينحو  ومن  العراق،  شباب  من  وأمثاله  لِـ)سالم( 

حتت  القابعة  العربية  املجتمعات  شباب  من  نحوهم 

سلطة الال سلطة؛ فبدخول داعش انتفى ما تبقى من 

سلطة  وباتت  سلطة  الال  إىل  الفاسدة  السلطة  معايري 

الوطن تابعة لسلطة داعش، هنا وحتت هذا التناقض 

العراق/ ككيان  سائد  عظيم  كيان  حتّول  يف  املريب 

املوصل، بغّض النظر عن الفوضوية والال عدل التي 

الدخيل  التنظيم  لكيان  تابع  كيان  إىل  حتكمه،  كانت 
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واهلُوّية  الذات  عن  البحث  دّوامة  يف  اجلميع  أدخل 

واملكان والسيادة واالنتامء. 

مكان  الال  إىل  اجلغرايف/املوصل  املكان  تناهى 

عن  ُيبَحث  أن  بّد  ال  فكان  ُهوّية؛  والال  ذات  والال 

مكان بديل وأنوّية بديلة وذات بديلة توّفر ملن يبحث 

عنها بدائل موضوعية ألساسيات اإلنسانية والعدالة 

وال  والواجبات،  احلقوق  وتوازن  الفرص  وتكافؤ 

ترّبى  حيث  الغرب،  بالد  يف  إاّل  البدائل  هذه  تتوافر 

ُمكَتسَبة  تنمية ذهنية عقلية جديدة  جيل )سالم( عىل 

هو  الوطن  األم/  املكان  يف  ما  أّن  ترى  فطرية  ال 

تكمن  مهمتها  ومتبخّرة،  ورّنانة  فارغة  شعارات 

والعدالة  والتكافؤ  املواطنة  بحق  تنادي  أن  يف  فقط 

واحلرّيات، وهذه املنشودات ال ُتنَشد يف الوطن بل يف 

بالد الغرب، وفق ُسنَّة من سبق من املهاجرين ونقالً 

عن أحاديثهم املتواترة حول اللقاء بمفقودات الوطن 

هبذا  الثقة  ميثاق  عىل  ُبنَِيت  التي  الطموحات  وحتقيق 

الوطن ولكن خاَب من آَمَن وطنه عليها، فَغَدت ألامنيا 

بالنسبة لِـ)سالم( وأترابه بمنزلة وطن بدل ضائع. 

هذه  حييل  يعقد  وهو  عبيد  األديب  تفنّن  لقد 

ا عب قصة  املعادلة النقدية النظرية إجراًء روائيًّا رسديًّ

)سالم( الباحث عن املكان والذات واألنا اآلخر بعد 

أن شعر بأّن أناه بدأت باالغرتاب عنه وهو يف املكان 

والّدين  واللغة  اجلغرافيا  معايري  تقول  كام  الصحيح 

عبيد  واستطاع  شابه.  وما  اإلنسان  حقوق  ومنظامت 

الواقعية املهزوزة  القصة األرضية  أن يرسم عب هذه 

لبلد كالعراق، والتي استند عليها) سالم( وهو يعقد 

األديب  لنا  فكشف  الوطن،  يف  له  سطر  آخر  بكتابة 

العراقي  بالواقع  مشت  متداخلة  ختّبطات  عن  عبيد 

شملت  البالد  ففوىض  بناء،  والال  حّل  الال  صوب 

الفردية  احلقوق  وغياب  االقتصادية  املوارد  ضعف 

العراقي  يربط  الذي  احلبل  وانفصام  واجلامعية، 

املحسوبيات  واستفحال  الرشى،  وشيوع  بوطنه، 

الشأن  ثّلة من أصحاب  بيد  القرار  فصار  والواسطة، 

ما  إىل  الوضع  تفاقم  داعش  دخول  ومع  املتنّفذين،  

هو أسوأ؛ إذ ُولِدت دويلة داعش داخل دولة العراق 

فرضبت أطناب هذه الفوىض جوانب احلياة السياسية 

واإليديولوجية،  والدينية  واالقتصادية  واالجتامعية 

التغريات  هذه  من  كبري  بجزء  قارئه  عبيد  أحاط  وقد 

الطارئة التي استلزمت منه أن خيتار نقطة تبئري روائي 

الواقع  ترشيح  خالهلا  من  يستطيع  ومدروسة  متقنة 

إليها.  واملؤول  واملستجدة  الراهنة  املعطيات  ضمن 

األدبية  الدراسات  إّن  بالقول  لنا  يسمح  ما  وهذا 

املعيشة،  الواقعية  بالتطورات  تتأّثر  أن  من  هلا  بّد  ال 

ترسد  حني  الرواية  فّن  يف  مالحظته  ُيمكن  ما  وذلك 

رسًدا تأرخييًّا واقع جمتمع ما كاملجتمع العراقي، وهذا 

الرسد يتأّثر فنيًّا عىل مستوى الشكل واملضمون حني 

أحدوثات  لعرض  مناسًبا  ا  تبئرييًّ موقًعا  الرواي  خيتار 

موقع  هو  التبئريي  موقعه  فكان  احلاصلة،  التغريات 

سعيد  الناقد)  تعبري  حّد  عىل  العليم  الضمني  الرواي 

مقصود(  رواية)خطأ  يف  الكاتب  خيتبئ  إذ  يقطني(، 

بمنزلة  تكون  هنا  الكاتب  وموضعية  الراوي،  خلف 

العالقة  م  وُتَقسَّ النّص.  داخل  للكاتب  الثانية  الذات 
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بني الراوي املروي له ضمن العالقات اآلتية:

الكاتب الضمني: الراوي يكون كذات ثانية    -

معادلة للكاتب داخل البنية الروائية.

الراوي غري املعروض: الراوي غري ممرسح يف    -

النص؛ أّي غري متلّبس للشخصية أو متامٍه معها.

الرواي  مالمح  تظهر  املعروض:  الراوي    -

وأفكاره جلّية؛ أّي إّنه يتامهى مع الشخصية)1(. 

فيام حّدد جمموعة من النّقاد الغربيني مفهوم الراوي 

وموقعه من البنية الرسدية عىل الشكل اآليت:

معرفته  تكون  من  وهو  العليم:  الراوي    -

الشخصية  معرفة  من  أعىل  درجة  عىل  باألحداث 

نفسها.

الراوي حمدود العلم: ومعرفته تساوي درجة    -

معرفة الشخصية.

من  أقّل  معرفته  تكون  العلم:  قليل  الراوي    -

معرفة الشخصية، وهو يعّول عىل الشخصية أن ُتبدي 

أمام  إّنه  أي  تقّدمه؛  ما  له  وتكشف  عنه،  خفي  ما  له 

رؤية خارجية تتّبع كل ما يصدر عن الشخصية.)2( 

الرواية،  فّن  جمال  يف  يشيع  مصطلح  إًذا  فالتبئري 

وجمال النقد الرسدي، ويعني باختصار حتجيم مسافة 

معلوماته.  وحرص  وتقليصها،  الراوي  عند  الرؤية 

والعناية بزاوية النظر إىل الشخصية وأفعاهلا، والرواية 

الرسدي  اهليكل  يف  بؤرة  وجود  خالل  من  وأحداثها 

)١(   حتليل اخلطاب الروائي) الزمن، الرسد، التبئري(، سعيد 
يقطني، 284-283-282.

)2(   نظرية الرسد من وجهة النظر إىل التبئري، جريار جينيت 
وآخرون، ص١١4-١١5. 

حتّدد إطار الرؤية)3(. ويف رأي الناقد )لطيف زيتوين( 

يندر وجود  أّنه  الرواية(  نقد  يف معجمه)مصطلحات 

التبئري  ألّن  التبئري؛  من  واحًدا  صنًفا  تعتمد  روايات 

االنتقال  الذي خيلقه  األثر  الرواية  يضّيع عىل  الواحد 

قد  ما سبق، نجد عبيد  بناًء عىل  آخر)4(.  إىل  تبئري  من 

يملك  علياًم،  مقصود(  راوي)خطأ  يكون  أن  اختار 

موضوعية  قراءة  تقديم  من  يمّكنه  ما  املعلومات  من 

حيادية للكّم التغرّيايّت الامثل يف بنية املجتمع العراقي 

استالم  قبل  احلاكمة  أنظمته  مفاصل  نخر  والذي 

داعش لدّفة القيادة عب بوابة املوصل، ونتج عن ذلك 

والدة معطيات تغرياتية جديدة أّثرت يف طبيعة الوعي 

مل  والذي  سالم(،  العراقي)  للمواطن  اإليديولوجي 

ينظر إايه الرواي نظرة فرد أو كينونة شخصية مستقلة؛ 

إْن  وفاعل  إجرائي  نموذج  أّنه  عىل  إليه  ينظر  كان  بل 

العريب  الشباب  نامذج  نموذج آخر من  ِقيس عليه أي 

بالدهم  سياسات  تسعفهم  مل  ممّن  واملثقف  الطموح 

سقف  حتت  ورغباهتم  أحالمهم  ترمجة  يف  املتذبذبة 

يسّمي  فعبيد  وظلاًم.  وفساًدا  فوىض  املتآكل  الوطن 

الرصحية،  بمسّمياهتا  األمور  التبئريي  موقعه  من 

واملتغريات  واحلقائق  واملسّلامت  الثوابت  ويصور 

انسيايب متعاور يمّر فيه عىل كل شاردة وورادة  برسد 

يف معمعة التخبط املتوّلد يف حمافظة املوصل.

)3(   نظرية الرسد من وجهة النظر إىل التبئري، جريار جينيت 
وآخرون، ص١١١.

)4(   معجم مصطلحات نقد الرواية، لطيف زيتوين، ص40.
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ما  عاش  العليم  الضمني  الراوي  وعبيد 

موضوعيًّا  بديالً  يمثل  األخري  ولعّل  عاشه)سالم(، 

ذاقه)  ما  ذاق  عبيد  ألّن  بينهام؛  املشرتكة  لألنا  معاداًل 

عىل  ونتائجها  وآثارها  احلروب  ويالت  من  سالم( 

خارج  اهلجرة  بعدئٍذ  وقرر  والبعيد؛  القريب  املدى 

مقصود(  خطأ  صاحب)  حرص  لذلك  العراق. 

الذي  بالشكل  التبئري  مصطلح  بتطبيق  العناية  عىل 

يضمن له تقديم رؤية رسدية تبئريية، تّتسم بالتناظرية 

فنيًّا يف  له، ونجح  واملروي  الراوي  بني  ما  واالّتساق 

عطف قرارات الفرد العراقي عىل األسباب والدوافع 

موقعه  الرواي  اخّتاذ  من  مناص  ال  فكان  اخلارجية؛ 

املحكّيات  ورضورات  انسجاًما  السابق  التبئريي 

بأدّق  واسع  علم  عىل  يكون  أن  عليه  تفرض  التي 

تفاصيل التطورات العسكرية والسياسية واالقتصادية 

عليه  تفرض  كام  بالعراق،  أمّلت  التي  واإليديولوجية 

االجتامعية  التغرّيات  جزئيات  الوعي  كل  يعي  أن 

املرصودة بعناية رسدية فائقة؛ ليقدم للقارئ- بعد هذا 

وذاك- النتائج املرتتبة عىل هذه اإلحداثيات املعيشة، 

وغريية  وحيادية  وموضوعية  جرأة  بكل  وليطرح 

الذي  األمر  العراقي،  املواطن  إليها  آل  التي  املآالت 

طرف  من  املعتمد  التبئري  إّن  باطمئنان:  نقول  جيعلنا 

يف  جتاوزها  يمكن  ال  فنّية  رضورة  جاء  عبيد  الروائي 

مسلوب  ومواطن  مأزوم  وطن  عن  حديثه  معرض 

مقهور.

سالم(-   ( صديق  خالد(  شخصية)  إىل  بالرجوع 

والتي كانت الدراسة قد أجّلت احلديث عنه إىل حني 

جميء دوره يف الدراسة؛ إذ ينبغي للدراسة قبل اخلوض 

مفهومي  توضيح  عىل  تعّرج  أن  خالد(  شخصية)  يف 

لعّل   .)İdeology( اإليديولوجيا تنظريي ملصطلح 

أّدق تعريف وأشمل توصيف هلذا املصطلح هو ما ورد 

يف كتاب)مفهوم اإليديولوجيا( للكاتب والناقد )عبد 

اإليديولوجيا  مفهوم  <إّن  فيه:  ويقول  العروي(  اهلل 

فيوصف  ملموس  واقع  يعّب عن  ا  عاديًّ مفهوًما  ليس 

وصًفا شافًيا، وليس مفهوًما متوّلًدا عن بدهييات فُيحّد 

ا جمّرًدا. وإّنام هو مفهوم اجتامعي تارخيي، وبالتايل  حدًّ

ومناظرات  ورصاعات  تطورات  آثار  ذاته  يف  حيمل 

اجتامعية وسياسية عديدة. إّنه يمّثل تراكَم معاٍن، مثله 

يف هذا مثل مفاهيم حمورية أخرى كالدولة أو احلرية أو 

الامدة أو اإلنسان>)1(. 

للقارئ  حتمل  املعارصة  العربية  والرواية 

مقاربة  الكاتب  فيها  يراعي  زمكانية،  إيديولوجية 

الشخصيات  وإيديولوجيات  الشخصية  إيديولوجيته 

يف  السائدة  الواقعية  اإليديولوجية  جتاوز  دون  من 

العربية  الرواية  كانت  ولطالام  الرتوائي.  الفضاء 

الذي  بالواقع  وإنساين   أديب  ارتباط  عىل  املعارصة 

الروائّيون مهمة  الكّتاب  حتكي عنه، وقد عّول عليها 

املجتمعات  وإيديولوجيات  واحلقائق  الوقائع  نقل 

إىل القارئ بقوالب فنية، تلتزم اجلدية واملوضوعية يف 

وتبدالت عىل  تغرّيات  من  يعرتيه  وما  الواقع  تصوير 

مستوى املمكن واملأمول من جهة، والواقع واملوجود 

جديّل  <بناء  املعارصة–  فالرواية  موازية،  جهة  من 

)١(   مفهوم اإليديولوجيا، عبد اهلل العروي، ص5.
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جديد، هيتّم باإلنسان ال بالفرد، بالقضّية ال باملوضوع، 

غدا اخليال فيها أكثر تعقيدًا، والتصوير أثرى رمزّية، 

إىل  أقرب  املوسيقى  وأصبحت  داللة،  أبعد  والكلمة 

عىل  يطلق  املعارصة  ولفظة  والنّجوى>)1(.  اهلمس 

وتعّب  فيه،  ظهرت  الذي  بالعرص  ترتبط  التي  الّرواية 

عن التزامها بتصوير واقعه واحتياجاته الّسائدة)2(.

حتملها  التي  اإليديولوجية  اجلدلية  إىل  باالنتقال 

تأقلمّية  فعل  كرّدة  جاءت  والتي  خالد(،  شخصية) 

حساب  عىل  الشخصية  املصلحة  مع  متامشية  رسيعة 

املصلحة العامة أو العليا للوطن، نقرأ أثًرا فنيًّا معجًبا 

تبعيات  يف  عميًقا  يغوص  وهو  عبيد  الروائي  قّدمه 

كان  من  أّن  واملفارقة  املوصل.  داعش  تنظيم  دخول 

وشعارات  واملواطنة،  الوطنية  يف  سالم(  عىل)  يزايد 

العلاميّن-  ونقصد)خالد(  والدين-  واهلوية  االنتامء 

هو نفسه من انسلخ عن إيديولوجيته التي ُفطر عليها 

يفخر  الطبع،  علاميّن  اهلوية،  مسلم  عراقي  كمواطن 

بانتامئه جلغرافية العراق وتارخيه، ويزهو أمام صديقه) 

العراق  يف  البقاء  آثر  الذي  الوطني  بوعيه  سالم( 

املأزوم املتخّبط عىل أن يلجأ إىل بالد أوروبا. ويطالعنا 

عبيد عىل هذه املفارقة يف مشهد درامي حيمل يف داخله 

عنرص املفاجأة والتشويق؛ إذ ُبعيد رجوع) سالم( إىل 

العراق بعد ذيوع أخبار قرب حترير املوصل من سلطة 

داعش، اضُطّر إىل التنقل بني أكثر من بلدة ليصل إىل 

املوصل، ويف احلافلة التقى بِـ) أبو نوري( بائع اخلضار 

)١(    الشعر والشعراء- مجاليات القصيدة املعارصة، ص١0.
)2(   تطور الرواية احلديثة، ماتز جييس، ص5١.

والفاكهة، جارهم القديم، وبعد أن أعطاه ملّخًصا عن 

مصري أفراد عائلته وعّزاه بوفاة أبيه وأّمه وأخته سمر 

فكانت  )خالد(  صديقه  عن  بالسؤال  سالم(   ( بادره 

الصدمة الدرامية يف احلوار اآليت:

فأجاب  خالد،  صديقي  عن  ذلك  بعد  <...سألته 

بحرسة طويلة مصحوبة بامتعاض من ذكر اسمه:

خالد بن ميرس صاحب معمل الثلج؟- 

نعم.- 

أمل تسمع عن أفعاله؟- 

ومن أين يل أن أسمع وأنا مل ألتِق غريك؟- 

هذا الرجل لبن حرام وجمرم.- 

التنظيم، هو من قاد محلة -  أّنه أحد أمراء  تبنّي 

ضّد بيوت املسيحيني ورسقها يف حّي نركال، ورسق 

حمتويات الكنائس واألديرة، ووشى بعّمه اللواء الركن 

وتسّبب  الغني،  عبد  الطّيار  وابنه  الطّحان  صبحي 

النبي  تفجري جامع  عّراب  إّنه هو  وقيل:  إعدامها،  يف 

اجلامل  يف  غاية  هندسية  بطريقة  ُصّمم  الذي  يونس 

أفعاله  رائحة  تعاظمت  وبعدما  املعّلقة،  اجلنائن  تشبه 

وتعّددت  اختفى  األنوف  يزكم  بام  وانترشت  املشينة 

تصادم  إّنه  قال  من  منهم  اختفائه،  حول  الروايات 

معهم  واختلف  الكبار،  التنظيم  أمراء  من  بعض  مع 

املهمة  اآلثار  رسقة  بعد  الدوالرات  ماليني  حول 

وهتريبها إىل اخلارج، وقيل: إّنه ترك املوصل، وذهب 

إىل مدينة الّرّقة السورية، وقال أحدهم: إّنه شوهد يف 

مدينة سكاريا الرتكية حيث اشرتى هناك عامرة كاملة، 

ويدير رشكات بام رسقه من أموال، وكثرت األقاويل، 
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واهلل أعلم.

هياجم -  كان  الذي  العلامنية  األفكار  ذو  خالد 

أنواعه  بشّتى  التعّصب  ويمقت  والسلفية  األصولّية 

وأشكاله يتحّول إىل داعيّش؟ واهلل ال أكاد أصّدق!

صّدق يا أخي صّدق، أمثاله كصري لألسف، - 

وفصلهم،  وأصلهم  أنفسهم  وخانوا  مدينتهم،  خانوا 

من أجل مال سحت حرام، وتسّببوا يف قتل العرشات 

عن  العجاب  العجب  ستسمع  ذنب،  بال  الناس  من 

أفعاله وأفعال من يشبهونه من املجرمني واخلونة، فال 

تستغرب ممّا تسمع مني ومن غريي>)1(.

اجتامعية  أبعاًدا  شخص)خالد(  عب  عبيد  يقّدم 

وسياسية واقتصادية تتجىّل يف التُّهم املنسوبة إليه وإىل 

أمثاله؛ كالرسقة والقتل وتدنيس دور العبادة املسيحية 

األصل  من  والتجرد  اخليانة  إىل  إضافة  وهنبها، 

شخصية،  ألغراض  بالدين  واملتاجرة  والفطرة، 

وغريها  إعدامهم،  يف  والتسّبب  بأقاربه  والوشاية 

أفعال)خالد(  يف  التحقيقي  العرض  وهلذا  الّتهم.  من 

غرٌض فنيٌّ يرومه الكاتب؛ إذ يتقّصد رسد هذه الّتهم 

الواقع   إىل مسافة صفر مع  القارئ  ليقّرب  واملساوئ 

الديموغرافية  بنيته  تغرّيت  الذي  العراقي  املوصل 

لقطاء داعش وحاضنة شعبية من  بنية هجينة من  إىل 

سيطرته  بسط  التنظيم  هذا  عىل  سّهلوا  خالد(  أمثال) 

العربية.  املنطقة  يف  صنعوه  من  ومآرب  مآربه  وتنفيذ 

فكان ال بّد من حصول ردود أفعال قياًسا عىل التغرّي 

ص255-254- عبيد،  صابر  حممد  مقصود،  خطأ     )١(
.256

احلاصل يف النسيج الشعبي للموصل، فمن أّيد الدولة 

كاملة  إيديولوجيته  وغرّي  بالدين  وتاجر  معها  وعمل 

حظي بام حظي به) خالد(، ومن ثار ضد التنظيم لقي 

حتفه، ومن ارتىض وصمت كرًها نجا ولو مؤقًتا. 

داخل  املتسارعة  الدرامية  األحداث  هذه  مثل  إّن 

الفضاء التخييي للرواية- مع ميلنا إىل غلبة الواقع عىل 

التخييل- تركت أثرها عىل الواقع والفرد واجلامعات؛ 

اإليديولوجيا  تغيري  يف  النفوس  ضعاف  ارتأى  عندما 

السيايس  التطور  ركب  جياري  وتأقلاًم  مفاًزا 

امللموس  واإليديولوجي  والديني  والعسكري 

بّد  ال  كان  أخرى  جهة  ومن  املوصي،  املجتمع  يف 

لتسارعية احلدث الرسدي الدرامي املرتبط بمجريات 

ميدانية حتصل يف الواقع املعيش من أن ترخي بظالهلا 

مهنيته  موكل  فهو  الرسدية؛  الكاتب  أسلوبية  عىل 

جزئيات  ألبسط  الدقيق  الواقعي  النقل  مهمة  األدبية 

واالقتصادية  السياسية  الساحة  يف  احلاصلة  التغريات 

أّواًل  يقرأ  أن  عبيد  الكاتب  لزاًما عىل  فكان  والدينية، 

ليقرأ  وموضوعية،  بحيادية  احلاصلة  التغريات  كّل 

بعدها تبعياهتا وآثارها ونتائجها عىل مستوى املواطن 

بعد  لُيصار  املوصّي،  والشعب  املوصي/العراقي 

ذلك إىل مقاربة إيديولوجيا العنرص الدخيل) داعش( 

وإيديولوجيا أتباعه ممّن جاء هبم وممّن انضّم إليهم من 

إيديولوجية  بني  صدام  سيحصل  وطبًعا  العراقيني، 

النور(  )أبو  وجاره  )سالم(  وإيديولوجية  هؤالء 

الرؤى  لتضارب  الكاتب؛  خلفهم  ومن  وأمثاهلام، 

بنائه  يف  رشيك  الشعب  كّل  وطن  حول  والتأويالت 
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ومحايته. ونحن إذا ما قرأنا اإليديولوجيا املشرتكة ما 

بني فكر داعش وفكر أتباعه من أمثال) خالد( نقع عىل 

سياسة ممنهجة هتدف إىل نسف البنية التحتية للعنرص 

التنفري واإلساءة إىل سامحة  الديني، وتشوهيه بغرض 

عىل  نقع  كام  للدماء،  الدائم  وحقنه  وعدله  اإلسالم 

باقي  تكفري  إىل  األمهية  تويل  ميدانية  إجرائية  سياسة 

األديان، واستباحة دور العبادة، وجتنيد العنارص مقابل 

منافع شخصية وحظوة اجتامعية تعطيها ألفرادها كي 

تضمن والءهم املطلق هلم. ويف الناحية املوازية هناك 

االجتار  يرفضون  ممّن  وأشباهه  سالم(  إيديولوجيا) 

بالدين اإلسالمي لغايات جيوسياسية وإيديولوجيات 

متطرفة هي كفيلة بوأد جمتمع حّي حيمل تارخًيا عريًقأ 

كام هو احلال مع املجتمع العراقي.

مقصود>  <خطأ  رواية  يف  الشخصيات  ونامذج 

خاّصته،  اإلبداعي  التخييي  الفكر  صنع  من  هي 

ولكن من منظور النقد األديب ال يمكن التعامل معها 

كشخصيات ختييلية منقطعة عن الواقع، وهنا تفرض 

يكتب  أن  العراقي  املجتمع  عىل  الطارئة  التبدالت 

يكون  وأن  التخييل،  ال  الواقع  بقلم  رسدياته  الرواي 

أكثر رصاحة يف وسم األمور وترشيح الصورة الرسدية 

التغرياتية احلاصلة يف  ل عليها يف نقل املعطيات  املَعوَّ

جمتمع الرواية، وهذا ما فعله عبيد حني بدت مروياته 

أبعد  بشكل  ألحداثها  الواقعية  اجلوانب  عن  تفصح 

ما يكون عن التخييل الروائي وخلق الفضاء الروائي 

صوب  جنح  إذ  واملِخيال،  الواقع  فيه  يتعالق  الذي 

التمثيل الواقعي اجلريء عىل مستوى الزمان واملكان 

والشخصيات واألحدوثات بأسباهبا ونتائجها.

إّن الوقوف عىل عتبات النزاع احلاصل يف شخصيات 

الرواية يستلزم قراءة نقدية تربط النقد باأليديولوجية 

خاص  وبشكل  الشخصيات  هذه  ذهنية  يف  املتجّذرة 

األديب  النقد  ربط  مسألة  ويف  )سالم(،  شخصية 

البيطاين  والفيلسوف  الناقد  نجد  باأليديولوجية 

يف   )Terry Eagleton( إجيلتون  املعارص)تريي 

دقيًقا  تصّوًرا  يقّدم  واأليديولوجية(  )النقد  كتابه 

ومنطقيًّا لدور األديب ككاتب وناقد يف ترسيم حدود 

أّنه  ويرى  باأليديولوجية،  األدب  تربط  التي  العالقة 

يعرف  مل  بصورة  النّص  يعرض  أن  الناقد  عىل  جيب 

التي  الرشوط  بجالء  يبنّي  وأن  نفسه،  فيها  النّص 

فالنّص- من وجهة نظره-  النّص،  أسهمت يف صنع 

يصمت عن هذه الرشوط وخيفيها. كام يرى أّن األدب 

دائرة  ضمن  األفراد  إلدراج  وفاعلة  حيوية  وسيلة 

للتشكيل  املُدَركة حسيًّا  الرمزية واألشكال  األشكال 

ينجز  أن  األدب  ويستطيع  السائد،  األيديولوجي 

واملبارشية  والتلقائية  الطبيعية  بالطرق  الوظيفة  هذه 

االختبارية غري املتحققة ألشكال أخرى من املامرسة 

األيديولوجية. وإليديولوجية املؤلف اخلاصة بحكم 

اإلقليم  الدين،  القومية،  اجلنس،  االجتامعية،  الطبقة 

العامة  األيديولوجية  مع  مهمة  عالقة  اجلغرايف... 

األديب  النتاج  يف  تظهر  والتي  املجتمع،  يف  الراسخة 

للمؤلف، فال ُيعاَمل التشكيل األديب بمعزل عن هذه 

العالقة)1(. 

ص١5- إجيلتون،  تريي  واإليديولوجية،  النقد  ينظر:     )١(
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<خطأ  لرواية  األديب  النتاج  هذا  القارئ  تناول  إذا 

بالنقد  األديب  التحليل  عالقة  ناحية  من  مقصود> 

األديب، جيد أّن صاحبها قد عرض جتربة فردية لعائلة 

)عبد الرزاق عيد( عب جمموعة من التجارب اجلامعية 

فقط،  التحليل  بقصد  يعرضها  مل  فهو  االجتامعية، 

من  جمااًل  أوسع  <النقد  ألّن  ناقًدا،  إليها  تعّرض  بل 

التحليل، والنقد يتجاوز التحليل إىل احلكم عىل اآلثار 

التشكيل  ذلك  للقارئ  جليًّا  ظهر  لقد  األدبية>)1(. 

اإليديولوجي السائد يف حوار )سالم( وجاره القديم 

عىل  قارئه  عبيد  أطلع  احلوار  هذا  فعب  النور(،  )أبو 

داش  صبغة  عليه  طغت  مستجد،  اجتامعي  مناخ 

الدينية املتطرفة إيديولوجيًّا، ورسم عب احلوار السابق 

معطيات احلياة اجلديدة التي محلها معه هذا التنظيم إىل 

بصلة  متّت  املوصل، حياة ال  باب  العراق عب  داخل 

إىل سامحة اإلسالم وهنجه يف املواطنة وحرية األديان 

وقف  كام  العباد،  يف  اهلل  وتقوى  املقدسات  وصون 

عبيد  إيديولوجية  بني  حاصلة  تضادية  عىل  القارئ 

)خالد(،  شخصية  نموذج  عب  داعش  وإيديولوجية 

أن  بعد  الطارئ-  التشددي  فكره  بحّق  ُذكر  ما  فكّل 

كان علامنيًّا يعادي السلفية ثم أصبح إسالميًّا متشدًدا- 

وبحق ممارساته الفردية التي تدخل ضمن املامرسات 

من  رصيح  رسدي  إيعاز  هو  إّنام  للتنظيم،  اجلامعية 

ِقَبل  من  وأقرانه  )خالد(  أمثال  بمعاداة  عبيد  طرف 

.75-73
اجلواد  عبد  والتطبيق،  النظرية  بني  األديب  النّص  حتليل     )١(

املحص، ص١35.

محلة اإليديولوجية الوطنية الرصف احلّق، كام أّنه إيعاز 

ضمني بالتمّسك باإليديولوجية الشخصية التي ُفطر 

ُيساوم عليها  املعتدل والتي ال  املسلم  العراقي  عليها 

جتري  أن  أو  الشخيص  االنتفاع  يشوهبا  أن  تقبل  وال 

الوطنية  بالقيم  ومتاجرة  الدين  ممتطية  مصاحلها  وراء 

وبحرية أفراد الشعب وأفكاره وحرياته.

احلقائق وكشف  تعرية  األديب يف  يظهر دور  هنا   

املخبوءات والتشهري باملامرسات الباطلة ونرش الوعي 

إرشاد  عملية  نحو  منه  سعًيا  الوطني؛  اإليديولوجي 

قراءتية تضع املتلقي أمام تفاصيل املتغريات امليدانية 

والفكرية ليميل ميل األديب يف رفض أي انتهاك فردي 

أو اجتامعي حلرمة األوطان وحرية أفراده. ويف الوقت 

نفسه مل يُك عبيد لِيجّمل الواقع أو ُيعمل رتوًشا فيه، 

بل قّدمه كام هو بسلبياته وجتاوزات أفراده ومجاعاته، 

عراقي  كمواطن  بإيديولوجيته  متمّسًكا  بدا  ولكنه 

أواًل، وكأديب وروائي ثانًيا. والنموذج اإليديولوجي 

كان  وأمثاله  )خالد(  حيمله  الذي  املتطرف  العكي 

نقطة حتّور رسدي درامي عَكَس عبيد من خالهلا بعًضا 

من أسباب نجاح تنظيم داعش يف بسط سيطرته عىل 

اإلسالم،  باسم  فساًدا  فيعيثها  يدخلها،  التي  املناطق 

ُوظَِّفت  هذه  الدرامي  الرسدي  التحور  نقطة  أّن  كام 

اإليديولوجية  دور  أظهرت  حني  ناجع  فني  بشكل 

مع  التعامل  يف  للكاتب  والوظيفية  والوطنية  األدبية 

روائيًّا  يرسده  راح  وخَبُه،  عاشه  واقع  مستجدات 

ووعيه  فكره  واستقامة  معرفته  قلم  بخصب  مستعينًا 

يمكن  ال  وكمواطن  وكأديب  كإنسان  اإليديولوجي 
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ألي متغرّي أن يفصم العروة التي تربطه وجمتمعه األّم/

العراق وهو يواجه جهل تنظيم يّدعي اإلسالم ويقتل 

هذا  ويف  معرفة،  أدنى  بال  باسمه  ويغتصب  وينهب 

)العقل  كتابه  إجيلتون( يف  )تريي  الناقد  يقول  الصدد 

كام  أّنه  نالحظ  أن  املهم  من  إّنه  والثورة(  واإليامن 

أيًضا  العكس  فإّن  معرفة،  بال  يؤمن  أن  للمرء  يمكن 

اإليامن  بني  خيلط  التعّصب  أّن  يرى  وهو  صحيح، 

احلقيقة عىل حّد  فاملتعصبني ال دين هلم يف  واملعرفة، 

ونحن  إجيلتون  موافقة  عىل  حييلنا  ما  وهذا  قوله)1(، 

يمثل  الذي  خالد(  لشخصية)  اجلاهل  التعصب  نقرأ 

عىل  موجودة  قائمة  مجاعة  إيدلوجية  إيديولوجيته  يف 

وبالتايل  معرفة؛  والال  واجلهل  التعصب  من  أساس 

اإليامن  بني  العالقة  فتذبذب  منطق،  والال  دين  الال 

ملُسّبب  طبيعي  سبب  انعدامها  درجة  إىل  واملعرفة 

والنهب  والقتل  للباطل  التعّصب  هو  إيديولوجي 

العالقة  واالستباحة واالغتصاب وذلك بسبب متييع 

السابقة بني إيامن ظاهرّي مؤقت وبني معرفة سطحية 

معه  جلبها  التي  والثقافية  السياسية  باإليديولوجية 

تنظيم داعش، وراج ينرشها بني أفراده؛ فوجد ضاّلته 

عىل  وفكرهم  عقيدهتم  بنوا  ممّن  خالد(   ( أمثال  يف 

أساس صِدئ قابل لالهنيار مع أول عاصفة تغيري.

 عّول حمّمد صابر عبيد عىل البعد الفضائي التخّيي 

لكي  شخوصها  وقصص  الرواية  أحداث  املحتوي 

يسب بعًضا من اإليديولوجيات التي حتكم بعًضا من 

)١(   ينظر: العقل واإليامن والثورة، تريي إجيلتون، ص١22 
وما بعدها.

املجتمعات العربية، والدراسة إذ تتعامل مع معطيات 

رواية <خطأ مقصود> من حيث كوهنا مرسًحا ختييليًّا 

ولكنه نابع من رحم الواقعية الرشقية وجتّلياهتا، توىّل 

ببيئة/ اخلاص  الديكور  هندسة  مهّمة  فيها  الكاتب 

واختيار  العراق/املوصل،  املفرتضة  روايته  مكان 

املالئمة ملشاهده، ومنح شخوص  الداللية   اإلضاءة 

روايته فرصة التعبري احلّر عن ذواهتم، وتقديم دورهم 

قصصهم،  دقائق  إىل  بالولوج  وذلك  الرواية،  يف 

الراوي  ومعاينتها عىل ألسنتهم من كثب، جاعالً من 

)سالم( مديًرا هلذا املرسح الروائي التخييي)2(. ولكن 

تستوعب  أن  عىل  األدباء  <حيرص  مقابلة،  جهة  من 

وقيمها،  ومبادئها  االجتامعية  اهلموم  الفنية  جتارهبم 

به،  ويتأثر  يؤثر  املجتمع  فاعل من  فاألديب هو جزء 

اليومية  احلياة  صيغ  مع  تعاملهام  يف  االثنان  ويتفاعل 

ومساحاهتا ورؤاها وإشكاالهتا ذات النزعة اإلنسانية 

العميقة)3(>. )عبيد، والبيايت، 2008: 226(،

عىل  احلديثة  العربية  األدبية  الدراسات  تعتمد 

األديب،  العمل  يف  األنثوي  العنرص  حضور  تفعيل 

الرشقي  املجتمع  أّن  السّيام  كثرية،  لغايات  وذلك 

املحافظ يرى يف كينونة األنثى حمور الرشف والعرض 

والسمعة)4(، فلطالام ُرّمزت دالالت الرشف والسيادة 

)2(   شعرية النسج الروائي: اشتباك اللغة والصنعة- دراسة 
سوسيو ثقافية نقدية يف رواية خطأ مقصود ملحمد صابر 

عبيد، مراد كايف، وحممد شريين تشكار، ص75.
صابر  حممد  القصيص،  اخلطاب  ومجاليات  الرسد  مرايا     )3(

عبيد، وسوسن البيايت، ص226.
العرب،  عند  اجلنس  وإشكالية  األبوي  النظام  ينظر:     )4(
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واألرض بداّل املرأة، ولطالام اسُتعيض عن اغتصاب 

الوجود  غياب  ظّل  يف  امرأة  باغتصاب  األوطان 

الذكوري الفاعل. ويف رواية خطأ مقصود كان لعبيد 

النص  رضوروات  فرضته  خمتلف  فنّي  رسدي  منحى 

األنثى من جهة  الربط بني صورة  إذ حاول  الروائي؛ 

والسلطة والسيادة الوطنية من جهة أخرى، وال خيلو 

هي  الفوىض  أّن  اعتبار  عىل  سلطة؛  من  جمتمع  أّي 

السلطة  حتّول  يعكس  الواقع  ولكن  السلطة،  نقيض 

إىل تسّلط )1( )معزوز، 2012: 22(، فينحو بالسلطة 

عبيد  حاول  ما  وهذا  نظام،  الال  أو  الالعقالنية  نحو 

املوصل  قضاء  يف  العراقية  السلطة  حتول  عب  عكسه 

وفقدان  واالستباحة  الفوىض  هيمنة  من  نوع  إىل 

لعنارص  األخرض  الضوء  إعطاء  مع  واألمان  األمن 

تطاله  ما  بكّل  واملعنوي  الامّدي  املّس  يف  التنظيم 

األبصار؛ ممّا خّلف حالة من هيستريّية عّمت املكان، 

وغدت كل أنثى هدًفا ُمباًحا رشًعا ألفراد داعش. يف 

عايل  ملضمون  رسدي  مترير  )سمر(  اغتصاب  قصة 

احلساسية والفنّية، َفـ)سمر( هنا بدت كأهّنا جتّسد بديالً 

موضوعيًّا للجزء املغتصب من العراق وهو املوصل، 

وفقدان احلامية الذكورية هلا يعادل فقدان العراق هيبته 

ومركزية سلطته الوطنية عىل املوصل؛ ممّا جعله يعجز 

عن محاية مواطنيه من براثن الوحش املغتصب اهلائج. 

أمراء  من  أمري  دخول  مشهد  يصّور  وهو  عبيد  يقول 

إبراهيم احليدري، ص 273 وما بعدها.
)١(   هشام رشايب ونقد النظام األبوي يف املجتمع العريب، عبد 

العايل معزوز، ص 22.

بوصفها  عىل)سمر(  الصيني(  طلحة  أبو  هو)  داعش 

سبّية:

<-  يبدو أّنك لست مسلمة أليس كذلك؟

 -بىل أنا املسلمة، فهل أنت مسلم؟

ألقيت  أنني  بدليل  املسلمني  أمراء  من  أمري  -أنا 

عليك حتية اإلسالم ومل ترّدي بمثلها أو أحسن منها، 

فمن منّا املسلم؟

-ابحث عّمن يعرتف لك بذلك لريّد لك التحية.

-يعجبني هذا النوع من النساء.

-وال يعجبني هذا النوع من الرجال.

-أنِت مرغمة عىل القبول يب زوًجا، وال حيلة لك 

يف رفيض مهام حاولت.

-لن أكون زوجة ألحد، ال أنت وال غريك.

يثقل  ممّا  بالتخّلص  وبدأ  وثقة،  بانرشاح  ضحك 

الثقيلة وكأّنه  كاهله من أسلحة، وختّفف من مالبسه 

إيّل  حيمل جسده جبالً، جلس عىل أريكة...ثّم توّجه 

بام يشبه التحذير:

ذكاؤك  أعجبني  كثرًيا،  مستعجالً  -لسُت 

زوجة  تكوين  أن  ويسعدين  ومجالك،  وشجاعتك 

حقيقية يل، ولسِت أَمًة أو جاريًة كام يفعلون، ال يوجد 

قطًعا،  مثُلك  امرأٌة  وبرًشا  أرًضا  الشاسعة  الّصني  يف 

الوقت  من  كثرًيا  لدّي  ليس  استعجايل  عدم  مع  لكن 

حتى  منه  يسعني  ما  وسأمهلِك  عليِك،  أصب  كي 

تقتنعي أو أنا مضطّر ألخذِك عنوًة... )2(>. 

-١2١-١20 ص  عبيد،  صابر  حممد  مقصود،  خطأ     )2(
.١22



461

راساُت اإلنسانيُة واملتغرياُت احلياتيُة يف ضوِء الّشيعِة اإلسالميِة« العدد اخلاص باملؤمتر العلمي الدويل األول املشرتك »الدِّ
المحور الخامس: المتغيرات الحياتية وأثرها على دراسات اللغة العربية، وآدابها

أن  عبيد  استطاع  السابق  الروائي  املشهد   حوارية 

يفلسف العقلية الناظمة أموَر هذه اجلامعة عىل مستوى 

التوصيف  األمري  هذا  حّول  إذ  وأفرادها؛  أمرائها 

زوجة  إىل  سبّية  من  لِـ)سمر(  الرشعي  االجتامعي 

الضحية)  هبا  تسعد  أن  املفروض  منه، ومن  كمكرمة 

داخي  حوار  يف  تتساءل  جعلها  الذي  األمر  سمر(، 

ناجت هبا روحها املهزومة املغتَصَبة:

أّن هناك مئة مليون مسلم يف الصني كام  <صحيح 

قرأت ذات مّرة يف صحيفة أو جملة، وهم ال يشكلون 

ملياري  للغاية من شعب يقرتب من  نسبة ضئيلة  إال 

أن  لكن  الدود،  أو  النمل  من  جيوش  كأهنم  إنسان 

البعيد  البعيد  هناك  من  متعّمًدا  عامًدا  أحدهم  يأيت 

أمر مضحك  للخالفة فهو  أجماًدا مزّيفة  ليعيد  إىل هنا 

ا ومثري للشفقة، واألدهى من ذلك واألَمّر يصبح  حقًّ

من  املوصل  أبناء  خيدمه  ُمطاًعا،  وسّيًدا  وُمهاًبا  أمرًيا 

األخالق  وناقيص  والسفلة  واملخدوعون  هبم  املُغّرر 

يستحيل  ملتوية  حزورة  فتلك  والوفاء،  والضمري 

أن  علينا  التي  هذه  وتافهة  حقرية  معادلة  أّي  حّلها، 

نقتنع هبا ونصدقها ونميش حتت لوائها؟ وأيُّ إسالم 

قبل  والتدمري  التوبة،  قبل  الذبَح  يستعجل  جديد 

اإلعامر، واملوَت قبل احلياة؟.>)1(.

االجتامعي  الدور  إىل  عبيد  الكاتب  فطن  لقد 

وكأديب  األّول،  املقام  يف  عراقّي  كمواطن  به  املنوط 

ل عىل غريه من  ُيعوَّ ل عليه ما ال  يعوَّ الثاين،  املقام  يف 

ونزع  تعريتها  بعد  احلقائق  استظهار  يف  املثقفني  نخبة 

)1(   خطأ مقصود، حممد صابر عبيد، ص 127

العراق  البن  ليكشف  التموهيي؛  التزييفي  ماكياجها 

أّواًل وللقارئ ثانًيا فظاعة اللعنة التي أصابت املوصل 

اهلجني  التنظيم  هذا  مجاعة  بمجيئ  اخلبيث  برسطاهنا 

بقادة وعنارص من أقايص املعمورة، وقد وّظف عبيد 

بعناية وحنكة حذرتني اخلط املوازي هلذا التنظيم وهو 

مجاعة الطابور اخلامس ممّن يشكلون الرشيان الداخي 

هؤالء  املوصل،  داخل  داعش  رشيان  يغذي  الذي 

فمنهم من  باخلونة،  لعنتهم )سمر( ووصفتهم  الذين 

ناقص دين ورشف ويمتهن  به، ومنهم من كان  َر  ُغرِّ

الوضيعة.  مآربه  لتحقيق  الـّتأْسُلم  لنقل  أو  اإلسالم 

)سمر(  طهارة  طلحة  أيب  استباحة  مشهد  وعب  إًذا، 

واحلقائق؛  املعطيات  من  مجلة  الكاتب  مّرر  ورشفها 

اغُتِصَبت، بل عدد كبري من  َفـ)سمر( مل تكن هي من 

حرائر املوصل، وإّن استباحة رشف نساء املوصل هلو 

سلطتها  بسط  يف  الدولة  اهنزامية  عىل  ودليل  اعرتاف 

داعش  أفراد  من  األمر  ألويل  األمر  فآل  البالد،  عىل 

والال  الفوىض  أساس  عىل  سلطتهم  أقاموا  الذين 

سلطة.

منزلة  واملعطيات  احلقائق  هذه  عبيد  أنزل  لقد   

التاريخ الرصف ال التأريخ الذي هو صنيعة اإلنسان 

روايته  يف  الروائية  واملحكيات  احلوارات  هذه  لتبقى 

<خطأ مقصود> مرجًعا تارخييًّا آمنًا ملن أراد احلقيقة ال 

أختها. يمكن القول إّن توظيف عبيد العنرص األنثوي 

يف روايته عب مشهد اغتصاب) سمر( جاء كرضورة 

فنية تعكس ما خلف املشهد الامّدي من كوامن جمردة 

وخمبوءات حساسة مل خيجل عبيد من طرحها كام هي 
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وجعل  اختارها،  التي  األنثوية  الشخصية  لسان  عىل 

كيان  بحجم  فردية  ضحية  سمر(؛  الضحية)  منها 

ال  األدب  إّن  داعش.  بيد  املسلوب  املوصل  قضاء 

ا كام هي، وفق ما يرى »عّز الّدين  ينقل إلينا احلياة حقًّ

إسامعيل« يف كتابه األدب وفنونه، ولكّن األدب يعّب 

فاألدب  نقدها.  أو  تفسريها  عىل  يعمل  وقد  عنها، 

التي  الثوابت  للحياة يف ضوء  إلينا فهم األديب  ينقل 

قد  مجاعية  أو  شخصية  جتارب  عب  واملتغريات،  فيه 

يكون األديب عاشها أو عارصها، فيعيد قولبتها أدبيًّا 

لوقائع  معكوسة  حقيقية  صورة  لتشّكل  وفنيًّا  ا  لغويًّ

وأحداث فردية ومجاعية عب سلطة الكلمة، فالكلمة 

كام يراها )إسامعيل( قد تكتسب قوهتا من الشخصية 

القوية  الشخصية  ذو  واألديب  استخدمتها،  التي 

املؤثرة، كُعبيد، خيلق للكلمة جمااًل واسًعا جيد املتلقي 

نفسه واقًعا يف إسارها، وحيسن، أّي األديب، مزاوجة 

التي  والطريقة  اللغة،  استخدام  يف  اخلاصة  طريقته 
ُتستخدم هبا هذه اللغة يف املجتمع.)1(

خاتمة
التعالق  صور  من  صورة  تقديم  الدراسة  حاولت 

ما بني الدراسات األدبية املتنوعة واملتغريات احلياتية 

املتخيلة  الروائية-  البيئة  يف  املستجدة  واالجتامعية 

ا والواقعية فنيًّا- عب دراسة األثر احلاصل يف بنية  رسديًّ

املجتمع العراقي بعامة واملوصّي بخاصة إّبان دخول 

)١(   األدب وفنونه، دراسة ونقد: )األدب، املرسحية، النقد، 
الدين  عّز  اخلاطرة(،  القصة  احلياة،  ترمجة  الشعر،  املقال، 

إسامعيل، ص١3 وما بعدها.

احلاصل  التجاوب  مدى  جليًّا  وظهر  داعش،  تنظيم 

بني العمل الروائي)خطأ مقصود( والواقع االجتامعي 

املرصود يف مرحلة حرجة من تاريخ العراق. وألجل 

حتقيق االنسجام بني احلدث امليداين واحلدث الرسدي 

الفنية الرسدية عب استخدام تقانات  سّخر عبيد لغته 

رسدية خمتلفة نجحت يف كشف احلقائق واملخبوءات. 

وقد رصدت الدراسة مجلة من النتائج هي كاآليت:

الفاعل -  املعارصة  العربية  الرواية  دور  برز 

الذي عاشه شعب  التأرخيي  يف مواكبة حجم احلدث 

املوصل وهم حتت سيادة تنظيم داعش املزعوم.

إثبات -  الرواية  فّن  خالل  من  عبيد  استطاع 

أظهرت  رسدية  مروّيات  مترير  يف  الفّن  هذا  نجاعة 

الوطن والوطن  قضايا فردية ومجاعية مثل: عنوانات 

البديل واهلوية املفقودة والال انتامء واللجوء؛ بناًء عىل 

إحداثّيات ميدانية ومعطيات حدثّية من داخل األزمة.

التبئري -  بعنرص  عبيد  الروائي  األديب  اهتّم 

الرسدي وهو يّتخذ مكانه يف الرواية كراٍو ضمني عليم 

بجزئيات احلدث ودقائق األمور الثابت منها واملتغري 

حكائّيات  فيها  جرت  التي  الزمكانية  البيئة  ضمن 

الرواية.

كانت -  اإليديولوجيات  اصطدام  مسألة  إّن 

احلدث  أثر  خالهلا  من  أظهر  فقد  عبيد؛  اهتامم  حمط 

التي  واملامرسات  واألفكار  الرؤى  تغيري  يف  الواقعي 

ُفطر عليها األفراد.

يف -  املرأة  عنرص  عن  االستغناء  يمكن  ال 

الدراسات األدبية التي ختّص حرّية األوطان وقدسيتها 
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وسيادهتا، فاملرأة ُيستعان هبا كبديل موضوعي للوطن 

املسلوب واملغَتَصب.

المصادر والمراجع
األدب وفنونه، دراسة ونقد: )األدب، املرسحية، 

النقد، املقال، الشعر، ترمجة احلياة، القصة اخلاطرة(، 

عّز الدين إسامعيل، دار الفكر العريب، الطبعة الثالثة، 

القاهرة.

التبئري(،  الرسد،  الروائي)الزمن،  اخلطاب  حتليل 

الثالثة،  الطبعة  العريب،  الثقايف  املركز  يقطني،  سعيد 

بريوت، 1997.

عبد  والتطبيق،  النظرية  بني  األديب  النّص  حتليل 

حمفوظة  والطبع  النرش  حقوق  املحص،  اجلواد 

للمؤّلف، من دون رقم طبعة، 2004.

لطيفة  ترمجة:  جيي،  ماتز  احلديثة،  الّرواية  تطور 

الدليمي، دار املدى، الطبعة األوىل، بغداد، 2016.

أخرى،  ودراسات  واأليديولوجية  والتفكيك   

تريي إجيلتون، و: كيس، سو- إلني وآخرون، ترمجة: 

هناد صليحة وآخرون، اهليئة املرصية العامة للكتاب، 

من دون رقم طبعة، القاهرة، 2000.

اهليئة  خطأ مقصود، حممد صابر عبيد، منشورات 

وزارة  طبعة،  رقم  دون  من  للكتاب،  السورية  العامة 

الثقافة، دمشق، 2021.

سوسيولوجيا الثقافة، الطاهر لبيب، مطبعة فضالة، 

من دون رقم طبعة، الدار البيضاء/املغرب، 2006.

املعارصة-،  القصيدة  -مجاليات  والشعراء  الشعر 

الطبعة  للنرش،  العاملية  املرصية  الرشكة  وادي،  طه 

األوىل، القاهرة، 2000.

والصنعة-  اللغة  اشتباك  الروائي:  النسج  شعرية 

مقصود  خطأ  رواية  يف  نقدية  ثقافية  سوسيو  دراسة 

ملحمد صابر عبيد، مراد كايف، وحممد شريين تشكار، 

املوصل/العراق،  األوىل،  الطبعة  ماشكي،  دار 

.2021

ترمجة:  إجيلتون،  تريي  والثورة،  واإليامن  العقل 

أسامة منزجلي، دار املدى لإلعالم والثقافة والفنون، 

الطبعة األوىل، بغداد، 2017.

حممد  القصيص،  اخلطاب  ومجاليات  الرسد  مرايا 

صابر عبيد، وسوسن البيايت، دار العني للنرش، الطبعة 

األوىل، القاهرة، 2008.

زيتوين،  لطيف  الرواية،  نقد  مصطلحات  معجم 

مكتبة لبنان نارشون، الطبعة األوىل،  بريوت، 2002.

املركز  العروي،  اهلل  عبد  اإليديولوجيا،  مفهوم 

الثقايف العريب، الطبعة الثامنة، الدار البيضاء/املغرب، 

.2012
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 الملخص
ُتعد اللسانيات من أحدث العلوم اإلنسانية عهدا، فظهورها وانتشارها يؤرخ هلـا من مطلع القرن العرشين، وكان هلا 
مكان الصدارة يف دائـرة الـعلـوم اإلنسانية، وسامها )اإلنثروبولوجيون( وعلامء النفس بأهنا العلم األكثر تقدما ودقة بني 

العلوم اإلنسانية. 
متطَّلب  فاملعيار  باملعيارية،  هتتم  التي  هي  وحدها  العربية  أنَّ  ذلك  يعني  فال  العريب  النحو  قواعد  اىل  نظرنا  وإذا    
وتزداد  تراثها  به  األمة وتسجل  إليها  تنتمي  التي  الفئات  اللغوي بني جمموعة  التواصل واالستقرار  لتحقيق  رضوري 
احلاجة اىل املعايري كلام كبت األمة واتسعت رقعتها احلضارية وامتدَّ هبا الزمان، والنحو العريب خيتلف كثرًي عن علوم 
اللسانيات أن تقدم  م نظرياهتا هل استطاعت  اللسانية وتقدُّ الدراسات  اللغة األخرى كالصوت والرصف، فمع كثرة 

بديالً عن النظام النحوي العريب؟ يف الدراسات اللسانية احلديثة، واضافة عىل ذلك: 
ُتعنى مراكز التخطيط املستقبي، أو )استشـراف املستقبل( بتقديم الدراسـات واملشـاريع البحثية التي توضح املسـار 
للعامل ومقاصده يف  املستقبل وفق رؤية اإلسالم  لتشكيل  السـعي  املعرفة، واعتبارا إىل  بناء جمتمع  بغية  الطويل األجل 
عمـارة الكون وقيمه يف حتريك احلياة عىل امتدادها يف األزمان عبادة اهلل، وتعبيد الدنيا له ، وعىل تلك الدراسات املعتنية 
باسترشاف املستقبل، أن جتعل من لسان العرب أساسا يف النظر واالعتبار؛ ألن العربية لسان االستخالف الذي تضمن 

فقه التزكية، ومحل مشعل احلضارة اإلنسانية مجعاء.
الكلامت املفتاحية: اللسانيات، التوليدية، النحو، تشومسكي، استرشاف،

Abstract
Linguistics is one of the most recent human sciences. Its emergence and spread dates back to the 

beginning of the twentieth century، and it had a leading position in the human sciences department، and 
anthropologists and psychologists called it the most advanced and accurate science among the human 
sciences.

   And if we look at the rules of Arabic grammar، this does not mean that Arabic alone is concerned 
with standardization، for the standard is a necessary requirement to achieve communication and linguistic 
stability between the group of groups to which the nation belongs and its heritage is recorded.  It differs 
greatly from other language sciences such as sound and morphology. With the large number of linguistic 
studies and the advancement of its theories، has linguistics been able to offer an alternative to the Arabic 
grammatical system?  In modern linguistic studies، in addition to that:

 Future planning centers، or (foreseeing the future) are concerned with presenting studies and research 
projects that clarify the long-term path in order to build a knowledge society، and in view of the quest to 
shape the future according to Islam’s vision of the world and its purposes in building the universe and its 
values   in moving life along its length in times the worship of God، and the worship of the world  He، and 
those studies concerned with anticipating the future، should make Lisan al-Arab a basis for consideration 
and consideration.  Because Arabic is the tongue of succession، which included the jurisprudence of 
acclamation، and carried the torch of all human civilization.
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المقدمة
وأتم  الصالة  وأفضل  العاملني،  رب  هلل  احلمد 

ا  التسليم عىل سيدنا حممد وعىل آله وصحبه أمجعني، أمَّ

بعد:

اإلنسانية  العلوم  أحدث  من  اللسانيات  ُتعُد 

عهدا، فظهورها وانتشارها يؤرخ هلـا من مطلع القرن 

العرشين، وقد تبوأت مكان الصدارة يف دائـرة الـعلـوم 

النفس  وعلامء  )اإلنثروبولوجيون(  ونعتهـا  اإلنسانية، 

اإلنسانية،  العلوم  بني  ودقة  تقدًما  األكثر  العلُم  ا  بأهنَّ

ة، وتطبيقات اطلقوها عىل علوم  فجاءوا بنظريات عامَّ

اللغة مجعاء، ونظريات أرادوا جلميع اللغات االنسانية 

أن تغري قواعدها، ونظامها اللغوي حتى تكون تابعًة هلا.

لتلك  املخل  التطبيق  أنَّ  نجُد  االستقراء:  وعب 

والدراسات  العربية،  اللغة  نصوص  عىل  النظريات 

اللغوي  الدرس  أوقع  بكليتها،  واألخُذ  املتعجلة 

العريب املعارص يف مأزقني شديدين، أحدمها: ضعف 

اإلسقاطات  واآلخر:  العربية،  علوم  يف  التحصيل 

كثرًيا من  أفقد  ممَّا  النظريات،  تلك  تطبيق  املخلة عند 

هذا  من  العلمية،  والثمرة  اجلدوى  الدراسات  تلك 

اللسانيات  بـــ)أثر  املوسوم  البحث  هذا  جاء  املنطلق 

استخالف  بني  النحوي  الواقع  تغيري  عىل  التوليدية 

يف  التغيري  أنَّ  لُيبنيِّ   ) املستقبل  واسترشاف  الاميض 

مواكبة  وليس  هدًما،  يعتب  األصلية  العربية  قواعد 

أرادوا  التي  اجلديدة  احلياتية  التغيريات  أو  للحداثة، 

فتارًة  األصيل،  العريب  تراثنا  عن  بديالً  تكون  أن  هلا 

الكلية(،  )اللسانيات  وتارة  )التيسري(،  عنوان  حتت 

وغريها من األحكام التي يطلقوهنا عىل العربية جزاًفا، 

ٍة ومتلوين  وانتظم البحث يف مبحثني مسبوقني بمقدمَّ

ومنهج  والتوصيات،  النتائج  أهم  فيها  بينَّا  بخامتة 

مقتضيات  حسب  حتليليَّا  وصفيَّا  منهًجا  البحث 

البحث العلمي، وكان املبحث األول بعنوان: حماولة 

أنموذًجا-،  النحوي-اجلملة  الواقع  تغيري  اللسانيني 

إلحداث  واملحدثني  املسترشقني  حماولة  فيه  بينَّا 

الفوىض يف قواعد لغتنا الفصيحة والرد عىل دعواهم، 

والثاين بعنوان: الرتاث اللغوي بني استخالف الاميض 

لبيان  جاهدين  نعمل  فكام  املستقبل،  واسترشاف 

أصالة تراثنا اللغوي، نعمل عىل جعل العربية ضمن 

زمان  لكل  صاحلة  فالعربية  املستقبل،  استرشاف 

البحوث  من  كغريه  البحث  هذا  يف  والعمل  ومكان، 

خر جهًدا فيه. نا مل ندَّ فكان عسرًيا، وحسبنا أنَّ

أْن  ينبغي  بحملها،  َف  بالعربية، وترشَّ ُكلِّف  فمْن   

يقوُل  الصدد  هذا  ويف  أمرها،  من  بصريٍة  عىل  يكون 

التكليف  ينهُض هبذا  األوراغي: <وال  الدكتور حممد 

إالَّ خبرٌي بتجارب املتقدمني، واملتأخرين... وليس من 

التكليف الوقوف عند ترديد أقوال السابقني بدعوى 

االكتفاء  وال  يقوله،  شيًئا  لألخري  ترك  ما  األول  أنَّ 

وإنزاهلا  لغاهُتم،  الواصفِة  الغربيني  أصوات  بصياغة 

الغريب يفكر  أنَّ  اللغة بدعوى  بألفاظ عربية عىل هذه 

للجميع وأنَّ القواعد املستخلصة من لغتِه كليًة تنطبُق 

أن  اهلل  وأسال  برشية>)1(،  لغة  كل  وعىل  العربية  عىل 

)١(  لسان حضارة القرآن: 76-77، وينظر: العربية واحلياة: 
.١9-١8
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يعم النفع فيه إنَّه سمٌع جميب.

المبحث األول
محاولة اللسانيين تغيير الواقع 

النحوي-الجملة أنموذًجا-
اللسانيات والدراسة النحوية

اللغوي عىل خمتلف  الدرس  باع طويل يف  للعرب 

األجيال  أذهلت  النحو  يف  فدراستهم  املستويات، 

الامدة ووفرهتا، ومن حيث  غزارة  املتعاقبة من حيث 

بالشوارد  واإلحاطة  والتفريع  التحليـل،  عىل  القـدرة 

والنوادر)1(.

 فجميع العلوم بحاجة إىل قوانني ومعايري ضابطة؛ 

األستاذ  يقول  هذا  ويف  وتعليمها،   إتقاهنا  ليتسنى 

أنَّ  ذلك  يعني  <وال  عاميرة:  أمحد  إسامعيل  الدكتور 

العربيـة وحـدهـا التـي هتتُم باملعيارية، فاملعيار متطلب 

بني  اللغوي  واالستقرار  التواصل  لتحقيق  رضوري 

به  وتسجل  األمة  إليها  تنتمي  الـتـي  الفـئـات  جمموعـة 

األمـة  كبت  كلام  املعايري  إىل  احلاجة  وتزداد  تراثها، 

واتسعت رقعتها احلضارية وامتد هبا الزمان>)2(.

النظام  عن  كثريا  خيتلف  العريب  النحو  ونظام 

اللسانية  الدراسات  كثرة  فمع  والرصيف،  الصويت 

اللسانيات  تلك  تقدَم  أن  تستطع  مل  نظرياهتا  وتقدم 

نظر  وجهة  مـن  الـعـربـي  النـحـوي  النظـام  عـن  بـديالً 

 ،42١ واجلديد:  القديم  بني  اللغوي  التفكري  ينظر:    )١(
والعربية واللسانيات: ١١١.

)2(  املسترشقون واملناهج اللغوية: 98.

لسانية حديثة.

دعوات  تعالت  النحو،  تيسري  صيحات  ومع 

تلك  تنزيل  ثم  ومـن  وهتذيبه،  ترتيبه  وإعادة  جتديده، 

احلديثة؛  اللغوية  النظريات  عـىل  النحويـة  األبواب 

للتخلص مـن اجلمـود، والصعوبة التي صحبت ذلك 

النحو هكذا زعموا)3(.

والغريب  العريب،  النحو  إىل  النقد  وجه  هنا  ومن   

اللغوي  نظامها  احليَّة  اللغات  لكـل  أنَّ  ذلك:  يف 

والنحوي: األلامنية، واإلنجليزية، والفرنسية وغريها، 

القديمة، لكننا مل نسمع بمثل هذا  الالتينية  اللغة  ويف 

اهلجوم الشديد عىل قواعد النحو يف اللغات األجنبية، 

النقض ال عـىل سبيل  النقد عىل سبيل  النقـد كل  وإنَّام 

التفكري  مـراحـل  يمثـل  ـه ال  الـعـريب، وكأنَّ للنحـو  النقـد 

املختلفة لإلنسان العريب)4(.

أمهية  واملعرفة  العلم  أهل  من  املنصفون  نبه  وقد 

 : أنَّ وذكروا  نحوها،  وقوام  الـعربيـة  بطبيعـة  األخـذ 

اللغـات  طبيعـة  عـن  طبيعتهـا  يف  خمتلفة  العربية  <اللغة 

اهلنـدو أوربية كلها ونحو اليونانية ال يصلح إلقامة نحو 

يف لغة أخرى ليس بينهام ارتباط يف أنظمـة اللغة، ثم إنَّ 

عمق النظر يف التحليل النحوي الذي نجده يف كتاب 

سيبويه ليس لـه نظري يف اليونانية ... يقوم النحو العريب 

ـا  عىل نظرية العامل، وهي نظرية مل يثبت حتى اآلن أهنَّ

غري قويمة يف حتليل الرتاكيب العربية، ومل يستطع أحد 

ممن انتقدوا هذه النظرية أن يأيت بمنهج نحوي يستطيع 

)3(  العربية واللسانيات: 54.
)4(  ينظر: يف نقد النحو العريب: 30.



470

أثر اللسانيات التوليدية عىل تغيري الواقع النحوي بني استخالف املايض واسترشاف املستقبل
.....................................................................  م.د. وقاص سعدي غركان  ...  م.د. عمر حسن رشيد

أن يفرض نفسه بديال قويا قوياًم مقنعا>)1(.

حماوالت لسانية لتغيري نظام اجلملة العربية: 

برزْت لنا يف القرن العرشين طالئَع نظريات لغوية 

دراسة  والغاية  منها  الغرُض  كان  الغريب،  البحث  يف 

تزاحم  إنَّ  قلنا:  إْن  مبالغة  وال  الغربية،  اللغة  منهج 

الساحة الغربية هبذه النظريات منذ ألسنية دي سوسري 

يف  واالجتهاد  واالبتكار  اإلبداع  عىل  داللة  اآلن  إىل 

الفكر، غري أنَّ ذلك كله يكون باسقا مفيًدا يأيت بثامره 

يف حدود ما ابُتِكَر من أجله.

بفلسفتها  مألت  التي  النظريات  هذه  ومن 

عقول  الديكاريت  العقي  املعريف  وبعمقها  التكوينية، 

وهذه   ، الكلية(  )اللسانيات  هي  الغربيني  الباحثني 

النظرية الرياضية قد نظرت إىل اللغة من منظار اإلبداع 

إىل  نسٍل  من  املتوارث  العضو  ذلك  وعمق  والقدرة 

نسل، وألهنا جاءت ردة فعٍل عىل سلوكية بلومفيد فقد 

الغربيون  كِل جانٍب، والسيام  اللسانيون من  تالَقَفها 

لكوهنا حالً ملشاكل لغاهتم، ولعي أكون مصيبا وغري 

مبالغ إذا قلت: 

وأصالتها  شهرهتا  اكتسبت  قد  النظرية  هذه  إنَّ 

عندهم من ذكاء مؤسسها الشومسكي عندما قرر أن 

تكون االنكليزية هي مرجع كل اللغات فام يصح فيها 

يصح يف غريها.

عىل  النظريات  لتلك  املخل  التطبيق  أنَّ  ونجُد 

نصوص اللغة العربية، والدراسات املتعجلة واألخُذ 

يف  املعارص  العريب  اللغوي  الدرس  أوقع  بكليتها، 

)١(  اللسانيات املجال والوظيفة واملنهج: 2١8-2١7.

مأزقني شديدين: 

العربية،  علوم  يف  التحصيل  ضعف  أحدمها: 

تلك  تطبيق  عند  املخلة  اإلسقاطات  واآلخر: 

النظريات، ممَّا أفقد كثرًيا من تلك الدراسات اجلدوى 

والثمرة العلمية)2(. 

       فهذه النظرية يف أنساقها وجتذرها يف الفلسفة 

الغرب لكن من  تبقى يف فلك  أن  لزاما  اليونانية كان 

هبا  معرفتهم  أبنائها  بعض  ادَّعى  أن  العربية  سوءة 

وتاهوا يف غياهب جبها، فقرروا أْن تكوَن اللسانيات 

الكلية هي احلل لكثري من مشاكل العربية، وال  نعلم 

إىل اليوم أين مشاكل لغة القرآن؟ يقول الدكتور رشيد 

العبيدي : 

حمموما  غلوا  ثمة  إنَّ   : قلت  اذا  أبالغ  ال  <ولعلني 

ينهد به نفر من املغرمني بالبحث األلسني األوريب يف 

العريب  البحث  عن  االنرصاف  إىل  هيدف  القرن  هذا 

األصيل إىل األلسنية احلديثة والسيام املعنيني بالعربية 

ممن تعلموا شيئا عند الغربيني> )3(.

ومن نافلة القول أْن نقف عند غلو أحد املحدثني 

الذي ما انفك يرمي رمي عشواء منتقصا من العربية 

نجدها  التي  <فاملعطيات  يقول:  إذ  حدودها  أبعِد  إىل 

القدماء معطيات ناقصة، وليست ناقصة أو غري  عند 

ذات متثيلية فحسب بل هي أيضا معطيات زائفة>)4(، 

بنَّاءًة  دراسًة  العربية  دراسة  يف  نعتمَد  َأْن  عنده  واحلل 

)2(  العربية واللسانيات: ١9.
)3(  مباحث يف علم اللغة واللسانيات: 209.

)4(  اللسانيات واللغة العربية: 54.
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بدراسة  اهتم  أو  الغرِب  يف  َدَرَس  َمن  عىل  جديدًة 

اللهجات، وبعبارٍة أخرى كام يرى األوراغي: 

      بام أنَّ اللهجات املنترشة يف الوطن العريب خليط 

األكثر  فهي  أوربية  ولغات  العربية  تداخل  من  تكون 

طواعية ألن تنطبق عليها النامذج النحوية الغربية، واذا 

ما  وبني  الغربية  الوصف  آلة  بني  التطابق  هذا  حصل 

زالت  اليوم  عرب  لدى  التواصل  أنساق  من  تصفه 

الغربية  األنحاء  الفرتاض  الرافضني  الرتاثيني  حجة 

وتطبيق قواعدها لوصف العربية)1( . 

اللسانيات الكلية ومفهوم الرتبة :

تعمد  ومن  الغربيني  اللسانيني  أذهان  يف  تواتر 

بفكرهم من العرب الغرباء أن )) لكل لغة برشية رتبة 

ورسوخا  نضوجا  الفكرة  هذه  وزادت   ،)2()) أصلية 

َل شومسكي للعربية الرتبة) فعل ـــــ فاعل ـــــ  منذ أن أصَّ

مفعول به(، فوضع قاعدة تتداعى كل اللغات هلا وهي 

)حرك األلف()3(  من أجل توحيد الرتب يف اللغات، 

وال تعور قاعدة حرك األلف والحتوجه إليها إالَّ بسعي 

يف إطار اللسانيات الكليَّة إىل رفع الفوارق بني األنامط 

شومسكي  حاوله  ما  وهو  الوسائط،  بتخطي  اللغوية 

أواًل عن طريق ما يسميه بتعميم إطار نظريته لإلحاطة 

أحد  وهذا   ،)4( ظاهريا  املختلفة  اللغات  من  بأنامط 

يقول  النخاع  حد  النظرية  هذه  يف  املنغمسني  العرب 

)١(  ينظر: نظرية اللسانيات النسبية دواعي النشأة: 42 - 43.
)2(  املصدر نفسه: 263.

مصطلح استعملته اللسانيات الكلية داللة عىل نقل أي    )3(
مقولة إىل أي موقع ، ينظر: الوسائط اللغوية: ١78.

)4(  ينظر: الوسائط اللغوية: ١78.

املركب  فيها االسم رأسا يف صدر  يرد  والعربية   ((  :

االسمي ، واحلرف رأسا يف صدر املركب احلريف ... 

أنَّ  اعتبار  عىل  اجلملة  ليشمل  املبدأ  هذا  عممنا  فإذا 

الفعَل رأُس اجلملَة أمكن أْن نقول: إنَّ الفعل يف صدر 

اجلملة هو أصُل الرتبة كسائر الرؤوس األخرى التي 

يف صدر مركباهتا( )5(. 

األوراغي  بحسب  تنبع  الفايس  مرجعية  إنَّ       

يكون  بأن  القاضية  املراسية  )اكرنبغ(   فرضية  من 

لكل لغة رتبة أصلية، وكأنَّ كل اللغات تركيبية دون 

إعارة االهتامم والوقوف عىل ضفاف اللغات التوليفية 

والرتبة فيها)6(، وهي من القوادح الكثرية التي تواجه 

النحو الكي، وهنا اليرتك الفايس كالمه مهلهالً  دون 

العريب  الرتاث  من  استدعاها  دالئل  عىل  يؤسسه  َأْن 

تؤيد دون استقراء كامل عىل ما ذهب إليه من أصالة 

الرتبة الواحدة يف العربية، ففي اإلضامر يذكر النحاة: 

أنَّ مفرس الضمري جيب أْن يتقدمه إما لفًظا أو رتبًة، فإذا 

الرتبة  تكون  أْن  وجب  اإلضامر  عىل  القيد  هذا  صحَّ 

أصلية وهي تقديم)الفعل( دوما كونه رأسا يف العربية 

وأصال، وكذلك يف ظاهرة التطابق بني الفعل والفاعل 

م الفاعل عىل الفعل،  من حيث اجلنس والعدد إذا تقدَّ

فاذا مل يتقدم فال رضورة من هذه املطابقة)7(، ويضاف 

برتابط  اجلملة  مكونات  <ترابط  قياسه  ذلك  إىل 

كالتبعية  املرتاصة)8(،  املركبات  من  غريها  مكونات 

)5(  اللسانيات واللغة العربية: ١08.
)6(  ينظر الوسائط اللغوية: ١79.

)7(  ينظر: اللسانيات واللغة العربية: ١05ــــــ١09.
ترابطت  مركب  عىل  يدل  مصطلح   : باملرتاصة  يقصد    )8(
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ماعدا العطف واملوصولية واحلرفية> )1(.

      وهذا الفايس ينطلق من عمق املوروث اللساين 

الرتبة  بتعدد  يعرتف  أنَّه  إذ  كالمه،  تأصيل  يف  الغريب 

القواعد  إالَّ ألنَّ  يرفضها ال ليشٍء  أنَّه  العربية غري  يف 

تعدد  تضَع  أْن  إىل  حتتاج  عليها  يعمل  التي  القولية 

وغري  الطبيعية  غري  القواعد  بني  العربية  يف  الرتب 

املرغوب فيها، وكل ذلك رفضا أْن تكون العربية لغة 

ختتلف عن أقراهنا)2(، ومن طرائف احللول عنده حتى 

تكون العربية أمعًة لسيدة اللغات الشومسكية أن جلأ 

إىل حل قائم عىل ما أطلق عليه ) االفرتاض الرابطي(: 

التي اعتبت اسمية،  وهو افرتاض يوحد بني اجلمل 

أن  يعني  االفرتاض  وهذا  فعلية  اعتبت  التي  وتلك 

مجل  البنية  سطح  يف  فعل  فيها  اليظهر  التي  اجلمل 

اجلمل  مثل  ذلك  يف  مثلها   ) رابطية  )أو  رابطة  ذات 

التي تظهر فيها رابطة، كام يف: كان يف الدار زيد، كان 

بصفات  مزود  الرابطة  الفعل  فهذا  جمتمعني،  الرجال 

حني  اليظهر  وقد  السطح،  يف  يظهر  والزمن  اجلهة 

وجود صفات أخرى، فإذا صحَّ هذا االفرتاض يكون 

املركب االسمي املوجود)اهلرم مرتفع، أمريض أنت( 

العربية  يف  قليالً  النظر  هؤالء  أنعم  ولو   ،)3( فاعال! 

أو  املواقع  تبادل  عليها  فامتنع   ، رتبية  بعالقة  مكوناته 
بينها . ينظر: اهلامش يف الوسائط  نقل بعضها أو الفصل 

اللغوية: ١80.
)١(  املصدر نفسه.

 - العربية: 56 - ١33  واللغة  العامة  اللسانيات  ينظر:    )2(
.١34

)3(  ينظر: املصدر نفسه.

برتبٍة أصليٍة واحدة  نقيدها  ا أسمى من أن  أهنَّ لعلموا 

فقط، يقول سيبويه يف باب املسند واملسند إليه: <ومها 

ما اليغنى واحٌد منهام عن اآلخر، وال جيد املتكلِّم منه 

ا ... فال بدَّ للفعل من االسم كام مل يكن لالسم األول  بدًّ

بدٌّ من اآلخر يف االبتداء>)4(، وعجيب أْن يغيَب هكذا 

تأصيل ألول كتاب نحوي عريب هتافتت عليه عقول 

إالَّ  النظر  وقرصوا  الباحثني  هؤالء  بعض  عن  الناس 

يف ضبابية اللسانيات الكلية، وهذا ابن يعيش يقرر أنَّ 

الرتب وكلها أصلية كام ذكر سيبويه:  العربية متعددة 

الكالم،  به  ينعقد  الذي  الرتكيب  إىل  إشارة  <وهذا 

وحيصل من الفائدة فإن ذلك الحيصل إالَّ من اسمني، 

قام  نحو:  واسم،  فعل  من  أو   .... أخوك  زيد  نحو: 

الفعل خبا واالسم خمبا  فيكون  بكر،  وانطلق  زيد، 

بتعدد  العربية  غنى  أكثر  يثبت  الذي  أنَّ  بل  عنه>)5(، 

الرتب األصلية ظاهرة اإلعراب، وبعبارة أخـــــــرى أنَّ 

العالمة  وسيط  اللغات  مـــــــــــن  وغريها  العربية  اختيار 

باختالف  املعاين  عن  اإلبانة  معنى  وهو  املحمولة 

الرتكيبي  لفصها  ضمنت  قد  تكون  الكلم  أواخر 

كل  مبارشة  تشتق  منها  حرة،  رتبة  ذات  قاعدية  بنية 

هذا  ألن  بعينه؛  ترتيبا  ل  والتؤصِّ املحتملة،  الرتاتيب 

العمل يليق بلغات اختارت وسيط الرتبة املحفوظة، 

قارة  قاعدية ذات رتبة  بنية  الرتكيبي  فضمنت لفصها 

كوهنا  العربية  أنَّ  األوراغي  ويرى  األصل)6(،  هي 

)4(  الكتاب: ١/23.
)5(  رشح املفصل: ١/45.

)6(  ينظر: اللسانيات النسبية وتعليم اللغة العربية: 264.



473

راساُت اإلنسانيُة واملتغرياُت احلياتيُة يف ضوِء الّشيعِة اإلسالميِة« العدد اخلاص باملؤمتر العلمي الدويل األول املشرتك »الدِّ
المحور الخامس: المتغيرات الحياتية وأثرها على دراسات اللغة العربية، وآدابها

توليفية ال حتتاج إىل قاعدة حتريك) نقل أي مقولة إىل 

عالقات  هبا  تنشئ  تنضيد  قاعدة  إىل  بل   ،) موقع  أي 

التحقيق،  عىل  املرشفة  اجلملة  مكونات  بني  رتبية 

املفاهيم  عن  االستغناء  يمكن  التنضيد  فبواسطة 

النظرية املناسبة لتحليل لغة من النمط الرتكيبي، إذ ال 

حتتاج العربية ومثلها من التوليفات إىل قاعدة )حرك 

النمط  يف  يتحقق  ما  بالتنضيد  يتحقق  ألنه  األلف(؛ 

املذكورة)1(،  التحريك  بقاعدة  اللغات  من  الرتكيبي 

بنية  من  التوليفي  للنمط  بام  معه(:  يقرر)ونحن  وهلذا 

حرة تتولد منها مبارشة بأصول تداولية كل الرتاتيب 

املحتملة اليفتقر والحيتاج إىل قاعدة حرك األلف التي 

برتتيب  بنية  تفريع  أجل  من  الرتكيبي  النمط  يشغلها 

ويؤكد   ،)2(  ... الغار  القاعدية  بنيته  لرتتيب  مغاير 

الرتبة  بوسيط  أخذت  لغة  <كل  أيضا:  قوله  يف  ذلك 

املحفوظة كاألنجليزية وجبت هلا رتبة أصلية ... وكل 

لغة أخذت بوسيط العالمة املحمولة كالعربية وجبت 

هلا رتبة حرة ، فيسمح تركيبها التوليفي بكل الرتاتيب 

املمكنة وال يمنع ترتيبا>)3(.

الزمت  نقودات  من  سبق  فيام  القول  وخالصة    

اللسانيات الكلية:

يميزها من  بام  العربية  التوليفية ومنها  اللغات  أنَّ   

املحمولة،  والعالمة  الترصيف  كوسيط  خصائص 

وتعدد  العالقة  واصطناعية  الشقيق  املعجم  وفص 

)١(  ينظر الوسائط اللغوية: ١78.
)2(  ينظر: الوسائط اللغوية: ١78. 

)3(  نظرية اللسانيات النسبية دواعي النشأة: 83.

من  جيعل  كثري  وغريه  ذلك  كل  فيها  األصلية  الرتب 

اللغات  مع  واحدة  خيمة  حتت  تسكن  أن  االستحالة 

تناقض  مميزات  بدورها  هي  يمنعها  والتي  الرتكيبية 

ووسيط  االعتباطية  كالعالقة  التوليفية  اللغات 

وأصالة  املحفوظة  والرتبة  األلف  وحرك  الرتصيص 

العالقات  ولوال  واملحاور،  األدوار  ووحدانية  الرتبة 

اللغات  هذه  التقت  لام  املحضة  والدالالت  املجردة 

للتعبري عن األغراض، وهنا يمكن  إالَّ كوهنا أصواتا 

مؤهل  الشومسكية  للسانية  املنطقي  النسق  إنَّ  القول 

اللغات  وفصوص  وقواعد  بمبادئ  يتنبأ  أن  فقط 

ا يف اللغات  الرتكيبية كاالنجليزية والفرنسية وغريه، أمَّ

ــــ  وغريه  ماسبق  عىل  اعتامدا  ـــ  الحمالة  فهو  التوليفية 

قارص يف اإلحاطة باخلصائص البنيوية هلذه اللغات)4(، 

فتجميع اللغات حتت مفهوم لساين واحد يشرتط فيه 

توافق الوسائط السابقة فيام بينها، فمن أوجه االلتقاء 

يف  هتتم  أن  شمولية  لتكون  املستقبلية  اللسانيات  يف 

خمتلف  وتنسق  املتقابلة  اللسانية  االحتامالت  حرص 

اخلاصة  العلومية  اهتامم  املتوافقة  اللغوية  الوسائط 

عىل أصول علم بعينه؛ لتجعل منها موضوعا للتحليل 

املعريف  الفقر  يتبني  تقدم  ومما  الدقيق)5(،  والفحص 

بالقرآن  من بعض املحدثني بعربية سيبويه املحفوظة 

عندما يقرر أنَّ النامذج الغربية أثبتت كفايتها الوصفية 

وليس هناك ما يمكن أن يشكك بقدرهتا عىل وصف 

تدعي  بشعوذة  يتعلق  األمر  كان  اذا  إالَّ   ، هبا  العربية 

)4(  ينظر: اللسانيات النسبية وتعليم اللغة العربية: 267.
)5(  ينظر: الوسائط اللغوية: 395.
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أننا نحتاج إىل غري النموذج الغريب يف ذلك املجال)1(، 

يقول الدكتور رشيد العبيدي)رمحه اهلل ( : <من العرس 

أو  للغة  مناسبا  بحثيا وضع  منهجا  أطبق  أن  والتعذر 

لغات ذوات سامت خاصة عىل لغة امتلكت يف ذاهتا 

قوة خلودها وبقائها راسخا عىل خصائصها>)2(.

استخالف  بني  اللغوي  الرتاث  الثاين:  املبحث 

الاميض واسترشاف املستقبل

للعرب يف النحو واللغة ما ليس لغريهم، ما أجلَّ 

القرآنية ما كانت أن  اللغة  الكالم! فهذه  وأعظم هذا 

اهلل  كتاب  هلا  ينثني  أن  وال  القرآن  بالغة  تستوعب 

حافظا إالَّ من ثنايا ما متيزها عن بواقي اللغات.

والنظام اللغوي خاصية فريدة انفردت هبا العربية، 

أصول  من  انحدرت  أصوات  تعلو  أن  الطبعي  فمن 

وصنعة  ثقال  كوهنا  القواعد  هذه  هبدم  تنادي  غربية 

التي  والكالمية  الفلسفة  رحم  من  ولدت  مكتسبة 

اجتاحت عقول علامئنا األوائل، غري أن هذه الظاهرة 

ا ليست فضال من القول،  يف جالهلا ومجاهلا تنبيك أهنَّ

وهتك  املعنى  نقاب  كشف  أصول  من  أصل  وإنِّام 

حجابه لغرض الوقوف عىل ما استرت منه، فهل يمكن 

ساقه  عن  يكشف  املعنى  أن  افرتاضا  ولو  نتصور  أن 

املعنى،  من  بان  فهل  هكذا؟  نباته  الزراع  ويعجب 

النصوص واملقام واللغة  ثنايا  املعنى كله  إالَّ من  بل 

والقواعد، ومن جانٍب آخر جيب علينا مواكبة العلم، 

ضيع  فمن  النفيس،  تراثنا  عن  بمعزل  ليس  لكن 

)١(  ينظر اللسانيات العامة واللغة العربية 57.
)2(  ينظر: مباحث يف علوم اللغة واللسانيات: 209.

األصول فاته الوصول اىل مبتغاه، ولنقرر شيًئا وهو:

دخولنا  وجوب  يف  يرتدد  أن  ألحد  جيوز  ال  أنَّه 

املعارصة؛ ألن رفض أن تكون يف عرصك يعني رفض 

نحن  نصنعها  التي  املعـاصـرة  ولكنها  حيا،  تكون  أن 

صحيح  من  النابعة  واملعارصة  وبعقولنا،  باجتهادنا 

حاجاتنا.

 وكل أمة قوية تصنع معارصهتا بفكرها وعقوهلا، 

صحيح  يف  املنغمس  االجتهاد  هذا  علامئها،  واجتهاد 

لتغري  تبعا  وتتغري  املعارصة  تتنوع  وبذلك  حاجاهتا، 

واحدة  معارصة  هناك  وليس  األمم،  خصوصيات 

تدخل فيها األمم.

ينتفع  أن  عاقل  بكل  جديٌر  أنَّه  التذكري  وعلينا 

مفتوح  االجتهاد  وباب  النافع،  والعلم  احلكمة  من 

واملشرتك العقي االنساين ال يدفع وعلينا أن نذكر يف 

هذا املقام:

تطوًرا  تطور  قد  العريب  اللغوي  الدرس  <أنَّ 

لزاًما  بات  وقد  بحثه،  وأساليب  مناهجه  يف  ملحوًظا 

بحال  هذا  يعني  وال  كله،  ذلك  من  العربية  تفيد  أن 

يعني  ال  كمـا  لقدمه،  القـديـم  يرفض  أن  األحوال  من 

هي  اللغوية  فاحلقيقة  حلداثته،  احلديث  يؤخـذ  أن 

إليها  يوصل  وما  الغاية،  هو  عنها  والكشف  اهلدف، 
هوا الوسيلة«)3(

اإلسالم  لعلوم  وفية  كانت  اللسانية  وعلومنا 

وعلوم حضارته، استخرجت لنا مراد احلق من كالم 

اللغوية  الدراسات  نشأة  يف  ونظرياهتم  املسترشقون    )3(
العربية: ١5.
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أن  القول  خطل  فمن  اخللق،  جلديد  واتسعت  احلق، 

أصول النظر التي بنيت عليها حمدودة وقارصة، أو أن 

هذه املناهج ال تفي بمتطلباتنا. 

خيص  فيام  واستدراكات  تنبيهات  من  نورده  وما 

بعض الدراسات اللسانية ال يعني االنتقاص من محلة 

هذا العلم وما توصلوا إليه، فاجلميع يعلـم أن يف أقطار 

العربيـة مجعا غفريا تفقه يف هذا العلم وفروعه واجتهد 

الدراسات  تقريب  عىل  وعمل  وتعريبه،  بإيضاحه 

اللسانية يف جوانب مهمة، وكانت هلم اليد البيضاء يف 

ما  أمجل، ودفع  مـا  وتبيـني  أطلق،  ما  تقييد  التنبيه عىل 

أسقط خطأ ونحو ذلك)1(. 

اللسانيني، ومـن  مـن  الرواد  ُمشاَهد يف جيل  وهذا 

القديم وفقهه، وسب غور  بالدرس  تبعهم ممَّن تسلح 

الدراسات احلديثة ووعاها، فأنتج لنـا مقاربات علمية 

مهمة يف دراسة اللغة وتدريسها، ودراسة اللغة دراسة 

باب  يف  الثابتة  بالقوانني  األكيد  األخـذ  معناه  علمية 

الفكر  جتديد  مسألة  ذلـك:  مـن  والتفسري،  التوجيه 

النحوي عند املحدثني:

تبنى عبد الرمحن أيوب يف نقده النحو العريب منهج 

)دراسات  كتابه  ويف  الشكي–،  <التحليل  مدرسة 

نقدية يف النحو العريب( ُيَسطِّر مآخذه عىل النحو العريب 

بقوله: 

مدى  العريب  النحو  من  الشكوى  بلغت  <ولقـد 

حـديث  وكثـر  يتجاهـل،  أن  املمكن  غري  من  أصبح 

الكثري  وظنَّ  جديٍد،  نحو  إىل  احلاجة  عن  الناس 

)١(  ينظر: العربية واللسانيات: 7.

النحوية  النظريات  تدوين  إعادة  يعدو  ال  األمَر  أنَّ 

كل  من  أعمق  عندي  األمر  ولكن  حديث،  بأسلوب 

ثقافاتنا  شأن  ذلك  يف  شـأنه   - العريب  فالنحو  هذا، 

التفكري  من  نوع  عىل  يقوم  عمومها–  يف  التقليدية 

بالنظرية،  يعني  أن  قبل  باملثال  يعنـي  الـذي  اجلزئـي 

عـىل  أشـكـل  ما  تأويل  يف  النحاة  جهد  هذا  أجل  ومن 

القاعـدة من أمثلة أكثر مما جهدوا يف مراجعة منطقهم 

ونظرياهتم عىل ضوء ما يشكل عليهـا، وثمـة عيب آخر 

أنه ال خيلص إىل  التقليدي، ذلك  النحوي  التفكري  يف 

قاعدته مـن مـادتـه، بـل انـه يبني القاعدة عىل أساس من 

فيفرض  الامدة  إىل  يـعمـد  ثـم  أخـرى،  عقلية  اعتبارات 

عليهـا القاعدة التي يقول هبا، وهذا النوع من التفكري 

الذي يسميه الغربيون a priori ال يمكـن أن يوصف 

بأنه تفكري علمي باملعنى احلديث>)2(.

والتصور الذي جاء به الدكتور عبد الرمحن أيوب 

تقليد  قائم عىل  وأنه  النحوي  الفكر  فيام خيص أصالة 

وعدم االنطالق من واقع اللغة، يرد عليه بجملة من 

األمور:

أوال: املفارقة يف وجهة النقد: املنهج الذي تبناه عبد 

الرمحن أيـوب يف نقده النحـاة القدامى يقوم عىل مفارقة 

واضحة، إذ ال يمكن أن يوصف اجتـاه مـا إذا درس من 

وجهة نظر خمالفة، من دون أن يراعي الباحث اإلطار 

الثقايف العام الذي ولـد ذلـك االجتاه فيه، فلكل نظرية 

علمية أو اجتاه فكري خصوصية يتميز هبا.

بأنه صادر  العريب  النحـو  نقـد  ومثـل ذلـك أيضـا يف 

)2(  دراسات نقدية يف النحو العريب ص: د.
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النحوي  عمل  وأن  ومنطقية،  عقلية  تصورات  عن 

ينبغي أن ينصـب عـىل الواقع اللغوي وحده، كام يتمثل 

فليس من عمل  الكتابة، وفيام عدا ذلك  أو  النطق  يف 

املبارشة،  اللغة؛ ألنَّه ال يقع يف نطاق املالحظة  علامء 

املعنى،  الشكي  التحليل  مدرسة  استبعدت  ولذلك 

اللغة،  علم  يف  نقطة  أضعف  بلومفيلد  اعتبه  بل 

الفونولوجي  التحليـل  عىل  مقصورا  عمله  وجعل 

واملورفولوجي عىل أساس شكي)1(. 

العالمة حممد  األستاذ  بالنقد: وعلق  التعميم  ثانيَّا 

الرمحن  عبد  الـدكتور  كـالم  عـىل  عضيمة  اخلالق  عبد 

أيوب بقوله: 

<والدكتور أيوب مل يطعن يف النحو العريب وحده، 

وإنام تناول الثقافة العربية كلها بالطعن، قال يف املقدمة: 

<فالنحو العريب شأنه يف ذلك شأن ثقافتنـا التقليدية يف 

عمومها، تقوم عىل نوع من التفكري اجلزئي الذي يعنى 

باملثال قبل أن يعنى بالقاعدة–، ولست أدري ما الذي 

يقصده من <التفكري اجلزئي–، هل يريد أن يكـرر كالم 

السامية  العقلية  الفرني يف طعنه  الفيلسوف  )رينان( 

اىل  تصل  وال  اجلزئيات  تتناول  مفرقة  عقلية  ا  بأهنَّ

الكليات أو يريد شيًئا آخر؟>)2(.

ال  تعميم  أمام  أننا  النقد  هذا  يف  النظر  يلفت  ومما 

العرب،  عند  النحوي  التفكري  نقد  حدود  عند  يقف 

بل يتعداه إىل الثقافة العربية وحدها التي وصفها مع 

اللغة  واللسانيات: ١١4، والعربية وعلم  العربية  ينظر:    )١(
البنيوي: ١79.

)2(  ينظر: حممد عبد اخلالق عضيمة سرية حياة: 534.

التفكري النحوي بالتقليدية ومن ثم فنحن أمام تفكري 

نحوي تقليدي نعرفه، ولـون آخـر مـن التفكري النحوي 

غري التقليدي ال نعرفه.

والنحو  القدماء  العربية  اللغة  علامء  ووصف   

العريب بمصطلح التقليدية هو تبني لوجهة نظر أوربية 

يف دراسة تاريخ الفكر اللغوي اإلنساين، وهـو وصف 

ينتظم عندهم الدراسات اللغوية قبل دي سوسري يف 

مقابل النظريات اللغوية احلديثة)3(.

نـابـع  بابـه،  يف  أصيل  العربية  يف  النحوي  فالتفكري 

العربية ومن دواعـي نشأهتا وقد وضع عىل  مـن ذات 

)إبيستمولوجية(  ومنهجية  لغوبة  وضوابط  أسس 

املنطق  عليها  قام  التي  والضوابط  لألسس  مغايرة 

األرسطي أو النحـو اليوناين، وقـد أفضت تلك األسس 

والضوابط إىل قواعـد ومصطلحات مفصلة عىل جسد 

من  قسامها  ويوضح  مالحمها،  يظهر  تفصيالً  العربية 

خالل التوجه املبارش إىل متن اللسان العريب والتأمل 

من  واملصطلحات  القواعد  واستخراج  نسيجه،  يف 

هذا النسيج)4(.

العربية واسترشاف املستقبل

)استرشاف  أو  املستقبي،  التخطيط  مراكز  ُتعنى 

التي  البحثية  واملشاريع  الدراسات  بتقديم  املستقبل( 

املعرفة،  بناء جمتمع  بغية  املسار طويل األجل  توضح 

ومما جيب التنبيه إليه هنا:

 أنَّ مسؤولية املسلم جتاه حركة املستقبل استرشافا 

)3(  ينظر: العربية وعلم اللغة البنيوي: ١68.
)4(  ينظر: العربية واللسانيات ١١5.
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مؤسسة  وال  عنه،  املنهي  بالغيب  رمجا  ليست  وائتامنا 

عىل عنارص معاندة للقدر، وال خرقا للزمن الواقع كام 

قد يظن، بل هي مسؤولية حتمل يف جوهرها عنارص 

بالسنن  الوعي  من  تنطلق  وعملية  تفكريية  حركة 

الفاعلة واحلاكمة حلركة احلياة واألحياء تدبرا، واعتبارا 

إىل السعي لتشكيل املستقبل وفق رؤية اإلسالم للعامل 

ومقاصده يف عمـارة الكون وقيمه يف حتريك احلياة عىل 
امتدادها يف األزمان عبادة هلل، وتعبيد الدنيا له)1(

وعىل تلك الدراسات املعتنية باسترشاف املستقبل، 

أن جتعل من لسان العرب أساسا يف النظر واالعتبار؛ 

فقه  تضمن  الذي  االستخالف  لسان  العربية  ألن 

احلضارة  مشعل  ومحل  االستقامة  وقرر  التزكية، 

اإلنسانية مجعاء، فانطوى عىل أرسار وحكم كانت من 

أعظم العب لبني البرش.

يف  هلا  وتتاح  اخلامتة  العاملية  الرسالة  لغة  فالعربية 

فالعالقة  العوملة هذه فرص اإلعداد واإلمداد؛  حقبة 

بني األمم ولغاهتا عالقة تبادلية طردية، ولكن اإلفادة 

من هذه احلالة حتتاج إىل ختطيط للعربية مع كل ختطيط 

البنية  يف  ملوضعة  آلية  اللغوية  السياسة  ألن  مستقبي؛ 

االجتامعية بشكل جيعل اللغة حتدد من ستفتح يف وجهه 

أبواب السلطة السياسية، والثروات االقتصادية، وتعد 

املجموعات  تضع  بوساطتها  آلية  اللغوية  السياسة 
السائدة أسس اهليمنة يف استعامل اللغة)2(

وهذا يتطلب منا إزالة الغبش الذي قيل عن تعريب 

)١(  االمتان عىل املستقبل يف السنة النبوية: ١07.
)2(  ينظر: السياسة اللغوية: ١6.

أرجاء  مجيع  يف  العربية  أمام  املجال  وفسح  التعليم، 

فـاملسلمون  العاجزين؛  أبواق  إىل  نلتفت  وأالَّ  احلياة، 

اجلامدون فتنة ألعداء اإلسالم، وحجة عليه)3(.

الخاتمة
بعد رحلة علمية يف هذا البحث املوسوم ويف ختام 

القلم ليسجل أهم ما عنَّ من  الرحلة استوقفت  هذه 

نتائج ، وهي اآليت :

وتنزيل 	  النظام،  تغيري  اىل  الدعوات  تعالت 

احلديثة؛  اللغوية  النظريات  عـىل  النحويـة  األبواب 

للتخلص مـن اجلمـود والصعوبة.

كثرة 	  فمع  بابه،  يف  أصيٌل  العريب  النحو  نظام 

الدراسات اللسانية وتقدم نظرياهتا مل تستطع أن تقدَم 

تلك اللسانيات بـديالً عـن النظـام النـحـوي الـعـربـي مـن 

وجهة نظر لسانية حديثة.

طبيعـة 	  عـن  طبيعتهـا  يف  خمتلفة  العربية  اللغة 

يصلح  ال  اليونانية  ونحو  كلها  أوربية  اهلنـدو  اللغـات 

إلقامة نحو يف لغة أخرى ليس بينهام ارتباط يف أنظمـة 

اللغة.

نصوص 	  عىل  النظريات  لتلك  املخل  التطبيق 

اللغة العربية، والدراسات املتعجلة واألخُذ بكليتها، 

أوقع الدرس اللغوي العريب يف كثري من املتاهات.

دخولنا 	  وجوب  يف  يرتدد  أن  ألحد  جيوز  ال 

املعارصة؛ ألنَّ رفض أن تكون يف عرصك يعني رفض 

نحن  نصنعها  التي  املعـاصـرة  ولكنها  حيا،  تكون  أن 

)3(  ينظر: العربية واحلياة: 92.
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صحيح  من  النابعة  واملعارصة  وبعقولنا،  باجتهادنا 

حاجاتنا.

باسترشاف 	  املعتنية  الدراسات  تلك  وعىل 

النظر  املستقبل، أن جتعل من لسان العرب أساسا يف 

الذي  االستخالف  لسان  العربية  ألن  واالعتبار؛ 

مشعل  ومحل  االستقامة  وقرر  التزكية،  فقه  تضمن 

احلضارة اإلنسانية مجعاء، فانطوى عىل أرسار وحكم 

كانت من أعظم العب لبني البرش.

تعريب 	  عن  قيل  الذي  الغبش  إزالة  علينا  جيب 

أرجاء  مجيع  يف  العربية  أمام  املجال  وفسح  التعليم، 

فـاملسلمون  العاجزين؛  أبواق  إىل  نلتفت  وأالَّ  احلياة، 

اجلامدون فتنة ألعداء اإلسالم، وحجة عليه.
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والتخطيط املستقبي يف السنة النبوية(، كلية الدراسات 

االسالمية والعربية. ديب 1432ه/2011م.

• التفكري اللغوي بني القديم واجلديد، االستاذ 	

الدكتور كامل برش، دار غريب القاهرة، 2005م.

• عبد 	 د.  العريب،  النحو  يف  نقدية  دراسات 

الرمحن حممد ايوب، مؤسسة الصباح الكويت. د.ت.

• طوليفيسن، 	 أ،  جيمس  اللغوية،  السياسة 

ترمجة حممد خطايب، جملة عالمات العدد 9.

• رشح املفصل، يعيش بن عي موفق الدين ابن 	

يعيش تـ)646ه(، تح: ابراهيم أمحد عبد اهلل، دار سعد 

الدين، دمشق، ط: 1، 1434ه-2013م.

• دار 	 حمل،  خلف  يوسف  د.  واحلياة،  العربية 

أروقة للدراسات والنرش، ط: 1، 1438ه-2017م.

• يوسف 	 د.  ناقدة،  قراءٌة  واللسانيات  العربية 

خلف حمل، مكتبة احلبيب، بغداد، ط: 1، 2018م.

• العربية وعلم اللغة البنيوي )دراسة يف الفكر 	

املعرفة  دار  خليل،  حلمي  احلديث(،  العريب  اللغوي 

اجلامعية، ط:1، 2000م.

• يف اللسانيات العامة واللغة العربية تارخيها ، 	

طبيعتها ، موضوعها ، مفاهيمها ، د ، مصطفى غلفان 

، ط1 ، دار الكتاب اجلديد املتحدة ، لبنان ، 2010م.

• يف نقد النحو العريب، د. صابر بكر ابو السعود، 	

دار الثقافة للنرش والتوزيع، القاهرة، 1988م.

• حممد 	 السالم  عبد   ، تح   ، سيبويه   ، الكتاب 

هارون ، ط5 ، مكتبة اخلانجي ، القاهرة ، 2009م  .

• دار 	 األوراغي،  حممد  القرآن،  حضارة  لسان 

اجلزائر،  االختالف-  منشورات  األمان-الرباط، 

الدار العربية للعلوم نارشون، بريوت ط1، 1431ه، 

2010م.

• 	 ، د   ، واملنهج  والوظفة  املجال  اللسانيات 

 ، احلديثة  الكتب  عامل   ، ط2   ، استيتية  رشيف  سمري 

األردن ، 2008م. 

• 	 ، العربية  اللغة  وتعليم  النسبية  اللسانيات 

 ، االختالف  منشورات   ، ط1   ، األوراغي  حممد   ، د 

اجلزائر ، 2010م.



479

راساُت اإلنسانيُة واملتغرياُت احلياتيُة يف ضوِء الّشيعِة اإلسالميِة« العدد اخلاص باملؤمتر العلمي الدويل األول املشرتك »الدِّ
المحور الخامس: المتغيرات الحياتية وأثرها على دراسات اللغة العربية، وآدابها

• القادر 	 عبد   ، د   ، العربية  واللغة  اللسانيات 

الفايس الفهري ، ط1 ، دار توبقال للنرش ، الرباط ، 

املغرب ، 1985م.

• مباحث يف علم اللغة واللسانيات ، د ، رشيد 	

الثقافية  الشؤون  دار   ، ط1   ، العبيدي  الرمحن  عبد 

العامة ، بغداد ، 2002م.

• تركي 	 حياة،  سرية  عضيمة  اخلالق  عبد  حممد 

املعريف،  والتواصل  البحوث  مركز  العتيبي،  بن سهو 

الرياض- ط: 1، 1439ه، 2017م.

• املسترشقون واملناهج اللغوية، أ.د. اسامعيل 	

ن، ط:3، 202م. امحد عاميرة، دار وائل للنرش، عامَّ

• الدراسات 	 نشأة  يف  ونظرياهتم  املسترشقون 

وائل  دار  عاميرة،  امحد  اسامعيل   . العربية،  اللغوية 

ن، ط:3، 202م. للنرش، عامَّ

• نظرية اللسانيات النسبية دواعي النشأة ، د ، 	

حممد األوراغي ، ط1 ، منشورات اختالف ، اجلزائر 

، 2010م.

• الوسائط اللغوية ، أفول اللسانيات الكلية ، د، 	

حممد األوراغي ، داراألمان ط1 ، الرباط ، 2001م.





3

التطور الداللي لبعض ألفاظ القرآن 

الكريم في اللهجة العامية

The semantic development of some of the words 

of the Noble Qur’an in the colloquial dialect

د. رعد محمد سلمان

Dr.Raad Muhammad Salman

تدريي يف كلية األمام األعظم)رمحه اهلل(اجلامعة/ قسم اللغة العربية

Raadslman1987@gmail.com





483

راساُت اإلنسانيُة واملتغرياُت احلياتيُة يف ضوِء الّشيعِة اإلسالميِة« العدد اخلاص باملؤمتر العلمي الدويل األول املشرتك »الدِّ
المحور الخامس: المتغيرات الحياتية وأثرها على دراسات اللغة العربية، وآدابها

الملخص
  يف هذا البحث سُيسّلط الضوء عىل بعض من األلفاظ التي وردت يف القرآن الكريم بدالالهتا التي يقتضيها 

السياق القرآين، والتي جاءت بدالالٍت خمتلفٍة يف اللهجِة العاميِة، فعمدت عىل تتبع اللفظ ُلغويًا، فرجعُت إىل 

أصوله اللغوية، ثم بّينت التقلبات الداللية التي مّر هبا حتى وصل إىل داللته يف اللسان العامي، ثم قارنت بني 

االستعامل القرآين واالستعامل العامي لّلفظ، مستندًا إىل األصول اللغوية لأللفاظ التي ذكرها أهل اللغة؛ وذلك 

ملعرفة األسس التي ارتكزت عليها هذه األلفاظ يف تطورها الداليل، وتبيان ذلك التطور والكيفية التي أدت إىل 

هذا االنعكاس الداليل يف بعضها.

Abstract

In this research، I will shed light on some of the words mentioned in the Noble 

Qur’an with their meanings required by the Qur’anic context، which carried a 

different connotation in the colloquial dialect. The colloquial، then compared 

between the use of the Qur’an and the colloquial use of the word، based on 

the semantic origins of the words mentioned by the people of the language; 

In order to know the basis on which these words depended on their semantic 

development، and to show that development and the way that led to this 

semantic reflection in some of them.
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المقدمة
يدل  لفظ  معنى  لكل  يكون  أن  اللغة  يف  األصل 

عليه، ولكن كلامت اللغة أقل من املعاين التي يتطلبها 

املجتمع، فاالكتفاء بالدالالت األصيلة لأللفاظ غري 

جُمٍد يف استيعاب املعاين، وإلنتاج ألفاظ توازي احتياج 

املجتمع للتعبري عن املعاين املتعددة والكثرية سلكت 

احتياج  لسد  اللغوي،  الرصيد  إثراء  يف  سبيلني  اللغة 

املجتمع للتعبري عن مدلوالهتم: فاألول متظهر بإنتاج 

مفردات جديدة، باالشتقاق، والنحت، واالقرتاض، 

بدالالهتا  القديمة  املفردات  إىل  تعمد  أن  والثاين: هو 

املعينة فتنحرف دالليًا اىل افراز معنى جديد، يربطهام 

رابط داليل، وهذا ما ُيعرف عند أهل البالغة باملجاز، 

عىل  يطرأ  تغرّي  وهو  الداليل،  بالتطور  يسمى  ما  وهو 

او  املدلول  فيستع  الوقت  بمرور  الكلمة  مدلول 

يتخصص او يتغري بالكامل، وهذا التطور أمر حتمي 

نفسها،  احلياة  تطور  وجوه  من  وجهًا  يكون  أن  يشبه 

وقد شغل الدارسني فاعتنوا به وبينوا أسبابه ومظاهره 

عىل  الضوء  سأسّلط  البحث  هذا  ويف  وخصائصه، 

الكريم  القرآن  يف  وردت  التي  األلفاظ  من  بعض 

بدالالهتا التي يقتضيها السياق القرآين، والتي جاءت 

فعمدت  خمتلفة،  داللة  حتمل  العامي  االستعامل  يف 

اللغوية،  أصوله  إىل  فرجعُت  لغويًا،  اللفظ  تتبع  عىل 

إىل  وصل  حتى  هبا  مّر  التي  الداللية  تقلباته  بّينت  ثم 

االستعامل  بني  قارنت  ثم  العامي،  اللسان  يف  داللته 

القرآين واالستعامل العامي للفظ، مستندًا إىل األصول 

اللغوية لأللفاظ التي ذكرها أهل اللغة؛ وذلك ملعرفة 

األساس الذي ارتكزت عليه هذه األلفاظ يف تطورها 

إىل  أدت  التي  والكيفية  التطور  ذلك  وتبيان  الداليل، 

هذا االنعكاس الداليل يف بعضها، فجاء البحث بعنون 

)التطور الداليل لبعض ألفاظ القرآن الكريم يف اللهجة 

العامية( وجاء البحث بخطة اقتضتها طبيعة الدراسة، 

وانتهى  البحث  تناوهلا  التي  األلفاظ  ثم  باملقدمة  فبدأ 

بالنتائج وثبت املصادر واملراجع، وقد رتبت األلفاظ 

بائي(، هذا  )ألف  ترتيبًا  البحث  التي درستها يف هذا 

واحلمد هلل رب العاملني والصالة والسالم عىل النبي 

الكريم.

اجلاهل

الِعلم،  جهَل جيهُل جهالً وجهالًة،  اجلهُل: نقيض 

ُه جاِهالً،  يقال:  جِهَل عليه، وجِهَل به، واستجهلُه: عدَّ

علم،  بغري  فعالً  تفعل  أن  واجلهالة:  أيضًا،  واستخفه 

يتسافه  قومه:  عىل  جيهل  وهو  فالن،  حق  وجهل 

:
)2(

، قال الشاعر
)1(

عليهم

َهَلْن أحٌد علينا أاَل ال جَيْ

َفنَْجَهَل  فوَق َجْهِل اجلاِهِلينا

أصالن:  والالم  واهلاء  <اجليم  فارس:  ابن  قال    

وخالف  اخلفة  واآلخر  العلم،  خالف  أحدمها 

والثاين:   ... العلم،  نقيض  اجلهل  فاألول  الطمأنينة، 

ويقال  جمهل،  اجلمر  هبا  حيرك  التي  للخشبة  قوهلم 

 ،
استجهلت الريُح الغصَن، إذا حركته فاضطرب>))3(

)١(  ينظر: العني3/ 390، والصحاح 4/ 1663، أساس 
البالغة1/ 153.

)2(  ديوان عمر بن كلثوم 78.
)3(  مقاييس اللغة 1/ 490.
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العرص  به  ُيقصد  اسالمية،  داللتها  لفظة  واجلاهلية 

.
)1(

الذي سبق االسالم

بدالالت  فجاء  احلكيم،  التنزيل  يف  اللفظ  أّما      

خمتلفة باختالف السياقات التي ُذكر هبا، فجاء اللفظ 

وهو  املعرفة،  عدم  معنى  حامالً  املواضع  بعض  يف 

يي   اجلهل ضد العلم، ومنه قوله تعاىل:   ٱُّٱ  

]البقرة:   َّ مئ  خئ  حئ  جئ 
وال  يعرفهم  ال  الذي  بحاهلم،  اجلاهل   : أي   ،]273

ين  ىن  يعرف أمرهم، ومثله قوله جّل وعز:    ٱُّٱ 

مي  خي  حي   جي  يه  ىه  مه  جه 
غري  جاهلني  أي:  ]احلجرات:6[،   َّ يي  ىي 
هبذه  واجلهل   ،

)2(
القصة وكنه  األمر  بحقيقة  عاملني 

الداللة التجريدية قليل الذكر يف القرآن الكريم، ألّنه 

عن  حاد  من  لوصف  مالزمًا  يكون  أن  عليه  غلب 

الصواب، وزاغ عن طريق احلق، لذا فقد ُأريد باجلهل 

احللم،  ضده  ما  الرشيف  التنزيل  مواضع  أغلب  يف 

وهو السلوك الذي يتِصف أصحاُبه بالطيش والسفه، 

حط  مض  خض   حض  تعاىل:     ُّٱ  قال 

خف َّ  حف  جف  مغ  معجغ  جع  مظ 

اهلل  حق  بعظيم  جهلة  سفهاء  أي:   ،]55 ]النمل: 

أنكم  أو   ،
)3(

رسوله وعصيتم  أمره،  فخالفتم  عليكم، 

السفهاء  فعل  فتفعلون  عليه  أنتم  ما  عاقبة  جتهلون 

)١(  و مجهرة اللغة1/ 494.
)2(  ينظر: الكشاف 317/1 و 360/4، والتحرير والتنوير 

75/3 و 232/26. 
)3(  ينظر: تفسري الطبي 481/19، وتفسري الرازي 

.562/24

هئ  مئ  خئ  حئ  جئ  )4(،     ُّٱ 
املّجان

السفهاء  ]الزمر: 64[، أي:  حب َّ  جب  
معنى  الدالالت  تلك  وجيمع   ،

)5(
األحالم اخلفاف 

حموري واحد هو: <خلو الباطن مما يفيد أو ُيطْلب ... 

ومن هذا < اجلهل ضدُّ العلم؛ ألّن اجلاهل خايل الذهن 

الباطن  يف  لام  احللم  ضد  وكذلك   ... املعلومات  من 

 ،
)6(

وسفه> وطيش  بخفة  السلوك  يف  يتمثل  فراغ  من 

وهي دالالت مل ختالف األصل اللغوي لّلفظ.

ويف العامية للجاهل داللتان األوىل وافقت الوضع 

اللغوي لّلفظ وهي خالف العلم، فإطالق لفظ جاهل 

العلم  من  وفراغه  جهله  عىل  يدل  ما  شخٍص  عىل 

باجلهل  شخص  يوصف  وقد  لألمور،  معرفته  وعدم 

وهو ليس بجاهل، وذلك للتقليل من شأنه، فاحلاصل 

موافقًا  جاء  القوم  عامية  يف  الداليل  الرضب  هذا  أن 

وأّما  الكريم،  القرآن  يف  جاء  ولام  األساس،  للمعنى 

الصغري،  الطفل  هبا  فرياد  جاهل  للفظ  الثانية  الداللة 

واألصل  اجليم  بفتح  )جهال(  عىل  العامة  وجيمعونه 

، وهذه الداللة ال شك أهنا من قبيل التطور 
)7(

ضمها

الداليل للفظ )جاهل( ، فليس من األصل اطالق لفظ 

اجلاهل عىل الطفل، وإنام أطلقت العاملة لفظ اجلاهل 

عىل الطفل؛ ألنه جيهل أغلب األمور فهو مل يزل طفالً 

الكبري،  تعلمه  ما  يتعلم  ومل  الكثري  يبرص  مل  صغريا، 

)4(  ينظر: البحر املحيط 255/8.
)5(  فتوح الغيب يف الكشف عن قناع الريب 13/ 429.

الكريم  القرآن  أللفاظ  املؤصل  االشتقاقي  املعجم    )6(
.352/١

)7(  ينظر: رشح املفصل البن يعيش 298/3.
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هو  املعنى  وهذا  األصل  املعنى  بني  الداليل  فالرابط 

عىل  اجلاهل  لفظ  إلطالق  السبيل  فهو  املعرفة،  عدم 

عليه  دلت  جديد  معنى  اللفظة  فاكتسبت  الطفل، 

عىل  لتدل  دالليًا،  توسعت  فاللفظة  التضمن،  بطريق 

معناها األصل مضافًا إليه هذا املعنى اجلديد، وهذا ما 

يسمى بالتوسع الداليل وهو رضب من رضوب تطور 

الداللة لأللفاظ يف العربية.

عىل  جاهل  لفظ  اطالق  التعسف  من  أن  وأرى 

الطفل حتى وإن كان صغريًا، واألفضل أن ال يطلق 

عىل  داٍل  وصف  من  الكلمة  يف  لام  جاهل،  عليه 

تطلق  العامة  أن  سيام  وال  اآلخر،  من  االستنقاص  

لفظ اجلاهل عىل الصبي الذي تعلم القراءة والكتابة، 

فيكون الشخص حامال هلذا االسم من طفولته حتى 

وهذا  عمره،  من  عرشة  اخلامسة  ويبلغ  صبيا  يصري 

ال  االطفال  بعض  أن  حتى  املقام،  ُيناسب  ال  أراه 

يرضون بإطالق لفظ جاهل عليهم، فضال عن الصبية 

والكتابة  القراءة  وتعلموا  عرفوا  قد  فهم  املتعلمني، 

العلوم الرشعية والعربية وفنون احلساب  وبعضًا من 

هم  من  جتد  وقد  ُتدرس،  التي  املناهج  من  وغريها 

بأعامرهم حفظة للقرآن الكريم، فكيف يكون احلافظ 

لكالم اهلل جاهال؟.

داللتها  من  العامية  يف  جاهل  لفظة  جتردت  وقد 

القرآنية التي هي وصف للكفار والزائغني عن الطريق 

زت   رت  يب  تعاىل:    ُّٱ  كقوله  الصحيح، 

مث  زث  رث  يت  ىت  نت  مت 
يف َّ ]القصص:  ىف  يث  ىث   نث 

التطور  قبيل  من  جاءت  اسالمية  داللة  وهي   ،]55

ألهنا  بالتضمن؛  األصل  املعنى  عىل  ودلت  الداليل، 

دلت عىل جزء املعنى ال متامه.

الدابة

فكل  األرض،  عىل  دب  من  كل  عىل  يطلق  اسم 

يِدبُّ  النَّمل  يقال:  َدبَّ  دابة،  هو  األرض  عىل  ماش 

دبيبًا، ودبَّ القوم يِدبُّون دبيبًا إىل العدو أي مَشوا عىل 

، قال ابن فارس: <الدال والباء 
)1(

هينتهم ومل يرسعوا

أصل واحد صحيح منقاس، وهو حركة عىل األرض 

األصل  معناه  يف  حيمل  فاللفظ   
)2(

امليش> من  أخف 

داللة عامة عىل كل من دّب عىل وجه األرض واجلمع 

دواب.

بدالالت  الكريم  التنزيل  يف  اللفظ  ذكر  وورد 

تعاىل:     قال  املذكور،  األصل  عن  خترج  ال  خمتلفة 

مه َّ ]النور: 45[، وقال  جه  ين  ىن  من  خن  ُّٱ 

زي  ري  ٰى  ين  ىن  سبحانه:   ُّٱ 

 ،]61 ]النحل:   َّ جئ  يي  ىي  ني  مي 
فمن الواضح أن داللة اللفظ يف هذه السياقات داللة 

عامة، إذ دّل اللفظ يف اآلية األوىل عىل كل ما يدبُّ عىل 

دابة  قيل: كل  الثانية  اآلية  األرض مما خلق اهلل، ويف 

ُأنشئت  إنام  الدواب  من  غريه  ألن  وغريه؛  البرش  من 

 ،
)3(

هلا ملنفعة  أو  أنفسها  حلاجة  ال  وحلوائجهم  للبرش 

مي   زي  ري  ٰى  ين  وقال عز وجل:    ُّٱ 

)١(  ينظر: العني 8/ 12، والصحاح 124/1.
)2(  مقاييس اللغة 2/ 263.

)3(  ينظر: الكشاف 629/3، وتفسري ابن كثري 560/6، 
وتفسري الامتريدي 500/8.
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جئ َّ ]العنكبوت: 60[،  يي  ىي  ني 
يف  )الدابة(  لفظ  داللة  من  االنسان  تعاىل  أخرج  وقد 

واحلرشات  البهائم  عىل  اللفظة  فدلت  السياق،  هذا 

، فتبنّي أن الداللة 
)1(

وغريها، مما ال جييد ادخار الطعام

العموم واخلصوص يف أماكن ورودها يف  تقلبت بني 

القرآن الكريم.

فقد  خاصة،  داللة  فله  عاميتنا  يف  اللفظ  وأما 

فال  غريها،  دون  االنعام،  هبائم  عىل  داللته  اقترصت 

أو  الطيور،  أو  مثالً،  احلرشات  عىل  دابة  لفظ  يطلق 

عىل املفرتس من احليوانات، قال الدكتور حممد حسن 

ألنه  يركب  ما  < الدابة>  عىل  اسم  غلب  <وقد  جبل: 

، وأبعد ما يكون اطالقه 
)2(

يتحرك بصاحبه إذ حيمله>

اللفظ  أصاب  لام  شتيمة،  وُيعد  بل  البرش،  بني  عىل 

العربية  جيهلون  الذين  بعض  ويرى  داليل،  تطور  من 

وتقلب داللة ألفاظها أن ال بأس يف اطالق لفظ الدابة 

داللته  تطورت  اللفظ  ألّن  خطأ،  وهو  االنسان،  عىل 

وانحرفت عن معناها األصل وليس غريبا أن تتطور 

فالواجب  اللغة،  هذه  حياة  عىل  دليل  فهو  الدالالت 

أن يؤخذ هذا التطور بعني االعتبار وأن ُيعامل اللفظ 

وفقًا لام يقتضيه ذلك التطور، وداللة اللفظ األساسية 

داللة عامة غري خمصصة، يراد هبا كل ما دب عىل وجه 

:
)3(

املعمورة، قال الشاعر

)١(  ينظر: تفسري القرطبي 360/13.
)2(  املعجم االشتقاقي املؤصل 2/ 626.

)3(  البيت بال نسبة يف مجهرة اللغة 228/1، واملعجم 
املفصل يف شواهد العربية 201/5.

الَم َما ألأل اْلَفْور َفَعَليْك السَّ

َوَما  دب يِف الثرى عرق َساق

    وهذا العموم يف داللة اللفظ هو املعنى األصل، 

لفظ  فجاء  املعنى  هذا  الكريم  القرآن  وافق  وقد 

)الدابة( يف التنزيل يدل عىل كل ما يدب عىل األرض، 

ٰى ٰر  ٰذ  يي  ىي  مي  قال تعاىل:    ٱُّٱ 

 ٌّ   ٍّ    َّ    ُّ َّ ]البقرة: 164[، قال الطبي: 
<والدابة اسم لكل ذي ُروح كان غري طائر بجناحيه، 

اللفظ عن داللته  ، ثم انحرف 
)4(

لدبيبه عىل األرض>

فضاقت  العموم،  بعد  ليتخصص  عاميتنا  يف  األصل 

داللته فأصبح اطالقه مقترصا عىل هبائم االنعام ليس 

العربية،  سمت  عن  خترج  مل  هذا  يف  والعامية  غري، 

يصيب  كبري،  لغوي  جانب  لأللفاظ  الداليل  فالتطور 

لتدل  الداليل  مسارها  عن  فتنحرف  األلفاظ  بعض 

األصل،  باملعاين  مرتبطة  جديدة  معاٍن  عىل  ذلك  بعد 

وامللمح الداليل الذي أصاب لفظ )دابة( هو ما ُيسمى 

باالنحسار الداليل.

)الفاسق(

يفسُق فسقًا  األمر، من فسَق  الفسق: اخلروج عن 

، والعرب تقول: فسقت الرطبة من جلدها 
)5(

وفسوقًا

وقرشها، إذا خرجت منه، ومن ذلك الفويسقة الفأرة 

كأهنا ُسميت بذلك خلروجها عن جحرها عىل الناس 

، وهذا الذي عرفه العرب يف جاهليتهم، 
)6(

وإفسادها

)4(  تفسري الطبي 274/3.
)5(  ينظر: املحكم واملحيط األعظم 242/6، ولسان 

العرب 308/10.
)6(  ينظر: معاين القرآن للفراء 147/2.
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لفظ  شعرهم  يف  وال  اجلاهلية  كالم  يف  قط  ُيسمع  ومل 

)فاسق( وهو عريب))1((. 

داللته،  فتطورت  احلكيم  التنزيل  يف  الفسق  وأّما 

فبمجيء اإلسالم تغريت حياة العرب، وختلل التغيري 

فتولدت  ضمنها،  من  واللغة  حياهتم  جوانب  كل  يف 

دالالت جديدة جاء هبا القرآن الكريم، وتغري مدلول 

فحني  احلال،  وطبيعة  يتناسب  تغيريا  األلفاظ  بعض 

لتضم  باالتساع  الفسق  داللة  أخذت  اإلسالم  جاء 

طاعة  عن  واالنحراف  اخلروج  وهو  جديدًا،  معنى 

االستعامل  عرف  يف  الفسق  فأصبح  وجل(،  )عز  اهلل 

الرشعي: الرتك ألمر اهلل واخلروج عن طاعته وامليل 

قوله  نحو  بكفر،  خرج  من  عىل  ويقع  املعصية،  إىل 

مئ َّ ]الكهف: 50[  خئ  حئ  جئ  تعاىل:    ٱُّٱ 

)فاسق( عىل  لفظ  بعصيان، كإطالق  وعىل من خرج 

ىن  شارب اخلمر))2((، أو الكاذب، قال تعاىل:   ٱُّٱ 

خي  حي   جي  يه  ىه  مه  جه  ين 
قال   ،]6 ]احلجرات:   َّ يي  ىي  مي 
اب، وأما اللُّغة قد  السمعاين: < الفاسق هاهنا هو الكذَّ

أضفا  قد  فالسياق   ،
)3(

اهلل> طاعة  عن  اخلارج  َأنه  بينا 

عىل اللفظ معنى خاص، ومع هذا فاللفظ مل خيرج عن 

معناه األصل وهو اخلروج عن الصواب؛ فالكذب أمر 

هنى عنه الرشع وحّرمه، وهذا املعنى وإن كان جديدًا 

فبينه وبني داللة األصل ترابط متني، فكالمها خروج، 

)١(  ينظر: الصحاح 1543/4، ولسان العرب 308/10.
)2(  ينظر: العني82/5، وتفسري القرطبي 246/1.

)3(  تفسري السمعاين 217/5.

االمتثال ألوامره  بعدم  اهلل  اخلروج عن طاعة  أن  إال 

التنزيل،  قبل  العرب  يعرفها  مل  إسالمية،  داللة  تعاىل 

ولقد ورد الرتكيب يف التنزيل بصيغ وسياقات خمتلفة، 

دلت كلها عىل اخلروج عن طاعة اهلل تعاىل، قال تعاىل: 

ٰى   ٌّ  ٍّ      َّ     ُّ        ِّ َّ ]املنافقون:  ُّٱ 
6[، ويلحظ من استعامل القرآن الكريم للفظ )فاسق( 

أنه اذا جاء مفردا فال يراد به الكافر واخلارج عن امللة، 

وأما إذا جاء بصورة اجلمع )فاسقون( فالغالب فيه أّنه 

نئ  مئ  ُيراد به الكّفار، قال تعاىل:      ٱُّٱ 

زب َّ ]التوبة: 8[. رب   يئ  ىئ 

وأّما داللة اللفظ يف العامية فلم خترج ال عن داللة 

األصل وال عن الداللة القرآنية، فقد تضمنت املعنى 

)فسق(  للجذر  املحوري  املعنى  ُيعد  الذي  األصل 

الذي  املعنى  عن  تطورت  العامية،  يف  الداللة  ولكن 

الذي  الكفر  معنى  فتالشى  الكريم،  القرآن  استعمله 

قصده التنزيل يف السياقات التي ورد فيها لفظ فاسق، 

عن  املخرج  غري  العصيان  داللة  وجتذرت  بل  وبقت 

مرتكب  عىل  ُيطلق  فأصبح  )الفاسق(  لفظ  يف  امللة 

هنى  أعامل  وهي  والزنى،  اخلمر  كرشب  املعايص 

الصواب  عن  خروج  فهي  تعاىل  اهلل  وحرمها  عنها 

وعن الطريق القويم الذي رّشعه تعاىل، وهبذا فداللة 

فاالستعامل  باالنحسار؛  أخذت  العامية  يف  الفاسق 

القرآين للفظ كان أوسع منه يف العامية.
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الفساد:

     نقيض الصالح، يقال:  فسد اليشء يفُسد فسادًا، 

متادى  وقد  املصلحة،  خالف  واملفسدة  فاسٌد،  فهو 

وقطعوا  تدابروا  إذا  القوم:  وتفاسد  استفسادهم،  يف 

:
)2(

؛ قال الشاعر
)1(

األرحام

َيْمُدْدَن بالثُِّديِّ يِف امَلَجاِسِد

إىِل الرجاِل، َخْشَيَة التَّفاُسِد

أال  اهلل  ننشدكم  يقلن:  ثدهين  خُيرجن  يقول: 

إِذا  اليشَء:  د  وَفسَّ الرجال،  بذلك  حيرضن  محيتمونا، 

حتى  إليه  أساء  إذا  قائده:  السلطان  واستفسد  َأباَره، 

االستصالح،  خالف  واالستفساد:  عليه،  استعىص 

قال  ؛ 
)3(

فساد فيه  أي  لكذا  مفسدة  األمر  هذا  وقالوا: 

:
)4(

الشاعر

إِنَّ الشباَب والَفراَغ واجِلَدْه

َمْفَسَدٌة للَعْقِل، َأيُّ َمْفَسَدْه

  وقد جُتمع تلك الدالالت حتت معنى عام، وهو: 

وهالكه،  تلفه  أي:  منه،  املقصود  اليشء  نفع  ذهاُب 

األرض،  يف  كاجلدب  أثنائه؛  يف  َترْسي  ضاّرة  ة  حِلدَّ

نبات  ال  التي  الُصلبة  األرض  هي  اجلدبة:  واألرض 

باالتساع  آخذًة  الفعل  داللة  تغريت  ثم  فيها))5((، 

)١(  ينظر: العني 231/6،  / هتذيب اللغة 257/12، 
والصحاح 2/ 519.

)2(  الرجز بال نسبة يف لسان العرب 3/ 335، وتاج 
العروس 8/ 497.

)3(  ينظر: لسان العرب 334/3.
)4(  ديوان رؤبة 43. 

)5(  ينظر: املعجم االشتقاقي املؤصل 1672/3.

لتشمل الداللة املعنوية غري احلسية.

  وللفظ دالالت يف القرآن الكريم ختتلف باختالف 

السياق الذي جتيء فيه، ولكن للفساد معنى عام وهو: 

خروج اليشء عن حال استقامته وكونه ُمنْتَفًعا به، قال 

يت  ىت  نت   مت  زت  ٱُّٱ  تعاىل     

ىف   ىثيث  نث  مث  زث  رث 
يق َّ ]البقرة: 205[، أي: إذا كان  ىق  يف 
واليًا فعَل ما يفعله والة السوء من الفساد يف األرض 

أنه  شك  ال  العمل  وهذا  والنسل،  احلرث  بإهالك 

هل  خروج عن جادة االسالم))6((، وقال سبحانه:ٱُّٱ 

مم َّ ]الروم: 41[، قيل:  خم  حم  جم 
السفينة  أخذ  البحر:  وفساد  آدم،  ابن  قتل  الب:  فساد 

ام  يل  ىل  مل  يك  ىك  غصبا))7((، ُّٱ 

رن َّ الفجر:]11 – 12[، فلفظ الفساد يف  مم 
التنزيل يكاد أن يكون ذا  السياقات التي ورد فيها يف 

مدلول عام مشرتك، وخيتلف معناه اخلاص بام يتوافق 

والسياق العام لآلية.

الداليل  التطور  أصابه  قد  العامية  يف  والفساد     

عىل  داللته  انحرست  إذ  األلفاظ،  بواقي  شأن  شأنه 

العام  بالامل  والتالعب  الرسقة  مها:  فقط،  معنيني 

ِقبل اجلهة املتحكمة يف أقوات الشعب، فإن قيل  من 

ملسؤول ما: فاسد يدل ذلك عىل عدم نزاهته ورسقته 

ألموال الشعب، هذا املعنى األول وهو معنى متأصل 

)6(  ينظر: الكشاف 250/1.
)7(  ينظر: تفسري ابن كثري 319/6.
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العام اخلروج عن  املعنى  ، وينطوي حتت 
)1(

اللفظ يف 

الثاين فهو: فُيطلق  الدين احلنيف، وأما املعنى  تعاليم 

عىل العالقات غري الرشعية للرجال والنساء، فالرجل 

النساء أو  الفاسد هو الذي يمتلك عالقات سيئة مع 

وهذا  الرذيلة،  ومواطن  اخلمر  حانات  يرتاد  الذي 

املعنى يدخل ضمنًا باملعنى العام للفظ، فهو خروج عن 

اخلطوط التي رسمها الرشع احلنيف، خمالف لتعاليمه 

مّر  قد  الفساد  لفظ  إن  القول:  وخالصة  أقرها،  التي 

بمراحل تطور فيها مدلوله، وأصبح اآلن مقترصا عىل 

هذين املعنيني، فال ُيسمى قاتل النفس أو الكذوب أو 

من كان ناممًا أو حتى السارق غري املسؤول بالفاسد، 

اخلروج  وهو  العام  املعنى  عىل  يدل  اللفظ  كان  وقد 

وخمالفة التعاليم الرشعية، فانحرست داللة اللفظ بعد 

العموم وهذا ما ُيسمى بالتضييق الداليل أو ما ُيطلق 

عليه بانحسار الداللة.

ممنون

وللفعل  )مّن(،  الفعل  من  مفعول  اسم  ممنون 

واآلخر  وانقطاع،  قطع  عىل  يدل  أحدمها  <أصالن: 

(: القطع، ومنه يقال:  عىل اصطناع خري، األول )املنُّ

زث  رث  مننت احلبل: قطعته، قال اهلل تعاىل:    ُّٱ 

نث َّ ]التني: 6[، واملنون: املنية؛ ألهّنا تنقص  مث 
(، تقول:  العدد وتقطع املدد... واألصل اآلخر )املنُّ

مّن يمّن منًّا، إذا صنع صنعا مجيال، ومن الباب املنّة، 

املعاين  فهذه   ،
)2(

اإلنسان.> قوام  هبا  التي  القوة  وهي 

)١(  املعجم االشتقاقي املؤصل 3/ 1673.
)2(  مقاييس اللغة 267/5.

األشهر للجذر )مّن( التي ذكرها أهل اللغة))3((.

    وجاء ذكر اللفظ يف القرآن الكريم غري مرة ، قال 

ممَّ ]القلم: 3[ ،  ام  يل  ىل  مل  تعاىل: ُّٱ 

يت  ىت  نت  مت  زت  وقال سبحانه:ٱُّٱ 

]التني: 6[، وذكر علامء  نث َّ  مث  زث  رث 
التفسري للفظ معاٍن منها: غري مقطوع، أو غري حمسوب، 

؛ ألنَّ عطاء اللَّ تعاىل ال يُمنُّ  وقيل: غري  ممنون، ِمن املنِّ

به))4((.

    وأما االستعامل العامي فداللته خمتلفة متاما عن 

)ممنون(  لفظ  فيجيء  التنزيل  يف  ُذكر  الذي  املعنى 

ممنون  فيقال:  معروفا،  لك  أسدى  ملن  الشكر  بمعنى 

لك، أو ممنون منك، أو ممنون فقط، قال الدكتور أمحد 

بمعنى  العرب  لغة  يف   ) )َمنَّ الفعل  <ورد  عمر:  خمتار 

املُنَْعم  الشخص  يكون  وبذلك  <أنعم>؛  أو  <أحسن> 

الشكر  حدوث  يستلزم  ما  وهو  عليه،  ممنوًنا  عليه 

منه، وعىل هذا يكون استخدام اللفظ ) ممنون( بمعنى 

.
)5(

)شاكر( جائًزا بنوع من املجاز املرسل>

أّي لفٍظ فال بد من الرجوع  إن أردنا معرفة داللة 

الوضعية،  داللته  وتتبع  اللغة،  يف  استعامله  بواكري  إىل 

وقد مّر آنفًا أن للفعل أصلني، األول: القطع، والثاين: 

)3(  ينظر: العني8/ 374، والزاهر 1/ ،414، والصحاح 
6/ 2207،  وأساس البالغة 230/2.

)4(  ينظر: تفسري الطبي 381/20، والكشاف 187/4، 
وتفسري الرازي 41/7، والدر املصون 408/9، 

وتفسري ابن كثري 78/7.
)5(  معجم الصواب اللغوي 782/1، وينظر: معجم اللغة 

العربية املعارصة 3/ 2130.
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الفضل، وما ورد يف القرآن الكريم من تقليبات اجلذر 

كلها ال خترج عن هذين املعنيني األساسيني، فمن أين 

بعيدة  داللة  وهي  عاميتنا؟  يف  الشكر  داللة  جاءت 

عن املعنى األصل؟ هل ُتعد تطورا دالليًا؟ إن القول 

عام  معنى  بوجود  يقيض  لفظ  أي  يف  الداليل  بالتطور 

جيمع املعنيني، إذ ال بد من خيوط داللية تربط املعنى 

األصل باملعنى املتطور، حتى وإن بُعدت ُترد بلطف 

له  األلفاظ  تطور  أن  عن  فضال  والتأويل،  الصنعة 

أسسه ومراحله، فكيف تطور لفظ )ممنون( من صنع 

املعروف إىل شكره؟ وليس ثمت خيوط داللية تربط 

املعنى  بصالح  يرى  من  أن  عىل  عالوة  املعنني،  بني 

عىل  حممٌد  منَّ  فقولنا:  مفعول،  اسم  ممنون  أن  ُيقر 

ُمتفَضٌل عليه، فهل جيوز  زيٍد، فزيد ممنون عليه، أي: 

، بل ُيرد بالشكر،  يف العرف اللغوي أن يرد املنُّ باملنِّ

جديدة  بدالالت  لأللفاظ  العشوائي  االختيار  وإن 

يولد فوىض، فالعربية حتتكم لقياس وقواعد، ال خترج 

لفظًا مغلوطًا؛  أراه  الشكر،  فلفظ ممنون بداللة  عنها، 

الداليل،  التطور  قواعد  من  قاعدة  ألي  يستند  مل  ألنه 

فانحراف داللة اللفظ إىل الضد، من غري ضابط خمالفة 

فإقرار لفظ ممنون لك بمعنى شاكرا  اللغوي،  للواقع 

استعملته  وإن  حتى  نظر  إلعادة  حيوج  إقرار  لك، 

وال  اللغة  مالمح  مُتحى  ال  كي  السعة،  هبذه  العامة 

تكون عرضة للتغيري.

النفاق

يدل  صحيحان،  أصالن  والقاف  والفاء  <النون 

أحدمها عىل انقطاع يشء وذهابه، واآلخر عىل إخفاء 

، من األول قوهلم نفقت الدابة تنفق 
)1(

يشء وإغامضه>

نفوقًا، أي: ماتت، ونفق البيُع َنفاقًا، أي: راج، وَنِفَق 

زن  رن  مم  ، قال تعاىل:   ُّٱ 
)2(

الطعاُم نِفاقًا، إِذا َنِفَد

زي   ري  ٰى  ين  ىن  نن  من 
:

)3(
مي َّ ]اإلرساء:100[، قال الشاعر

عًا َيْكنُْفنَُه هَيِْدي قالِئص ُخضَّ

ُصعَر اخلُدوِد نَواِفَق األَْوَباِر

ب يف األَرض له خمرج  َ ومن األصل الثاين النََّفق: رسَّ

وُيظهر  يكُتمها  الريبوع،  ِجحَرة  والنافقاء:  مكان،  إىل 

غريها، وهو موضع يرققه، فإذا ُأيِتَ من ِقَبل القاِصعاِء 

رضَب الناِفقاَء برأسه فخرج، واجلمع النَواِفُق، فيقال: 

.
)4(

نفق الريبوع َتنفيقًا وناَفَق، أي أخذ يف ناِفقائه

للنفاق داللة خمتلفة عن داللة  الكريم  القرآن  ويف 

من  عىل  التنزيل  يف  النفاق  يدل  إذ   ، اللغوي  الوضع 

لك  اك  ، قال تعاىل:    ٱُّٱ 
)5(

أبطن الكفر وأظهر اإليامن

مم  يلام  ىل  مل  يك  ىك  مك 
ٰى  ين  ىن  نن  من  زن  رن  
ري َّ ]املنافقون: 1[ ، وال شك أن هذا املعنى 
جديد، مل تعرفه العرب قبل االسالم، قال ابن منظور 

-عن النفاق هبذه الداللة-: <هو اسم إسالمي مل تعرفه 

)١(  مقاييس اللغة 5/ 454
)2(  ينظر: العني 5/ 178، ومجهرة اللغة 2/ 967، 

)3(  البيت أليب وجزة ، ينظر: لسان العرب 10/ 359 ، 
وهتذيب اللغة 9/ 157.

)4(  ينظر: الصحاح4/ 1560، وأساس البالغة2/ 295، 
ولسان العرب10/ 359.

)5(  معجم اللغة العربية املعارصة 2260/3.
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العرب باملعنى املخصوص به، وهو الذي يسرت كفره 

ويظهر إيامنه، وإن كان أصله يف اللغة معروفا، يقال: 

، فلفظ النفاق شأنه شأن 
)1(

نافق ينافق منافقة ونفاقا>

األلفاظ االسالمية كالصالة والصيام وغريها، تطّوَر 

دالليًا حتى صار هبذا املعنى، وله مسوغ داليل واضح، 

وإبطان  يشء  إظهار  وهو  املعنيني،  بني  كبري  فالرابط 

يشء آخر، فقد مّر أن النافقاء جحرة الريبوع، يكتمها 

ويظهر غريها، وهذا من معاين اللفظ الوضعية، وعنه 

الكفر  كتم  وهي  االسالمية  داللته  إىل  اللفظ  انتقل 

وإظهار اإليامن، أو أن املنافق هو الداخل يف اإلسالم 

من وجه واخلارج عنه من وجه آخر، ُأخذ من نافقاء 

أي:  منه،  ينُفق  ألَنَّه  هبذا  ي  ُسمِّ إنام  ألنه  الريبوع؛ 

.
)2(

خيرج

   وأما النفاق واملنافق يف اللهجة العامية، فداللته 

قد أصاهبا التطور أيضًا، فقد تطورت عن داللة اللفظ 

اإلسالمية ال داللته األصل، إذ يدّل لفظ املنافق عىل 

إثارة  الناس لغرض  الشخص الذي ينقل الكالم بني 

أظهر  كأنه   ،
)3(

بالنامم أصالة  ُيسمى  ما  وهو  الفتنة، 

الدافع  يكون  قد  الذي  الُبغض  وكتم  للسامع  احلب 

باألصل،  موجود  غري  يكون  قد  والذي  الكالم  لنقل 

فاملتأمل يف املعاين جيد البون الشاسع بني داللة النفاق 

جاء  فاللفظ  العامية،  اللهجة  يف  وبينها  التنزيل  يف 

يصف  فال  الكفر،  أبطن  ملن  صفة  الكريم  القرآن  يف 

)١(  لسان العرب 359/10.
)2(  ينظر: مجهرة اللغة 2/ 967.

)3(  ينظر: مشارق األنوار 13/2.

القرآن بالنفاق إال الكفار، وأّما اللفظ يف العامية فهو 

الكافر،  أقل وطأة، فيقع الوصف عىل املسلم ال عىل 

الكالم  ينقل  فالذي  العامة،  أغالط  من  أراه  ما  وهذا 

بني الناس ويظهر املحبة ملن يبغض، ال ُيسمى منافقًا 

جمازًا  هبذا  ُسمي  وإنام  واللغوي،  الرشعي  العرف  يف 

وليس  اخلري  وأظهر  مقصده،  وهو  الرش  أبطن  كونه 

مراده.

وىل _ يويل

     )ويل(: أصل صحيح يدل عىل قرب، ومنه الويل: 

 ،
)4(

القرب، يقال: تباعد بعد  ويل، أي: تباعد بعد قرب

قال الدكتور حممد حسن حسن: <ومن األصل دلَّت 

جئ  عىل االجتاه إىل يشء أو وجهة... قال تعاىل:      ٱُّٱ 

حب  هئجب  مئ   خئ  حئ 
 َّ حت  جت  هب  مب  خب 
]البقرة:144[، والتوجه إىل اليشء التفات وانرصاف 

، فذكر 
)5(

إليه، ومن هذا محل )وىّل( معنى االنرصاف>

وىلَّ  يقال:  وأدبر،  ذهب   : )وىل(  معنى  أن  اللغة  أهل 

نأى  أو  أعرض  عنه  ووىلَّ  أدبر،  أي:   ، وتوىلَّ اليشُء 

االدبار،  يلزمه  ، والتويل: االعراض مطلقًا وال 
)6(

عنه

فإن تويّل الرسول )صىل اهلل عليه وسلم( عن ابن أم 

مل َّ  خل  مكتوم مل يكن باإلدبار، قال تعاىل:    ٱُّٱ 

]عبس: 1[ ، والتويل باإلدبار قد يكون عىل حقيقته، 

)4(  ينظر: مقاييس اللغة 141/6.
)5(  املعجم االشتقاقي املؤصل 1941/4. 

)6(  ينظر: العني 366/8، والصحاح 6 / 2529، واملحكم 
واملحيط األعظم 459/10.
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جم َّ  هل  مل  خل  كام يف قوله تعاىل:   ٱُّٱ 

]األنبياء: 57[ ، وهذه الدالالت كلها جيمعها معنى 

عام وهو االدبار واالنرصاف عن اليشء حقيقيًا كان 

.
)1(

أو جمازيًا

  وجاء ذكر الفعل وما يشتق منه يف التنزيل الكريم 

الدالالت  بعض  فيها  اختلفت  خمتلفة،  سياقات  يف 

زث  رث  بحسب ما حيوج إليه السياق، قال تعاىل:    ُّٱ 

ىق َّ  يف  ىف  يث   ىث  نث  مث 
]املجادلة: 14[، فالتويل هنا بمعنى الوالية ال بمعنى 

االدبار  بمعنى  ومشتقاته  الفعل  وجييء   ،
)2(

االدبار

اللغوية  الدالالت  فهذه  واالعراض،  واالنرصاف 

فلم خترج  آنفًا،  مّر  الكريم، كام  التنزيل  قد وردت يف 

داللة الفعل )وىل( يف السياق الذي محل معنى االدبار 

جب  واالنرصاف بشكل عام عام ُذكر، قال تعاىل:    ُّٱ 

هت  مت  خت  حت  جت  هب  مب  حبخب  
مب  حج َّ ]النمل: 10[، وقال سبحانه:    ُّٱ  مث 
زت َّ ]القصص: 24[،  رت  يب  ىب  نب 

يت  ىت  ، وقال عز وجل:   ٱُّٱ 
)3(

أي: انرصف اىل الظل

نث  َّ ]لقامن: 7[،  مث  زث  رث 
.

)4(
أي أدبر عنها واستكب

    وأّما )وىل يويل( يف اللهجة العامية فتحمل معنى 

)١(  ينظر: الكليات 28، و معجم اللغة العربية املعارصة 3/ 
.2496

)2(  ينظر: الكشاف 495/4.
)3(  ينظر: اللباب يف علوم الكتاب 173/10.

)4(  ينظر: تفسري الطبي 541/18، وبحر العلوم 2/ 
.574

االنرصاف لكن يضاف إىل هذه الداللة داللة الغضب 

لدى املتكلم، لام حتمل هذه اللفظة من معنى االساءة 

للمتلقي، فقولك: وِل، فيه داللة كبرية عىل عدم رضا 

املتكلم واهانة املتلقي، واحلق أهنا ليست داللة بعيدة 

ُينكر وجود ملمح  إذ ال  للفعل،  اللغوي  عن األصل 

داليل يف السياقات القرآنية_ التي جاء فيها ذكر الفعل 

معنى  معظمها  يف  حتمل  ذكرنا_  الذي  بمعناه  )وىل( 

مص  خص  حص  يشري إىل عدم الرضا، كقوله تعاىل:     ٱُّٱ 

جع  َّ  مظ  حط  مض  خض  حض  جض 
رث  يت  ىت  ]اإلرساء: 46[ٱوقوله سبحانه:    ُّٱ 

نث  َّ ]لقامن: 7[ ،ٱٱوقوله عز  مث  زث 
ٰى    ٌّ    ٍّ    ٰر  ٰذ  يي  ىي  وجل:    ُّٱ 

  َّ   ُّ   ِّ      ّٰ  َّ ]النمل: 80[، وغريها 
من السياقات القرآنية التي جاء فيها ذكر للفعل هبذه 

الداللة، إذن فالفعل تطور دالليًا، فُأضيف إليه معنى 

االساءة التي أرشنا إليها، والتي قد تكون متأصلة يف 

خالله  ومن  دقيق  داليل  خيط  يربطها  الفعل،  معنى 

التمسنا تلك الداللة يف الفعل يف سياقاته التي ُذكر هبا. 

الخاتمة
هي  العامية  اللهجة  يف  الدالالت  معظم  إن   _1

امتداد للدالالت الوضعية التي عرفها العرب قدياًم.

2_ لقد أوضح البحث أن األلفاظ العامية بداللتها 

التي تطورت عن داللة القرآن الكريم إنام جاءت عن 

طريق التطور الداليل الذي هو من سامت العربية أي 

أهنا مل تكن تغيريات عشوائية.
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3_ اتضح أن السياق القرآين قد فّرق يف االستعامل 

السياق  يف  املفرد  فالفاسق  اجلمع،  وبني  املفرد  بني 

القرآين مل يدل عىل الكافر كام دلت لفظة الفاسقني يف 

عن  صد  من  عىل  فيها  وردت  التي  السياقات  معظم 

االسالم، وكذلك لفظ جاهل دل املفرد عىل من جهل 

جئ  يي   األمر، كام يف قوله تعاىل:     ُّٱ  

]البقرة: 273[، ودل  مئ َّ  خئ  حئ 
اجلمع عىل ما ضده احللم، وهو السلوك الذي يتِصف 

حض  تعاىل:    ُّٱ  قال  والسفه،  بالطيش  أصحاُبه 

معجغ  جع  مظ  حط  مض  خض  
خف َّ ]النمل: 55[. حف  جف  مغ 

4_ لقد اختفت وتالشت بعض الدالالت القرآنية 

من األلفاظ يف اللهجة العامية، كداللة الكفر يف لفظ 

الفاسق ولفظ اجلاهل وغريها.

5_ بنّي البحث أن من اخلطأ إبقاء اللفظ يف دائرة 

فانحراف  الداليل،  تطوره  وإمهال  األصل،  املعنى 

املجتمع  تطلبه  معنى  هو  األصل  عن  اللفظ  داللة 

وخضع آللة التغيري، فمن الواجب أخذ املعنى اجلديد 

بنظر االعتبار

المصادر والمراجع
أساس البالغة، أبو القاسم حممود بن عمرو بن 	 

أمحد، الزخمرشي جار اهلل )ت 538هـ(، حتقيق: حممد 

 – بريوت  العلمية،  الكتب  دار  السود،  عيون  باسل 

لبنان، ط/1، 1419 هـ - 1991م.

بحر العلوم، أبو الليث نرص بن حممد بن أمحد بن 	 

إبراهيم السمرقندي )ت 373هـ(.

حممد 	  حيان  أبو  التفسري،  يف  املحيط  البحر 

الدين  أثري  حيان  بن  يوسف  بن  عي  بن  يوسف  بن 

الفكر – بريوت، ط/1،  األندلي )ت 745هـ(،دار 

1420هـ

بن 	  حمّمد  القاموس،  جواهر  من  العروس  تاج 

امللّقب  الفيض،  أبو  احلسيني،  الرّزاق  عبد  بن  حمّمد 

جمموعة  حتقيق:  1205هـ(،  )ت  بيدي  الزَّ بمرتىض، 

من املحققني، دار اهلداية.

وتنوير 	  السديد  املعنى  <حترير  والتنوير  التحرير 

حممد  املجيد>،  الكتاب  تفسري  من  اجلديد  العقل 

الطاهر بن حممد بن حممد الطاهر بن عاشور التوني 

)املتوىف : 1393هـ(، الدار التونسية للنرش – تونس.

آي 	  تأويل  عن  البيان  جامع   = الطبي  تفسري 

غالب  بن  كثري  بن  يزيد  بن  جرير  بن  حممد  القرآن، 

حتقيق:  310هـ(،  )ت  الطبي  جعفر  أبو  اآلمي، 

بالتعاون  الرتكي،  املحسن  عبد  بن  اهلل  عبد  الدكتور 

مع مركز البحوث والدراسات اإلسالمية بدار هجر 

للطباعة  هجر  دار  ياممة،  حسن  السند  عبد  الدكتور 

 - هـ   1422 ط/1،  واإلعالن،  والتوزيع  والنرش 

2001 م.

بن 	  إسامعيل  الفداء  أبو  العظيم،  القرآن  تفسري 

عمر بن كثري القريش البرصي ثم الدمشقي )ت 774 

هـ(، حتقيق: سامي بن حممد السالمة، دار طيبة للنرش 

والتوزيع، ط/2، 1420 هـ - 1999 م.

تفسري الامتريدي )تأويالت أهل السنة(، حممد بن 	 

حممد بن حممود، أبو منصور الامتريدي )ت 333هـ(، 
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 - العلمية  الكتب  دار  باسلوم،  جمدي  د.  حتقيق: 

بريوت، لبنان، ط/1، 1426هـ - 2005م.

األزهري 	  بن  أمحد  بن  حممد  اللغة،  هتذيب 

حممد  حتقيق:  370هـ(،  )ت  منصور  أبو  اهلروي، 

بريوت،   – العريب  الرتاث  إحياء  دار  مرعب،  عوض 

ط/1، 2001م.

دريد 	  بن  احلسن  بن  حممد  بكر  أبو  اللغة،  مجهرة 

بعلبكي،  منري  رمزي  حتقيق:  321هـ(،  )ت  األزدي 

دار العلم للماليني – بريوت، ط/1، 1987م.

الدر املصون يف علوم الكتاب املكنون، املؤلف: 	 

بن عبد  بن يوسف  أمحد  الدين،  العباس، شهاب  أبو 

الدائم املعروف بالسمني احللبي )ت 756هـ(، حتقيق: 

الدكتور أمحد حممد اخلراط، دار القلم، دمشق.

الدكتور 	  وحققه:  مجعه  كلثوم،  بن  عمر  ديوان 

أميل يعقوب، دار الكتاب العريب، ط/2، 1996م.

الزاهر يف معاين كلامت الناس، حممد بن القاسم 	 

328هـ(،  )ت  األنباري  بكر  أبو  بشار،  بن  حممد  بن 

 – الرسالة  الضامن، مؤسسة  د. حاتم صالح  حتقيق: 

بريوت، ط/1، 1412 هـ -1992.

بن 	  عي  بن  يعيش  للزخمرشي،  املفصل  رشح 

يعيش ابن أيب الرسايا حممد بن عي، أبو البقاء، موفق 

الدين األسدي املوصي، املعروف بابن يعيش وبابن 

بديع  إميل  الدكتور  له:  قدم  643هـ(،  )ت  الصانع 

يعقوب، دار الكتب العلمية، بريوت – لبنان، ط/1، 

1422 هـ - 2001 م.

نرص 	  أبو  العربية،  وصحاح  اللغة  تاج  الصحاح 

393هـ(،  )ت  الفارايب  اجلوهري  محاد  بن  إسامعيل 

حتقيق: أمحد عبد الغفور عطار، دار العلم للماليني – 

بريوت، ط/1، 1407 هـ  - 1987 م.

العني، أبو عبد الرمحن اخلليل بن أمحد بن عمرو 	 

د  البرصي )ت 170هـ(، حتقيق:  الفراهيدي  متيم  بن 

السامرائي، دار ومكتبة  إبراهيم  د  مهدي املخزومي، 

اهلالل.

فتوح الغيب يف الكشف عن قناع الريب )حاشية 	 

بن عبد  الدين احلسني  الكشاف(، رشف  الطيبي عىل 

اهلل الطيبي )ت 743 هـ(، مقدمة التحقيق: إياد حممد 

بني عطا، املرشف  د. مجيل  الدرايس:  القسم  الغوج، 

عبد  حممد  د.  للكتاب:  العلمي  اإلخراج  عىل  العام 

الرحيم سلطان العلامء، ط/1، 1434 هـ - 2013م.

والفروق 	  املصطلحات  يف  معجم  الكليات 

اللغوية، أيوب بن موسى احلسيني القريمي الكفوي، 

عدنان  حتقيق:  1094هـ(،  )ت  احلنفي  البقاء  أبو 

درويش - حممد املرصي، مؤسسة الرسالة – بريوت.

رساج 	  حفص  أبو  الكتاب،  علوم  يف  اللباب 

الدين عمر بن عي بن عادل احلنبي الدمشقي النعامين 

)ت 775هـ(، حتقيق: الشيخ عادل أمحد عبد املوجود 

 - العلمية  الكتب  دار  معوض،  حممد  عي  والشيخ 

بريوت / لبنان، ط/1، 1419 هـ -1998م.

بن 	  مكرم  بن  حممد  املؤلف:  العرب،  لسان 

األنصاري  منظور  ابن  الدين  مجال  الفضل،  أبو  عىل، 

الرويفعى اإلفريقى )ت 711هـ(، احلوايش: لليازجي 

اللغويني، دار صادر – بريوت، ط/3 -  ومجاعة من 
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التطور الداليل لبعض ألفاظ القرآن الكريم يف اللهجة العامية
....................................................................................................... د. رعد حممد سلامن

1414هـ.

بن 	  عي  احلسن  أبو  األعظم،  واملحيط  املحكم 

حتقيق:  458هـ[،  ]ت:  املريس  سيده  بن  إسامعيل 

العلمية – بريوت،  الكتب  دار  عبد احلميد هنداوي، 

ط/1، 1421 هـ - 2000 م.

بن 	  عياض  اآلثار،  صحاح  عىل  األنوار  مشارق 

أبو  السبتي،  اليحصبي  موسى بن عياض بن عمرون 

الفضل )ت 544هـ(، املكتبة العتيقة ودار الرتاث.

عبد 	  بن  زياد  بن  حييى  زكريا  أبو  القرآن،  معاين 

الفراء )ت 207هـ(، حتقيق:  الديلمي  منظور  بن  اهلل 

أمحد يوسف النجايت / حممد عي النجار / عبد الفتاح 

والرتمجة–  للتأليف  املرصية  دار  الشلبي،  إسامعيل 

مرص، ط/1

القرآن 	  أللفاظ  املؤصل  االشتقاقي  املعجم 

القرآن  ألفاظ  بني  العالقات  ببيان  ل  )مؤصَّ الكريم 

الكريم بأصواهتا وبني معانيها(، د. حممد حسن حسن 

جبل، مكتبة اآلداب – القاهرة، ط/1، 2010 م.

العريب، 	  املثقف  دليل  اللغوي  الصواب  معجم 

عامل  عمل،  فريق  بمساعدة  عمر  خمتار  أمحد  الدكتور 

الكتب، القاهرة، ط/1، 1429 هـ - 2008 م.

معجم اللغة العربية املعارصة، د أمحد خمتار عبد 	 

احلميد عمر )ت 1424هـ( بمساعدة فريق عمل، عامل 

الكتب، ط/1، 1429 هـ - 2008 م.

إميل 	  د.  العربية،  شواهد  يف  املفصل  املعجم 

بديع يعقوب، دار الكتب العلمية، ط/1، 1417هـ - 

1996م.

مفاتيح الغيب = التفسري الكبري، أبو عبد اهلل حممد 	 

بن عمر بن احلسن بن احلسني التيمي الرازي امللقب 

دار  الري )ت 606هـ(،  الرازي خطيب  الدين  بفخر 

إحياء الرتاث العريب - بريوت، ط/1 - 1420 هـ.
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الخالصة
دار البحث حول تأثري وباء كوفد19 العاملي والذي أثر يف مفاصل احلياة كلها. فكان هدفنا بيان دور املفكرين 

الفكر اإلسالمي  قابلية  ُيبني مدى  منهجًا وصفًيا حتليلًيا  فاختذنا  املتغري،  املسلمني يف تصدهيم هلذا  واملرشعني 

العربية  اللغة  انتشار مفردات يف  نتج عنه  الذي  التأثري  بينا  املتغريات الرسيعة يف املجتمعات، كام  للتعاطي مع 

أو  التعريب  لغات أخرى عن طريق  استعارهتا من  تم  أوقات سابقة ودخول مفردات  الشيوع يف  ُيكتب هلا  مل 

االقرتاض اللغوي.

قسمنا البحث عىل مبحثني:املبحث األول: مبادئ الرشيعة اإلسالمية يف ظل اجلائحة.ومدى تفاعل الفقه 

اإلسالمي املعارص مع مستجدات قوانني حقوق اإلنسان بسبب التنمر الذي عانى منه املصابون بالوباء.

واملبحث الثاين :التغري الداليل يف اللغة العربية. ومالحظة التغيري يف لغتنا العربية يف املستوى الداليل واملعجمي 

اللغوي، ومن  االقرتاض  أو  الرتمجة،  أو  التعريب  لغات أخرى عن طريق  استعارهتا من  تم  ودخول مفردات 

مظاهر التغري الداليل يف اللغة العربية يف ظّل هذه اجلائحة عىل سبيل املثال. ثم ذكرنا النتائج والتوصيات آملني 

األخذ هبا.

الكلامت املفتاحية: التاجي، كوفد 19، تطبيق، الرشيعة، الداليل، العربية

Abstract 

The research centered on the impact of the global Covid-19 epidemic، which 

affected all aspects of life. Our goal was to explain the role of Muslim thinkers 

and legislators in their response to this variable، so we took a descriptive and 

analytical approach that shows the extent to which Islamic thought is capable 

of dealing with rapid changes in societies، as well as the impact that resulted 

in the spread of vocabulary in the Arabic language that was not common in 

earlier times and the entry of borrowed vocabulary From other languages by 

localization or linguistic borrowing.
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المقدمة
مشكلة البحث: متيزت الرشيعة اإلسالمية باملرونة 

يف ترشيع وتطبيق األحكام واملبادئ الفكرية بوفق ما 

تقتضيه مصلحة املسلم وبحسب املتغريات. كام متيزت 

اللغة العربية  كباقي اللغات احلية بقبوهلا للمتغريات 

املحيطة هبا الرتباطها باإلنسان يف حله وترحاله.

سبب اختيار املوضوع: البد للمفكرين واملرشعني 

النتشار  املرافقة  للمتغريات  يتصدوا  أن  املسلمني 

املسلمني  تعاطي  يف  أثر  من  لُه  لام  كوفد19  فايروس 

مع غريهم من أبناء الديانات األخرى وفق الضوابط 

تسببت  والتي  واخلاصة  العامة  واألخالقية  اإلنسانية 

هي  العربية  اللغة  وكون  العاملي.  املجتمع  بإرباك 

الوعاء األساس للخطاب اإلسالمي فكان البد وأن 

الكالم.   يف  املستحدة  املدلوالت  مع  تفاعلها  يتبني 

ُيبني  حتليلًيا  وصفًيا  منهجًا  اختذنا  البحث:  منهج 

املتغريات  مع  للتعاطي  اإلسالمي  الفكر  قابلية  مدى 

الرسيعة يف املجتمعات، كام نبني التأثري الذي ينتج عنه 

نمو لغٍة ما وتطورها أو اندثارها من انتشار مفردات مل 

مفردات  أوقات سابقة ودخول  الشيوع يف  هلا  ُيكتب 

تم استعارهتا من لغات أخرى عن طريق التعريب أو 

االفرتاض اللغوي.

  خطة البحث: قسمنا البحث عىل مبحثني:

يف  اإلسالمية  الرشيعة  مبادئ  األول:  املبحث   

مع  وتعاطيها  الرشيعة  األول:  املطلب  اجلائحة:  ظل 

قانون حقوق اإلنسان.املطلب الثاين: الرشيعة وعدالة 

التعامل مع املحجورين يف البالد.

املطلب الثالث: فقه املواطنة واملبدأ األخالقي يف 

اإلسالم.

يف  العربية  اللغة  يف  الداليل  التغري  الثاين:  املبحث 

ظل املتغريات احلياتية: املطلب األول: التغري الداليل 

أسبابه وأنواعه.

ظل  يف  الداليل  التغري  مظاهر  الثاين:  املطلب 

معناها  من  الداللة  انتقال  الثالث:  اجلائحة.املطلب 

النتائج  وحتوي  اخلامتة:  جمازي،ثم  معنى  إىل  احلقيقي 

والتوصيات.

المبحث األول
مبادئ الشريعة اإلسالمية

في ظل الجائحة
متهيد: متيز الترشيع اإلسالمي بكونه إهلي املصدر، 

متكامالً يف سد احتياجات املسلمني العقدية  واحلياتية 

العامة واخلاصة بوفق قانون الفقه ومرونته يف مواكبة 

متغريات احلياة، لذلك ليس بالصعب عىل فقهاء األمة 

أن جيدوا حلواًل ملشكالت فرضت نفسها مع انتشار 

ومبادئها:  الرشيعة  مقاصد  أهم  من  فإن  الوباء)1(، 

لذلك  والامل،  الدين،النفس،النسل،العقل  حفظ 

الرضورات  وتلك  يتناسب  تقسياًم  املبحث  قسمُت 

الصحة  منظمة  عرفته  فقد  عام،  بشكل  الوباء  تعريف    )١(
عدد  يكون  حيث  معني،  ملرض  انتشار  حالة  بأنه  العاملية 
أو  حمدد  جمتمع  يف  متوقع  هو  مما  أكرب  اإلصابة  حاالت 
)شبكة  زمنية  مدة  أو  موسم  أو  معينة  جغرافية  مساحة 
الوباء،  اجلزيرة،  قناة  2020/3/١8(.موقع  اجلزيرة، 

شبكة اجلزيرة، الدوحة، انظر:
  https://bit.ly/3d9gmkx
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سيتبني  ما  وهذا  معها،  املسلمني  تعاطي  كيفية  لبيان 

ضمن املبحث.

وتعاطيها  الشريعة  األول:  المطلب 

مع قانون حقوق اإلنسان

البحر  شاطىء  عىل  موضع  َعة:  وامَلرْشَ يعة  الرشَّ

، واجلميع: الرشائع،  وابِّ الدَّ ب  هُيَيَّأ لرُشْ البحر  أو يف 

مثله  أي:  ذاك،  رِشُعة  هذه  ويقال:  واملشارع، 

َعُة الامِء، وهو مورُد الشاربِة. والرَشيَعة  والرَشيَعُة: َمرْشَ

َع  رَشَ وقد  الدين.  من  لعباده  اهلل  َع  رَشَ ما  والرشائُع: 

عًا، أي َسَن)1(، وأمرهم بالتمسك بدينه  ُع رَشْ هلم َيرْشَ

َعُة  ْ الرشِّ وهي  وشبهه،  واحلج  والصوم  الصالة  من 

بالتزام  االئتامر  هي  والرشيعة:  ع،  ِ الرشِّ واجلمُع: 

العبودية، وقيل: الرشيعة: هي الطريق يف الدين)2(.

الترشيعية  والنصوص  القواعد  جمموعة  احلقوق: 

من  الناس  عالئق  اإللزام  سبيل  عىل  ُتنظِم  التي 

املعنى  هبذا  وهي  واألموال  األشخاص  حيث 

ومعنى  األصوليني  اصطالح  يف  احلكم  معنى  ُتقارب 

ُيعرف  القانونيني)3(، وهناك من  القانون يف اصطالح 

 ،253 العني ج١/  بن أمحد: كتاب  اخلليل  الفراهيدي،    )١(
الفارايب، أبو نرص إسامعيل بن محاد: الصحاح تاج اللغة/ 

ج3،ص ١236.
3. الرازي، حممد بن أيب بكر: خمتار الصحاح ص ١63.   )2(
أبو   .١27 ص  التعريفات  حممد:  بن  عيل  اجلرجاين، 

حبيب، سعدي: القاموس الفقهي ص ١93.
دار  العام،  الفقهي  املدخل  أمحد:  مصطفى  الزقا،    )3(
:ج  م   ١387 ط:١،  بريوت  والنرش،  للطباعة   الفكر 
3–١0،القطب حممد القطب: االسالم وحقوق االنسان، 

دار اللفكر العريب، بريوت، ١404 م، ط: 2، ص23.

كلمة)احلقوق (مجع) حق( بأهنا: ) جمموعة االمتيازات 

التي يتمتع هبا األفراد والتي تضمنها بصورة أو بأخرى 

السلطات العامة أو تلك التي تستحق الضامن()4(.

وُتعرف حقوق اإلنسان بحسب ما وردت يف ميثاق 

التي  األساسية  األفراد  حقوق  هي  املتحدة:  األمم 

جيب أن حيصل عليها الشخص لكونه إنساًنا بالدرجة 

القدم،  منذ  احلقوق  هذه  اكُتِسَبت  لذلك  األوىل، 

وأكدت احلكومات الحًقا عىل كوهنا حممية بموجب 

سيادة القانون، وتشمل حق اإلنسان أن يعيش بكرامة 

وتشمل  كبرًيا،  أم  صغرًيا  امرأة،  أم  رجالً  أكان  سواء 

يف  متييز  ودون  بحرية،  العيش  يف  اإلنسان  حق  أيًضا 

تتضمن  كام  اجلنس،  أو  الدين  أو  العرق  أو  األصل 

كام  وغريها،  والتعنيف  العبودية  من  التحرر  يف  احلق 

من  جمموعة  أنه  عىل  اإلنسان  حقوق  مصطلح  ف  ُيعرَّ

يف  عام  كحق  األفراد  هبا  يتمتع  التي  العامة  احلريات 

بنود  عىل  االطالع  بعد  فيه)5(.  يعيش  الذي  املجتمع 

ميثاق األمم املتحدة يتبني لنا كام هو موضح يف أسباب 

)4(  احلاج، سايس سامل، املفاهيم القانونية حلقوق اإلنسان عرب 
املتحدة،   بريوت،  الكتاب اجلديدة  دار  الزمان واملكان، 

ط3، 2004،  ص١6 .
(5)  https://www.un.org/ar/universal-decla-

ration-human-rights
أحد بنود اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان يف األمم املتحدة يف 
١0/ كانون األول ١948م، وبعده بيان منظمة التعاون 
 /5 يف  القاهرة  يف  واملنعقد  اإلنسان  حلقوق  اإلسالمي 
بنود  العاملي  البيان  إىل  أضاف  والذي   ،١990 آب/ 
احلريات  خيص  فيام  اإلسالمية  الرشيعة  بتطبيق  خاصة 

العامة والفردية. إعالن القاهرة )١990( - ويكيبيديا
(wikipedia.org)
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شهدها  التي  الدامية  األحداث  بعد  ُكتب  أنه  كتابته 

أنه كان عامليًا عامًا مل  العاملية، إال  العامل بعد احلروب 

يراِع خصوصية الشعوب والديانات وال سيام ماخيص 

مع  تتعارض  والتي  والفردية  العامة  احلريات  ممارسة 

لذلك  الشعوب،  من  كثري  وثقافات  األديان  تعاليم 

البيان  وأصدر  باريس  يف  اإلسالمي  املجلس  عقد 

بعد  ثم  اإلسالم)1(  يف  اإلنسان  حقوق  عن  العاملي 

يف  مؤمترًا  اإلسالمي  التعاون  منظمة  عقدت  سنوات 

القاهرة 1990م وكان من أهم مواده: الامدة22

عن  بحرية  التعبري  يف  احلق  إنسان  لكل  أ- 

الرشعية. املبادئ  مع  يتعارض  ال  بشكل   رأيه 

واألمر  اخلري  إيل  الدعوة  يف  احلق  إنسان  لكل  ب- 

الرشيعة  لضوابط  وفقا  املنكر  عن  والنهي  باملعروف 

اإلسالمية. 

وحيرم  للمجتمع،  حيوية  رضورة  اإلعالم  ج- 

للمقدسات  والتعرض  استعامله  وسوء  استغالله 

وكرامة األنبياء فيه، وممارسة كل ما من شأنه اإلخالل 

أو  االنحالل  أو  بالتفكك  املجتمع  إصابة  أو  بالقيم 

زعزعة االعتقاد.

د- ال جيوز إثارة الكراهية القومية واملذهبية وكل 

ما يؤدي إيل التحريض عي التمييز العنرصي بأشكاله 

كافة.

وقد كان للدول اإلسالمية ضمن هذا الامدة حماسبة 

املتنمرين عىل املرىض واملصابني بفايروس كوفد19، 

)1(  اعتمد من قبل املجلس اإلسالمي بتاريخ باريس 21 
من ذي القعدة 1401ه، 19/ أيلول 1981م. 

كذلك احرتام مشاعر الوافدين من غري بالد املسلمني 

احلكومات  شددت  كذلك  إليهم،  أساء  من  وحماسبة 

البلبة  إثارة  لعدم  اإلعالم  اخلطاب يف  اإلسالمية عىل 

يف البالد ونرش ما من شأنه زعزعة أمن البالد والعباد.

مقابل  احلقوق  اإلسالمي  الترشيع  جعل  لقد 

الواجبات، التي تفرض عىل صاحبها واجبًا ذاتيًا وهو 

وجوب حفظ النفس والدفاع عنها، وعدم االستهانة 

ڇ  ڇ   چ  چچ   چ  ڇڃ  تعاىل:  هبا،فقال 

التطبيق  والتزام  الطاعة  واجب  وعليه  ڇ)2(،  ڇ 
الشديد للقانون يف املحن والنوازل قال تعاىل:ڇ ۈئ 

جئ  یی  ی  ی   ىئ  ىئ  ىئ  ېئ  ېئ  ېئ 

حئ  مئ ىئ يئ جب      حب خب مب ىب              يب جت 

حت ختمت ىت يت جث مث   ڇ)3(.

انتشار  وقت  يف  اإلنسان  واجب  من  كان  ثم 

األمراض أن حيفظ نفسه منها وجعل إمهال املسؤولني 

للناس من باب القتل اجلامعي، فقال تعاىل: ڇ  پ پ 

ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ   ڀ  ڀ  
هذا  قبح  عىل  يدل  فالنص  ڇ)4(،  ٿ  ٿ  ٿ  
الفعل ـ إمهال املرىض والناس حتى يموتوا ـ  وبشاعته، 

وعىل رضورة تضامن اجلميع وتكافلهم للوقوف صفًا 

رأينا االهنيار  بينام  واحدًا محاية حلق احلياة وصيانة هلا 

الذي أصاب دول الغرب املتحرض من إمهال أصاب 

رعاية حتى  بدون  فيها  اجلامعي  واملوت  املسنني  دور 

)2(  سورة النساء، من اآلية: 29.
)3(  سورة النساء اآلية:59.

)4(  سورة الامئدة، من اآلية:32.
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راساُت اإلنسانيُة واملتغرياُت احلياتيُة يف ضوِء الّشيعِة اإلسالميِة« العدد اخلاص باملؤمتر العلمي الدويل األول املشرتك »الدِّ
المحور الخامس: المتغيرات الحياتية وأثرها على دراسات اللغة العربية، وآدابها

ضج اإلعالم ونشطاء حقوق اإلنسان، مايدل عىل أن 

القوانني الوضعية ليست ُملزمة أخالقًيا يف وقت يغفل 

ما نصت عليه  بتطبيق  املسلم  يلتزم  بينام  الرقيب،  فيه 

يسهى  يغفل وال  عليه ال  الرقيب  بأن  لعلمه  الرشيعة 

وال ينام سبحانه وتعاىل. 

وعدالة  الشريعة  الثاني:  المطلب 

التعامل مع المحجورين في البالد.

     احلجر لغة ورشعًا: احِلْجر واحلُْجر لغتان: وهو 

احلُُرم  األشهر  يف  غريه  َيلَقى  الرجل  وكان  احلرام، 

هذا  يف  عليك  م  حُمرَّ َحراٌم  أْي  حَمُجورًا  ِحْجرًا  فيقول: 

القيامة  يوَم  املرشكون  فيقول   ، برَشٍّ يبدؤُه  فال  الْشهر 

ٹ  ٹ  تعاىل:ڇ  قال  حمُجورًا،  ِحْجرًا  للمالئكة: 

ڦ  ڦ  ڦ   ڤ  ڤ  ڤ  ڤ   ٹ 
ڇ)1( ويُظنّون أن ذلَك ينفُعهم كِفعِلهم يف الدنيا، وهو 

ٌك بام  ُمَتمسِّ بَمعاٍذ. يقول: إين  َيعني  فاُعول من املنع، 

مطلق  اللغة:  يف  وهو  عنّي)2(،  وحَيُجُبك  منك  يعيذين 

املنع، ويف االصطالح: منع نفاذ ترصف قويل ال فعي؛ 

لصغر، ورق، وجنون)3(.وقد أدخل الفقهاء من ضمنه 

املرض املعدي.

   قياًسا عىل ما حدث من انتشار ملرض الطاعون 

اآلراء  من  املسلمون  اختذ  متعددة  أزمنة  يف  والوباء 

فايروس  مع  التعامل  يف  إليه  استندوا  ما  الفقهية 

كوفيد19.

)1(  سورة الفرقان، اآلية:22.
)2(  الفراهيدي، اخلليل بن أمحد: ج3،ص 74.

)3(  اجلرجاين، عي بن حممد: التعريفات، ص 82.

   مما جاء يف احلجر أو عدم اخلروج من البلد الذي 

قاَل رسوُل اهللِ  فيه املرض ما جاء يف احلديث  يكون 

َفالَ  بَِأْرٍض  بِِه  َسِمْعُتْم  )صىل اهلل عليه وسلم(: »إَِذا 

ُرُجوا  خَتْ َفالَ  هِبَا  َوَأْنُتْم  بَِأْرٍض  َوَقَع  َوإَِذا  َعَليِْه،  َتْقَدُموا 

ِفَراًرا ِمنُْه«، وقد ذكره الفقهاء بأنه ليس فراًرا من قدر 

بني  الوباء  نرش  عدم  يف  تأدًبا  به  األخذ  بل  تعاىل  اهلل 

املسلمني وعدم خمالفة للحديث النبوي الرشيف، وقد 

التزمه سيدنا عمر بن اخلطاب ريض اهلل عنه ومن معه 

من الصحابة رضوان اهلل عنهم.)4(، فقد ذكر أبو الوليد 

)4(  واحلديث كام ورد يف صحيح البخاري: َعْن َعبِْد اللَِّ 
ُ َعنُْه، َخَرَج إىَِل  ْبِن َعبَّاٍس: َأنَّ ُعَمَر ْبَن اخلَطَّاِب َريِضَ اللَّ

َغ َلِقَيُه ُأَمَراُء األَْجنَاِد، َأُبوُعَبيَْدَة ْبُن  أِْم، َحتَّى إَِذا َكاَن برَِسْ الشَّ
أِْم.  وُه َأنَّ الَوَباَء َقْد َوَقَع بَِأْرِض الشَّ اِح َوَأْصَحاُبُه، َفَأْخَبُ اجلَرَّ

لنَِي،  َقاَل اْبُن َعبَّاٍس: َفَقاَل ُعَمُر: اْدُع يِل املَُهاِجِريَن األَوَّ
أِْم،  ُهْم َأنَّ الَوَباَء َقْد َوَقَع بِالشَّ َفَدَعاُهْم َفاْسَتَشاَرُهْم، َوَأْخَبَ

َفاْخَتَلُفوا، َفَقاَل َبْعُضُهْم: َقْد َخَرْجَت أِلَْمٍر، َواَل َنَرى َأْن 
َتْرِجَع َعنُْه، َوَقاَل َبْعُضُهْم: َمَعَك َبِقيَُّة النَّاِس َوَأْصَحاُب 

ِ َصىلَّ اهلُل َعَليِْه َوَسلََّم، َواَل َنَرى َأْن ُتْقِدَمُهْم َعىَل  َرُسوِل اللَّ
َهَذا الَوَباِء، َفَقاَل: اْرَتِفُعوا َعنِّي، ُثمَّ َقاَل: اْدُعوا يِل األَْنَصاَر، 
َفَدَعْوهُتُْم َفاْسَتَشاَرُهْم، َفَسَلُكوا َسبِيَل املَُهاِجِريَن، َواْخَتَلُفوا 

َكاْختاِلَِفِهْم، َفَقاَل: اْرَتِفُعوا َعنِّي، ُثمَّ َقاَل: اْدُع يِل َمْن َكاَن 
َها ُهنَا ِمْن َمْشَيَخِة ُقَرْيٍش ِمْن ُمَهاِجَرِة الَفتِْح، َفَدَعْوهُتُْم، َفَلْم 

َتِلْف ِمنُْهْم َعَليِْه َرُجالَِن، َفَقاُلوا: َنَرى َأْن َتْرِجَع بِالنَّاِس َواَل  خَيْ
ُتْقِدَمُهْم َعىَل َهَذا الَوَباِء، َفنَاَدى ُعَمُر يِف النَّاِس: إيِنِّ ُمَصبٌِّح 
اِح: َأِفَراًرا  َعىَل َظْهٍر َفَأْصبُِحوا َعَليِْه. َقاَل َأُبوُعَبيَْدَة ْبُن اجلَرَّ
َك َقاهَلَا َيا َأَبا ُعَبيَْدَة؟ َنَعْم  ِ؟ َفَقاَل ُعَمُر: َلْو َغرْيُ ِمْن َقَدِر اللَّ

ِ، َأَرَأْيَت َلْو َكاَن َلَك إِبٌِل َهَبَطْت  ِ إىَِل َقَدِر اللَّ َنِفرُّ ِمْن َقَدِر اللَّ
ا َخِصَبٌة، َواألُْخَرى َجْدَبٌة، َأَليَْس إِْن  َواِدًيا َلُه ُعْدَوَتاِن، إِْحَدامُهَ

ِ، َوإِْن َرَعيَْت اجلَْدَبَة َرَعيَْتَها  َرَعيَْت اخلَْصَبَة َرَعيَْتَها بَِقَدِر اللَّ
مْحَِن ْبُن َعْوٍف - َوَكاَن ُمَتَغيًِّبا يِف  ِ؟ َقاَل: َفَجاَء َعبُْد الرَّ بَِقَدِر اللَّ
َبْعِض َحاَجتِِه - َفَقاَل: إِنَّ ِعنِْدي يِف َهَذا ِعْلاًم، َسِمْعُت َرُسوَل 

َم َيُقوُل: »إَِذا َسِمْعُتْم بِِه بَِأْرٍض َفالَ  ِ َصىلَّ اهلُل َعَليِْه َوَسلَّ اللَّ
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القرطبي يف القدوم عىل البلد الذي تقع فيه األمراض 

فيكثر فيه املوت: ) وُسِئل مالك: عن األمراض تقع 

يف بعض البلدان فيكثر فيهم املوت- وقد كان الرجل 

ذلك  كثرة  بلغه  فلام  املوضع  ذلك  إىل  اخلروج  يريد 

املرض واملوت كره أن خيرج إليه. قال: ما أرى بأسا إن 

خرج أو أقام وذكر احلديث الذي جاء عن رسول اهلل 

ُ َعَليِْه َوَسلََّم - يف الطاعون، فقلت له: أفرتاه  - َصىلَّ اللَّ

يشبه ما جاء فيه احلديث من الطاعون؟ قال: نعم()1(. 

فيمن  القول  فيه  احلديث وفصل  الطحاوي  ذكر  وقد 

آثر البقاء يف البلد مواساًة للفقراء معتقًدا بأنه ال يصيبه 

ر اهلل له كان ذلك خرًيا وله أجر الشهيد)2(،  إال ماقدَّ

ُه َعَذاٌب َيبَْعُثُه  للحديث الوارد يف شهيد الطاعون: »َأنَّ

َ َجَعَلُه َرمْحًَة لِْلُمْؤِمننَِي، َليَْس  ُ َعىَل َمْن َيَشاُء، َوَأنَّ اللَّ اللَّ

ِمْن َأَحٍد َيَقُع الطَّاُعوُن، َفَيْمُكُث يِف َبَلِدِه َصابًِرا حُمَْتِسًبا، 

ُ َلُه، إاِلَّ َكاَن َلُه ِمثُْل  ُه اَل ُيِصيُبُه إاِلَّ َما َكَتَب اللَّ َيْعَلُم َأنَّ

بقي  من  ذلك  عىل  القياس  ويمكن  َشِهيٍد«)3(،  َأْجِر 

من األطباء واملمرضني يف املشايف مع علمهم بخطورة 

الفقراء  الوباء كذلك ما كان من املتطوعني يف خدمة 

واملعوزين لسوء أحوال البالد يف انتشار الوباء.

ُرُجوا ِفَراًرا  َتْقَدُموا َعَليِْه، َوإَِذا َوَقَع بَِأْرٍض َوَأْنُتْم هِبَا َفالَ خَتْ
َف. البخاري: حممد بن  َ ُعَمُر ُثمَّ اْنرَصَ ِمنُْه« َقاَل: َفَحِمَد اللَّ

إسامعيل: الصحيح، حديث 5729، ج7، ص 130.
)1(  القرطبي: حممد بن أمحد بن رشد: البيان 

والتحصيل،ج17 ص 395.
)2(  الطحاوي، أمحد بن حممد بن إسامعيل: حاشية الطحاوي 

عىل مراقي الفالح، ص 252.
)3(  البخاري، حممد بن إسامعيل: اجلامع املسند الصحيح: 

حديث 3474، ج4 ص175.

اليوم  النبوي إشارة إىل ما يطبق        ويف احلديث 

مواجهة  هبدف  الصحي  احلجر  من  وعمليًا  علميًا 

األوبئة املنترشة، فرسول اهلل )صىل اهلل عليه وسلم(  

مل يكتف بأن يأمرهم بعدم الدخول إىل البلد املوبوءة، 

بل أمر 

أن  الطاعون  أصاهبا  أرض  يف  كان  من 

املرض.  انتشار  ملنع  منها،وذلك  خيرج   ال 

َتْرَك األرض  فِإنَّ  للتَّداوي فهو جائٌز،      ومن خرج 

إِليه،  مندوٌب  النَّزهة  األرض  إىِل  حيل  والرَّ الوبئة، 

أيب  من  ذلك  بعد  الفاروق  طلب  وقد  ومطلوب، 

تي  الَّ الغمقة  األرض  من  باملسلمني  يرحتل  أن  عبيدة 

عالية،  نزهٍة  أرٍض  إىِل  واملستنقعات  املياه،  فيها  تكثر 

بأسباب  األخذ  يف  درس  ذلك  ويف  عبيدة.  أبو  ففعل 

مصادره  عن  واالبتعاد  والوباء  املرض  من  الوقاية 

مل  الوباء  أن  كثري  ابن  ذكر  وقد  استفحاله)4(.  وأماكن 

يرتفع إاِل بعد أن ويل عمرو بن العاص ريض اهلل عنه 

ا الناس! إِنَّ هذا  الشام، فخطب النَّاس، وقال هلم: أهيُّ

الوجع إِذا وقع إِنام يشتعل اشتعال النَّار، فتجنَّبوا منه 

يف اجلبال، فخرج، وخرج النّاس، فتفرقوا حّتى رفعه 

اهلل عنهم، فبلغ عمر ما فعله عمرو، فام كرهه)5(. 

   فكان تفرق املصابني عن بعضهم وعدم التجمع 

من القواعد التي وضعها الترشيع اإلسالمي يف 

الطب قبل أن تعرفه الناس يف الوقت املعارص وقد 

)4(  الصاليب، عي حممد: سرية أمري املؤمنني عمر بن 
اخلطاب ص 233.

)5(  ابن كثري: أبو الفداء إسامعيل: البداية والنهاية، ج7، ص 
.79
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ذكره الرازي يف كتابه احلاوي وابن سينا يف كتابه 

الطب)1( من أسباب العالج من األمراض املعدية 

لينجو الناس وال هيلك العباد ويعم اخلراب يف 

البالد. وقوله)صىل اهلل عليه وسلم( يف الطاعون: 

»إذا سمعتم به بأرض فال تقدموا عليه« فنهاهم 

صىل اهلل عليه وسلم عن دخول األرض التي هبا 

الطاعون، ويف هذا دليل عىل أنه ينبغي عىل املسلم 

أن يتعاطى األسباب املوجبة لنجاته من اهلالك بإذن 

اهلل تعاىل، وأن يبتعد عامَّ يصيبه وأهله بالوباء، وترك 

العالج يؤدي إىل املهلكة التي هنانا الشارع عنها إذ 

جعل العافية رداًء تشعر املرء بنعم اهلل تعاىل عليه 

يقوى هبا عىل العبادة، فقال تعاىل: ڇ ٱ ٻ ٻ ٻ 

ٻ پ  پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ  ٺ ٺ 
ٺ ٺٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ  ٹ   ڤ     

ڤ   ڤ ڤ ڦ       ڦ  ڇ)2(.
اإلسالمية  الرشيعة  فإنَّ  اهلل:  قدر  من  والدواء    

جعلت املسلم مطمئنًا غري متحرٍي بني  التسليم بالَقَدر 

والقضاء والركون إىل املرض وبنَي دفع القدر، فالداء 

تعاىل  اهلل  بأمر  جيري  ولكنه  الناس  مفاسد  سببته  إنام 

وينزل بقَدره، كذلك األخذ باألسباب ونفَع الدواء ال 

يكون إال بقدر اهلل، فاملرء يف األمرين يفّر من قَدر اهلل 

إىل قَدر اهلل، وقد جاء يف السنن ومسند أمحد عن أيب 

خزامَة قال: قلت: يا رسول اهلل، أرأيَت ُرقًى نسرتقيها 

)1(  انظر: الرازي حممد بن زكريا: احلاوي يف الطب، ج4، 
ص 546، وابن سينا، كتاب الطب، فصل األورام والبثور، 

ج3، ص165.
)2(  سورة لقامن، اآلية: 20.

اهلل  قدر  من  ترّد  هل  نتَّقيها،  وُتقاًة  به  نتداوى  ودواًء 

شيًئا؟ فقال: ))هي من قدر اهلل(()3(.

      مسألة يف العالج وااللتزام األخالقي جتاه 

املصابني من مواطني البلد: 

   قال ابن حجر يف الدعاء لرفع البالء والوباء بأنه 

بدعة حسنة فإذا اجتمعوا صىل كل واحد ركعتني 

ينوي هبام رفعه قال وهذه املسألة من حوادث الفتوى 

ومتامه يف األشباه وذكر الطحاوي يف مشكل اآلثار 

يف تأويل حديث الطاعون فقال: إن كان بحال لو 

دخل وابتىل به وقع عنده أنه ابتىل بدخوله ولو خرج 

فنجا وقع عنده أنه نجا بخروجه ال يدخل وال خيرج 

صيانة العتقاده فأما إذا كان يعلم أن كل يشء بقدر 

اهلل تعاىل وأنه ال يصيبه إال ما كتب اهلل عليه فال بأس 

بأن يدخل وخيرج  وقيل املنع من اخلروج خوفا من 

تعطل املرىض الذين يف تلك األرض ألن الناس إذا 

فروا عنهم تعطلت أحواهلم وأحوال من يموت منهم 

وقيل جبا خلاطر الفقري الذي ال جيد ما يعنيه إال عىل 

اخلروج وقيل غري ذلك)4(.

   لذلك فإن فعل سيدنا عمر بن اخلطاب ليس 

فرارا وإنام عدم دخول مكان فيه أذى، وقد ذكر 

)3(  مسند أمحد )421/3(، سنن الرتمذي: كتاب الطب 
)2065(، سنن ابن ماجه: كتاب الطب )3437(، واختلف 

يف إسناده، فقيل: عن ابن أيب خزامة عن أبيه، وقيل: عن أيب 
خزامة عن أبيه، وأورده األلباين يف ضعيف سنن الرتمذي 

.)379 ،359(
)4(  الطحاوي، أمحد بن حممد: حاشية الطحاوي عىل مراقي 

الفالح، ص 357.و القرطبي، أبو الوليد: البيان والتحصيل: 
ج17، ص 398.
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القايض عياض أن الفريقني عىل صواب فمنهم من 

قال بالتوكل والتسليم ومن قال باحليطة واحلذر)1(، 

والتوكل عىل اهلل بعد األخذ بأسباب العالج وهذا ما 

كان عليه األطباء يف املشايف واملعلمون يف املدارس. 

فكان ذلك من حسن أخالق املسلم التعاون مع 

املحتاجني وعدم تركهم بال معني وال ُمعالج إيامًنا 

منه بقدر اهلل تعاىل عىل شفائه ومحايته.

المطلب الثالث: فقه المواطنة والمبدأ 

األخالقي في اإلسالم.

عىل  تنعكس  سلوكية  ممارسة  هي:  املواطنة:     

مجيع  أمهية  اجلميع  ُيدرك  بموجبها  مجيًعا،  املواطنني 

بسبب  بينهم  متييز  دون  املساواة،  قدم  عىل  املواطنني 

لنا  نقلت  وقد  واجلنس)2(،  والعرق  واملذهب  الدين 

املواطنة  لفقه  إسالمي  ترشيع  أول  السري)3(  كتب 

الرسول حممد)صىل  بني  املنورة  املدينة  بوثيقة  متمثالً 

اهلل عليه وسلم( وبني أهل املدينة من املسلمني وأهل 

الذمة، وهي أول وثيقة َمنحت حق املواطنة لكل من 

يسكن يف بالد املسلمني وإن مل يكن مسلاًم.

   وقد نص املؤمتر اإلسالمي يف القاهرة يف الامدة: 

23 عىل أنَّ الوالية عىل الناس مجيًعا يف الدولة املسلمة 

هي أمانة حيرم االستبداد فيها وسوء استغالهلا حتريام 

مؤكدا ضامًنا للحقوق األساسية لإلنسان. وعليه فإن 

)1(  العسقالين: ابن حجر، بذل الامعون، ص283.
)2(  امليــالين، فاضــل: الوطــن والوطنيــة يف الفكــر اإلســالمي، 

ص33. ج1، 
)3(  انظر: احلمريي مجال الدين، عبد امللك بن هشام، السرية 

النبوية، ج1، ص501.

التداوي يف املشايف احلكومية هي واجب عىل الطبيب 

املسلم بحق كل مريض وإن مل يكن مسلاًم، وقد ظهر 

ذلك جلًيا يف تعاون املسلمني مع غريهم من املواطنني 

الغرب  املسلمني يف دول  العنرصية ضد  بينام ظهرت 

وهذا ماتناقلته وسائل اإلعالم والذي دفع باملسؤولني 

فيها إىل االعتذار أمام الرأي العام.

   إن املصدر األول للترشيع اإلسالمي هو القرآن 

ضد  وتقف  تتعاون  ألن  الشعوب  دعا  الذي  الكريم 

ويصطي  يستفحل  أن  قبل  العدوان  وتردع  الظلم 

وئ  ڇەئ  تعاىل:  فقال  والبعيد،  القريب  بنريانه 

وئ ۇئۇئ ۆئ ۆئ  ۈئ ۈئ    ېئېئ ېئ ىئىئ ىئ    
ی ی ی ڇ )4(. ولقد بيَّنت الرشيعة اإلسالمية 
واحلرب،  السلم  حالتي  يف  حتكمها  التي  القواعد 

وحقوق املواطنني املسلمني وغريهم، وصور التعامل 

ذلك.  وغري  األرسى،  ومعاملة  املختلفة،  التجاري 

قواعد  وضع  يف  بقرون  غريه  اإلسالم  سبق  وقد 

إنسانية حتكم هذه احلاالت، وكان اإلطار الذي تدور 

أمكن  كلام  احلروب  تفادي  هو  اإلسالمية  النظرة  فيه 

الظروف)5(؛وقياًسا  كل  حتت  بالعهود  والوفاء  ذلك، 

عىل ذلك تعهد الدولة املسلمة بحامية مجيع من يسكن 

التزاًما  واألمراض  الوباء  انتشار  حاالت  يف  أرضها 

ک  ک  ک  ک  ڑ  ڇ  تعاىل:  اهلل  بأمر 

ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  گ  گ   گ  گ 

)4(  سورة الامئدة، اآلية:2.
)5(  كامل إسامعيل الرشيف: حقوق اإلنسان والقضايا 

الكبى، ص 20.
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ڱ ڱڱ ڱ     ں ں  ڻ ڻ ڇ)1(.
الرشيعة اإلسالمية  التداوي واجب يف  أن     فكام 

كان  كذلك  مجيًعا،  املواطنني  صحة  عىل  واملحافظة 

لزاًما احرتام املوتى منهم وعدم االستخفاف بمشاعر 

أهل امليت وكرامة اإلنسان، فلام انترش الوباء بعد الغزو 

استجابة  واألثرياء  احلكام  بعض  لبغداد عمد  املغويل 

لتعاليم الدين اإلسالمي والتي حتض عىل دفن امليت 

إىل  وكرامته،  حرمته  عىل  حفاظًا  ممكن  وقت  بأرسع 

والتي  املوتى،  مغاسل  أو  بحوانيت  سمي  ما  إنشاء 

ثم  املسلمني  موتى  من  الفقراء  وتكفني  بتغسيل  هتتم 

الناُس  فقام  اإلسالمية)2(.  الرشيعة  وفق  دفنهم  يتم 

برد املظامل ومحاية األقليات غري املسلمة من أهل البلد 

ومن املقيمني فيه لغرض الدراسة والتجارة وغريها.

گ  گ   گ  ک  ک        ک  ڇ   تعاىل:  قوله     

ڱ   ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  گ 
احرتام  عىل  يدُل   ،)3( ںڇ  ں  ڱ  ڱ 
كان  أًيا  وكرامته  اإلنسان  حلياة  اإلسالمي  الترشيع 

انتامؤه الديني واالجتامعي فهو مواطن يف حدود دولة 

املسلمني )بني آدم(، ويف ذلك صدرت ترشيعات عدة 

بحق من يتعرض للظلم كفتوى اإلمام الامزري)4( يف 

)1(  سورة النحل، اآلية:91.
)2(  الطراونة، مبارك حممد: األوبئة وآثارها االجتامعية، ص 

.55
)3(  سورة اإلرساء، اآلية: 70.

أبو عبد اهلل حممد بن عيل بن عمر بن حممد التميمي املشهور   )4(
باملازري، نسبة إىل مازرة بصقلية ولد بإفريقية، ولد االمام 
املازري يف مارز بجزيرة صقلية وتويف باملهدية سنة 536 
نيف  بلغ  عمر  عن  للميالد   ١١4١ لسنة  املوافق  هجرية 

اليهودي  حق  من  به  أفتى  ما  املواطنة  حقوق  احرتام 

واألخذ بحلفه اليمني يف الكنيس اليهودي أو املكان 

الذي يتعبد به وبكتابه)5(، كام كان للمفكر اإلسالمي 

حممد الغزايل تبيان حلق املواطنة يف الدولة املسلمة يف 

كتابه حقوق اإلنسان)6(.

بعد  العريب  الوطن  به  مرَّ  وما  هذا  عرصنا  يف     

ـ  كوفد19  جائحة  أصبحت  العريب  الربيع  ثورات 

خالل  من  العريب  اإلنسان  لدى  ـ  املواطنة  مقياس 

بام خُياف عىل سالمته وسالمة  الدولة  بقوانني  التزامه 

حريات  محاية  يف  يتوفق  ال  الذي  فاملجتمع  بالده. 

مواطنيه، ال يمكن أن يتوفق يف تدبري أي مهمة أخرى. 

وهكذا تكون املهمة األصعب هي الصحة واالكتفاء 

غالبها  تتسم  عربية  حكومات  ظل  االقتصادي.يف 

وثامنني سنة ويقول عنه حسن حسني عبدالوهاب : بث 
فنرش  الواسعة،  واملادة  الغزير  العلم  ما وسعه صدره من 
ومراميها،  أنواعها  اختالف  عيل  والفنون  الدينية  العلوم 
شهرته  وطبقت  األفاق،  يف  صيته  ذاع  احلني  ذلك  ومن 
املئني،  تشمل  دروسه  حلقة  فكانت  واملغرب  املرشق 
الفتوى، لألمام  اليه يف  إليه يف الطب كام يفزع  كان يفزع 
منها  العلوم  انواع  التصانيف يف شتى  الكثري من  املازري 
بفوائد صحيح  املعلم  الذى سامه -  رشح صحيح مسلم 
مسلم -  الذى تتمه القايض عياض وسامه ) إكامل املعلم 
الفقه  وكتاب  -  يف  املدونة  عيل  التعلقة  (  وكتاب،  - 
الفوائد وغريها  الغطا عن ملس اخلطا - ونظم  كشف  - 
اإلمام  حسني،  حسن  التونيس،  سريته:  انظر  كثري. 

املازري، ص ص 49 ـ 95.
السوريني  العلامء  رابطة  املازرية عىل موقع  الفتوى  انظر    )5(
االسالمية  الرشيعة  يف  املواطنة  وحقوق  املازرية  الفتوى 
)islamsyria.com(، االثنني ١9 مجادى اآلخرة ١437 

- 28 مارس 20١6.
)6(  الغزايل، حممد: حقوق اإلنسان.
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الربيعي،  ُيناقش دكتور عي  باجلمهورية أو اجلامعاتية 

العربية  اجلمهوريات  )يتهدد  بقوله:  املواطنة  مسألة 

طائفية  أسس  عىل  العمودية  االنقسامات  خماطر  من 

إىل  االنتامء  لصالح  املواطنة  فكرة  وإلغاء  عرقية  أو 

مجاعات ما قبل الدولة احلديثة، ما يدفع إىل التساؤل 

حول هل ما يزال بناء دولة املواطنة ممكنا؟ وهذا يعني 

أن يكون كل شخص مستعدا وراغبا يف التضحية من 

يف  النقاش  خالل  من  اآلخرين  ويشارك  وطنه،  أجل 

صياغة اجتاه املستقبل ملجتمعه( )1(.

نتجت  التي  الترصفات  أعيننا  أمام  نضع  هنا 

انتشار  حتذيرات  مع  العربية  الدول  مواطني  من 

الطائفية  احلروب  أحدثتها  التي  األمراض،  الفوىض 

كان أثرها كبريا جدا يف فقدان اإلنسان إلنسانيته أوال 

ملفهوم  فقدانه  ثم  واملوت،  باملرض  اكرتاثه  وعدم 

نرش  سبب  الذي  باملسؤولية  شعوره  وعدم  املواطنة 

الوباء. ولكن افتقار العامل إىل )بوصلة أخالقية(، جيب 

الرساالت  مهبط  كانت  التي  الدول  يف  اليكون  أن 

واملغفرة  التسامح  إىل  دعت  والتي  مجيعها.  الساموية 

أن  أوىل  باب  فمن  الغرباء  بني  املقدرة،  عند  والعفو 

تضع  ومل  الواحد)2(.  العريب  الوطن  أبناء  بني  يكون 

ماذكره  وفق  للتسامح  قانونا  واألديان  الفلسفات 

ھ  ہھ  ہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ   ڇ  الشارع: 

)1(  مقال وحدة املواطنة وتعدد املجموعات/ 15/
يوليو/2016/ مؤسسة مؤمنون بال حدود.

)2(  انظر مقال يل منشور عىل موقع صحيفة املثقف العراقي. 
)almothaqaf.com( فايروس الكورونا أمام العدالة

        العدد 4951، 26/ 3 / 2020م.

هذه  تضع  وأن  بد  ال  ڇ)3(،  ۓ    ے  ے  ھ  ھ 
صحة  مسؤولية  أمام  واملرشعني  الباحثني  اجلائحة 

املواطن العريب ملواكبة املتغريات احلالية.

المبحث الثاني
التغير الداللي في اللغة العربية 

في ظّل المتغيرات الحياتية
   متهيد: مل يزل اإلنسان حييى ويعب عن احتياجاته 

به،  الرتباطها  املختلفة  باملتغريات  تتأثر  التي  بلغته، 

وترحاله  حله  يف  دربه  ورفيقة  اإلنسان  شقيقة  فاللغة 

والثقايف  االجتامعي  بمحيطه  تتأثر  العصور.  مّر  عىل 

والسيايس.

في  الداللي  التغيير  األول:  المطلب 

اللغة العربية -أسبابه وأنواعه:

   تنترش اللغات عن طريق املواضعة واالصطالح 

ذلك  بعد  جاء  ثم  كثرية  لغات  فتوّلدْت  الناس،  بني 

فاستعمل  صنائعهم،  آلالت  نَّاع  الصُّ اخرتاعات  دور 

ما  يشء  عىل  للداللة  لفظة  أو  تصويًتا  منهم  الواحد 

إىل  وينقله  ذلك  السامع  فيحفظ  غريه  خياطب  عندما 

بني  العالقة  هذه  يدرسون  العلامء  زال  غريه)4(.وما 

اللغة وتغري املجتمع، فكان اهتاممهم باللغة عن طريق 

كانت  املتكلم.)5(.وقد  يعنيها  التي  للفكرة  ترمجتها 

املوضوعات  أهم  من  عنها  والبحث  الكلامت  داللة 

)3(  سورة البقرة، اآلية 109.
)4(  ابن جني: اخلصائص، ج1، ص76. والفارايب، أبو 

نرص: احلروف، ص 137.
)5(  37. عمر، أمحد خمتار: من قضايا اللغة والنحو، 

ص 4                                                 
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نتاج  فكان  القدم،  منذ  العرب  اللغويني  لفتت  التي 

القرآن  غريب  معاين  تسجيل  يف  ومباحًثا  أعاماًل  ذلك 

املوضوعية  املعاجم  إنتاج  ،ويف  وجمازه  الكريم 

واللفظية. ومل يكن علامء اليونان واهلند بأقّل اهتامًما من 

العرب يف جمال الداللة فقد بحثوا يف عالقة الصوت 

فقد  العرشين  القرن  )1(.أما  واللفظ ومدلوله  واملعنى 

شهد اهتامًما كبرًيا بدراسة التطور الداليل للغات فقد 

اشتغل عدد من اللغويني العرب به كإبراهيم أنيس يف 

بريل)2(من  الغرب ميشيل  كتابه)داللة األلفاظ( ومن 

اللغات  يف  األلفاظ  بداللة  عنوا  الذين  العلامء  أوائل 

سيامنتيك  مصطلح  أطلق  َمن  أول  ولعّله  القديمة 

لدراسة املعنى وكان بحثه ثورة يف دراسة علم اللغة يف 

ذلك الوقت  ودراسة حديثة لتطور املعنى)3(.

ختضع اللغة لقوانني التطور، وقد يبدو التطور  بطيًئا 

يف كثري من األحيان فاألصوات والرتاكيب والعنارص 

النحوية وصيغ الكلامت ومعانيها كلها معرضة للتغيري 

أخرى ومن  إىل  فرتة  التغيري ختتلف رسعته من  وهذا 

)1(  عمــر، أمحــد خمتــار: البحــث اللغــوي عنــد اهلنــود، ص،99 ، 
أنيــس، إبراهيــم: وداللــة األلفــاظ، ص ص63-62

 Michel :بالفرنسية( بريال  ألفرٰى  جول  بريل:  ميشيل    )2(
Jules Alfred Bréal(  )26 مارس ١832-١9١5( كان 

يف النداو الواقعة  ولد  اللغة،  يف فقه  متخّصص  فرنيس 
بمنطقة الراين يف بافاريا، ووالديه فرنسيون هيود

له  الداللة  كمؤّسس للسيمية )علم  إليه  يرجع  ما  وكثريًا 
خالئط األساطري واللسانيات،  أمهها:  كثرية  مؤلفات 
ويكيبيديا   - بريال  ميشال  الويكيبيديا.  موسوعة  انظر 

)wikipedia.org(
)3(  عمر، امحد: من قضايا اللغة والنحو، ص،9.

قطاع آلخر)4(، ألهنا ختضع لقوانني جبية ثابتة مطردة 

يد ألحد عىل  اآلثار، ال  املعامل حمققة  النتائج واضحة 

وقف عملها أو تغيري ما تؤدي إليه مهام بذلوا من قوة 

يف حماربة ما يطرأ عليها من خطأ أو حلن أو حتريف، 

فإهنا ال تلبث أن حتطم هذه األغالل وتفلت من هذه 

القيود وتسري يف سنن التطور واالرتقاء الطبيعيني)5(.

املعنى:  وأنواع  اللغة،  يف  الداليل  التغري  أسباب 

هناك أسباب عدة لتغري املعنى حرصها بعض اللغويني 

واالجتامعية،  والتارخيية،  اللغوية  ثالثة:  بأسباٍب 

وهذه األسباب تستطيع فيام بينها كام يرى أولامن)6( أن 

ليست  لكنها  املعنى،  تغري  من  كثرية  حاالت  توضح 

جامعة بأي حال من األحوال)7(. بينام أضاف بعضهم 

أسباًبا أخرى للتغري الداليل منها ظهور حاجة املجتمع 

واالنحراف  والنفسية  العاطفية  واملشاعر  للتغيري، 

اللغوي واالنتقال املجازي، والرتمجة، واالبتداع فهذه 

أهم أسباب التغري الداليل)8(.

)4(  فنديس، جوزيف: دور الكلمة يف اللغة، ص 153
)5(  وايف، عبد الواحد:  اللغة واملجتمع، ص77. 

يناير ١976(  يوليو ١9١4 - ١0  أوملان )3١  ستيفن    )6(
قىض  جمري  لغوي    )Stephen Ullmann :باملجرية(
األسلوب وعلم  عن  وكتب  إنجلرتا،  يف  حياته  معظم 
الشائعة.انظر  الرومانسية واللغات  املعاين يف اللغات 

الويكيبيديا.
)7(  فنديس، جوزيف: دور الكلمة يف اللغة، ص 158.

بعدها،  األلفاظ، ص ١35 وما  إبراهيم: داللة  أنيس،     )8(
األردن  الفالح-  دار  الداللة،  علم  عيل:  حممد  واخلويل، 
مصطفى:  الشهايب،  ص77-76،  ص  -200١م، 

املصطلحات العلمية، ص .24
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ويسمى  مركزي:  معنى  فهي:  املعنى،  أنواع  أما 

املهنى األسايس أيًضا وهو املمثل للوظيفة األساسية 

للغة وهي التفاهم ونقل األفكار، ومعنى هاميش: أو 

الثانوي الذي يملكه اللفظ عن طريق مايشري إليه إىل 

اللغوي  هو  أسلويب:  ومعنى  األسايس،  معناه  جانب 

الذي يعب عن الظرف االجتامعي واملنطقة اجلغرافية 

يتعلق  هو  إحيائي:  ومعنى  املتكلم،  إليها  ينتمي  التي 

بكلامت ذات مقدرة عىل اإلحياء، ومعنى نفي: يعب 

عامَّ يتضمنه اللفظ من دالالت عند الفرد)1(. 

الداللي  التغير  مظاهر  الثاني:  المطلب 

جائحة  ظّل  في  العربية  اللغة  في 

كوفد19.

لغات  شأن  بذلك  شأهنا  العربية  لغتنا  تأثرت 

الناس،  بصحة  املتعلق  اجلانب  ذلك  سيام  وال  العامل 

نمو  عنه  ينتج  الذي  والتأثري  التأثر  عام  عرف  وهذا 

اللغة  تبعا لقوة مقاومة  اندثارها،  أو  لغة ما وتطورها 

مالحظة  ويمكن  وخضوعها،  ضعفها  أو  ومرونتها 

التغيري يف لغتنا العربية يف املستوى الداليل واملعجمي 

هلا  ُيكتب  مل  مفردات  وانتشار  شيوع  إىل  أدى  الذي 

الذيوع يف وقت سابق، ودخول مفردات تم استعارهتا 

أو  الرتمجة،  أو  التعريب  طريق  عن  أخرى  لغات  من 

االقرتاض اللغوي، ولعّل هذا ساهم يف استعادة اللغة 

تعينهم  الناس ملفردات  بتجدد حاجة  العربية عافيتها 

يف التعبري عن املعاين اجلديدة. إال أن هذا األمر ال يمنع 

)١(  عمر: أمحد خمتار، علم الداللة، ص/36-40، اخلويل، 
علم الداللة، ص/77-76

من وجود آثار سلبية، فابتكار مصطلحات جديدة قد 

حالة  يف  سيام  ال  اللهجات  يف  لغوي  حتول  إىل  يؤدي 

الناس  وانكفاء  واملدارس  اجلامعات  وتعطيل  الُعزلة 

عىل ذاهتا ُلغوًيا)2 (.

ومن مظاهر التغري الداليل يف اللغة العربية يف ظّل 

هذه اجلائحة ما يأيت)3(:

نقل - ١ املعنى(:  )تعميم  أو  الداللة  يف  التوسع 

املعنى اخلاص إىل معنى عام، فاللغة ال تبقى عىل حاهلا 

بل تتوسع ألن مفرداهتا حمدودة بينام املعاين يمكن أن 

ُيتوسع هبا  تبًعا حلاجة الناس، مثل نقل الفعل)ساق( 

ثم  للزوجة،  مهًرا  الغنم  أو  اإلبل  سوق  يعني  الذي 

وبذلك  نقًدا  كان  وإن  املرأة  مهر  عىل  ُيطلق  أصبح 

توسع معنى الفعل واحتفظ بحيويته، وقد سمى ابن 

جني باًبا من أبواب كتابه باسم <إيراد املعنى املراد بغري 

اللفظ املعتاد> وذكر أن العرب قد تتسامح يف األلفاظ 

الغرض  وأدى  به  أذنوا  لام  ألهنم  االتساع،  باب  من 

املعاين عندهم أرشف من  العبارة ألن  منه ساحموا يف 

األلفاظ)4(.ومن الكلامت التي ُوسع معناها :

الفعل 	  من  فاعلة  وزن  عىل  جائحة: 

الثالثي)جوح( قلبت الواو مهزة، وهي قاعدة عامة يف 

لت  كل ِّ فعل ثالثي عينه حرف علة تقلب مهزًة إذا حوُّ

)2(  عثامن، صالح: لغة كورونا : االبتكارات اللغوية والثراء 
املعجمي يف األزمات، ص4.

)3(  عمر: أمحد خمتار، علم الداللة، ص162، و اخلويل: 
حممد عي، العربية وعلم اللغة احلديث، ص210. 

)4(   ابن جني: اخلصائص،ج2،ص614، وعمر : علم 
الداللة،ص 162.



511

راساُت اإلنسانيُة واملتغرياُت احلياتيُة يف ضوِء الّشيعِة اإلسالميِة« العدد اخلاص باملؤمتر العلمي الدويل األول املشرتك »الدِّ
المحور الخامس: المتغيرات الحياتية وأثرها على دراسات اللغة العربية، وآدابها

املعجم نجد  إىل  الفاعل)1(.وبالرجوع  اسم  إىل صيغة 

أن لفظة)جائحة( كانت تعني استئصال الامل والزرع 

السنة  جاحتهم  يقال:  االستئصال،  وهو  اجلوح:  من 

استأصلت  واجتاحتهم:  وأجاحتهم  وجياحًة  جوًحا 

جدبة)2(.واجلوحة  جائحة:  سنة  وهي  أمواهلم، 

الامل،  التي جتتاح  العظيمة  والنازلة  الشدة  واجلائحة: 

واجلوائح كل ما أذهب الثمر أو بعضها من أمر ساموي 

قد  فنجدها  اجلديدة  الداللة  آدمي.)3(.أما  جناية  بغري 

بشكل  انترش  الذي  كوفد19  وباء  لتشمل  اتسعت 

رسيع واجتاح دول العامل وأصاب البرشية)4(، وما أن 

العاملية  أذهاننا اجلائحة  إىل  يتبادر  يقال: جائحة حتى 

كوفيد19.

   نلحظ أنَّ لفظة )جائحة( مل تتغري، وبقيت حمتفظة 

زرع  اجتياح  عىل  ال  لتدل  اتسعت  لكنها  بداللتها، 

نفسه،  اإلنسان  اجتاحت  وإنام  فقط،  وماله  اإلنسان 

فاجتاحت جسده وربام اجتاحت حياته للسبب نفسه 

هو  باملعنى  التوسع  من  النوع  هذا  ولعّل  فأهلكته. 

استحدثته  ما  به  الذي قصدوا  باملولد  العلامء  ما سامه 

نقل  طريق  عن  اللفظ  إحياء  إعادة  طريق  عن  العامة 

داللة  اجلائحة  لفظة  املجاز)5(.فاكتسبت  أو  الداللة 

)1(   الفرطــويس، صــالح مهــدي: املهــذب يف علــم الترصيــف، 
ص 320.

)2(  الفراهيدي، اخلليل:  كتاب العني، ج3، ص 259. 
)3(  األفريقي،ابن منظور: لسان العرب، ج2 ص 431، 

فصل اجليم.
)4(   املنظمة العربية للرتمجة، قاموس كوفيد19،ص 44.

)5(  خليل، حلمي: املولد يف اللغة، ص 189. 

جديدة منها: أهّنا وباء معدي، أصاب البرشية مجعاء، 

وسبب خسائًرا برشية واقتصادية كبرية.

)َمْفَعلة(	  وزن  عىل  بالفتح  امّلنصة  املنصة:  

اسم  )ِمفعلة(  بالكرس عىل وزن  واملنِصة  اسم مكان، 

يقال:   . فقد ُنصَّ ُأظِْهَر،  ما  الرسير، وكل  أو  للكريس 

بالكرس  ة،  املِنَصَّ رَفَعه،  َأي  فالن  إىِل  احلديث  َنصَّ 

)6(. أما  العروِس وقيل: هي بفتح امليم احلَجلُة  رسيُر 

الداللة احلديثة للَمنَْصة فتستعمل غالًبا مردوفة بكلمة 

تعرف  اإللكرتونية(:  امَلنَْصة  فيقال:)  اإللكرتونية 

بأهنا: بيئة تعليمية تفاعلية توظف تقنية الويب وجتمع 

وبني  اإللكرتوين  املحتوى  إدارة  أنظمة  مميزات  بني 

وتويرت  بوك،  الفيس  االجتامعي  التواصل  شبكات 

ومتكن املعلمني من نرش الدروس واألهداف ووضع 

واالتصال  التعليمية،  األنشطة  وتطبيق  الواجبات 

ومشاركة  متعددة،  تقنيات  خالل  من  باملعلمني 

خمرجات  حتقيق  عىل  يساعد  مما  العلمي،  املحتوى 

تعليمية ذات جودة عالية.)7(.

املرتفع  املكان  تعني  كانت  املنصة  أّن  نلحظ     

الواضح للرؤية أو الرسير والكريس الذي جتلس عليه 

البيئة  فإّن داللتها اتسعت لتشمل  أما اآلن  العروس، 

 ،366 ص  العــرب،ج8  لســان  منظــور:  ابــن    )6(
و)احلجلــة:   ،1615 ص  املحيــط  القامــوس  والفريوزآبــادي: 
بيــت العــروس مثــل الُقبــة، يســرت بالثيــاب ويكــون لــه أزرار، ينظــر 

.)152 ص  العــرب،ج13  لســان 
املنصات  تعريف  يف  الباحة  جلامعة  الرسمي  املوقع    )7(

التعليمية اإللكرتونية: يف ديسمرب 20١6،
 https://manassat.blogspot.com/p/blog-page_2.htm
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فيها  يلتقي  التي  االفرتاضية  واالجتامعية  التعليمية 

املرتفع  املكان  بمعنى  احتفاظها  مع  بطالبه،  املعلم 

معنى  والرؤية وهذا  باملشاهدة  للجميع  يسمح  الذي 

الزال موجوًدا بالداللة اجلديدة.

الداللة،  الداللة: وهو تضييق جمال  2- ختصيص 

عىل  مقصورًة  فتصبح  الكلمة  معنى  بتقليص  ويكون 

التي  الكلامت  تدّل عليه)1(. ومن  أقّل مما كانت  معاٍن 

ُخصصت داللتها :                     

الفصل 	  فهو  احلديثة:  الداللة  أما  احلَْجر)2(: 

املعرضني  األشخاص  حركة  وتقييد  املواطنني  بني 

ملرض معدٍّ وعزهلم عن األصحاء، وهو أنواع:احلجر 

الصحي واحلجر املنزيل)3(. 

معنى  إىل  ترجع  كانت  )احلَْجر(  داللة  أّن  نلحظ 

يف  يتغري  مل  معنى  وهو  عام،  بشكل  واملنع  التحريم 

الوقت احلارض إاّل إّن داللته قد ُضيقت لتدل عىل منع 

الناس  وبني  املعدي  بالوباء  املصاب  بني  االختالط 

فقط، فيقال: حجر منزيل أو حجر صحي.

إذا 	  يباره  اليشء  بار  من  ُفعلة  وزن  عىل  البؤرة: 

موقد  أو  األرض  من  احلفرة  والبؤرة  وادخره،  خبأه 

)1(   أولامن، ستيفن: دور الكلمة يف اللغة، ص155.
)2(  سبق تعريفه يف املبحث األول ص 6.

 DICTIONNAIRE TERMINOLOGIQUE(   )3(
COVID-19) Anglais - Français  Arabe  2020Organi-

sation Arabe pour l’Education، la Culture et les Sci-

 ences  -Bureau de Coordination d’Arabisationhttpst

إنجليزي  املصطلحات(  قاموس   ١9  -48. COVID

والثقافة  للرتبية  العربية  املنظمة   2020 عريب  فرنيس   -
والعلوم - مكتب تنسيق التعريب

داللتها  عن  ختتلف  ال  احلديثة  املعاجم  يف  و  النار)4(، 

القديمة لكنها قد ُوسع فيها، فهي احلفرة وهي نقطة 

َأو احلرارية  الضوئية  ِعنْدَها األشعة  تتفرق  َأو  تتالقى 

ء ويِف الطِّّب ملتقى  َأو الصوتية إِذا مل يْعرَتض دوهَنا يَشْ

األشعة املتوازية َأو امتدادها بعد نفوذها من العدسة، 

داللة  أما  وحمله)5(.  موضعه  بمعنى  االهتامم  وبؤرة 

لتدّل  قد ُضيقت  أهّنا  فنلحظ  البؤرة يف ظّل كوفد19 

عىل مكان و حمل جتمع املرض، فال تعني الذخرية وال 

وبؤرة  مثال:  فيقال  النقطة،  وال  األرض  من  احلفرة 

بؤرة  الصينية،  <ووهان>  مدينة  اجلائحة،  أو  الوباء 

تفيش الفايروس أي مكانه.

المطلب الثالث: انتقال الداللة

الكلمة  أو تغري جماهلا: وهو خروج  الداللة  انتقال 

عن معناها األصي إىل معاٍن أخرى جمازية وهذه املعاين 

قًيا أو انحطاًطا داللًيا، فالكلمة قد ُيرتقى  قد تكون رُّ

هبا أو قد تنحط يف االستعامل فرشف الكلمة ومعناها 

من رشف اجلامعة اللغوية)6(. ولعّل هذا املظهر نجده 

يف الكلامت اآلتية: 

)ِفعالة( من )كمم( –  الِكاممة: هي اسم عىل وزن 

والكم من الثوب مدخل اليد وخمرجها واجلمع أكامم، 

ال يكرس عىل غري ذلك، وزاد يف مجعه كممة مثل حب 

وحببة. وكم السبع: غشاء خمالبه. ولكل شجرة مثمرة 

)4(  ابن منظور: لسان العرب،ج5 ص 98،  العرب98/5، 
والفريوزآبادي: القاموس املحيط ص 89. 

)5(  الزيات، أمحد وآخرون: املعجم الوسيط، ص36.
)6(  جوزيف فندريس، اللغة، ص 25، اخلويل، حممد عي: 

العربية وعلم اللغة احلديث، ص 217.
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ڻ  ڻ   ں   ڇ  تعاىل:  قال  برعومته،  وهو  كم 

والكمة:  قرشها  كمها  فالطلعة   ،)1( ڇ  ڻ  ڻ 
له  فصار  إياه  وألبسته  شيئا  به  غطيت  ظرف  كل 

والفرس  البعري  فم  به  يسد  يشء  والكاممة:  كالغالف 

لئال يعض)2(. وال ختتلف الداللة احلديثة للكاممة فهي 

أداة ُتوضع يف فم احليوان ملنعه من العض أو إصدار 

 ،)3( ذلك،  شابه  وما  فمه  فتح  أو  املُزعجة  األصوات 

عام  بشكل  الغطاء  تعني  كانت  الكاممة  أنَّ  نلحظ 

داللة  وهي  خاصة   البعري  فم  وغطاء  النباتات  غطاء 

متدنية قياًسا بام تدل عليه اآلن فارتقى هبا الذوق العام 

قي يف  لتدل عىل غطاء فم اإلنسان وبذلك فإن هذا الرُّ

الداللة قد اكتسبته من االستعامل اللغوي.

وزن 	  عىل  املرة  ملصدر  اسم  مْسحة  مسح: 

واحدة)4(،  مرة  الفعل  حدوث  عىل  تدل  )َفْعلة( 

يقال للمريض: مسح اهلل ما بك أي: أذهبه أو أزاله، 

ڱ  ڱڱ  ڳ  تعاىل:ڇ  قال  الُعنق،  رضب  واملسح: 

إمرارك يدك عىل اليشء  ڇ)5(. واملسح:  ڱ ں 
رأسك  بذلك كمسحك  إذهابه  تريد  املتلطخ  السائل 

شح)6(. أما الداللة يف الوقت  من الامء وجبينك من الرَّ

غري  أو  األنف  أو  الفم  من  عينة  أخذ  فتعني  احلارض 

)1(  سورة الرمحن، اآلية:11.
)2(  ابن منظور: لسان العرب، ج2، ص431. 

(3)    http://www.omegawiki.org
معلومات عن الكامم مأخوذة من املوقع 7/ نوفمرب/ 2020.

)4(   الفرطويس: املهذب ص 302
)5(  سورة، ص، آية: 33.

)6(   الفراهيدي:  العينج3، ص156.   

ذلك للكشف عن مرض ما)7(. نلحظ أّن داللة املسح 

القديمة هو اإلزالة واإلذهاب، أما املعنى احلديث فال 

يدل عىل اإلزالة وإنام دل عىل أخذ عينة بقصد التأكد 

فهو من باب املجاز املرسل.

ا 	  َومُهَ  ، اْلَكفِّ لَِباُس  َوالتَّْشِديِد:  مِّ  بِالضَّ اُز:  اْلُقفَّ

يِف  ْرَأُة  امْلَ َتتَِّخُذُه  احْلُِيِّ  ِمَن  ٌب  رَضْ اُز:  َواْلُقفَّ اَزاِن.  ُقفَّ

ْرَأُة:  امْلَ َزِت  َوَتَقفَّ ُيَقاُل:  َذلَِك  َوِمْن  َوِرْجَليَْها،  َيَدهْيَا 

ِمَن  ُيتََّخُذ  اُز  َواْلُقفَّ َقاَل:  نَّاِء  بِاحْلِ َوِرْجَليَْها  َيَدهْيَا  َنَقَشْت 

ِة  ازٌة لِِقلَّ ُبوِد. َوُيَقاُل لِْلَمْرَأِة: َقفَّ اْلُقطِْن َوِمَن اجْلُُلوِد َواللُّ

احلارض:  الوقت  يف  اُز  اْلُقفَّ داللة  أما  اْستِْقَراِرَها)8(. 

ُتستخدم  التي  األساسية  الطبية  املعدات  أحد  فهو 

من  لتحد  اخلارجية  الفايروسات  من  اليدين  حلامية 

انتقال اجلراثيم)9(.

از نقلت داللته من كوهنا من األشياء     نلحظ أن الُقفَّ

الدالة عىل الزينة إىل األشياء الرضورية فقد أصبحت 

مع  كوفد19  مرض  من  الوقاية  هي  القفازات  داللة 

احتفاظها بداللتها القديمة وهي كوهنا غطاء لليدين، 

كذلك مل يعد لبسها مقترًصا عىل النساء وإنام هي عامة 

(7)    Elsevier | An Information Analytics Company 
| Empowering Knowledge

املوقع العاملي ملحاربة كوفد١9
)8(  ابن منظور: لسان العرب،ج12 ص 160.

)9(  ينظر:قاموس املصطلحات:
 DICTIONNAIRE TERMINOLOGIQUE COV-

ID-19) Anglais - Français  Arabe  2020Organi-
sation Arabe pour l’Education، la Culture et les 
Sciences  -Bureau de Coordination d’Arabisa-
tionhttpst    
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للجميع.

   الدخيل أو االقرتاض اللغوي:

تنمية  يف  اللغات  تساعد  التي  اهلامة  الوسائل  من 

الفاظها ووضع مفردات جديدة يف معامجها االقرتاض 

الدخيلة  باأللفاظ  القدماء  عند  يعرف  ما  أو  اللغوي 

التي عرفوها بأهنا كل كلمة ُأدخلت إىل اللغة العربية 

من  ليست  تغيري، وهي  دون  العرب من  واستعملتها 

شاع  التي  املجاالت  فمن   .)1( دخيلة  فهي  كالمهم 

التعليمي  املجال  )الدخيل(:  اللغوي  االقرتاض  فيها 

الراهنة  الظروف  سمحت  فقد  الصحي  واملجال 

املتمثلة بفايروس كوفد19 باقرتاض أو بقبول كلامت 

من اللغة األجنبية واستعامهلا من دون تغيري يف أصواهتا 

أو بنيتها الرصفية. وأدت املعنى املطلوب الذي تدل 

عليه كلمة أخرى، ومن هذه الكلامت:

قاعة  أو  روم  كالس   :)Class room(  -1

واملدارس  اجلامعات  يف  شاع  مصطلح  الدراسة 

نوع  وهو  التباعد،  بسبب  اإللكرتوين  التعليم  لفرض 

من أنواع التعليم القائم عىل استعامل األجهزة التقنية 

مثل: استعامل احلاسوب اللوحي، ووسائطه املتعددة 

شبكة  عب  تعليم  بأنه  أيضًا  ويعرف  األخرى)2(، 

التواصل مع تالميذه يف  املعلم عىل  تساعد  اإلنرتنت 

الواجبات  وإنشاء  التدريبية،  الدورات  مهام  إدارة 

عنه  تم اإلعالن  الدراسية)3(  املواد  وتوزيعها وختزين 

)1(  اجلواليقي: املعرب، ص 54. للجواليقي.
)2(  احليلة، حممد عطية:  تكنولوجيا التعليم بني النظرية 

والتطبيق. الفصل احلادي عرش.
)3(  رباح، ماهر حسن: التعليم اإللكرتوين. 

يف عام  2014. أصبحت كلمة كالس روم بديالً عن 

قولنا يف اللغة العربية غرفة الصف أو قاعة الدراسة، 

إىل  احلضوري  التعليم  بتحول  وانترشت  فشاعت 

اإللكرتوين.

االسم  هو  )Covied19(كوفيد19:كوفيد   -2

عىل  العاملية  الصحة  منظمة  أطلقته  الذي  العلمي 

الصينية  ووهان  مدينة  يف  وظهر  انترش  الذي  املرض 

العام الذي  يف عام )2019( والرقم)19( إشارة إىل 

اكتشفت فيه أول إصابة للفايروس، وهو مرض ناجم 

اللغة  قبلته  وقد   ،)4(2 سارس  املسمى  املرض  عن 

العربية واستعمله املجتمع كام هو من دون تغيري وهو 

ما يمثل االقرتاض اللغوي أو الدخيل.

 Corona( -3(: هو اسم لنوع من الفايروسات 

أمراًضا  تسبب  التنفي  اجلهاز  تصيب  التي  التاجية 

مثل  شديدة  اعتالالت  إىل  البد  نزالت  بني  ترتاوح 

لفظ  وهو  احلاد)5(.  الرئوي  االلتهاب  متالزمة 

مقرتض من لغات أخرى)الالتينية( بمعنى التاج قبلته 

العربية واستعملته من دون تغيري.

من  اإللكرتوين،  البيد  أو   :))Email-4

املفردات التي شاعت بكثرة يف التعليم اإللكرتوين يف 

األستاذ  بني  األمثل  للتواصل  تستخدم  اجلائحة،  ظّل 

اّن  نستطيع  ولعّلنا  املحارضات  مناقشة  يف  والطالب 

تعديل  بعد  املعربة  األلفاظ  من  إيميل  كلمة  نجعل 

wikipedia.( مرض فريوس كورونا 20١9 - ويكيبيديا  )4(
.)org

wikipedia.( مرض فريوس كورونا 20١9 - ويكيبيديا  )5(
.)org
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فيمكن جعلها عىل  اندماجها،  لتسهيل  وزهنا الرصيف 

مثل)إكليل(  ثانيه  وإسكان  أوله  بكرس  )إْفِعيل(  وزن 

العربية  بني  فيه  خمتلف  وزن  و)إسبيل()1(.وهو 

والعجمة، فقد جعله سيبويه من باب ما حلقته الزوائد 

من بنات الثالثة من غري الفعل من باب االسم والصفة  

إصليت)2(،  مثل:  والصفة  :إخريط،  مثل  فاالسم 

احلرف  موضع  يف  زائدة  وهي  زائدة  أوله  يف  فاهلمزة 

ذهب  بينام  الرصفيون)3(.  عليه  يطلق  كام  الزائد 

اجلواليقي وغريه إىل أّن )إفعيل( من املفردات املعربة 

وأّيًا  معرب)4(.  فاريس  وهو  املفتاح،  مثل)إقليد(أي: 

كان وزنه فإن كلمة)إيميل( لفظ غري عريب ُأدخل إىل 

العربية فقبله أهلها واستعملوه وصار مرادًفا أو بديالً 

عن كلمة البيد اإللكرتوين.

Zoom: -6 Meet : -5)زووم وميت( منصتان 

املؤسسة  دعم  يف  تساهم  التفاعل،  مبدأ  عىل  تقومان 

أفرادها)5(.   التواصل بني  التعليمية وتطويرها وتعزيز 

اسامن  ومها  اجلامعات  يف  التعليمية  البيئة  يف  شاعت 

عن  بديالً  أصبحا  التواصل،  برنامج  من  لنوعني 

عن  التعلم  يف  استخدما  الفيديو(  عب  التعبري)اجتامع 

األندلــي  العزيــز  عبــد  بــن  اهلل  عبــد  عبيــد  أبــو  البكــري:    )1(
)ت487هـــ(: معجــم مــا اســتعجم مــن أســامء البــالد واملواضــع 

لبنــان، ط/1، 1983، ج1 ص 147. ـ  بــريوت 
)2(  سيبويه، عمر بن عثامن:  الكتاب، ج1 ص 393

)3(  احلديثي، خدجية:  أبنية الرصف، ص 145.
)4(  اجلواليقي: املعرب ص 71، والبكري: معجم ما 

استعجم من أسامء البالد واملواضع، ج1 ص 147.
(5)   https://edu.google.com 

املوقع احلاوي للتطبيقات اإللكرتونية.

ُبعد عب اإلنرتنت خالل اجلائحة حتى أصبحت لغة 

التعليم اليومية  ال ختلو من مصطلح  زووم أو ميت. 

من  كوهنام  عن  فضالً  عربيني  غري  مصطلحان  ومها 

اللغة  اقرتضتهام  فقد  هذا  ومع  التجارية  العالمات 

العربية وأصبحا من األلفاظ املتداولة والتي ال يمكن 

االستغناء عنهام.

النتائج والتوصيات
قوله تعاىل: ڇ ڻ ڻ ڻ  ڻ ۀ                ۀ ہ - ١

البقرة،  ڇ  ۓ  ے  ے    ھ  ھ    ھھ  ہہ   ہ     
جيعلنا كمؤمنني مطالبون بالعمل عىل الوقاية من هذا 

البالء ودرء أسبابه.

وحديثا - 2 قديام  تارخيه  يف  اإلسالمي  العامل  شهد 

عىل  سيئة  بأثار  وتسبب  والوباء  للطاعون  انتشار 

وتناقص  واجتامعيا  واقتصاديا  سياسيا  املجتمع 

لبغداد فامت خلق كثري من  املغول  بعد غزو  عددهم 

تغري اجلو وفساد الريح، فكانت الفتاوى والترشيعات 

من قبل الفقهاء حينها مصدًرا اعتمدته األمة فيام حَل 

هبا من وباء.

بينت الدراسات قدياًم وحديًثا أن الوباء واألمراض - 3

املعدية تنترش بسبب كثرة احلروب والقتل، لذا وجب 

عىل الفقهاء واملفكرين مل شمل األمة ومواطنيها بكل 

انتامئاهتم للوصول إىل وقف القتال واالحرتاب.

تثبت اللغة العربية دائاًم يف ظّل املتغريات أهّنا لغة - 4

ال  لكنها  الزمن  من  لردح  ساكنة  تبقى  قد  متجددة، 

تلبث أن تتحرك لتواكب التطورات  متى ما استدعت 

احلاجة لذلك.
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األلفاظ املقرتضة يف املجالني التعليمي والصحي - 5

أكثر تأثًرا بجائحة كورونا.   

التوصيات:

ظل - 6 يف  التسامح  مفهوم  من  نستفيد  أن  جيب 

)التي  اإلجيابية  داللته  يف  التسامح  فمفهوم  األزمات 

مبدأ  يتضمن  والتحّمل(  التعايش  جمرد  عن  خترج 

التحاور والتفاهم ، وكانت »صحيفة املدينة« التي 

ُوضعت سنة 623 للميالد، أّول قانون مدين لقضية 

العريب  التاريخ  يف  واألديان  الطوائف  بني  التسامح 

أهل  مع  فقط  ليس  للتسامح  أسس  وضعت  والتي 

حسن  فرضت  وإنام  ـ  الكتاب  أهل  ـ  الساموية  األديان 

منهم  يبدر  مامل  ـ  وامللحدين  املرشكني  مع  التعامل 

مايسئ للمدينة وأهلها 

العراق - 7 يف  الفقهاء  قبل  من  اختاذه  يتم  أن  ماجيب 

والعاملي  اإلسالمي  الترشيع  بوفق  العمل  هو  خاصة 

من طمر القبور التي مر عليها أكثر من 50 عاًما وعدم 

اختاذها يف أماكن داخل املدن أو قريب منها لام هلا من 

أثر يف انتشار الوباء.

ملواكبة - 8 حديث  لغوي  معجم  عمل  يمكن   

االكتفاء  وعدم  واملستمرة،  املتجددة  املتغريات 

يف  أبحاث  وتأليف  القديمة  املعاجم  إىل  بالرجوع 

املعرب والدخيل الذي دخل لغتنا يف الوقت احلارض 

ملواكبة املتغريات.

المصادر والمراجع
أواًل: القرآن الكريم

ثانيًا : الكتب العربية واالنكليزية.

أبو . ١ حتقيق:السيد  أمحد،  مسند  أمحد:  حنبل،  ابن 

املعاطي النوري، عامل الكتب، بريوت، 1998م.

قانون . 2 كتاب  اهلل:  عبد  بن  سينا،احلسني  ابن 

الطب،حتقيق:أمني الضناوي.

ابن كثري،أبو الفداء احلافظ:البداية والنهاية، مكتبة . 3

املعارف، بريوت،ط7، 1988م.

)ت392هـ(، . 4 عثامن  الفتح  أبو  جني،  ابن 

الكتب،  النجا،عامل  عي  اخلصائص،حتقيق:حممد 

بريوت -لبنان، ط/1، 1433هـ - 2012م.

بن . 5 حممد  الدين  مجال  الفضل  أبو  منظور،  ابن 

األوقاف،  وزارة  العرب،  لسان  )ت711هـ(،  مكرم 

السعودية.

لغة . 6 الفقهي  القاموس  سعدي:  حبيب،  أبو 

واصطالحا، دار الفكر، دمشق، 1988م.

العزيز . 7 عبد  بن  اهلل  عبد  عبيد  أبو  األندلي 

البالد  أسامء  من  استعجم  ما  معجم  )ت487هـ(، 

واملواضع بريوت ـ لبنان، ط/1، 1983 .

األنجلو، . 8 مكتبة  األلفاظ،  داللة  :إبراهيم  انيس 

مرص، ط/1984،5م .

أولامن :ستيفن، دور الكلمة يف اللغة،  ترمجة: حممد . 9

كامل يسري، مكتبة الشباب.  

املسند . ١0 اجلامع  إسامعيل:  بن  حممد  البخاري، 

الصحيح، حتقيق:حممد زهري، دار طوق النجاة، ط1، 
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1422ه.

العزيز . ١١ عبد  بن  اهلل  عبد  عبيد  أبو  البكري: 

األندلي )ت487هـ(: معجم ما استعجم من أسامء 

البالد واملواضع بريوت ـ لبنان، ط/1، 1983.

 اجلرجاين، عي بن حممد: التعريفات، دار الكتب . ١2

العلمية، بريوت،1983م.

اجلواليقي، موهوب بن أمحد بن حممد بن اخلرض . ١3

وضع  األعجمي  الكالم  من  املعرب  منصور،  أبو 

العلمية،  الكتب  دار  املنصور،  عمران  خي  حواشيه: 

بريوت – لبنان ،ط/1، 1998م.

حلقوق . ١4 القانونية  املفاهيم  سامل،  سايس  احلاج، 

اجلديدة  الكتاب  دار  واملكان،  الزمان  عب  اإلنسان 

املتحدة،   بريوت، ط3، 2004م.

الرصف . ١5 أبنية  الرزاق،  عبد  خدجية،  احلديثي: 

بغداد  النهضة،  مكتبة  منشورات  سيبويه،  كتاب  يف 

1965م.

هشام، . ١6 بن  امللك  عبد  الدين،  مجال  احلمريي 

السرية النبوية،حتقيق: مصطفى السقا، مكتبة احللبي، 

مرص،ط2، 1955م؟.

بني . ١7 التعليم  تكنولوجيا  عطية:  حممد  احليلة، 

النظرية والتطبيق، املسرية، عامن األردن،2008م.

نمو . ١8 يف  )دراسة  اللغة  يف  املولد  :حلمي،  خليل 

النهضة  دار  اإلسالم(،  بعد  وتطورها  العربية  اللغة 

العربية، بريوت -لبنان، ط/2،  1985م.

اخلويل: حممد عي، العربية وعلم اللغة احلديث،، . ١9

دار غريب، القاهرة، 2001م.

الفالح- . 20 دار   ، الداللة  ،علم  حممد  :حممد  داود 

األردن -2001م.

الطب، . 2١ يف  احلاوي  زكريا:  بن  حممد  الرازي 

حتقيق: هيثم خليفة، دار إحياء الرتاث، بريوت، ط1، 

2002م.

الصحاح، . 22 خمتار  بكر:  أيب  بن  حممد  الرازي، 

حتقيق:يوسف الشيخ،املكتبة العرصية، بريوت،ط1، 

1999م. 

دار . 23 اإللكرتوين،  التعليم  حسن:  ماهر  رباح، 

املناهج، عامن، ط1، 2016م.

الزقا، مصطفى أمحد: املدخل الفقهي العام، دار . 24

الفكر للطباعة  والنرش، بريوت ط:1، 1949 م .

الزيات، أمحد وآخرون: املعجم الوسيط، حتقيق . 25

جممكع اللغة العربية، نرش دار الدعوة.

بن . 26 عثامن  بن  عمرو  برش  أبو  سيبويه، 

السالم  عبد  حتقيق:  الكتاب،  قنب)ت180هـ(، 

هارون، مكتبة اخلانجي، القاهرة، ط/3، 1988م.

اإلنسان . 27 حقوق  إسامعيل:  كامل  الرشيف، 

اإلسالمي،  الفقه  جممع  الكبى،جملة  والقضايا 

2000م.

،املهذب . 28 وآخرون:  مهدي  صالح  الفرطويس، 

شارع  العربية،  اللغة  مكتبة  الترصيف،  علم  يف 

املتنبي،1989م.

يف . 29 العلمية  املصطلحات  :مصطفى،  الشهايب 

معهد  واحلديث(،النارش:  القديم  العربية)يف  اللغة 

الدراسات العربية العالية، القاهرة،1955م.
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عمر . 30 املؤمنني  أمري  سرية  حممد،  عي  الصاليب، 

إقرأ،  مؤسسة  وعرصه،  شخصيته  اخلطاب  بن 

القاهرة،2005م.

حاشية . 3١ إسامعيل:  بن  حممد  بن  أمحد  الطحاوي، 

الكبى،مرص،  الفالح،املطبعة  مراقي  الطحاوي عىل 

1318ه.

وآثارها . 32 األوبئة  حممد:  مبارك  الطراونة، 

االجتامعية يف بالد الشام يف عرص املامليك الرشاكسة، 

املجلة األردنية للتاريخ واآلثار،2010م.

عثامن، صالح، لغة كورونا :االبتكارات اللغوية . 33

جامعة  اآلداب  كلية  األزمات،  يف  املعجمي  والثراء 

املنوفية، مجهورية مرص العربية، املركز العريب للبحوث 

والدراسات، القاهرة، 2020م.

فضل . 34 يف  الامعون  بذل  حجر،  ابن  العسقالين: 

الطاعون،دار العاصمة، الرياض .

اهلنود . 35 عند  اللغوي  البحث  خمتار،  أمحد  عمر: 

 – بريوت  الثقافة،  دار  العرب،  اللغووين  عىل  وآثره 

لبنان،1972م. 

الكتب، . 36 عامل  الداللة،  علم  خمتار،  أمحد  عمر: 

القاهرة،ط6، 2006  م.

اللغة والنحو، عامل . 37 عمر: أمحد خمتار، من قضايا 

الكتب، القاهرة، 1394هـ - 1974م.

الغزايل، حممد: حقوق اإلنسان،دار هنضة مرص.. 38

محاد: . 39 بن  إسامعيل  نرص  الفارايب،أبو 

الغفور،دار  عبد  أمحد  حتقيق:  اللغة،  تاج  الصحاح 

املاليني،بريوت،1987م

الفارايب، أبو نرص، احلروف، دار املرشق، بريوت . 40

– لبنان،1986م.

امحد:ـالعني، . 4١ بن  الفراهيدي،اخلليل 

حتقيق:إبراهيم السامرائي، دار ومكتبة اهلالل، بغداد.

احلميد . 42 عبد  ترمجة  اللغة  جوزيف،  فندريس، 

األنجلو  مكتبة  القصاص،  حممد  الدواخي، 

املرصية،1950م.

يعقوب، . 43 بن  حممد  الني  الفريوزابادي،جمد 

،دار  حممد،  حتقيق:أنس  املحيط،  القاموس 

احلديث،القاهرة ،2008م.

رشد: . 44 بن  أمحد  بن  حممد  القرطبي: 

حجي،دار  والتحصيل،حتقبق:حممد  البيان 

الغرب،بريوت،ط2، 1988م.

القطب حممد القطب:االسالم وحقوق االنسان، . 45

دار اللفكر العريب، بريوت،ط2، 1404 ه.

الفكر . 46 يف  والوطنية  فاضل:الوطن  امليالين، 

اإلسالمي، دار الزهراء، بريوت،1983م.

مكتبة . 47 واملجتمع،  اللغة  الواحد،  :عبد  وايف 

عكاظـ، ط/4 ،1403هـ -1983م.
. 48 DICTIONNAIRE TERMI-

NOLOGIQUE COVID-19) Anglais - 
Français  Arabe  2020Organisation Arabe 
pour l’Education، la Culture et les Scienc-
es  -Bureau de Coordination d’Arabisa-
tionhttpst 48. COVID-19 (المصطلحات  قاموس 
إنجليزي فرنسي عربي 2020.
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ثالًثا: املواقع اإللكرتونية.
1. https://bit.ly/3d9gmkx
 .2  https://www.un.org/ar/univer-
sal-declaration-human-rights
-wiki)   إعالن القاهرة (1990) - ويكيبيديا3. 
pedia.org)
 موقع رابطة العلماء السوريين الفتوى المازرية .4
-islam) وحقوق المواطنة في الشريعة االسالمية
syria.com)
5. https://mominoun.comمؤسسة   
مؤمنون بال حدود
العدالة .6 أمام  الكورونا  -almoth) فايروس 
aqaf.com)
الباحة   .7 لجامعة  الرسمي  //:httpsالموقع 
manassat.blogspot.com/p/blog-
page_2.htm
 موسوعة الويكيبيديا. ميشال بريال - ويكيبيديا .8
(wikipedia.org)
9. http://www.omegawiki.orgمعلومات 
عن الكمام مأخوذة من الموقع 7/ نوفمبر/ 2020.
10. Elsevier | An Information Analyt-
ics Company | Empowering Knowl-
edge19الموقع العالمي كوفد
ويكيبيديا .11  -  2019 كورونا  فيروس   مرض 
(wikipedia.org).
12. https://edu.google.comالموقع   
الحاوي للتطبيقات اإللكترونية.
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الملخص  
تنهض مقوماهتا بشكل أساس عىل  والنَّقض،  والنَّقد  احلفر  أدوات يف  الكولونياليَّة بكوهنا  بعد  ما  نظرّيات 

جيهد  لذا  اآلخر،  قبالة  هبا  والصدع  باهلويَّات،  اجلهر  هو  االسرتاتيجيَّات  هذه  ل  وأوَّ املجاهبة،  اسرتاتيجيَّات 

املغلقة واملتعالية، وحياول  املغايرة ألناه، وحمو اهلويَّات املختلفة مع نسقيَّته  املستْعِمر يف طمس اخلصوصيَّات 

ة مصنوعة وخُمتَلقة حمّل اهلويَّات  ة للشعوب املستْعَمرة، وإحالل هويَّ التارخييَّة واحلضاريَّ الذاكرة  اإلجهاز عىل 

وأنَّ  عليه،  املهيَْمن  لآلخر  االختالف  من  مصنوعة  ة  هويَّ باختالق  ته  هويَّ خيلُق  واملهيِْمُن  فالغالُِب  األصليَّة، 

ة  وجوده بوصفه مركزًا، مرهوٌن بوجود املختلفني بوصفهم أطرافًا. إذ اهلوّيات تتاميز بأضدادها، وصناعة هويَّ

ٌل لكينونته وذاته احلضاريَّة. ة األنا وتشكُّ الضّد، هو بالعمق، صناعة هلويَّ

ل اهلوّيات،  ة هلا راهنيتها يف املشهد احليايت، وأحدثت متغريات مفصليَّة يف تشكُّ وبام أنَّ الظاهرة االستعامريَّ

د الروائي حاول تناول هذه الظاهرة وتفكيكها ورصد آثارها عىل األنا واآلخر معًا، ويتضح مما سبق  فإنَّ الرسَّ

ة العربيَّة  ديَّ ًا. والرسَّ ة واملتناقضة، ما هي إال هويَّات ُمتخيَّلة ومصنوعة رسديَّ أنَّ املركزيَّات ومتقابالهتا املتضادَّ

الهتا، ومعاينة  ة يف متثيل تلك اهلويَّات املتغايرة، ومنخرطة يف التعبري عنها ومالحقة حتوُّ املعارصة حارضة وبقوَّ

تشابكاهتا.

د،  املتمرِّ النشوز  لنداءات  استجابت  التي  الكولونياليَّة،  بعد  ما  رسديَّات  بمقاربة  معنيَّة  هذه  والدراسة 

ض عىل املجاهبة جتاه كل خطابات اهليمنة وسلطة القهر. واخرتنا رواية )فستق عبيد( إنموذجًا تطبيقيًَّا  واملحرِّ

سة خلطابات اهليمنة، وتفكيك  ة لتقويض البنية املؤسِّ ة ومنهجيَّتها النَّقديَّ لذلك، فالرواية سعت برؤاها التَّصوريَّ

نسقيَّة مقوالهتا، وفضح إمبياليَّتها الزائفة، بخصوصيتها الفنيَّة، وهي إذ تسرتفد يف معامرها البنائي كتابات ما بعد 

نها من الوعي بكينونتها، واالحتفاظ  ة الذاتيَّة، مُتكِّ الكولونياليَّة، فهي تسعى لتشكيل رؤية لـ)األنا( نابعة من اهلويَّ

ثقافة  منفلتة من استالبات  يفارق معه وصاية اآلخر عليها،  حُتِدُث ُرشدًا  بمسافة استقالل متّيزها عن اآلخر، 

الغالِب املستْعِمر، حمّررة نفسها من اغرتاهبا الوجودي واحلضاري.

ة – التمثيل الرّسدي – ما بعد الكولونياليَّة – املستْعِمر – املستْعَمر – األنا - اآلخر الكلامت املفتاحية: اهلُويَّ



524

الهتا يف رسدّيات ما بعد الكولونياليَّة قراءة يف رواية )فستق عبيد( لسميحة خريس ة وتشكُّ متثيالت اهلويَّ
.................................................................................................... م.م أسامة أمحد جاسم

Abstract
Post-colonial theories as instruments in archeology، criticism and demolish، 

based on confrontational strategies، the first of which is to speak out، and to crack 

them off the other، so the colonizer strives to obliterate the different peculiarities of 

his own، erase different identities with his hierarchical structure and transcendental 

coordination، and try to eliminate the historical and cultural memory of the colonial 

peoples، and replace the identity made and fabricated from the original identities، 

The dominant and dominant create their identity by creating an identity made of 

difference to the dominant one. The existence of the dominant one، and its existence 

as a centre، depends on the existence of the different as parties. Identities are 

differentiated by their opposites، and the manufacture of the identity of the opposite 

is، in depth، an industry of ego identity and a form of its being and its civilized self.

Based from the above that the centralities and their opposing and contradictory 

encounters are only imagined identities and are narratively made. Contemporary 

Arabic narratives are present and strong in representing these heterogeneous 

identities، engaged in expressing them، pursuing their transformations، and examining 

their entanglements. This study is concerned with the approach of post-colonial 

narratives، which responded to calls for rebel insurrection، and inciting confrontation 

against all discourses of domination and oppression، those narratives sought their 

conceptual visions and critical methodology to undermine the institutional structure 

of hegemonic discourses، and Dismantling the coordinates of her sayings، exposing 

her false imperialism، and trying post-colonial writings to form a vision of the ego 

stemming from self-identity، enabling her to be aware of her being، and to maintain 

a distance of independence that distinguishes her from the other، shows maturity 

that leaves the guardianship of the other to it، escaping the culture of the colonial 

majority، freeing itself from its existential and civilizational alienation.
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المقدمة
النُّصوص  يف  ة  اهلويَّ متثيالت  تنفصل  تكاد  ال 

عىل  اآلخرين،  لتصوير  النوعيَّة  البالغة  عن  ة  الرسديَّ

نحو مغاير يف كل مرة بحسب التحّوالت الطارئة عىل 

التجارب اإلنسانيَّة، سواء أكان سبب هذه التحّوالت 

اشتباكًا ثقافيًَّا، أو فضاًء جغرافيًَّا له نسقيَّته املختلفة، أو 

املهيمنة  الغالبة  عب ضغط حضارّي متارسه احلضارة 

العتبارت  أو  والشعوب،  األمم  من  سواها  ما  عىل 

البالغ يف تكوين  إثنيَّة هلا تأثريها  إيديولوجيَّة دينيَّة أو 

واآلخر،  األنا  لتمثيالت  كّله  التعّدد  هذا  اهلوّيات. 

نحاول كشفه منصهرًا يف حمفل الرسد الروائي، وحتليل 

عىل  والّداليل  الفني  للمعامر  الناظمة  البنية  أنساق 

مستوى الرتميز وإنتاج املعنى.

ة يكاد يشّكل - من حيث هو  واحلق أنَّ مبدأ اهلويَّ

حدٍّ نقدّي- املفهوم األكثر تداواًل يف النَّظر الفلسفّي، 

ة العربيَّة  ة يف علم االجتامع، والرسديَّ والقضيَّة املركزيَّ

املعارصة املنفتحة عىل هذا األفق، اسرتفدت يف متوهنا 

لتجلّيات  دة  املُجسِّ لالنتامءات  متباينة  صورًا  األدبيَّة 

الداليل،  جماهلا  بناء  يف  التمثيل  من  وأشكااًل  ة،  اهلويَّ

بـ)املركز(  االهنامم  شّكل  فقد  املجال  هلذا  وبالنَّظر 

و)اهلامش( و)املطابقة( و)االختالف( من حيث هي 

ة، ورواية )فستق عبيد( للروائيَّة  تفريعات لسؤال اهلويَّ

فيه  فّذًا حترض  إنموذجًا  تعدُّ  االردنيَّة سميحة خريس 

اهلوّيات املتشابكة بشتى صورها، وبمختلف متثيالهتا، 

اهلوّيات  قبالة  األفريقيَّة  السوداء  اهلوّيات  سيام  وال 

البيضاء بعامة، واألوروبيَّة منها بشكل أخص.

تتدّرع  برؤية  كّله  ذلك  تقارب  والدراسة 

الثقافيَّة  الدراسات  أنتجتها  ومنهجّيات  بمفاهيم 

بتمثيل  د  الرسَّ ولع  تقرن  التي  الكولونياليَّة،  بعد  ما 

التجارب  استيعاب  عىل  وقدرته  اخلصوصّيات، 

املّطرد  واالستعامل  ومصريًا،  مسارًا  اهلوّيات  ورصاع 

شحنات  وتكثيف  األيديولوجّي،  الّسجال  لتقنّيات 

املفعمة  واملجازات  الرمزي،  واالنحياز  ب،  التعصُّ

والصوغ  وتبخيسه،  اآلخر  وتدنيس  األنا  بتقديس 

التأميَّ األشبه ما يكون برصخات احتجاج، هي عّدة 

متثيله  يف  استنطاقه  نحاول  الذي  الروائي  اخلطاب 

للهوّيات، وإنجاز مجاليَّاته التخيُّليَّة املتعّددة.

مدخل: مفاهيم الدراسة ومصطلحاتها

أواًل: اهلُويَّة

د والفذاذة/ واالنتامء  ة هي منتج عمليتي )التفرُّ اهلويَّ

إنسانيَّة  الذات كينونة  إذ باالندماج تعدُّ  واالندماج(؛ 

مجعيَّة  ذات  مع  والتامهي  االندكاك  حتاول  صغرى 

الفرد  شعور  االنتامء  ذلك  بموجب  ويتحّدد  أكب، 

بالفخر بمشاركته يف قّوة عظيمة هي قّوة اجلامعة. أما 

د والفذاذة فيعمالن عىل تأكيد خصائص الذات  التفرُّ

الفرد  ليتجنَّب  فاعليَّة  وتائرها  أقىص  إىل  وتثويرها 

تذويب نفسه كامالً يف املجموع.

ما  أمة  جتد  حني  إال  ة  بقوَّ ة  اهلويَّ سؤال  يطرح  وال 

نفسها يف حالة حتّول حضارّي حاسم. أو حني تكون 

فكرة األنا عن نفسها غائمة أو ملتبسة. أو حني تواجه 

ة  اهلويَّ موقع  أنَّ  كام  هبا.  هلا  قبل  ال  كبى  حتّديات 

يشتمل عىل اآلخر ال بمعنى التامهي أو التشارك معه 
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بل بحضوره مرآًة ومعيارًا ودليالً؛ إذ أنَّ جزءًا منّا ال 

ف  ينعكس إال يف مرايا اآلخر، ومعيارًا بطريقة ما للتعرُّ

عىل موقعنا وموقفنا، وهو دليلنا ال إليه وحسب، وال 

فوجود  أيضًا.  ماهّيتنا  إىل  وإنَّام  فحسب،  العامل  إىل 

يأتيك  حني  اهلويَّة.  مسألة  يفرض  الذي  هو  اآلخر 

يف  تكون  وحني  صديقًا،  أو  مفاوضًا  أو  غازيًا  اآلخر 

مكان اآلخر زائرًا أو دارسًا أو منفيًَّا، ستواجه األسئلة 

ة)1(.    الصعبة الشائكة عن الذات واهلويَّ

ثانيًا: ما بعد الكولونياليَّة

إجرائيَّة  واملامرسة:  اجلوهر  يف  املفهوم  هذا  يمّثل 

الكولونيايّل،  الثقايف  للتمثيل  مقاومة  ولغة  جماهَبة، 

وتصفية آثار االستعامر، واملنظور ما بعد الكولونياليَّة 

يشتبك مع خطابات اهليمنة التي اضطلعت هبا ثقافات 

ة(  )معياريَّ إضفاء  احلداثي  الفكر  حاول  إذ  احلداثة، 

أيديولوجيَّة تفاضليَّة عىل األمم والشعوب واألعراق، 

هون لتقويض رصوح  وُكّتاب ما بعد االستعامر يتوجَّ

تلك الثقافة املتعالية، وهتديم تراتبيَّة أنساقها املتحّيزة 

ثقافة  عىل  تستند  متباينة  منظورات  وتقديم  املغلقة، 

االختالف، بحيث تغدو اهلوّيات الذاتيَّة -التي ظّلت 

شة- هاجسها  يف األطروحة الكولنياليَّة مقصيَّة ومهمَّ

املهيِمن، وبالتايل يغدو اجلهر بشتى صورها وأشكاهلا 

مقصدها الغائّي)2(.

بعد  ما  مفهوم  فإنَّ  م  املتقدِّ ر  التصوُّ ضوء  يف 

ة، سعد حممد رحيم، ص: 9 -10. )1(  ينظر: موقع اهلويَّ
)2(  ينظر: اإلشكالية الثقافية خلطاب ما بعد الكولونيالية، 

حممد كريم الساعدي، ص: 20.

ساذج  غائّي  زمني  تعاقب  عن  يعّب  ال  الكولونياليَّة 

ة وحيلُّ حملَّها، وإنَّام  يبطل بموجبه الظاهرة االستعامريَّ

ثقافيَّة  وبرضاوة  املشتبك  بالتَّصّدي  ًا  جوهريَّ ُتعنى 

القوة،  وبنيات  الكولونياليَّة،  خطابات  لكل  مناوئة 

وإبطال  لتفكيك  وتسعى  االجتامعيَّة)3(،  والرتاتبيَّات 

ما بلورته الثقافة الغربيَّة يف خمتلف املجاالت من نتاج 

هات كولونياليَّة إزاء مناطق العامل الواقعة  يعّب عن توجُّ

أسبغت  والثقايّف،  احلضارّي  الغرب  نطاق  خارج 

ينبغي  وإنَّام  االبتكار  جيوز  فال  )التبعيَّة(  بالقهر  عليها 

ثقافيَّة حمليَّة ذات  املحاكاة)4(، من أجل خلق منظومة 

صبغة غربيَّة داخل املجتمعات األصليَّة.

ثالثًا: التمثيل الرسدي للهوّيات

املقاربات  يف  شتى  مشارب  ة  اهلويَّ مبحث  يتنازع 

متنّوعة،  معرفيَّة  حقواًل  دراستها  وتكتنف  والتناول، 

حّد  هي  حيث  -من  تشّكل  تكاد  ة  اهلويَّ إنَّ  واحلق 

الفلسفي،  النَّظر  يف  استغراقًا  األكثر  املفهوم  نقدّي- 

الفلسفية  األطروحة  يف  ًا  مركزيَّ مبحثًا  ل  شكَّ فقد 

ست  املعارصة، أنتجت بصدده أدبّيات بالغة الثراء، أسَّ

حتليليَّة  ومناهج  ة  فكريَّ لتيارات  مناحيها  بعض  يف 

و)التأويليَّة(  و)األنثروبولوجيا(  )الظاهراتيَّة(  يف 

األعامل  يف  حضورها  خيّص  وبام  و)السيميولوجيا(. 

حييل  دّي  الرسَّ املحتوى  يف  تضمينها  فإنَّ  االبداعيَّة 

واقع  ترتجم  ممّا  أكثر  بتشكيلها،  يقوم  من  واقع  عىل 

)3(  ينظر: الدراما ما بعد الكولونيالية: النظرية واملامرسة، 
هيلني جيلبت، ص: 3.

)4(  ينظر: التخّيل التارخيي: الرسد واإلمباطورية والتجربة 
االستعامريةـ عبد اهلل إبراهيم، ص: 247.
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)اآلخر(  ة  هويَّ أضحت  ثم  ومن  صورته،  مّثلت  من 

الت  رديفة ملفهوم )الصورة(؛ لكوننا ُندركه عب تشكُّ

صوريَّة، ختضع إلجراءات التحّول واالنتقال واملفارقة 

ور  الصُّ أنامطها  من  إنَّ  حيث  املوضوعيَّة؛  للوقائع 

ة Embiem التي تنطوي عىل اختزال تكثيفي  الرمزيَّ

املتضمنة  ة  الكاريكاتوريَّ ور  والصُّ أخالقي،  ملغزى 

خرية واإلضحاك،  لفعي التحوير والتشويه بقصد السُّ

 ، أسلويب معنيَّ التي حترض يف سياق  النمطيَّة  ور  والصُّ

حاملة معها مقومات جاهزيتها بقصد تضمني )حكم 

التي  ة  األسطوريَّ ور  والصُّ الثقافيَّة  ور  الصُّ ثم  قيمة(، 

اآلخر،  لكيانات  الذاتيَّة  الرؤية  نمط  إىل  كّلها  تشري 

فإنَّ  لذا  ثابتة.  تراتبيَّة  تصنيفات  يف  لها  تشكُّ وصيغ 

إال  املعارصة  ة  الرسديَّ يف  حترض  ال  املتغايرة  اهلوّيات 

يشري  بام  يتمّيز  ال  فاألدب  التخييل.  فاعليَّة  بواسطة 

إليه من موضوعات بقدر ما يتمّيز بطرائق قوله العامل 

وختييله)1(.

ْـُثالن يف مشغل  مت املناقض هلا  اهلويَّة وضديدها  إنَّ 

لذا  representation؛  متثيليَّة  بصيغة  د  الرسَّ

واآلخر  والذات  ة،  والغرييَّ ة  اهلويَّ بنائيَّة  تشييد  يتم 

هو  دّي  الرسَّ التمثيل  وإنَّ  التمثيل،  فضاءات  داخل 

ة معًا، وما  ة والغرييَّ االسرتاتيجيَّة األمثل لتحقيق اهلويَّ

فاآلخر موجود سلفًا  متشابكة،  يكتنفهام من صالت 

يتجىلَّ  ة  اهلويَّ وحضور  واللغة،  التمثيل  فضاء  داخل 

فنحن ال  الوقت عينه،  مأزق يف  بوصفه حالًّ كام هي 

د من حيث هو متثيل للذات يف  ر الرسَّ نكّف عن تصوُّ

)1(  ينظر: إدانة األدب، عبد الرحيم جريان، ص: 16.

عالقته باآلخر.

للعامل،  بنائيَّة  بمهمة  يضطلع  دّي  الرسَّ التمثيل  إنَّ 

حمفل  عب  إنتاجه  يعيد  ثم  ذهنيًَّا  الواقع  يستحرض  إذ 

مع  التطابق  حّد  يتناظر  ال  الواقعي  فاملعطى  الكتابة، 

دّي، فثّمة فوارق نوعيَّة بني الواقع الامثل  الصوغ الرسَّ

ة التي متّثُله، فهو هبذا ال يعني  ديَّ يف اخلارج، وبني الرسَّ

املطابقة من كل وجه، وال يكون إال حني يتخذ شكالً 

بني  ينشأ  فهو  )االختالف(،  مبدأ  عىل  ُمشيَّدًا  مغايرًا 

عاملني أحدمها سابق واآلخر الحق، فيعتمد الالحق 

عامله  ينتُج  أنَّه  غري  له،  مرجعيًَّا  ُمتَّكًأ  بوصفه  السابق 

للمرجع،  واملحايث  املوازي  بذاته،  املستقلُّ  اخلاص 

بعامل  ومتعالقًا  واحلسيَّة،  الذهنيَّة  ور  الصُّ بني  جامعًا 

ر جامعًا  الوعي والالوعي، فيكون التمثيل هبذا التصوُّ

بني األفكار واألشياء)2(.

وأداة  التفكري،  يف  كيفيَّة  هو  الرسدي  التمثيل  إنَّ 

يف  اخلطاب،  منشئ  هبا  يؤمن  التي  )احلقائق(  بناء  يف 

ووجهة  ومنظور  رؤية  ضمن  اهلوّيات  تتجىّل  ضوئها 

نظر خاّصة. ومن ثّم تضحى معرفة اآلخر مرتبطة عىل 

ة.  ديَّ الرسَّ النَّظر  لوجهة  إخضاعه  بعمليَّة  حتمّي  نحو 

الكولونياليَّة  بعد  ما  مقاربات  يف  الرسدي  والتمثيل 

ة، وتنظيم اخلصومة>)3(. ينهض عىل <بلورة اهلويَّ

مصطلح  أو  مفهوم،  يمتلكه  ما  خفّيًا  وليس 

تسمياهتا،  اختالف  عىل  النَّظر(  )وجهة  أو  )الرؤية( 

)2(  ينظر: التمثيل الرسدي يف روايات عالية ممدوح، أجمد 
حممد رضا عودة، ص: 23.

)3(  اآلخر املفارقة الرضورية، دالل البزي، ضمن كتاب: 
اآلخر ناظرًا ومنظورًا إليه، ص: 99.
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من أمهيَّة وحراك نقدّي وفكرّي، يرتبط بعالقة وثيقة 

مع حقيقة مفادها: أنَّه ال يمكن لألحداث الروائيَّة أن 

دة)1(، <فالوقائع التي  م إاّل باجرتاح وجهة نظر حمدَّ ُتقدَّ

أبدًا يف )ذاهتا(،  لنا  ُم  ُتقدَّ التخيُّّي ال  العامل  يتأّلف منها 

بل من منظور معنّي، وانطالقًا من وجهة نظر معّينة... 

فـ)الرؤية( حتلُّ هنا حمل اإلدراك بُرّمته. والرّس يف ذلك 

أنَّ للرؤى أمهيَّة ما بعدها أمهيَّة. ففي األدب ال نكون 

بإزاء أحداث  أو وقائع خام، وإنَّام  بإزاء أحداث  أبدًا 

لواقعة  خمتلفتان  فرؤيتان  معنّي.  نحو  عىل  لنا  م  ُتقدَّ

كلُّ  ويتحّدد  متاميزتني.  واقعتني  منها  جتعالن  واحدة 

ؤية التي  مظهٍر من مظاهر موضوٍع واحٍد بحسب الرُّ

تقّدُمُه لنا>)2(.

التأويّي  <املظهر  ل  يشكِّ )شولز(،  يعرتف  وكام 

فلكي  صعوبة،  األكثر  املستوى  األديّب  التحليل  يف 

ننجز هذه املحاولة، ال ينبغي أن ننظر بدقة إىل العمل 

األفكار  عامل  باجتاه  وننظر  نتجاوزه،  بل  فقط،  ذاته 

ومتثيله  اآلخر  تصّور  أنَّ  يعني  ذلك  والتجارب>)3(. 

تّتسم  التي  ة  الشاقَّ املحاوالت  قبيل  من  صار  ًا  رسديَّ

تشّكله  أن  يمكن  لام  البالغني)4(،  والصعوبة  بالتعقيد 

يف  بالغة  خطورة  من  واملختلفة  املؤتلفة  اهلويَّات 

)1(  ينظر: تعدد األصوات يف الرواية العراقية، هديل عبد 
الرزاق أمحد، ص: 24.

)2(  الشعرية، تزفتيان طودوروف، ترمجة: شكري املبخوت، 
ورجاء بن سالمة، ص: 50 – 51.

)3(  هرمنيوطيقا املحكي: النسق والكاوس يف الرواية 
العربية، حممد بو عزة، ص: 57. 

)4(  ينظر: متثيل التابع واملحاورون واألنثروبولوجيون، 
إدوارد سعيد، ترمجة: حازم عزمي، ص: 25. 

التي  العمليات  من  رضب  فالتمثيل  عنها،  احلديث 

تدور حول طريقتنا يف النَّظر إىل أنفسنا وإىل اآلخرين، 

أو  اآلخرين  وتقديم  أنفسنا  عرض  يف  وطريقتنا 

التي  الثقافة  تصّورهم  كام  استحضارهم  أو  عرضهم 

متارس التمثيل)5(.

اهلوّيات السوداء يف رواية فستق عبيد

األردنيَّة  الروائيَّة  أبدعته  الذي  دّي  الرسَّ املتخيَّل 

سميحة خريس يف روايتها )فستق عبيد( أتاح املجال 

واسعًا لتحرض اهلويَّات السوداء بوصفها مركزًا ومتنًا 

ال هامشًا َمْقِصيًَّا، معلنة عن صوهتا املتفّرد، رغم مزامحة 

اهلوّيات البيضاء املضاّدة هلا يف املتن الروائي، ذلك أن 

نحكي  فإن  متعّذرًا،  بات  الواحد  للصوت  التمثيل 

التحّول  عن  يكّف  ال  )آخر(،  بوجود  ُنـقّر  أن  معناه 

موضوع  هو  منتهي،  وال  وصاعق،  عنيف،  بشكل 

املقاربات  فإنَّ  آن)6(، ولذا  إليها يف  احلكاية واملستمع 

إدوارد سعيد  أنجزه  ما  وبالذات  الكولونياليَّة  بعد  ما 

من  اسرتفدها  التي  الطباقيَّة(  )القراءة  إىل  دعا  الذي 

التوزيع املوسيقي اهلارموين؛ والذي يعني اجلمع بني 

معه  املتداخل  واملضاد  املقابل  والنَّص  النَّص  قراءة 

البوليفونيَّة؛ حيث  من  نوع  والطباق  عينه،  الوقت  يف 

وميلوديني  مستقلني  أكثر  أو  حلنيان  خّطان  يستمّر 

أساسًا )غالبًا يطلق عليها أصوات( يف تزامن، وتصنع 

)5(  ينظر: متثيالت اآلخر: صورة السود يف املتخيل العريب 
الوسيط، نادر كاظم، ص: 20-19.

)6(  ينظر: الفتنة واآلخر: أنساق الغريية يف الرسد العريب، 
رشف الدين ماجدولني، ص: 52
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المحور الخامس: المتغيرات الحياتية وأثرها على دراسات اللغة العربية، وآدابها

نسيجًا هارمونيًا معّقدًا وإيقاعًا خالل تفاعلهام)1(.

مبدأ  وفق  عىل  احلكائي  معامرها  تبني  الرواية 

الثنائّيات  عىل  أساس  بشكل  يعتمد  هرمي  تراتبي 

مستقر/ عبيد/جتـّار،  سود/بيض،  املتناسلة:  ة  الضديَّ

رجولة/ مستْعِمر/مستْعَمر،  رشق/غرب،  ارحتال، 

أنوثة، هذا البناء االنشطاري املشيَّد عىل اهلرميَّة، قائم 

حتى يف الطقوس الروحيَّة الطهرانيَّة التي يفرتض أن 

ًا منها  ة، وممحوَّ تكون طقوسًا بارئة من شوب العنرصيَّ

أو  اجلنس  أو  العرق  أساس  عىل  البرش  بني  التفاضل 

ُتقام  ة كالصالة  عباديَّ أنَّ شعرية  إاّل  اللون،  أو  الطبقة 

س فيها هذا التاميز بني الناس، فالعبيد يرتاجعون  وُيَكرَّ

للوراء يف حلظة االصطفاف ألداء فريضة الصالة)2(.

عىل  القابض  األول  ارد  السَّ هو  )كامونقة(  اجلد 

رحلته  برسد  واملضطلع  الرواية،  يف  القّص  زمام 

إىل  العبودية،  فخ  يف  به  واإليقاع  تورطه  منذ  املمتدة 

ندرك  د  الرسَّ هذا  إزاء  ونحن  بالعتق،  منها  حترر  أن 

املهدي  اخلليفة  يشيد  كيف  اجلد  حمكي  تضاعيف  يف 

والقهر  البطش  قوة  بني  املزاوجة  رصوح سلطته عب 

الروحيَّة  طاقته  واستثامر  الدين  وتوظيف  جهة،  من 

اهليبة  لسلطانه  ن  تؤمِّ فالقّوة  أخرى،  جهة  من  املؤثرة 

خمتارة  بطقوس  ُيامَرس  الذي  والدين  واإلخضاع، 

بعناية، خيلع عىل ملكه طابع القداسة، فينقاد له االتباع 

بطواعية واختيار حر، يصف الراوي/كامونقة مشهد 

)1(  ينظر: القراءة الطباقية عند إدوارد سعيد )الثقافة 
واإلمبيالية( أنموذجًا، مجيلة بوعرة، ص: 44-43.

)2(  فستق عبيد، سميحة خريس، ص: 37.

اقرتابه وسّيده التيجاين من معسكر اخلليفة املهدي:

<يعجُّ املعسكر بحياة حافلة أهبجت وجه كامونقة 

ليبتسم ابتسامة واسعة كاشفًا كل أسنانه، ثم فاحتًا فاه 

دهشة شاّدًا رسن احلامر ليقف خشوعًا حني اقرتب من 

تناغم  الساحة يرفعون رؤوسهم يف  مجع ساجدين يف 

بكل  مذكورًا  يا  اللهم  املهدي:  راتب  يقرؤون  كامل 

لسان، ويا مقصودًا يف كل آن، ويا مبدئًا لكل شأن، ويا 

من بيده األكوان، أسألك بام توليت به األولياء، املقربني 

وتبارك عىل  أن تصي وتسلم  الذين هلم عندك شأن، 

سيدنا حممد وعىل آله عدد ما يكون وكان، وأن تصيب 

قلوبنا بنور العيان، وأن ال تغفلنا عنك وأنت القريب، 

فال ُتنِْسنا ُقربك يا رمحن>)3(. ليواصل كامونقة املسري 

مع سيده صوب جملس اخلليفة، ومظهر اجلنود وهيئة 

هبم  العسكر  وإحاطة  اصطفافهم  وطريقة  احلّراس 

ذلك كّله جعل الرهبة تتمّلك عبيد التيجاين، ترّجلوا 

عن هبائمهم التي اقتيدت باهلدايا التي حتملها، انفصل 

موكب  يف  راجلني  وسارا  القافلة  عن  وعبده  السيد 

ة  شذيَّ رائحة  غمرهتم  فجأة  اخلليفة،  رس  أمني  يتقدمه 

نفسه  كامونقة  يتاملك  ومل  واملحلب،  الصندل  لطيب 

من الوقوف ثانية يعّب فيها اهلواء مستمتعًا بالرائحة، 

ضحك أمني رس اخلليفة متباهيًا: هذه رائحة اجلنة التي 

ترافق اخلليفة كيفام سار وأينام جلس...عن بعد رأى 

كامونقة صف من الرجال عراة إال ما يسرت عوراهتم، 

والدوائر  بالسالسل  املثقلة  رؤوسهم  أحنوا  وقد 

أقدامهم  عراقيب  أدمت  بينام  أعناقهم،  تغلُّ  اخلشبيَّة 

)3(  املصدر نفسه، ص: 29.
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دائرة حديدية غليظة، التقط سمعه صفري سوط وهو 

هيوي عىل ظهر أحدهم فيشخر ثم يصيح)1(.

هبا  التي  الكيفيَّة  يكشف  م  املتقدِّ دّي  الرسَّ املقطع 

وعبها ُتـْحِكُم السلطة قبضتها، سواء بتوظيفها للقوة 

القوة  استعامهلا  أو  )الّدين(،  ومكر  بدهاء  الناعمة 

حتاول  نفسيَّة  أساليب  بانتهاج  أو  الرادعة،  الفعليَّة 

اهللع  مّرة، وبث  العاطفة واستجاشتها  استاملة  عبها 

يف روع الرعيَّة يف مشهد مرافق ومقرتن بالتوازي مع 

طقوسيَّة  خلق  السلطة  تقّصدت  فقد  األّول،  املشهد 

دينيَّة ناضحة بالروحانّيات، ومظاهر مفعمة باملناجاة 

ليؤّدي  باجلالل،  مهيب  مشهد  يف  اخلاشعة،  اإلهليَّة 

ة غرضًا وجدانيًَّا ُمرادَا ومقصودًا. كام أنَّ  بتلك املشهديَّ

ة الشم عب إشاعة  دت أيضًا استثارة حاسَّ السلطة تقصَّ

العبري  بفوحان  املكان  يف  املـُـفاضة  الزاكية  الرائحة 

والشذى، بوصفها )املعادل املوضوعي( لرائحة اجلنَّة 

للخليفة  واملرافقة  نفس،  كل  أطواء  يف  حّبها  املركوز 

بُمقامه وترحاله. السلطة، إذًا، واعية بمثريات النفس 

النفوس  ت  تلقَّ أن  بعد  ثم  إليه.  تطمح  وما  اإلنسانيَّة 

خيضع  املنعشة،  الشّميَّة  واحلسيَّة  الروحيَّة  النفحات 

السلطة  تتفنّن  الذي  اإلذالل  من  هائل  لقدر  اجلسد 

يف إيقاعه عليه، فتجميع الرجال وتكويمهم يف مكان 

إال  بالكامل  ليتعّروا  ثياهبم  من  وجتريدهم  واحد، 

ليحنوا  قرسًا  وإخضاعهم  عوراهتم،  يسرت  قليل  من 

عىل  إظهارهم  وحماولة  بالسالسل،  املثقلة  رؤوسهم 

هذا النحو أمام اجلموع املتجمهرة يف ساحة املعسكر، 

)1(  ينظر: فستق عبيد، سميحة خريس، ص: 30 -31.

بانطباق  امللتّفة  اخلشبيَّة  بالدوائر  أعناقهم  ُغلَّت  وقد 

حمكم حوهلا، وهيئتهم وهم مكّبلني تشخب عراقيب 

التي  الغليظة  ة  احلديديَّ اآلالت  بفعل  دمًا  أقدامهم 

تنتهي إىل سالسل ثقيلة جتعل احلركة بطيئة، واختالط 

أصوات الّسياط برصخات األمل. ذلك كّله ُمراد وخمّطط 

له بعناية لتحقيق مأرب السلطة بخبث ودهاء، كام أنَّ 

د مل يكشف لنا رّس تعذبيهم وإهانتهم، ويف ذلك  الرسَّ

فاخلليفة  أصالً؛  منتفية  األسباب  أنَّ  عىل  داّلة  إشارة 

الناس ويذهلم بال  ال حيتاج إىل مبرات لكي يستعبد 

جريرة، كام يدلُّ هذا املشهد عىل أنَّ السلطة ال تشعر 

بذاهتا، وال يتحقق لكياهنا وجود إال عب عالقة القهر، 

فاعل  وجود  واقع  <من  إال  يتجىّل  ال  مضموهنا  وأنَّ 

يامرس سلطته عىل آخر>)2(.

القمعّي  اجلهازين  بني  إذًا،  تواطؤ  ثّمة 

بواسطة  السلطة  إنتاج  يعيد  فاألول  واأليديولوجّي، 

العنف الامدّي والقمع الفضائحي املكشوف، يف حني 

بأدوات  ولكن  ذاته  الدور  يؤّدي  اآلخر  اجلهاز  أنَّ 

نظام  عتاد  مها  اجلهازين  إنَّ  مقنَّع.  وبقمع  )ناعمة(، 

يف  م  والتحكُّ السيطرة  ممارسة  يف  ووسيلته  السلطة 

استمرار  وضامن  اهليمنة  إنتاج  إعادة  ويف  األفراد، 

السلطة)3(.  

العبودية والعبودية الضد

اخلطاب  اشتغاالت  أنَّ  عليه  املتعارف  من 

)2(  الذات عينها كآخر، بول ريكور، ترمجة: جورج زينايت، 
ص: 592. 

)3(  ينظر: متثيالت اآلخر: صورة السود يف املتخّيل العريّب 
الوسيط، نادر كاظم، ص: 38. 
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بتفكيك  أساسًا  معنيٌّ  الكولونياليَّة  بعد  ما  لنظريَّات 

ة،  االستعامريَّ للمركزيَّات  سة  املؤسِّ املقوالت  ونقد 

وإنَّ املنطلق األساس الذي هتجس به تلك الكتابات 

حول  املتمركزة  الفكرة  تلك  رفض  عىل  ينهض  ال 

بل  للحقيقة،  مقياسًا  بوصفه  )الغرب(  أسطورة 

الغائي  املنزع  وهذا  وجتاوزها.  عليها،  التغّلب  عىل 

الغالب  ثقافة  حتدي  أنَّ  يرى  منظور  عىل  يتأسس 

الثورّية  اجلاملّيات  يف  صوِره  بأجىل  يتمظهر  املستْعِمر 

السياسّية عىل  املعارضة  أكثر مما يكون عليه احلال يف 

عبيد(  )فستق  رواية  حتاول  ولذا  التحديد)1(.  وجه 

اهلامش،  تثوير صوت  االستعامرّي  بعد  ما  بمنظورها 

وإنطاقه بخطاب يشتبك ثقافيًَّا وبرضاوة مع أطروحة 

وساخرًا  هلا،  ومفّككًا  ُمسَتْجِوبًا  املستْعِمر،  الغالِب 

م مقصود من حتيُّزاهتا الزائفة، ُموِكالً لذاته مهمة  بتهكُّ

ة عىل  ديَّ إْحداث الشغب املعريّف، وحتفيز القدرة التمرُّ

حماولة  يف  وفاعالً،  متسّيدًا  اهلامش  جاعالً  املركز، 

لقلب موازين القوى بني املــُهيِمن واملــُهيَمن عليه، أو 

عىل حّد تعبري رضوى عاشور إذ ترى رضورة <قلب 

الزاوية>)2(.  إىل  املتسلِّط  املتن  ودفع  متن  إىل  اهلامش 

الهتا يف املحتوى  عمليَّة القلب هذه نحاول رصد تشكُّ

الروائي عىل أكثر من مستوى، وعىل النحو التايل:

االستشكال الّلوين وقلب معادلة التفاضل:  

وُتْعي  البيضاء  اهلويَّات  ُتبّجل  الغربيَّة  ة  املركزيَّ

)1(  ينظر: ما بعد االسترشاق: املعرفة والسلطة يف زمن 
اإلرهاب، محيد دبايش، ص: 21.

)2(  يف النقد التطبيقي: صيادو الذاكرة )مقاالت نقدية(، 
رضوى عاشور، ص: 242.

-تكوينيًَّا  املتفوقة  األفضليَّة  اها  إيَّ مْكِسبًة  شأهنا،  من 

وبحكم اجلبلَّة والفطرة- عىل سائر اهلوّيات واألعراق 

ن  املتحصِّ االّدعاء  هذا  السوداء،  اهلويَّات  سيام  وال 

الغرب  اصطناع  يفرسِّ  واألفضليَّة  ق  التفوُّ بزعم 

جوهرها  يف  قائمة  نظرية  وهي  الطبائع(،  ة  )نظريَّ

وإذكاء  ب  بالتعصُّ د  املنضَّ العنرصي  االصطفاء  عىل 

تتوارثها،  طبائع  للشعوب  أن  اها  ومؤدَّ الكراهّيات، 

حتدد هذه الطبائع هرميَّة األعىل واألدنى بني أجناس 

الفيلسوف  النظرية يف أصوهلا إىل  الناس، وتعود هذه 

يتضمن  للبرش،  تصنيفّيًا  تقسياًم  أرسطو، حيث وضع 

بالطَّبيعة(  )ُحّر  إىل:  الناس  تقسيمه  التصنيف  هذا 

و)عبد بالطَّبيعة()3(.

والتي  الرواية،  يف  ة  املحوريَّ الشخصيَّة  )رمحة(  إنَّ 

تتوىّل مهمة رسد قصة عبودّيتها، بعد رسديَّات جّدها 

سيدها  مع  رحلتها  تضاعيف  يف  لنا  تبز  وحمكّياته، 

البيضاء،  اهلويَّات  من  املسرتيب  استغراهبا  للبتغال، 

ة أصحاب البرشة  وتوّجسها من هذه الكائنات البرشيَّ

ا أمام حيوانات هجينة: <عند  البيضاء، وظنَّت لوهلة أهنَّ

أعىل السّلم نظرات امللونني الذين التفتوا إيّل، زاغت 

عيناي لفرط ما يرتدون من ثياب، مسحتني نظراهتم 

بالرتاب والعرق، وحتى  امللبَّدة  بدءًا من كرة شعري 

أمخص قدمي العاريتني مرورًا بجسدي النحيل... برٌش 

ُكثر ملونون، تتاميز ألواهنم بني الصفرة التي تعلو وجوه 

القردة، والبياض الفّج املشوب باحلمرة يف مؤخراهتا، 

)3(  ينظر: املركزية الغربية: إشكالية التكون والتمركز حول 
الذات، عبد اهلل إبراهيم، ص: 25- 26.
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كلهم من دون استثناء يف ألوان عجيبة، وحدي كنت 

عتيقة،  بابنوسة  لّب  مثل  سوداء  الطبيعيَّة،  اإلنسانة 

ظننتهم حيوانات هجينة لوال أين رأيت بينهم رايمون 

والرجل البتغايل الذي اشرتاين>)1(.

نا إزاء مشهد انقالب جذري يطول نسقيَّة الِعرق  إنَّ

األبيض واألسود، إذ يأيت عىل اجلهاز املفاهيمي املشيَّد 

إّياه من  ليفّكك ُأسسه، وجُيِهز عليه مقّوضًا  ًا،  عنرصيَّ

أصوله، فإذ قرَّ يف األذهان وترّسخ أن لفظ )امللونني( 

مفهوٌم موشوٌم ابتكره الرجل األبيض ليِصم به البرش 

دي  الرسَّ املنظور  نجد  الّسوداء،  البرشة  ذوي  من 

النقيض، وقالبًا لألوضاع باجتاه  -ههنا- منعكسًا إىل 

هو  اهلامش/األسود،  فصوت  متامًا،  املضاّدة  الرؤية 

ًا هبويته، وهو الذي يبثُّ  ًا بنفسه، ومعتزَّ من يتكلَّم معتدَّ

والتفّوق،  األفضليَّة  عىل  واحلائز  خطابه،  مرسالت 

معها،  واملتآزر  ة  ويَّ السَّ الطبيعة  مع  املتناظر  وهو 

حني  وذلك  اآلخر/األبيض،  من  ينتقص  الذي  وهو 

احليوانات  بني  مُماثالً  املقارنات  بعقد  ارد  السَّ يرشع 

من  متوّجسًا  البيضاء،  اهلوّيات  وبني  حتديدًا  والقردة 

أصحاب السحنات اآلدميَّة املغايرة لام عليه واقع حال 

السحن- عىل هذا  البطلة، والبادية -تلك  الشخصيَّة 

النحو الفّج واملقزز من وجهة نظر الراوي/رمحة، ويف 

ذلك توكيد عىل أمهيَّة استعامل اسرتاتيجّيات اخلطاب 

املنظومة  وخلخلة  ة،  االعتباريَّ القيم  قلب  يف  املضاد 

ما  نقد  مفاهيم  استلهام  عب  نفسها،  حول  املتمركزة 

الثقافيَّة  اهلوّيات  عن  والدفاع  الكولونياليَّات،  بعد 

)1(  فستق عبيد، سميحة خريس، ص: 73.

ة بمنهجيَّة مستوعبة ألمهيَّة الرّد بالكتابة. اخلاصَّ

البيضاء  اهلوّية  دمغ  يف  رمحة  شخصيَّة  ومتيض 

والنيل منها، بل واالشفاق عليها استنادًا لام ترقبه من 

ترصفات هوجاء حينًا، وساذجة حينًا آخر، وبلهاء يف 

الغريبة  الكائنات  تلك  عن  صادرة  األحايني،  معظم 

الرجل األمحر  البيض األوروبيني: <ومضت عينا  من 

رايمون بالنرص والرضا وهو يمي ناظريه من جسدي 

وضحك  مصفقًا،  حويل  دار  وطرف،  زاوية  كل  من 

من  حيوانان  وجهه،  يف  بدهشة  أحّدق  وأنا  ساخرًا 

قلقًا  اآلخر  منهام  كل  يتفّحص  متباينتني  فصيلتني 

ظننته  قبل،  من  أبيض  رجل  عىل  عينّي  تقع  مل  حذرًا، 

عينيه  أنَّ  ولوال  برشته،  لون  خطف  مرضًا  يعاين 

شيطانيتني، وأين أسرية وهو حّر؛ ألشفقت عليه>)2(.

يف  يكمن  رمحة  حّس  يف  االشفاق  هذا  باعث 

م هبم  هيمنة الشعور بامتالك اآلدميني، ونزعة التحكُّ

الوضيع  وهتافته  األبيض،  األورويب  الرجل  قبل  من 

نرجسيَّة  إشباع  يف  مستغرقًا  ينهمك  إذ  لالستمالك؛ 

هذا  الّسارد  يصف  لديه،  الطاغي  الشعور  هذا 

االستمالك الزائف املجّي ملدى العنفوان الذي تعانيه 

االستعباد،  يف  الفاحش  ل  التغوُّ هذا  جّراء  الشخصيَّة 

د يف تسليع اجلسد األنثوي واستباحته: <ضغط  املتجسِّ

صالبتها  مستحسنًا  وفخذهيا  زندهيا  عىل  بأصابعه 

ورواء جسدها، كّور كفه يزن ثدييها، عافرت متمّلصة 

مباعدين بني  بقوة  يشّدون ساقيها  دون جدوى وهم 

أصابعه  استخدم  جوهرته،  يعاين  وانحنى  فخذهيا، 

)2(  فستق عبيد، سميحة خريس، ص: 78.
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يتأّكد من سالمة أعضائها الدافئة الرطبة، مل ُيطل وهي 

تتلوى مثل ذبيحة وجتوح بصيحات متشنجة، ساءه أن 

ة ثمن باهظ، لكن حيويتها  مل جيد الفتاة عذراء، فللعذريَّ

وفتنة شباهبا ستعوضه، يف هذه احلالة قد تكون سلعة 

معقولة لرجال البحر الذين ال يعتنون كثريًا بموضوع 

العذرية>)1(.

يغمرها  والتي  -ههنا-  املنتَهكة  اإلنسانيَّة  الذات 

بالذبيحة،  أشبه  نفسها  معه  جتد  مأساوي  شعور 

هوادة  ال  شديد  بمقت  الرشس  الشعور  هذا  يمّدها 

حييت  ما  أذكر  سأظّل  أسامح.  <لن  مساحمة  وال  فيه 

األصابع التي تفّحصت فتحايت، واألذرع التي قلبتني 

إدانة  االنتهاكيَّة  املعاملة  هذه  متّثل  كالذبيحة>)2(. 

جهرية للذهنيَّة التي بموجبها يسلُك الرجل األبيض 

ف، فالذات اإلنسانيَّة يتم التعامل معها كيشء  ويترصَّ

من األشياء، وقيمته ليس يف روحه اإلنسانيَّة املفارقة 

لطبائع املوجودات األخرى، وإنَّام تتأطَّر قيمته بقدر ما 

يتوافر فيه من اخلصائص املتطابقة مع سوق العرض 

وبحسب  املختلف،  اآلخر  لذوق  واملُلّبية  والطلب، 

األبيض،  األورويب  الرجل  ألنانيَّة  املُْشبِع  الطراز 

وإرضاًء لغرائزّيته احلقرية، وهلذا يتم تفّحص )رمحة( 

وتقليبها من مجيع اجلوانب كيشء من األشياء بوصفها 

النفع  وجلب  اآلخر،  إمتاع  ألجل  ُوجد  جسدًا 

هذا  إال،  ليس  سلعة  كونه  عليه  املستحوذ  للاملك 

االختزال للذات اإلنسانية وختفيض ماهيتها وتكثيف 

)١(  املصدر نفسه، ص: 73.

)2(  املصدر نفسه، ص: 79.

هويتها يف جسد ُمصاَدر، وهو هبذا االعتبار ليس إال 

الذي  النحو  عىل  اآلخر  لدى  للرغبة  باعثًا  موضوعًا 

روته الساردة، وهذا الفعل - بالعمق- فعل استاليب 

متسافالً  انحطاطًا  ويعكس  اإلنساين،  النوع  جلوهر 

املنحّطة  الدرجة  هبذه  وألنَّه  البهائميَّة،  لدرك  يصل 

من التسافل، نجده وقد جتّرد من إنسانيًّته أكثر، وطفق 

يتعامل مع اآلدميني بحيْونة متوحشة:

<حرشونا مجيعًا يف زاوية من صندوق املركبة الذي 

لو  كام  حولنا  متاعي  وهي  املتأرجحة  باألغنام  يكتظ 

كنا مجيعًا يف طريقنا إىل املذبح. استبدل مالكي اجلديد 

احلبل القديم بقيد معدين حزَّ معصمي وأدمى عراقيب 

ٍة  قدمي، يصري احلديد كتلة من النار يف حلمي مع كل هزَّ

هيتزها صندوق املركبة>)3(. وتستمر الساردة يف تبيان 

خّسة اإلنسان ونذالته، إذ ينخلع من مقومات إنسانيته، 

ال  فالوحش  كارس،  وحش  من  وأحّط  وغدًا  ويغدو 

ة املريضة: <وتلّصصوا  يتسىّل متلذذًا بمثل هذه الساديَّ

عىل جسدي ضاحكني وأنا أقيض حاجتي وراء املركبة 

بدوائر  الفتيان  الطرائد من  أعناق  غّلوا  بينام  املعدنيَّة، 

املربوطة  بالسالسل  وتتصل  هبم  حتيط  ثقيلة  خشبيَّة 

يقضون حاجتهم  الوجيعة  رفاق  رأيت  أطرافهم،  إىل 

وقوفًا مكشوفني للنظرات الساخرة، يتطاير بوهلم وهم 

بني  خراؤهم  ويتساقط  أعضاءهم،  خمفني  يستديرون 

أقدامهم كام لو كانوا حيوانات تعيسة مهانة ذليلة>)4(.

ة، هتدم  إنَّ تلك املنازع الصادمة يف النامذج البرشيَّ

)3(  فستق عبيد، سميحة خريس، ص: 80-79.
)4(  املصدر نفسه، ص: 81.
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الشعوب  متدين  يف  وعبئه  األبيض  الرجل  أسطورة 

أساليب  نفسه  الوقت  يف  تعكس  كام  وتنويرها، 

الثقافيَّة بحيث  االستعامر اجلديد الذي طّور منظومته 

استهدفت االنسان املستْعَمر يف جوهره وصميمه من 

دون أن يلجأ حلروب استنزافيَّة مبارشة.

إنَّ احلداثة املّدعية )للتنوير( والتي ترّوج هلا ثقافة 

إذ  باالزدواجيَّة؛  موشومة  ثقافة  الغالِب،  املستْعِمر 

أصحاهبا يعتقدون أنَّ حياة شعوهبم متوقفة عىل إبادة 

الشعوب األخرى، ثنائّية املوت واحلياة هذه قد تبدو 

هذا  بأنَّ  يشهد  التارخيي  الواقع  أنَّ  غري  معقولة،  غري 

الروائي  املتن  ما حياول  وهذا  فعالً،  حدث  الذي  هو 

النوع  أنتج هذا  الذي  يا ترى ما  الكارثيَّة،  آثاره  تبيني 

ذائعة  األمريكية  املقولة  اخترصته  الذي  التفكري  من 

الصيت: <إنَّ اهلندي الطيب الوحيد هو اهلندي امليت>. 

لامذا مل تستطع احلداثة بعقلها )التنويري( أن متأل هذا 

القلب املظلم بأنوارها الساطعة؟! كيف جعلته يعتقد 

أن ثمة فارقًا بني املستْعِمر احلداثي وغريه، وأنَّ األول 

ة كريمة، أما الثاين  جيب أن يعيش سّيدًا ضمن حياة حرَّ

فيجب أن يكون هو اهلندي الطيب؟!)1(.  

ة وحتوالت الشخصيَّة املستْعَمرة: إنرشاخ اهلويَّ

عمدت النزعة الكولونياليَّة بآلّياهتا اجلهنميَّة لتغيري 

نحو  عىل  ة  جذريَّ بصورة  املستْعَمر(  )عقل  العقل 

يصبح صاحبه دمية حيَّة )إنسانًا آليًَّا( سواء َعِلم بذلك 

املستْعَمر أو مل يلحظ هذا العمل الرشير الوافد عليه، 

مقاربة  واملامرسة  النظرية  بني  والتلقي:  التفكيك  ينظر:    )١(
نقدية، عيل حسن هذييل، ص: 4١.

ته من اخلارج. عىل اعتبار أنَّ االصطفاء  واملنتهك هلويَّ

قدٌر إهليٌّ حتظى به اهلويَّات البيضاء، واهلدف يقوم يف 

وُمَسيَْطر  به،  م  ُمَتَحكَّ برشّي  نموذج  وإنشاء  صياغة 

م،  والدَّ اللَّحم  من  بآلة  أشبه  معه  املرء  يغدو  عليه، 

يف  توَلج  جديدة  تفكري  وآلّيات  جديدة،  بمعتقدات 

جسم أسري. ما ترمي إليه العقليَّة االستعامرّية اجلديدة 

به، عىل  الوثوق  ُمستْعَبد يمكن  ِعرٍق  البحث عن  هو 

عكس عبيد األزمنة الغابرة، بأاّل يثور أبدًا، وأن يكون 

خاضعًا دائاًم لألوامر، مثل حرشة تسريها غرائزها)2(.

واملنظَّم،  د  املتعمَّ الامكر  الكولونيايّل  اخلبث  هذا 

إذ  آن،  يف  والرمزي  احلقيقي  االغتصاب  من  نوع  هو 

جتري انتهاكات ممارساته عىل كينونة الذات اإلنسانية 

عىل  يفرض  إنَّه  وكيانًا؛  وعقالً  روحًا  كّلها:  بكّل 

ة  القرسيَّ التضحية  املستْعَمرة(،  )الشعوب  الضحّية 

السابقة،  بمعتقداهتا  إيامهنا  وتدمري  ة،  اخلاصَّ تها  هبويَّ

ومسح  قبل،  من  تتبنّاه  كانت  لام  مغاير  فكر  وإحالل 

لوح الذاكرة مسحًا كامالً حتى يمكنه تبني معتقدات 

جديدة مطابقة لرشوط املستْعِمر)3(.

ترمز  التي  البتغاليَّة  الشخصية  وسارماغو 

وذهنيَّتها  األوروبيَّة  للهيمنة  الروائي-  النَّص  -يف 

ة  هويَّ استبدال  مهمة  إنجاز  يتوّخى  إذ  ة  االستعامريَّ

يف  يتمّطى  الذي  اإلنسان  إماتة  أواًل  فعليه  بنقيضها، 

له  ع  املقرِّ الضمري  صوت  وإخراس  تكوينه،  جوهر 

)2(  ينظر: غسيل الدماغ علم التحكم بالتفكري، كاثلني تيلر، 
ص: ١7.

)3(  ينظر: املصدر السابق، ص: 19.
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من الداخل، وقمع كّل حماولٍة تنتوي استفاقته <مل يكن 

الصبيَّة،  حالة  حول  الداخي  النفس  لتأنيب  مستعدًا 

عىل  ويشّوش  لعبته  يلعب  الضمري  أنَّ  يعرف  فهو 

النفس، ال هُيني املرء إال ضمريه، وهو ليس من هواة 

االنكسار واالعرتاف الكني كام أهل قريته>)1(.

لقد نجح سارماغو السّيد البتغايل يف بداية األمر 

)رمحة(،  السوداء  للفتاة  األصليَّة  ة  اهلويَّ خلخلة  من 

الشخصية التي َيْمُثل جّدها )كامونقة( يف قاع نفسها، 

حلظة  تعيش  هي  إذ  ذهنها  شاشة  يف  حضوره  ويبزغ 

انقطاع عن هويتها األم، وجتد نفسها وقد انخرطت يف 

ة أخرى ال متت بأّي صلة النتامئها األصي، وعامل  هويَّ

هيمن  األفريقي،  عاملها  عن  بالُكليَّة  خيتلف  جديد 

النسق اجلديد عىل فكرها، واستحوذ عىل شخصيَّتها، 

الذايت  املنولوج  هذا  عب  جّدها  ختاطب  نجدها  لذا 

الداخي: <هل سيفهمني جّدي لو علم أين بتُّ امرأًة 

ناسية؟ لقد حدث ذلك فعالً، عندما ال يسألك أحد 

عّمن تكون، عندما يفرتضون أنَّك لست إال الصورة 

حياتك  من  خترج  مذهل،  أمر  حيدث  أمامهم،  الامثلة 

أشهر  لتتعلَّم.  متامًا؛  تنسى  أخرى،  وتدخل  القصرية 

اجلديدة  احلياة  مّحى  ويف  طويلة،  سنوات  حمت  قليلة 

وجه  تفاصيل  غامت  كلها،  القديمة  الوجوه  تالشت 

ثرثرة  تنتفخان وتنطبقان يف  بات جمرد شفتني  جدي، 

أذناي  يل  جتلب  كلامهتا،  مغزى  أذكر  أكاد  ال  خرساء 

برشيت  سواد  ويبدو  معقدة،  ولغات  مغايرة  أصواتًا 

)١(  فستق عبيد، سميحة خريس، ص: 9١.

وقحًا حمرجًا وكأينَّ مل أعتده يومًا>)2(. 

لة نتاج وعي  ة باملحصِّ نحن نجد -ههنا- إنَّ اهلويَّ

وإرادة، وهي بطريقة ما موقف من الذات وتارخيها، 

صورة  ليست  ة  واهلويَّ والعامل،  اآلخر  من  وموقف 

ومواراته،  بحجبه  تقوم  وما  بل  فقط،  به  تظهر  ما 

التنازع  وهذا  ذلك)3(،  ألجل  تضليل  من  متارسه  وما 

احلاصل عىل مستوى الوعي هو ما قاد البطلة لشعورها 

تها. ويتامدى انسالخ  بدونيَّتها، ومفارقتها الطارئة هلويَّ

ة  الشخصيَّة من هويتها إىل حّد جتد فيه ذاهتا غري مهتمَّ

يستفز  وال  التاّمة،  ة  بالعبوديَّ عليهم  للمحكوم  أصالً 

العبيد وهم يساقون كاألنعام  ضمريها مشهد أولئك 

حُيْرشون  تثقلهم،  التي  ة  احلديديَّ بسالسلهم  مكبَّلني 

حرشًا يف مكان ما من السفينة املتوجهة إىل أوروبا. بل 

الذي كان عالمة  الّسواد  أنَّ  نلحظ  لنعجب حني  نا  إنَّ

كانت  والتي  نفسها،  مع  املتصاحلة  للشخصيَّة  معافاة 

الذاتيَّة  ومراياها  الشخيّص،  منظورها  يف  ذاهتا  ترى 

عليها،  املفطورة  وجبّلتها  وسحنتها  هيئتها  بحكم 

البرشة  -ذوو  واآلخرون  الوحيدة،  الطبيعية  هي  ا  أهنَّ

ا  وأهنَّ الطبيعة،  عىل  الطارئ  النشاز  هم  البيضاء- 

م هم  ود هم األسوياء فحسب؛ ألهنَّ وأبناء ِعْرِقها السُّ

املتامهون واملندّكون مع فطرة الكون وطبائع األشياء، 

هذا الذي كان مرتسخًا يف خمياهلا، ومتجّذرًا يف وعيها 

التي  ة  اخلاصَّ احلميمية  اللحظة  يف  أما  والوعيها، 

عاشتها مع سّيدها البتغايل سارماغو وأليام معدودة، 

)2(  املصدر نفسه، ص: 96-95.
)3(  ينظر: موقع اهلوية، سعد حممد رحيم، ص: 11.
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الهتا يف رسدّيات ما بعد الكولونياليَّة قراءة يف رواية )فستق عبيد( لسميحة خريس ة وتشكُّ متثيالت اهلويَّ
.................................................................................................... م.م أسامة أمحد جاسم

مدعاة  آنئذ  اللون  هذا  أصحاب  البرش  بات  فقد 

بوجهي  <وأشحت  واإلزورار:  والنفور  للسخرية 

السفينة،  قلب  إىل  قادوهم  الذين  العبيد  سلسلة  عن 

نظري جمّرد  باتوا يف  بعينه،  بينهم عىل وجه  أتعّرف  مل 

أشياء هلا لون قاتم، ال يشء جيمعني هبم، وليس عّي 

أن أنذر روحي للوجع>)1(.   

ثّمة  ليس  أن  لنفسها  حديثها  خالل  من  يتجىّل 

روابط وثيقة أو واهنة جتمعها بصلة مع األفارقة أبناء 

الثقافيَّة،  يتها  هوَّ عن  رمحة  اغرتاب  أنَّ  غري  جنسها. 

كان  إليه،  باالنتساب  تعتزُّ  الذي  لعرقها  انتامئها  وعن 

حالة عارضة ومل يكن وضعًا أنطولوجيًَّا مستدامًا، إذ 

زت ذاكرهتا املرتبطة  يف حلظة ما استفاق وعيها، وحتفَّ

<لن  بتقريع:  نفسها  تناجي  وطفقت  تها،  هويَّ بجذور 

االنتساب  وال  اإلنسانيَّة  كرامتي  وال  حريتي  أستحق 

إىل دم جدي العظيم كامونقة إذا فرطت بتلك الروح 

املقاِومة>)2(.

علوقها  يف  د  تتجسَّ الصميم  يف  البطلة  مأساة  إنَّ 

املتأرجح بني ثقافتني متغايرتني بينهام تباين حاد، فليس 

بالذكريات  املكتظ  ماضيها  من  التخلُّص  بمقدورها 

انتزاع  باإلمكان  وليس  األصلية،  هلوّيتها  واحلامل 

نفسها بالُكليَّة من حارضها الذي يفرض عليها أنساقًا 

االمتثال  وال  يملؤها،  للاميض  االنتامء  فال  جديدة، 

أن  <فام أصعب  املغرتبة  نفسها  مع  للحارض يصاحلها 

)١(  فستق عبيد، سميحة خريس، ص: ١02.
)2(  املصدر نفسه، ص: ١05.

تعلق بشبكتني: ذاكريت وعبوديتي>)3(.  

مع  إال  ُتستثار  ال  البرش  عند  الطبيعية  النزعة  إنَّ 

اجلامعة  كيان  عىل  خارجي  عدوان  أو  هتديد  وجود 

وعيًا  أكثر  يصبحون  فالناس  املشرتكة،  ومصلحتها 

أي  حدودها،  عىل  يقفون  حني  بثقافتهم  وإحساسًا 

حدث  ما  وهذا  أخرى)4(،  ثقافات  يواجهون  حني 

من  عليها  ُيعتدى  هويتها  وجدت  إذ  لرمحة  بالضبط 

منها  ُسلبت  وقد  ذاهتا  وألفت  األورويب،  اآلخر  قبل 

استعامليَّة،  وظيفة  له  يشء  جمرد  وغدت  إنسانيتها 

حتاول  لذا  أكثر،  ال  امللتاثة  رغباته  اآلخر  به  حيقق 

البطلة عند وصوهلا هلذه النقطة من فهم اسرتاتيجّيات 

عقي  <سيعمل  املقاومة:  آللّيات  واالهتداء  املامنعة 

بدأب لفهم الكلامت الغريبة حوله، ال بداعي القرب 

فوق  بأذياهلا  القرود  تتعلق  كام  ولكن  والتقارب، 

يقول  ماذا  سأفهم  السقوط،  تقاوم  كي  الشجر  فروع 

هؤالء البيض الذين جعلوا سوادي قامتًا يف مشهدهم 

حديس  وسيهتدي  قاموسهم  عقي  سيهضم  الباهت، 

لدالالت إيامءاهتم وحركاهتم، وسأفلح يف نبذ ما كان 

من ضعفي املخجل>)5(.

والفصام مع الثقافة البيضاء األوروبيَّة يأخذ مداه 

د  يتأكَّ حني  رمحة  األفريقيَّة  البطلة  كينونة  يف  الشاسع 

للهوّيات  ينظرون  املستعمرين  الغربيني  أنَّ  لدهيا 

من  مفرغة  دونيَّة  نظرة  األخرى  واألعراق  املختلفة 

)3(  املصدر نفسه، ص: ١١5.
)4(  ينظر: متثيالت اآلخر: صورة السود يف املتخيل العريب 

الوسيط، ص: 62.
)5(  فستق عبيد، سميحة خريس، ص: ١06.
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اهلوّيات  يعّدون  ال  الغربيون  إذ  إنسايّن،  معنى  أي 

واجلنسّيات األخرى املختلفة إال جمرد أدوات خادمة 

ملصاحلهم، وحني تكفُّ هذه اهلوّيات عن استجالب 

النفع هلم يتخلصون منها بإبادهتا وبدم بارد كام ُيتخّلص 

من اجلرذان والرصاصري: <البحارة ينزلون قبو السفينة 

وخيرجون بعض األجساد السوداء التي دامهها املرض 

مبتلعًا  يتلوى  الذي  البحر  فم  إىل  كاألشولة  ويلقوهنا 

األفارقة بشهيَّة، بعضهم كانوا عىل وعي بام حيدث هلم، 

صارعوا املوج بأيدهيم وأجسادهم العارية ورصخوا 

أجسادهم،  ومخدت  صيحاهتم  اختفت  ثم  وتوسلوا 

أشاحت  متامًا،  خمتفني  القعر  إىل  وهبطوا  الامء  لفهم 

الوجوه البيضاء عنهم>)1(.

بمساَءلة  أساسًا  معنيٌّ  -ههنا-  الروائي  النَّص  إنَّ 

ة، واالستشكال عليها، وكشف  اخلطابات االستعامريَّ

للسيطرة  ة  االستعامريَّ السلطة  وأدوات  اهليمنة  آليات 

التي  الكيفيَّة  عىل  ف  التعرُّ وحماولة  الشعوب،  عىل 

وتشكيل  املستْعَمرة  الذات  توجيه  يتّم  بموجبها 

م هبا؛ لكي تغدو العالقة بني الطرفني  قناعاهتا والتحكُّ

يرضخ  تراتبيَّة  هرميَّة  عالقة  عليه  واملُهيَمن  املُهيِمن 

االمتثال.  ملبدأ  وفقًا  )املستْعَمر(  األدنى  الطرف  هلا 

هلذا تنخرط هذه األطروحة الروائيَّة يف مهمة تقويض 

الرتابة  الثبوتيَّة مؤرشِّ عىل  فاألنساق  ة،  القارَّ األنساق 

واخلمول وخيلق أقنومًا أو صنميَّة.

الركائز  أحد  تعد  التي  والتنايف  املطابقة  ثنائيَّة 

الثقافة  آفة  وهي  الكولونيايل  التصور  يف  األساس 

)١(  املصدر نفسه، ص: ١07.

املطابقة  بني  العالقة  أنَّ  لوهلة  يبدو  وقد  اإلمبياليَّة، 

والتنايف هي عالقة تضاد وتقابل، يف حني أن املطابقة 

ُيثبُِت  املستْعِمر  فالغرب  بالرضورة؛  التنايف  تعني 

أصالً، ويقرر إنموذجًا، ثم يريد بعد ذلك من اجلميع 

أن يتطابق معه، فإن ضاقت ثقافة ما عن هذا االنموذج 

فقط   - يريد  هو  َكَفَرها،  عنه  اتسعت  وإن  رفضها، 

وجه،  كل  من  والكاملة  ة  التامَّ املطابقة   - وحسب 

اتسع،  أو  ضاق  اختالف  أو  مغايرة  أدنى  حيتمل  وال 

وهو – املستْعِمر- إذ يتشّوف للمطابقة، فهو يتشّوف 

يتطابقان،  أصيلني  من  ما  إذ  النفي؛  إىل  القدر  بنفس 

وعكس  واالبداع،  والفذاذة  التفّرد  تعني  األصالة 

ة؛ أي يغدو وجودك  األصالة الزيف والتقليد واملرآويَّ

مع املطابقة التي هي بالضد من األصالة جمرد صورة 

جمرد  لظالله،  باهتة  شبحيَّة  صورة  لآلخر،  ة  مرآويَّ

وشاخص  حقيقي  وجود  فال  إال،  ليس  انعكاسات 

إنَّام  التامة  املطابقة  يطلب  فالذي  للذات،  الواقع  يف 

هنا  من  بالكامل،  النموذج  عدا  ما  كل  نفي  د  يؤكِّ

حيدث النزاع الرشس بني ثقافة تفرض عىل اآلخرين 

لنفسها  ترتيض  ال  أخرى  وثقافة  األوحد،  إنموذجها 

ال  زائفة  ووجودات  ة  مرآويَّ وصورًا  ظالاًل  تكون  أن 

قوام هلا وال أصالة فيها.

والتحرّض  التنوير  ادَّعت  وإن  الغالِبة  والثقافة 

رشطها  عىل  للتنوير  تدعوهم  إنَّام  فهي  لآلخرين 

تنويرًا، بل سلبًا للخصوصيِّة،  وبكيفيَّتها، وهذا ليس 

وحمقًا لألصالة ونفيًا للذات، وما من نفي خالص، فذاك 

حمال، ففي العالقات االجتامعيَّة وأحداث التاريخ ويف 
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ة واأليديولوجيات العقدّية ما من نفي  املفاهيم النظريَّ

فيغدو  متباداًل،  نفيًا  مبارشة  يستدعي  النفي  خالص، 

من  وتقصيه  شيئًا  تنفي  حني  فأنت  تنافيًا،  نفي  كل 

فأنت  موجود،  غري  وكأنَّه  واحلضور  الفاعلية  دوائر 

إنَّام تغامر بجعل ذاتك منفيَّة وغري موجودة يف منظوره 

ة العربيَّة من منظور ما بعد  هو، وهذا ما حتاول الرسديَّ

ًا حياله. كولونيايل تدشينه وخلق وعيًا نقديَّ

بمفهوم  جوهريًا  تعلقًا  تتعّلق  الذاتيَّة  ة  اهلويَّ

عّدة غري  أسٌس  تشيدُه  املفهوم  <االعرتاف>)1(. وهذا 

اللتني  الرفيعتني  القيمتني  يظالن  واخلري  العدالة  أنَّ 

االعرتاف  ومبدأ  االعرتاف)2(.  فلسفة  إليهام  حتيل 

باآلخر ُيسهم يف تشكيل دعائم وجود إنساين وأخالقي 

عليه  تغلب  وسيايس  اجتامعي  عامل  يف  وطيب  سام 

ويف  والظلم،  والقهر  الرشسة  والقسوة  التسّلط  إرادة 

نبيالً  شكالً  االعرتاف  فلسفة  متثل  األخالقي  وجهها 

من أشكال فلسفة العدل التي عزز أسسها املشتغلون 

ة،  االستعامريَّ بعد  ما  الثقافية  الدراسات  بحقل 

املقصيَّة  شة  املهمَّ الفئات  لرصاع  تناوهلم  وبخاصة 

واملستبَعدة، وخمتلف اجلامعات التي ينظر إليها اآلخر 

بحكم   - وعليها  وتابعة،  قارصة  مجاعات  بوصفها 

الذايت  وجودها  ويؤّطر  وُتضبط  ُتساق  أن  تبعيتها- 

حتت وصاية اآلخر املستْعِمر؛ بغية حتضريها وتنويرها 

عىل حّد زعم الثقافة الكولونيالية القاهرة.

)١(  ينظر: االعرتاف: من أجل مفهوم جديد للعدل، الزواوي 
بغوره، ص: 5.

)2(  ينظر: املصدر السابق، ص: 5.

البطلة  حتاول  بيانه  املتقدم  االعرتاف  مبدأ  ومن 

ل  لتتشكَّ شخصيتها  وبلورة  استقالليتها  انتزاع  رمحة 

آمنة  بمسافة  وحتتفظ  األفريقيَّة،  جذورها  عن  بعيدًا 

إزاء  تقف  فهي  الغربيَّة،  الثقافة  يف  الذوبان  من  تقيها 

وتطهري  النسيان  موقف  األفريقيَّة(  )الثقافة  األوىل 

الذاكرة من أرشيف تكوينها األول، وتقف جتاه الثانية 

لتعاليم  املتجاهل  املتمّرد  موقف  الغربيَّة(  )الثقافة 

سّيده <سيذهب تارخيي إىل غري رجعة، سأنسى أهي، 

لن أتذكر وجه أمي وأيب، لن اسرتجع اإلحساس بام 

أسامء  سأنسى  جسدي،  عىل  عشاقي  ملسات  تركته 

كامونقة  فقط لصوت ووجه جدي  إخويت، سأسمح 

لعي  جديدة،  اآلن  أنا  وآخر.  حني  بني  خياتلني  أن 

أحتاج اساًم جديدًا، )رفمة( مثالً>)3(.

البتغايل  سّيدها  جتاه  د  املتعمَّ التمردّي  وموقفها 

ذلك  بعد  وله  أواًل  لنفسها  تأكيدها  يف  متمثالً  نجده 

اخلاصة،  وذاتيته  أناه  بتفّرد  حمتفظ  مستقل  كيان  ا  بأهنَّ

وهذا املنزع يتجىّل واضحًا يف مناجاهتا لنفسها باسمها 

اجلديد الذي اختارته هلويتها اجلديدة: <هذه هي الدنيا 

يا رفمة، ادخليها يِقظة متامًا، حاويل أن تصبحي جزءًا 

أصيالً فيها، انبعثي من املوت الذي دامهك قبل ذلك، 

أيعقل أنني استسلمت مرة للموت؟ تناولت برتقالتي 

يريد  كأنَّه  برتقالته  ويقرش  يرمقني  وسيدي  كاملة 

كامالً  تناوله  عّي  كان  البتقال،  يؤكل  كيف  تعليمي 

حامضًا بقرشه وبذوره، ويف لعبتنا اجلديدة التي أنقل 

فيها لسيدي رسالة واضحة بأنَّه ليس سيدي وإن بدا 

)3(  فستق عبيد، سميحة خريس، ص: ١١5.



539

راساُت اإلنسانيُة واملتغرياُت احلياتيُة يف ضوِء الّشيعِة اإلسالميِة« العدد اخلاص باملؤمتر العلمي الدويل األول املشرتك »الدِّ
المحور الخامس: المتغيرات الحياتية وأثرها على دراسات اللغة العربية، وآدابها

أتناول  متعمدة،  تعليامته  أختّطى  كنت  كذلك،  للعامل 

نووو  صائحًا:  رأسه  هيز  وهو  أقرشها،  فال  البتقالة 

كوما>)1(.

فارغة،  خانة  اآلخر  أنَّ  املفيض:  الزعم  َبَطَل  لقد 

ل  تتشكَّ أن  قابلة  شفافة،  وصورة  ممكن،  وفضاء 

ة املنفتح  ة الغالِب، فوراء اهلويَّات اخلاصَّ بحسب هويَّ

إنسانيَّة،  ة  هويَّ العصور  أقدم  منذ  بعض  عىل  بعضها 

توصلنا  برشاسة،  هوّياتنا  تتنابذ  إذ  واآلخر  فنحن 

الرضوس.  واحلرب  لالشتباك  التنايف  هذا  رضاوة 

لتأسيس كياننا الفذ واملتفّرد باستقالليته حتّتم خوض 

يمكن  ال  جريار:  روين  يؤّكد  وكام  االشتباك)2(.  هذا 

قضايا  بدون  ثقافيَّة،  وكائنات  قضايا  ثّمة  تكون  أن 

إىل  الدوام  عىل  حيتاج  املرء  إنَّ  هلا،  معادية  وكائنات 

)عدو( يلقي اللوم عليه فيام حدث وحيدث)3(. 

ثنائيَّة: السيد والعبد وتبادليَّة املواقع واألدوار

فستق(  )رواية  يف  الرسدي  للمحتوى  املتأمل 

الّسيادة  تتبادل مواقع  الشخصّيات ذاهتا  أنَّ  عبيد جيد 

سياق  يف  عبد  هو  ما  سياق  يف  سّيٍد  فكل  ة،  والعبوديَّ

آخر، فليس ثمة وضع سياديٌّ للسّيد باملطلق، وليس 

ل  ة، هوّيات متبّدلة بتبدُّ ثّمة عبودية كاملة ناجزة وتامَّ

نسعى  املقام  هذا  يف  ونحن  واآلخر،  األنا  مواقع 

ليس  بمعنى:  كوما  نووو   .١١9 ص:  نفسه،  املصدر    )١(
هكذا.

)2(  ينظر: اهلوية واآلخر يف الشعر الفلسطيني املعارص، صالح 
بن اهلادي رمضان، ص: 478.

)3(  الفتنــة واآلخــر: أنســاق الغرييــة يف الــرسد العــريب، رشف 
.52 ص:  ماجدولــني،  الديــن 

املتبادلة  )السّيد/العبد(  لثنائيَّة  ة  صوريَّ أشكااًل  لتتبُّع 

للمواقع واألدوار يف اخلطاب الرسدّي: 

يف  ة  العبوديَّ تتخذ  كامونقه:  اجلد  شخصيَّة  أواًل: 

ته  هويَّ عىل  وتطرأ  متعّددة،  صورًا  كامونقه  شخصية 

لسيده  مملوكًا  عبدًا  كان  إذ  فهو  ة،  بنيويَّ حتّوالت 

هبا،  ومفتخرًا  بل  ة  العبوديَّ راضيًا هبذه  كان  التيجاين، 

حمظوظًا  عبدًا  <كنُت  خالهلا:  من  إال  ذاته  جيد  وال 

أغالل  ال  الطيب،  املهاب  املهيب  مالكي  لرفقتي 

بيننا وال سوط ينظلم تعاملنا، ال خيطئ أحدنا يف فهم 

اآلخر، حمسودان عىل التناغم الفذ، الذي نبدو عليه إذا 

ما رسنا؛ قائد وتابعه>)4(. ثم حني مسَّ احلب شغاف 

عىل  املعروضة  الفتاة  بتلك  عليه  واستحوذت  قلبه، 

منّصة البيع يف سوق نخاسة العبيد برفقة سّيده، وبعد 

رشاء التيجاين هذه الفتاة واهبًا إياهًا لعبده كامونقه يف 

تلك اللحظة تفتحت يف مسارب نفسه تطلعات جديدة 

مل يعهدها من قبل، وتاقت نفسه ألحالم احلرّية، وبدأ 

مستقّلة  إنسانيَّة  كذات  يفّكر  شعور-  وبال  -شعوريًا 

أطواق  عن  بعيدة  حياة  تأسيس  طموحات  تراودها 

ة: <صارت له إهلامًا يمّده بأحالم صغرية يريد  العبوديَّ

تصديق احتامل وقوعها، ليس كثريًا عىل اهلل أن جيعله 

هلام  فيكون  عبد-  أنه  نسى  قد  -كان  حّرين  وفتاته 

سقف وأطفال، وربام أمتار من أرض متمناة تطعمهام 

جني زرعها>)5(.  

فيام  ل  حتوَّ الرق  ة  عبوديَّ من  حتّرر  الذي  كامونقه 

)4(  فستق عبيد، سميحة خريس، ص: ١5.
)5(  الصمدر نفسه، ص: 23 -24.
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ة  تصوريَّ ة  عبوديَّ جديد،  نوع  من  ة  عبوديَّ إىل  بعد 

حني  فهو  الفكرة(،  )عبودية  عليها:  نطلق  أن  يمكن 

اهلل  عبد  املهدي  جليش  انضاممه  بمقابل  حريته  نال 

ومستلبًا  ذهنيًا،  حمكومًا  نجده  السودان،  يف  التعاييش 

دراية  له  وليس  يشء،  أّي  عنها  يفقه  ال  لفكرة  كليًَّا، 

إزاء  ة  املهديَّ الثورة  نجد  لذا  ومتبنَّياهتا،  بمضامينها 

كامونقه،  البطل  ضمنهم  ومن  ومريدهيا  اتباعها 

ة بيدها اليمنى حني تبث أدبيَّاهتا اجلهادية  ُتعطي احلريَّ

اليد  أنَّ  نري االستعباد االستعامرّي، غري  والتحرر من 

باملريدين  تزجُّ  حني  اإلنسانيَّة  الكرامة  تسلب  نفسها 

ايديولوجيًَّا،  شكالً  تتخذ  أخرى  ة  عبوديَّ يف  واالتباع 

سّيده  من  حريته  نال  حني  كامونقه  البطل  أنَّ  حتى 

وهو  للجهاد  ذهب  املهدي  اخلليفة  بجيش  ملتحقًا 

يعرف  ال  وهو  وقاتل  أصالً،  اجلهاد  معنى  يعرف  ال 

يسريًا  يكن  <مل  كفار؟  هم  يقاتلهم  الذين  حقًا  هل 

من  أعرف  ال  كام  اجلهاد،  معنى  تفسري  مثي  فتى  عىل 

هم الكفار الذين سأحارهبم.. بدوت منساقًا أفعل ما 

يفعل اآلخرون–)1(. فاملتن الروائي ُيالحق يف طبيعته 

بينه  ويامثل  ويدمغه،  ة  العبوديَّ من  النوع  هذا  ة  الرسديَّ

هي  احلقيقيَّة  الشبكة  أنَّ  فكام  املعروف،  الرق  وبني 

)رقيق(،  بوصفهم  وامتالكهم  العبيد  صيد  وسيلة 

الصنعة  حمكم  دماغ  وغسيل  ة  فكريَّ شبكة  هناك  فإنَّ 

جديدة،  عبودية  يف  هم  ويزجُّ الناس  يصطاد  واألداة 

يقول كامونقه وهو يقدم اخلدمة يف منتصف معسكر 

خليفة املهدي: <أأمتر بأمر كل من يأمر وال سّيد حمدد 

)1(  فستق عبيد، سميحة خريس، ص: 48.

يّل أعرفه، قايضت سيدي بُكثر>)2(.

يف حلظة من حلظات احلرية واالرتباك يعرض علينا 

تعصف  التي  املقلقة  االزدواجية  الرسدّي  اخلطاب 

الرق يف  إىل حياة  بات حينُّ  الذي  بشخصيَّة كامونقه، 

الذي  التيجاين، وأنَّه خلو من االنجذاب  كنف سّيده 

يسطو بسحره عىل الناس إزاء اخلليفة املهدي، وانقل 

املقتبس التايل من الرواية عىل الرغم من طوله ألمهيته 

أكن كسواي يف حوش  <مل  بصدده:  نحن  ما  تبيان  يف 

تذكرت  كثرية  لياٍل  يف  سحره.  حتت  واقعًا  اخلليفة؛ 

اخلليفة،  جتاه  مشاعري  فاق  وأظنّه  بالتيجاين  افتتاين 

يعصف  الذي  االرتباك  ذلك  عن  أفصح  مل  ولكني 

يب، كام مل أجد سببًا جيعلني أفصح عن جهي بفحوى 

اجلهاد حتديدًا، ناهيك عن ضياع رشدي متامًا يف فهم 

معنى احلرية، لقد ولدت طفالً حرًا، هذا ما أعرفه وما 

كان قبل القبض عّي، تبليل يقيني بعد عريض عبدًا يف 

منصة البيع، أصاب كبيائي العطب، ولن يعيد ترميم 

هذا الرشخ إال فعل عنيف جارح داٍم، قتال يف خضم 

ال  برش  وضد  أعرفه  ال  ومكان  ما  زمان  يف  اجلهاد، 

أعرفهم، فهمي للحرية والعبودية مضطرب ملتبس، 

ة>)3(. فكل ما أفعله يف حارضي استمرار حلياة العبوديَّ

من  سابق  موضع  يف  ظهر  رمحة:  احلفيدة  ثانيًا: 

متذبذبة،  هوّيات  هلا  رمحة  البطلة  أنَّ  الدراسة  هذه 

اهلوّيات  هذه  لتحّوالت  وفقًا  ترصفاهتا  وتتأرجح 

مملوكة  عبدة  بوصفها  تترصف  فمرة  املتعّددة، 

)2(  املصدر نفسه، ص: 44.

)3(  املصدر نفسه، ص: 48.
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السّيد  دور  تلعب  ومرة  سارماغو،  البتغايل  لسيدها 

يشتغل  بدأ  -الذي  بوعيها  تدرك  فرمحة  سّيدها،  إزاء 

بفاعليَّة- وضعها احلقيقي؛ كوهنا ذاتًا مستْعَبدة، واقعة 

تعي  الوقت عينه،  ا، يف  أهنَّ يف قبضة االستمالك، غري 

جيدًا فرصتها بأن حتظى بشكل من الّسيادة عىل سّيدها 

باحلميميَّة  شعر  وحدها  معها  إذ  قبالته،  هلا  مكفول 

واالكتامل واملعنى، بمقابل البود والالجدوى، وهذه 

ترمز وترصح يف  البتغايل  السّيد  يعيشها  التي  الثنائيَّة 

أفريقيا  بني  والقيمي  الشعوري  بانقسامه  نفسه  اآلن 

التي جيد فيها اكتامل ذاته، وأوروبا التي تسلبه جدوى 

املعنى: <ال أشعر باكتاميل إال عىل الشواطئ األفريقيَّة، 

وقعت  حني  هبجة،  حيايت  حلظات  أكثر  عشت  هناك 

منتشيًا  جسدها  رفمة  يل  قدمت  رفمة،  عىل  عيني 

طائعًا، فرصت رجالً كامالً، تلك حلظة لن أستعيدها 

ما حييت، ولن أجد من أخبه بمبلغ نشويت حتى رفمة 

بالعفوية  املعجونة  الفذة  البدائيَّة  هلذه  فكيف  نفسها، 

واجلامل أن تفهم رشهي وإقبايل عليها جائعًا ظامئًا إىل 

ا كانت املعنى>)1(. املعنى، كيف أرشح هلا أهنَّ

وإنَّام  فحسب،  حسّيًا  شغفًا  ليس  يبدو  كام  وهو 

مغاير  حضارّي  أفق  يف  الذات  عن  للبحث  نزوع  هو 

بالدالالت  مفعم  ارتباٌط  أنَّه  كام  الثقافيَّة،  ملنظومته 

ة املتعّلقة بكيانيَّته <لقد توحّدُت  األنطولوجيَّة الوجوديَّ

مع خملوق حّر مفعم باحلياة>)2(، هي جاريته اململوكة، 

ا كائن حر له نّديته املامثلة  وهو يعرتف أمام نفسه بأهنَّ

)١(  فستق عبيد، سميحة خريس، ص: ١58-١59.
)2(  املصدر نفسه، ص: 123.

واملناظرة لذاته، ويمثل له هذا االرتباط خالصًا -ولو 

حلظيًا- من أزمة فقدان املعنى التي سطت به وأفقدته 

ته: <وظننُت مرات كثرية أينَّ عرفت نفي، كانت  هويَّ

خاليص>)3(. 

ا تنتهز   وإذ تكون رمحة هبذه املثابة لدى سّيدها فإهنَّ

فيه هذا الشغف ولذا فالبطلة تتقن تأدية الّدور بحرفّية 

عالية يف لعبة السيد والعبد <أنا عبدة الرجل. ال جيب 

بباعة،  والعبد  السيد  لعبة  نلعب  حمظيته،  أكون  أن 

أحافظ عىل صالبتي مقابل عينيه وقد دبَّ فيهام الوله 

التجاهل  السيد>)4(. فاسرتاتيجيَّة  فجأة، عندها أصري 

هبذه  ُه  لتصريَّ سّيدها،  عىل  اهليمنة  قوة  هتباهنا  والبود 

عنه،  الصاّدة  وهي  ورائها،  الالهث  عبدها  املنهجيَّة 

قولبتها  هو  حياول  الذي  الدور  تفادي  عن  املُْعرضة 

فيه، لتغدو كيانًا شبحيًَّا تابعًا لكيانه ليس إاّل.

يف  قوهتا  لنقاط  عرفاهنا  يف  يتجىّل  البطلة  مكر  إنَّ 

وما  سارماغو،  سّيدها  عند  الضعف  مواضع  مقابل 

ًا مهيِمنًا أيضًا هو إتقاهنا لفّن  أ موقعًا سياديَّ جيعلها تتبوَّ

وضع املسافة الدقيقة والالزمة بينها وبينه، هذه اآلليَّة 

االعتبارّي  وضعه  سارماغو  أفقدت  الامكرة  ة  األنثويَّ

ممارسة  سلطة  وأكسبتها  هلا،  الاملك  السيَّد  بوصفه 

السيادة عليه: <وبات سيدي طيفًا ضعيفًا، مل تعد هالته 

تتوهج، خبت ليصري إنسانًا ضعيفًا بال أرواح ترسه. 

قريبه  ناداين  كّلام  حركاته  وترتبك  نظراته،  تتعقبني 

)3(  املصدر نفسه، ص: ١23.

)4(  املصدر نفسه، ص: ١29.
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سانشو>)1(.

تها  هويَّ اسرتداد  ألجل  ذلك  تفعل  إنَّام  ورمحة 

نفسها  وجدت  التي  عبوديتها  لثأر  وحتقيقًا  املستلبة، 

يتنامى  بدأ  الذي  لوعيها  واستجابة  رشاكه،  يف  عالقة 

شعورها  بتكثيف  الوعي  هذا  حيرضها  ويتعاظم، 

كان  فإن  للرد،  حماولة  ا  أهنَّ كام  الذاتيَّة،  بكينونتها 

وفرض  بنقوده،  استمالكها  البتغايل  الرجل  بإمكان 

تها  سيادته عليها، فهي أيضًا قادرة عىل استمالكه هبويَّ

املعنى،  حياته  عىل  ُتسبغ  حني  سيام  وال  ة،  األنثويَّ

خملصًة إّياه من دواعي االغرتاب والضياع <استعدت 

إحسايس بالتفوق عليه واالنتصار عىل النفس وظللت 

وفيَّة لبودي وإعرايض عنه>)2(.      

ة  الرسديَّ املقاطع  سارماغو:  البتغايل  السّيد  ثالثًا: 

التي يتجىل فيها سارماغو سيدًا يف حلظة ما، وعبدًا يف 

أيّن  سياق آخر، كثرية جدًا يف رواية فستق عبيد، غري 

يف هذا املقام سأختار مقاطع داّلة تعّزز رؤيتنا يف هذا 

املحور من الدراسة، فعند وصول سارماغو وجاريته 

الراوي/ يصف  البتغال،  بلده  إىل  رمحة  اململوكة 

فقد  )كارولينا(،  سيدها  لزوجة  رؤيتها  حلظة  رمحة 

قبل  ُمَهيَمنًا عليه من  اللحظة عبدًا  تلك  السّيد يف  بدا 

تقدم  الذي  لقاء زوجها  إىل  زوجه: <مل هترع كالنسوة 

يرشح  وهو  وأطال  غيبته،  عن  يعتذر  كأنَّه  باهتًا  منها 

هلا عني، مشطتني بنظرة فاحصة رسيعة متعالية.. نقل 

وقد  زوجها  وتبعها  البيت  داخل  إىل  احلقائب  اخلدم 

)١(  فستق عبيد، سميحة خريس، ص: ١28.
)2(  املصدر نفسه، ص: ١29.

أرخى رأسه قليالً، بعد أن أشار عي باالنتظار، مذهل 

كيف ينتقل من انحناءة رأسه وهي حتدثه فريفعه بغتة 

ليأمرين!> )3(.

العبارة التي ختمُت هبا االقتباس تكشف لنا جدليَّة 

السيد والعبد يف اللحظة عينها دون فاصل زمني يباعد 

بني احلالتني، فهو يميش خلف زوجته مطرقًا ومطأطئًا 

رأسه، باهتًة ذاته التي كانت مزهّوة باخليالء قبل ذلك، 

اجلناب  وانكسار  االعتذار  واملقال  منه  احلال  ولسان 

واستجداء العفو واملساحمة، يف حني يتحّول هو نفسه 

وتظهر  والنواهي،  األوامر  يوجه  سّيد  اىل  وبلحظة 

الطبقيَّة  أشكال  من  كشكل  ههنا  ة  والعبوديَّ الّسيادة 

رفيعة  عائلة  من  منحدرة  كارولينا  فالزوجة  املقيتة، 

لدى  خادمًا  يعمل  أبوه  كان  الذي  زوجها  عن  طبقّيًا 

شأنه  يعظمون  كانوا  فقد  كارمو،  دي  الكونت  أبيها 

ويمنحونه جمانًا لقب دوق، وعىل الرغم أنَّ الظروف 

ا غري قادرة عىل االعرتاف بأنَّ  عصفت بأرسهتا إال أهنَّ

العريقة، وهي  العائلة  أقدام  البساط ُسحب من حتت 

عاندت  حني  يغتفر  ال  خطأ  ارتكبت  قد  نفسها  ترى 

كارولينا  <توحشت  بسارماغو:  وتزوجت  عائلتها 

الظلم  أنَّ  تظنُّ  أعامقها  يف  حانقة،  جرحية  نمرة  مثل 

الذي حاق بنبالتها ومكانتها الرفيعة بدأ عندما عميت 

واختارتني زوجًا؛ أدنى منها مكانة>)4(.

زوجته  عيني  يف  دونيًَّا  وضيعًا  سارماغو  ويبقى 

أن  بعد  حتى  املهيمنة،  إلرادهتا  خاضعًا  له،  املحتقرة 

)3(  املصدر نفسه، ص: ١33.
)4(  فستق عبيد، سميحة خريس، ص: ١22.
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ألغى ساالزار طبقة النبالء يف البتغال، ونجد السارد 

كارولينا  عند  مقامه  انحطاط  لنفسه  يأسى  سارماغو 

أنقذ  أنَّه  الرغم من  وطبقتها من االرستقراطيني، عىل 

وهو  له  د  وتأكَّ ًا،  جتاريَّ بعد  فيام  ونامها  العائلة  أمالك 

موقن يف قرارة نفسه أنَّ املواقع التي تضعنا فيها احلياة 

الصعيد  بالتبديل عىل  تقبل  وال  التغيري  تستعيص عىل 

االجتامعي، يقول يف منولوج داخي وحماورة ذاتية هلا 

محولتها الدالليَّة: <احلياة ظاملة ال ترىض بتغيري املواقع 

يرتدي  كام  وأرتدي  غليوين  أدخن  أنا  ها  بسهولة، 

عائلة  أمالك  من  ضاع  ما  اسرتجعت  وأنا  النبالء، 

زوجتي بكّدي وجهدي، حتى بتُّ أكثر الرجال ثراًء 

يف بلدتنا، مع ذلك ما زلت أتعّثر بابن املرشف الذي 

خيتبئ حتت جلدي املنعم>)1(.   

سانشو  شخصيَّة  تبدو  سانشو:  شخصيَّة  رابعًا: 

ًا هبالة  الشقيق لكارولينا- متمتعة ظاهريَّ -وهو األخ 

العمق عبٌد مغلوٌب عىل  أنَّه يف  السيادة واهليمنة، غري 

ال  التي  اجلنسيَّة(  )املثليَّة  بلوثة  متورٌط  هو  إذ  أمره، 

اخلطاب  يف  نلمح  ولذا  فكاكًا،  وعنها  منها  يستطيع 

ة، وجيعل من  العبوديَّ الروائي شكالً آخر من أشكال 

تتبادل  املهيِمن واملهيَمن عليه إشكالّية جدليَّة  هرميَّة 

املواقع واألدوار، فالعبد اململوك يشعر بسيادته لسّيده 

<عبٌد  بالقول:  يرصح  نجده  ولذا  سانشو،  الاملك 

هكذا  مللذاته،  سّيده  انصياع  من  خفية  قوة  يكتسب 

اكتشفت نفي بعد معارشة سيدي لسنوات>)2(.

)١(  املصدر نفسه، ص: ١25.
)2(  فستق عبيد، سميحة خريس، ص: 230.

احلصار  من  عبده طوقًا حمكاًم  يفرض عىل  سانشو 

زيارة  بمقدوره  ليس  عبده  أنَّ  حتى  منه،  يفلت  لئال 

عىل  مرّصًا  وبينهم،  بينه  الزمن  تباعد  وإن  عائلته 

ومستأثرًا  بثمن،  تقدر  ال  هائلة  كثروة  به  االحتفاظ 

ال  عامني،  منذ  عائلتي  أزر  <مل  لنفسه:  كلها  بكيانيته 

يسمح سيدي اجلديد بذلك، حيتفظ يب يف بيته مستنزفًا 

ة>)3(. وهو إذ جيد نفسه مستنَزفًا إىل هذا  فواي اجلسديَّ

سّيده،  عىل  ة  سلطويَّ هيمنة  بدوره  هو  يامرس  احلّد 

سّيده  لرغبات  االنصياع  وعدم  د  بالتمرُّ بوادرها  تبدأ 

فلم  وارتباكه،  وبخوفه  بانتصاري  <شعرت  الشاّذة 

ومتنعت  متردت  سيادته،  واستعادة  بالراحة  له  أسمح 

رفمة  بمرافقة  يل  يسمح  حتى  بالغضب  متظاهرًا  عنه 

والصغرية إىل منفامها.. حزنت مواصالً ضغطي عليه، 

كأين أبحث عن منفى مؤقت ألتقط فيه أنفايس وأحرر 

جسدي املكّبل كام روحي–)4(.

الذي مورس  امللحاح  الضغط  إزاء هذه  وسانشو 

رمحة  مع  السفر  يف  له  يستجيب  عبده،  قبل  من  عليه 

وابنتها مضطرًا، غري أنَّ اجلميع فوجئوا بقرار سانشو 

ملرافقتهم يف رحلة إبعادهم إىل منفاهم، إنَّه هبذا القرار 

ينُزله  الذي  واحتياجه  لعبده،  ته  عبوديَّ مدى  يعكس 

استطاعته  عدم  عن  معربًا  القصوى،  الرضورة  منزلة 

العيش من دونه <مل يعد قادرًا عىل مفارقتي.. سيدي 

رجل  للذة  منذور  عبد  جمرد  وأنا  مستبرش،  سعيد 

)3(  املصدر نفسه، ص: 230.

)4(  املصدر نفسه، ص: 230.
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آخر>)1(. ونجد السّيد سانشو يعرتف لنفسه يف مقطع 

آخر من الرواية: <أخاف حقًا هروب الرجل األسود 

إزاء  هنا  نحن  عندي–)2(.  واهلواء  كالامء  صار  الذي 

سيد تابع، يكّيف ترصفاته لرتضية عبده بغية احلصول 

عىل التذاذه الشاذ.

الخاتمة
الصورة وموهتا(  )حياة  كتاب  من  فقرة مضيئة  يف 

بأنساق  اإللامم  استحالة  عن  دوبري  رجييس  يتحّدث 

العامل، ومتثيل  األشياء، ووعي  )ثابتة( لصوغ  صورية 

متقاطعة،  وأخرى  متوازية،  الت  تشكُّ ة  ثمَّ اآلخرين، 

ما يؤلف بينها هو )جتانسها( يف صيغ تنتمي إىل أنظمة 

خطابات نوعيَّة، بيد أنَّ الصوغ الصوري يف حّد ذاته 

ليس  فإنَّه:  املحّصلة  ويف  التكرار،  عىل  عصّيًا  يبقى 

خالدة،  تكون  العامل  هوّيات  متثيل  يف  تقنيَّة  من  هناك 

ما  بتثبيت  ختليده  إىل  احلاجة  هو  خالدًا  يكون  الذي 

ليس ثابتًا.

ثابتة  أنساق  عن  نتحدث  أن  يمكن  ال  وباملثل 

ة، لكنّنا باملقابل نستطيع أن نبلور وعيًا حصيفًا  للهويَّ

بتجلّياهتا، بوصفها صيغ خطابيَّة تم تشييد بنية حمتواها 

ة  اهلويَّ موضوعة  تستدعيه  وما  رسدّي،  ختيُّّي  بنموذج 

وإبداع  والتقاطب،  التقابل  عالقات  استحضار  من 

اآلخر  لرتاث  نقيضًا(  )متخيَّالً  تشيُّد  ة  غرييَّ صور 

الكولونيايل الذي ساد ملدة غري يسرية من الزمن. لذا 

توصل البحث عب منهجه التحليي املنفتح عىل آليات 

)١(  املصدر نفسه، ص: 230 – 23١.
)2(  املصدر نفسه، ص: 255.

ما بعد االستعامر للنتائج التالية:

ة مأزق بقدر ما هي حل، فنحن ال نكفُّ  - أنَّ اهلويَّ

ة من حيث هي متثيل للذات يف عالقته  يف تصور اهلويَّ

أشياء  منه  ينتخب  تلفيقًا  أو  رفضًا  أو  قبواًل  باآلخر 

ويدجمها يف تكوينه ويستبعد أخرى من دائرة التفاعل، 

التفاعل  ة( روائيًَّا عب أشكال من  يتم ترسيدها )اهلويَّ

األديّب املتأرجح، هو مصدر لتخييالت شتى.

ة العربيَّة بعواملها املتخيَّلة فضاًء  - شّكلت الرسديَّ

فنيًَّا، وتشخيص مآزقها،  ة  اهلويَّ لتجسيد مفهوم  رحبًا 

اخلصومة  وبلوة  إشكاالهتا،  بتحّوالت  ن  والتكهُّ

املهيِمن  واآلخر،  األنا  بني  التقاطب  لطريف  الناظمة 

جدليَّة  عب  العالقة  تلك  وتوتري  عليه،  واملهيَمن 

دّي.  سجاليَّة تتخذ أشكااًل متعّددة من التمثيل الرسَّ

- استشكلت الرواية املختارة -كنموذج للدراسة 

التي  ة  االستعامريَّ الكولونياليَّة  الرؤية  عىل  والبحث- 

بتحيزات  لة  املحمَّ للعامل،  األورويب  الغرب  يتبنّاها 

الغربيَّة  الثقافة  شأن  من  ُتعي  وايديولوجيَّة  عنرصّية 

شة  تها النرجسيَّة، وتزدري ثقافة الشعوب املهمَّ بمركزيَّ

سواه، وتبنيَّ عب شخصيات الرواية املتعّددة يف متثيلها 

مركز  أوروبا  أنَّ  أطروحة  وهشاشة  ضعف  للهويَّات 

ة حتضري  الوجود التَّمديني الذي يقع عىل عاتقها مهمَّ

الشعوب واالرتقاء هبم إنسانيًَّا، يف حني أنَّ هذه الثقافة 

الغالبة مرضوبة إنسانيتها يف الصميم.

بوصفه  القّص  هبا  يتمتَّع  التي  الفاعليَّة  إنَّ   -

أدبيًَّا  وشّكالً  اإلنسانيَّة،  للهوّيات  متثيل  اسرتاتيجيَّة 

اإلنسان،  وحول  ولإلنسان،  اإلنسان،  عىل   ً داالَّ
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“MüĢkilü‟l-Hadis Disiplini Bağlamında Hadislerde Görülen „En Üstün (Efdal)‟ 
Tabirinin Semantik Ġzahı” 

“The Semantic Explanation of the Expression of 'The Most Virtuos (Efdal)' in the 
Context of the Discipline of Mushkilu'l-Hadith” 

Adem YERĠNDE 

Özet 

Eğitimde örnek ve model gösterme, iyi, güzel ve doğruyu benimsetip bunları taklide 
özendirme son derece önemlidir. Zira çocukların, gençlerin, hatta yetiĢkinlerin sosyal 
medyada; video, sinema, dizi, foto roman vb. yayın ve kültür vasıtalarında kendileri için 
model olarak değerlendirdikleri davranıĢ ve karakterleri nasıl taklit ettiklerine görmekteyiz. 
Hiç Ģüphesiz her yönüyle insanlık için üstün bir rehber olan Hz. Peygamber (s.a.s.) de bazı 
amelleri, ibadetleri, Ģahısları, zamanları ve mekânları, “en hayırlı, en üstün, en değerli…” 
olarak nitelemiĢtir.  

Hz. Peygamber‟in bu üstün değerleri takdim Ģeklini, farklı ilim ve kültür çevrelerinde 
yetiĢmiĢ, farklı dünya görüĢü ve zevklere, farklı kabiliyet ve yeteneklere, değiĢik karakter ve 
huylara sahip insanlara en üstün değerleri benimsetip gönüllerine yerleĢtirmek için yetiĢtikleri 
çevrelerin doğal ve sosyo-kültürel özellikleri, zaman ve mekan unsurları da dikkate alınarak 
takip edilmesi gereken bir eğitim ve terbiye yöntemi olarak değerlendirmek gerekir.  

ÇalıĢmada; Concordance‟da yer alan dokuz hadis kitabı ekseninde Hz. Peygamber‟in 
bazı ameller, değerler, Ģahıslar, zamanlar ve mekanlar için kullandığı ve “en üstün, en değerli, 
en faziletli” anlamına gelen “أـضً، خٍش، أدضٓ، أدت، أعظُ، أعٍى…” gibi lafızların MüĢkilü‟l-
Hadis ilkeleri çerçevesinde analitik anlam içeriği tespit edilerek te‟vil ve telifi yapılacaktır. 

Anahtar Kelimeler: Adem Yerinde, MüĢkilü‟l-Hadis, MüĢkil, Efdal, En Üstün. 

Abstract 

It is extremely important in education to show examples and models so as to be the 
good, the nice and the correct ones adopted and imitated. We see children, young people, even 
adults on social media; video, cinema, series, photo novel etc. how they imitate the behaviors 
and characters they consider as models for themselves in print and visual media.  

The Prophet Muhammad (pease be upon him) also described some deeds, worships, 
prayers, persons, times and places as "the best, the most virtuous, the most valuable...". It 
should be considered as an education and training method that should be followed by taking 
into account the elements of space and space. There is no doubt that the Prophet (pease be 
                                                 
 Ağrı Ġbrahim Çeçen Üniversitesi Ġslami Ġlimler Fakültesi, Arap Dili ve Belagatı Anabilim Dalı, Prof. Dr. 
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“«MÜŞKİLÜ’L-HADİS DİSİPLİNİ BAĞLAMINDA HADİSLERDEGÖRÜLEN ‹EN ÜSTÜN (أفضل)’ TABİRİNİN 
SEMANTİK TAHLİLİ» .................................................................... Prof. Dr. Âdem YERİNDE

upon him) in his training method taken into account the natural and socio-cultural 
characteristics of the environments his companions grew up in, in order to make these 
virtuous and good deeds and values to be adopted and reinforced in their hearts. Because they 
were brought up in different scientific and cultural environments, with different worldviews 
and tastes, with different abilities and talents, and with different characters and habits.  

The Prophet used words such as “أـضً، خٍش، أدضٓ، أدت، أعظُ، أعٍى…” for some deeds, 
values, prayers, persons, times and places meaning "the best, the most valuable, the most 
virtuous".  
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1. “MüĢkilü‟l-Hadis” Kavramı 
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  denir.1 "وزا
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tabir/ifade anlamında kullanılan “MüĢkîl”, özellikle güvenilir hadisler arasında görülen zahiri 
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disiplininde “âyetler arasında ilk bakıĢta var olduğu sanılan ihtilaf ve tenakuz durumuna” 
MüĢkil; bu gibi durumları inceleyen ilme de MüĢkilü'l-Kur'ân dendiği gibi. MüĢkilü‟l-Kur‟ân 
alanında ilk müstakil eser yazan Ġbn Kuteybe (ö. 276/889), aynı zamanda MüĢkilü‟l-
Hadis/Muhtelifü‟l-Hadis alanında da ilk eser yazan bilginlerdendir.3  

MüĢkilü‟l-Hadis/Muhtelifü‟l-Hadis alanında ilk eser yazan ise bir çok dalda olduğu gibi 
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Ġbn Te‟vilü muhtelifü‟l-hadis adlı eseriyle Ġbn Kuteybe (ö. 276/889), Müşkilü‟l-âsâr adlı 
eseriyle Tahâvî (ö. 321/933) ve Müşkilü‟l-hadis ve beyânühû adlı eseriyle Ġbn Furek (ö. 
406/1015) vermiĢlerdir. 

2. MüĢkilü'l-Hadis Ġlminin TeĢekkülünü Hazırlayan Etmenler 

MüĢkilü'l-Kur'ân gibi MüĢkilü‟l-Hadis ilmi de Ģüphesiz, dinî ve ilmî bir zaruretten 
doğmuĢtur. Hz. Peygamber‟in (s.a.s.) vefatının üzerinden çok geçmeden sahabe arasında 
yaĢanan Cemel Vakası (y. 36/656), Sıffîn SavaĢı (y. 37/657) ve Tahkim olayıyla Müslümanlar 
arasında oluĢan siyasî parçalanma, ileriki yıllarda fikrî ve itikâdî gruplaĢmalara dönüĢmüĢtür. 
I. (VII.) yüzyılda özellikle müteĢâbih ve müĢkil dini naslar (âyetler/hadisler) ekseninde 
Allah‟ın sıfatları, kaza-kader, hidayet, dalalet, irade hürriyeti vb. konuları etrafında yoğun 
kelamî tartıĢmalar meydana gelirken, müteakip yıllarda bu tartıĢmalara, özellikle “zenâdıka 
(zındıklar) ve melâhide (mülhitler)” adıyla anılan kimselerce ileri sürülen, naslar arasında 
tearuz ve tenakuz iddiaları da eklenmiĢtir. Bu iddiaların gerisinde yatan temel amaç, dini 
metinlerin çeliĢkiler barındırdığını göstererek onların ilahiliği ve mevsûkiyeti konusunda 
zihinlerde kuĢkular uyandırmaktır. Fakat ilk dönem Müslüman bilginler ilmî ve fikrî 
gayretleriyle bu tür çabaları etkisiz ve verimsiz bırakmayı baĢarmıĢlardır. 
                                                 
1  Tehânevî, Muhammed A‟lâ b. Ali et-Tehânevî, Keşşâfü ıstilâhâti‟l-fünûn, (nĢr. Lutfi Abdülbedî) Mısır 1872, 

IV, 166-167; Ahmedenkerî, Abdünnebi b. Abdürresûl el-Ahmedenkerî, Camiu'l-ulûm fi istilahâti'l-fünûn: 
Düstûru'l-ulemâ (nĢr. Kudbüddin Mahmud b. Ğiyaseddin Ali Haydarabadî), Beyrut 1395/1975, III, s. 266-
267. 

2  Ayhan TekineĢ, “Muhtelifü‟l-Hadis, DĠA, Ġstanbul 2006, 31/74. 
3  TekineĢ, “Muhtelifü‟l-Hadis, 31/75-76. 
4  Bkz. Bilal Aybakan, “ġâfiî”, DĠA, Ġstanbul 2010, XXXVIII, 230. 



10

“«MÜŞKİLÜ’L-HADİS DİSİPLİNİ BAĞLAMINDA HADİSLERDEGÖRÜLEN ‹EN ÜSTÜN (أفضل)’ TABİRİNİN 
SEMANTİK TAHLİLİ» .................................................................... Prof. Dr. Âdem YERİNDE

Gerek MüĢkilü‟l-Kur‟ân gerekse MüĢkilü‟l-Hadis alanında eserler veren Ġbn Kuteybe, 
meselâ, Te‟vilü müşkili‟l-Kur‟ân adlı eserini, Kur'ân'ı eleĢtirerek toplumda fitne ve fesat 
çıkarmak isteyen, ondaki müteĢâbih âyetleri kıt anlayıĢları, sakat görüĢleri ve önyargılı 
yorumlarıyla tahrif edip, sonra da Kur'ân‟da ihtilaf ve çeliĢkilerin, i‟râb ve nazım hatalarının 
bulunduğunu iddia eden, bu yolla Ġslam‟ın temel kaynağının güvenirliği hakkında kuĢku 
uyandırmak isteyen mülhitlere açık burhan ve kesin delillerle cevap vermek, halkın zihninde 
anlam kargaĢasına yol açan bazı âyetleri açıklamak amacıyla telif ettiğini belirtir.1 Ġbn 
Kuteybe‟nin Te‟vilü Muhtelifi‟l-Hadis‟ini de aynı amaçla yazdığı eserinin muhtevasından 
anlaĢılmaktadır. Daha sonra Ġbn Furek (ö. 406) bu amacı Müşkilü‟l-Hadis ve Beyanühû adlı 
eserinde daha açık bir Ģekilde belirtecektir.2  

Buna göre denilebilir ki, MüĢkilü‟l-Kur‟ân ilminin ortaya çıkmasına zemin hazırlayan 
sebepler, genel hatlarıyla MüĢkilü‟l-Hadis ilminin de teĢekkülü zorunlu kılmıĢtır. Bunlar da 
sahih hadislerin mevsûkiyeti konusunda kuĢku uyandırmak isteyen Ġslam muhalifi akımlara 
karĢı sahih hadisleri savunma, ayrıca hadislerde yer alan ve halkın zihninde karıĢıklığa yol 
açan bazı müĢkil ve müteĢâbih ifadeleri makul bir tarzda yorumlama ihtiyacıdır. MüĢkilü‟l-
Hadis türünde kaleme alınan eserlerin asıl telif amacı bu olmakla birlikte, bu gibi eserlerde 
yalnızca zahiren aralarında ihtilaf ve tenakuz durumu oluĢturan müĢkil lafızların teviliyle 
yetinilmediği, aynı zamanda Kur‟an, sahih sünnet, icma, akıl ve tarihi vakalarla olan ihtilaflar 
ve çözüm yollarına da genellikle yer verildiği görülür.3 

KuĢkusuz Kur'ân‟da ya da yine sonuç itibariyle vahiy eseri olan sahih Sünnet‟te hakiki 
ihtilaf ve tenakuzun varlığından bahsedilemez. Ġhtilaflı gibi gözüken sabit hadislerin 
muhakkak bir tevili ve yorumu vardır.4 Hakiki ihtilaf ve tenakuz (çeliĢki), Ebû Bekir es-
Sayrafî‟nin (ö. 330/941) tanımına göre: "Aynı kaynaktan çıkan iki ifadeden birinin, makul bir 
uzlaĢtırmaya imkân vermeyecek Ģekilde bütün yönlerden diğeriyle çeliĢmesidir."5 Kur‟ân‟da 
"Muhakkak ki sizler, çeliĢkili sözler (kavlün muhtelif) söylüyorsunuz!"6 âyetiyle sıradan 
insanların günlük söz ve davranıĢlarında, inanç ve düĢüncelerinde çeliĢkilere düĢtükleri ifade 
edilmiĢtir. Kur'ân ve sahih Sünnet hakkında bu tür ihtilaf ve çeliĢkilerden bahsedilemez. 
Aksine bunlarda, önceki Ģer'î bir hükmün sonraki Ģer'î bir hükümle tamamen veya kısmen ref'i 
(kaldırılması) anlamında nesih veya kapsam alanının daraltılması anlamında tahsisten 
bahsedilebilir ki, bu asla bir ihtilaf ve tenakuz anlamına gelmez. Asıl tenakuz, yukarıdaki 
tanımda da iĢaret edildiği gibi, aynı kaynaktan sadır olan iki sözden birinin nefyettiğini 
(olumsuzladığını) diğerinin ispat etmesidir. Bu durumda dahi gerçek bir tenakuzdan 
bahsedilebilmesi için her iki sözün ayrıca özne, nesne, yüklem, olay, yer ve zaman, hakikat 
veya mecaz bakımından da müĢterek olmaları gerekir. Buna göre özne, yüklem, yer ve zaman 

                                                 
1  Bkz. Ġbn Kuteybe, Te'vilü Müşkili‟l-Kur‟ân, (nĢr. Seyyid Ahmed Sakr), Kahire 1393/1973, s. 22-23. 
2  Ġbn Furek, Ebû Bekr b. Fûrek, Müşkilü‟l-hadis ve beyânühû, thk. Musa Muhammed Ali, 2. Bsk. Beyrut: 

Alemü‟l-kütüb 1405/1985, s. 37 vd. 
3  GeniĢ bilgi için bkz. Muhammed Divani, “Kaybolan Bir Ġlim Dalı: MüĢkilü‟l-Hadis”, Balıkesir Üniversitesi 

İlahiyat Fakültesi Dergisi = Journal of Balikesir University Faculty of Theology, 2018, cilt: IV, sayı: 2, s. 
105-125. 

4  Bkz. ġafiî, Muhammed b. Ġdris eĢ-ġâfiî, er-Risâle, thk. Ahmed Muhammed ġakir, Mısır 1358/1939, s. 173, 
216. 

5  Bkz. Suyûtî, Celaleddin es-Suyûtî, el-İtkân fî ulûmi‟l-Kur‟ân, nĢr. Musatafa Dîb el-Buğâ, Beyrut 1407/1987, 
II. 734. 

6  ez-Zâriyât, 51/8. 
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1  Bkz. Ġbn Kuteybe, Te'vilü Müşkili‟l-Kur‟ân, (nĢr. Seyyid Ahmed Sakr), Kahire 1393/1973, s. 22-23. 
2  Ġbn Furek, Ebû Bekr b. Fûrek, Müşkilü‟l-hadis ve beyânühû, thk. Musa Muhammed Ali, 2. Bsk. Beyrut: 

Alemü‟l-kütüb 1405/1985, s. 37 vd. 
3  GeniĢ bilgi için bkz. Muhammed Divani, “Kaybolan Bir Ġlim Dalı: MüĢkilü‟l-Hadis”, Balıkesir Üniversitesi 

İlahiyat Fakültesi Dergisi = Journal of Balikesir University Faculty of Theology, 2018, cilt: IV, sayı: 2, s. 
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216. 

5  Bkz. Suyûtî, Celaleddin es-Suyûtî, el-İtkân fî ulûmi‟l-Kur‟ân, nĢr. Musatafa Dîb el-Buğâ, Beyrut 1407/1987, 
II. 734. 

6  ez-Zâriyât, 51/8. 

bakımından aynı olayla ilgili olmayan iki söz arasında hakiki bir tenakuzdan 
bahsedilemeyeceği gibi biri hakikat diğeri mecaz olan iki ifade arasında da hakiki bir 
tenakuzun varlığından bahsedilemez.1 

3. Naslar Arasında Görülen Zahiri Ġhtilaf ve Tearuzu Giderme Yolları 

Âyetler arasında görülen ihtilâfların giderilebilmesi için te‟vil, tahsis veya nesih yoluna 
baĢvurulur. Özellikle itikadî ve ahlâkî konulara iliĢkin iĢkâllerde te‟vile müracaat edilirken, 
ahkâm âyetlerindeki iĢkaller tahsis veya nesih yöntemiyle giderilmeye çalıĢılır. Meselâ 
Mekke‟ye girenlerin emniyette olduğunu belirten âyetle (Âl-i Ġmrân 3/97) öldürülenler 
hakkında kısasın farz kılındığını ifade eden âyet (el-Bakara 2/178) arasında böyle bir iĢkâl söz 
konusudur. Burada nesh olduğu düĢüncesiyle ikinci âyetin hükmü esas alınır yahut tahsis 
yoluyla kısas cezasına çarptırılanlar ilk âyetin kapsamı dıĢında tutulur.  

Hadisler arasında görülen ihtilaf ve iĢkâl durumlarını gidermek için ise bu telif 
yöntemine, hadislerde sübut sorunu da bulunduğundan, bir de tercih eklenir. Yani iki hadis 
tearuz oluĢturduğunda, “Kelamın i‟mali ihmalinden evladır (Mecelle 60)”2 Külli kaidesince, 
araları öncelikle te‟vil veya tahsis yöntemiyle telif edilir. Bu mümkün değilse, nesih yöntemi 
uygulanır. Bu da mümkün değilse, yine “kelamın i‟mali mümkün değilse ihmal edilir” 
(Mecelle 62) külli kaidesince, tercih sebepleri dikkate alınarak hadislerden biri esas alınır, 
diğeri terk edilir. 

Konuyla ilgili ilk eseri veren Ġmam ġafiî‟nin İhtilafü‟l-Hadis‟inde müĢkil ve muhtelif 
hadislerde görülen zahirî tearuzu kaldırmak için baĢvurduğu telif ve tevil yöntemi detaylı 
olarak incelenirse, bu çerçevede Kur‟an‟ı hakem kabul ettiği, usul açısından rivayetleri 
inceleyip ona göre değerlendirdiği, nesih ilkesini kullandığı, fıkıh usulü temel ilkelerine 
baĢvurduğu, ruhsat ilkesini kullandığı, bir vecihle de olsa Arap dili kurallarına dayandığı, 
hadislerden birinin sahabe uygulamasıyla teyit edilmesini önemsediği, bazı sahabilerin daha 
fazla bilgiye sahip olabileceğini göz önünde bulundurduğu görülür.3 

I. Hadislerde Geçen “En Üstün/Efdal” Tabirleri 

Hz. Peygamber (s.a.s.) çeĢitli münasebetlerle serdettiği sözlerinde birden fazla dinî ve 
ahlakî değer, amel, kiĢi, gün, zaman ve mekân için “en üstün, en faziletli, en hayırlı” anlamına 
gelen ifadeler kullanmıĢtır. Bu ifadeler mutlak olarak değerlendirildiğinde, ilk bakıĢta çeliĢki, 
ihtilaf ve tenakuz intibaı vermektedir. Bildiride Hz. Peygamber‟in (s.a.s.) bu tür ifadelerinin 
semantik tahlili yapılacak, söz konusu ifadelerin gerçek bir tenakuz veya ihtilaf mı yoksa 
filolojik yorum ve örfî kullanımla ilgili zahiri bir ihtilaf mı? oluĢturduğu tespite çalıĢılacaktır. 

Hz. Peygamber (s.a.s.) “en üstün” anlamında genellikle “Efdal (ًأـض:En üstün) ve 
“Hayr (خٍش: En hayırlı) tabirlerini kullanmakla beraber, yerine göre aynı anlam içeriğine sahip 
“Ekmel (ًّأو: En mükemmel) , Ehabb (أدّت: En sevilen), Ahsen(ٓأدض: En güzel), Ekram (َأوش: 
En yüce), A‟zam (ُأعظ: En büyük), A‟lâ (أعٍى: En üstün, en yüce), A‟ceb (أعجت: En 
                                                 
1  GeniĢ bilgi için bkz. Adem Yerinde, “Ġlk BakıĢta ÇeliĢki Görünümü Veren MüĢkil Âyetler Ve Etrafında 

OluĢan Bilimsel Edebiyat”, Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 16 / 2007, ss. 29-61, s. 34. 
2  Bu prensibi Ġmam ġafiî İhtilafü‟l-Hadis‟inde dile getirmiĢtir. Bkz. ġâfiî, Muhammed b. Ġdrîs eĢ-ġafiî, el-

Ümm (Ġhtilafü‟l-Hadis), thk. Rifat Fevzi Abdülmuttalib, el-Mansûra; Darü‟l-Vefâ, 1422/2001, X, 40. 
3  Detay için bkz. Hasan el-Kassâb, “İhtilâfü‟l-Hadis li‟l-İmam eş-Şâfiî ve Menhecühû fî der‟i‟lt-te‟aruz”, 

Mecelletü Darü‟l-Hadisi‟l-Hasaneyye, Fas: Rabat 14 ġa‟ban 1419/03 Aralık 1998, sayı: 15/329-375.  
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beğenilen), Atyeb (أطٍت: En hoĢa giden), EĢraf (أششؾ: En Ģerefli) Seyyi d (صٍذ: Efendi), Lâ ıdle 
lehû (ٌٗ ال عذي: EĢsiz), Ra‟sü‟l-emr (سأس األِش: Zirve, her Ģeyin baĢı), Lâ… fevkah (ٗال... ـٛل: … 
daha üstünü yoktur) gibi tabirleri de sıklıkla kullanmıĢtır.  

ًَ  lafzı, sözlükte “üstün oldu, erdemli oldu” gibi anlamlara gelen أـضً ـْضال -ٌفُضً  –ـَُض  
fiilinin ism-i tafdil yapısı olup dilde; “en üstün, en faziletli” anlamlarını ifade eder.1 Hz. 
Peygamber (s.a.s.) söz ve davranıĢların üstünlüklerini belirtmek için en fazla bu tabiri 
kullanmıĢtır.  

 tabiridir. Sözlükte “Hayır ve (en hayırlı) خٍش yerine en sık kullandığı tabir ise ”أـضً“
hasenat sahibi oldu, hayırlı oldu” anlamlarına gelen  خٍْش–ٌخٍش  –خبس  fiilinin ismi tafdil yapısı 
olan خٍش tabiri dilde; “En hayırlı, en yararlı” anlamını ifade eder.2 

Buharî Ģarihlerinden Kirmanî (ö. 786/1384) bu iki tabirin de ismi tafdil yapısında 
olduğunu; ancak ًأـض tabirinin sevapça daha fazla anlamına geldiğini ve kıllet/azlık 
mukabilinde kullanıldığını; خٍش tabirinin ise daha faydalı, daha yararlı anlamına geldiğini ve 
Ģer ve zarar mukabilinde kullanıldığını belirtir.3 

Üzerinde çalıĢtığımız hadislerde gerek bu iki tabir gerekse yukarıda iĢaret edilen diğer 
tabirlerden her biri kendi anlam içeriği çerçevesinde; “en üstün, en değerli, en faziletli, en 
yüce, en hayırlı, en büyük…” gibi bir anlamda kullanılmıĢtır. Hz. Peygamber (s.a.s.) bu 
tabirleri iman, Kur‟an, sünnet, ilim, sabır, tövbe, zikir, dua, namaz, zekât, oruç, hac, cihat, 
hicret, köle azadı, bazı adabı muaĢeretler, alıĢveriĢ türleri, kimi giyecek, yiyecek ve içecekler, 
tedavi yöntemleri, bazı Ģahsiyetler, zamanlar ve mekânlar için kullanmıĢtır. O bu açıklamaları 
bazen doğrudan bazen de kendisine yöneltilen veya kendisinin ortaya attığı bir soru üzerinden 
yapmıĢtır. 

Bu bağlamda varit olan hadislere birkaç örnek vermek konunun anlaĢılması bakımından 
faydalı olacaktır:  

َْ َثأثً ٘شٌشح؛ أْ ﴿عٓ  َٚصْجُعٛ ُْ ِثْضٌع  َّب ِٗ َٚصٍَُّ لبي: "اإِلٌ ٍْ َ٘ب إٌجً َصٍّى اهلُل َعٍَ َٚأْدَٔب  ، ُٗ َٗ إالَّ اٌٍَّ َٙب اَل إٌَ ـْضٍُ بًثب: أ
 َٓ ِِ َٚاٌذٍَبُء ُشْعجٌخ  ِٓ اٌطَِّشٌِك ،  ُِ ع َِبَطُخ اٌَعْظ ِْ"﴾إ  اإِلٌّب

“Ebû Hüreyre bildiriyor: Peygamber (s.a.s.) buyurdu ki: «Ġman yetmiĢ küsurdur. En 
üstünü lâ ilahe illallah (Allah‟tan baĢka ilah yoktur) sözünü söylemektir. En düĢüğü de 
yoldaki kemikleri kaldırıp atmaktır. Hayâ da imanın bir eseridir.»”4 

Hadiste imanın birer eseri olarak ortaya çıkan erdemli davranıĢlar da iman kapsamında 
değerlendirilmiĢ ve efdal tabiri kullanarak bunun en üstünü olarak “la ilahe illah” sözünü, bir 
baĢka deyiĢle, kelime-i tevhidi ikrara iĢaret edilmiĢtir. 

                                                 
1 Ġbn Manzur, Ebü‟l-Fazl Cemâlüddîn Muhammed b. Mükerrem, Lisanü‟l-Arab, I-XV, Beyrut 1300/1882, “fdl” 

md. XI, 524. 
2  Bkz. Ġbn Manzur, Lisanü‟l-Arab, “hyr” md. IV, 264. 
3  Kirmânî, ġemĢüddin Muhammed b. Yusuf b. Ali el-Kirmânî, el-Kevâbidü‟d-derârî fî şerhi Sahihi‟l-Buhârî, 

I-XXV, Beyrut 1981, I, 90-92. 
4  Ahmet b. Hanbel, Müsned, II, 414. Hadisin varyantları için bkz. Müslim, “Ġman” 58; Ebû Davud, “Sünne” 

14; Ġbn Mâce, “Mukaddime” 9; Nesâî, “Ġman” 16. 
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1 Ġbn Manzur, Ebü‟l-Fazl Cemâlüddîn Muhammed b. Mükerrem, Lisanü‟l-Arab, I-XV, Beyrut 1300/1882, “fdl” 

md. XI, 524. 
2  Bkz. Ġbn Manzur, Lisanü‟l-Arab, “hyr” md. IV, 264. 
3  Kirmânî, ġemĢüddin Muhammed b. Yusuf b. Ali el-Kirmânî, el-Kevâbidü‟d-derârî fî şerhi Sahihi‟l-Buhârî, 

I-XXV, Beyrut 1981, I, 90-92. 
4  Ahmet b. Hanbel, Müsned, II, 414. Hadisin varyantları için bkz. Müslim, “Ġman” 58; Ebû Davud, “Sünne” 

14; Ġbn Mâce, “Mukaddime” 9; Nesâî, “Ġman” 16. 

ًَ ﴿عٓ أثً ٘شٌشح لبي: "ُص ُّ ِئ َِبَرا؟ اٌَِّج  َّ ِٗ. َلبَي: ُث ََٚسُصٌِٛ ٌْ ِثبهلِل  َّب ًُ؟ َلبَي: إٌ ـَْض َّبِي َأ صٍى اهلل عٍٍٗ ٚصٍُ: ًأيُّ اٌَْأْع
َِْجُشٌٚس"﴾ َِبَرا؟ َلبَي: َدجٌّ   َّ ًِ اهلِل. َلبَي: ُث َٙبُد ـًِ َصِجٍ َّ اٌِْج  َلبَي: ُث

“Ebû Hüreyre naklediyor: «Peygamber‟e (s.a.s.) „Amellerin hangisi daha üstündür?‟ 
diye soruldu. „Allah‟a ve resulüne iman etmektir.‟ buyurdu. „Sonra hangisidir?‟ diye soruldu. 
„Allah yolunda cihat etmektir.‟ buyurdu. „Sonra hangisidir?‟ diye soruldu. „Kabul olunan 
hacdır.‟ buyurdu.»” 

Her iki hadiste de “efdal” tabiri kullanılarak “Allah‟a iman etmek” en üstün amel olarak 
değerlendirilmiĢtir. 

ٌََٚب ِاعٓ ثٛثبْ لبي: لبي سصٛي اهلل صٍى اهلل عٍٍٗ ٚصٍُ: "﴿ ُُ اٌصٍََّبَح  َّبٌُِى ٍَْش أْع َّ َخ ُّٛا َأ َٚاْعٍَ ْٓ ُرْذُصٛا  ٌََٚ ُّٛا  ْصَزِمٍ
ُُٛضِٛء ـُِظ َعٍَى اٌْ ٌٓ"﴾ ٌَُذب ِِ ُِؤ  إٌَّب 

“Sevbân bildirmektedir: Resûlullah (s.a.s.) buyurdular ki: “Dosdoğru olun. Bütün 
iyilikleri yapmaya güç yetiremezsiniz. Ama bilin ki sizin yapacağınız amellerin en üstünü 
namazdır. Ancak mümin olan abdest üzere olur.”1 

Hadis Abdullah b. Amr tarikiyle “…  َّ ُُ اٌصَّالَحِٓ أـضً ٚاعٍَّٛا أ أعّبٌُِى  … (Bilin ki en üstün 
amellerden biri de namazdır.)” ifadesiyle nakledilmiĢtir.2 

Yine “Efdal” ve “Hayr” kelimeleri en üstünü, en değerliyi bildirmek için hadislerde 
sıklıkla birbiri yerine kullanılır. Mesela; 

َٓ خٍُش اٌصَّذلِخ عٓ َظ﴿عٓ دىٍُ ثٓ دزاَ لبي: لبي سصٛي اهلل صٍى اهلل عٍٍٗ ٚصٍُ: " ِِ ٌٍْش  ٍَب َخ ٍَُذ اٌُْعٍْ َٚاٌْ ِْٙش ِؼًٕى ، 
ْٓ َرُعُٛي"﴾ َّ َٚاْثَذْأ ِث ٍَِذ اٌضُّْفٍَى   اٌْ

“Hakîm b. Hizâm anlatıyor: Allah Resûlü (s.a.s.) buyurdular ki: «En hayırlı sadaka 
ihtiyaç fazlasından verilen sadakadır. Veren el alan elden üstündür. Önce geçindirmek 
zorunda olduklarının ihtiyacını gör.»”3 

Hadisi, Ġbn Hanbel (III/434), Müslim ve Nesâî varyantlarında   ًأـض tabiriyle varit 
olmuĢtu4  

ُْ"﴾: "َأملسو هيلع هللا ىلصبي سصٛي اهلل لبي: ل أثً ٘شٌشحعٓ ﴿ ِٙ ُْ ٌَِِٕضبِئ ُْ ِخٍَبُسُو َِٚخٍَبُسُو ُْ ُخٍُمًب،  ُٙ َّبًٔب َأْدَضُٕ َٓ إٌ ٍِٕ ِِ ُّْؤ ًُ اٌْ َّ  ْو

“Ebû Hüreyre naklediyor: Allah Resûlü (s.a.s.) buyurdular ki: «Müminlerin imanı en 
mükemmel olanı, ahlakça en üstün olanlarıdır. En hayırlıları, kadınlarına karĢı en iyi 
davrananlarıdır.»”5 

Hadisin AiĢe varyantı; 

 َّ ُْ ُخٍُمًب،"ِإ ُٙ َٓ َأْدَضُٕ ٍِٕ ِِ ُّْؤ ًِ اٌْ َّ ْٓ َأْو ِِ "ِٗ ٍِْ٘ ُْ َعٍَى َأ ُٙ ٌَْطُف  ََٚأ

                                                 
1 Ġbn Mâce, “Tahâre” 4; Ġmam Malik, Muvatta‟, “Tahâre” 36 (Mürsel). 
2 Bkz. Ġbn Mâce, “Tahâre” 4. 
3 Ahmet b. Hanbel, Müsned, III, 402, 434; Dârimî, “Zekât” 22; Müslim “Zekât” 95; Nesâî, “Zekât” 60. 
4 BaĢka örnekler için bkz. Adem Yerinde, “Hz. Peygamber‟in En Üstün Diye Niteledikleri”, (BasılmamıĢ 

Yüksek Lisans Tezi), Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ġstanbul 1992, s. 47-49. 
5 Ahmed b. Hanbel, Müsned, II, 250, 472, 527; Dârimî, “Rikâk” 74; Ebû Davud, “Sünne” 16; Tirmizî, “Radâ‟” 

11.- 
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(KuĢkusuz ahlakı en üstün olup ailelerine karĢı en naz davranan imanı en mükemmel 
olan müminlerdendir.) 

Ġfadeleriyle varit olmuĢtur.1 

ِٓ َعجَّبٍس  ِٓ اْث َّْذُخ ؛﴿َع ِٗ ؟ َلبَي: " اٌَْذٍِِٕفَُّخ اٌضَّ ِْ َأَدتُّ ِإٌَى اٌٍَّ ِٗ: َأيُّ اٌَْأْدٌَب ٍْ ُٗ َعٍَ ِٗ َصٍَّى اٌٍَّ  ﴾لًٍ ٌَشُصُٛي اٌٍَّ

“Ġbn Abbas naklediyor: «Resulullah‟a (s.a.s.) „Allah hangi dini/itaati daha çok sever?‟ 
diye soruldu. O da: „Kolaylık dini olan Hanifliği (Ġslam‟ı)‟ buyurdu.»”2 

Bazı hadislerde Efdal ve Ehabb tabirleri raviler tarafından birbirleri yerine 
kullanılmıĢtır. Mesela; 

ْٚ َأَدتُّ إٌَى اهلِل؟ َلبَي: َاٌصَّاَلُح َعٍَى ُٗ ﴿)عٓ عجذ اهلل ثٓ ِضعٛد( َأَّ  ًُ َأ ـَْض ًِ َأ َّ َّ صٍى اهلل عٍٍٗ ٚصٍُ: "َأيُّ اٌَع َصَأَي اٌَِّج
َٙب"﴾  ٍََِمبِر

“(Abdullah b. Mes‟ûd) «Peygamber‟e (s.a.s.), „En faziletli ya da Allah‟ın en çok sevdiği 
amel hangisidir?‟ diye sordu. „Vaktinde kılınan namazdır‟ buyurdu.»”3 

Hadisinde Efdal ve Ehabb tabirleri birbirinin yerine kullanılmıĢtır. 

ُِ صٍى اهلل عٍٍٗ ٚصٍُ ٌَُمُٛي:  ِّْعُذ أَثب اٌَْمبِص ُْ إْص﴿)عٓ أثً ٘شٌشح( َص ٍُْشُو ُٙٛا﴾َخ ـَُم ُْ َأْخٍَبًلب إَرا  ًِب َأَدبِصُُٕى  ٍَب

“(Ebû Hüreyre‟den) Ben Ebü‟l-Kasım‟ı (s.a.s.) Ģöyle buyururken iĢittim: «Sizin en iyi 
Müslümanınız, dinde irfan sahibi olmak Ģartıyla en güzel ahlaka sahip olanınızdır.»”4 

ُِ  ﴿عٓ أثً ٘شٌشح؛ ُ٘ َُ اٌَّبِس؟، َلبَي: َأْرَمب ْٓ َأْوَش َِ ُّ صٍى اهلل عٍٍٗ ٚصٍُ:  ًَ اٌَِّج  ﴾...""ُصِئ

“Ebû Hüreyre bildiriyor: «Peygamber‟e (s.a.s.) „Ġnsanların en üstünü/değerlisi kimdir?‟ 
diye soruldu. „En muttaki olanlarıdır.‟ buyurdu.»”5 

ُُ َأْجًشا؟  ـَمبَي: "ٌب َسصَٛي اهلِل، َأيُّ اٌصََّذَلِخ َأْعَظ  ،َُ ََٚصٍَّ ُٗ عٍٍٗ  ِّ َصٍَّى اٌٍَّ ًٌ إٌى إٌج ْْ ﴿َجبَء َسُج ُٗ، َأ ََٚأِثٍَه ٌَُزَٕجَّأَّ َِب  ـَمبَي: َأ
ًُ اٌَجَمبَء..."﴾ ُِ ََٚرْأ َْٔذ َصِذٌٍخ َشِذٌٍخ؛ َرْخَشى اٌَفْمَش،  ََٚأ  .…َرَصذََّق 

“Bir adam Peygamber‟e (s.a.s.) gelerek; «Ya Resûlallah hangi sadaka daha sevaptır? 
diye sordu. Peygamber de (s.a.s.); „Hay hay! Hemen söyleyeyim. Sağlığın sıhhatin yerinde ve 
pintiliğin üzerinde iken, daha yaĢamayı umut edip fakirlikten korktuğun bir zamanda verdiğin 
sadakadır…‟ buyurdu.»”6 

ًَ َأيُّ اٌَْأ َّ صٍى اهلل عٍٍٗ ٚصٍُ ًصِئ َّ اٌَِّج ًِّ؛ "َأ ًُ؟... ﴿عٓ عجذ اهلل ثٓ ُدْجِشً اٌَخْثَع ـَْض َّبِي َأ ًِ أْشَشُؾ؟ ْع ـََأيُّ اٌَْمْز  ًَ ِلٍ
﴾".ُٖ َٛاُد َُٚعِمَش َج  ُٗ ُِ ِْ٘شٌَك َد ْٓ أ َِ  َلبَي: 

                                                 
1  Bkz. Ahmed b. Hanbel, Müsned, VI, 47, 99; Tirmizî, “Ġman” 6. 
2  Ahmed b. Hanbel, Müsned, I, 236; Buharî, “Ġman” 29. 
3  Dârimî, “Salât” 24; Buharî, “Cihad” 1, “et-Tevhid” 48; Müslim, “Ġman” 14; Tirmizi, “Birr” 2. 
4  Ahmed b. Hanbel, Müsned, II, 467, 469, 481. 
5  Ahmed b. Hanbel, Müsned, II, 431; Buhârî, “Enbiyâ” 8, 14, 18; “Menâkıb” 1; Müslim, “Fezâil” 168. 
6  Ahmed b. Hanbel, Müsned, II, 231, 250, 415; Buhârî, “Zekât”, 11; “Vesâyâ”, 7; Müslim, “Zekât” 92, 93; Ebû 

Davud, “Vesâyâ” 3; Nesâî, “Zekât”, 6; “Vesâyâ”, 1. 
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1  Bkz. Ahmed b. Hanbel, Müsned, VI, 47, 99; Tirmizî, “Ġman” 6. 
2  Ahmed b. Hanbel, Müsned, I, 236; Buharî, “Ġman” 29. 
3  Dârimî, “Salât” 24; Buharî, “Cihad” 1, “et-Tevhid” 48; Müslim, “Ġman” 14; Tirmizi, “Birr” 2. 
4  Ahmed b. Hanbel, Müsned, II, 467, 469, 481. 
5  Ahmed b. Hanbel, Müsned, II, 431; Buhârî, “Enbiyâ” 8, 14, 18; “Menâkıb” 1; Müslim, “Fezâil” 168. 
6  Ahmed b. Hanbel, Müsned, II, 231, 250, 415; Buhârî, “Zekât”, 11; “Vesâyâ”, 7; Müslim, “Zekât” 92, 93; Ebû 

Davud, “Vesâyâ” 3; Nesâî, “Zekât”, 6; “Vesâyâ”, 1. 

“Abdullah b. HubĢî el-Has‟amî anlatıyor: «Peygamber‟e (s.a.s.); „Amellerin hangisi 
daha faziletlidir?‟ diye soruldu .... „Hangi ölüm daha Ģereflidir?‟ diye soruldu. „(SavaĢ 
meydanında) Kanı dökülen ve atı kesilenin ölümü‟ buyurdu.»1 

Konunun özünden sapmamak ve çalıĢmanın hacmini geniĢletmemek için hadisi 
Ģeriflerde “en üstün, en faziletli…” anlamında kullanılan tabirlere verdiğimiz bu örneklerle 
yetinelim. Bu konuda daha fazla örnek için “Hz. Peygamber‟in En Üstün Diye Niteledikleri” 
isimli yüksek lisans tezimize (Ġstanbul 1992) baĢvurulabilir. 

II. Hadislerde En Üstün Diye Nitelendirilen BaĢlıca Amel, Değer ve Varlıklar 

Ġnceleme konusu yapılan hadisler, üstünlük ifadeleri olarak tespit edilen yukarıdaki 
tabirler esas alınarak Kütüb-i Tis‟a‟nın (Sahih-i Buhârî, Sahih-i Müslim, Sünen-i Ebû Davud, 
Sünen-i Nesâî, Sünen-i Tirmizî, Sünen-i Ġbn Mâce, Sünen-i Dârimî, Malik‟in Muvatta‟sı, Ġbn 
Hanbel‟in Müsned‟i) fihristi Concordance temelinde yapılan taramayla tespit edilmiĢtir. Bu 
yöntemle 231 hadis tespit edilmiĢtir. Bazı tabirler birden fazla hadiste birlikte yer almıĢtır.  

Dinî-ahlakî değerler, ibadetler, âdâb-ı muaĢeret, kiĢiler, günler, zamanlar ve mekânlar 
gibi hayatın hemen her alanını konu alan efdaliyet hadislerinin 16‟sında Allah‟a iman en 
üstün değer/amel olarak değerlendirilirken, 19 hadiste Kur‟an‟ın en üstün, en güzel kelam 
olduğu belirtilmiĢ, ayrıca Ġhlas, Muavviteyn ve ayete‟l-Kürsî gibi, bazı Kur‟an sûreleri ve 
âyetleri de bu anlamda bir derecelendirmeye tabi tutulmuĢtur.2 

Yine bir hadiste Hz. Peygamber‟in (s.a.s.) yolu, en güzel yol olarak nitelendirilirken, 6 
hadiste en faziletli amel olarak Kur‟an/ilim öğrenmeye teĢvik edilmiĢ, bir hadiste insana 
verilen en hayırlı hasletin sabır olduğu belirtilmiĢ, 17 hadiste de tövbe, zikir ve bazı duaların 
en hayırlı/faziletli olduğuna iĢaret edilmiĢtir. Bu bağlamda örneğin, Allah Elçisi (s.a.s.) bir 
hadislerinde: “En üstün zikir, lâ ilahe illallah; en faziletli dua da el-Hamdü lillah‟dır” 
buyurmuĢtur.3 

Ġbadetler içinde namazla ilgili 27 hadis tespit edilmiĢtir. Bu hadislerde genellikle 
vaktinde kılınan namaz en üstün amel olarak nitelendirilirken, bazı hadislerde ayrıca namazın 
usul ve erkânı içinde bazı vakitler, mekanlar, dua ve uygulamalar öne çıkarılmıĢtır.4  

Namazdan sonra hakkında en üstün nitelemesi geçen ibadet, zekattır. Bu konuda tespit 
edilen 20 kadar hadis incelenirse, toplumun hemen her kesiminin kendi Ģartlarına uygun bir 
“en üstün” zekat veya sadaka türüne ulaĢabileceği görülür. Sağlıklı iken ihtiyaç sahiplerine 
bağıĢta bulunmak “en üstün sadaka” olarak nitelendirilirken, iyilik yolunda emek sarf etmek, 
ilim öğrenmek ve öğretmek, hatta bir babanın muhtaç kızına bakması dahi en faziletli sadaka 
olarak değerlendirilmiĢtir.5 

En üstün diye nitelendirilen bir diğer ibadet de oruçtur. Bu konuda tespit edilen 13 
hadiste orucun dengi hiçbir amel bulunmadığı belirtilirken, ayrıca oruçlar arasında da bir 
                                                 
1  Ahmed b. Hanbel, Müsned, III, 411; Dârimî, “Salât”, 135; Ebû Davud, “Kıyâmü‟l-leyl” 24; Nesâî, “Ġman” 1, 

“Zekât” 49. 
2  Yerinde, agt., 52. 
3  Ġbn Mâce, “Edeb” 55. 
4  Yerinde, agt., s. 54. 
5  Yerinde, agt., s. 55. 
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“«MÜŞKİLÜ’L-HADİS DİSİPLİNİ BAĞLAMINDA HADİSLERDEGÖRÜLEN ‹EN ÜSTÜN (أفضل)’ TABİRİNİN 
SEMANTİK TAHLİLİ» .................................................................... Prof. Dr. Âdem YERİNDE

derecelendirmeye gidilmiĢ, örneğin, en üstün oruç olarak Ramazan ayında tutulan oruç 
gösterilmiĢtir.1  

Yine bazı hadislerde hac ibadeti de Allah‟a iman ve onun yolun yolunda cihatla birlikte 
en üstün amel olarak nitelendirilmiĢtir. Hacla ilgili tespit edilen 8 hadiste ayrıca en faziletli 
hac menâsikinin telbiye getirmek ve kurban kesmek olduğu belirtilmiĢtir.2  

Kurban ibadetiyle ilgili de bir hadis tespit edilmiĢtir. Hadiste en faziletli kurbanın 
boynuzlu koç kesmek olduğuna vurgulanmıĢtır. 

Hadislerde üzerinde en fazla durulan üstün amellerden biri de farklı türleriyle cihattır. 
Cihatla ilgili tespit edilen 33 hadiste, genelde, Allah‟a imanla birlikte onun yolunda cihat 
etmek en üstün amel olarak değerlendirilmiĢtir. Cihat türleri arasında yerine göre zalim bir 
hükümdar karĢısında hakkı haykırmak en üstün olarak değerlendirilirken, yerine göre de 
kiĢinin küfre karĢı malı ve canıyla mücadele etmesi en üstün olarak görülmüĢ, ayrıca cihat 
vasıtaları arasında da bir derecelendirme yapılmıĢtır.3 

Hicretle ilgili tespit edilen 7 hadiste genellikle en üstün hicretin haramlardan sakınmak 
olduğu belirtilmiĢtir.4  

5 hadiste de bir sosyal dayanıĢma örneği olarak köle azadına vurgu yapılmıĢ, en faziletli 
azadın, en değerli köleyi azat etmek olduğu belirtilmiĢtir.5 

Adab-ı muâĢeretle ilgili tespit edilen 53 hadiste genel olarak güzel ahlak sahibi olmak, 
komĢu hukukuna riayet etmek, öfkeyi kontrol etmek, alacak verecek hususunda hoĢgörülü 
olmak, yönetimde adaleti sağlamak, karĢılıklı sevgi ve saygıyı korumak, Allah için sevmek ve 
buğzetmek, kötü sözlerden sakınmak, kendisi için istediğini baĢkası için de istemek, 
misafirperverlik, temiz kalplilik, arabuluculuk, evliliği kolaylaĢtırmak vs. değerler üzerinde 
durulmuĢtur.6 

Ticari hayatla ilgili tespit edilen 8 hadiste genel olarak el emeğinin en üstün kazanç 
olduğuna vurgu yapılmıĢtır.7 

Yiyecekler, içecekler ve giyecekler alanında tespit edilen 10 hadiste yerel örflere ve 
coğrafi Ģartlara uygun olarak beyaz giysiler, ismid sürmesi, sırt eti, tatlı ve soğuk içecekler, 
misk gibi kokular öne çıkarılmıĢtır.8  

Tıp ve tedavi alanında tespit edilen 2 hadiste de hacamat, ledüd, burum damlası, müshil 
ilacı gibi ilaçlar ve tedavi yöntemlerine iĢaret edilmiĢtir.9 

                                                 
1  Bkz. Yerinde, agt., s. 55. 
2  Bkz. Yerinde, agt., s. 55. 
3  Bkz. Yerinde, agt., s. 56. 
4  Bkz. Yerinde, agt., s. 57. 
5  Bkz. Yerinde, agt., s. 57. 
6  Bkz. Yerinde, agt., s. 57-58. 
7  Bkz. Yerinde, agt., s. 58. 
8  Bkz. Yerinde, agt., s. 58. 
9  Bkz. Yerinde, ag.t., ay. 
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1  Bkz. Yerinde, agt., s. 55. 
2  Bkz. Yerinde, agt., s. 55. 
3  Bkz. Yerinde, agt., s. 56. 
4  Bkz. Yerinde, agt., s. 57. 
5  Bkz. Yerinde, agt., s. 57. 
6  Bkz. Yerinde, agt., s. 57-58. 
7  Bkz. Yerinde, agt., s. 58. 
8  Bkz. Yerinde, agt., s. 58. 
9  Bkz. Yerinde, ag.t., ay. 

Zamanlar ve mekanlar konusunda tespit edilen 28 hadiste en hayırlı çağın Hz. 
Peygamber‟in (s.a.s.) yaĢadığı çağ, en hayırlı ayın Ramazan ayı, en üstün günün Cuma günü, 
bazen kurban bayramı günü, teĢrik günleri ve Zilhiccenin ilk on günü olduğu belirtilmiĢtir. 
Ġbadet için en iyi zamanın da gece yarısı veya fecir anı olduğuna iĢaret edilmiĢtir. 

Yerlerle ilgili Mekke‟nin en hayırlı yer olduğu belirtilir. Bazı rivayetlerde ġam‟ın, 
cennetler arasında da Firdevs‟in en faziletli yer olduğu belirtilir.1 

ġahıslara dair tespit edilen 11 hadiste Muhammed ümmetinin en hayırlı ümmet, Bedir 
gazilerinin en üstün Müslümanlar, yine Hudeybiye seferine katılanlar en üstün kiĢiler olarak 
nitelendirilmiĢlerdir. Bu bağlamda fert olarak peygamberlerden Ġbrahim (a.s.), sahabeden Ebû 
Bekir ve Ömer‟in isimleri en üstün kiĢiler olarak dikkat çekmektedir. Hz. Peygamber (s.a.s.) 
Sa‟d b. Muaz için de benzer ifadeler kullanmıĢtır. 

Kadınlardan da, KureyĢ kadınlarının üstünlükleri dile getirilirken, özel olarak Meryem 
ve Hatice‟nin isimleri dikkati çekmektedir.2 

II. Hadislerde Birden Fazla Değer, Amel ve Varlıkların En Üstün Diye 
Nitelendirilmesinin Semantik Ġzahı 

Hz. Peygamber (s.a.s.) farklı zaman ve zeminlerde çeĢitli münasebetlerle birden fazla 
dinî-ahlakî değer, amel, davranıĢ, mekân, zaman, kiĢi ve millet için “en üstün, en değerli, en 
faziletli” vb. tabirler kullanmıĢtır. Bu mutlak olarak Hz. Peygamber‟in (s.a.s.) sözleri ve 
davranıĢlarında bir ihtilaf ve çeliĢki bulunduğu anlamına gelmez. Konuyla ilgili hadislerin 
muhtelif varyantları, sebeb-i vürûdları, Hz. Peygamber‟in risâlet görevinin mahiyeti ve 
yaĢadığı dönemin sosyo-kültürel ve siyasal Ģartları dikkate alındığı ve bir iletiĢim aracı olarak 
dil olgusu göz önünde bulundurulduğu zaman, ortada gerçek bir ihtilaf ve tenakuzun 
bulunmadığı görülür. Söz konusu hadisler ve içerikleri gerek dilin örfi kullanımı ve gerekse 
tevil ve telif yöntemleri çerçevesinde pekala izah edilebilir, zahiri tearuz giderilebilir. 

Allah Resûlü (s.a.s.) kendisine yöneltilen bir soru üzerine veya doğrudan kendisi soru 
sorarak veyahut herhangi bir soru olmaksızın yaptığı açıklamalarında birden fazla dini ahlaki 
değer ve ameli “en üstün, en hayırlı, en faziletli” diye nitelemiĢtir. Meselâ; “Hangi amel daha 
üstündür?” sorusuna farklı münasebetlerle genel olarak Ģu cevapları vermiĢtir: 

“Bir Allah‟a iman etmektir.”3 

“Allah‟a iman etmek ve Allah yolunda cihat etmektir.”4 

“Şüphe bulunmayan bir iman, hıyanet karıştırılmayan bir cihat ve hacc-ı mebrur 
(makbul hac)” 5 

“Allah‟a ve Resûlüne iman etmektir.”1 
                                                 
1  Bkz. Yerinde, agt., s. 59. 
2  Bkz. Yerinde, agt., s. 59. 
3  Ġbn Hanbel, Müsned, IV, 342. 
4  Ġbn Hanbel, Müsned, II, 308, 330, 388, 531; V, 150, 171, 304; Dârimî, “Rikâk” 28; Buharî, “Itk” 2; Müslim, 

“Ġman” 136; “imâret” 117; Tirmizî, “Cihâd” 32; Ġbn Mâce, “Itk” 4. 
5  Ġbn Hanbel, Müsned, II, 258, 348, 442, 521; III, 411; VI, 382; Dârimî, “Salât” 135; “Rikâk” 28; Ebû Davud, 

“Kıyâmü‟l-Leyl” 24; “Vitr” 12; Nesâî, “Zekât” 49. 
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“Namazdır”2 

“Vaktinde kılınan namaz”3 

“Oruca denk hiçbir amel yoktur.”4 

“Az da olsa devamlı olan ameldir.”5 

“Seninle ilişiğini kesenle ilişki kurman, senden esirgeyene vermen ve sana hakaret edeni 
bağışlamandır.”6 

“Allah için sevmek ve Allah için buğzetmektir.”7 

“Yemek yedirmen, tanıdığına ve tanımadığına selam vermendir.”8 

“Kıyamet günü mizanda en ağır basan amel, güzel ahlaktır.”9 

“Hall ve mürtehildir (Sürekli kuran okuyan, hatmedip baĢtan baĢlayan)”10 

“Zikreen erkekler ve kadınlardır.”11 

“Adil devlet bakanıdır.”12 

Allah Elçisi (s.a.s.) “Hangi Müslüman/İslam daha üstündür/hayırlıdır?” sorusuna da Ģu 
cevapları vermiĢtir: 

“İnanmaktır.”13 

“Müslümanların elinden ve dilinden zarar görmediği kimse(nin Müslümanlığı).”14 

“Malı ve canı ile Allah yolunda cihat eden mümindir.”15 

“Ömrü uzun, ameli güzel olandır.”16 

“Ailesine karşı en hayırlı olanınızdır.”1 

                                                                                                                                                         
1  Ġbn Hanbel, Müsned, II, 264, 287; Dârimî, “Cihâd” 4; Buhârî, “Ġman” 18; “Hac” 4; “Tevhid” 56; Tirmizî, 

“Fezâilü‟l-Cihad” 22; Nesâi, “Menâsik” 4; “Ġman” 1. 
2  Ġbn Hanbel, Müsned, II, 172; Ġbn Mâce, “Tahâre” 4; Malik, Muvatta‟‟, “Tahâre”, 36. 
3  Dârimî, “Salât” 24; Buhârî, “Cihad” 1; “Tevhid” 48; Müslim, “Ġman” 140; Tirmizî, “Birr” 2. 
4  Nesâî, “Savm” 43. 
5  Varyantları için bkz. Ġbn Hanbel, Müsned, II, 350; VI, 40, 46, 51, 61, 125, 176, 180, 231, 241, 268, 273; 

Buhârî, “Ġman” 32; “Libas”, 43; “Teheccüd” 43; “Rikâk” 18; Müslim, “Müsafirîn” 215, 216, 218; “Sıfatü‟l-
münafikîn” 78; Ebû Davud, “Tatavvu‟” 27; Nesâî, “Ġman” 29; “Kıble” 13; Ġbn Mâce, “Zühd” 28. 

6  Ġbn Hanbel, Müsned, III, 438. 
7  Ġbn Hanbel, Müsned, V, 146; Ebû Davud, “Sünne” 3. 
8  Ġbn Hanbel, Müsned, II, 169; Buhârî, “Ġman” 6, 20; “Ġsti‟zân” 9; Müslim, “Ġman” 63; Ebû Davud, “Edeb” 

131; Ġbn Mâce, “Et‟ıme” 1; Nesâî, “Ġman” 12. 
9  Ġbn Hanbel, Müsned, VI, 442, 446, 451; Ebû Davud, “Edeb” 7; Tirmizî, “Birr” 62. 
10  Tirmizî, “Kıraat” 11; “Fezâilü‟l-Kur‟an” 33. 
11  Tirmizî, “De‟avat” 5. 
12  Ġbn Hanbel, Müsned, III, 22; Tirmizî, “Ahkâm” 4. 
13  Ġbn Hanbel, Müsned, IV, 114. 
14  Ġbn Hanbel, Müsned,III, 391;  IV, 385; Buharî, “Ġman” 5; Müslim, “Ġman” 66; Tirmizî, “Kıyâme” 52; “Ġman” 

12; Nesâî, “Ġman” 11; Ġbn Mâce, “Ġkâme” 200. 
15  Ġbn Hanbel, Müsned, III, 37; Buhârî, “Cihad” 2; “Rikâk” 34; Müslim, “Ġmâre” 122, 123; Ġbn Mâce, “Fiten” 

13; Nesâî, “Cihad” 7. 
16  Ġbn Hanbel, Müsned, IV, 190; V, 40, 47, 48, 49, 50; Dârimî, “Rikâk”, 30; Tirmizî, “Zühd” 21, 22. 
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“Namazdır”2 

“Vaktinde kılınan namaz”3 

“Oruca denk hiçbir amel yoktur.”4 

“Az da olsa devamlı olan ameldir.”5 

“Seninle ilişiğini kesenle ilişki kurman, senden esirgeyene vermen ve sana hakaret edeni 
bağışlamandır.”6 

“Allah için sevmek ve Allah için buğzetmektir.”7 

“Yemek yedirmen, tanıdığına ve tanımadığına selam vermendir.”8 

“Kıyamet günü mizanda en ağır basan amel, güzel ahlaktır.”9 

“Hall ve mürtehildir (Sürekli kuran okuyan, hatmedip baĢtan baĢlayan)”10 

“Zikreen erkekler ve kadınlardır.”11 

“Adil devlet bakanıdır.”12 

Allah Elçisi (s.a.s.) “Hangi Müslüman/İslam daha üstündür/hayırlıdır?” sorusuna da Ģu 
cevapları vermiĢtir: 

“İnanmaktır.”13 

“Müslümanların elinden ve dilinden zarar görmediği kimse(nin Müslümanlığı).”14 

“Malı ve canı ile Allah yolunda cihat eden mümindir.”15 

“Ömrü uzun, ameli güzel olandır.”16 

“Ailesine karşı en hayırlı olanınızdır.”1 

                                                                                                                                                         
1  Ġbn Hanbel, Müsned, II, 264, 287; Dârimî, “Cihâd” 4; Buhârî, “Ġman” 18; “Hac” 4; “Tevhid” 56; Tirmizî, 

“Fezâilü‟l-Cihad” 22; Nesâi, “Menâsik” 4; “Ġman” 1. 
2  Ġbn Hanbel, Müsned, II, 172; Ġbn Mâce, “Tahâre” 4; Malik, Muvatta‟‟, “Tahâre”, 36. 
3  Dârimî, “Salât” 24; Buhârî, “Cihad” 1; “Tevhid” 48; Müslim, “Ġman” 140; Tirmizî, “Birr” 2. 
4  Nesâî, “Savm” 43. 
5  Varyantları için bkz. Ġbn Hanbel, Müsned, II, 350; VI, 40, 46, 51, 61, 125, 176, 180, 231, 241, 268, 273; 

Buhârî, “Ġman” 32; “Libas”, 43; “Teheccüd” 43; “Rikâk” 18; Müslim, “Müsafirîn” 215, 216, 218; “Sıfatü‟l-
münafikîn” 78; Ebû Davud, “Tatavvu‟” 27; Nesâî, “Ġman” 29; “Kıble” 13; Ġbn Mâce, “Zühd” 28. 

6  Ġbn Hanbel, Müsned, III, 438. 
7  Ġbn Hanbel, Müsned, V, 146; Ebû Davud, “Sünne” 3. 
8  Ġbn Hanbel, Müsned, II, 169; Buhârî, “Ġman” 6, 20; “Ġsti‟zân” 9; Müslim, “Ġman” 63; Ebû Davud, “Edeb” 

131; Ġbn Mâce, “Et‟ıme” 1; Nesâî, “Ġman” 12. 
9  Ġbn Hanbel, Müsned, VI, 442, 446, 451; Ebû Davud, “Edeb” 7; Tirmizî, “Birr” 62. 
10  Tirmizî, “Kıraat” 11; “Fezâilü‟l-Kur‟an” 33. 
11  Tirmizî, “De‟avat” 5. 
12  Ġbn Hanbel, Müsned, III, 22; Tirmizî, “Ahkâm” 4. 
13  Ġbn Hanbel, Müsned, IV, 114. 
14  Ġbn Hanbel, Müsned,III, 391;  IV, 385; Buharî, “Ġman” 5; Müslim, “Ġman” 66; Tirmizî, “Kıyâme” 52; “Ġman” 

12; Nesâî, “Ġman” 11; Ġbn Mâce, “Ġkâme” 200. 
15  Ġbn Hanbel, Müsned, III, 37; Buhârî, “Cihad” 2; “Rikâk” 34; Müslim, “Ġmâre” 122, 123; Ġbn Mâce, “Fiten” 

13; Nesâî, “Cihad” 7. 
16  Ġbn Hanbel, Müsned, IV, 190; V, 40, 47, 48, 49, 50; Dârimî, “Rikâk”, 30; Tirmizî, “Zühd” 21, 22. 

“İrfan sahibi olmakla beraber ahlakı en güzel olanınızdır.”2 

“Kur‟an‟ı öğrenen ve öğreteninizdir.”3 

“Faydası umulan ve şerrinden emin olunan kimsedir.”4 

Hz. Peygamber (s.a.s.) “Hangi iman daha üstündür/değerlidir?” sorusuna da Ģu 
cevapları vermiĢtir: 

“Hicrettir. (Hicret kötülüğü terk etmektir.)”5 

“Güzel ahlaktır.”6 

“Allah için sevmen, Allah için nefret etmen ve Allah‟ı zikri dilinden eksik etmemendir.”7 

Bunlar gibi yine “Hangi cihat daha üstündür?”, “Hangi sadaka daha sevaptır?” “Hangi 
hicret daha hayırlıdır?” gibi sorular ve bu sorulara verilen farklı cevaplar söz konusudur. Bu 
cevapların bir kısmı, daha evvel de belirttiğimiz gibi, Peygamber‟in (s.a.s.) sahabe tarafından 
kendisine yöneltilen sorulara verdiği cevaplar olurken, bir kısmı da sahabenin dikkatini belli 
bir konuya çekmek için bizzat kendisi tarafından oluĢturulan sorulara verdiği cevaplardır. 
Diğer bir kısmı ise çeĢitli münasebetlerle doğrudan kendisinin yaptığı açıklamalardır. 

Aynı meseleyle ilgili olarak Allah Resûlü‟nün (s.a.s.) farklı açıklamalar yapması, ilgili 
rivayetler toplu halde değerlendirildiğinde Ģu Ģekilde telif ve tavzih edilebilir: 

1. Allah Resûlü (s.a.s.) zaman ve mekân faktörlerini dikkate alarak muhataplarının 
sosyal, kültürel ve ekonomik durumlarına, ihtiyaçlarına, ilgi alanlarına, öğrenme 
kapasitelerine, kabiliyet ve idrak seviyelerine, örf ve adetlerine, mensup oldukları toplum 
veya topluluğun gereksinimlerine göre cevap vermiĢ ve açıklamalar yapmıĢtır. Cevaplar 
bireysel ve tarihseldir, evrensel değildir. Farklı Ģartların ve faktörlerin etkisiyle bir hususun 
anlık önemini vurgulamak için “ġu iĢ en hayırlı iĢtir.” Ya da “ġu sıfat en üstün sıfattır” denir, 
ancak bununla mutlak manada o iĢin en yararlı ya da en değerli iĢ olduğu kastedilmez. Bilakis 
bu Ģekilde mevcut Ģartlarda yapılabilecek en yararlı ve en değerli iĢ olduğuna dikkat çekilir.8 

ġâfiî fakihlerinden Kaffâl (ö. 365/976) bu yorumu “Haccetmemiş bir kimse için bir hac, 
kırk gazadan daha faziletlidir. Fakat haccetmiş bir kimse için bir gaza, kırk hacdan daha 
faziletlidir.” hadisiyle istiĢhat ederek destekler.9  

Biraz evvel mealleri verilen hadislerde de görüleceği üzere, Allah Resûlü (s.a.s.) Ebû 
Zer‟den nakledilen bir hadisinde en üstün amelin Allah‟a iman etmek ve Allah yolunda cihat 

                                                                                                                                                         
1  Ġbn Hanbel, Müsned, II, 185, 218, 369, 403; IV, 193, 194; Dârimî, “Nikâh” 55; Ġbn Mâce, “Nikâh” 50. 
2  Ġbn Hanbel, Müsned, II, 250, 467, 469, 472, 481, 527; Dârimî, “Rikâk” 74; Ebû Davud, “Sünne” 16; Tirmizî, 

“Radâ‟” 11. 
3  Ġbn Hanbel, Müsned, I, 57, 69; Dârimî, “Fezâilü‟l-Kur‟an” 2; Buhârî, “Fezâilü‟l-Kur‟an” 21; Ebû Davud, 

“Vitr” 14; Ġbn Mâce, “Mukaddime”, 16; Tirmizî, “Fezâilü‟l-Kur‟an” 15. 
4  Tirmizî, “Fiten” 76. 
5  Ġbn Hanbel, Müsned, IV, 114. 
6  Ġbn Hanbel, Müsned, IV, 385; Ġbn Mâce, “Ġkâme” 200. 
7  Ġbn Hanbel, Müsned, V, 247. 
8  Bkz. Kirmanî, a.g.e., I, 127. 
9  Bkz. Ahmet Davudoğlu, Sahih-i Müslim Tercüme ve Şerhi, I-XI, Ġstanbul ts. I, 162. 
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yapmak olduğunu belirtirken, Ebû Hüreyre‟den nakledilen bir diğer hadisinde en üstün amelin 
vaktinde kılınan namaz ve ana-babaya iyilik etmek olduğunu belirtir. Yine Ebû Zer‟den 
nakledilen bir baĢka hadisinde ise en üstün amelin Allah için sevmek ve Allah için nefret 
etmek olduğunu belirtir. 

Hiç kuĢkusuz bu itaat ve davranıĢların hepsi de hayırlı ve üstündür. Fakat tarihin iniĢ ve 
çıkıĢları içinde toplumsal ve bireysel hayatta denge ve istikrarın temini ve devamı için bazen 
inanç ve ahlaki değerler, bazen güvenlik ve toplumsal huzur ve barıĢ, bazen de ekonomi öne 
çıkarılabilir. Buna göre barıĢ zamanlarında en üstün amelin vaktinde kılınan namazın veya 
diğer ahlaki değerlerin olması uygun düĢerken, dıĢ tehdit ve savaĢ zamanlarında cihadın en 
üstün amel olarak vurgulanması muktezayı hale uygundur.1  

Allah Elçisi (s.a.s.) her Ģeyden önce bir davetçidir. O davetini yaparken muhataplarının 
durumunu muhakkak dikkate almıĢtır. Mesela; ısrarla kendisine hangi amelin daha üstün 
olduğunu soran bir sahabisine üç kere “namazdır” buyurur. Sahabi dördüncü kez aynı soruyu 
sorunca, “Allah yolunda cihat etmektir” buyurur. Sahabi anne babasının hayatta olduğunu 
söyleyince, “Öyleyse sana valideynine iyilik etmeni öneririm.” buyurur. …ilh.2  

Yine bir grup fakir sahabe servet sahiplerinin bütün sevapları alıp götürdüklerinden 
yakınırlar. Zenginlerin de kendileri gibi namaz kıldıklarını, oruç tuttuklarını, ayrıca fazladan 
zekât ve sadaka verdiklerini belirtirler. Resûlüllah (s.a.s.) fakir sahabilerini teselli için onları 
her namazın ardından otuz üçer defa tesbîh, tahmid ve tekbir getirmeye yönlendirir ve bu 
amelleriyle, aynısını yapan hariç, herkesi geride bırakacaklarını belirtir.3 (212 nolu hadis) 

Bu gibi rivayetlerden anlaĢılıyor ki “en üstün amel”, muhatabın durumuna, ihtiyaç ve 
imkanlara göre değiĢmektedir. Herkes için farklı bir amel en hayırlı ve en üstün 
olabilmektedir. Aynı kiĢi için farklı Ģartlarda ve zamanlarda farklı ameleler de en üstün 
olabilmektedir. Mesela; sadaka vermek, hacca gitmek ve cihat etmek Ģartlara göre zengin ve 
sağlıklı olmayı gerektirebiliyor. Ġmkânı olanlar için bu ameller en üstün olabilirken, buna güç 
ve imkânı elvermeyenler için ibadetlerini vaktinde eda etmek, komĢularına karĢı iyi 
davranmak, Allah‟ı zikretmek, güzel ahlak sahibi olmak, Kur‟an okumak, anan babaya itaat 
etmek vb. ameller ve davranıĢlar en üstün olabilmektedir. Nitekim seferberlik ilan edilmesine 
rağmen imkânı olmadığı için Tebük savaĢına katılamayan ve bu yüzden mahcubiyet hisseden 
sahabiler hakkında inen âyeti kerime de bu izahı destekler mahiyettedir. Söz konusu âyette 
Ģöyle buyrulur: 

“Allah'a ve Resûlüne karşı sadık ve samimi oldukları takdirde, güçsüzlere, hastalara ve 
(seferde) harcayacakları bir şey bulamayanlara (sefere katılmadıkları için) bir günah yoktur. 
….“4 

KiĢiye göre en değerli ve faziletli ameli izah eden en anlamlı hadislerden biri de Ģudur: 

Ebû Zer der ki:  
                                                 
1  GeniĢ bilgi için bkz. M. YaĢar Kandemir, Örneklerle İslam Ahlakı, Ġstanbul 1986, s. 368; Davudoğlu, a.g.e., 

I, 363. 
2  Ġbn Hanbel, Müsned, II, 172. 
3  Buhârî, “Ezan” 155; “De‟avât” 18. 
4  et-Tevbe 9/91. 
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yapmak olduğunu belirtirken, Ebû Hüreyre‟den nakledilen bir diğer hadisinde en üstün amelin 
vaktinde kılınan namaz ve ana-babaya iyilik etmek olduğunu belirtir. Yine Ebû Zer‟den 
nakledilen bir baĢka hadisinde ise en üstün amelin Allah için sevmek ve Allah için nefret 
etmek olduğunu belirtir. 

Hiç kuĢkusuz bu itaat ve davranıĢların hepsi de hayırlı ve üstündür. Fakat tarihin iniĢ ve 
çıkıĢları içinde toplumsal ve bireysel hayatta denge ve istikrarın temini ve devamı için bazen 
inanç ve ahlaki değerler, bazen güvenlik ve toplumsal huzur ve barıĢ, bazen de ekonomi öne 
çıkarılabilir. Buna göre barıĢ zamanlarında en üstün amelin vaktinde kılınan namazın veya 
diğer ahlaki değerlerin olması uygun düĢerken, dıĢ tehdit ve savaĢ zamanlarında cihadın en 
üstün amel olarak vurgulanması muktezayı hale uygundur.1  

Allah Elçisi (s.a.s.) her Ģeyden önce bir davetçidir. O davetini yaparken muhataplarının 
durumunu muhakkak dikkate almıĢtır. Mesela; ısrarla kendisine hangi amelin daha üstün 
olduğunu soran bir sahabisine üç kere “namazdır” buyurur. Sahabi dördüncü kez aynı soruyu 
sorunca, “Allah yolunda cihat etmektir” buyurur. Sahabi anne babasının hayatta olduğunu 
söyleyince, “Öyleyse sana valideynine iyilik etmeni öneririm.” buyurur. …ilh.2  

Yine bir grup fakir sahabe servet sahiplerinin bütün sevapları alıp götürdüklerinden 
yakınırlar. Zenginlerin de kendileri gibi namaz kıldıklarını, oruç tuttuklarını, ayrıca fazladan 
zekât ve sadaka verdiklerini belirtirler. Resûlüllah (s.a.s.) fakir sahabilerini teselli için onları 
her namazın ardından otuz üçer defa tesbîh, tahmid ve tekbir getirmeye yönlendirir ve bu 
amelleriyle, aynısını yapan hariç, herkesi geride bırakacaklarını belirtir.3 (212 nolu hadis) 

Bu gibi rivayetlerden anlaĢılıyor ki “en üstün amel”, muhatabın durumuna, ihtiyaç ve 
imkanlara göre değiĢmektedir. Herkes için farklı bir amel en hayırlı ve en üstün 
olabilmektedir. Aynı kiĢi için farklı Ģartlarda ve zamanlarda farklı ameleler de en üstün 
olabilmektedir. Mesela; sadaka vermek, hacca gitmek ve cihat etmek Ģartlara göre zengin ve 
sağlıklı olmayı gerektirebiliyor. Ġmkânı olanlar için bu ameller en üstün olabilirken, buna güç 
ve imkânı elvermeyenler için ibadetlerini vaktinde eda etmek, komĢularına karĢı iyi 
davranmak, Allah‟ı zikretmek, güzel ahlak sahibi olmak, Kur‟an okumak, anan babaya itaat 
etmek vb. ameller ve davranıĢlar en üstün olabilmektedir. Nitekim seferberlik ilan edilmesine 
rağmen imkânı olmadığı için Tebük savaĢına katılamayan ve bu yüzden mahcubiyet hisseden 
sahabiler hakkında inen âyeti kerime de bu izahı destekler mahiyettedir. Söz konusu âyette 
Ģöyle buyrulur: 

“Allah'a ve Resûlüne karşı sadık ve samimi oldukları takdirde, güçsüzlere, hastalara ve 
(seferde) harcayacakları bir şey bulamayanlara (sefere katılmadıkları için) bir günah yoktur. 
….“4 

KiĢiye göre en değerli ve faziletli ameli izah eden en anlamlı hadislerden biri de Ģudur: 

Ebû Zer der ki:  
                                                 
1  GeniĢ bilgi için bkz. M. YaĢar Kandemir, Örneklerle İslam Ahlakı, Ġstanbul 1986, s. 368; Davudoğlu, a.g.e., 

I, 363. 
2  Ġbn Hanbel, Müsned, II, 172. 
3  Buhârî, “Ezan” 155; “De‟avât” 18. 
4  et-Tevbe 9/91. 

- “Ey Allah‟ın Resûlü! Hangi amel daha üstündür?” diye sordum. 

- “Allah‟a iman edip Allah yolunda cihat etmektir.” buyurdu. 

Ben: 

- “Hangi (esir veya) köle (yi âzat etmek) daha faziletlidir?” diye sordum. 

- “Sahiplerine göre en kıymetli ve bedeli en yüksek olanıdır” buyurdu. 

Ben: 

- “Ya (Cihat ve köle âzâdı) yapamazsam?” dedim. 

- “(Bir) ĠĢ yapana yardım edersin veya iĢini beceremeyenin iĢini görürsün.” buyurdu. 

Ben: 

- “Ey Allah‟ın Resûlü! Bunlardan hiçbirini yapamazsam?” dedim. 

- “Ġnsanlara zarar vermezsin. Zira bu da kendi kendine iyilik etmen demektir.” 
buyurdu.1 

Hadis açıkça göstermektedir ki en üstün amel kiĢiden kiĢiye değiĢmektedir. Ġnsan 
yapabileceğinin en iyisini yaptı mı, o onun için “en üstün” ameldir. Hatta bu bazen insanlara 
eziyet vermekten uzak durmak Ģeklinde de olabilmektedir. Nitekim yukarıda da iĢaret edildiği 
gibi bir hadisinde Allah Elçisi (s.a.s.) en hayırlı Müslümanı, elinden ve dilinden 
Müslümanların emin olduğu kimse olarak tanımlamıĢtır. 

Yine AiĢe (r.anh) kendisine: 

“Ya Resûlallah, Kur‟an‟da cihattan daha üstün bir amel göremiyorum. Biz de seninle 
beraber cihat edelim mi?” diye sorar. 

Allah Elçisi (s.a.s.): 

“Hayır. Fakat (sizin için) en iyi ve en güzel cihat hacdır, hacc-ı mebrurdur” buyurur.2 

Görüldüğü gibi burada cinsiyet faktörüne göre en üstün amel değiĢmiĢ ve bir kadın gibi 
en üstün amel cephede çarpıĢmak değil, adap ve erkânına riayet ederek haccetmektir. 

Hz. Peygamber (s.a.s.) kendisine yöneltilen sorulara verdiği cevaplarda muhatapların 
durumlarını muhakkak dikkate alırdı. Mesela, “Hangi Müslüman daha üstündür?” sorusunu 
cevaplarken bir sahabiye: “Müslümanların elinden ve dilinden emin olduğu kimse” 
buyururken, diğer bir sahabisine “Yemek yedirmen, tanıdığın tanımadığın herkese selam 
vermendir” buyurmuĢtur. Kendisine yöneltilen sorulara cevap verirken, Allah Resûlü (s.a.s.) 
temelde soru sahibini veya dinleyicilerini kötü ahlak ve davranıĢlardan korumayı, onları 
iyiliğe yönlendirmeyi ve topluma yarar sağlamayı hedeflemiĢ de olabilir.3  

                                                 
1  Buhârî, “Itk” 2; Müslim, “Îmân” 136. 
2  Nesâî, “Menâsikü‟l-hac”, 4. 
3  Askalânî, Ebü‟l-Fazl ġihâbüddîn Ahmed b. Alî b. Muhammed el-Askalânî, Fethu‟l-Bârî bi-şerhi Sahîhi‟l-

Buhârî, I-XXVIII, Mısır 1978, I, 110; Kandemir, a.g.e., s. 370. 
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“«MÜŞKİLÜ’L-HADİS DİSİPLİNİ BAĞLAMINDA HADİSLERDEGÖRÜLEN ‹EN ÜSTÜN (أفضل)’ TABİRİNİN 
SEMANTİK TAHLİLİ» .................................................................... Prof. Dr. Âdem YERİNDE

Hz. Peygamber (s.a.s.) hicretle birlikte Medine‟ye adımını atar atmaz sahabesine 
“Selâmı yayınız, yemek yediriniz, akrabalarınızla alâkanızı ve onlara yardımınızı devam 
ettiriniz. …ilh”1 buyurmuĢtur. Bir inancın geliĢerek asırlarca devam edebilmesi, onu 
benimseyip savunacak, birbirine bir yapının tuğlaları gibi sevgiyle perçinlenmiĢ bir topluluğa 
ihtiyaç duyar. Bunu iyi bilen Allah Elçisi (s.a.s.) tüm mal ve varlıklarını Mekke‟de bırakarak 
sırf Allah‟ın dinini yaĢamak ve yaĢatmak için Medine‟ye hicret eden ilk Müslümanların 
durumlarını da dikkate alarak yeni dinin mensupları arasındaki sosyal iliĢkileri daha da 
kuvvetlendirecek bu iki haslete; selamı yaymak ve yoksullara yemek yedirmek iĢine çok 
önem vermiĢ ve ashabını bu amellere sürekli teĢvik etmiĢtir.2 

Yine bir defasında Hz. Peygamber (sav) bir bedevîden genç bir deve ödünç alır. Bir süre 
sonra Bedevî yanına gelerek ona ağır sözler söyler. Sahâbîler bedevînin üzerine yürürler. 
Fakat Allah Elçisi (s.a.s.): “Bırakın onu. Hak sahibinin bunu söylemeye hakkı vardır!” 
buyurur. Sonra: “Onun için genç bir deve satın alın da kendisine verin” der. Ashâbı: “Ancak 
onun devesinden daha iyisini bulabildik!” derler. Bunun üzerine Allah Elçisi (s.a.s.): “Öyle 
ise onu satın alın ve kendisine verin!” buyurur. Deve kendisine verilince, bu defa bedevî 
sevincinden: “Sen bana (alacağımı) fazlasıyla verdin, Allah da sana bol bol versin!” der. Onun 
bu sözü üzerine Hz. Peygamber (s.a.s.): “Sizin en hayırlınız, borcunu en iyi şekilde 
ödeyeninizdir.” buyurur.3 

Yine bir gün Allah Elçisi (s.a.s.) hutbesinde dünyanın hoĢ ve tatlı olduğunu belirtir ve 
ashabına dünyanın zevklerine meyletmemeleri yönünde tavsiyelerde bulunur, onları dünyanın 
çekiciliğine karĢı uyarır, kötü ahlak ve davranıĢlardan sakındırır. Ġnsanlar arası iliĢkilerde 
ortaya çıkabilecek bazı anlaĢmazlıklar sebebiyle kiĢinin iradesini kaybettiği öfke halini 
insanoğlunun içinde tutuĢan bir kıvılcıma benzetir ve dinleyicilerini, kendilerini bu halden 
kurtulabilmeleri için etkin tedbirler almaya teĢvik eder, sonra da tam yeri gelmiĢken: 

“Dikkat edin! Şüphesiz insanların en hayırlısı, geç öfkelenip çabuk rıza gösterendir.” 
Buyurur.4 

Bütün bunlardan anlaĢılıyor ki Allah Elçisi (s.a.s.) toplum ya da fertlerde tanık olduğu 
kötü davranıĢ ve adetleri ortadan kaldırmak için zamanın ve zeminin gerektirdiği Ģekilde 
lüzumlu iĢ ve amellerin öne alınmasının bir gereklilik olduğunu ifade etmek istemiĢtir. Bu 
yüzden öncelikle teĢvik etmek istediği amelleri etkili bir hitap üslubuyla “en üstün”, “en 
hayırlı”, “en faziletli”; vazgeçirmek istediği kötü alıĢkanlıkları da “en kötü” olarak 
nitelemiĢtir. Buna somut bir örnek vermek gerekirse, Ģu hadis gösterilebilir: 

“... İyi dinleyin! Size, insanların en hayırlısı ve en şerlisini haber vereyim mi? Atı veya 
devesi sırtında ya da yaya olarak, ölünceye kadar Allah yolunda cihat eden kimse şüphesiz 

                                                 
1  Tirmizî, “Kıyâmet” 42. Ayrıca bk. Ġbn Mâce, “Ġkâme” 174, “Et‟ime” 1. 
2  Aynî, Ebû Muhammed Bedrüddîn Mahmûd b. Ahmed el-Aynî, Umdetü‟l-kârî fî şerhi Sahîhi‟l-Buhârî, I-XX, 

Mısır 1972,  I, 156, 157. 
3  Buhârî, “Ġstikrâz” 4; Müslim, “Müsâkât” 120. 
4  Ġbn Hanbel, Müsned, III, 19, 61; Tirmizî, “Fiten” 26;  
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راساُت اإلنسانيُة واملتغرياُت احلياتيُة يف ضوِء الّشيعِة اإلسالميِة« العدد اخلاص باملؤمتر العلمي الدويل األول املشرتك »الدِّ
BİRİNCİ OTURUM: İSLAM ŞERİATININ TEMEL KAYNAKLARINDA HAYAT, HAYATTAKİ DEĞİŞİMLER VE AFETLER

Hz. Peygamber (s.a.s.) hicretle birlikte Medine‟ye adımını atar atmaz sahabesine 
“Selâmı yayınız, yemek yediriniz, akrabalarınızla alâkanızı ve onlara yardımınızı devam 
ettiriniz. …ilh”1 buyurmuĢtur. Bir inancın geliĢerek asırlarca devam edebilmesi, onu 
benimseyip savunacak, birbirine bir yapının tuğlaları gibi sevgiyle perçinlenmiĢ bir topluluğa 
ihtiyaç duyar. Bunu iyi bilen Allah Elçisi (s.a.s.) tüm mal ve varlıklarını Mekke‟de bırakarak 
sırf Allah‟ın dinini yaĢamak ve yaĢatmak için Medine‟ye hicret eden ilk Müslümanların 
durumlarını da dikkate alarak yeni dinin mensupları arasındaki sosyal iliĢkileri daha da 
kuvvetlendirecek bu iki haslete; selamı yaymak ve yoksullara yemek yedirmek iĢine çok 
önem vermiĢ ve ashabını bu amellere sürekli teĢvik etmiĢtir.2 

Yine bir defasında Hz. Peygamber (sav) bir bedevîden genç bir deve ödünç alır. Bir süre 
sonra Bedevî yanına gelerek ona ağır sözler söyler. Sahâbîler bedevînin üzerine yürürler. 
Fakat Allah Elçisi (s.a.s.): “Bırakın onu. Hak sahibinin bunu söylemeye hakkı vardır!” 
buyurur. Sonra: “Onun için genç bir deve satın alın da kendisine verin” der. Ashâbı: “Ancak 
onun devesinden daha iyisini bulabildik!” derler. Bunun üzerine Allah Elçisi (s.a.s.): “Öyle 
ise onu satın alın ve kendisine verin!” buyurur. Deve kendisine verilince, bu defa bedevî 
sevincinden: “Sen bana (alacağımı) fazlasıyla verdin, Allah da sana bol bol versin!” der. Onun 
bu sözü üzerine Hz. Peygamber (s.a.s.): “Sizin en hayırlınız, borcunu en iyi şekilde 
ödeyeninizdir.” buyurur.3 

Yine bir gün Allah Elçisi (s.a.s.) hutbesinde dünyanın hoĢ ve tatlı olduğunu belirtir ve 
ashabına dünyanın zevklerine meyletmemeleri yönünde tavsiyelerde bulunur, onları dünyanın 
çekiciliğine karĢı uyarır, kötü ahlak ve davranıĢlardan sakındırır. Ġnsanlar arası iliĢkilerde 
ortaya çıkabilecek bazı anlaĢmazlıklar sebebiyle kiĢinin iradesini kaybettiği öfke halini 
insanoğlunun içinde tutuĢan bir kıvılcıma benzetir ve dinleyicilerini, kendilerini bu halden 
kurtulabilmeleri için etkin tedbirler almaya teĢvik eder, sonra da tam yeri gelmiĢken: 

“Dikkat edin! Şüphesiz insanların en hayırlısı, geç öfkelenip çabuk rıza gösterendir.” 
Buyurur.4 

Bütün bunlardan anlaĢılıyor ki Allah Elçisi (s.a.s.) toplum ya da fertlerde tanık olduğu 
kötü davranıĢ ve adetleri ortadan kaldırmak için zamanın ve zeminin gerektirdiği Ģekilde 
lüzumlu iĢ ve amellerin öne alınmasının bir gereklilik olduğunu ifade etmek istemiĢtir. Bu 
yüzden öncelikle teĢvik etmek istediği amelleri etkili bir hitap üslubuyla “en üstün”, “en 
hayırlı”, “en faziletli”; vazgeçirmek istediği kötü alıĢkanlıkları da “en kötü” olarak 
nitelemiĢtir. Buna somut bir örnek vermek gerekirse, Ģu hadis gösterilebilir: 

“... İyi dinleyin! Size, insanların en hayırlısı ve en şerlisini haber vereyim mi? Atı veya 
devesi sırtında ya da yaya olarak, ölünceye kadar Allah yolunda cihat eden kimse şüphesiz 

                                                 
1  Tirmizî, “Kıyâmet” 42. Ayrıca bk. Ġbn Mâce, “Ġkâme” 174, “Et‟ime” 1. 
2  Aynî, Ebû Muhammed Bedrüddîn Mahmûd b. Ahmed el-Aynî, Umdetü‟l-kârî fî şerhi Sahîhi‟l-Buhârî, I-XX, 

Mısır 1972,  I, 156, 157. 
3  Buhârî, “Ġstikrâz” 4; Müslim, “Müsâkât” 120. 
4  Ġbn Hanbel, Müsned, III, 19, 61; Tirmizî, “Fiten” 26;  

insanların en hayırlılarındandır. Allah'ın Kitabı'nı okuyup da ona davet etmeyen, günah 
işlemekte cüretkâr davranan facir kimse ise hiç şüphesiz insanların en şerlilerindendir.”1 

2. Efdaliyet hadisleri diyebileceğimiz bu tür hadisleri telif etmenin bir baĢka yolu da 
Ģöyledir: Dil bakımından hadislerin metinlerinden, esasen orada bir Ģekilde mevcut olan min-i 
beyaniyye (“ِٓ” harf-i ceri) hazfedilmiĢtir. Bununla beraber anlamca zihinde mevcuttur. 
Binaenaleyh “En üstün” veya “En hayırlı” derken, ilgili amelin ya da hasletin mutlak manada 
en üstün ya da en hayırlı olduğu kastedilmemiĢtir. Bilakis en üstün ve en hayırlı amel ve 
davranıĢlardan biri olduğu etkili bir biçimde ifade edilmek istenmiĢtir. Nitekim “Falan kimse 
insanların en akıllısıdır.” dendiğinde de örfen onun akıllılardan biri olduğu kastedilir. Mesela 
Allah Resûlü (s.a.s.) “Sizin en hayırlınız ailesi için en hayırlı olanınızdır.” buyururken böyle 
bir anlam kastedilmiĢtir. Yoksa bir kimsenin ailesine karĢı iyi davranması, onun bütün 
insanların en iyisi olmasını gerektirmez. Buna göre Allah‟a iman etmek kuĢkusuz bir insanın 
yeryüzünde sahip olabileceği en üstün haslet ve fazilettir. Diğer faziletlerin birbirine 
üstünlüğü ise ancak kesin delillerle anlaĢılabilir.2 

Hadislerdeki “en üstün” ifadelerinin esasen “en üstünlerden” anlamına geldiğini, bazı 
hadislerin değiĢik kanallarla gelen varyantları da açıkça ortaya koymaktadır. Mesela, daha 
evvel de iĢaret edildiği üzere; 

َّبًٔبملسو هيلع هللا ىلصلبي: لبي سصٛي اهلل  ﴿عٓ أثً ٘شٌشح َٓ إٌ ٍِٕ ِِ ُّْؤ ًُ اٌْ َّ ُْ"﴾ : "َأْو ِٙ ُْ ٌَِِٕضبِئ ُْ ِخٍَبُسُو َِٚخٍَبُسُو ُْ ُخٍُمًب،  ُٙ  َأْدَضُٕ

“Ebû Hüreyre naklediyor: Allah Resûlü (s.a.s.) buyurdular ki: «Müminlerin imanı en 
mükemmel olanı, ahlakça en üstün olanlarıdır. En hayırlıları, kadınlarına karşı en iyi 
davrananlarıdır.»”3 

Hadisin AiĢe varyantı; 

ُْ ُخٍُمًب، ُٙ َٓ َأْدَضُٕ ٍِٕ ِِ ُّْؤ ًِ اٌْ َّ ْٓ َأْو ِِ  َّ ِٗ" "ِإ ٍِْ٘ ُْ َعٍَى َأ ُٙ ٌَْطُف  ََٚأ

(Kuşkusuz ahlakı en üstün olup ailelerine karşı en nazik davrananlar, imanı en 
mükemmel olan müminlerdendir.) 

ifadeleriyle varit olmuĢtur.4 

Yine;  

ُُ اٌصٍََّ َّبٌُِى ٍَْش أْع َّ َخ ُّٛا َأ َٚاْعٍَ ْٓ ُرْذُصٛا  ٌََٚ ُّٛا  ٌََٚب ﴿عٓ ثٛثبْ لبي: لبي سصٛي اهلل صٍى اهلل عٍٍٗ ٚصٍُ: "ِاْصَزِمٍ بَح 
﴾"ٌٓ ِِ ُِؤ ُُٛضِٛء إٌَّب  ـُِظ َعٍَى اٌْ  ٌَُذب

“Sevbân bildirmektedir: Resûlullah (s.a.s.) buyurdular ki: «Dosdoğru olun. Bütün 
iyilikleri yapmaya güç yetiremezsiniz. Ama bilin ki sizin yapacağınız amellerin en üstünü 
namazdır. Ancak mümin olan abdest üzere olur.»”5 

                                                 
1  Ġbn Hanbel, Müsned, III, 37, 41. 
2  Davudoğlu, a.g.e., I, 362. KrĢ. Askalânî, a.g.e., I, 143; III, 187. 
3  Ahmed b. Hanbel, Müsned, II, 250, 472, 527; Dârimî, “Rikâk” 74; Ebû Davud, “Sünne” 16; Tirmizî, “Radâ‟” 

11. 
4  Bkz. Ahmed b. Hanbel, Müsned, VI, 47, 99; Tirmizî, “Ġman” 6. 
5  Ġbn Mâce, “Tahâre” 4; Ġmam Malik, Muvatta‟, “Tahâre” 36 (Mürsel). 
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SEMANTİK TAHLİLİ» .................................................................... Prof. Dr. Âdem YERİNDE

hadisi Abdullah b. Amr tarikiyle “… اٌصَّالَح ُُ َّ ِٓ أـضً أعّبٌُِى  Bilin ki en üstün) … ٚاعٍَّٛا أ
amellerden biri de namazdır.)” ifadesiyle nakledilmiĢtir.1 

Yine Allah Elçisi (s.a.s.) “Hangi amel daha üstündür?” sorusuna çok defa “Allah‟a 
iman etmek ve Allah yolunda cihat etmek” Ģeklinde cevap vermiĢken, Ebû Hüreyre‟nin 
naklettiği bir habere göre bir gün ayağa kalkarakkonuĢma yapar ve konuĢmasında: “Allah‟a 
iman etmenin ve Allah yolunda cihat yapmanın Allah katında en faziletli amellerden 
olduğunu” söyler.2  

Bütün bunlar gösteriyor ki bazı ameller, değerler, kiĢiler, hasletler vs. ile ilgili olarak 
Allah Elçisi‟nin (s.a.s.) kullandığı “en üstün” nitelemesi mutlak değildir. Maksat onların da en 
üstün diye nitelenmeyi hak ettiğidir. Bu durum, gerek dil ve belagat kuralları ve gerekse dilin 
kullanımı bakımından böyle izah edilebilir/edilmelidir. O nedenle bu bağlamda Allah 
Resûlü‟nün (s.a.s.) sözleri arasında gerçek bir ihtilaf ve çeliĢkiden söz edilemez. 

SONUÇ 

Hz. Peygamber (s.a.s.) önce kendisi Kur‟an ile eğitilmiĢ, sonra da o ashabını eğitmiĢ ve 
yetiĢtirmiĢtir. Onun eğitiminin temel hedefi dünya ve ahiret bütünlüğüne inanmıĢ “erdemli 
insan” yetiĢtirmektir. Bu sebeple o yerine göre vahyi ümmetine ulaĢtıran bir davetçi, yerine 
göre ibadetlerde ashabına önderlik eden bir imam, yerine göre de Müslüman toplumu yöneten 
bir devlet baĢkanı, davalara bakan bir hâkim, evinde aile reisi, toplumda mürĢit, savaĢ 
meydanlarında komutan olmuĢtur. Bu böyle olmakla beraber o (s.a.s.) her Ģeyden önce 
söylediklerini bizzat uygulamaya döken bir eğitimciydi. Ġdeal bir eğitimcide bulunması 
gereken bütün vasıfları haizdi. Bu yüzden eğitiminde baĢarılı olmuĢtur. 

Allah Elçisi (s.a.s.) ferdin ruhî ve ahlaki olgunluğa eriĢmesi, aile ve toplum iliĢkilerinde 
huzur ve sükunun hakim olması için insanı ilgilendiren hemen her alanda değerler eğitimine 
ayrı bir önem vermiĢ ve bu bağlamda “en üstün değerleri” etkili bir üslupla ümmetine takdim 
etmiĢtir. ġüphesiz onun uyguladığı metotlar, insanlara erdemleri öğretmek ve erdemli bir 
toplum oluĢturmak için geçerli tüm ilkeleri ihtiva etmektedir. 

Allah Elçisi (s.a.s.) eğitiminde Allah‟a imanı, ahirete imanı, iyi ahlakı, baĢta namaz, 
oruç, zekât, sadaka ve hac olmak üzere, insanı ruhen yücelten ve Allah ile arasındaki bağı 
pekiĢtiren temel ibadet ve zikirleri, bu inanç ve ibadetlerin barıĢ ve huzur içerisinde 
yaĢatılabilmesi için bir tür güvenlik unsuru olarak cihadı sürekli canlı tutma yoluna gitmiĢtir. 

Ġnsanları kötülüklerden uzaklaĢtırıp iyiliklere yönelten en büyük faktör hiç Ģüphesiz 
inançtır; Allah‟a ve ahirete imandır. Bunun yerine hiçbir beĢeri sistem konamaz, konsa da 
eksik kalır. Allah ile kul arasındaki inanç bağı ibadetlerle pekiĢtirilmezse, zamanla zayıflar, 
bir süre sonra da tamamen yok olabilir. 

Ġnsanı bir bütün olarak değerlendirip onu ruhen ve bedenen bütün kabiliyetleriyle 
eğitmeyi hedefleyen Hz. Peygamber (s.a.s.) bu bağlamda ahlakî değerler üzerinde de durmuĢ, 
ahlakî değerlerle ferdin aile ve toplum ile iliĢkilerini belli bir düzene kavuĢturmuĢtur. Bunun 

                                                 
1  Bkz. Ġbn Mâce, “Tahâre” 4. 
2  Ġbn Hanbel, Müsned, II, 308, 330. 
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1  Bkz. Ġbn Mâce, “Tahâre” 4. 
2  Ġbn Hanbel, Müsned, II, 308, 330. 

yanı sıra din ve vicdan özgürlüğünün, can ve mal güvenliğinin sağlanması, dıĢ tehditlerin 
savulması, davetin önündeki engellerin kaldırılması için askeri güvence anlamında cihada da 
sıkça teĢvik edilmiĢtir. 

Allah Elçisi (s.a.s.) bu değerleri, yani inanç, ibadet ve ahlakî ilkeleri ümmetinin gönlüne 
ve hayatına iyice yerleĢtirmek için muhataplarının durumuna, ferdî ve ictimâî ihtiyaçlara göre 
bazen inancı, bazen cihadı, bazen de namaz, zekat, hac, ana babaya iyilik, komĢu haklarına 
saygı vb. ibadet ve adabı muaĢereti öne çıkarmıĢ, bunları “en üstün, en hayırlı, en faziletli” 
diye nitelemiĢtir. Ġnsanı meĢgalelerden uzak tutacak sakin vakitleri de Allah‟a ibadet için “en 
güzel ve en faziletli” anlar olarak nitelemiĢtir. Mekke‟nin yeryüzünün en hayırlı yeri olarak 
nitelenmesi de oranın tarihte bir ibadet merkezi olmasındandır. 

Yine Allah Elçisi‟nin (s.a.s.) bazı insanları ve devirleri “en üstün, en hayırlı” olarak 
nitelemesi, yine onların Allah‟a iman ve Allah‟ın buyrukları ile ilgisiyle alakalıdır. Mesela 
Hz. Ġbrahim‟in en üstün peygamber olarak nitelenmesi putperestlikle girdiği mücadelesi ve 
Hanifliğin temsilcisi olmasında aranmalıdır. Hz. Meryem‟in üstünlüğü Allah‟a olan samimi 
bağlılığı ve takvasında, Hz. Hatice‟nin üstünlüğü da Ġslam‟ın ilk yıllarında tevhit mücadelesi 
için yaptığı hizmetlerde aranmalıdır. Aynı Ģekilde Ebû Bekir ve Ömer gibi bazı sahabilerin 
öne çıkmaları da sahip oldukları üstün dinî ve ahlakî faziletlerde aranmalıdır. Bunlar Ebû 
Bekir‟de teslimiyet, yumuĢaklık ve cömertlik; Ömer‟de ise hak uğruna cesaret, adalet ve ileri 
görüĢlülük olarak tecelli etmiĢtir.  

Sonuç itibariyle Allah Elçisi (s.a.s.) Allah‟a davetle görevlendirildiği toplumu “en 
hayırlı ümmet” seviyesine çıkarmak için son derece nazik ve yumuĢak bir üslup kullanmıĢ, 
inanç, ibadet, muamelat ve ahlak konularında onları eğitirken “güzel öğüt ve en iyi Ģekilde 
tartıĢma” yöntemini seçmiĢtir. Herkese anlayabileceği bir dil ve üslupla hitap etmiĢtir. 
Ashabını kötü huylardan ve alıĢkanlıklardan kurtarıp iyiye, güzele ve doğruya yöneltmek için 
dil ve belagat bakımından son derece etkin bir üslup kullanmıĢ; iyi ve yararlı gördüklerini “en 
iyi, en güzel, en üstün…” gibi vasıflarla; kötü ve zararlı gördüklerini ise “en kötü, en 
zararlı…” gibi vasıflarla tavsif etmiĢtir. 
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“Musibetlerde Mü‟min Tavrı 

-Bakara 156. Âyet Hakkında Değerlendirmeler-” 

“The Muslim‟s Attitude in Trials 

-Evaluations About The 156th Verse of Bakara-” 

 

ġaban KARASAKAL* 

Özet 

Ġnsanlara dünya ve ahiret mutluluğu için indirilen Kur‟ân, inanç, ibadet ve ahlâkla ilgili 
hususlarda insanlara yol göstermektedir. Hayatları boyunca karĢılaĢabilecekleri problemlere 
çözüm önerileri teklif etmektedir. Ġnsanlar hayatları boyunca her zaman rahat olmayıp, 
musibetlerle de karĢılaĢmaktadır. Musibete uğrayan insan ve çevresindekilerin hayatında 
bedenî-ruhî, psikolojik, sosyolojik birtakım değiĢiklikler meydana gelmektedir. 

Hayatının herhangi bir döneminde musibete uğrayan kiĢi ve yakınlarının, musibete 
bakıĢı nasıl olmalı, baĢlarına gelen olayı nasıl değerlendirmelidir? Bu musibetler niçin 
kendilerine isabet etmiĢtir? Ġlahi bir ceza mıdır, yoksa imtihan vesilesi midir? Musibet 
sebebiyle kaybettikleri sağlık, mal, evlat, yakınlar vb. hususlar sebebiyle isyan tavrı mı 
sergilemeli, yoksa musibete imtihan nazarıyla mı bakmalıdırlar? Musibete imtihan nazarıyla 
bakıp, sıkıntı ve zorluklara sabredenlerin hayatında nasıl bir değiĢim yaĢanmaktadır? Ġnsanlar 
bu vb. soruların cevaplarını arayarak musibetlerin hayatlarındaki yerini anlamaya 
çalıĢmaktadır. 

Biz bu çalıĢmamızda öncelikle musibet kavramının anlam alanını inceleyeceğiz. 
Kur‟ân‟da geçen musibetle eĢ anlamlı kavramlara temas edeceğiz. Daha sonra da istircâ 
kavramını ve mü‟min musibet iliĢkisini, Bakara 2/156. âyet ve Hadis-i ġerifler ıĢığında ele 
almaya gayret edeceğiz. 

Anahtar Kelimeler: Kur‟ân, Musibet, Salgın hastalık, Ġlâhî ceza, Sabır 

 

Abstract 

TheQur'an, whichwas sent toguidepeopleforthehappiness of bothworldandakhirah, 
guidespeople in mattersrelatedtobelief, worshipandmorality. 
Itofferssolutionstotheproblemstheymayencounterthroughouttheirlives. People are not 
alwayscomfortable in theirlives, they alsofacecalamities There are some physical, spiritual, 
psychological and sociological changes in thelives of the people who are 
afflictedandthosearound them 

How should the person and their relatives who havesuffered a calamity in anyperiod of 
their life look at thecalamity, and how should they evaluatetheeventthathappenedto them? 
                                                 
* Bolu Abant Ġzzet Baysal Üniversitesi Ġlahiyat Fakültesi, Tefsir Anabilim Dalı, Doç. Dr.  
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Why didt hesecalamities hit them? Is it a divinepunishmentor a test? Health, property, 
children, relatives, etc. lostduetothecalamity. Should they display an attitude of rebellion in 
suchmatters, orshouldtheylook at calamity as a test? Whatkind of change is experienced in 
thelives of those wholook at thecalamity as a test andendure hard shipsand difficulties? People 
seekanswers to these questionsand try to understand the place of misfortunes in theirlives. 

Inthisstudy, we will first examine the meaning of the concept of misfortune. We will 
touch on conceptsthataresynonymouswithmis fortune in theQur'an.Then, theconcept of 
istircâand there lationship between the believe randtheaffliction, Bakara 2/156. We will try to 
deal with it in the light of versesand Hadith-i Sharifs. 

Keywords: Qur‟an, Evil, Epidemic disease, Divine punishment, Patience 

1. GiriĢ 

Ġlk çağlardan itibaren insanlık doğal afetler, musibetler ve salgın hastalıklarla karĢı 
karĢıya gelmiĢtir. Bu musibetler bazen lokal olurken, bazen de küresel ölçekte meydana 
gelmiĢtir. 21. Yüzyılın hemen baĢında tüm dünyada koronavirüs salgını yaĢanmıĢtır. 
Musibetlerin olduğu zaman dilimlerinde ve sonrasında insanların ve toplumların hayatlarında 
oldukça büyük değiĢiklikler meydana gelmektedir. Bazen birçok Ģeyi yeniden düĢünmek, 
programlamak ve uygulamak gerekmektedir. YaĢadığımız zaman diliminde de böyle bir 
durumla karĢı karĢıyayız.1 Bilim ve teknolojide meydana gelen geliĢmelere rağmen, yaĢanan 
salgın sebebiyle ekonomik, sosyal ve psikolojik problemler birçok ülkede toplumları derinden 
etkilemiĢtir. Durumun düzeltilmesi yolunda gösterilen çabalara rağmen, bu etki dünyanın 
değiĢik ülkelerinde ve ülkemizde halen devam etmekte, kalıcı çözümler üretilememektedir.2 

YaĢanan musibetler, toplumları etkilediği gibi fertleri de derinden etkilemektedir. 
Musibete uğrayan insan ve çevresindekilerin hayatında psikolojik, sosyolojik birtakım 
değiĢiklikler meydana gelmektedir. Bu değiĢimlerden etkilenenlerin hayatlarının yeniden 
normale dönmesi, mutluluk, huzur, sükûn içerisinde devam etmesi için neler yapılabilir? Bu 
meselelere sağlıklı yaklaĢmak için gerekli soruları cevaplayabilmek adına yeni yaklaĢımlara 
ve sürdürülebilir çözümlere ihtiyaç bulunmaktadır. Bu duruma her ilmi disiplin kendi 
çerçevesinden çözümler teklif etmektedir. Sosyal bilimler ve din açısından yaĢanan 
musibetlerin kaynağı, insanoğlunun manevi ve ahlaki değerlerden uzaklaĢması ve insanın 
kendisine ve kâinata bakıĢ açısındaki değiĢimden kaynaklanmaktadır. Bu değerlerden 
uzaklaĢan insanoğlunun yaĢadığı hayat, neticede tüm çevresini ve diğer canlıları 
etkilemektedir.3 

                                                 
1  Hilmi Demir, “Koronavirüs Ġnanç Dünyamızı ve Dinleri Nasıl Etkileyecek?”, COVĠD 19: Küresel Salgının 

Siyasî, Sosyal ve Ekonomik Yansımaları, ed. Konur Alp Koçak, (Ankara: TASAV Yayınları 2020), 295; 
Necdet SubaĢı, “Covid 19 Salgını: Dinî Etkiler”, Pandemi Dünü, Bugünü, Yarını, Bütün Boyutlarıyla Covid 
19, Ed. Necdet Ünüvar, (Ankara: Kadim Yayınları, 2021), 429; Rüstem AĢkın, “Covid 19 Salgını: Ġnsan ve 
Toplum Psikolojisi Salgının Psikolojik Etkileri”, Pandemi Dünü, Bugünü, Yarını, Bütün Boyutlarıyla Covid 
19, Ed. Necdet Ünüvar, (Ankara: Kadim Yayınları, 2021), 337-338. 

2  Orhan Kılıç, Eskiçağdan Yakınçağa Genel Hatlarıyla Dünyada ve Osmanlı Devleti‟nde Salgın Hastalıklar, 
(Elâzığ: Fırat Üniversitesi Orta Doğu AraĢtırmaları Merkezi Yayınları, 2004); SubaĢı, “Covid 19 Salgını: 
Dinî Etkiler”, 429, 433; AyĢe Beyza Ünüvar, “Pandemi Döneminde ve Sonrasında Mimari”, Pandemi Dünü, 
Bugünü, Yarını, Bütün Boyutlarıyla Covid 19, Ed. Necdet Ünüvar, (Ankara: Kadim Yayınları, 2021), 475. 

3  SubaĢı, “Covid 19 Salgını: Dinî Etkiler”, 430. 
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Ġnsanların dünya ahiret mutluluğuna rehberlik etmek üzere indirilen Kur‟ân, inanç, 
ibadet ve ahlâkla ilgili hususlarda insanlara yol göstermektedir. Hayatları boyunca 
karĢılaĢabilecekleri problemlere çözüm önerileri teklif etmektedir. Ġnsanların Kur‟ân‟a 
müracaat ettikleri konulardan biri de karĢı karĢıya kaldıkları musibetlerdir. Ġnsanlar 
musibetlerle karĢılaĢtıklarında niçin bunlara maruz kaldıklarına iliĢkin akıllarına muhtelif 
sorular gelmektedir. Hayatının herhangi bir döneminde musibete uğrayan kiĢi ve yakınlarının, 
musibete bakıĢı nasıl olmalı, baĢlarına gelen olayı nasıl değerlendirmelidir? Musibet sebebiyle 
kaybettikleri sağlık, mal, evlat, yakınlar vb. hususlar sebebiyle isyan tavrı mı sergilemeli, 
yoksa musibete imtihan nazarıyla mı bakmalıdırlar? Musibete imtihan nazarıyla bakıp, sıkıntı 
ve zorluklara sabredenlerin hayatında nasıl bir değiĢim yaĢanmaktadır? 

Bu sorulara cevap bulmak amacıyla yapılan çalıĢmalara1ilave olarak, biz de 
tebliğimizde öncelikle musibet kavramının anlam alanını inceleyeceğiz. Musibet kavramıyla 
eĢ anlamlı olarak Kur‟ân‟da geçen diğer kavramlara kısaca temas edeceğiz. Daha sonra da 
istircâ kavramını ve mü‟min musibet iliĢkisini, Bakara 2/156. Âyet ve Hadis-i ġerifler 
ıĢığında ele alacağız.  

2. Kavramsal Alan  

Bu baĢlık altında çalıĢmamız boyunca kullanacağımız musibetle eĢ anlamlı kelimelerin 
kavramsal alanı hakkında bilgi vereceğiz. Musibet ve istircâ konusunu temele aldığımız 
çalıĢmamızın kavramsal alan baĢlığında musibet, istircâ, belâ ve fitne kelimelerinin tariflerini 
vereceğiz. 

Musibet kavramı sözlükte isâbet masdarından türeyen bir isimdir. “Bir Ģeyin hedefine 
ulaĢması, birinin hesabına düĢmesi” manasına gelmektedir. Bu açıdan, insanın iradesi dıĢında 
beklemediği Ģekilde karĢılaĢtığı durumlar anlamındadır. Kelime âfetler, sevilen birisinin 
ölümü, hastalık, kıtlık gibi hoĢlanılmayan, kiĢiyi huzursuz ve rahatsız eden, sıkıntı veren 
Ģeyler için kullanılmaktadır.2 Cürcânî (ö. 816/1413) musibete misal olarak ölümü vermiĢ ve 
kelimeyi insan sıkıntıya sokan Ģey3 diye tarif etmiĢtir. Kelime Kur‟ân‟da on âyette ve türevleri 
de altmıĢ dört âyette geçmektedir.4 

İstircâ kavramı bir musibet anında baĢa gelen Ģeylerin takdir olduğuna inanıp rızâ 
göstermek ve Allah‟a sığınmak suretiyle rahatlamayı bildiren davranıĢ ve sözler hakkında 
kullanılmaktadır. Rücû„ kökünden türeyen kelime sözlükte “geri dönme, yapılmakta olan bir 
iĢi, bir davranıĢı terketme”5anlamına gelmektedir. Bu kökten gelen istircâ, mesela 
yakınlarından birinin vefat etmesi gibi musibetlerden birisine uğrayan kiĢilerin Bakara 

                                                 
1  Ġnsanların musibetlere bakıĢı ile alakalı çalıĢmalar hakkında mesela bkz. Faruk Özdemir, Kur‟ân‟da 

Musibetler İnsanın Sorumluluğu ve Sünnetullah, (Ġstanbul: AraĢtırma Yayınları, 2021). 
2  Ebi‟l-Kâsım Hüseyin b. Muhammed Rağıb el-Ġsfahânî, el-Müfredât fî Garîbi-l-Kur‟ân, Thk. Muhammed 

Seyyid Keylânî (Beyrut: Dârü‟l-Mârife, ts.), 287. 
3  Ebü‟l-HasenAlî b. Muhammed b. Alî es-Seyyid eĢ-ġerîf Cürcânî, et-Ta„rîfât, (Beyrut: Mektebetü Lübnan 

1985), 232. 
4  Muhammed Fuad Abdülbâki, Mu‟cemü‟l-Müfehres li Elfâzı‟l-Kur‟âni‟l-Kerîm, (Ġstanbul: Mektebetü‟l-

Ġslâmiyye, 1982) 415-416. 
5  Ġsfahânî, el-Müfredât,189. 
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sûresi2/156. âyetinde geçen, “ ََْۜ ِٗ َساِجُعٛ ٍْ َِٚآََّّب ِاٌَ  ِٗ  ifadesini okuyup, rıza hali göstermesini ”ِاَّب ٌٍِّّٰ
ifade etmektedir.1 

Ġnsanlara sınanmak üzere verilen maddî-manevi sıkıntılar, belâ kavramı ile ifade 
edilmektedir. Kelime Kur‟ân‟da, “sıkıntı, musibet, denemek, gam, sınamak” anlamlarında 
kullanılmaktadır.2Bu Ģekliyle kelime Kur‟ân‟da altı âyette, türevleri de otuz bir 
âyette3kullanılmaktadır. Kavramın türevlerinden birisi olan “ibtilâ”, bir Ģeyin hakikatini, 
özünü ortaya koymak, imtihan etmek4 anlamına gelmektedir. Allah‟ın kullarına dünyada 
verdiği bütün nimetler, insana iyilik ve kötülük yapma kabiliyetinin verilmesi, denenmesi ve 
aralarındaki kabiliyet ve mülkiyet yönünden derecelenmeleri de bu imtihan içindir.5 

Hayatın denenme süreci Kur‟an‟da, “belâ” ve “fitne” gibi iki kelime ile 
vasfedilmektedir. Bu iki kelime Kur‟an‟da, insanın ahlâki değerinin ortaya çıkarılması için 
musibet, sıkıntı ve refah gibi durumlarla denenmesini6 göstermektedir. 

Ġmtihan, iyi veya kötü Ģeylerle sınanma; dinî, içtimaî ve siyasî kargaĢa anlamlarına 
gelen fitne kavramı7sözlükte madenlerin derecesini ortaya çıkarmak için ateĢte eritmek 
manasına gelmektedir. Kelime Kur‟ân‟da otuz dört âyette, türevleri de yirmi altı âyette 
geçmektedir.8 

3. Musibet ve Ġstircâ (Bakara 156. Âyet) 

Biz bu baĢlık altında öncelikle Kur‟ân‟da musibet ve istircâ kavramı hakkında bilgi 
verip, bu kavramlarla ilgili tefsirlerdeki bilgileri zikredeceğiz. Daha sonra da hadislerde 
musibet ve istircâ kavramı hakkında bilgi vereceğiz.  

3.1. Kur‟ân‟da Musibet ve Ġstirca 

Ġslâm âlimleri ölüm de dâhil olmak üzere musibetleri, hayatın bir parçası olarak 
görmektedir. Ġnsan yaĢadığı müddetçe mutlaka musibetlerden birisiyle 
karĢılaĢacaktır.9Türevleriyle birlikte Kur‟ân‟da yetmiĢ dört âyette geçen musibet kavramı, 
insanın hayatı boyunca karĢılaĢacağı olumlu ve olumsuz durumları ifade etmek üzere 
kullanılmaktadır.10Bazı âyetlerde her türlü musibetin bir kitapta yazılı olduğu,11 Allah‟ın 

                                                 
1  Hayati Hökelekli, “Ġstircâ”, Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi, (Ġstanbul: TDV Yayınları, 2001), 

23/374. 
2 Ġsfahânî, el-Müfredât,61; Süleyman Uludağ, “Belâ”, Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi, (Ġstanbul: 

TDV Yayınları, 1992), 5/380. Belânın sebebi ve hüzün hakkında geniĢ bilgi için bkz. Ġsmail Hakkı Bursevi, 
Kitâbü‟Ģ-ġecv, (Süleymaniye Ktp., Hâlet Efendi, nr. 789/1). 

3 Abdülbâki, Mu‟cemü‟l-Müfehres, 136-137. 
4 Cemaluddin Muhammed b. Mükerrem Ġbn Manzûr, Lisânü‟l-Arab, Thk. Ali ġîrî, (Beyrut: Darus‟-Sâdır 

1414/1993), 14/83; Ġsfahânî, el-Müfredât, 61. 
5  Mesela bkz. el-Enʿâm 6/165; el-Aʿrâf7/168; el-Kehf18/7; el-Enbiyâʿ21/35; Muhammed 47/31. 
6 Bkz. el-ʿAnkebût 29/2-3. 
7 Ġsfahânî, el-Müfredât,371-372; Mustafa Çağrıcı, “Fitne”, Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi, (Ġstanbul: 

TDV Yayınları, 1996), 13/156. 
8 Abdülbâki, Mu‟cemü‟l-Müfehres, 511-512. 
9 Mustafa Çağrıcı, “Musibet”, Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi (Ġstanbul: TDV Yayınları, 1996), 

31/255. 
10 Abdülbâki, Mu‟cemü‟l-Müfehres, 415-416. 
11 et-Tevbe 9/50-51; el-Hadîd 57/22. 



33

راساُت اإلنسانيُة واملتغرياُت احلياتيُة يف ضوِء الّشيعِة اإلسالميِة« العدد اخلاص باملؤمتر العلمي الدويل األول املشرتك »الدِّ
BİRİNCİ OTURUM: İSLAM ŞERİATININ TEMEL KAYNAKLARINDA HAYAT, HAYATTAKİ DEĞİŞİMLER VE AFETLER

bilgisiyle meydana geldiği1 bildirilirken, bazı âyetlerde de insanların davranıĢlarının neticesi 
olarak gösterilmektedir.2 Hatta Allah bu musibetlerden bir kısmını affetmektedir.3 Ġnsanların 
hayatı boyunca karĢılaĢtığı birtakım olumsuzluklar ve musibetler, kimseye gücünün üstünde 
bir yükümlülük verilmeyeceği gerçeğine4 istinaden onların tahammül sınırları dâhilindedir. 
Kur‟ân‟da, insanın güçlüklere göğüs germekte zaaf göstereceği,5 baĢına bir musibet 
geldiğinde sızlanıp feryat edeceği,6 ancak buna rağmen bu zorluklara katlanabilecek bir 
yapıda yaratıldığı7bildirilmektedir. 

Nisâ sûresi 78. âyette insanların baĢına gelen her Ģeyin Allah bilgisi ve izniyle 
gerçekleĢtiği ifade edilirken, devamındaki âyette, iyiliklerin Allah‟tan, kötülüklerin insanın 
kendisinden olduğu8 bildirilmektedir. Bu âyetlerdeki farklı ifadeleri müfessirlerimiz “kader” 
kavramı çerçevesinde değerlendirmektedir. Yani yaratma açısından Allah‟a; kesb, hak etme, 
sebeplere sarılma, niyet etme ve tercihte bulunma gibi insâni fiiller yönünden de insanlara 
nispet edilmektedir.9 

Bakara sûresi2/153-157. âyetleri hakkında tefsirlerimizde oldukça geniĢ bilgiler 
verilmektedir. Bu âyetlerde, Allah‟ın bu dünyayı, mü‟minleri denemek için imtihan yurdu 
olarak yarattığı,10 mü‟minlerin sabırla ve namaz kılarak Allah‟ın yardımını talep etmeleri, 
Ģehitlere ölü denilmemesi istenmektedir. Devamında Allah‟ın insanları nelerle deneyeceği 
bildirilerek, onlardan sabırlı olmaları istenmektedir.11Musibet, insanın baĢına gelen her türlü 
olumsuzluk istenmeyen durumları ifade etmektedir.12Açlık, korku, mallardan, ürünlerden ve 
canlardan eksiltme ile gerçekleĢecek imtihan maddelerinin önceden bildirilmesi, nefislerinin 

                                                 
1 et-Tegâbün 64/11 
2 Mesela bk. Âl-i „Ġmrân 3/165; en-Nisâ‟ 4/62; el-Kasas 28/47. 
3 eĢ-ġûrâ 42/30. 
4 el-Bakara 2/286. 
5 en-Nisâ‟ 4/28. 
6 el-Me„âric 70/20. 
7 Beled 90/4. 
8 Bkz. en-Nisâ‟ 4/78-79. 
9 Muhammed b. Cerîr et-Taberî, Câmi‟u‟l- Beyân „An Te‟vîliÂyi‟l-Kur‟ân,Thk. Abdullah b. Abdulmuhsin Türkî 

(Kahire:DâruHicr, 1422/2001), 7/240-241.Ebü‟l-KâsımMahmûd b. Ömer b. Muhammed el-Hârizmî ez-
ZemahĢerî, el-Keşşaf an Hakâikı‟t-Tenzîl ve Uyûni‟l-Ekâvîl fî Vücûhi‟t-Te‟vîl,Thk: Adil Ahmed 
Abdülmevcûd-Ali Muhammed Muavviz, (Riyad: Mektebetü‟l-Ubeykan, 1418/1998), 2/113-114. Muhammed 
b. Ahmed Ensârî el-Kurtubî, el-Câmi‟ li Ahkâmi‟l-Kur‟ân, (Kahire: Dârü‟Ģ-ġâb, 1387/1968), 5/284-285. 
Yazır, Elmalılı Muhammed Hamdi, Hak Dîni Kur‟an Dili, (ysz: Eser NeĢriyat, tsz.), 2/1395-1399.  

10 Ebû Muhammed Abdurrahmân b. Muhammed b. Ġdrîs er-Râzî Ġbn Ebî Hâtim, Tefsîrü‟l-Kurʾâni‟l-
ʾAzîmMüsnedenʾAni‟r-Resûlve‟ṣ -Saḥ âbeve‟t-Tâbiʾîn, Thk. Es„ad Muhammed et-Tayyib, (Mekke: 
Mektebetü Nezzâr, 1417/1997), 1/263; Ebü‟l-Fazl Celâlüddîn Abdurrahmân b. Ebî Bekr b. Muhammed el-
Hudayrî es-Süyûtî eĢ-ġâfiî, ed-Dürrü‟l-Mensûrfi‟t-Tefsîrbi‟l-Meʾsʾûr, Thk: Abdullah b. Abdulmuhsin et-
Türkî, (Kahire: Dirâsâtü‟l-Arabiyyeve‟l-Ġslâmiyye, 1424/2003) 2/71; Yazır, Hak Dîni, 1/548. 

11 ZemahĢerî, el-Keşşâf, I/348; Hökelekli, “Ġstircâ”, 23/374-375. Mustafa Çağrıcı, “Sabır”, Türkiye Diyanet 
Vakfı İslâm Ansiklopedisi, (Ġstanbul: TDV Yayınları, 1996), 35/337. 

12 Nâsırüddîn Ebû Saîd Abdullâh b. Ömer b. Muhammed el-Beyzâvî, Envârü‟t-Tenzîl ve Esrârü‟t-Teʾvîl, 
(Beyrut: Dâru‟r-ReĢîd, 1421/2000) 1/151; Abdullah b. Ahmed b. Mahmûd en-Nesefî, Medâriku‟t-Tenzîl ve 
Hakâiku‟t-Te‟vîl, Thk: Yusuf/ Ali Bedevî-Muhyiddin Dib Mestu, (Beyrut: Dâru‟l-Kelimü‟t-Tayyib, 
1998/1419) 1/144.Kâdî Muhammed Senâullâh el-Osmânî el-Hanefî el-MüceddidîPânîpetî, Tefsîru‟l-Mazharî, 
thk. Ġbrahim ġemsüddîn, (Ysz: Mektebetü Fârûkiyye, tsz.) 1/156-157; Yazır, Hak Dîni, 1/548. 
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bunlara hazır olmasını1 ve imanda sadık olanlarla yalancı olanların,2münafıklarla münafık 
olmayanların ayırt edilmesini3sağlamak içindir. 

Hind alt kıtasının önemli müfessirlerinden olan Kâdî Senâullâh Pânîpetî(ö. 
1225/1810)‟nin, et-Tefsîru‟l-Mazharî4 isimli tefsirinde de diğer tefsirlerde olduğu gibi 
musibet insanın baĢına gelen her türlü olumsuzluk, istenmeyen durumlar Ģeklinde ifade 
edilmektedir. Bu musibetlerin insanı denemek ve kazananların göklerin bereketinden istifade 
etmesi için verildiği, imtihan olunacak Ģeylerin önceden bildirilmesinin nefislerinin bunlara 
hazır olmasını sağlamak için olduğu bildirilmektedir.5 

Allah kullarına nimet verip, Ģükrü emretmiĢtir. Sonra da hem Ģükredenlerin hem de 
sabredenlerin ecrini alabilmesi için imtihan edip sabrı emretmiĢtir. Ġnsan dünya hayatında 
kulluğunda hem sabrı hem de Ģükrü birlikte yaĢayarak imanını kemale erdirmektedir.6Hz. 
Peygamber ashabı ve ümmeti, bütün bu sayılanların birazı ve daha fazlasıyla imtihan 
edileceklerdir.7Bu musibetlerle imtihan edilme ilahi bir ceza gibi algılanmamalıdır. Bu 
meĢakkatlerle, musibetlerle denenmeyi, Allah Teâlâ, Hz. Peygambere ashabına ve ümmetine 
vadetmiĢtir. Âyetlerde hitap Hz. Peygamber‟in ashabı ve ümmetinedir. Onlar bu sıkıntılara 
sabırla mukabelede bulunduklarında büyük bir ecre kavuĢacaklardır.8 

Musibetlerin küçüklüğünü ifade etmek adına “biĢey‟in/biraz” denilmesi, daha 
büyüklerinden Allah‟ın koruması sebebiyledir. Bu musibetlerin azlığına dikkat çekerek gelen 
musibetlerin derecesini kullardan hafifletmek ve Allah‟ın yardımının onlardan ayrılmadığına 
dikkat çekmek içindir.9 Ayrıca âyette musibetlerin küçüklüğünü ifade için biraz denilmesi din 
düĢmanlarına ahirette isabet edecek musibete nispetledir.10 

Bakara 155. âyette, “sabredenleri müjdele” buyurulunca, mü‟minlerin nasıl sabredeceği 
ve bu müjdenin nasıl olacağı da devamındaki âyette bildirilmiĢtir. Sıkıntılı durumlarla, 
musibetlerle karĢı karĢıya kaldıklarında, “ ََْۜ ِٗ َساِجُعٛ ٍْ َِٚآََّّب ِاٌَ  ِٗ  Ģeklinde istircâ ederek rızâ ve”ِاَّب ٌٍِّّٰ
teslimiyet gösteren müminlere, Allah‟ın rahmetinin olduğu ve böyle davrananların doğru yolu 
bulduğu11 bildirilmektedir. İstircâ, teslim olmak, boyun eğmek ve itaat etmektir.12Allah ilgili 
âyette sabreden ve Ģükreden kulların istircâda bulunduğunu bildirdi. O kullar, Allah‟ın 
                                                 
1 Taberî, Câmi‟u‟l- Beyân, 2/704; Ġbn Ebî Hâtim, Tefsîrü‟l-Kurʾâni‟l-ʾAzîm,1/264; ZemahĢerî, el-Keşşâf, 

I/348; Ebû Abdillâh Fahrüddîn Muhammed b. Ömer b. Hüseyn er-Râzî et-Taberistânî, et-Tefsîru‟l-Kebîr ve 
Mefâtihu‟l-Gayb, (Beyrut: Daru‟l-Fikr, 1401/1981), 4/165; Beyzâvî, Envârü‟t-Tenzîl, 1/151; Nesefî, 
Medâriku‟t-Tenzîl, 1/144. 

2 Râzî, et-Tefsîru‟l-Kebîr, 4/166-167; Ebü‟l-Fidâ‟ Ġmâdüddîn Ġsmâîl b. ġihâbiddîn Ömer b. Kesîr, Tefsîru‟l-
Kur‟âni‟l-Azîm, Thk. Mustafa es-Seyyid Muhammed vd. (Kahire: Müessesetü Kurtuba, 1421/2000), 2/129.  

3 Râzî, et-Tefsîru‟l-Kebîr, 4/166. 
4 Kâdî Senâullâh Pânîpetî ve Tefsîru‟l-Mazharî isimli eseri hakkında geniĢ bilgi için bkz. ġaban Karasakal, 

Kur‟ân‟ın İşârî Yorumu -Senâullâh Pânîpetî‟nin Tefsîru‟l-Mazharî Adlı Tefsiri-, (Ġstanbul: Rağbet Yayınları, 
2015) 23-87. 

5 ZemahĢerî, el-Keşşâf, I/349; Beyzâvî, Envârü‟t-Tenzîl,2/152; Pânîpetî, Tefsîru‟l-Mazharî, 1/156-157. 
6 Râzî, et-Tefsîru‟l-Kebîr, 4/165. 
7 Ġbn Ebî Hâtim, Tefsîrü‟l-Kurʾâni‟l-ʾAzîm, 1/264; Süyûtî, ed-Dürrü‟l-Mensûr, 2/71.  
8 Taberî, Câmi‟u‟l-Beyân, 2/704-705; Râzî, et-Tefsîru‟l-Kebîr, 4/165, 169. 
9 Ġbn Ebî Hâtim, Tefsîrü‟l-Kurʾâni‟l-ʾAzîm, 1/264; ZemahĢerî, el-Keşşâf, I/348; Râzî, et-Tefsîru‟l-Kebîr, 4/166; 

Pânîpetî, Tefsîru‟l-Mazharî, 1/157; Yazır, Hak Dîni, 1/548. 
10 Beyzâvî, Envârü‟t-Tenzîl, 1/151. 
11 ZemahĢerî, el-Keşşâf, I/348; Râzî, et-Tefsîru‟l-Kebîr, 4/170-171; Yazır, Hak Dîni, 1/548-159; Hökelekli, 

“Ġstircâ”, 23/374-375. Çağrıcı, “Sabır”, 35/337. 
12 ZemahĢerî, el-Keşşâf, I/348; Nesefî, Medâriku‟t-Tenzîl, 1/144. 
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kullarına istediği Ģekilde davranabileceğini, insanın olumlu ve olumsuz diye tarif ettiği 
durumların Allah‟ın izni ve iradesiyle meydana geldiğini bilirler.1Bu 156. âyette musibeti 
Allah kendisine nispet etmemiĢtir. “BaĢlarına bir musibet geldiği zaman” Ģeklinde umumi bir 
ifade kullanılmıĢtır. Bu ifadeye göre âyetin muhtevasına, Allah tarafından ve kullar tarafından 
olan her türlü zarar, musibet girmektedir. Allah tarafından kula gelen musibetlerde bir hikmet, 
sevap, adalet, hayır ve maslahatın olduğuna inanmak gerekmektedir.2 

Hz. Peygamber‟in ayakkabısının bağı koptuğu, lambası söndüğü zaman istircâda 
bulunduğunda sahabe kendisine bunlarda mı musibettir diye sormuĢlardır. Hz. Peygamber de 
mü‟mine sıkıntı veren her Ģeyin musibet olduğunu söylemiĢtir.3 Oğlunun kabri baĢında 
ağlayan kadına, sabrın musibetle karĢılaĢıldığı ilk anda gösterilen duygu olduğunu4 
söylemiĢtir.5Ġstirca edene, Allah‟tan af, merhamet ve hidayet yolunu bulma gibi üç hayr 
yazılır.6Ayrıca böyle istircâ eden, Allah‟a döneceğiz diyen kulun makamının “nefsi râdiye” ve 
“nefsi merdıyye”de olduğunu Elmalılı Hamdi Yazır tefsirinde geniĢ geniĢ izah etmektedir.7 

Ümmü Seleme validemiz‟in rivayet ettiği istircâ ile ilgili hadis birçok tefsirde ilgili 
âyetin tefsirinde zikredilmektedir.8Bu hadisinde Hz. Peygamber, baĢına musibet gelen kiĢinin 
istircâda bulunmasını, baĢına gelen musibetin sevabını Allah‟tan beklemesini ve uğradığı 
musibetle kaybettiği Ģeyin daha hayırlısını kendisine lütfetmesini, kim böyle yaparsa duasının 
kabul edileceğini söylemektedir. Nitekim Ümmü Seleme (ra) kocası Ebu Seleme (ra) vefat 
ettiğinde böyle dua ettiğini ve ondan sonra da Hz. Peygamber ile evlendiğini söylemektedir.9 

Allah Hz. Peygamber‟in ümmetine diğer diğer peygamberlere vermediği istircâ lütfunda 
bulunmuĢtur. Eğer istircâyı diğer Enbiya‟ya verseydi, Hz. Yakub‟a verirdi. Çünkü Yakub (as) 
Hz Yusuf‟u kaybedince “ٌََّٓب َاَصفّٰى َعٍّٰى ٌُُٛصَؿ/vah Yusufa vah”10 demiĢti.11Ġbn Ebî Hâtim (ö. 
327/938) Tefsirinde, Dahhâk b. Müzâhim‟e (ö.105/723) bu Ġstircâ âyetinin hitabı umumi mi 
yoksa hususi midir? diye sorulduğu, onun da farzları eda eden ve takva ile iman edenleri 
kapsadığını söylediği nakledilmiĢtir.12 

Tefsirlerde musibetin üzerinden uzun yıllar geçtiğinde bile musibet hatıra geldiğinde “ ِاَّب
ََْۜ ِٗ َساِجُعٛ ٍْ َِٚآََّّب ِاٌَ  ِٗ ٌٍِّّٰ” denilirse musibet kiĢinin baĢına yeni gelmiĢ gibi ecir ve sevap verileceği 

                                                 
1 Ġbn Kesîr, Tefsir, 2/129; Nesefî, Medâriku‟t-Tenzîl, 1/244; Pânîpetî, Tefsîru‟l-Mazharî, 1/156; Yazır, Hak Dîni, 

1/549. 
2 Râzî, et-Tefsîru‟l-Kebîr, 4/170. 
3 ZemahĢerî, el-Keşşâf, I/348; Süyûtî, ed-Dürrü‟l-Mensûr,2/78-79; Nesefî, Medâriku‟t-Tenzîl, 1/244; Pânîpetî, 

Tefsîru‟l-Mazharî, 1/157. 
4 Buhârî Muhammed b. Ġsmail, Sahîhi Buhârî, (Ġstanbul: Çağrı Yayınları, 1413/1992), “Cenâiz”, 31; Müslim, 

“Cenâiz”, 15. 
5 Râzî, et-Tefsîru‟l-Kebîr, 4/168; Süyûtî, ed-Dürrü‟l-Mensûr,2/80. 
6 Taberî, Câmi‟u‟l- Beyân, 2/708; Ġbn Ebî Hâtim, Tefsîrü‟l-Kurʾâni‟l-ʾAzîm, 1/264-265; Râzî, et-Tefsîru‟l-

Kebîr, 4/172; Süyûtî, ed-Dürrü‟l-Mensûr,2/71. 
7 Yazır, Hak Dîni, 1/549-550. 
8 Taberî, Câmi‟u‟l- Beyân, 2/708; Ġbn Ebî Hâtim, Tefsîrü‟l-Kurʾâni‟l-ʾAzîm, 1/265; Ġbn Kesîr, Tefsir, 2/130; 

Suyuti, ed-Dürrü‟l-Mensur,2/76-77. 
9 Bkz. Muvattâ, “Cenâiz”, 14. 
10 Yûsuf, 12/84. 
11 Ġbn Ebî Hâtim, Tefsîrü‟l-Kurʾâni‟l-ʾAzîm, 1/265; Süyûtî, ed-Dürrü‟l-Mensûr,2/73; Yazır, Hak Dîni, 1/552, 

4/2907-2908. 
12 Ġbn Ebî Hâtim, Tefsîrü‟l-Kurʾâni‟l-ʾAzîm, 1/265; Süyûtî, ed-Dürrü‟l-Mensûr,2/72. 
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bildirilmektedir.1 Evladı öldüğünde istircâda bulunan kula Allah‟ın Cennet‟te hamd evi 
lutfedeceğine dair hadis2 zikredilmektedir.3 Musibetlere karĢı sabrın sadece dil ile istircâda 
bulunmakla gerçekleĢmeyeceği, aynı zamanda kalbin de bu istircâyı tasdik etmesi gerektiği 
ifade edilmektedir.4 

Tefsirlerde görüldüğü gibi ilgili âyetler, Medîne dönemindeki Müslümanların 
sıkıntılarını ifade etmektedir. Ancak Allah‟ın Müslümanları değiĢik Ģekilde sınaması her 
zaman için geçerlidir. Allah Müslümanları dilediği zaman dilediği Ģekilde imtihan edebilir. 
Gerçek müminlerböylesi imtihanlarda inançlı ve kararlı bir tavır ortaya koymalıdır. Bu tavrı 
ortaya koyabilmek için de ilahi yardım oldukça önemlidir. Buna göre âyette bu denemenin ve 
imtihan maddelerinden bir kısmının hatırlatılması Allah Teâlâ‟nın merhametinin tecellisidir. 
Denenme maddelerinden bir kısmının önceden haber verilmesi; insanların imtihana 
hazırlanmaları, imtihanın onlara ağır gelip, canlarının sıkılmaması içindir.5 

3.2. Hadislerde Musibet ve Ġstircâ 

Musibet kelimesi ve türevleri hadislerde de çokça kullanılmaktadır. Hadislerde genel 
olarak musibetler karĢısında üzüntü duymak ve gözyaĢı dökmek mazur görülürken; feryat ve 
figan içinde Ģikâyetle isyan ederek, dövünerek, üstünü baĢını yırtmak gibi taĢkınlık halleri 
mazur görülmemektedir. Musibetler karĢısında taĢkınlık göstermeden6 sabır ve teslimiyetle 
karĢılık verilmelidir.7 

Hz. Peygamber‟in oğlu Ġbrâhim‟in vefatında gözyaĢı dökmesiyle alakalı olarak, 
musibetler karĢısında kalbin üzüleceği, gözlerin de yaĢ dökeceğini ifade etmesi,8 musibetlere 
üzülüp ağlamanın normal oluĢuna delil olarak gösterilmektedir. Bu anlamda en büyük 
musibetlere peygamberlerin maruz kaldığı,9Allah‟ın sevdiği kulların sınanacağı10bildirilerek, 
sabretmenin fazileti hadislerde geniĢ bir Ģekilde izah edilmektedir.11Mesela kızı Zeyneb 
(ra)‟nın çocuğunun vefatında ona, “Alan da veren de Allah‟tır. Sabret ve sabrının ecrini 
Allah‟tan bekle”12 demiĢtir. 

Hz. Peygamber, ashabının metanet ve sabırlarının artması, teselli olarak sıkıntılarının 
hafiflemesi için geçmiĢ kavimlerin baĢlarına gelen sıkıntı ve zorluklardan 

                                                 
1 Süyûtî, ed-Dürrü‟l-Mensûr,2/72, 75. 
2 Bkz. Tirmizî, “Cenâiz” 36 
3 ZemahĢerî, el-Keşşâf, I/348-349; Beyzâvî, Envârü‟t-Tenzîl2/151; Ġbn Kesîr, Tefsir, 2/131-132; Süyûtî, ed-

Dürrü‟l-Mensûr,2/77. 
4 Beyzâvî, Envârü‟t-Tenzîl2/151-152; Yazır, Hak Dîni, 1/549. 
5 Hadislerle İslâm, ed. Mehmet Emin ÖzafĢar vd. (Ankara: TDV Yayınları, 2014). 
6 Buhârî, “Cenâiz”, 37, 38; Müslim, “Îmân”, 121, 167; Nesâî, “Cenâiz”, 17; Ebû Dâvûd, Süleyman b. EĢ‟as, 

Sünenü Ebî Dâvûd, (Ġstanbul: Çağrı Yayınları, 1413/1992), “Cenâiz”, 24-25. 
7 Bakara 2/155-156; Muvattâ, “Cenâiz”, 14. 
8 Buhârî, “Cenâiz”, 44; Müslim, “Fezâil”, 62. 
9 Buhârî, “Merdâ”, 2, 3; Ġbn Mâce, Muhammed b. Yezid, Sünenü İbn Mâce, (Ġstanbul: Çağrı Yayınları, 

1413/1992), “Fiten”, 29; Tirmîzî, Muhammed b. Îsa, Sünenü Tirmîzî, (Ġstanbul: Çağrı Yayınları, 1413/1992), 
“Zühd”, 57. 

10 Buhârî, “Merdâ”, 1. 
11 Ahmed b. Hanbel, Müsnedü Ahmed b. Hanbel, (Ġstanbul: Çağrı Yayınları, 1413/1992), 1/177, 182; Tirmîzî, 

“Cenâiz”, 36; Ahmed b. ġuayb en-Nesâî, Sünenü Nesâî, (Ġstanbul: Çağrı Yayınları, 1413/1992), “Cenâiz”, 
22. 

12 Buhârî, “Cenâiz”, 33, “Eymân”, 9, “Merdâ” 9; Müslim, “Cenâiz”, 9, 11.  
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bahsetmiĢtir.1Ashabını teselli etmek için sabrı tavsiye ederek, sıkıntılara tahammül etmelerini, 
daha güzel günlerin geleceğini müjdelemiĢtir.2Müslümanın baĢına gelen hastalık, keder, 
yorgunluk ve ayağına diken batması dâhil büyük küçük her türlü musibet günahlara keffâret 
olacaktır.3Ancak hadislerde asıl sabrın, musibetle ilk karĢılaĢıldığı anda gösterilmesi 
gerektiği4 bildirilmiĢtir. Hz. Peygamber elindeki kandilin sönmesinin de bir musibet olduğunu 
söyleyerek, Ġstircâ âyetini okumuĢ ve musibetlerin hata ve günahlara keffâret olarak 
değerlendirileceğini ifade etmiĢtir.5 

Görüldüğü gibi Hz. Peygamber, her türlü olayda fâil-i mutlakın Allah olduğuna inandığı 
için hâdiselere olumlu yaklaĢmıĢ, hayatında tıkanıklık, ümitsizlik ve çözümsüzlüğe yer 
vermemiĢtir. Bu sebeple baĢına bir iyilik geldiğinde Ģükreden, musîbet geldiğinde de sabreden 
mü‟minin her iĢinin hayr olduğunu6 söyleyerek, ümmetini hâdiseler karĢısında müspet tavır 
almaya dâvet etmiĢtir. 

4. Musibetlerde Mü‟min Tavrı  

Sıkıntısız bir hayat yaĢamak her insanın hayali olsa da Allah sevdiği kulların 
samimiyetini denemek üzere imtihan etmektedir.7Dünya ve dünya hayatı imtihan salonu, 
ahiret hayatı imtihanın sonucu, ölüm ise bu ikisini birbirinden ayıran birbirine bağlayan bir 
olgudur. Denenmenin sonucu göz önüne alınmadan imtihandan söz edilemez.8 

Ġnsan, yaratılıĢı gereği sevinç veya üzüntü kabilinden birçok duyguyu bir arada 
yaĢayabilmektedir. Buna kendisi sebep olduğu gibi, iradesi dıĢında gerçekleĢen olaylar ve 
diğer canlılar da sebep olabilmektedir. Böylesi durumlarda insanın ayakta kalabilmesi için 
inanç ve imkânlar gerekmektedir.9 Ġnanan bir insan, herkesin öleceği10 inancına sahip olduğu 
için ölüme hazırlıklıdır. Ġnsanlar herhangi bir dıĢ etken olmadan ölebildiği gibi, doğal âfetler, 
hastalıklar ve kazalar sebebiyle de ölebilmektedir.11 

Hayat boyu karĢılaĢılabilecek olumsuzluklar hiçbir insanın arzu edeceği bir Ģey değildir. 
Bunun için Hz. Peygamber, hayatında olumsuzluk ve sıkıntılara maruz kalmamak adına dua 
etmiĢ, gam, keder, tembellik, cimrilik, korkaklık, borç yükü altında ezilmek ve insanların 
taĢkınlığı gibi hususlardan Allah‟a sığınmıĢtır.12 

Ruh sağlığına dinin katkısını inceleyen psikologlar, manevi değerlerden mahrum 
olanların ruhsal sıkıntı içerisinde kalıp, yanlıĢ tercihler yapabildiklerini; güçlü bir inanç ve 
                                                 
1 Buhârî, “Menâkıb” 25. 
2 Buhârî, “Menâkıb” 25. 
3 Ahmed b. Hanbel, Müsned, 6/114, 120; Buhârî, “Merdâ”, 1, 3; Müslim b. Haccac, Sahîhu Müslim, (Ġstanbul: 

Çağrı Yayınları, 1413/1992), “Birr”, 49. 
4 Buhârî, “Cenâiz”, 31; Müslim, “Cenâiz”, 15. 
5 Buhârî, “Merdâ”, 1-3; Müslim, “Birr”, 45-52. 
6 Müslim, “Zühd”, 64. 
7 Bkz. Tirmîzî, “Zühd”, 96, 98. 
8 Ġlhami Güler, İman Ahlâk İlişkisi, (Ankara: Ankara Okulu Yayınları, 2003), s. 53-54. 
9 Süleyman Uludağ, “Afiyet”, Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi, (Ġstanbul: TDV Yayınları, 1988), 

1/412. 
10 el-Ankebût 29/57. 
11 Muhammet Karaosman, “Kur‟ân‟dan Hareketle Doğal Âfetlerin ve Salgın Hastalıkların Ġlâhî Bir Ceza Olarak 

Nitelendirilmesi Sorunu” Tefsir Araştırmaları Dergisi 4/3 Özel Sayı (Aralık 2020), 102. 
12 Nesâî, “Ġstiâze”, 25; Buhârî, “Deavât”, 40. 
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manevi değerlere sahip olanların ise sıkıntılı durumlarda inançlarından ve değerlerinden 
faydalandıklarını söylemektedirler.1 Psikolojide, problem ve stresle mücadelede sahip olunan 
inançtan yararlanma yolu olarak dini başa çıkma tabiri kullanılmıĢtır. Tabiri literatüre 
kazandıran Pargament, insanların karĢılaĢtığı problemlerle baĢa çıkmada, çözüm üretmede din 
nasıl yardım edebilir?” gibi soruların cevapları, dini başa çıkmanın temellerini oluĢturur 
demektedir.2 

Din eğitiminde dedin ve başa çıkma ilişkisi değiĢik Ģekillerde ele alınmıĢtır.3 Sıkıntılarla 
baĢa çıkma sürecinde müntesiplerine yardımcı olan din, bu sürecin hem parçası hem de 
neticesi olabilir. Ġnsanların yaĢadığı musibetler onları Allah‟a inanmaya ve yakınlaĢmaya, 
kulluk görevlerini yerine getirmeye yönlendirebilir.4 Çünkü dini duygu ve düĢünceler hangi 
yaĢta olursa olsun insan hayatına anlam katmaktadır.5Ġnsanlar yaĢadıkları tabii âfet ve salgın 
hastalıkları Allah‟ın sınaması, ders ve uyarı olarak değerlendirip, hayatlarına çeki düzen 
vererek daha iyi bir insan olabilmektedir.6 YaĢadıkları musibetleri bu Ģekilde okuyup 
hayatlarında değiĢim yaĢadığını söyleyenler olmaktadır.7 

Mâverdî bu konuda, musibetlerle kolay baĢa çıkabilmenin yolunu zikrederek, 
tahammülsüz davranmanın, musibetin kiĢideki etkisini arttıracağını belirtmiĢtir. 
Tahammülsüzlüğün zıddına sabırlı olanlar musibetlerden daha az etkilenir veya çabuk 
kurtulabilirler. Konu ile ilgili âyet ve hadisler topluca değerlendirildiğinde musibetlerin 
insanları eğitip, olgunlaĢtırdığı, tahammül gücü ve iradesi kazandırdığı ifade edilmektedir.8 

Sıkıntılara katlanmadan nimete ulaĢılamayacağı için9ulaĢılan nimetlerin yaĢanan 
sıkıntılara sabretmenin neticesi olduğu unutulmamalıdır. Hz. Peygamber, niyetin amelden 
önce olduğunu ve amellerin niyetle değerleneceğini söylemektedir.10 Salih amellere devam 
eden bir kiĢi, uğradığı sıkıntı veya musibetler sebebiyle devamlı yaptığı amelleri yapamasa 
bile kendisine sevap yazılacağını11 ifade etmektedir.  

                                                 
1 Neda Armaner, Psikopatolojide Dini Belirtiler, (Ankara: DemirbaĢ Yayınları, 1973) 104-108. 
2 K. Pargament ve Crystal L. Park, „„In Times Of Stress: The Religion-Coping Connection‟‟ Ed. Bernard Spilka, 

Daniel N. Mcintosh, The Psychology of Religion: TheoreticalApproaches, (USA: 1997) 44-45‟den naklen 
Macit Yılmaz, “YaĢlılıkta Manevi Destek ve Din Eğitiminin Önemi” Atatürk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi 
Dergisi, 39, (Erzurum: 2013) 246-247. 

3 Pargament, K., “Acı ve Tatlı: Dindarlığın Bedelleri ve Faydaları Üzerine Bir Değerlendirme”, Çev. Ali Ulvi 
Mehmedoğlu, Çukurova Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 5 (1), (Adana: 2005), 286 

4 Pargament, Kenneth I., “Din Psikolojisi Açısından BaĢa Çıkmanın Teorik Çatısına Doğru”, Çev. Ahmet 
Albayrak, TabulaRasa Dergisi, 3(9), (Adana: 2003), 207-227. 

5 Hall C. Margaret, “ReligionandAging”, Journal Religion and Health, 24/1, (Spring 1985), 70. 
6 Naci Kula, “Deprem ve Dini BaĢa Çıkma”, Gazi Üniversitesi Çorum İlahiyat Fakültesi Dergisi, 2002/1 (2002), 

243-244. 
7 Hüseyin Peker, Din Psikolojisi, (Samsun: Sönmez Matbaası, 1993), 166; Hayati Hökelekli, Din Psikolojisi 

(Ankara: Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları, 1998), 112-113; Ejder OkumuĢ, “Tabii Afetler, Din ve Toplum 
(Marmara Depremi Örneği)”, İslâmî Araştırmalar Dergisi 15/3 (2002), 340. 

8 Ebü‟l-Hasen Alî b. Muhammed b. Habîb el-Basrî el-Mâverdî, Edebü‟d-Dünyâve‟d-Dîn, nĢr. Mustafa es-Sekkâ-
M. ġerîf Sükker, (Beyrut: Dâru‟l-Kütübü‟l-„Ġlmiyye 1407/1987), 247-251. 

9 Bkz. el-Bakara 2/214. 
10 Buhârî, “Ġman”, 41. 
11 Ebû Dâvûd, “Cenâiz”, 1. 

Gazzâlî, sabrın en yüksek derecenin, insanın karĢılaĢtığı büyük musibetlere sabretmesi 
olduğunu söylemektedir. Ġnsanın musibetlerden korunma çabası, korunamadığı zaman 
üzülmesi ve acı çekmesi tabii bir durumdur. Ġnsandan istenen önlenebilir sıkıntılara karĢı 
tedbir almak, önlenemeyen musibetlerde de sabır ve metanet göstermektir.1 

Ġslam dini sıkıntı ve zorluklarla karĢılaĢmamak için insanlardan uzaklaĢmayı, uzlete 
çekilmeyi kabul etmez. Bu durum, insanın sorumluluklarından ve imtihandan kaçmasıdır. 
Bazı sıkıntılar yaĢasa bile insan, ferdî ve toplumsal mükellefiyetlerini kuĢanmalı, emri bi‟l-
ma„ruf nehyi „ani‟l-münker vazifesine devam etmelidir. Böyle davrananlar, uzlete 
çekilenlerden daha fazla ecir ve sevaba nail olurlar.2 

Dünya Değerler Anketi‟nde “Ġnsanların Çoğuna Güvenilebilir” diyen ülkemiz insanının 
oranı oldukça alt sıralarda yer almaktadır. Hem ruh sağlığımız hem de topyekûn geliĢmemiz 
için çok önemli olan bu duyguyu güçlendirmek adına gereken her Ģey yapılmalıdır. Bu 
sebeple toplumun ruhuna, kalbine ve aklına hitap edebilecek saygınlığa sahip insanların 
seferberlik zamanıdır. Zor zamanlarda insanımızın morale ihtiyacı vardır.3Bunu 
sağlayabilmenin yollarından birisi dünyanın imtihan yeri olduğunu, imtihanın zorlukları 
karĢısında rızâ, tevekkül anlamındaki Ġstircâ düĢüncesini akıldan çıkarmamaktır. Böyle 
davranıldığı takdirde daha iyi bir netice ve gelecek düĢüncesi insana güç verecektir.4 

Korkular, tedirginlikler, anlam kayıpları, melce‟ arayıĢları artık hayatın olağan akıĢında 
yer almaktadır. Dinler, felsefi sistemler ve entelektüel çabalar bu sürecin insanlığın lehine bir 
Ģekilde nasıl sonuçlanacağı konusunda belki de ilk kez birbirini besleyen düĢüncelere ev 
sahipliği yapmaktadır.5 

Ġnsanoğlunun karĢılaĢtığı musibetler, okuma biçimine göre değer ifade etmektedir. 
Korona gibi toplu musibetler yaĢandığı zaman, bazı çevreler bunun ilahi bir ceza olduğunu 
ifade ederken6 bazıları da bu durumun ilahi bir ceza olarak tanımlanamayacağını7 
söylemektedir. ġimdilerde tüm dünyanın maruz kaldığı koronavirüs salgınını Allah‟ın bir 
cezası olarak değerlendirmek problemli bir bakıĢ açısıdır. Çünkü sonradan bu virüsün bilinçli 
bir Ģekilde üretildiği anlaĢıldığında bu bakıĢ açısının yanlıĢlığı ortaya çıkacaktır. Böylesi bir 
durumda dadinî duygularda bir örselenme ve zedelenme olması muhtemeldir.8 

 

 

                                                 
1 Ebû Hâmid Muhammed Gazâlî, İhyâu „Ulûmi‟d-Dîn, (Ġstanbul: Temel NeĢriyat, 1407/1988), 3/2195-2196.  
2 Ġbn Mâce, “Fiten”, 23; Tirmizi, “Sıfatü‟l-Kıyâme”, 55. 
3 AĢkın, “Covid 19 Salgını”, 340. 
4 Hökelekli, “Ġstircâ”, 23/375. 
5 SubaĢı, “Covid 19 Salgını: Dinî Etkiler”, 435. 
6 GeniĢ bilgi için bkz. Hilmi Demir, “Koronavirüs Ġnanç Dünyamızı ve Dinleri Nasıl Etkileyecek?”, 297-299; 

Karaosman, “Kur‟ân‟dan Hareketle Doğal Âfetler”, 99-100; SubaĢı, “Covid 19 Salgını: Dinî Etkiler”, 434-
435. 

7 Din ĠĢleri Yüksek Kurulu, İslam‟ın Salgın Hastalıklara Bakışı, (Ġstanbul: Diyanet ĠĢleri BaĢkanlığı Yayınları, 
2020), 17, 22-23; Mehmet Görmez, “Ġslam‟da Zor Zamanların Ahlakı”, İslam Düşünce Enstitüsü-İDE- (20 
Mart 2020 https://www.ide.org.tr/TR/detail/profdrmehmetgormez2dersislamdazorzamanlarinahlaki), (EriĢim 
Tarihi, 09.10.2021) 

8 Karaosman, “Kur‟ân‟dan Hareketle Doğal Âfetler”, 104. 
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5. Sonuç 

Kur‟ân ve hadislerde geçen ifadeleri yaĢanan olaylarla iliĢkilendirirken oldukça dikkatli 
davranılmalıdır. Doğru okuma ve anlamaya çalıĢmak yerine aceleci davranılmamalı, dini 
metinlerle olaylar arasında geliĢigüzel irtibat kurmaya çalıĢmanın eksik ve yanlıĢ 
değerlendirmelere sebep olacağı bilinmelidir. Ġnsanların topluca maruz kaldığı bir takım 
hastalık ve doğal afet gibi musibetleri çarçabuk “ilâhi ceza” olarak vasıflandırmak 
beraberinde Allah adına konuĢma ve Allah adına hüküm verme gibi birtakım tehlikeleri 
gündeme getirmektedir. Helâk edilen topluluklarla alakalı âyetleri literal ve bağlamından uzak 
bir Ģekilde okuyarak bunları doğal afet ve salgın hastalıkları yaĢayan Müslümanlarla 
iliĢkilendirmek sıkıntı meydana getirebilir. Nitekim ilgili âyetlerde Allah‟a ve 
peygamberlerine inanmayan toplulukların helâk edildiği, helâk esnasında inananların o 
bölgeden uzaklaĢtırıldığı, bu âyetlerin Mekke‟li müĢrikleri uyarmak için nâzil olduğu 
bilinmektedir. 

Ayrıca bu musibetler sebebiyle ölenlerin yakınlarının psikolojileri dikkate alınmalıdır. 
Felaketleri çarçabuk Allah‟ın cezası olarak görmek insanların dine mesafeli durmaları gibi bir 
netice doğurabilmektedir. Böylesi zamanlarda bu tehlikelere dikkat edilmeli, âyetlerin 
sosyokültürel bağlamı ihmal edilmemelidir. 

Ġnsanların topluca maruz kaldıkları musibetlerle mücadele etmenin farklı yolları 
bulunmaktadır. Tüm dünyanın bir virüsün etkisiyle psikolojik ve sosyolojik sıkıntılar yaĢadığı 
zaman diliminde, toplumsal problemlerin çözümü konusunda Kur‟ân‟ın rehberliğine müracaat 
etmek yeniden gündeme gelmiĢtir. Ġlahi vahye dayanan, insanı ve varlıkları bir arada düĢünen 
manevi bir yaklaĢım ve ahlaki değerlere sahip çıkılarak insanlığın problemlerine çözüm 
bulunabilir. Bu nedenle, insanlığa barıĢ, adalet, huzur ve refah getirecek makul çözümleri 
arama giriĢimlerinin önünü açacak akademik çalıĢmalar büyük önem arz etmektedir. 

Ġnsanlar musibetlerden dünyevi-uhrevi olarak dersler çıkarabilmelidir. YaĢanan 
musibetlerde maddi olarak ihmal ve tedbirsizlik varsa bir daha böyle durumlarla 
karĢılaĢmamak için gereği yapılmalıdır. Ġnsanoğlunun bu dünyada imtihan gereği her zaman 
sıkıntılarla karĢılaĢabileceği, musibetlerin Allah‟ın izni ve bilgisi çerçevesinde gerçekleĢtiği 
gerçeği unutulmayarak, karĢılaĢılan musibetlerin hikmetlerini anlamaya çalıĢmalıdır. 

Musibetlere olumsuz olarak bakıp onları ceza olarak değerlendirenler olduğu gibi 
zahiren Ģer görünende hayır olabileceğini unutmadan musibetin neticesindeki bereketleri 
sabırla bekleyenler de olabilmektedir. Ġnsan baĢına gelebilecek musibetlere karĢı elinden 
gelen bütün tedbirleri aldıktan sonra kaçınılmaz musibetlere maruz kalırsa imtihan, istircâ 
bilinciyle sabır ve irade ile karĢılamalıdır. Ġstircâ Ģuuruyla hareket etmek, imtihanı 
unutmamak, küllerden doğup yeniden bilenmek, zahiren Ģer görünende hayır aramaktır. 
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“Kur‟ân‟da Bahsedilen Doğal Afetlerin (Tufan) Nedenleri Ve Konu Ġle Ġlgili 
Müfessirlerin GörüĢleri” 

“Causes of Natural Disasters Mentioned in The Qur'an and Opinions of Commentators 
on The Subject” 

Ferit DĠNÇER 

Özet 

Semavî dinler zincirinin son halkasını oluĢturan Ġslâm dinin birincil kayağı olan 
Kur‟ân‟ı Kerîm, insanlığı karanlıklardan aydınlığa çıkaran bir hayat kitabı olması hasebiyle, 
ibret alınmak amacıyla, geçmiĢ bazı kavimlerin yaĢantısından kıssa Ģeklinde bahsetmektedir. 
Bu kıssaların muhtevasında, yaĢanılan ve farklı Ģekillerde tezahür eden doğal afetlerinde 
bulunduğu bir gerçektir. Bu afetlerin bazıları, insanlığın tümüne, bazıları ise belli bölge ve 
halk kesimine etki ettiğini söylenmektedir. Ancak en önemli nokta ve günümüzde de bu tür 
doğal afetlerin meydana geldiğinde kamuoyunu en fazla meĢgul eden, söz konusu afetlerin 
meydana gelmesinin neden ve sebebidir. Bundan dolayı bu kısa çalıĢmamızda, Kur‟ân‟ı 
Kerîmde bahsedilen bazı doğal afetlerin nedenlerinin neler olduğu araĢtırıp, farklı 
müfessirlerin konu hakkındaki tartıĢma ve görüĢlerini tespit etmeye çalıĢacağız. Böylece 
geçmiĢ ile bugünün olayları mukayese ederek, kamuoyunda doğru ve sağlıklı bir fikir 
oluĢmasına katkı sağlayacağımızı ümit ediyoruz. 

Anahtar Kelimeler: Kur‟ân‟ı Kerîm, Kıssalar, Hz. Nuh Kavmi, Tufan, Sebepler. 

                                                 
 Ağrı Ġbrahim Çeçen Üniversitesi Ġslami Ġlimler Fakültesi, Kur‟an-ı Kerim Okuma ve Kıraat Ġlmi Anabilim Dalı 

Dr. Öğr. Üyesi. 
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Abstract 

The Qur'an, which is the primary source of the Islamic religion, which is the last link 
of the chain of heavenly religions, mentions the lives of some past tribes in the form of 
anecdotes in order to take a lesson, since it is a book of life that takes humanity out of the 
darkness to the light. It is a fact that the content of these stories includes natural disasters that 
have been experienced and manifested in different ways. It is said that some of these disasters 
affect the whole of humanity, and some of them affect certain regions and people. However, 
the most important point, and the one that occupies the public opinion the most when such 
natural disasters occur, is the cause and reason for the occurrence of such disasters. Therefore, 
in this short study, we will investigate the causes of some natural disasters mentioned in the 
Qur'an and try to determine the discussions and opinions of different commentators on the 
subject. Thus, we hope that we will contribute to the formation of a correct and healthy 
opinion in the public by comparing the events of the past and today. 

Keywords: The Holy Qur'an, Stories, Hz. Noah's People, Flood, Causes. 
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GĠRĠġ 

 Kur‟ân-ı Kerim bir hayat kitabı1 olduğu gibi, dosdoğru yola, iki cihan saadetine 
çağıran rehber,2 küfür, nifak içerisinde kıvranan ve bundan kurtulmak isteyen vicdanlara Ģifa,3 
Müminlerin her demlerinde baĢvuracağı ve hayatını onun gölgesinde idame edeceği kılavuz,4 
sözlerin en güzeli ve Yüce Allah tarafından5 Cebrail vasıtasıyla insanlığa bir rahmet deryası 
olarak gönderilmiĢ6 evrensel özelliğe sahip bir Kitab-i Mübin‟dir.7 Özellikle o yüce kitaba 
iman etmiĢ kiĢi ve topluluklar, ondaki ilke ve kurallara sımsıkı riayet etmekle birlikte, daha 
önceki kavim ve toplulukların yaĢantılarından haber vermiĢ olduğu kıssalardaki mevcut 
hadiselerden de ibret almalı ve hayatına yön verecek dersler çıkarmalıdır.8 Zira Kur‟ân-i 
Kerimde, haĢa! Abes veya hayali denilebilecek hiçbir konu ve anlatım bulunmamaktadır.9 O, 
tümüyle hayata geçilebilecek ve ona göre yaĢanılacak bir Ġlahî kitaptır.10 Kur‟an-ı Kerim 
muhtelif mevzuları ihtiva etmektedir. Bu mevzular arasında olan kıssalar, insanoğluna 
yaĢadığı zamanı ve ileriki zamanı ile ilgili vereceği karar hakkında kendisine yol gösterici 
olabilmektedir.11Ayrıca kıssalar, Ġlk insandan bu zamana, neyin doğru neyin yanlıĢ olduğuna 
kiĢiye yardımcı olur. Bu nedenle, kıssalara öğüt ve hikmet demek mümkündür.  

1- Kıssa Kavramının Lügat ve Tefsirlerdeki Anlamı 

 Çoğulu kısâs veya kasâs olan kıssa kavramı, “k – s – s” kökünden isim olup, 
Lügatlerde “olay, hikâye, haber”12 gibi anlamlara gelmektedir. Tefsirlerde ise “iz takip etme,13 

                                                 
1 “Ey insanlar! ĠĢte size Rabbinizden bir öğüt, kalplere bir Ģifa ve inananlar için yol gösterici bir rehber ve 

rahmet (olan Kur‟an) geldi.” (Yûnus, 10/57). 
2 “Allah, sözün en güzelini; âyetleri, (güzellikte) birbirine benzeyen ve(hükümleri, öğütleri, kıssaları) tekrarlanan 

bir kitap olarak indirmiĢtir. Rablerinden korkanların derileri (vücutları) ondan dolayı gerginleĢir. Sonra 
derileri de (vücutları da) kalpleri de Allah‟ın zikrine karĢı yumuĢar. ĠĢte bu Kur‟an Allah‟ın hidayet 
rehberidir. Onunla dilediğini doğru yola iletir. Allah kimi saptırırsa artık onun için hiçbir yol gösterici 
yoktur.” (ez-Zümer, 39/23). 

3 “Biz Kur‟an‟dan, mü‟minler için Ģifa ve rahmet olacak Ģeyler indiriyoruz. Zalimlerin ise Kur‟an, ancak zararını 
artırır.” (el-Ġsrâ, 17/82). 

4 “Bu, kendisinde Ģüphe olmayan kitaptır. Allah‟a karĢı gelmekten sakınanlar için yol göstericidir.” (el-Bakara, 
2/2). 

5 “Elif Lâm Râ. Bu Kur‟an; âyetleri, hüküm ve hikmet sahibi (bulunan ve her Ģeyden) hakkıyla haberdar olan 
Allah tarafından muhkem (eksiksiz, sağlam ve açık) kılınmıĢ, sonra da Allah‟tan baĢkasına kulluk 
etmeyesiniz, diye ayrı ayrı açıklanmıĢ bir kitaptır. (De ki:) ġüphesiz ben size O‟nun tarafından gönderilmiĢ 
bir uyarıcı ve müjdeleyiciyim.” (Hûd, 11/1-2). 

6 “Bu Kur‟an, rahman ve rahîm olan Allah‟ın katından indirilmiĢtir.”( Fussilet, 41/2). 
7  “Ey kitap ehli! Kitap'tan gizlemekte olduklarınızın çoğunu size açıklayan ve çoğunu da geçen peygamberimiz 

size geldi. Gerçekten size Allah'tan bir nur ve açık bir Kitap geldi. (el-Mâide, 5/15); Elif Lâm Râ. Bu, 
apaçık/açıklayıcı Kitab‟ın ayetleridir. (Yusuf,12/1); Bu, apaçık/açıklayıcı Kitab‟ın ayetleridir. (eĢ-ġuarâ, 
26/2, el-Kassâs, 28/2); Apaçık/açıklayıcı Kitab‟a and olsun ki, (ed-Duhân, 44/2). 

8 Bk. Diyanet ĠĢleri BaĢkanlığı, Kur‟ân‟dan Öğütler,142-1151. 
9 “Bu uyarıcı kitap kendilerine geldiğinde onu inkâr edenler (cezâlarını görecekler). O, gerçekten çok değerli bir 

kitaptır. Asılsız bir Ģey ona ne önünden ne arkasından yaklaĢabilir. O, hikmet sahibi, övgüye lâyık olan Allah 
katından indirilmiĢtir.” (Fussilet, 41/41-42). 

10 “ġüphesiz o Zikr‟i (Kur‟an‟ı) biz indirdik biz. Onun koruyucusu da elbette biziz.” (el-Hicr, 15/9).  
11 Kaya, Kur‟ân-ı Kerim Kıssaları ve Düşündürdükleri, 31-58.  
12 Ferâhidî, Kitabu‟l-ʾAyn, 395-396; Ġbn Manẓ ûr, Lisânu‟l-ʾArap,1119. 
13 “ َّب َلَصصًبًۙ ِ٘ ـَبْسَرذَّا َعٍَّّٰٓى اَّٰثبِس َِب ُوَّب َْٔجِػ   Mûsâ, “ĠĢte aradığımız bu idi” dedi. Hemen, geldikleri yoldan izleri/  َلبَي رٌَِّٰه 

üzerinde geri döndüler.” (el-Kehf, 18/64). 
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haber,1 güzel haber,2 haber verme veya anlatma,3 açıklama,4” anlam ve vasıflarda 
kullanılmıĢtır.5Kur‟ân kıssalarından kastedilen, Ġslamiyet‟ten önceki dönmelerde yaĢamıĢ olan 
milletlerin baĢlarına gelen ister sevindirici isterse üzücü olaylar olsun Kur‟ân‟da bahsedilen 
kıssalardır. Bu kıssalar, Kur‟ân‟da öneme haiz bir yekûn oluĢturmakta olup, Kur‟ân‟ın da 
amaçlarından olan tevhit, inanç, ibadet, ahlakî değerler, Ģer‟î hükümler, çeĢitli davetler, 
nasihatler, ibretler, azarlamalar, korkutmalar, teĢvik ve sakındırmalar, Allah Resulüne teselli 
telkin etme gibi mevzuları içermektedir.6Nitekim Hud suresinde bulunan ayet, 
“Peygamberlerin haberlerinden, senin kalbini kuvvetlendireceğimiz bilgilerin her birini sana 
anlatıyoruz. Bunlarda sana gerçeğin bilgisi, müminlere de bir öğüt ve bir uyarı 
ulaşıyor.”7yukarıdaki düĢüncelere ıĢık tutmaktadır. Diğer taraftan yaĢanmıĢ hadiseler, 
kıssaların vasıtasıyla etkileyici bir ifade ile izah edilmiĢ, her an insanoğlunun baĢına bu türden 
olayların gelmesi ihtimal dâhilinde olduğunu açık bir Ģekilde zikredilmiĢtir. Kıssalarda 
bahsedilen kiĢi, hadise, zaman ve mekân öğeleriyle verilmek istenen mesajlar, dolaylı bir 
sunumla ilerletmek arzu edilen bilinçler temel kabul edilmektedir.  Ġnsanoğlu, kıssalardaki 
tasvirî hadiselerle, Ģahsını ve çevresindeki kiĢileri sorgulama fırsatını bulur. Onlardaki müspet 
ve menfi ifadeleri, yaĢantısı süresince vereceği kararlarda, mihenk taĢı Ģeklinde kabul eder ve 
buna göre adımını atar. Böylece kıssalardaki verilmek arzu edilen ihtarları bellemek, 
insanların kasavet ve sıkıntılardan necat bulmalarına ve eĢi, benzeri olmayan Rabbini 
hakkıyla bilip itaat etmesi açısından çok önem arzetmektedir.8 

 Lügat ve tefsirlerdeki anlamına baktığımız zaman, kıssa kavramının terim anlamını da 
Ģu Ģekilde düĢünmek mümkündür: Kıssa, geçmiĢ ümmetlerde yaĢanmıĢ bir hadiseyi, gelecek 
nesillere, ibret alınacak Ģekilde haber vermektir. 

 Kıssa kavramının anlamlarını kısa Ģekilde izah ettikten sonra, asıl konumuz olan, 
Kur‟ân‟da kıssa olarak gelen ve geçmiĢ bazı ümmetlerin helakine neden olan doğal afetlerin 
sebep ve sonuçlarını, müfessirlerin görüĢlerini dikkate alarak, izah etmeye gayret edeceğiz 
inĢallah. Ancak konuya baĢlamadan önce, “Doğal ve Afet” kavramlardan meydana gelen 

                                                 
1 “  َٛ ُٙ َّ َّٰ٘زا ٌَ ُٗ اْىَقَصُص اْىَحق ُِّۚا ٍٗ ِاٌَّب اٌٍّّٰ ْٓ ِاٌّٰ ِِ َِب  َٛ اٌَْعز ملسو هيلع هللا ىلصَٚ ُٙ ٌَ َٗ َّ اٌٍّّٰ ُُملسو هيلع هللا ىلصٌُز اٌَْذهملسو هيلع هللا ىلصَِٚا ٌ   / Gerçekten bu (Ġsâ a.s. hakkında söylenenler), 

doğru ve hak olan haberdir. Allah‟tan baĢka ilah yoktur. Muhakkak ki, Allah, evet O, mutlak güç ve hikmet 
sahibidir.” (Al-i Ġmran, 3/62). 

2 “ ٍَْه  ُٓ َُٔمصُّ َعٍَ َِ اْىَقَصِصَْٔذ ْٓ َلْجٍِٗ َاْحَس ِِ َْٕذ  ْْ ُو َِٚا  َْ ٍَْه َّٰ٘زا اٌُْمْشاّٰ ََّٕٓب ِاٌَ ٍْ َْٚد ََّّٓب َا َٓ اٌَْؽبـًِ ملسو هيلع هللا ىلصِث ِّ َٓملسو هيلع هللا ىلصٌَ ٌ   / Biz bu Kur‟an‟ı sana vahyetmekle 
(baĢka konular yanında) en güzel kıssayı da anlatıyoruz. Gerçek Ģu ki, sen daha önce bunları bilmiyordun.” 
(Yusuf, 12/3). 

3 “ ْٓ ٌَُذَّب ِرْوشًاَۚ َُّقص َوزٌَِّٰه  ِِ َٕبَن  ٍْ ََٚلْذ اَّٰر َِب َلْذ َصَجَكَۚ  ْٔـجََّٓبِء  ْٓ َا ِِ ٍَْه  َعٍَ   / ĠĢte böylece geçmiĢ ümmetlerin haberlerinden bazısını sana 
anlatıyoruz. ġüphe yok ki, katımızdan sana zikir (Kur‟ân) verdik.” (Tâhâ, 20/99). 

4 “ ُْ اٌَّٰبد ٍُْى َْ َعٍَ ُْ ٌَُمصُّٛ ُْٕى ِِ  ًٌ ُْ ُسُص ُْ ٌَْأِرُى ِْٔش َاٌَ َٚاٌِْب  ِّٓ َِْعَشَش اٌِْج ُِِىملسو هيلع هللا ىلصٌَب  ْٛ ُْ ٌِمََّٓبَء ٌَ ِْٕزُسَُٚٔى ٌَُٚ ٍَب  ملسو هيلع هللا ىلصُْ َّٰ٘زاي  ْٔ ُُ اٌَْذٍُّٰٛح اٌذُّ ُٙ ََٚؼشَّْر ُْٔفِضَٕب  ِْٙذَٔب َعٍَّّٰٓى َا َلبٌُٛا َش
ـِش ُْ َوبُٔٛا َوب ُٙ ُْ َاَّ ِٙ ُْٔفِض ُِٙذٚا َعٍَّّٰٓى َا َٓملسو هيلع هللا ىلصََٚش ٌ  /Ey cin ve insan topluluğu! Ġçinizden size âyetlerimi anlatan ve bugünle 

karĢılaĢacağınıza dair sizi uyaran peygamberler gelmedi mi? “Kendi aleyhimize Ģahitlik ederiz” derler; dünya 
hayatı onları aldatmıĢ oldu ve (âhirette) kâfir olduklarına dair kendi aleyhlerine Ģahitlik ettiler;  ـَبْلُصِص اٌَْمَصَص
َْ ُْ ٌََزَفىَُّشٚ ُٙ  .ġimdi sen bu kıssayı anlat, umulur ki iyice düĢünürler.” (el-En‟âm, 6/130, A‟râf, 7/176)/ ٌََعٍَّ

5 Maḥ allî & Süyûṭ î, Tefsiru‟c-Celâleyn (Kur‟ân‟ın kenarında), 58; Ebû‟s-Suʿûd, İrşâdu‟l-aḳ li‟s-selîm ilâ 
mezâya‟l-Kitâbi‟l-Kerîm, II/47; Ġbn ʿAĢûr, Tefsiru‟t-taḥ rîr ve‟t-tenvîr, VII/78; Ġbn ʿAtıyye el-
Muḥ arrerü‟l-vecîz fî tefsîri‟l-kitâbi‟l-ʾazîz, I/478. 

6 Bk. Süyûṭ î, el-İtḳ ān fî ʾulûmi‟l-Ḳ urʾân, 251; Albayrak, Kur‟ân‟ın Bütünlüğü Üzerine -Kur‟ân‟ın Kur‟ân‟la 
Tefsiri, 20-26, 43-56, 72-73; Tefsir Usûlü -Yöntem, Ana Konular, İlkeler, Teklifler, 35-41, 70-72; Semerrâî, 
Tefsirü‟t-Tarih, 14. 

7 Hud, 11/120.  
8 Kılıç, Kur‟ân Kıssalarının Anlam ve Değeri, 77-78; Kaya, Kur‟ân-ı Kerim Kıssaları, 32. 
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“Doğal Afet” Ģeklindeki tamlamadan, neyin kastedildiği hakkında kısa bilgi vermekle, konun 
daha iyi anlaĢılmasına katkı sağlayacaktır.  

2- Doğal Afet 

 Meydana geldiği zaman genellikle can ve mala zarar veren afet, lügatlerde, “kusur, 
musibet, belâ, hastalık” gibi anlamlara gelir.1 Ġslâm literatüründe ise çeĢitli Ģekillerde yoruma 
tabi tutulduğu görmek mümkündür. Fıkıh âlimleri, afet terimiyle insanın dahli olmadan oluĢan 
zarar ve musibetleri kastederler. Ziraat ürünü olan eĢyalara zarar veren hadiselere “caiha” 
tabirini, bunların meydana getirdiği etkiye de telef ve helak kavramalarını istimal ederler. 
Fıkıh usulü âlimleri de afet kelimesiyle “Ģahsın seçme yeteneğini yitiren ve ortadan kaldıran 
ehliyet arızaları” anlamında kullanırlar. Afet kavramına yüklenen bu iki yoruma dikkat 
edildiğinde fakihler (fıkıh âlimleri), afeti, mala verilen zararlardan dolayı, dinî ve hukukî 
sorumluluk açısından sonuçları üzerinde dururken, usul âlimleri ise afetin, kiĢinin seçme 
yeteneğine olan etkisi üzerinde yoğunlaĢmıĢlar. Ġslâm ahlakında ise afet, kiĢinin kötü 
temayülleri ile bedenin dıĢ organlarıyla iĢlenen kötü emeller için kullanılmıĢtır. Kıskançlık, 
kin, gösteriĢ, yalan, gıybet, kötü laf ve daha baĢka haksız ile yanlıĢ iĢler, kiĢinin normal olan 
fıtratını tahrip edip, bozduğu, insanı mutsuz ederek, ahlakça kemale ulaĢmasını 
engellediğinden dolayı, Müslüman ahlakçıları, bunları, genelde afetler, bazen de hastalıklar 
diye isimlendirmiĢler. Son olarak afet kavramı, “Hadis Ġlminde”, bir hadisin zayıf olmasının 
neden ve illetini ifade etmek için kullanıldığını görmek mümkündür. Örneğin hadis âlimleri 
ve münekidleri, bir hadisin, uydurma olması veya o hadisin ne sebeple reddedildiğini ifade 
etmek için “afetühû fülan” tabiri kullanmıĢlar.2 

 Doğal Afet tamlaması ise sel, deprem, heyelan, fırtına, dolu, hortum, çığ ve gökten 
taĢların düĢmesi gibi önlenmesi kabil olmayan metreolojik, hidrolojik, jeolojik, biyolojik, 
klimatolojik hadiselerden kaynaklanan doğa olaylarının sonuçlarına verilen isimdir.3Doğal 
afetlerin en belirgin ve diğer olaylardan ayıran özellikleri; tabi olması, kısa ve ani bir Ģekilde 
meydana gelmesi, can ve mal kaybına neden olması ve insanoğlunun engellememesi Ģeklinde 
sıralamak mümkündür. Dolayısıyla doğal afeti, insanı zarara uğratan, mal ve can kaybına 
neden olan doğa olayları Ģeklinde de anlamak imkân dâhilindedir. Doğal afetlerin varlığından 
söz etmiĢken beĢerî afetlerin de olduğunu unutmamak gerekir. O da insanlar tarafından 
tezgâhlanan ve iradeleriyle harekete geçirilen; harpler, konvansiyonel silahlar, nükleer, 
yangınlar ve virüsler gibi afetlerdir.4 

 Diğer taraftan “Afet” kavramını, yukarıda sayılan Ģeylerle sınırlamak doğru olmasa 
gerektir. Zira Allah Resulü (s.a.v.) bir hadislerinde Ģunları ifade etmiĢtir: 

 “Aklın afeti, zekâsını beğenmektir. 

 Cesaretin afeti, zulüm ve azgınlıkta kullanmaktır. 

 Cömertliğin afeti, baĢa kakmaktır. 

 Güzelliğin afeti, güzelliği ile böbürlenmektir. 

                                                 
1 Çağrıcı, TDV. İslam Ansiklopedisi. 
2 Çağrıcı, Özel, Aydınlı, “Afet”, TDV, İslâm Ansiklopedisi. 
3 T. C. BaĢbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi BaĢkanlığı, Açıklamalı Afet Yönetimi Terimleri Sözlüğü, 64. 
4 GüneĢ, Emevîler ve Abbasîler Döneminde Doğal Afetler ve Salgın hastalıklar, 20. 
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KUR’ÂN’DA BAHSEDİLEN DOĞAL AFETLERİN (TUFAN) NEDENLERİ VE KONU İLE İLGİLİ MÜFESSİRLERİN 
GÖRÜŞLERİ  ........................................................................ Dr. Öğr. ÜyesiFerit DİNÇER

 Ġbadetin afeti, ara vermektir. 

 KonuĢmanın afeti, yalan söylemektir. 

 Hilmin afeti, ahmaklık ve zillettir.”1 

3- Kur‟ân‟da Anlatılan ve Doğal Bir Afet Olan Tufanın Sebepleri 

 ÇalıĢmanın özet bölümünde kısa olarak değinildiği üzere, bugün meydana gelen veya 
bundan sonra meydana gelecek olan, sel, deprem virüs vb. gibi doğal afetlerin, geçmiĢ 
ümmetlerin baĢına gelen ve onların helâkine neden olan doğal afetlerle nedensel olarak bir 
bağlantı kurmak mümkün müdür. Zira böyle bir doğal afet meydana geldiğinde, özellikle 
inanan kiĢiler, toplumda yaĢanan ve Allah‟ın emrine muhalif bazı fiillerden yola çıkarak, 
baĢımıza taĢ yağacak, tufan bizi boğacak, yer bizi de yutacak, Ģeklinde ifadeler 
kullanmaktadırlar.  ġayet böyle bir bağlantı mümkünse bu, ne kadar isabetli olur ve bu 
konudaki ayetlerle ilgili müfessirlerin yorumlarından da istifade ederek bir sonuca 
gidilecektir. ÇalıĢmamızın konusu Hz. Nuh (a.s.) zamanında yaĢanan, ümmetini helak eden ve 
Tufan diye adlandırılan, doğal afetin sebepleri olacaktır.  

4- Hz. Nuh (a.s.) Zamanında YaĢanan Tufan  

ُٖ ِإٌَّب َخَضبسًا }  ٌََُٚذ َٚ  ُٗ َّبٌُ ُ٘ ُْ ٌَِزْد ٌَّ َِٓ َٚارََّجُعٛا   ًِْٔٛ ُْ َعَص ُٙ َِْىشًا ُوجَّبسًا }12َلبَي ٌُٔٛح سَّةِّ ِإَّ ََِىُشٚا  َٚ ََٚلبٌُٛاٌَب 11{   }
ٌََٚب َرَزُس  ُْ ََٙزُى َّ آٌِ ََْٛٔضشًا }َرَزُس ٌََُٚعَٛل ٌََٚب ٌَُؽَٛس  َٛاعًب  ٌََٚب ُص َّٚدًا  َٓ ِإٌَّب َضٍَباًل }12َّ  ٍِّ ٌََٚب َرِزِد اٌظَّبٌِ ََٚلْذ َأَضٍُّٛا َوِثٍشًا  َّب 13{  ِِ }

ِٗ َأَٔصبسًا } ِّٓ ُدِٚٔبٌٍَّ  ُُٙ ُْ ٌَِجُذٚا ٌَ ـٍََ ـَُأْدِخٍُٛا َٔبسًا  ُْ ُأْؼِشُلٛا  ِٙ ََٚلبَي 14َُٔخِطٍَئبِر ـِِشٌََٕذَّبسًا {  َٓ اٌَْىب ِِ ٌٛح سَّةِّ ٌَب َرَزْس َعٍَى اٌَْأْسِض 
ـَبِجشًاَوفَّبسًا }15} ٌََٚب ٌٍَُِذٚا ِإٌَّب  ُْ ٌُِضٍُّٛا ِعَجبَدَن  ُ٘ َٓ 12{ ِإََّٔه ِإْ َرَزْس ٍِِِٕ ُّْؤ ٍْ ٌَِٚ ًِِٕب  ُّْؤ ٍَ ٍِْز ًَ َث َّٓ َدَخ ٌَِٚ َٛاٌَِذيَّ  ٌَِٚ { َسةِّ اْؼِفْش ًٌِ 

َِِٕ ُّْؤ َٓ ِإٌَّب َرَجبسًا َٚاٌْ ٍِّ ٌََٚب َرِزِد اٌظَّبٌِ  بِد 

Nûh, “Rabbim, bunlar gerçekten beni dinlemediler. Malı ve çocuğu kendi hüsranları 
artırmaktan başka bir şeye yaramayan kimseye tabi oldular. Onlar büyük tuzaklar 
tezgâhladılar. Dediler ki; „Sakın ilahlarınızı bırakmayın; özellikle de Ved‟den, Suva‟dan, 
Yağus‟tan, Yauk‟tan ve Nesr‟den sakın vazgeçmeyin‟ Hakikatten de birçok kişileri kandırıp 
saptırdılar; (Rabbim!) Sen de bundan sonra bu zalimlerin şaşkınlıklarını ziyadeleştir. 
Günahlarından dolayı tufanda boğuldular, ardından ateşe atıldılar, Allah‟a karşı onları 
koruyacak yardımcı da bulamadılar. Nûh, „Rabbim, dedi, yer üstünde kâfirlerden hiçbirini 
bırakma sen onları bırakırsan kullarını saptırırlar; ahlaksız nankör nesillerden başkasını da 
yetiştirmezler. Rabbim! Beni, ana babamı, mümin bir şekilde haneme dâhil olanları, iman 
sahibi erkek ve kadınları bağışla, zalimleri ise helak et.”2 

 Kur‟ân‟da ilk doğal afet diyebileceğimiz hadise, Hz. Nuh Peygamberin kavminin 
helâkiyle sonuçlanan tufan hadisesidir. Hadiseden, sadece Nuh suresinde değil Kur‟ân‟ın 
baĢka ayetlerinde de bahsedildiği müĢahede etmek mümkündür. Ancak bütün bu ayetleri 
burada serdetmek çalıĢmanın hacmini aĢacağından, ilgililerin istifadesine sunmak gayesiyle 
dipnotta, sure ismi ve ayet numarası verilecektir.3 

                                                 
1 Süyûṭ î, Camiʾu‟ṣ -ṣ ağir fi eḥ âdîsi‟l-Beşirî‟n-Nezîr,7-8. 
2 Nuh, 70/21-28. 
3 Bk. en-Nisâ, 4/163; el-En‟âm, 6/84; el-Ar‟âf, 7/59-69; et-Tevbe, 9/70; Yunus, 10/71-73; Hud, 11/25-49,89; 

Ġbrâhîm, 14/9; el-Ġsrâ, 17/3, 17; el-Enbîyâ, 21/76-77; el-Hacc, 22/42; el-Müminün, 23/23-30; el-Furkan, 
25/37; eĢ-ġuarâ, 26/105-121; el-Ankebut, 29/14-15; el-Ahzap, 33/7; es-Saffat, 37/75-83; Sad, 38/2; el-Gâfir, 
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 Gerek yukarıda metni ve meali verilen Hz. Nuh suresindeki ayetlerde gerekse baĢka 
ayetlerde, yaptığımız araĢtırmanın neticesinde, Hz. Nuh‟un kavminin helakine neden olan ve 
doğal afet diye bilinen tufanın, birden fazla sebebinin olduğunu tespit ettik. Söz konusu 
sebepleri, baĢlık halinde verip, ilgili ayetlerden örneklerle birlikte, konu hakkındaki 
müfessirlerin görüĢ ve tartıĢmalarına da yer vereceğiz. 

 4. 1. Allah‟ı Ġnkâr Etmek ve Ġman Etmemek 

 Yüce Rabbimiz, kâfiri Ģu Ģekilde vasıflandırmıĢtır: peĢin fikirli, inatçı, kibirli, gururlu 
(kendini beğenen/bencil), kalbi hakka ve hakikate kapalı, basireti kapalı, yaratanını bilmez, 
sözünü dinlemez, nurunu görmez, uyarmak ile uyarmamak arasındaki farkı anlamaz, baĢı, içi 
çürümüĢ odun gibi diktir hakkı kabule yanaĢmaz, hakkı inkâra ĢartlanmıĢ, küfründe bile bile 
ısrar eden kiĢidir.”1 

 Yukarıdaki ayetlerde nasıl Allah‟a Ģirk koĢtuklarını ifade edilmiĢ oldu.2 Birde onların 
küfür denaetine de yeltendiklerini görüyoruz. Zira söz konusu olan kavim, o kadar cehalet 
bataklığına saplanmıĢ bir topluluk idiler ki, Rahman ve Rahim olan Rablerinin, üzerlerindeki 
bunca nimet ve minneti bulunmasına rağmen, yine nankörlük ederek Rablerini inkâr 
edebilmiĢler. Nitekim Yüce Allah, bu geçeği Hz. Nuh‟un ifadeleriyle Ģöyle izah etmiĢtir: 

“Size ne oluyor ki, Allah'a büyüklüğü yakıştıramıyorsunuz? Oysa, sizi türlü merhalelerden 
geçirerek O yaratmıştır. Görmediniz mi, Allah yedi göğü birbiriyle ahenktar olarak nasıl 
yaratmış! Onların içinde ayı bir nûr kılmış, güneşi de bir çerağ yapmıştır. Allah, sizi de 
yerden ot (bitirir) gibi bitirmiştir. Sonra sizi yine oraya döndürecek ve sizi yeniden 
çıkaracaktır. Allah, yeryüzünü sizin için bir sergi yapmıştır. Ki, onda geniş yollar edinip 
dolaşabilesiniz. (diye). (Öğütlerinin fayda vermemesi üzerine) Nuh: Rabbim! dedi, doğrusu 
bunlar bana karşı geldiler de, malı ve çocuğu kendi ziyanını arttırmaktan başka işe 
yaramayan kimseye uydular. Bunlar da, büyük hileler, büyük desiseler kurdular!”3 

 Allah‟ın bunca ihsanına karĢılık nankörlük etmek akıl karı olmasa gerektir. Bu 
nankörlük ve küfürleri ise Ģu ayetlerde haber verilmiĢtir: 

“Bunun üzerine, kavminden inkâra sapmış önde gelenler dediler ki: Bu, sizin benzeriniz olan 
bir beşerden başkası değildir. Size karşı üstünlük elde etmek istiyor.”4 

“Hayır; o inkâr edenler (boş) bir gurur ve bir parçalanma içindedirler.”5 

“Sonunda emrimiz geldiğinde ve tandır feveran ettiği zaman, dedik ki: „Her birinden ikişer 
çift (hayvan) ile aleyhlerinde söz geçmiş olanlar dışında, aileni ve iman edenleri ona yükle.‟ 
Zaten onunla birlikte çok azından başkası iman etmemişti.”6 

“Gerçekten, bunda bir ayet vardır, ama onların çoğu iman etmiş değildirler.”1 

                                                                                                                                                         
40/5, 31; eĢ-ġûrâ, 42/13; Kaf, 50/12; ez-Zâriyât, 51/46; en-Necm, 53/52; el-Kamer, 54/9-16; el-Hadîd, 57/26; 
et-Tahrîm, 66/10.     

1 el-Bakara, 2/6, 7, 10, 88; en-Nisâ, 4/156; el-Kehf, 18/54-56; Lokmân, 31/6-7. 
2 Zira onlar, baĢta ayette geçen Vedd, Suva‟, Yağus, Yauk ve Nesr olmak üzere birçok putu Allah‟a ortak koĢup 

onlara ibadet ediyorlardı. 
3 Nuh, 71/13-22. 
4 el-Müminün, 23/24. 
5 Sad, 38/2. 
6 Hud, 11/40. 
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 Ayetleri dikkatli bir Ģekilde incelediğimizde, Hz. Nuh kavmini helake götüren 
sebeplerin en önde geleni küfürleri olduğunu söyleyebiliriz. Çünkü küfür, daha sonra 
açıklayacağımız sebeplerin üst kimlikleri mesabesinde olduğunu söyleyebiliriz. Hatta küfür, 
tekzip (yalanlama), fısk, fücur, zulüm, cehalet, haktan sapmak ve saptırmak, peygamberler ve 
müminlerle alay etmek, peygamberin getirdiklerini reddetmek, yüz çevirmek, vb. gibi bütün 
olumsuz ve ahlaksızlıklara Ģamil bir inançsızlık olduğunu söylemek mümkündür. Dolayısıyla 
küfür zihniyeti, bütün kötülükleri meĢru hale getireceğinden, günahların en büyüğü ve 
ahlaksızlığın en alçağıdır.  

4. 2. Allah‟a Ortak KoĢmak 

 Hz. Nuh‟un kavminin helakine neden olan en büyük sebep hiç Ģüphe yok ki Allah‟a 
ortak koĢmalarıdır. Ġnsanlığa puta tapma geleneğini öğreten ilk kavim, Hz. Nuh‟un kavmi 
olmuĢtur. Daha sonra ayette de ifade edileceği gibi putları olan Vedd, Suva, Yeğus, Yeuk ve 
Nesr‟den vazgeçmemelerini o kadar birbirine tembih ediyorlardı ki, 950 yıllık Hz. Nuh‟un 
davetine rağmen onlardan vazgeçmediler. Bu nedenle Hz. Nuh‟un kavminden bu yana helak 
olan kavimlerin helak sebeplerinin baĢında Allah‟a Ģirk koĢmaları gelmektedir. Bunu, ilgili 
ayetlerde görebilmekteyiz.2 

 Diğer taraftan Ģirk, en büyük küfür olduğunda, Allah, Ģirk denaetine sapanları asla 
affetmeyeceğini ve Ģirkin korkunç bir zulüm olduğunu ifade etmiĢtir: “Allah kendisine şirk 
koşulmasını affetmez.”3, “Gerçekten şirk, en büyük ve korkunç bir zulümdür.”4 

 Hz. Nuh kavminin helakine, Ģirklerinin neden olduğuyla ilgili Ģu ayetler mevcuttur:  

“Artık siz ortaklarınızla toplanıp yapacağınız işi karara bağlayın da işiniz size örtülü 
kalmasın (veya tasa konusu olmasın), sonra hakkımdaki hükmünüzü -bana süre tanımaksızın-
verin.”5 

“Allah'tan başkasına kulluk etmeyin. Ben size (gelecek olan) acı bir günün azabından 
korkarım" (dedi).”6 

“Ve dediler ki: Kendi ilahlarınızı bırakmayın; bırakmayın ne Vedd'i, ne Suva'ı, ne Yeğus'u, ne 
Ye'uk'u ve ne de Nesr'i.”7 

 Yukarıda geçen ayetlerde, helak olan kavmin, Allah‟a ortak koĢtukları apaçık 
ortadadır. Çünkü Hz. Nuh, onlara birinci ayette “Siz ortaklarınızla”, ikincisinde de “Allah‟tan 
baĢka kulluk etmeyin” Ģekildeki hitabı ve elebaĢlarının diğer Ģahıslara yönelik “Kendi 
ilahlarınızı bırakmayın; Vedd‟i Suva‟ı, Yeğus‟u, Yeuk‟u ve Nesr‟i bırakmayın” tarzındaki 
dayatmaları, Ģirk bataklığında olduklarını gösteren en büyük kanıttır. 

4. 3. Allah‟ın Ayetlerini Yalanlamak 

                                                                                                                                                         
1 eĢ-ġuarâ, 26/121. 
2 el-A‟râf, 7/70-74; Tevbe, 9/17; Ġbrahim, 14/9-10; ez-Zümer, 39/65; el-Ğâfir, 40/84. 
3 en-Nisâ, 4/48, 116. 
4 Lokmân, 31/13. 
5 Yunus, 10/71. 
6 Hud, 11/26. 
7 Nuh, 71/23. 
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 Nuh Peygamberin tufanı adıyla meĢhur doğal afetin sebeplerinden biri de aĢağıdaki 
ayetlerde geldiği üzere, Allah‟ın ayetleri inkâr etmektir: 

 “Biz de onu ve gemide onunla birlikte olanları kurtardık, ayetlerimizi yalan sayanları 
suda boğduk. Çünkü onlar kör bir kavimdi.”1 

 “Ayetlerimizi yalanlayanları da suda boğduk. Uyarılanların nasıl bir sonuca 
uğratıldıklarına bir bak.”2 

 “Ve ayetlerimizi yalanlayan kavimden 'ona yardım edip öcünü aldık. Şüphesiz onlar, 
kötü bir kavimdi, Biz de onların tümünü suya batırıp boğduk.”3 

 Nuh kavmi, birçok gerçeği göremedikleri ve idrak edemedikleri gibi Allah‟ın 
ayetlerini de görmemezlikten gelerek, yalan sanarak reddetmiĢler. Bu nedenle olmalıdır ki 
Allah, yukarıda irat ettiğimiz ayette onları kör olmakla adlandırmıĢtır. Yani basiretsiz bir 
kavim oldukları böylece tespit edilmiĢ oldu. ġayet basiretsiz olmasalar, Allah‟ın elçisinin 
faziletini kabul eder, O‟nunla alay etmez, O‟na cefa etmez, O‟nu kovmaz, delaletle, delilikle 
ve yalancılıkla itham etmezlerdi. Diğer suçları da iĢlemezlerdi. Ayette geçen körlükten maksat 
gönül (kalp) körlüğü olup diğer bir adı da basiretsizliktir. Yoksa görme duyusu olan gözün 
körlüğü değildir. Nitekim gönül körlüğü aĢağıdaki nedenlerden dolayı meydana gelmektedir: 

- KiĢinin organlarını masiyeti kesp etmekte kullanması 
- Rabbine yapacağı ibadet ve itaatte riyakârlık yapması 
- Allah‟ın, kullarına vermiĢ olduğu nimetini haset etmesi4 

 4. 4.  Allah‟ın Resulünü Yalanlamak 

 Dünyada Allah‟ın karĢı konulmaz afetleriyle yok olan ve ahirette de çetin bir azaba 
duçar olan, baĢta Nuh‟un kavmi olmak üzere diğer kavimlerin helakinin sebeplerinden biri de 
hiç Ģüphesiz Allah‟ı, Resulü ve Resulün getirdiği değer ve ilkeleri yalanlayıp körü körüne 
reddetmektir. Kur‟ân‟ın birçok yerinde gelen ve kısaca herhangi bir Ģeyi yalanlamak5 
anlamına teĢmil olan “tekzip”, küfrün ve kâfirin en belirgin niteliğidir. Nitekim ayette: 
“Doğrusu inkârcılar büyük yalanlamalar içindedirler.”6 denilerek, söz konusu düĢüncemizi 
doğrulamaktadır.    

 Yüce Allah‟ın hak olarak göndermiĢ olduğu elçisini (Hz. Nuh‟u), kavmi tarafından 
yalanlamak da tufanın sebeplerinden birisi olduğunu Rabbimiz bize kıssa Ģeklinde haber 
vermiĢtir. Konu ile ilgili ayetler ise Ģunlardır: 

“Onu (Hz. Nuh’u) yalanladılar. Biz de onu ve gemide onunla birlikte olanları kurtardık, 
ayetlerimizi yalan sayanları suda-boğduk. Çünkü onlar kör bir kavimdi.”7 

“Fakat onu yalanladılar; Biz de onu ve gemide onunla birlikte olanları kurtardık ve onları 
halifeler kıldık.”1 

                                                 
1 el-Ar‟âf, 7/64. 
2 Yunus, 10/73. 
3 el-Enbîyâ, 21/77. 
4 Bursevî, Rûhu‟l Beyan, I/94. 
5 Ġsfehânî, el-Müfredât fî ġarîbi‟l-Ḳ ur‟ân, 551-552. 
6 el-Bürûc, 85/22. 
7 el-Ar‟âf, 7/64. 
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“Kavminden, ileri gelen inkârcılar: „Biz seni yalnızca bizim gibi bir beşerden başkası 
görmüyoruz; sana, sığ görüşlü olan en aşağılıklarımızdan başkasının uyduğunu görmüyoruz 
ve sizin bize bir üstünlüğünüzü de görmüyoruz. Aksine, biz sizi yalancılar sanıyoruz’ dedi.”2 

“Eğer seni yalanlıyorlarsa, onlardan önce Nuh, Ad, Semud kavmi de yalanlamıştı.”3 

“Rabbim dedi (Nuh). Beni yalanlamalarına karşılık, bana yardım et.”4 

“Nuh'un kavmi de, elçileri yalanlandıklarında onları suda boğduk ve insanlar için bir ayet 
kıldık. Biz zulmedenlere acıklı bir azap hazırladık.”5 

“Dedi ki: Rabbim, şüphesiz kavmim beni yalanladı.”6 

“Kendilerinden önce Nuh kavmi de yalanladı ve kendilerinden sonra (sayısı çok) fırkalar da. 
Her ümmet, kendi elçilerini (susturmak için) yakalamaya yeltendi. Hakkı, onunla yürürlükten 
kaldırmak için, 'batıla-dayanarak' mücadeleye giriştiler. Ben de onları yakalayıverdim. Artık 
Benim cezalandırmam nasılmış?”7 

“Onlardan önce Nuh kavmi, Ress halkı ve Semud (kavmi) de yalanladı.”8 

“Kendilerinden önce Nuh kavmi de yalanlamıştı; böylece kulumuz (Nuh)u yalanladılar ve: 
„Delidir‟ dediler. O 'baskı altına alınıp engellenmişti.”9 

 Yukarıda geçen ayetlerin ıĢığında Ģu tespiti yapmak mümkündür: 

 Doğal bir afetle helak olan kavimlerin ilki olan Nuh‟un kavminin en açık ve belirgin 
özelliği hiç Ģüphesiz tekzip karakterli bir millet oluĢlarıdır. Nitekim yukarıda serd ettiğimiz 
ayetlerde Allah‟u Teâlâ, söz konusu olan karakterlerine vurgu yapmıĢtır. Bazen neyi ve kimi 
yalanladıklarını belirtmeksizin sadece yalanladıklarını dile getirirken, bazen de Allah‟ın 
ayetlerini, Peygamberlerini veya özellikle Hz. Nuh‟u yalanladıklarını 
bildirmiĢtir.10Yukarıdaki ayetlere bakıldığında Nuh‟u yalanlanmasını ifade eden lafızlar, 
bazen Nuh‟un ismi sarahatten zikredilerek geldiği gibi bazen de “O‟nu yalanladılar”, 
“kulumuzu yalanladılar” diye kendisine atıfta bulunarak cümle Ģeklinde geldiğini 
görmekteyiz.Bu yalanlanmalara karĢılık Hz. Nuh, ellerini semaya doğru kaldırarak “Allah‟ım! 
Beni yalanlamalarına karşılık bana yardım et.”11 Ģeklinde Rabbine iltica etmiĢtir. Aslında Hz. 
Nuh, bu Ģekildeki duayı durup dururken yapmamıĢ, peygamberliğin bütün vazife ve 
tebligatları yaptığına rağmen kavminin kendisini dinlememesi, hidayet yoluna girmemesi ve 
üstüne üstlük kendisini deliklikle, yalancılıkla, sapkınlıkla vb. gibi insanın haysiyet ve 
edebine sığmayacak iftiralar attıktan sonra, böyle bir duada bulunmuĢtur.      

                                                                                                                                                         
1 Yunus, 10/73. 
2 Hud, 11/27. 
3 el-Hacc, 22/42. 
4 el-Müminün, 23/26. 
5 el-Furkan, 25/37. 
6 eĢ-ġuarâ, 26/117. 
7 el-Gâfir, 40/5. 
8 Kaf, 50/12. 
9 Kamer, 54/9. 
10 Sad, 38/12, el-Mümin, 40/5; Kaf 50/12; el-Kamer, 54/9; el-A‟râf, 7/64; Yunus, 10/73; el-Hacc, 22/42, el-

Mü‟minun, 23/26; eĢ-ġuarâ, 26/,117; el-Furkan, 25/37 eĢ-ġuarâ, 26/105; Sad, 38/14; Kaf, 50/14; el-Kamer, 
54/9; el-A‟râf, 7/64; Yunus, 10/73; el-Enbiyâ, 21/77. 

11 el-Müminün, 23/26. 
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“Kavminden, ileri gelen inkârcılar: „Biz seni yalnızca bizim gibi bir beşerden başkası 
görmüyoruz; sana, sığ görüşlü olan en aşağılıklarımızdan başkasının uyduğunu görmüyoruz 
ve sizin bize bir üstünlüğünüzü de görmüyoruz. Aksine, biz sizi yalancılar sanıyoruz’ dedi.”2 

“Eğer seni yalanlıyorlarsa, onlardan önce Nuh, Ad, Semud kavmi de yalanlamıştı.”3 

“Rabbim dedi (Nuh). Beni yalanlamalarına karşılık, bana yardım et.”4 

“Nuh'un kavmi de, elçileri yalanlandıklarında onları suda boğduk ve insanlar için bir ayet 
kıldık. Biz zulmedenlere acıklı bir azap hazırladık.”5 

“Dedi ki: Rabbim, şüphesiz kavmim beni yalanladı.”6 

“Kendilerinden önce Nuh kavmi de yalanladı ve kendilerinden sonra (sayısı çok) fırkalar da. 
Her ümmet, kendi elçilerini (susturmak için) yakalamaya yeltendi. Hakkı, onunla yürürlükten 
kaldırmak için, 'batıla-dayanarak' mücadeleye giriştiler. Ben de onları yakalayıverdim. Artık 
Benim cezalandırmam nasılmış?”7 

“Onlardan önce Nuh kavmi, Ress halkı ve Semud (kavmi) de yalanladı.”8 

“Kendilerinden önce Nuh kavmi de yalanlamıştı; böylece kulumuz (Nuh)u yalanladılar ve: 
„Delidir‟ dediler. O 'baskı altına alınıp engellenmişti.”9 

 Yukarıda geçen ayetlerin ıĢığında Ģu tespiti yapmak mümkündür: 

 Doğal bir afetle helak olan kavimlerin ilki olan Nuh‟un kavminin en açık ve belirgin 
özelliği hiç Ģüphesiz tekzip karakterli bir millet oluĢlarıdır. Nitekim yukarıda serd ettiğimiz 
ayetlerde Allah‟u Teâlâ, söz konusu olan karakterlerine vurgu yapmıĢtır. Bazen neyi ve kimi 
yalanladıklarını belirtmeksizin sadece yalanladıklarını dile getirirken, bazen de Allah‟ın 
ayetlerini, Peygamberlerini veya özellikle Hz. Nuh‟u yalanladıklarını 
bildirmiĢtir.10Yukarıdaki ayetlere bakıldığında Nuh‟u yalanlanmasını ifade eden lafızlar, 
bazen Nuh‟un ismi sarahatten zikredilerek geldiği gibi bazen de “O‟nu yalanladılar”, 
“kulumuzu yalanladılar” diye kendisine atıfta bulunarak cümle Ģeklinde geldiğini 
görmekteyiz.Bu yalanlanmalara karĢılık Hz. Nuh, ellerini semaya doğru kaldırarak “Allah‟ım! 
Beni yalanlamalarına karşılık bana yardım et.”11 Ģeklinde Rabbine iltica etmiĢtir. Aslında Hz. 
Nuh, bu Ģekildeki duayı durup dururken yapmamıĢ, peygamberliğin bütün vazife ve 
tebligatları yaptığına rağmen kavminin kendisini dinlememesi, hidayet yoluna girmemesi ve 
üstüne üstlük kendisini deliklikle, yalancılıkla, sapkınlıkla vb. gibi insanın haysiyet ve 
edebine sığmayacak iftiralar attıktan sonra, böyle bir duada bulunmuĢtur.      

                                                                                                                                                         
1 Yunus, 10/73. 
2 Hud, 11/27. 
3 el-Hacc, 22/42. 
4 el-Müminün, 23/26. 
5 el-Furkan, 25/37. 
6 eĢ-ġuarâ, 26/117. 
7 el-Gâfir, 40/5. 
8 Kaf, 50/12. 
9 Kamer, 54/9. 
10 Sad, 38/12, el-Mümin, 40/5; Kaf 50/12; el-Kamer, 54/9; el-A‟râf, 7/64; Yunus, 10/73; el-Hacc, 22/42, el-

Mü‟minun, 23/26; eĢ-ġuarâ, 26/,117; el-Furkan, 25/37 eĢ-ġuarâ, 26/105; Sad, 38/14; Kaf, 50/14; el-Kamer, 
54/9; el-A‟râf, 7/64; Yunus, 10/73; el-Enbiyâ, 21/77. 

11 el-Müminün, 23/26. 

 4. 5.Allah Resulünün Davetinden Yüz Çevirmek ve Getirdiklerini Ġnkâr Etmek 

 Hz. Nuh‟un kavmi, Allah‟ın emri veya daveti geldiğinde ondan yüz çevirerek 
reddetmiĢlerdir. Bu nedenle, bu insanlardan daha zalim hiç kimse yoktur. Zira Allah‟ın daveti 
ve emri, kendilerine her iki dareyn mutluluğu kazandıracak nasihatten baĢka bir Ģey değildi.1 
Oysa onlar kısıtlı akıllarıyla bunu bile bile ellerinin tersiyle ittiler ve her iki dareynde de 
Allah‟ın gazabına uğradılar.2 

 “Sizden öncekilerin, Nuh kavminin, Ad ve Semud ile onlardan sonra gelenlerin haberi 
size gelmedi mi? Ki onları, Allah'tan başkası bilmez. Elçileri onlara apaçık delillerle 
gelmişlerdi de, ellerini ağızlarına götürüp (öfkelerinden ısırdılar) ve dediler ki: "Tartışmasız, 
biz sizin kendisiyle gönderildiğiniz şeyleri inkâr ettik ve bizi kendisine çağırdığınız şeyden de 
gerçekten kuşku verici bir tereddüt içindeyiz.”3 

4. 6. Allah‟ın Resulüne KarĢı Gelmek ve Onunla Mücadeleye GiriĢmek 

 Allah Resulüne karĢı gelmek ve ona isyan etmek de kavimlerin helakine sebep olan 
amillerdendir. Nuh kavminde olduğu gibi daha sonra gelen peygamberlerin kavminde de bunu 
görmekteyiz. Ancak Nuh‟un kavmi isyankârlıkta o kadar ileri gitmiĢlerdi ki bu, kasten inatla 
ve düĢmanca yapılan bir isyandı. Oysa onlar peygamberlerine itaat etmekle emir 
olunmuĢlardı.  Bu durum, aĢağıdaki ayetlerde açık bir Ģekilde ifade edilmiĢtir. 

“Nuh: Rabbim! dedi, doğrusu bunlar bana karşı geldiler de, malı ve çocuğu kendi ziyanını 
arttırmaktan başka işe yaramayan kimseye uydular.”4 

“Ey kavmim, bana karşı gelişiniz, sakın Nuh kavminin ya da Hud kavminin veya Salih 
kavminin başlarına gelenlerin bir benzerini size de isabet ettirmesin. Üstelik Lut kavmi size 
pek uzak değil.”5 

“Hakkı, onunla yürürlükten kaldırmak için, 'batıla dayanarak' mücadeleye giriştiler. Ben de 
onları yakalayıverdim. Artık Benim cezalandırmam nasılmış?”6 

“Nuh: Rabbim, gerçekten onlar bana isyan ettiler; mal ve çocukları kendisine ziyandan 
başka bir şeyi artırmayan kimselere uydular.”7 

 Yukarıda geçen ayetlerde de rahat bir Ģekilde anlaĢıldığı üzere, hakkı inkâr batılı 
ikame etmek, Nuh peygamberin kavminin helakine sebep olduğu gibi daha sonraki nice 
kavmin helakine sebep olan nedenlerdendir. Bu geçeği birçok ayette müĢahede edebiliyoruz: 

 “Onlardan önce Nuh Kavmi, sonra da (Nebi‟ye karşı düşmanlıkla bir araya gelmiş) 
gruplar yalanladı. Her ümmet, resûllerini yakalayıp (hapsetmek ya da öldürmek) istedi. Batıl 

                                                 
1 Bk. "Size Rabbimin risaletini tebliğ ediyorum. (Ayrıca) Size öğüt veriyor ve sizin bilmediklerinizi ben Allah'tan 

biliyorum.”, "Sakınıp rahmete kavuşmanız için, içinizden sizi uyarıp korkutacak bir adam aracılığı ile bir 
zikir (kitap) gelmesine mi şaştınız?" (el-A‟râf, 7/62-63). 

2 "Artık, ilerde bileceksiniz. Aşağılatıcı azap kime gelecek ve sürekli azap kimin üstüne çökecek." (Hud, 11/39). 
3 Ġbrâhîm, 14/9. 
4 Nuh, 71/22. 
5 Hud, 11/89. 
6 el-Gâfir, 40/5. 
7 Nuh, 71/21. 
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(uğruna veya batıl yöntemlerle) mücadele edip, hakkın ayağını kaydırmak (onu ortadan 
kaldırmak) istediler. Onları (azapla) yakalayıverdim. Nasılmış benim cezalandırmam?”1 

 “Biz resûllerimizi (onların isteklerine icabet etsinler diye değil) yalnızca müjdeciler ve 
uyarıcılar olarak göndeririz. Kâfirler ise (hakka karşı) batılla mücadele ederek, hakkın 
ayağını kaydırmak/yok etmek istiyorlar. Ayetlerimi ve uyarıldıkları şeyi alaya aldılar.”2 

 4. 7.Allah‟ın Resulüne Sapkınlık ve Delilik Ġftirası Atmak 

 Hz. Nuh‟un kavmi, O‟nu oldukça haksız, yakıĢıksız ve çirkin vasıflarla vasıflandırmıĢ, 
değil Allah elçisine, normal bir insana bile yakıĢmayan niteliklerle itham etmiĢlerdir. Sadece 
Peygamber olgusunu örtbas edip halkın gözünde değerini düĢürmek gayesiyle yapılan bu 
haksız ithamlar elbette insanlığa yakıĢacak hareketler olmasa gerektir. Dahası kendilerini, 
Allah‟ın bir ve tek olduğuna davet eden ve çok acıklı bir günün azabı konusunda ikaz eden bir 
peygambere karĢı yapılması, onların yüz karasından baĢka bir Ģey değildir. Böyle bir müĢfik 
ve merhamet karakterine haiz peygambere karĢı, kavminin kâfir yönetici ve mütref 
zenginlerinin tepkisi: “Gerçekten biz seni apaçık bir sapıklık içinde görüyoruz.” Ģeklinde 
olmuĢ, Allah‟ın peygamber göreviyle taltif etmiĢ ve en yüksek niteliklere sahip bir elçiyi bu 
Ģekildeki haksız ithamlarla suçlamaya kalkıĢmıĢlar. Nitekim haksız ithamlarını aĢağıdaki 
ayetlerde görebiliyoruz: 

“Kavminin önde gelenleri: „Gerçekte biz seni açıkça bir ‘şaşırmışlık ve sapmışlık’ içinde 
görüyoruz‟ dediler.”3 

“O: „Ey kavmim, bende bir „şaşırmışlık ve sapmışlık’ yoktur; ama ben âlemlerin Rabbinden 
bir elçiyim.‟ dedi.Size Rabbimin risaletini tebliğ ediyorum. (Ayrıca) Size öğüt veriyor ve sizin 
bilmediklerinizi ben Allah'tan biliyorum.Sakınıp rahmete kavuşmanız için, içinizden sizi 
uyarıp korkutacak bir adam aracılığı ile bir zikir (kitap) gelmesine mi şaştınız?”4 

“Andolsun, Biz Nuh'u kavmine gönderdik. (Onlara:) "Ben sizin için ancak apaçık bir uyarıp-
korkutucuyum.”5 

 Diğer taraftan Nuh kavmi, karaktersizlikte o kadar ileri gitmiĢ olmalılar ki Allah 
Resulünü bu sefer delilikle itham etmeye yeltenmiĢler. Bu ise yukarıda da ifade edildiği gibi 
peygamber vazifesine darbe vurmaktan baĢka bir Ģey değildir. Ancak hiç de hesaplarında 
olmayan, namlunun ucu sonunda kendilerine doğruldu ve tufanda helak olup tarihin 
derinliklerine, dahası cehenneme gömüldüler.6 

“O, kendisinde delilik bulunan bir adamdan başkası değildir, onu belli bir süre gözetleyin”7 

“Kendilerinden önce Nuh kavmi de yalanlamıştı; böylece kulumuz (Nuh)u yalanladılar ve: 
„Delidir‟ dediler. O 'baskı altına alınıp engellenmişti.'”8 

                                                 
1 el-Mü‟min, 40/5. 
2 Kehf, 18/56. 
3 el-Ar‟âf, 7/60. 
4 el-Ar‟âf, 7/61. 
5 Hud, 11/25. 
6 "Artık, ilerde bileceksiniz. Aşağılatıcı azap kime gelecek ve sürekli azap kimin üstüne çökecek." (Hud, 11/39). 
7 el-Müminün, 23/25. 
8 el-Kamer, 54/9. 
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 “Biz resûllerimizi (onların isteklerine icabet etsinler diye değil) yalnızca müjdeciler ve 
uyarıcılar olarak göndeririz. Kâfirler ise (hakka karşı) batılla mücadele ederek, hakkın 
ayağını kaydırmak/yok etmek istiyorlar. Ayetlerimi ve uyarıldıkları şeyi alaya aldılar.”2 

 4. 7.Allah‟ın Resulüne Sapkınlık ve Delilik Ġftirası Atmak 

 Hz. Nuh‟un kavmi, O‟nu oldukça haksız, yakıĢıksız ve çirkin vasıflarla vasıflandırmıĢ, 
değil Allah elçisine, normal bir insana bile yakıĢmayan niteliklerle itham etmiĢlerdir. Sadece 
Peygamber olgusunu örtbas edip halkın gözünde değerini düĢürmek gayesiyle yapılan bu 
haksız ithamlar elbette insanlığa yakıĢacak hareketler olmasa gerektir. Dahası kendilerini, 
Allah‟ın bir ve tek olduğuna davet eden ve çok acıklı bir günün azabı konusunda ikaz eden bir 
peygambere karĢı yapılması, onların yüz karasından baĢka bir Ģey değildir. Böyle bir müĢfik 
ve merhamet karakterine haiz peygambere karĢı, kavminin kâfir yönetici ve mütref 
zenginlerinin tepkisi: “Gerçekten biz seni apaçık bir sapıklık içinde görüyoruz.” Ģeklinde 
olmuĢ, Allah‟ın peygamber göreviyle taltif etmiĢ ve en yüksek niteliklere sahip bir elçiyi bu 
Ģekildeki haksız ithamlarla suçlamaya kalkıĢmıĢlar. Nitekim haksız ithamlarını aĢağıdaki 
ayetlerde görebiliyoruz: 

“Kavminin önde gelenleri: „Gerçekte biz seni açıkça bir ‘şaşırmışlık ve sapmışlık’ içinde 
görüyoruz‟ dediler.”3 

“O: „Ey kavmim, bende bir „şaşırmışlık ve sapmışlık’ yoktur; ama ben âlemlerin Rabbinden 
bir elçiyim.‟ dedi.Size Rabbimin risaletini tebliğ ediyorum. (Ayrıca) Size öğüt veriyor ve sizin 
bilmediklerinizi ben Allah'tan biliyorum.Sakınıp rahmete kavuşmanız için, içinizden sizi 
uyarıp korkutacak bir adam aracılığı ile bir zikir (kitap) gelmesine mi şaştınız?”4 

“Andolsun, Biz Nuh'u kavmine gönderdik. (Onlara:) "Ben sizin için ancak apaçık bir uyarıp-
korkutucuyum.”5 

 Diğer taraftan Nuh kavmi, karaktersizlikte o kadar ileri gitmiĢ olmalılar ki Allah 
Resulünü bu sefer delilikle itham etmeye yeltenmiĢler. Bu ise yukarıda da ifade edildiği gibi 
peygamber vazifesine darbe vurmaktan baĢka bir Ģey değildir. Ancak hiç de hesaplarında 
olmayan, namlunun ucu sonunda kendilerine doğruldu ve tufanda helak olup tarihin 
derinliklerine, dahası cehenneme gömüldüler.6 

“O, kendisinde delilik bulunan bir adamdan başkası değildir, onu belli bir süre gözetleyin”7 

“Kendilerinden önce Nuh kavmi de yalanlamıştı; böylece kulumuz (Nuh)u yalanladılar ve: 
„Delidir‟ dediler. O 'baskı altına alınıp engellenmişti.'”8 

                                                 
1 el-Mü‟min, 40/5. 
2 Kehf, 18/56. 
3 el-Ar‟âf, 7/60. 
4 el-Ar‟âf, 7/61. 
5 Hud, 11/25. 
6 "Artık, ilerde bileceksiniz. Aşağılatıcı azap kime gelecek ve sürekli azap kimin üstüne çökecek." (Hud, 11/39). 
7 el-Müminün, 23/25. 
8 el-Kamer, 54/9. 

 4. 8.Allah‟ın Resulü ile Alay Etmek ve O‟nu TaĢa Tutmakla Tehdit Etmek 

 Nuh‟un kavmi, kendisiyle alay edip kahkahalar atarak, kaĢ göz iĢaretleri yaparak 
Allah‟ın “Yazıklar olsun, kaş ve göz işaretleriyle insanları aşağılayan ve onları çekiştiren 
kimselere”1 fermanı icabı, o kimselerin cezalandırılmadan baĢıboĢ bırakmak elbette son 
derece adil olan Yüce Allah‟ın adaletine yakıĢmazdı. Sonunda Allah, adaletinin gereğini 
yaparak onları Ģiddetli bir azapla cezalandırdı. Nitekim Kur‟ân, konu ile ilgi Ģu bilgileri 
aktarmaktadır: 

 “Andolsun senden önce de eski topluluklar arasından elçiler göndermiştik. Onlara bir 
peygamber geldiğinde muhakkak onunla alay ederlerdi.”2 

 Âyette, putperestlerin inat ve inkârları yanında, onların “Ey kendisine vahiy gelen 
adam! Sen kesinlikle bir mecnunsun!” gibi küstahça söz ve davranıĢlarına muhatap olan ve 
bundan dolayı üzülen Hz. Peygamber‟i teselli etmek üzere, bu tür davranıĢların yeni bir Ģey 
olmadığı, eski peygamberlerin de böyle davranıĢlarla karĢılaĢtıkları, alay ve hakarete maruz 
kaldıkları bildirilmektedir. 

 “Yazıklar olsun o kullara ki, kendilerine gelen her bir peygamberle mutlaka alay 
ediyorlardı. Görmediler mi ki, kendilerinden önce nice kuşakları helâk etmişiz. Onlar artık 
kendilerine dönüp gelmiyorlar.”3 

 “Gemiyi yapıyordu. Kavminin ileri gelenleri kendisine her uğradığında onunla alay 
ediyordu. O: „Eğer bizimle alay ederseniz, alay ettiğiniz gibi biz de sizlerle alay edeceğiz‟ 
dedi.”4 

 Hz. Nuh, Rabbinden almıĢ olduğu emirle gemi yapmaya koyulunca onu gören 
kavminin mütrefleri (ileri gelenleri) onunla alay etmeye baĢladılar. Allah da Nuh‟a, “Ģayet 
bizimle alay ederseniz alayınızın cezasını göreceksiniz” anlamında vahyini indirerek, o 
müĢrik, laubali ve haddini aĢan topluluğun sonu yok ve helak olacağını bildirmiĢtir. 

 Kendilerine gönderilen elçileri gerektiği gibi tanımayıp kadir ve kıymetini bilmeyen 
kavimler, hem kendine gönderilen peygamberi hem de ona inanarak Müslüman olan diğer 
fertleri hayâsızca ve pervasızca alaya almıĢlardır. Bu ise insan onur ve haysiyetiyle 
bağdaĢmayan, insanı eĢrefi mahlûkat derecesinden, sadece ve sadece hayvanî arzusunu tatmin 
etmeye çabalayan ve nefs-i emaresine esir olanın derekesine indiren bir davranıĢ biçimidir.  

 “Dediler ki: „Eğer (bu söylediklerine) bir son vermeyecek olursan, gerçekten taşa 
tutulup kovulacaksın.”5 

 Burada da kavmi, Hz. Nuh‟un peygamberlik iddiasını bırakmasını teklif etmiĢ ve 
uyarı, tebliğ, davet gibi fiillerinin terk etmediği halde kendisini taĢa tutarak öldürmekle tehdit 
etmiĢtir. Bu durum yukarıdaki ayette, Allah Resulü olan Hz. Nuh, kavmi tarafından taĢa tutup 
öldürülmekle tehdit edildiğini açıkça görmekteyiz. Bu ise tufanın belli baĢlı sebeplerden 

                                                 
1 el-Hümeze, 104/1.  
2 el-Hicr, 15/10-11. 
3 Yâsin, 36/30-31. 
4 Hud, 11/38. 
5 eĢ-ġuarâ, 26/116. 



58

KUR’ÂN’DA BAHSEDİLEN DOĞAL AFETLERİN (TUFAN) NEDENLERİ VE KONU İLE İLGİLİ MÜFESSİRLERİN 
GÖRÜŞLERİ  ........................................................................ Dr. Öğr. ÜyesiFerit DİNÇER

biridir. Zira burada olduğu gibi diğer kavim ve milletlerin kıssalarına baktığımızda onların 
helakine neden olan sebeplerin en önemlisi elçilerini tehdit etmek olmuĢtur.1 

 4. 9. Allah Resulünü ve Ġman Edenleri AĢağılayarak Haklarında Kötü Sözler 
Sarfetmek 

 “Bunun üzerine, kavminden inkâra sapmış önde gelenler dediler ki: "Bu, sizin 
benzeriniz olan ve sıradan bir beşerden başkası değildir. Size karşı üstünlük elde etmek 
istiyor. Eğer Allah (öne sürdüklerini) dilemiş olsaydı, muhakkak melekler indirirdi. Hem biz 
geçmiş atalarımızdan da bunu işitmiş değiliz.”2 

 Bu ayete göre, Hz. Nuh‟un tebliğ ve uyarısına karĢın, küfürde ileri giden ve küfrün, 
inkârın elebaĢları, onun eĢsiz ve tek olan Yüce Allah‟a çağıran tebliğleri ile ilgili sağlıklı bir 
karara ve sonuca varmak için akıllıca düĢünmeleri gerektiği yerde, tebliğinin altında kötü 
niyet bulmaya çalıĢmıĢlar. Allah‟ın Resulü olan bir Ģahıs hakkında; liderlik peĢinde olduğu, 
akli dengesinin bozuk olduğu3 gibi haksız iddialarda bulunup, o‟nu halkın gözünde 
küçümsemek arzusunda oldular. Bu haksız iddialarının altında yatan amil ise kendilerinin 
yıllarca tapıp din diye algıladıkları batıl inançlarını aklın gereği görmeleri, bunun dıĢında 
kalan inançları akılla uyuĢmadığı zehabına kapılmalarıdır. 

 Hakeza ayette geçen ve elebaĢlarının sözü olan “Eğer Allah (öne sürdüklerini) 
dilemiş olsaydı, muhakkak melekler indirirdi.” Ģeklindeki pasaj, onların ne kadar da sefih bir 
karakterde olduklarının en bariz göstergesidir. Çünkü bu sözleriyle, Hz. Nuh‟un üstünlüğünü 
inkâr etmekle kalmıyorlar, kendilerinin de içinde bulundukları beĢerin (insanlığın) 
üstünlüğünü de reddediyorlar.4 

 “Kavminden, ileri gelen inkârcılar: "Biz seni yalnızca bizim gibi bir beşerden başkası 
görmüyoruz; sana, sığ görüşlü olan en aşağılıklarımızdan başkasının uyduğunu 
görmüyoruz”5 

“Dediler ki: "Sana, sıradan aşağılık insanlar uymuşken inanır mıyız?”6 

 4. 10. Fasık Olmak 

 Kur‟ân‟ın satırlarına aĢina olan herkes bilir ki, birçok kavim ve milletlerin helakine 
sebeplerin ilklerinden, kısaca Allah‟ın emrinden çıkmak ve ubudiyet görevini ifadan 
kaçınmak anlamına gelen fasık oluĢlarıdır.7 Fasıktan tam da neyin kastedildiği veya fasık 
kavramı ne gibi yanlıĢ ve hatalara teĢmil edilebileceğini, daha sonra ayrı bir baĢlık altında 

                                                 
1 “İnkâr edenler peygamberlerine dediler ki: „Ya sizi mutlaka yurdumuzdan çıkaracağız, ya da mutlaka dinimize 

döneceksiniz!‟ Rableri de onlara: „Zalimleri mutlaka helâk edeceğiz‟ diye vahy etti.” (Ġbrahim, 14/13); “Ey 
Lût! dediler, „Bu tutumundan vazgeçmezsen iyi bil ki sen de kovulacaksın!‟ ” (eĢ-ġuarâ, 26/116.); “Fakat 
kavminin cevabı, “Lût ailesini ülkenizden çıkarın; kuşkusuz onlar (ahlâkça) temizlik taslayan kimselermiş!” 
demekten ibaret oldu.” (en-Neml, 27/56); “(İnkârcılar) şu karşılığı verdiler: Doğrusu sizin yüzünüzden 
üzerimize uğursuzluk geldi. Eğer vazgeçmezseniz, biliniz ki sizi taşlayacağız ve tarafımızdan size acı veren 
bir işkence yapılacaktır.” (Yâsin, 36/18). 

2 el-Müminün, 23/24. 
3 Bk. el-Müminün, 23/27. 
4 Ḳ utup, fî Zilâli‟l-Kur‟ân, 4/633. 
5 Hud, 11/27. 
6 eĢ-ġuarâ, 26/111. 
7 Ġsfehânî,“fasık”,491. 
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biridir. Zira burada olduğu gibi diğer kavim ve milletlerin kıssalarına baktığımızda onların 
helakine neden olan sebeplerin en önemlisi elçilerini tehdit etmek olmuĢtur.1 

 4. 9. Allah Resulünü ve Ġman Edenleri AĢağılayarak Haklarında Kötü Sözler 
Sarfetmek 

 “Bunun üzerine, kavminden inkâra sapmış önde gelenler dediler ki: "Bu, sizin 
benzeriniz olan ve sıradan bir beşerden başkası değildir. Size karşı üstünlük elde etmek 
istiyor. Eğer Allah (öne sürdüklerini) dilemiş olsaydı, muhakkak melekler indirirdi. Hem biz 
geçmiş atalarımızdan da bunu işitmiş değiliz.”2 

 Bu ayete göre, Hz. Nuh‟un tebliğ ve uyarısına karĢın, küfürde ileri giden ve küfrün, 
inkârın elebaĢları, onun eĢsiz ve tek olan Yüce Allah‟a çağıran tebliğleri ile ilgili sağlıklı bir 
karara ve sonuca varmak için akıllıca düĢünmeleri gerektiği yerde, tebliğinin altında kötü 
niyet bulmaya çalıĢmıĢlar. Allah‟ın Resulü olan bir Ģahıs hakkında; liderlik peĢinde olduğu, 
akli dengesinin bozuk olduğu3 gibi haksız iddialarda bulunup, o‟nu halkın gözünde 
küçümsemek arzusunda oldular. Bu haksız iddialarının altında yatan amil ise kendilerinin 
yıllarca tapıp din diye algıladıkları batıl inançlarını aklın gereği görmeleri, bunun dıĢında 
kalan inançları akılla uyuĢmadığı zehabına kapılmalarıdır. 

 Hakeza ayette geçen ve elebaĢlarının sözü olan “Eğer Allah (öne sürdüklerini) 
dilemiş olsaydı, muhakkak melekler indirirdi.” Ģeklindeki pasaj, onların ne kadar da sefih bir 
karakterde olduklarının en bariz göstergesidir. Çünkü bu sözleriyle, Hz. Nuh‟un üstünlüğünü 
inkâr etmekle kalmıyorlar, kendilerinin de içinde bulundukları beĢerin (insanlığın) 
üstünlüğünü de reddediyorlar.4 

 “Kavminden, ileri gelen inkârcılar: "Biz seni yalnızca bizim gibi bir beşerden başkası 
görmüyoruz; sana, sığ görüşlü olan en aşağılıklarımızdan başkasının uyduğunu 
görmüyoruz”5 

“Dediler ki: "Sana, sıradan aşağılık insanlar uymuşken inanır mıyız?”6 

 4. 10. Fasık Olmak 

 Kur‟ân‟ın satırlarına aĢina olan herkes bilir ki, birçok kavim ve milletlerin helakine 
sebeplerin ilklerinden, kısaca Allah‟ın emrinden çıkmak ve ubudiyet görevini ifadan 
kaçınmak anlamına gelen fasık oluĢlarıdır.7 Fasıktan tam da neyin kastedildiği veya fasık 
kavramı ne gibi yanlıĢ ve hatalara teĢmil edilebileceğini, daha sonra ayrı bir baĢlık altında 

                                                 
1 “İnkâr edenler peygamberlerine dediler ki: „Ya sizi mutlaka yurdumuzdan çıkaracağız, ya da mutlaka dinimize 

döneceksiniz!‟ Rableri de onlara: „Zalimleri mutlaka helâk edeceğiz‟ diye vahy etti.” (Ġbrahim, 14/13); “Ey 
Lût! dediler, „Bu tutumundan vazgeçmezsen iyi bil ki sen de kovulacaksın!‟ ” (eĢ-ġuarâ, 26/116.); “Fakat 
kavminin cevabı, “Lût ailesini ülkenizden çıkarın; kuşkusuz onlar (ahlâkça) temizlik taslayan kimselermiş!” 
demekten ibaret oldu.” (en-Neml, 27/56); “(İnkârcılar) şu karşılığı verdiler: Doğrusu sizin yüzünüzden 
üzerimize uğursuzluk geldi. Eğer vazgeçmezseniz, biliniz ki sizi taşlayacağız ve tarafımızdan size acı veren 
bir işkence yapılacaktır.” (Yâsin, 36/18). 

2 el-Müminün, 23/24. 
3 Bk. el-Müminün, 23/27. 
4 Ḳ utup, fî Zilâli‟l-Kur‟ân, 4/633. 
5 Hud, 11/27. 
6 eĢ-ġuarâ, 26/111. 
7 Ġsfehânî,“fasık”,491. 

izah edeceğimizden burada sadece Hz. Nuh‟un kavminin fasıklığına delalet eden ayetleri 
ibraz etmekle yetineceğiz. 

“Bundan önce Nuh kavmini de (yıkıma uğrattık). Çünkü onlar da fasık bir kavim idi.”1 

“Andolsun, Biz Nuh'u ve İbrahim'i (elçi olarak) gönderdik, peygamberliği ve kitabı onların 
soylarında kıldık. Öyle iken, içlerinde hidayeti kabul edenler vardır, onlardan birçoğu da 
fasık olanlardır.”2 

 4. 11. Zulüm Etmek veya Zalim olmak 

 Zulüm etmek de, malum kavmin helakine neden olan sebeplerden olduğunu yine 
Kur‟ân bizlere haber vermiĢtir. Zulüm veya zalim kavramlarının ihtiva edecekleri anlamları, 
daha sonra bir baĢlık altında detaylı bir Ģekilde açıklayacağız. Hz. Nuh kavminin Zulüm ve 
zalimleri ile ilgili ayetler ise Ģu Ģekildedir: 

“Onlara, kendilerinden öncekilerin; Nuh, Ad, Semud kavminin, İbrahim kavminin, Medyen 
ahalisinin ve yerle bir olan şehirlerin haberi gelmedi mi? Onlara resulleri apaçık deliller 
getirmişlerdi. Demek ki Allah, onlara zulmediyor değildi, ama onlar kendi nefislerine 
zulmediyorlardı.”3 

“Denildi ki: „Ey yer, suyunu yut ve ey gök, sen de tut.‟ Su çekildi, iş bitiriliverdi, (gemi de) 
Cudi (dağı) üstünde durdu ve zalimler topluluğuna da: „Uzak olsunlar‟ denildi.”4 

“Böylelikle Biz ona: „Gözetimimiz altında ve vahyimizle gemi yap. Nitekim Bizim emrimiz 
gelip de tandır kızışınca, onun içine her (tür hayvandan) ikişer çift ile içlerinden aleyhlerine 
söz geçmiş (azap gerekmiş) olanlar dışında olan aileni de alıp koy; zulmedenler konusunda 
Bana muhatap olma, çünkü onlar boğulacaklardır‟ diye vahyettik.”5 

"Böylece sen, beraberinde olanlarla gemiye bindiğinde o zaman de ki: "Bizi o zulmeden 
kavimden kurtaran Allah'a hamd olsun."6 

“Andolsun, Biz Nuh'u kendi kavmine (elçi olarak) gönderdik, içlerinde elli yılı eksik olmak 
üzere bin sene yaşadı. Sonunda onlar zulme devam ederlerken tufan kendilerini 
yakalayıverdi.”7 

“Daha önce Nuh kavmini de. Çünkü onlar, daha zalim ve daha azgındılar.”8 

“Rabbim, beni, annemi, babamı, mü'min olarak evime gireni, iman eden erkekleri ve iman 
eden kadınları bağışla. Zalimlere yıkımdan başkasını arttırma.”9 

 4. 12. Allah‟ın Kullarını Elçilerine Uymaktan Alıkoyup Hak‟tan Saptırmak 

                                                 
1 ez-Zâriyât, 51/46.  
2 el-Hadîd, 57/26. 
3 et-Tevbe, 9/70. 
4 Hud, 11/44. 
5 el-Müminün, 23/27. 
6 el-Müminün, 23/28. 
7 el-Ankebut, 29/14. 
8 en-Necm, 53/52. 
9 Nuh, 71/28. 
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 Allah‟ın yolundan, hak ve hakikatten insanları men etmek, alıkoymak da helak olan 
kavimlerin karakteri olduğunu görmek mümkündür. Allah‟ın nurunu söndürmeye yönelik bu 
tur tutum ve davranıĢları maalesef kendilerinin sonunu hazırlamıĢtır.   

“Onlar (Hz. Nuh‟un kavmi), çoğu kimseyi şaşırtıp-saptırdılar. Sen de o zalimlere sapıklıktan 
başkasını arttırma.”1 

“Çünkü Sen onları bırakacak olursan, Senin kullarını şaşırtıp-saptırırlar ve onlar, kötülükten 
sınırı aşan (facir'den) kâfirden başkasını doğurmazlar.”2 

 4. 13. Tuzaklar Kurmak 

 Hz. Nuh‟un kavmini helake götüren sebeplerden biri de hiç Ģüphesiz Allah‟ın elçisine 
karĢı tuzaklar kurmak ve onun tebligatlarına engel olmak gibi hile ve desiselerdir. Zira tuzak 
sahipleri mücrim oldukları gibi, bu fiili iĢleyen veya bunun iĢlenmesine rıza gösteren 
toplumlarda eninde sonunda Allah‟ın gazabına müstahak olup en korkunç azaba 
çarptırılmıĢlardır. AĢağıdaki ayetlerde, bu gerçeği ifade etmek için güzel örnekler vardır: 

“Onlardan öncekiler de tuzak kurdular. Fakat Allah onların binalarını temelinden sarstı, çatı 
tepelerinden üzerlerine çöktü ve azap onlara fark edemedikleri bir yönden geldi.”3 

“Sinsice kötü tuzaklar kuranlar, Allah'ın kendilerini yerin dibine geçiremeyeceğinden yahut 
bilemeyecekleri bir yerden azabın gelmeyeceğinden emin mi oldular? Yahut (rızık için) 
dolaşıp dururlarken (Allah'ın azabının) kendilerini yakalayıvermesinden emin mi oldular? 
Üstelik onlar, azabı engelleyici de değillerdir. Yahut ta kendilerini azar azar yakalayıp helâk 
etmesinden emin mi oldular?”4dolayısıyla Nuh‟un kavmi de kendisine tuzak kurdukları için 
Allah onları hem bu dünyada hem de öbür dünyada en Ģiddetli azaba çapmıĢtır. Bu gerçeği 
aĢağıdaki ayette görmek mümkündür.  

 “Ve büyük büyük tuzaklar kurdular.”5 

 Ayette geçen tuzağın ne olduğu hakkında tefsir kitaplarında farklı görüĢler mevcuttur. 
O görüĢlerden birkaçı Ģu Ģekildedir: Küfrün elebaĢları, ayak takımlarını Hz. Nuh‟u öldürmek 
için kıĢkırtmaları, kendilerine verilen mal ve evlatlarından dolayı fakir ve kimsesizlere karĢı 
üstünlük taslamaları, nitekim bu Ģekildeki fakir ve kimsesizler Ģunları diyorlardı: “ġayet 
bunlar hak üzerinde olamasalardı bu kadar mal ve evlat kendilerine verilmezdi.” Dolayısıyla 
Rahman ve Rahim olan Allah‟ın, kendisine bahĢetmiĢ olduğu nimetleri, tuzak olarak kullanıp 
Allah‟ın kullarını O‟na iman etmekten alıkoyuyorlardı. Kelbî (ö. 146/763), “tuzaklarının 
Allah‟a eĢ tutukları mal ve evlatlarıdır” derken, Mukâtil (ö. 150/767) ise „elebaĢlarının 
„ilahlarınızı bırakmayın‟ Ģeklindeki sözleridir.” demiĢtir. BaĢka bir görüĢ ise tuzaklarından 
maksat, küfürlerinin olduğu Ģeklindedir.6

                                                 
1 Nuh, 71/24. 
2 Nuh, 71/27. 
3 en-Nahl, 16/26. 
4 en-Nahl, 16/45-47. 
5 Nuh, 71/22. 
6 ġevkânî, Fetḥ u‟l-Ḳ adîr el-câmiʾi beyne feneyi‟r-rivâyeti ve‟d-dirâyeti min ʾilmi‟t-tefsîr, 1535-1536; 

Karaman, Çağrıcı, Dönmez, GümüĢ, Kur‟an Yolu, V/391. 
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5. Doğal Bir Afet Olan Tufanın Sebeplerinin Ġncelenmesi 

 Yukarıda vermiĢ olduğumuz ayetlerde, tufana götüren neden ve sebebinin bir değil 
birden çok olduğunu tespit ettik. Söz konusu sebepleri bir arada görmek için kısa olarak Ģu 
Ģekilde izah edebiliriz:  

- Allah‟ın nimetlerine karĢı nankörlük ederek küfür bataklığına saplanma.  
- Allah dıĢındaki varlıkları ilah telakki ederek Ģirk denaetine bulaĢma. 
- Allah‟ın ayetlerini yalanlama.  
- Allah Resulünü yalanlama. 
- Allah Resulünün davetinden yüz çevirme 
- Allah Resulünün getirmiĢ olduğu Ģeyleri inkâr etme. 
- Allah‟ın Resulüyle mücadeleye giriĢme 
- Allah‟ın Resulüyle Alay etme. 
- Allah‟ın Resulüne isyan etme. 
- Allah‟ın Resulünü sapkınlıkla itham etme. 
- Allah‟ın Resulünü delilikle itham etme. 
- Allah‟ın Resulünü TaĢa tutmakla tehdit etme. 
- Allah‟ın Resulüne inanan Müslümanlara kötü ve aĢağılayıcı sözler sarfetme.  
- Allah‟ın Kullarını, Resule uymaktan alıkoyma ve sapkınlık yapma. 
- Fasık, zalim, asi ve mücrim gibi vasıflara haiz olma. 

 Kur‟ân, bu sebeplerden bazılarını sarahatten zikrederken, bazılarını da; zalim, fasık, 
mücrim gibi genel kavramlar dâhilinde ve yoruma açık kapı aralamak babından zikrettiğini 
söylemek mümkündür. Kur‟ân‟ın sarahatten zikretmiĢ olduğu; “Ayetlerimizi yalanlayanları 
suda boğduk,”1“elçileri yalanlandıklarında onları suda boğduk,”2“batıla dayanarak 
mücadeleye giriĢtiler. Ben de onları yakalayıverdim,” gibi ifadelerde, boğulmalarının nedeni 
de bildirmiĢtir. Ancak yine boğulmalarına sebep gösterilen, fasıklık, zalimlik, mücrimlik vs. 
gibi bazı kavramlardan tam da neyin kastedildiği belli olmadığı için, kavramları kısa bir 
Ģekilde tarif edip, ne gibi anlamlara teĢmil edilebilecekleri, konu ile ilgili ayetlerden hareketle 
müfessirlerin görüĢlerini de dikkate alarak inceleyeceğiz. 

 5. 1. Fasık  

 Hz. Nuh‟un (a.s.) ümmetinin helakine neden olan tufanın en bariz sebeplerinden birisi 
fasık oluĢlarıdır. Bu, yukarıda irat edilen birkaç ayetle belirtilmiĢtir. Mutlak manada 
“çıkmak”,3ilk lügatlerde ise “ma‟siyete meyletmek, Allah‟ın emrinden çıkmak”4anlamına 
gelen (F-s-k) kökünden, fesaka-yefsuku fiilinin ism-i fail kipi olan Fasık kavramı, fıkıh 
ilminde “Ģeriatın hükmünü kabul ettikten sonra bu hükümlerin bir kısmını ihlal eden kimse 
veya büyük günahları iĢleyen, küçük günahları iĢlemekte devam eden kiĢi demektir.”5Kelâm 
ulemalarına göre ise “Büyük günahlardan sayılan ve fısk diye isimlendirilen, hakkında tehdit 

                                                 
1 Bk. el-Ar‟âf, 7/64; Yunus, 10/73; el-Enbîyâ, 21/77. 
2 Bk. Furkan, 25/37; eĢ-ġuarâ, 26/117; el-Ğâfir, 40/5. 
3 Ġsfehânî, “fasık”, 491; Yavuz, “fasık” TDV. İslam Ansiklopedisi. 
4 Ferâhidî, “fsk”, III/321-322.  
5 Tehânevî, Keşşâfu istilâhâti‟l-fununi ve‟l-ulum, II/230-231. 
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bağlamında nass bulunan, failinin dünya ve ahirette ceza almasına neden olan fiilleri ve 
amelleri iĢleyen kiĢidir.”1Hem kâfiri hem de asi olan Müslümanı kapsayan, daha genel ve 
kapsayıcı bir tarif ise Ģu Ģekildedir; “Allah‟a itaat etmeyen kimse.”2Nitekim küfürde devam 
eden kimse de aklın fıtratın gerektirdiği Ģeyleri yapmadığından dolayı fasık olarak 
isimlendirilmektedir. Dolayısıyla fısk, küfürden daha genel zulümden de daha özel bir anlam 
ifade eder.”3 

 Konumuzla ilgili ayetlerde geçen fasık kelimesi, tefsirlerde genel olarak Ģu Ģekilde 
yorumlandığını görmek mümkündür; “Allah‟ın itaatinden çıkan, koyduğu sınırları 
aĢan,4yoldan sapan, doğru yolu terk eden,5 imandan vazgeçip küfre giren.”6 Nitekim 
cumhuriyet sonrası meallere baktığımızda, klasik tefsirlerin yapmıĢ oldukları yorumların 
benzerini görebiliriz. Onlardan bazıları Ģu Ģekildedir: 

 Sözlüklerde çıkmak diye yorumlanan fısk, üç Ģekilde ele alınır. Birincisi, günahı çirkin 
bulmakla birlikte ara ara irtikâp etmek, ikincisi günahları iĢlemekte ısrar etmek (günah 
iĢlemekte devam etmek), son olarak da günahları günah olmadığını söyleyerek yapmaktır. Bu 
son Ģekildeki durum, küfrü celp edecek ve çok çirkin olan bir durumdur. Zira bu, Allah‟ın 
haram ve yasak ettiği bir fiili helal etmek ve meĢrulaĢtırmaktır. Fasık denilince genellikle 
küçük günah iĢlemekte devam eden veya büyük günahları ara sıra irtikâp ederek Allah‟ın 
itaatinden çıkan kiĢi kast edilir. Fısk, küfrü ve nankörlüğü ihtiva ettiği gibi sonucu da 
hüsrandır.”7 

 Bazı meallerde ise fısk kavramı, Allah‟a itaati bırakmak, doğru yoldan sapmak 
Ģeklinde yorumlanmıĢ ve bunun da üç mertebesi olduğunu ifade edilmiĢtir. Ġlki, günahı çirkin 
bilmekle birlikte yine de nefse mağlup olup günah iĢlemektir. Ġkincisi, günahı günah bildiği 
halde sık sık iĢlemektir. Sonuncusu ise günahın çirkinliğini inkâr ederek ve iyi bir Ģey 
olduğunu söyleyerek iĢlemektir. Bu sonuncu kısım -Allah muhafaza- sahibini küfre götüren 
kısımdır. Buna her iman sahibinin dikkat etmesi, önem arz etmektedir. Nitekim Kur‟ân‟da, 
fısk kavramı genel itibariyle müĢrik kimseler için kullanıldığı müĢahede dilmektedir.8 Kimi 
meal sahipleri ise söz konusu kelime Kur‟ân‟da Allah‟a asi olan ve dosdoğru yoldan çıkan, 
kötülük, masiyet, küfür iĢleyen, yalan söyleyen, Allah‟ın emirlerini yerine getirmeyen 
kimseler hakkında kullanıldığını söylemiĢtir.9 

 ġunu da belirtmekte fayda var, Kur‟ân‟daki bazı ayetlere baktığımızda, Yahudiler, 
Hristiyanlar, müĢrikler ve münafıklardan söz edilirken çoğunun fasık olduğu bildirilmiĢtir.10 

 Yukarıdaki yorumları da göz önünde bulundurarak Ģunları ifade etmek mümkündür: 
BaĢta Hz. Nuh kavminin helaki olmak üzere, diğer kavim ve ümmetlerin helakine neden olan 

                                                 
1 Kılavuz, Ana Hatlarıyla İslâm Akâidi ve Kelâma Giriş, 66. 
2 Tehânevî, Keşşâfu istilâhâti‟l-fununi, II/230. 
3 Ġbn Kesîr, Tefsiru‟l-Kur‟ân‟il-Azîm, 7/428. 
4 Ṭ aberî, Câmiʾu‟l-beyân ʾan teʾvîli âyi‟l-Ḳ ur‟ân, XI/545; Zuḥ aylî, et-Tefsîrü‟l-Vecîz, 523; et-Tefsîrü‟l-

Münîr, XIV/34; 
5 Maẓ harî, et-Tefsîrü‟l-Maẓ harî, IX/60  
6 Ṭ abersî, Mecmaʾu‟l-beyân li-ʾulûmi‟l-Ḳ urʾân, IX/203. 
7 Yazır, Hak Dini Kur‟ân Dili, I/145. 
8 Bk. el-Bakara, 2/26, 99; el-Maide, 5/25, 26,49, 108; el-A‟râf, 7/102, 145; et-Tevbe, 9/8, 24 vd.  
9 Feyizli, Feyzu‟l Furkan Kur‟ân-ı Kerim ve Açıklamalı Meâli, 128. 
10 Bk. el-Bakara, 2/99; Âl-i Ġmrân, 3/110; el-Mâide, 5/47; et-Tevbe, 9/67.  
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sebeplerin baĢında gelen ve Allah‟a Ģirk koĢmak, Allah‟ın, emrini yerine getirmemek, O‟na 
karĢı isyankârlık etmek, kötülük, masiyet, nankörlük etmek, doğru yoldan sapmak ve 
saptırmak gibi anlamlara gelen fısk ve fasık Kur‟ân‟ın birçok ayetlerinde yerilmiĢtir.  Diğer 
taraftan bu sıfatlara haiz kimseler hem bu dünyada hem de ahirette acıklı azaba duçar 
olacaklarını yine Yüce Rabbimizden vahiy yoluyla Hz. Muhammad (s.a.v.) peygamberimize 
nazil olan Kelamullah‟ta görebilmekteyiz.1 

 5. 1. Zalim 

 Bazı milletlerin helakine sebep olan en önemli amillerden birisi, belki de en önemlisi 
hiç Ģüphesiz zalim oluĢlarıdır. Adaletin olmadığı, uygulanmadığı yerde zulüm ve haksızlığın 
ardı arkası kesilmez bir hal alacaktır. Bu nedenle Kur‟ân‟ın birçok yerinde, zulüm ve onun 
türevleri olan kavramlar üzerinde durulmuĢ, zalimler kesin bir dille eleĢtirilmiĢ ve hem bu 
dünyada hem de ahirette Ģiddetli azaba duçar olacaklarını haber verilmiĢtir. Nitekim konumuz 
olan Hz. Nuh‟un kavminin helakine neden olan tufan afetinin en belirgin sebebinin, halkın 
zalim oluĢları gösterilmiĢtir. Bu, -yukarıda da geçtiği gibi- birkaç ayette açık bir dille ifade 
edilmiĢtir. Aslında zulüm, sadece Nuh peygamberin kavminin helakine değil, hemen hemen 
helak olan bütün kavimlerin ortak bir özelliği olduğunu Kur‟ân‟ın ifadelerinde görmek 
mümkündür.2Zalim ve benzeri kelimler, Kur‟ân‟da takriben üç yüz yerde geçmektedir. Bu da 
konunun ehemmiyetine matuf bir gerçekliktir.   Söz konusu kavram, iman ve amelle ilgili 
olmak üzere, geniĢ anlam yelpazesine sahiptir.Zira zulüm; Ģirk koĢmak,3Ģahsın gerek kendi 
nefsine gerekse de baĢkasına haksızlık etmek, insanların canlarına, mallarına, mahremlerine el 
uzatıp tecavüz etmek, günah iĢlemek gibi anlamları kapsayan bir kavramdır. Nitekim Hz. 
Mûsâ‟ın kavmi de buzağıya taptıklarında Allah onları zalimlikle nitelendirmiĢtir.4 Çünkü 
Allah dıĢındaki her ne olursa olsun, baĢka varlıklara ibadet etmek veya onları ilah edinmek 
Ģirkin en çirkefidir.5 

 Ġsfehânî, kavramla alakalı Ģunları söylemiĢtir: “kavram, lügat ehli kiĢiler ve âlimlerin 
birçoğuna göre, herhangi bir Ģeyi, kendine has olan yerine koymamak, ait olduğu mekâna 
bırakmamak demektir. Dolayısıyla zulüm kavramı, gadr, haksızlık, adaletin hilafına hareket 
etmek, hakkı bırakıp batıla tevessül etmek, bir Ģeyi sahibinden menetmek, Allah‟ın koyduğu 
yasaları göz ardı edip çerçevesini aĢmak, kendine tahsis edilen sınırların ötesine girmek 
anlamını ifade etmektedir.6 

 Bazı müfessirler ise zulüm ve zalim kavramları Ģu Ģekilde yorumladıklarını görüyoruz: 
“Arap dilinde zalim kavramı çok geniĢ ve kapsamlı bir kavramdır. Zulüm, bir görevi ya da bir 

                                                 
1 “Şüphesiz Biz, fasıklık yapmalarından dolayı, bu ülke halkının üstüne gökten iğrenç bir azap indireceğiz.” (el-

Ankebut, 29/34) ; “Fasık olanlar içinse, artık onların da barınma yeri ateştir. Oradan her çıkmak 
istediklerinde, geri çevrilirler ve onlara: Kendisini yalanladığınız ateş azabını tadın, denir.” (es-Secde, 
32/20); “İnkâr edenler ateşe sunulacakları gün, (onlara şöyle denir:) "Siz dünya hayatınızda bütün 
'güzellikleriniz ve zevklerinizi tüketip - yok ettiniz, onlarla yaşayıp - zevk sürdünüz. İşte yeryüzünde haksız 
yere büyüklenmeniz ve fasıklıkta bulunmanızdan dolayı, bugün alçaltıcı bir azap ile cezalandırılacaksınız." 
(el-Ahkaf, 46/20). 

2 Bk. el-Bakara 2/57; el-En‟am 6/47; Araf 7/160; Ġbrahim 14/13; el-Kehf, 18/59; Hud, 11/102; el-Enbiyâ, 21/11; 
el-Hacc, 22/45, 48 vd.  

3 “Gerçekten şirk, büyük bir zulümdür.” Lokmân, 31/13. 
4 el-Bakara, 2/51, 54,92. 
5 el-A‟raf, 152. 
6 Ġsfehânî, “zalim”, 411. 
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hakkı ihlal etmektir. Zalim ise bu hak veya görevi ihlal eden kiĢidir. Rabbine asi olan kiĢi, üç 
esas hakkı çiğnemiĢtir. Ġlki, ibadet ve itaate müstahak olan Allah‟ın hakkı çiğnemiĢtir. 
Ġkincisi, kendi nefsine hakaret ederek, bedenine ve nefsine karĢı sorumluluklarını yerine 
getirmemiĢ ve nefsinin haklarını çiğnemiĢtir. Son olarak da Allah‟ın kedisine emanet etmiĢ 
olduğu duyu ve organlarını yerinde kullanmayarak ve emanete riayet etmeyerek emin vasfını 
yetirmiĢtir.”1, “ġükrün yerine küfür, itaatin yerine isyanı ikame etmek demek olan zulüm, Ģu 
üç Ģekilde kendini göstermektedir:  

- Zulmün en büyüğü nifaklık, küfür ve Allah‟a ortaklar edinmek. 
- Diğer insanların hak ve hukukunu ihlal ederek kul hakkına tecavüz etmek. 
- Kendi nefsine karı görev ve sorumlulukları yerine getirmemek.”2 

 Millet veya devletleri dimdik ayakta tutan en güçlü nedenlerin baĢında hiç Ģüphesiz 
adalet ilkesi gelmektedir. Büyüklerin sözünde geldiği üzere adalet mülkün temelidir. Bu 
adaleti sağlamak ve tebalar arasında ikame etmek, baĢta yönetici durumda olan Ģahısların 
sonrada o toplumda yaĢayan her bir ferdin sorumluluğundadır ve bu sorumluluk yerine 
getirildikçe hak ihlali yaĢanmaz, kimse haksızlığa uğramaz, gerek canından gerek malından 
ve gerekse de ırzından insanlar emniyet ve güven içinde hayatlarını devam ederler. Bunun 
tersi düĢündüğümüzde ise hak hukuk ayaklar altına alınacağı gibi güçlü zayıfı, zengin fakiri, 
zalim mazlumu -hiç düĢünmeden, Allah‟tan korkmadan ve kuldan da utanmadan- ezmeye ve 
eziyet çektirmeye devam edecektir. Hal böyle olunca, o toplumda huzur, mutluluk, ferahlık, 
güven, doğruluk, gerçeklik, samimiyet vb. gibi erdemlerin yerini, açlık, kıtlık, savaĢ, terör, 
sel, deprem, yangın, kasırga, volkanik patlama, yıldırım vs. ler gibi doğal ve insanî felaketler, 
afetler kaçınılmaz olur. Aslında zalim, ister ferd ister toplum olsun, bu dünyada baĢına 
gelebilecek doğal afetlerle de kendini kurtaramazlar. Bir de öbür dünya denilen ahiret 
âleminde zulmünün cezasını çekçektir. Nitekim Hz. Nûh‟un kavmi “peygamberlikten 
vazgeçip marangozluğa başladı” diyerek onunla alay ediyorlardı. Hz. Nûh ise yakında alay 
etme sırasının kendilerine geleceğini söylüyor, yaklaĢan felâketi haber veriyordu. “Artık, 
ilerde bileceksiniz. AĢağılatıcı azap kime gelecek ve sürekli azap kimin üstüne çökecek.”3 
Buradaki aĢağılatıcı azaptan tufan anlaĢıldığı gibi, sürekli azaptan ise ahirette çekecekleri 
azabın murad edildiğinin bilinmesi gerekmektedir.4 Zira bazı meallerde de benzer yorumları 
görmek mümkündür. Bunlardan birkaçı Ģu Ģekildedir:  

Elmalılı, Hak Dini Kur‟ân Dili 

 “Ġleride rüsvay edecek azabın kime geleceğini ve kalıcı ahiret azabının da kimin baĢına 
ineceğini bileceksiniz! dedi.” 

Muḥammed Esed, Kur‟ân Mesajı 

                                                 
1 Mevdudî, Tefhimu‟l Ḳ ur‟ân, II/315. 
2 Bursevî, Rûḥ u‟l Beyan Tefsiri, VII/17. 
3 Hud, 11/39. 
4 Ṭ aberî, Câmiʾu‟l-beyân, XII/401; ZemahĢerî, Tefsîru‟l-keşşâf ʾan ḥ aḳ āiḳ i ġavâmidi‟t-tenzîl ve ʾuyuni‟l-

eḳ āvîli fî vucuhi‟t-te‟vîl, III/198. 
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“Çünkü yakında siz de öğreneceksiniz, (dünya hayatında) alçaltıcı azabın kimin baĢına 
geleceğini ve (öte dünyadaki) sürekli azabın da kimin baĢına konacağını!”1 

Hasan Basri Çantay, Kur‟ân-ı Hâkim ve Meal-i Kerim 

“Artık kendisini rüsvay edecek azabın kime gelip çatacağını (bundan baĢka ahiretteki) daim 
azabın da kimin baĢına geleceğini ileride bileceksiniz.”2 

Aḥmed Hulusi, Türkçe Kur‟ân Çözümü 

“Bugünkü alçaltıcı azabın kime geleceğini; (gelecekteki) kalıcı azabın da kime ineceğini 
yakında bileceksiniz.” 

 Netice olarak Ģunları söylemekte yarar vardır. Kur‟ân‟ın ihtiva etmiĢ olduğu kıssalar 
üzerinde, tefekkür ve teemmül eden bir toplum, bu kıssalara ibret nazarıyla bakıp kendini 
dünya ve ahiret azabından kurtaracak yol haritasını çizmesi gerekmektedir. Bu ise zalime ve 
zulmüne dur diyebilmek, zalime teslim olmamak, zulmüne destek vermemek, zalime ve 
zulmüne muhabbet ve rıza göstermemek ile mümkün olacaktır. Yunus Emre‟nin de bir 
sözünde dile getirdiği gibi “Zulüm ile abad olanın ahiri berbad olur.” Evet! Küfrün devamı 
olabilir fakat zulmün devamı olamaz. Zulüm üzerine bina edilmiĢ bir temel, er veya geç bir 
gün yıkılacak ve yok olacaktır. 

 6. Doğal Afetler Birer Cezâ mı veya Belâ mı?  

 Afet olayları, ister doğal nitelemesiyle birlikte ister baĢka bir nitelemeyle birlikte 
analım, hiç Ģüphesiz, onu meydana getiren ve oluĢmasında etkili olan tek ve yegâne müessir 
Yüce Allah‟tır. Aslında “Doğa” denilen varlık, Allah‟ın yarattığı eĢyaların bütünü, kâinat 
(evren), maddi âlem anlamına gelmektedir. Bu âlemde husule gelen hadiselere de tabiat, doğa 
olayları denir. Doğayı Allah yarattığı gibi, doğada meydana gelen hadise ve olayların 
yaratıcısı da hiç Ģüphesiz Allah‟tır. Dolayısıyla doğayı Allah yerine koyup: “Bunu tabiat/doğa 
verdi, doğa yaptı” Ģeklindeki söz ve düĢünceler tehlikeli olduğu gibi aynı zamanda sahibini 
günaha götürecek haram bir söylemdir. Yukarıda ifade edildiği üzere, doğayı da içinde 
bulunan her Ģeyi de yaratan Allah‟tır. Doğa, Allah‟ın vazetmiĢ olduğu nizam ve kanunlara 
binaen varlığını sürdürmektedir. “Doğa kanunları” denilen Ģey, aslında Allah‟ın koyduğu 
yasa ve ilkelerden baĢka bir Ģey değildir. Zira bir tek yaratıcı vardır; o da Vahidu‟l-Ahad ve 
Rabbu‟l-Âlemin olan Allah‟tır. Bu nedenle insanların yaĢadığı ve yaĢayacağı; mevsimlerin 
meydan gelmesi, bitkilerin ve ağaçların yeĢerip çiçek açması, ürün vermesi, sonra da sararıp 
solması, insan ve hayvanların doğup büyümesi, yaĢlanması, ölmesi, GüneĢ ve Ay‟ın 
tutulması, rüzgârların esmesi, yağmur, kar ve dolunun yağması veya yağmaması, yıldırım, 
deprem, sel, çığ, tüsinami, deprem ve erozyon… vb. gibi bütün hadiseler, eĢsiz olan Allah‟ın 
gücü, takdiri ve kanunu dahilinde cereyan etmektedir. 

 Afet, halk arasındaki anlayıĢa göre; yaĢanan ve yaĢanabilir üzücü hadise, bilhassa 
deprem, sel, kuraklık, salgın hastalık, yangın vs. ler, bela, musibet gibi anlamlara da 
gelmektedir. Özellikle inkâr, Ģirk, küfür gibi itikatla alakalı konular olmak üzere, kiĢinin 
kendisinde mevcut bir kısım ahlakî bozukluklar, örneğin riya, kin, haset gibi duygular; gıybet, 
                                                 
1 Esed, Kur‟ân Mesâjı, 481.  
2 Çantay, Kur‟ân-ı Hâkim ve Meal-i Kerim, 321. 
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iftira, yalan gibi kötü sözler, Ġslam ahlakında afet olarak ele alınmıĢ ve değerlendirilmiĢtir. 
Ayrıca Ģahsın yaptığı günahlar ve kötülükler de afet olarak isimlendirilmiĢtir. Ceza ve bela 
kavramları ile ilgili kısa bir açıklama yapacak olursak Ģunları ifade edebiliriz: 

 Ceza kavramı, isim sığasıyla, lügatlerde “bir Ģeyin karĢılığı ve bedeli”, masdar sığa 
olarak ise “iyi veya kötü olan bir iĢ ve fiilin tam ve yeterli karĢılığını vermek” anlamın 
gelmektedir. Ġslam edebiyatında, terim anlamıyla biri genel, diğeri özel olmak üzere iki 
anlamda kullanılan ceza, genel anlamıyla dünyevî ve uhrevî mahiyette özendirici ya da 
caydırıcı müeyyideden ibarettir. Özel anlamıyla ise dünyada kanun koyucu tarafından suçluya 
uygulanacak maddî ya da manevî müeyyideyi ifade eder. Ġslam dini iman, ibadet, muamelat 
ve ahlak alanlardaki prensiplerin uygulanmasını sağlamak, bunlarla ilgili emir ve yasakların 
ihlalini önlemek, ferdî ve içtimaî hayatı, bütün yönleriyle düzenli ve sağlıklı bir Ģekilde idame 
ettirmek için gerek dünya gerekse ahiret hayatına yönelik olarak birtakım özendirici ya da 
caydırıcı tedbirler almıĢtır. Bu tedbir ve müeyyidelerin tamamı ceza kavramının kapsamı 
içindedir.1 

 Bela kavramı, ilk lügat eserlerde, “eskimek, imtihan etmek, denemek, sınamak,”2 
anlamında kullanılmıĢ ve bu sınama hayırda olduğu gibi Ģerde de olabilmekte olacağını ifade 
edilmiĢtir. Nitekim kavram, Kur‟ân‟da yukarıdaki anlamlara ilave olarak “gam, musibet, 
darlık, sıkıntı” gibi anlamlarda kullanıldığı müĢahede edilmiĢtir.3Ayrıca Kur‟ân‟da, dinî 
yükümlülükler de belâ kavramıyla dile getirilmiĢtir.4 Allah‟ın, korku ve kıtlık vermesi, mal, 
can ile mahsullerden eksiltmesi de birer belâ olduğunu yine Kur‟ân bizlere haber vermiĢtir.5 

 Doğal afetlerin meydana her geliĢinde, insanlar arasında bir tartıĢmadır baĢını alır 
gider. Kimi bunu, insanların inanç ve yaĢam biçimine dayandırarak Allah‟ın bir cezası olarak 
değerlendirirken, kimi ise böyle değerlendirmenin doğru olamadığını ifade etmektedir. Diğer 
taraftan, konu ile ilgili yapılan özellikle dinî referanslı çalıĢmalarda da söz konusu ihtilafın 
mevcut olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Bu çalıĢmaların bir kısmı, deprem, sel, fırtına, 
hortum, çığ, kuraklık, erozyon, tüsinami vb. gibi doğal afetler; veba, verem, sıtma, kızamık, 
korona virüs vb. gibi diğer salgın hastalıkları, ilahî bir cezâ Ģeklinde değerlendirmenin isabetli 
olmayacağını dillendirmiĢtir. Bir kısmı ise bu gibi afetlerin meydana gelmesinde ilahî bir ikaz 
ve ihtar olduğunu, böylece Allah, insanların yanlıĢ ve kötü emellerinden dönüp, iyi ve doğru 
yoldan yürümeleri gayesiyle ara sıra bu tür afetleri insanlara yaĢatacağını söylemiĢtir. Her iki 
kısım çalıĢmanın sahipler de kendilerince argümanlarını serdetmiĢlerdir.  

 Ġlk grubun argümanlarından bazıları Ģu Ģekildedir: 

-  Ġlahî ceza söylemi, Allah adına konuĢma ve O‟nun adına hüküm biçme gibi tehlikeli 
bir söylem olduğu kadar doğal afetler ve salgın hastalıklar sebebiyle ölen Ģahıslarla 
ilgili de haksız yargılamalara yol açacaktır. 

- Kur‟ân‟da bulunan ve kavimlerin helakinden bahseden ayetleri, Müslümanlarla 
iliĢkilendirmek yanlıĢtır.  

                                                 
1 Ġsfehânî, “cezâ”, 121; Adil Bebek, “cezâ”, TDV. Ġslam Ansiklopedisi.  
2 Ferâhidî, “belâ”, I/163-164; Ġsfehânî, “belâ”, 78. 
3 el-Bakara, 2/49; el-Araf, 7/141; el-Enfâl, 8/17; Ġbrahim, 14/6; ed-Duhân, 44/33.  
4 el-Bakara, 2/155; Muhammed, 47/31. 
5 el-Bakara, 2/155. 



67

راساُت اإلنسانيُة واملتغرياُت احلياتيُة يف ضوِء الّشيعِة اإلسالميِة« العدد اخلاص باملؤمتر العلمي الدويل األول املشرتك »الدِّ
BİRİNCİ OTURUM: İSLAM ŞERİATININ TEMEL KAYNAKLARINDA HAYAT, HAYATTAKİ DEĞİŞİMLER VE AFETLER

- Ġlgili ayetlerden hareketle, Allah‟a ve elçilerine itaat etmeyen topluluklar helak 
olmuĢlardır. Bunların tamamı inançsızlar ve itaatsizlerden oluĢmaktaydı. 

- Önceki kavimlerin helakinden bahseden ayetler, Mekke müĢriklerini tehdit etmek ve 
uyarmak amacıyla nazil olmuĢlardır. Dolayısıyla bu ayetlerin muhatabı Mekkeli 
müĢriklerdir.   

 Ġkinci grubun argümanları ise Ģu Ģekildedir: 

- Ġlk safhada, helak olmakla tehdit edilenler Kur‟ân‟ın inzaline muhatap olan müĢrikler 
olsa da, bu tehdit, sondan gelecek olan bütün inkârcıları da ihata etmektedir.  

- Helakin devam eden bir süreç olduğu gerçeğini, nazil olduğu zamandaki 
muhataplarına olduğu kadar sonraki muhataplarına da, vurgulu bir Ģekilde bize 
bildiren Kur‟ân‟dır. 

- Kur‟ân‟da, önceki bazı kavim ve milletlerin helak olduklarını haber veren Allah‟ın 
uygulamalarının var oluĢu ve bu uygulamalarının yürürlükten kaldırıldığına dair 
herhangi yeni bir hükmün getirilmemiĢ olması; bundan sonraki süreçte de benzer 
fiilleri iĢleyen kavim ve milletleri de içine alacak ve tarih sahnesinde silecek ilahi 
uygulamaların devam edeceğini açıkça ortaya koymaktadır.    

  Her iki grubun argümanlarına bir göz attığımızda, ikicisinin argümanları daha tutarlı 
ve delil olarak daha sağlam durduğu açıktır. Zira “Allah adına konuĢma” diye bir Ģeyin 
olmadığı ortadadır. Neden! çünkü yüce Allah, bir ayeti kerimede “Biz öncekileri helâk 
etmedik mi? Sonra, arkadan gelenleri de onların arkasına takacağız. İşte biz suçlulara böyle 
yaparız.”1 buyurarak mücrimleri elbette cezalandıracağını kendisi bildirmiĢtir. Buradaki hitap 
Hz. Muhammed‟e olduğu gerçeğinden yola çıkarak, öncekilerinden kasıt, O‟ndan önceki kâfir 
kavim ve millet olurken, sonrakilerinden de O‟ndan sonra gelen kafirler kastedilmiĢtir.2 
Allah‟ın sünneti gereği söz konusu hüküm, herkese teĢmil edilmesi gerekmektedir. Buradaki 
hükümden gaye “helak” ın olduğu açıktır. Zira illetin umumi oluĢu, hükmün de am oluĢunu 
gerekmektedir. Ayette mücrimler helak edileceğini haber verdiğinde, burada senli benli 
mücrimlerden bahsetmek ayetin mesajına aykırı ve de terstir.3 Diğer bir ayette “İnsanların 
kendi eliyle yaptıklarından dolayı, karada ve denizde fesad, bozulma çıktı. Nihayet Allah, 
onların yaptığı kusurların, günahların bir kısmının cezasını onlara tattırdı. Umulur ki dönüş 
yaparlar.”4buyurulurken, Allah‟ın emirlerini umursamayan, küresel bazda sömürgeci bir 
kafayla memleketleri talan edip fakir fukaraları Allah‟ın kendilerine bahĢetmiĢ olanaklardan 
yoksun bırakan, çoluk çocuk demeden üzerlerine tonlarca bombalar yağdıran, hamile 
kadınların karınlarını deĢen, akla hayale gelmeyecek zulüm, iĢkence ve her türlü çirkefliği 
insanlara reva gören, Allah‟ın kendilerine yüklemiĢ olduğu görevleri yerine getirmeyen, 
imandan itikattan yoksun olan veya imanın gereği ve de niĢanesi olan ibadet ve itaatten uzak 
duran; Allah‟ın haram ve yasak ettiği, küfür, Ģirk, zina, içki, uyuĢturucu, faiz, kumar, cinayet, 
kul hakkı, gıybet, yalan, iftira, haset, kin nefret besleyen kısacası her faziletten yoksun bütün 
rezalete sahip insanlar var oldukça Allah‟ın azabı da var olacaktır. Ancak bu iĢlediklerinin 
cezası bu dünya ile de sınırlı değildir. Zira öyle olmuĢ olsaydı hiçbir canlının yeryüzünde 
                                                 
1 el-Mürselât, 77/16-18. 
2 Râzî, Mefâtiḥ u‟l-Ġayb, XXX/271-272. 
3 Râzî, Mefâtiḥ u‟l-Ġayb, XXX/272. 
4 er-Rum, 30/41. 
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yaĢama hakkı kalmazdı: “Eğer Allah, yaptıkları yüzünden insanları (hemen) cezalandırsaydı, 
yeryüzünde hiçbir canlı yaratık bırakmazdı. Fakat Allah, onları belirtilmiş bir süreye kadar 
erteliyor. Vakitleri gelince (gerekeni yapar). Kuşkusuz Allah, kullarını görmektedir.”1ayete, 
hiç kimsenin yaptığı yanına kar kalmayacağını açık bir ifadeyle zikredilmiĢtir.  

 Hiç kimse, masum bir çocuğun “sizi Allah‟a Ģikâyet ederim” Ģeklindeki feryadı boĢa 
gideceği, Allah‟a ulaĢmayacağını ve Allah‟ında gereğini yapmayacağını zehabına kapılmasın. 
Ya da barbarca anası katledilen ve anne yokluk ve hasretinden dolayı, yere Ģekiller yazıp 
kucağında oturmuĢ çocuktan Rahman-ı Rahîm‟in bi haber olduğunu sanmasın. Ya topluca 
zulme uğrayıp evlerini parklarını terk etmeye zorlanan ailelerin çaresizliğinden dolayı 
denizlerde boğulan nice Aylan‟ları, anne babalarını ve yakınlarını nereye koymalı. Bütün 
bunlara sebep olan zalim ve zorbalara, Allah‟ın Ģu ayeti en güzel bir cevaptır: “Allah, 
zalimlerden habersiz değil "Sakın Allah'ı zalimlerin yaptıklarından habersiz sanma! Allah, 
onları ancak gözlerin dehşetle bakakalacağı bir güne erteliyor!” ġu atasözün ne kadar da 
manidar olduğu gerçeği hep beraber görüyoruz: “Zalim ve gaddarların zulmü varsa, 
mazlumun da Allah‟ı vardır.” 

 Yukarıda, helak ayetlerinin Müslümanlarla iliĢkilendirilmeyeceği, sadece kafir ve 
müĢriklerle ilgili olduğu söylendi. Oysa bu tespitin doğru ve sağlıklı olduğunu kabul etmek 
mümkün değildir. Çünkü konumuz olan Nuh‟un kavmi, birkaç kiĢi dıĢında hepsi tufanda 
boğulup yok oldular. Fakat hepsi müĢrik ve kâfir değillerdi. Aralarında Allah‟ın emir ve 
nehiylerine karĢı mükellef olmayan nice akıldan yoksun insanlar ve henüz ergen olmamıĢ 
çocukların da olduğunu unutmamak lazımdır. Nitekim bir ayette: “Geldiğinde içinizden 
sadece zalimlere 

isabet etmekle kalmayacak olan musibetten sakının ve Allah‟ın cezalandırmasının çetin 
olduğunu bilin.”2 yukarıdaki düĢünceleri desteklemektedir. 

 Diğer bir argüman ise “doğal afetler ve salgın hastalıklar sebebiyle ölen Ģahıslarla 
ilgili haksız yargılamalara yol açacaktır” Ģeklindeki söylemdir. Bu Ģekildeki bir argümanın da 
haklılık payı olduğunu düĢünmüyoruz. Zira unutmamak gerekir ki Kur‟an‟ı en iyi bilen ve ilk 
tefsir eden Allah Resulü Hz. Muḥ ammed‟dir (s.a.v.). O bir hadisinde Ģunları söylemiĢtir: 
“"Allah, bir topluma azap etmek isteyince, o toplum içinde bulunan (iyi ve kötü) herkese azap 
dokunur. Sonra (kıyamet gününde) herkes kendi amellerine göre diriltilir (iyiler mükâfat, 
kötüler ceza görür).”3 

 BaĢka bir hadiste ise: “Ġçimizde iyiler olduğu halde felâkete uğrar mıyız? diye soruldu. 
Peygamberimiz Ģöyle cevap verdi: "Fenalık çoğalırsa, evet."4 

 Müminlerin annesi Ümmü Abdillah AiĢe„nin (r.anh.) rivayet ettiği bir hadiste ise 
Rasûlullah (s.a.v.) Ģöyle buyurmuĢlardır: “Kıyamete doğru bir ordu Kâbe‟ye saldırmak üzere 
yola çıkacak, çıplak çöl gibi bir yere geldiklerinde hepsi birden yerin dibine batırılacaklardır.” 
AiĢe(r.anh.); Ya Rasûlallah onların arasında kütü niyetli olmayanlar veya ticaret yapmak için 
gelenler varken hepsi birden nasıl yerin dibine batar? Diye sordum. Rasûlullah (s.a.v.): “Evet 
                                                 
1 Fâtır, 45/45. 
2 el-Enfâl, 8/25. 
3 Müslim, Cennet 84. 
4 Nevevî, Riyâżü‟ṣ -Ṣ âlihîn, 44. 
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hepsi birden yerin dibine geçecektir. Ahirette de diriltilip niyetlerine göre hesaba 
çekileceklerdir.”1 

 Yukarıda hadislerden yola çıkarak, Ģunu söylemekte fayda vardır: Allah‟ın azabı 
Ģeklinde nitelenen bazı doğal afetleri sadece cezayı hak eden kiĢilere münhasır etmek, Kur‟ân 
ve sünnetin bütünlüğüne uygun düĢmemektedir. Herkes kendi ameline göre ahirette 
muameleye tabi tutulacaktır. Hiç kimseye zerre miktarı haksızlık yapılmayacaktır. Zira o 
günün hakimi el-Âdl” sıfatına sahip olan ve Ahkemu‟l-Hakimîn olan Yüce Allah‟tır. ġunu da 
bilmek lazımdır ki önceki kavimlerin iĢlediği bütün kötülük; Ģirk, küfür, zulüm, faskılık, 
azgınlık, Allah, Resulü, ayeti ve Müslümanlarla alay etme, insanları saptırma gibi Ģenaatlerin 
yaĢandığı her zaman yer ve mekânda Allah‟ın azabı her an vuku bulacağı ve hal olacağı 
muhtemeldir. 

 Bir hadis daha irad etikten sonra çalıĢmamızı sonlandıracağız inĢallah: 
“Peygamberimiz: „Allah‟a yemin ederim ki, ya iyiliği emreder ve kötülükten nehyedersiniz, 
yahut Yüce Allah size azap gönderir. Sonra Allah‟a yalvarırsınız, fakat duanız kabul 
edilmez.‟"2 diye buyurmuĢlardır. Bu hadisten ilham alarak, bu günlerde bütün dünyayı esir 
alan, dünyanın her yerinde, uçak, tank, top, füze vs. ağır silahlarıyla savunmasız insanları 
vicdansızca ve acımasızca yok etmeye muktedir zalim ve sömürgeci nice süper güç diye 
kendileri kandırma sevdasına salan ülkeleri dahi, eli kolu bağlı aciz ve periĢan bir durumda 
bırakan koruna virüsü örnek vermek mümkündür. Dünya bütün imkânlarıyla karĢılık 
vermesine rağmen, belki Allah‟ın en zayıf yarattıkları arasında yer alan virüs belasından 
kendini kurtaramıyor. Bu, Ģu duayı hatıra getirmektedir: “Allah‟ım! Verdiğine hiç kimse mani 
olamaz. Vermediğini de hiç kimse veremez. Hüküm edip meydana getirdiğini de hiçbir güç ve 
kuvvet reddedemez.” 

 SONUÇ  

 Yüce Allah, hikmeti gereği, doğal afetlerle helak etmiĢ olduğu kavim ve milletleri, 
Kur‟ân‟ın farklı yerlerinde kıssa Ģeklinde haber vermiĢtir. Söz konusu kıssaların, vermek 
istediği en önemli mesaj, insanlara öğüt vermek ve ibret almalarını sağlamaktır. Böylece 
geçmiĢ milletlerin helak edilmesine neden olan yanlıĢ ve hatalara düĢmesinden kendilerini 
muhafaza etmelerine yardımcı olacaktır. Diğer kıssalarda olduğu gibi, kavimlerin helakinin 
kıssalarının ana gayesi de insanların ibret almalarını sağlamaktır.  

 Hz. Nuh Peygamberinin kavmini helak eden ve doğal bir afet olan “Tufan” adıyla 
meĢhur hadisenin sebep ve nedeni tek bir nedene bağlamak mümkün değildir. Zira Kur‟ân‟ın 
açık ifadesiyle, söz konusu nedenlerin birden çok olduğunu söylemek daha isabetli olacağını 
düĢünüyoruz. Bu sebepleri, sadece Nuh suresinde aramamak lazımdır. Zira yaptığımız 
araĢtırmaya göre, Nuh suresinin dıĢında, toplam 28 surede tufandan bahsedilmektedir. Nuh 
kavmini helak eden tufan hadisenin sebepleri, kavminin kâfir ve müĢrik oluĢları ile beraber, 
aynı zamanda fasık, zalim, mücrim, müfteri, müstehzi, mütekebbir, hasetçi, saptırıcı, yalancı, 
bencil, azgın, vb. gibi sıfatlarının da olduğunu tespit ettik.  

                                                 
1 Bûhârî, Büyuʿ 49; Müslim, Fiten 4-8.  
2 Tirmizi, Fiten 8. 
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GÖRÜŞLERİ  ........................................................................ Dr. Öğr. ÜyesiFerit DİNÇER

 Bu kavim, inanç olarak münkir, puta tapan, Allah‟a Ģirk koĢan, Allah‟ın korkusundan 
ve saygısından yoksun olan, fesadçı, kibirli, aĢırı düzenbaz, azgın, nankör, inatçı, zorba, 
yalanlayıcı, fasık, zalim ve yüceler Yücesi Allah‟a karĢı savaĢa kalkıĢan, kendileri sapkınlıkta 
olmalarına rağmen kavmin hidayeti için çalıĢanları kötü emelleriyle hedef alan, iyilik ve 
yardımlaĢmaktan yoksun oldukları gibi bunları yapanlara da engel olan fertlerden meydana 
gelmiĢtir.  

 Elçilerinin uyarısından, kedilerini her iki dareynde de mutlu edecek dersler alma 
kabiliyetini yetiren, kendilerine sunulan fırsatları lehlerine kullanmaktan mahrum olan bu 
kavim, elçilerini sürgünle, öldürmekle tehdit etmek ve kendilerine eziyet ederek, azabı hemen 
getirmesini talep etmek gibi hem teorikte hem de pratikte hadlerini aĢmıĢlar. Dolayısıyla bu 
kavmin yanlıĢları ve Rablerine karĢı iĢledikleri cürümleri, çeĢit bakımında bir hayli olduğu 
gibi, hayatların her safhasına da yayılmıĢ durumda olup, Kötülük onların ayırt edici vasfı, 
inkâr ve ahlaksızlık da alametifarikaları olmuĢtur. Hal böyleyken iĢledikleri cürümlerinin 
cezasını, daha dünyadayken çekmiĢler, tarih sahnesinden silinmiĢler ve öbür dünyada da ebedi 
ceza ve azaba müstahak olmuĢlardır.  

 Nuh kavminin helak olma temelinde, Allah‟a, Resulüne ve kutsal ilkelere karĢı açılan 
savaĢ, Allah‟ın ayetlerini inkâr ve önemsememe, bahĢetmiĢ olduğu nimetlere karĢı nankörlük 
ve her çeĢit aĢırılığa varan dinî ve ahlakî olumsuz emeller yatmaktadır. 

 Hz. Nuh zamanında yaĢanan ve kavminin helakiyle sonuçlanan tufan hadisesi ile son 
zamanlarda yaĢanan bazı afet ve hadiseler arasındaki bağlantı kurmak gerekirse, her iki olayın 
zamansal olarak her ne kadar farklı olup aralarına binlerce yıl girmiĢ olsa da helake götürün 
sebep ve nedenlerinin aynı olduğunu söyleyebiliriz. Tufan dönemindeki, Ģirk, küfür, fısk, 
zulüm, Peygamberler ve getirdiğini inkâr, yalanlama, saptırma, zina, fuhuĢ, içki, kumar… gibi 
Allah‟ın Kur‟ân‟da yüzler ayetlerle sakındırmıĢ olduğu kötü fiillerin haddinden fazla bu 
dönemde iĢlenmektedir. ġunu rahatlıkla söyleyebiliriz, bugün iĢlenen ve iĢlenecek cürümler; 
Nuh, Lut Kavmi, Nemrut, Firavun, Eshabu‟l-Uhdud, Ebu Cehil… vd. leri bile iĢlememiĢtir. 
Yani, Ģu dönmelerde, kötülük ve masiyet pazarında yok yok. Hal böyle iken Allah‟ın azabının 
gelmesine engel ne olabilir. Efendim Peygambere hitaben inen azap ve helak tehditleri içeren 
ayetler, o dönem müĢrikleri alakadar eder, bizi ilgilendirmez diyen bir zihniyet, Maalesef! 
Kur‟ân‟ın en belirgin özelliğinden olan evrenselliğine gölge düĢürmüĢ olacaktır ki bu da 
makul ve makbul bir zihniyet değildir. Kur‟ân, nazil olduğu günden kıyamette kadar, her 
zaman ve mekâna hitap edecek evrensel bir kitaptır. Ne önünden ne de arkasından batıl 
kendisine yanaĢmaz. 

 Nihai olarak denilebilir ki öncekilerin yolunu takip edip Allah‟ın hoĢ görmediği her 
Ģenaati iĢlemek, Allah‟ın azabını celep etme sebebidir. Bu azaptan ancak takva sahipleri kârlı 
çıkacağı kesin ve net oluğu gerçeğini de bilmek lazımdır.  
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“Dini ve Ġlmi Müessese Olarak Kıraat Ġlmi‟nin ĠĢârî Tefsir‟e Etkisi, Zâhir ve 
Bâtın Örneği” 

Mehmet KELEġ 

Özet 

Ġslami ilimlerin ve birçok farklı ilim alanında ele alınan konuların temelinde Kur‟an-ı 
Kerim‟in olduğu bir hakikattir. Kur‟an ilminin özünde ise onu anlamak için tefsir ilmi 
bulunmaktadır. Tefsirin doğru anlaĢılması ve yorumlanması ise, bazı ilimlerle birlikte dini ve 
ilmi bir müessese olarak kabul edilen kıraat ilminin doğru bilinmesine bağlıdır. Bu durumu 
göz önünde bulundurarak, çalıĢmamızda Kur‟an‟ın tilaveti sırasında kıraat farklılıklarından 
dolayı ortaya çıkan anlam zenginliği ve bunun iĢâri tefsire etkisi ele alınmıĢtır. 
Mutasavvıfların zâhir ve bâtın kavramları ekseninde kıraat farklılıkları vesilesi ile anlam 
yüklediği bazı ayetlerden örnekler vererek, fazla detaya girmeden genel bilgiler ıĢığında 
konunun doğru anlaĢılması hedeflenmiĢtir.  

Bu çalıĢma giriĢ, iki bölüm ve sonuçtan oluĢmaktadır. GiriĢ kısmında, konunun önemini 
göstermesi açısından Kur‟an‟dan bazı ayetlere iĢaret edilmiĢtir. Birinci bölümde, tefsir ilminin 
genel bir muhtevası verilerek, tefsir çeĢitleri arasında yer alan iĢâri tefsir hakkında genel 
bilgiler verilmiĢ, “zâhir” ve “Bâtın” kavramların eski mu‟cemler ıĢığında anlam dünyası tespit 
edilmeye çalıĢılmıĢ ve aralarındaki münasebet üzerinde durulmuĢtur. Ġkinci bölümde, kıraat 
farklılıklarının manaya olan etkisi üzerinde durulmuĢ ve tasavvufçuların ele aldığı iĢâri tefsir 
çeĢidine etkisinin ne Ģekilde olduğu sorusunun cevabı aranmıĢtır. Ġlk olarak kıraat ilminin 
tanımı yapıldıktan sonra, kıraat farklılıkları bağlamında iĢâri tefsir ve mana yönünden etkisini 
göstermek açısından Kur‟an‟dan bazı ayet örnekleri ele alınarak incelenmiĢtir. Sonuç 
bölümünde ise, yapılan araĢtırma, inceleme ve tetkiklerin hulasası verilmiĢtir. 

Anahtar Kelimeler: Kıraat, Vücuh, ĠĢâri tefsir, Zâhir, Bâtın. 

Abstract 

It is a fact that the Qur'an is the basis of Islamic sciences and the subjects discussed in 
many different scientific fields. At the core of the science of the Qur'an is the science of tafsir 
in order to understand it. The correct understanding and interpretation of tafsir depends on the 
correct knowledge of the science of recitation, which is accepted as a religious and scientific 
institution along with some sciences. Considering this situation, in our study, the richness of 
meaning that arises due to the differences in recitation during the recitation of the Qur'an and 
its effect on ishari tafsir are discussed. It is aimed to understand the subject correctly in the 
light of general information, without going into too much detail, by giving examples from 
some verses that the Sufis attributed meaning to the verses on the axis of the concepts of zahir 
and esoteric, on the occasion of differences in recitation. 

This study consists of introduction, two parts and conclusion. In the introduction, some 
verses from the Qur'an are pointed out in order to show the importance of the subject. In the 
first chapter, a general content of the science of tafsir is given, general information about 

                                                 
 Ağrı Ġbrahim Çeçen Üniversitesi Ġslami Ġlimler Fakültesi, Kur‟an-ı Kerim Okuma ve Kıraat Ġlmi Anabilim Dalı 

Öğr. Gör. 
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ishari tafsir, which is among the types of tafsir, has been given, the meaning world of the 
concepts "zahir" and "bâtin" has been tried to be determined in the light of ancient mu'cems 
and the relationship between them has been emphasized. In the second part, the effect of the 
recitation differences on the meaning is emphasized and the answer to the question of how it 
affects the type of ishari tafsir handled by mystics has been sought. First of all, after the 
definition of the science of recitation was made, some verse examples from the Qur'an were 
examined in order to show its effect in terms of ishari tafsir and meaning in the context of the 
differences in recitation. In the conclusion part, the summary of the researches, examinations 
and examinations is given. 

Keywords: Qiraats, Ishari tafsir, Zahir, Bâtin. 

GĠRĠġ 

Ġnsanlar için hayat kılavuzu niteliğinde olan Kur‟an-ı Mübin, sonsuz kurtuluĢa 
ulaĢtırmak için Yüce Allah tarafından, Cebrail (as) vasıtasıyla, Hz. Peygambere indirilen, 
çağımıza ulaĢtığı gibi kıyamete kadar hükmü sürecek olan son ilahi kitaptır.1 Bütün çağlara 
hitap eden bu ilahi kitap, kiĢinin dünya ve ahirette huzuru yakalayabilmesinin bazı Ģartlara 
bağlı olduğu fark edilecektir. ĠĢte bu Ģartlardan biri de farklı meĢakkatlerle kiĢinin imtihan 
edilmesidir.2 Bu imtihan anında kiĢi Rabbinin emir ve yasaklarına samimi olarak riayet etmesi 
gerekir. Ġnsan bu emir ve yasaklara riayet ettiğinde dünya ve ahiret saadetini elde edeceği bir 
hakikattir. Böyle bir kiĢinin ilim yolunda, kalp gözü Allah tarafından açılacak ve bâtıni 
birtakım manaların sırrına eriĢmiĢ olacaktır. ĠĢâri tefsirlerde çokça söz edilen manevi vasıflara 
eriĢmenin yolu da buradan geçmektedir. Zira âlimler; kiĢi Rabbi ile olan manevi bağını 
kuvvetli tuttuğu müddetçe herkesin fark edemediği sırlara eriĢebileceklerini belirtmiĢlerdir. 
Ancak insan hakikatleri inkâr ederek hayatına ma‟siyetle devam ettikçe, ilimde bâtıni 
manalardan uzaklaĢacağı gibi, zâhiri olan manaları dahi anlamasına Allah izin vermeyecek ve 
kalp gözüne perde indirecektir.3 Bu meyanda bakıldığında, iĢâri tefsir ve kıraat ilminde zâhir 
ve bâtın olarak ilmi derinliğe ulaĢmak için, bütün mevcudatı yaratan ve yaĢatan Allah‟ı 
bilmenin yanında bu ilimlerin gerekli görülen Ģartlarına da haiz olmak gerekir. 

Bu çalıĢmamızda kıraat farklılıklarının iĢâri tefsir üzerindeki etkisini birkaç örnek 
üzerinden ele alacağız. Ġki farklı ilim olarak tefsir ve kıraatin, diğer ilimlere nazaran birbiriyle 
bağlantısı en yoğun olan ilimler arasında olduğu söylenebilir. Burada özellikle tefsirin iĢâri 
yönü ile kıraat arasındaki bağlantıyı ortaya koymadan önce tefsir ve iĢâri tefsir hakkında genel 
bir bilgi vermeyi, konuyu daha iyi anlama açısından faydalı görüyoruz. 

BĠRĠNCĠ BÖLÜM 

Tefsir 

Kur‟an-ı Kerimi ve Allah‟ın kastettiği manayı bilme amacının sonucu olarak meydana 
gelen tefsir,4 kelime anlamı olarak; aklen izahı yapılabilen manalar için kullanıldığı gibi,5 

                                                 
1 Hicr 15/9 
2 Bakara 2/155; Mülk 67/2 
3 Bakara 2/7 
4 Ebu Hayyan, Esirüddin Muhammed b. Yusuf el-Endülüsi, Tefsirü‟l-Bahru‟l Muhît, Tahk. Sıdkî Muhammed 

Cemil, Daru‟l-Fikr, Beyrut 1999, I, 4 
5 Ragıp el-Ġsfehânî, Müfredâtu Elfâzi‟l-Kur‟ân, Tahk. Saffan Adnan Dâvûdî, Daru‟l-Kalem, Beyrut 2321, I, 636 
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bazen de az kullanılan kelimelerin anlamını ortaya çıkarmak için de kullanılır.1 Tefsir, bazı 
durumların te‟vili için de kullanılmıĢtır.2 Rüya tabirine, rüya tefsiri veya te‟vili denilmesi 
gibi.3 Tefsir, rivayet, dirayet ve iĢâri tefsir Ģeklinde üç kısma ayrılmıĢtır.4 

ĠĢâri veya ĠĢaret Tefsiri Tanımı ve Mahiyeti 

ĠĢâret إَشبَسح lafzı ََٛس  Ģ-v-r fiilinin if‟al kalıbından mastarıdır. NiĢan, remz, îmâ, alamet ve َش
bilgi manalarını kendisinde barındıran bu kelime her hangi bir Ģeyi göz, kafa, el, kaĢ,5 parmak 
ve benzeri Ģeylerle iĢaret etmek manasına gelir.6 ĠĢâri kavramı ya da tefsiri, bir takım remiz ve 
sembollerle, iĢaret veya ima yöntemiyle ifade edilmesi arzulanan, bu yöntemle beĢerin kalbine 
aniden düĢen malumat çeĢidi kastedilmiĢtir.7 Tasavvuf ehli olmayıp ancak irfâni yöntemle 
ortaya konulan tefsirleri de iĢâri olarak kabul etmek mümkündür.8 Kanaatimizce tasavvuf ya 
da iĢâri tefsir iç içe olduklarından, tasavvuf daha geniĢ bir anlamı ifade ettiği için yapılan 
tefsirlere tasavvufi tefsir demek daha isabetli olacaktır. Ayrıca Kur‟an‟ın sırlarına vakıf olan 
ariflerin ve bazı âlimlerin ilâhî ilhamla; ayetleri, zâhir anlamlarına zıt olmamak Ģartıyla 
birtakım lafzi ve manevi iĢaretlerle zâhir manalarından farklı bir biçimde yorumlamıĢlardır.9 
Burada belirtilen tanımlarda keĢf ve ilhamın kaynaklık ettiği bariz bir Ģekilde görülmektedir. 
Feraset nurunu da aynı kategoride ele almak mümkündür. Zira ferasetle bakıldığında imanın 
altı Ģartı arasında sayılan kazanın ardındaki kaderi, sorunların ardındaki hikmeti, zâhirin 
ardındaki bâtını, madde âleminin ardındaki mâna âlemi müĢahede edilebilir. Dolayısıyla 
yaratılan her nimete ince bir bakıĢ, keskin bir görüĢ ve derin bir anlayıĢın da iĢâri tefsire 
kaynaklık edebileceğini söyleyebiliriz. ĠĢâri tefsirin mahiyetini genel manada verdikten sonra 
Ģimdi de zâhir ve bâtın kelimeleri üzerinde durmanın yararlı olacağı kanaatindeyiz. 

ĠĢârî Tefsirde Zâhir ve Bâtın Kavramları 

Söz konusu kavramların lügat manalarını verdikten sonra, “iki kavram arasındaki 
iliĢkiyi” vereceğimiz kısımda, ıstılah manaları üzerinde durulacaktır. Kavram olarak zâhir; bir 
Ģeyin açık olması,10 görünen tarafı, üst kısmı, dıĢ yönü ve insandaki duyularla algılanabilen 
Ģeylere zâhir denir. Bu kavramdan oluĢturularak kullanılan çokça mana vardır.11 Bâtın 
ise; zâhirin zıddı olarak kapalı, gizli ve duyularla algılanamayan Ģeyler demektir.12 Her iki 
kavram da Esmâ-i Hüsnâ‟dan13 olup ve kelam-ı kadime yansımaları olmuĢtur.1 

Zâhir ve Bâtın Kavramları Arasındaki Münasebet  
                                                 
1 Ġsfehânî, Müfredât, I, 636 
2 Bkz. Furkan 25/23‟te tefsir lafzı kapalı olan bir Ģeyin açıklanması anlamında kullanılmıĢtır. 
3 Ġsfehânî, Müfredât, I, 636 
4 Süleyman Uludağ, “ĠĢârî Tefsir”, DĠA, XXIII, 424 
5 Ebü‟l-Fazl Cemalüddîn Ġbn Manzur, Lisânu‟l-Arab, Dâr-ı Sâdr, Beyrut 1996, IV, 437 
6 Ġbn Manzur, Lisânu‟l-Arab, 437 
7 Ebûbekir Ġbrahim b. Yakub Kelâbâzî, et-Tearruf li Mezhebi Ehli‟t-Tasavvuf, Beyrut 1986, 87; Zehebi, M. 

Hüseyin, et-Tefsir ve‟l-Müfessirûn, Mektebetü Vehbe, Kahire 2000, II, 261 
8 Süleyman AteĢ, İşârî Tefsir Okulu, Yeni Ufuklar NeĢr., Ġstanbul 1998, 27 
9 Gördük, Tarihsel ve Metodolojik Açıdan İşârî Tefsir, Ġnsan Yay, Ġstanbul 2013, 38 
10 Muhammed A'lâ b. Ali b. Muhammed Hâmid b. Muhammed Sâbir el-Ömerî el-Fârûkî et-Tehânevî, Keşşâfu 

Istılâhâti‟l-Funûn, Beyrut 1998, III, 173 
11 Muhammed Abdülazîm ez-Zerkânî, Menâhilü‟l-İrfân fî Ulûmi‟l-Kur‟an, Tahk: Fevvaz Ahmed Zümerli, 

Daru‟l-Kitâbi‟l-Arabî, Beyrut 1995, II, 66; Detaylı bilgi için bkz. Ahmet Hamitoğlu, İnanç ve Eleştirel 
Yaklaşımlar Bağlamında Sûfî Tefsir, Ġslami Ġlimler Dergisi, Yıl 15, Cilt 15, Sayı 1, Mart 2020 (472/453) 

12 Ġbn Manzur, Lisânu‟l-Arab, XIII, 52-57 
13 Bkz. Bekir Topaloğlu, “ESMÂ-i HÜSNÂ”, DĠA, Ġstanbul 1995, XI, 404-418 



78

DİNİ ve İLMİ MÜESSESE OLARAK KIRAAT İLMİ’NİN İŞÂRÎ TEFSİR’E ETKİSİ, ZÂHİR ve BÂTIN ÖRNEĞİ  
............................................................................................ Öğr. Gör. Mehmet KELEŞ

 
 

Bu iki kavram, Kur‟an ve Hadislerde çokça kullanılmıĢtır. Kur‟an‟da Allah‟ın “zâhir” 
ve “bâtın” isimleri,2 dünyanın zâhiri,3 görülen ve görülmeyen nimet,4 açık ve gizli günah,5 
Ģeklinde zikredilmiĢtir. Hadislerde de “Her ayetin zâhiri ve bâtını,6 her harfin haddi ve matlaı 
vardır”7 Ģeklinde geçmektedir. Bunlar bilinen, bilinemeyen anlamında kullanılmıĢ ve bu 
manada Allah‟ın (cc) her Ģeyi ilmiyle bilmesi ve kuĢatmasıyla zâhir; ancak hiçbir varlığın onu 
idrak edememesiyle bâtın olduğunu gösterir. Zira ayette: “Gözler O'nu göremez; hâlbuki O, 
gözleri görür”8 buyurulmuĢtur. Yine “Açık ve gizli olarak size bol bol nimet verdi”9 ayetinde 
geçen açık nimet ile peygamberlik; gizli nimet ile akıl veya zâhir nimet, duyularla 
algılanabilen; batın nimet ise, algılanamayan nimetler olarak kastedildiği ifade edilmiĢtir.10 
Zâhir ve bâtın anlam bağlamında ayetler ele alındığında, zâhir olan manayı iyi anlamak için 
Arap dil kurallarına vakıf olmak gerekir. Bâtın mana ise, Allah‟ın murad ettiği mana ve 
rahmani hikmetlerdir. Kur‟an‟da zikredilen “düĢünmezler mi? Yoksa kalplerinde kilitler mi 
var?”11 ayetini müfessirler iĢâri tefsir bağlamında ele alırken bahsi geçen kilit lafzının perde 
anlamında olabileceğini ifade etmiĢlerdir. Dolayısıyla ayetin anlaĢılabilmesinin perdelerin 
kalkmasına bağlı olduğu ve bu perdelerin dört madde altında incelendiği dile getirilmiĢtir. 
Bunlar:  

- Nefsanî arzulara dalmak, yani nefsin kendisinden istediğine ilgi gösterip rahmani olan 
her Ģeyi kısmen ya da tamamen unutmak. 

- AĢırı derecede dünya sevgisi, ebedi yaĢayacakmıĢ gibi hiç ölümü hatırlamamak. 
Hayatında olan her Ģeyin temeline dünyayı yerleĢtirmek.  

- Makam mevki sevgisi, bir makama gelebilme adına her türlü adaletsizliğe göz 
yummak. Bu yolda baĢvurduğu her hukuksuz iĢi kendine göre mubah görmek.  

- Gereksiz meĢguliyetlerin çokluğu, bu sayılanlara günümüzdeki dijital durumlar da 
(cep telefonu, bilgisayar, teknolojik oyunlar vb.) eklenince neredeyse insanların tefekkür 
etmeye vakti kalmıyor. Ne zaman ki kalp bütün bu olumsuz durumlardan arınıp duru ve saf 
bir hale gelir, iĢte o zaman ilahi sıfatlara münhasır sırlar tecelli eder, bunun neticesinde kiĢi 
Kur‟an‟ı daha doğru tefekkür eder, engin sırların derinliğine dalar, ondaki hakikat manalarına 
ulaĢma hazzına varır.12 Belirtilen bu dört maddeye bağlı olarak bâtıni manaya mazhar 

                                                                                                                                                         
1 Hadid, 57/3 
2 Hadid, 57/3 
3 Rûm 30/7 
4 Lokman, 31/20 
5 Enam, 6/120, 151 
6 Sehl b. Abdillah et-Tüsterî, Tefsirü‟t-Tüsterî, Dârü‟l-Kütübi‟l-Ġlmiyye, Beyrut 2002, I, 16 
7 Ebü‟l-Kasım Süleyman b. Ahmed et-Taberânî, el-Muʾcemü‟l-Kebîr, Dâru Ġhyâi‟t-Türâsi‟l-Arabî, NeĢr. Hamdî 

Abdülmecîd es-Selefî, Kahire Ty., nr. 10107 
8 En‟am, 6/103 
9 Lokman 31/20 
10 Ġsfehânî, Müfredât, I, 130  
11 Muhammed, 47/24 
12 Ġbn Acîbe, Ahmed b. Muhammed, el-Bahru‟l-Medîd/İbn Acîbe Tefsiri, Çev. Dilaver Selvi, Semerkand Yay., 

Ġstanbul 2016, VII, 123-124. 
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olunabileceği belirtilmiĢtir. Aslında Allah dilediği takdirde bâtıni manaları kavrayacak 
anlayıĢı dilediği kulların kalbine düĢürmektedir. Bunu inkâr etmek asla doğru değildir.1  

ġâtıbî (ö. 790/1388) Usûli‟ş-Şerîa adlı eserinde Ģu izahatları ifade ediyor: Zâhir manayla 
kastedilen, Arap dil bilgisi açısından bilinen Ģeydir; bâtın anlam ise lafız ve hitaptan Allah‟ın 
murad ettiği gayesidir. KiĢi bu manayı kastederek ayetlerin hem zâhir hem de bâtın yönlerinin 
olduğunu söylerse isabet etmiĢ olur. Ancak bunun dıĢında baĢka Ģeyler iddia ederse, o halde 
günümüze kadar âlimlerce fark edilmeyen ya da dile getirilmeyen yeni bir bilgi getiriyor denir 
ki, bu bilgisini temellendirmesi açısından mutlak surette delil getirmeye ihtiyaç vardır.2 

Zâhir ve bâtın kavramların hakiki manasına eriĢebilmek için bazı hasletlerin bulunması 
gerekir. Bunun için bâtın manaların hakiki kısmını ancak Allah ile manevi bir irtibat halinde 
olan ulemanın bilebileceği söylenebilir.3 ĠĢte bu noktada ayetleri incelediğimiz zaman inanç 
noktasında zayıf, inançtan tamamen noksan ya da kalplerinde hastalık olan kimselerin bu 
kavramları yanlıĢ yorumlayabildiklerini görmekteyiz.4 Allah Kur‟an‟ın birçok ayetinde 
“düĢünmezler mi?” ya da “sözü anlamaya yanaĢmazlar mı?”5 Ģeklinde buyuruyor. Buradaki 
sözden kasıt Allah‟ın anlamalarını istediği hakikatlerdir, yoksa dilleri Arapça olan ve 
kendilerine de bu dille indirilen sözleri anlamamaları kastedilmemektedir. Bu da göstermiĢtir 
ki, ayetlerin sadece zâhir anlamını yeterli görmek asıl maksadın anlaĢılmasından mahrum 
kalmak demektir. Özellikle günümüzde türeyen sapkın akımların maksatlı bir Ģekilde sadece 
“Kur‟an bize yeter” söylemiyle mealler üzerinden konuları anlatarak, muhatabına zâhiri 
manayı aktarmaları, yanlıĢ anlaĢılmalara yol açmakla birlikte; ayetlerin derinliğine yani 
bâtınına inememelerinden, bilgilerinin yetersizliğinden ya da kasıtlı anlatımlarından dolayı 
ciddi tahribatlara neden olabilmektedirler. Ayetlerin isabetli bir Ģekilde yorumlanması, art 
niyetten uzak, samimi ve objektif yapılabilmesi için birtakım sınırlandırmalar getirilmiĢtir. 
Bunlar Ģu Ģekildedir: ĠĢâri anlam, zâhiri anlama zıt olmamalıdır. ĠĢâri açıklamayı doğrulayan 
baĢka bir nassın bulunması gerekir. ĠĢâri açıklamaya Ģer‟i ve akli bir ihtilafın bulunmaması 
gerekir. ĠĢâri anlamın, tek ve asıl anlam, yani alternatifsiz bir anlam olduğu ifade 
edilmemelidir. Tekellüf ve aĢırı yorum bulunmaması gerekir.6 ĠĢâri açıklamaların sınırlarını 
belirleyen bu maddelere önem vererek telif edilen tefsirler inananlar tarafından değer 
görürken, bu özelliklere haiz olmayanlar ise reddedilmiĢlerdir.7 Bu nedenle ifade edilen Ģartlar 
çerçevesinde iĢâri tefsire sınır çizilmesine itiraz edilmiĢ ve istisnai durumların göz ardı 
edildiği belirtilmiĢtir. Zira burada belirtilen zâhir anlamın bâtın manaya ters düĢmemesi 
olgusu her ayet için aynı olamayacağı için eleĢtirilmiĢtir. Bir ayetin bâtın manası baĢka bir 
ayetin zâhir anlamı olabilmektedir. Bu nedenle genelleme yapıp dıĢlama yapmak yerine, 
Kur‟an bütünlüğü ve sünneti esas alıp aĢırı izahatlara girmeden akıl ve mantık ekseninde 
bâtıni açıklamaları ifade etmek daha isabetli olacaktır.8 Bu açıklamalardan sonra Ģimdi de dini 
                                                 
1 ġihâbüddin Mahmud Âlûsî, Rûhü‟l-Meânî fî Tefsiri'l-Kur'âni'l-Azîm ve's-Seb'ü'l-Mesânî, Tahk. Seyyid Ġmran, 

Kahire 2005, I, 29. 
2 Ebu Ġshak Ġbrahim b. Musa eĢ-ġâtıbî, el-Muvafakat fi Usuli‟s-Şeria, Tahk: Abdullah Dırraz, Ġbrahim Ramazan, 

Daru‟l-Marife, Beyrut 1992, III, 347. 
3 Mustafa Çağrıcı, Gazzâlî, DĠB Yay., Ġstanbul 2017, 15. 
4 Bkz., Bakara 2/26; Ankebut 29/41; ġâtıbî, Muvâfekât, III, 348. 
5 Bakara 2/170, 171; Maide 5/58; Enfal 8/22; Nisa 4/78, 82. 
6 Zerkânî, Menâhilü‟l-irfân, II, 68; Zehebî, et-Tefsîr, II, 280-281; ġâtıbî, Muvâfekât, III, 357. 
7 AteĢ, İşârî Tefsir Okulu, 25. 
8 Muhsin Demirci, Tefsir Tarihi, MÜĠFV Yay., Ġstanbul 2009, 228-229. 
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ve ilmi bir müessese olarak kıraat ilmi ve bu ilmin okuyuĢ vecihlerinin iĢâri tefsire etkisi 
hakkında bazı ayet örneklerini ele alacağız.
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ĠKĠNCĠ BÖLÜM 

Kıraat Ġlminin Tanımı ve Mahiyeti 

Kıraat kavramı lügatte “لشًا ka-ra-e” kök fiilinden oluĢan1 semaî mastar olup, okumak 
manasındadır.2 Bu kelimenin çoğulu “kırâât لشاءاد” Ģeklinde ifade edilmektedir.3 Terim olarak 
ise, “Harflerde zikredilen vahiy lafızlarının ihtilafı” manasına gelmektedir.4 Kıraat ilminin 
alanına bakıldığında farklı tanımlarının yapıldığı görülmektedir. Söz gelimi kıraat‟ı bu alanda 
meĢhur olan Ġmam-ı Cezerî (ö. 833/1429), Kur‟an tilaveti usullerinin ve bu lafızlardaki 
değiĢiklikleri, rivayet edenlere isnat ederek bilmek, Ģeklinde tarifini yapmıĢtır.5 Kastallâni (ö. 
923/1517) ise, Kur‟an‟ı aktaranların; “iĢitme açısından hazf-isbat, tahrik-teskin, fasl-vasl gibi 
nutk ve ibdal Ģekillerindeki- ittifak ve ihtilaflarının kendisiyle bilindiği ilim” olarak geniĢ bir 
izahatta bulunduktan sonra Ġbn Cezerî‟nin kıraat tanımını nakletmiĢtir.6 Ayrıca, kıraatın kendi 
ilim sahasında, Kur‟an‟ın nazmının biçimlerinden söz edilen ilim olarak da tanımı 
yapılmıĢtır.7 

Hz. Peygamber‟ e, Cebrail‟in (as) Kur‟an‟ı her yıl okuyarak mukabele8 etmesi, kıraatin 
doğru bilinmesi açısından önemli bir hadise olduğu söylenebilir. Kıraat farklılıklarının 
dayandığı bu vb. rivayetler olduğu zikredilmektedir. Yine “Kur‟an yedi harf üzere indirildi.” 
Hadis‟i buna iĢaret etmektedir.9 Kıraatlerin gerekliliği bu yönüyle ele alınmıĢ ve tarihten 
günümüze üzerine birçok çalıĢma yapılmıĢtır. Ancak tefsir ve benzeri bazı ilimlerle kıyaslama 
yapıldığı zaman kıraatin ilahiyat camiasında gerekli ilgiyi göremediği anlaĢılmaktadır. 
Kıraatlerin tefsirlere kattığı anlam zenginliğinin aynı Ģekilde iĢâri tefsirde de etkili olduğunu 
göstermek adına bazı ayet örnekleriyle bunu ele almamız faydalı olacaktır. 

Kıraat Farklılıkları Bağlamında ĠĢâri Tefsir Örnekleri 

Fatiha Süresi 1/4. Ayet Örneği 

ِِ ًِ اىّذّ۪ٝ ْ٘ َٝ ٍَاِىِل    “Din gününün sahibi”10 

Bu ayette zikredilen “ٍَاِىِل " lafzı, kıraat ilminde iki Ģekilde okunmakta olup, harf 
fazlalığı noktasında değiĢim olmaktadır.1 Bir elifin düĢmesi ya da ziyade edilmesiyle oluĢan 

                                                 
1 Ġbn-i Fâris, Ebu‟l Huseyn Ahmed b. Zekeriyya, Tahk. Abdüsselam M. Harun, Mu‟cemu Mekayisi‟l-Lüga, 

Ġttihadü‟l-Kitab el-Arabi, Yy. 1979, V, 78-79. 
2 Muhammed b. Yakub Fîrûzâbâdî, El-Kâmûsü‟l-Muhît, Tahk. Muhammed Naim Arksûsi vd., Müessesetü‟r-

Risâle, Beyrut 2005, I, 49. 
3 Zerkânî, Menâhilü‟l-irfân, I, 284. 
4 Ebu‟l-Abbas Ahmed b. Muhammed Kastallânî, Letâifü‟l-İşârât li Fününi‟l-Kırâât, Tahk. Merkezü‟d-Dirâsâti‟l-

Kur‟âniyye, Medine 1434, I, 358, II, 661. 
5 Zerkânî, Menâhilü‟l-irfân, I, 284; ġemseddin Ebü‟l-Hayr Ġbn Cezerî, Müncidü‟l-Mukriîn ve Mürşidü‟t-Tâlibîn, 

Tahk. Ali b. M. Umran, Dâru Âlemi‟l-Fevâid, Mekke 1419, 49. 
6 Dimyatî, Ahmed b. Muhammed, İthâfü Fudalâi‟l-Beşer fi‟l-Kırââti‟l-Erbe‟ati Aşer, Tahk. Abdurrahim et-

Tarhûnî, Dâru‟l-Hadîs, Kahire 2009, c. I, s. 74. 
7 Ahmed b. Mustafa TaĢköprîzâde, Miftâhü‟s-Se‟âde ve Misbâhü‟s-Siyâde fî Mevdû‟âti‟l-Ulûm, Dâru‟l-Kütübi‟l-

Ġlmiyye, Beyrut 1985, II, 6. 
8 Mukabele: KarĢılıklı Kur‟an‟ın okunup dinlenilmesi anlamına gelmektedir. Bkz. Buhari, “Bed‟ü‟l-vahy”, 5; 

Müslim, “Fezâ‟ilü‟s-sahabe”, 98, 99. 
9 Dânî, el-Ahurufu‟s-Sab‟atu li‟l-Kur‟ân, Tahk. Abdulmuheymin Tahhân, Mektebetü‟l-Menâra, Mekke 1987, 46. 
10 Fatiha 1/4. 
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bu değiĢiklik farklı anlamlar oluĢturmakta ve tefsir ilmine mana açısından zenginlik 
katmaktadır. Söz gelimi “Mâlik” ve “Melik” lafızları incelendiğinde Ģu sonuçlar elde 
edilmektedir. Melik veya Mülk; emir ve nehiy ile bir tutum sergilemek demektir. Ġnsanların 
meliki denilebilir fakat eĢyanın meliki tabiri kullanılmaz. Bu Ģekliyle tilavet edildiğinde  ٍَِيِل
ِِ ًِ اىّذّ۪ٝ ْ٘ َٝ “Din gününün hükümdarı” manasını vermektedir.2 Malik ise, kapsamlı bir anlamda 
övgüye layık olan3 serveti himayesi altında tutan; malı, mülkü istediği gibi kullanan manasına 
gelir.4 Allah‟ın sıfatı olarak malik; kulların kalplerinde taĢıdığı sırlara vakıf olan, her hallerini 
bilen ve dilediği gibi onlara hükmeden demektir.5 Melik kavramı ise; güç ve otorite sahibi, 
hükümdar manasında olup, canlılar üzerinde dilediği gibi tasarruf hakkına sahip demektir. Her 
iki kavram da “güç” anlamında ortaktır. Ancak hangisinin daha geniĢ manada olduğu ihtilaf 
edilmiĢtir. Melik‟in daha kapsamlı olduğunu söyleyenler Ģunu delil göstermiĢlerdir: kiĢi eĢya 
ve mülk gibi bazı servetlere malik olabilir ancak hükümdar olamaz. Hâlbuki hükümdar olmak 
daha üst bir makamdır, birçok yetki ve haklara sahiptir. Malik‟in daha kapsamlı olduğunu 
iddia edenler ise, eĢyanın tasarrufunu elinde bulunduran, yani malik olan, mahlûkatın da 
hükümdarı olur. “Allah her Ģeyin malikidir” söylenir. Hem hükümdar hem de her Ģeye sahip 
olan, fakat “her Ģeyin melikidir” denilmez. Allah için düĢünüldüğünde, hükümdar olan, kendi 
tasarrufunda bulunanın da sahibidir demiĢlerdir.6 Böylelikle  ٍَاِىِل  lafzında iki farklı okuyuĢ 
sayesinde iki ayrı mana elde edilmesi mümkün olmuĢtur. Ancak bunlar, mana yönüyle 
aralarında zıtlık bulundurmamaktadır. Bilakis bu kıraatler mana itibariyle bir birlerini 
tamamlamakta ve tefsir ilmine zenginlik katmaktadır.7 

ĠĢâri tefsir açısından bakıldığında, bu kavramın kıraat farklılıklarından dolayı özellikle 
zâhir ve bâtın yönü ağırlıklı olarak ele alındığı görülmektedir. Bu meyanda Mülk kavramının 
yalnızca zâhir manayı ifade ettiği belirtilmiĢtir. Zira mülk ve malik mahlûkatta, kendilerini 
yaratıcıdan farklı olarak kalplere ve bâtınlara malik kılamaz; Allah ise, mahlûkatın tümünün 
malikidir.8 YaratılmıĢ olan her Ģeyin son bulmasının emrini veren9 Allah‟ın sadece zâhiri 
değil bâtıni olarak da malik olması, kalbin, O‟nun tasarrufu altında olması sebebiyledir. ġu 
halde her zâhir, bâtın olana tabidir. Böylece bâtın olarak melik olanın, zâhirde de melik 
olması icab ettiği halde, zâhirde melik olanın, batında melik olması gerekmez. Her iki 
okuyuĢun ortak noktası olarak denilebilir ki; melik, dünya da hükümdar ve benzeri bir 
mevkide himayesinde bulunanlara geçici olarak hükmedebilirken, daimi olarak 
hükmedemediğinden malik değildir. Oysa Malik olarak Allah, dünya ve ahirette sınırsız 
olarak dilediği gibi hükmettiğinden maliktir. Her iki kelime de olan üstün manaların hepsi de 

                                                                                                                                                         
1 Ġbn Mücahid, Kitâbü‟s-Sebʾa fi‟l-Kırâât, I, 104; Hüseyn b. Mihrân el-Ġsbahânî en-Nîsâbûrî, el-Mebsût fi'l-

Kırâati'l-Aşr, Tahk. Hamza Hâkimî, Matbûâtu Mecma', DımeĢk 1981, I, 86. 
2 Ġsfehânî, Müfredât, 774; Tüsterî, Tefsirü‟t-Tüsterî, I, 23 
3 Ġbn Mücahid, Kitâbü‟s-Sebʾa fi‟l-Kırâât, I, 104 
4 Ġsfehânî, Müfredât, 775 
5 Abdulkerîm b. Abdülmelik KuĢeyrî, Letâifü‟l-işârât, Hey‟etü‟l-mısriyyet‟ül-A‟mmeti li‟l-Küttab, Mısır 1431, 

I, 47 
6 Abdurrahman Çetin, Kırâatların Tefsire Etkisi, Marifet Yay., Ġstanbul 2001, 82 
7 Hasan b. Ahmed b. Abdilğaffar Ġbn Süleyman, el-Hüccetü li‟l-Kurrâi‟s-Seb‟ati, Tahk. ġeyh Ġmad Kadrî, 

Dar‟ul-Ğadd‟il-Cedîd, Kahire 2015, I, 14; Çetin, Kıraatların Etkisi, 83 
8 Tüsterî, Tefsirü‟t-Tüsterî, I, 23 
9 Ebu Hayyan, el-Bahru‟l-Muhît, I, 40 
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Allah‟ta mevcuttur.1 Netice olarak ayetin zâhir Ģekline “hükümdar”, bâtın Ģekline ise, 
kıraatlerin de vesilesiyle güç, otorite ve kulun kalbinde bulunan sırlara vakıf olması hasebiyle 
Allah‟ın kudreti manaları verilerek anlam zenginliği oluĢturulmuĢtur. Burada yapılan her iki 
izahat,2 kıraatler ve iĢâri yorumlarla kapalı olan manaların giderildiği ve her iki ilim dalı 
arasında cereyan eden münasebetin ortaya çıktığı sonucunu vermektedir. Bu da kıraatlerin 
iĢâri tefsire etkisini göstermektedir. 

Bakara Süresi 2/7. Ayet Örneği 

َٗج ٌۘ … ٌْ ِغَشا ِٕ ََٗعيّٰٰٓٚ َاْتَصاِس  ٌْْۜ ِٖ َِْع ََٗعيّٰٚ َس  ٌْ ِٖ ُٔ َعيّٰٚ ُقُيِ٘ت ٌَ اىّيّٰ  َخَر

“Allah onların kalplerini ve kulaklarını mühürlemiştir. Onların gözlerine de bir çeşit 
perde gerilmiştir…”3 

Bu ayette küfre sapmıĢ kimseler, Allah‟ın ayetlerini görmek istememelerinden dolayı 
tefekkür, bilme, iĢitme ve görmenin tüm iĢlevsel yönlerini devre dıĢı bırakmıĢlardır. Bu 
sebeple “ َٗج ٌۘ  perde” kavramıyla kurtuluĢa ermek ve nasihatin etkilerinin ehli küfre kapalı“ ”ِغَشا
olduğu belirtilmiĢtir.4 Ayrıca bu kavramda “ğayn” ve “te” harflerinde birtakım değiĢikliklerle 
beraber, bu iki harfin dıĢında da farklılıklar5 meydana gelmekte olup, bu vecihlerin sahih 
olduğu belirtilerek aralarında tercihte bulunmanın söz konusu olmayacağı vurgulanmıĢtır.6 
Burada farklı manalar verilmiĢse de iĢâri tefsir yorumuna yansıyan kısımlarını Ģöylece 
özetlememiz mümkündür. ĠĢâri tefsir çerçevesinde bu ayet değerlendirildiğinde  ٌۘ َٗج  lafzı ileِغَشا
zikrolunan perde manasından iki anlam kastedilmiĢtir. Birincisi: ifade edilen perdenin ince bir 
perde olmadığı, yani içerden ve dıĢardan bakıldığında karĢı tarafı göstermeyen, ıĢık 
geçirmeyen perde gibi olduğu kastedilmektedir. Bunun gibi inanmayanların kalbine de 
hidayet nuru geçmeyecek Ģekilde perde indirilmiĢtir.7 Ġkincisi ise: nasıl ki kapılara mühür 
vurularak giriĢ-çıkıĢlar engelleniyorsa, Allah da, küfür ehlinin kalplerine perde ile mühür ve 
damga vurmuĢtur.8 Böylelikle onların kalplerine iman geçmez ve manen sağlığa kavuĢamaz. 
Allah‟a karĢı isyan içerisinde olup emirlerini alaya alanların göz ve kalplerine inen 
perdelerden dolayı hakikati göremezler.9 Bu durumda kalplerine iman nuru girmeyen 

                                                 
1 Sadreddin Muhammed b. Ġshak b. Muhammed b. Yusuf el-Konevî, Fâtiha Süresi Tefsiri, Trc. Ekrem Demirli, 

Ġz Yay., Ġstanbul 2002, 264-269 
2 Ġbn Mücahid, Kitâbü‟s-sebʾa fi‟l-kırâât, I, 104; Ġbn Cezerî, en-Neşr fi‟l-Kırâati‟l-Aşr, Tahk. Ali Muhammed 

ed-Dabba‟, Dâru‟l-Kütübi‟l-Ġlmiyye, Beyrut 2010, 244 
3 Bakara 2/7 
4 Muhammed Ali es-Sabûnî, Safvetü‟t-Tefâsîr (Tefsirlerin Özü), Trc. Sadreddin GümüĢ - Nedim Yılmaz, Ġz 

Yay., Ġstanbul 2003, I, 46 
5  Burada bahsedilen farklı kıraatler “ ٌٌَۘٚح  harfinde fetha ve zammeli okuyuĢlardır. Söz ”غ - kelimesinin “ğayn “ِؼَشب

konusu kelime “ ٌٌَۘٚح ٌَٚحٌۘ “ veya “ُؼَشب  tâ” harfi  - د“ Ģeklinde ötre ve üstün ile tilavet edilebilmektedir. Ayrıca “ؼَشب
ise cezimli okunmakta ve  ٌٌَۘٛح  Ģeklinde kıraat edilmekte olup, bu üç okuyuĢun da sahih olduğu ِؼْش
nakledilmektedir. Bkz. Ebû Ġshak Ġbrahim en-Nîsâbûrî es-Sa‟lebî, el-Keşf ve‟l-Beyân an Tefsîri‟l-Kur‟an, 
Daru‟t-Tefsir, Cidde 2015, III, 96 

6 Ebu Hayyan, el-Bahru‟l-Muhît, I, 81 
7 Ebu‟l-Hasan BeĢîr el-Ezdi Mukâtil b. Süleyman, Tefsîru Mukâtil b. Süleyman, Tahk. Abdullah Mahmûd 

ġehhâte, Dâru Ġhyâi‟t-Türâs, Beyrut 2002, I, 88 
8 KuĢeyrî, Letâifü‟l-işârât, I, 20 
9 Muhammed Mahmud el-Hicazi, Furkan Tefsiri, Ġlim Yay., Ġstanbul 2011, I, 23 
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kâfirlerin manen görmediği,1 kalplerinin imanı anlamadığı, kulaklarının hakikati duymadığı2 
ortaya çıkmaktadır. 

Cuma Süresi 62/9. Ayet Örneği 

…ِٗ ْٛا ِاٌّٰى ِرْوِش اٌٍّّٰ ـَبْصَع َُّعِخ  َِ اٌُْج ْٛ ٌَ ْٓ ِِ ِح   …ِاَرا ُِٔٛدَي ٌٍِصٍَّّٰٛ

…Cuma günü namaza çağırıldığınız zaman, hemen Allah'ı anmaya koşun…”3 

Bu ayeti sahabeden Ġbn Mesud, Ġbn Abbas ve Hz. Ömer “ِٔ  Ģeklinde ”فاٍض٘ا ِاىّٰٚ ِرْمِش اىّيّٰ
okumuĢlardır. Bu durumda mana, Allah‟ı anmaya yönelin4 Ģeklinde olmaktadır. “ْٛا  ”ـَبْصَع
lafzının tilavet Ģekli incelendiğinde, zihinde ilk canlanan mana, Cuma namazı için koĢmaktır.5 
Ancak ayetin hükmüne bakıldığında böyle bir durumun olmadığı görülmektedir. Bu meyanda 
tilavet olunan ikinci kıraat, zihinde oluĢan evhamı gidermektedir. Zira “فاٍض٘ا ” lafzı koĢmak 
anlamında olmayıp, yönelme manasına gelmektedir.6 Bu ayette zikredilen “ْ٘ا  lafzının ”َفاْسَع
koĢmak manasında kullanılmadığını hadis-i Ģeriften öğreniyoruz; “Sizden biriniz giyinip 
hazırlandığı zaman, namaza yetişmek için sakın koşmasın. Ancak huzur ve vakar içinde 
gitsin…”7 Bu ve benzeri hadislerde okuyuĢu destekleyen ifadeler mevcuttur. Bu okuyuĢun Ģaz 
olduğu söylemiĢse de Hz. Ömer gibi bazı sahabelerin “فاٍض٘ا” Ģeklinde tilavette bulunmaları, 
mananın ayetin zâhirinde bulunduğu gibi, “koşmak” olmayıp, “yönelip kastetmek” olduğunu 
ortaya koymaktadır.  

ĠĢâri tefsir açısından bakıldığında zâhirde görülen “ْ٘ا  lafzının ”فاٍض٘ا“ lafzı yerine ”َفاْسَع
gelmesi, koĢma yerine yönelme anlamı vermektedir. Ġnsanın gereksiz oyalamaları bırakıp 
yönelmesidir. Böylece mutasavvıflar mananın, gizli bir Ģekilde insanın Allah‟a koĢması 
olduğunu belirtmiĢlerdir.8 Yani kalbinde Allah‟a duyduğu muhabbetin fazla olmasından 
dolayı gönlünde heyecan ve sabırsızlıkla bir an önce huzura çıkmanın heyecanını yaĢaması 
demektir. Verilen örneklerden konumuzun çerçevesi belirlenmiĢ olduğunu 
düĢündüğümüzden, bu örneklerin yeterli olacağını belirterek Ģunları söyleyebiliriz: 
günümüzde en yaygın kabul gören okuyuĢ Asım kıraatidir.9 Bu kıraatle incelendiğinde bile, 
Kur‟an‟ın kapalı ve anlaĢılması zor olan bölümlerinin olduğu, kesin olan bazı deyimlerin 
Kur‟an ve sünnet açısından takyit edildiği malum olan bir durumdur. Ayrıca diğer kıraatleri 
de ele aldığımızda bir kıraat yönüyle okunan kapalı ve anlaĢılması zor görülen bir ayetin, 
baĢka bir kıraat ile bilinebilir hale geldiği görülmektedir. Bu da sadece sahih kıraatlerde 
olmayıp bazen Ģaz kıraatlerde de görülmektedir. Zira verilen son örnekte; koĢmak yerine 
yönelin manasındaki lafzın kullanılması bunu göstermektedir. Bazı sahabeler sahih olan ْ٘ا  َفاْسَع
kıraatine rağmen Ģaz olan فاٍض٘ا kıraatini tercih etmiĢlerdir. Bu tercih Hz. Peygambere isnat 

                                                 
1 Mehmet KeleĢ, Semantik Analiz Yöntemi Açısından “ĠnĢirah” Kavramı, Yüksek Lisans Tezi, Iğdır Üniversitesi 

SBE, Iğdır 2019, 123 
2 Mukâtil, Tefsîru Mukâtil b. Süleyman, II, 72 
3 Cuma 62/9 
4 Taberi, Camiü‟l-Beyan, XXIII, 381-382; GeniĢ bilgi için bkz., Sa‟lebî, el-Keşf ve‟l-Beyân, VII, 218; Ġbn Cezerî, 

en-Neşr, II, 278 
5 Bkz, Ebu Abdillah Muhammed b. Ahmed el-Kurtubi, el-Câmi‟ li Ahkâmi‟l-Kur‟ân, Dâru‟l-Kutubi‟l-Mısriyye, 

Kahire 1964, XVIII, 12 
6 Ġbn Cezerî, en-Neşr, I, 29; Zerkanî, Menahil, I, 147; Sabûnî, Safvetü‟t-Tefâsîr, VI, 396. 
7 Müslim, Ebü‟l-Hüseyn b. Haccac, Sahih-i Müslim, Beytü‟l-Efkâr, Riyad 1998, 239 
8 KuĢeyrî, Letâifü‟l-işârât, III, 585; Sa‟lebî, el-Keşf ve‟l-Beyân, XXVI, 387 
9 Ğânim Kaddurî el-Hamed, Muhâdarât fî „Ulûmi‟l-Kurân, Dâru „Ġmâr, Ammar 2003, 155 
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edilen okuyuĢa zıt olması değil, var olan lafza benzer lafzı zikrederek tefsir niyetiyle 
okumaktır. Bu da Kur‟an‟ın daha iyi bilinmesine katkı sunmuĢtur. 

SONUÇ 

Bu çalıĢmamızda “DĠNĠ ve ĠLMĠ MÜESSESE OLARAK KIRAAT ĠLMĠ‟NĠN ĠġÂRÎ 
TEFSĠR‟E ETKĠSĠ, ZÂHĠR ve BÂTIN ÖRNEĞĠ” konusunu ele aldık. Genel hatlarıyla 
bakıldığında iki ayrı konu olan, kıraat ve iĢâri tefsir kendi alanlarında önemli bir yer 
tutmaktadırlar. ĠĢâri tefsir, zâhiri mananın ardında, bâtıni mananın ortaya çıkarılmasını ele 
aldığı görülmektedir. Bâtıni anlamın anlaĢılmasına veya ortaya çıkmasına, verdiğimiz 
örneklerden de anlaĢılacağı üzere kıraatlerin önemli bir rolü bulunmaktadır. Ancak tam olarak 
bu manalara eriĢebilmenin bazı koĢullara bağlı olduğu da iĢâri tefsir müellifleri tarafından 
ortaya konulmuĢtur. Onlara göre bu manaları anlayabilmek için Allah ile kiĢinin manevi 
bağının iyi olması gerektiğidir. Zira bazı bilgileri Allah arif kullarının kalbine düĢüreceği ve 
bu sayede bâtıni manalara ulaĢılabileceği belirtilmiĢtir. Netice itibariyle bu kimselere göre, 
zâhirin ardında gizli olan bâtıni manalara eriĢebilmenin belli bir maneviyatın olması ile elde 
edilebileceğidir. 

Kıraat ilmi ile ilgili verdiğimiz bilgilerden de Ģu sonucu çıkarmamız mümkündür. 
Kıraat; Kur‟an‟ın tilaveti ve eda yönünü konu edinen bir ilim dalıdır. Bu ilim, ayetlerde 
zikrolunan lafızların okunma Ģeklini ve bu lafızlardaki değiĢiklikleri mütevatir rivayet esasına 
dayanarak nakledilmesini temel olarak ele almaktadır. Kıraat ilmi açısından en önemli 
görülen mesele “nakil” durumudur. Kıraatler bir düzen içerisinde muhafaza edilip, 
nakledilmesi amacıyla ilk muhataplarından baĢlanarak günümüze kadar büyük bir titizlik ve 
hassasiyetle gelmiĢtir. Hadis ilminde olduğu gibi, nakledilen kıraatlerde de senet ravileri 
bilgileri ile birlikte aktarılmıĢtır. Bu da gösteriyor ki, ayetler bize kadar tevatür yoluyla 
herhangi bir ihtilafa mahal vermeden sahih rivayet ve nakiller aracılığıyla gelmiĢtir. Ġlahi 
kelamın tahrif olmadan, günümüze kadar ulaĢtırılmıĢ olması, Mushaflara yazılması 
aracılığıyla aktarılmasının yanında gönüllerde ve dillerde korunması esasına dayanmıĢtır. 
Ayrıca kıraat ilmi, harflerin telaffuzu ve kelimelerin doğru okunmasını sağladığı gibi, aynı 
zamanda, farklı yorumlar yapılmasına da olanak sağlamaktadır. Müfessirlerin çoğu kıraat 
ilminden faydalanmıĢtır. Eserlerinde bu farklılıklara yer verip, mana yönünden etkilerinden 
söz ederek iĢâri tefsir sahasında zâhir‟in ardında olan bâtın anlamları sunabilmiĢlerdir. 
Kıraatler, muradı ilahinin bilinmesi yönünden örneklerde de belirttiğimiz üzere, ciddi bir 
değere haizdirler. Bu açıdan bakıldığında dini ilimler üzerinde çalıĢanlar için, kıraatlerin 
doğru bilinmesi, bu ilimlerin daha iyi anlaĢılmasına katkı sunacağı kanaatindeyiz. Biz de 
kıraatlerden yararlanarak iĢâri tefsire doğrudan ya da dolaylı olarak etki etmesi bakımından 
yorum zenginliği oluĢturduğunu, zâhir ve bâtın kavramları ekseninde konuyu ele alarak, 
ayetten çıkarılan ilk anlamın ardından ikinci bir mananın olduğu bilgisini vermiĢ olduk. 
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“Örneklerle Nidâ‟ ve Ġstifhâm Hemzelerine Genel Bir BakıĢ” 

“An Overview on the Hamzes of Nida' and Istifham with Examples” 

                               Muhammed Ġbrahim ERDEN 

Özet 

Bu makalede nidâ‟ ve istifham hemzeleri ele alınmıĢ olup bu konuda yapılmıĢ 
tartıĢma ve ihtilaflar gözler önüne serilmiĢtir. Makale giriĢ iki bölüm ve sonuç 
kısımlarından oluĢmaktadır. GiriĢte kısaca edatların öneminden ve hemze edatının Arap 
dilindeki yerinden bahsedilmiĢtir. Birinci bölümde hemze edatının özellikleri ve 
bunlarla ilgili bir takım ihtilaflar ele alınmıĢtır. Ġkinci bölümde hemzenin kısımları olan 
nidâ‟ edatı ve istifham edatı olarak geldiği zaman ne gibi farklarının ve bu konuda hangi 
ihtilafların olduğu gözler önüne serilmiĢtir. Sonuç kısmında ise elde edilen neticeler 
zikredilmiĢtir. 

Anahtar kelimeler: Dil, Arapça, Edat, Hemze, Nidâ‟, Ġstifham. 

Abstract 

In this article, the usages of the preposition "hemze" as “nidâ” and “istifham” are 
discussed and the discussions and conflicts on this subject are revealed. The article 
consists of an introduction, two parts, and a conclusion. In the introduction, the 
importance of prepositions and the place of the preposition “hemze” in the Arabic 
language is briefly mentioned. In the first part, the features of the preposition "hemze" 
and certain conflicts about these features are discussed. In the second part, differences 
that arise when "hemze" comes up as “nida” and “istifham” preposition and 
disagreements on this revealed. In the conclusion part, the obtained results have been 
mentioned. 

Keywords: Language, Arabic, Preposition, Nida‟, Istifham. 

GĠRĠġ 

Her dilde son derece önemli olup anlamlı cümleler oluĢturmada yardımcı öğeler 
olan edatlar Arap dilinde de son derece önemli kabul edilmektedir. Kimi zaman bir 
edatın farklı yorumlanması dolayısıyla ayet, hadis ve edebi metinlerde farklı anlamlar 
ortaya çıkmıĢ, bunun için çeĢitli tartıĢmalar yapılmıĢ ve kitaplar yazılmıĢtır. Ele alınan 
konu bu edatlardan biri olduğu için Arapça metinlerini anlamada ve yorumlamada önem 
arz etmektedir. Hemze çeĢitli Ģekilleriyle baĢta Kur‟an-ı Kerim ve hadisler olmak üzere 
çeĢitli alanlarda kaleme alınmıĢ Arapça kaynaklarda sıkça karĢılaĢılan edatlardandır. 
Ġslam dinini ana kaynaklarından doğru anlamak ve Arap dili ve kültürünü sağlıklı bir 
Ģekilde ortaya koymak için hemze ve benzeri edatları da iyi bir Ģekilde incelemek 
gerekmektedir. 

                                                 
 Ağrı Ġbrahim Çeçen Üniversitesi Ġslami Ġlimler Fakültesi Temel Ġslam Bilimleri Bölümü Arap Dili ve 

Belagatı Anabilim Dalı, AraĢtırma Görevlisi. 
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1. HEMZE EDATI 

Hemze Arap dilinde en çok kullanılan edatlardan biridir. Bu edat ῾ âmil değildir.1 
Ġ῾ râb açısından bakıldığında ise kendisinin i῾ râbtan mahalli yoktur. Hemze istifham 
edatlarının aslı olarak kabul edildiği için ٗ-ف-َّ ُث  gibi atıf harflerinden bile önce 
gelebilmektedir.  

ََٗقَع.....﴾ 4 ٍَا  َّ ِئَرا  ٌْ َِٝسُٞشٗا.....﴾3     ﴿َأُث ََٗى َُ﴾    ﴿َأ  2﴿.....َأَفَيا َذْعِقُي٘

Üç ayette de hemze edatı atıf harflerinden önce gelmiĢtir. Aslında atıf harfleri 
önceki bir kelime veya cümleye atıf yapmaya yarayan edatlar olduğundan kendileri için 
sadâret, yani baĢta gelme öncelikleri varken hemze ile birlikte geldiklerinde hemzenin 
diğer istifham edatlarına olan asaletinden dolayı bu kural geçerliliğini yitirmektedir.5 

Ancak her ne kadar kendi kaynaklarında bulamazsak da bazı kaynaklarda ez-
ZemahĢerî (ö. 538/1144)‟nin yukarıdaki ayetlerde hemzeden sonra takdîrî bir cümlenin 
geldiğini, buna göre mesela ﴾َُ َُ ayetinde hemzeden sonra ﴿...َأَفَيا َذْعِقُي٘ َُٖي٘  cümlesinin َذْج
mahzûf olduğunu kabul ettiği söylenmektedir. Ona göre bu atıf harflerinden önce bir 
kelimenin gelmemesi daha uygundur.6 

Hemze edatından sonra mansûb bir ismin gelmesi de mümkündür. ġu halde bu ismi 
mansûb yapacak fiil gizli (muzmer) olmaktadır. Sonra gelen fiil de bu gizli fiilin 
tefsiridir. Mesela “ُٔ ِٔ َضَشْتَر  cümlesinde hemze edatından (?Abdullah‟ı dövdün mü) ”َأَعْثَذ اىيَّ
sonra gelen َعْثَذ kelimesini mansûb yapan, sonra gelen َضَشَب fiilinin açıkladığı gizli olan 
fiildir. Cümlede amil olan fiilin hazfedilmeden önceki hali “ُٔ ِٔ َضَشْتَر  ”َأَضَشْتَد َعْثَذ اىيَّ
Ģeklindedir. Ġkinci َضَشَب fiili birinciyi tefsir ettiği için birincisi hazfedilmiĢtir.7 

Ayrıca istifham hemzesi vasıl hemzesinden önce geldiğinde vasıl hemzesi 
düĢmektedir. Bunun sebebi vasıl hemzesinin istifham hemzesi geldiğinde iĢlevini 
yitirmesidir. Arapçada hiçbir kelime sâkin olarak yani cezm ile baĢlayamamaktadır. 
Vasıl hemzesi kelime baĢına gelmektedir. Bulunduğu kelimede kendisinden sonraki 
harf sâkin olduğu için hareke alan bir harf olmakla birlikte kendisinden önce harekeli 
bir harf geldiğinde de harekesi kaybolan bir harftir.8 

 ٌْ ِٖ ْٞ َ٘اء  َعَي َْٝغِفَش اىّيّٰ َأْسَرْغَفْشَخ﴿َس  ِْ ٌْ َى ُٖ ٌْ َذْسَرْغِفْش َى ًْ َى ٌْ َا ُٖ ٌْ...﴾َى ُٖ  ُٔ َى

                                                 
1 Hasan b. Kâsım el-Murâdî, el-Cena‟d-dânî fî hurûfi‟l-me῾ ânî, thk. Fahreddin Kabâvâ - Muhammed 

Nedîm Fâzıl (Beyrut: Daru‟l-Kütübi‟l-ʿĠlmiyye, 2016), 30. 
2 Kur‟ân-ı Kerîm Meâli, çev. Halil AltuntaĢ - Muzaffer ġahin (Ankara: Diyanet ĠĢleri BaĢkanlığı 

Yayınları, 2009) el-Bakara 2/76. 
3 Fâtır 35/44. 
4 Yûnus 10/51. 
5 Celâluddîn es-Suyûtî, Hem῾ u‟l-hevâmî῾  fî şerhi cem῾ i‟l-cevâmi῾ , thk. Abdulhamid Hendâvî (Mısır: 

el-Mektebetü‟t-tevfîkiyye, ts.), 2/582. 
6 el-Murâdî, el-Cena‟d-dânî fî hurûfi‟l-me῾ ânî, 31. 
7Abdulğanî ed-Dekr, Muʾcemü‟l-kavâʾidi‟l-ʾArabiyye fi‟n-nahvi ve‟s-sarf (DımeĢk: Dâru‟l-Kalem, 

1986), 535. 
8 ed-Dekr, Muʾcemü‟l-kavâʾidi‟l-ʾArabiyye fi‟n-nahvi ve‟s-sarf, 535. 
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“Onlara bağışlama dilesen de, dilemesen de onlar için birdir. Allah, onları asla 
bağışlamayacaktır.”1 

Hemze edatı bir kasem edatıyla birlikte geldiğinde kasem edatı hazfedilir ve hemze 
onun nâibi olur. Mesela “َمَزا َّ  (.Allah‟a yemin ederim ki Ģöyle Ģöyle yapacağım) ”آهلِل َىَأْفَعَي
cümlesinde lafzatullah mecrûr olarak telaffuz edilmekte ve yazılmaktadır. Lafzatullahı 
mecrûr yapan hazfedilen kasem harfidir. BaĢta gelen hemze edatı kasem harfi olan vâv 
(ٗ) edatını hazfetmektedir.2 

Ayrıca hemze lâm-ı ta῾ rîf ile mu῾ arref (belirli) bir ismin baĢında geldiği zaman 
lâm-ı ta῾ rîfin baĢındaki vasıl hemzesi uzatma harfi olur. Kur‟ân-ı Kerim‟de bunun 
örnekleri bulunmaktadır. Ġstifham hemzesi kıraatlerdeki farklı uzatma ölçülerine göre 
uzatılarak okunur.3  

...﴿ُٔ َُ﴾ آّٰٰىّيّٰ َّا ُْٝشِشُم٘ ْٞش  َا  َخ

“Allah mı daha hayırlıdır, yoksa onların ortak koştukları mı?”4 

2. HEMZE EDATININ KISIMLARI 

Arap dilinde hemze iki kısımda incelenmektedir. Bu kısımlar Ģunlardır: 

2.1. Nidâ‟ Edatı Olarak Gelmesi 

Hemze, nidâ‟ harfi olan yâ (َٝا) gibi birini çağırmak için kullanıldığında nidâ‟ edatı 
olarak kabul edilmektedir. “ُْٝذ  Ey Zeyd!” Ģeklindeki nidâ‟ terkibinde nidâ‟ edatı olarak َأَص
gelmektedir. Yakındaki birine nidâ‟ ederken kullanılmaktadır.5 Ancak Ġbn Habbâz (ö. 
638-1241) bir hocasının hemzenin mütevassıt (orta yakınlık) derecesinde olan birine 
hitapta kullanıldığını, çok yakın anlamında kullanılan nidâ‟ edatının َٝا edatı olduğunu 
iddia ettiğini bildirmektedir.6 

Kur‟an-ı Kerim‟de nidâ‟ için genelde yâ (َٝا) harfi kullanılmıĢtır. Ancak Zümer 
Suresi 9. ayette baĢta gelen kelimenin hemze mi yoksa ًْ  edatı mı olduğu konusunda َأ
hem nahivciler hem de kıraat âlimleri arasında görüĢ ayrılıkları olmuĢtur. Hemze 
olduğunu kabul edenlerin de nidâ‟ hemzesi ya da istifham hemzesi olup olmadığı 
konusunda fikir ayrılığına düĢtükleri görülmektedir.7 

﴿ِْ ٍَّ ِ٘ٛ اىَِّز أ َْٝسَر َْٕو  ِٔ ُقْو  َََح َستِّ َْٝشُج٘ا َسْح َٗ َْٝحَزُس اْىاِّٰخَشَج  ََٗقاِئًَا  ِْٞو َساِجذًا  َّاَء اىَّ َ٘ َقاِّد  اّٰ َِ َىا ُٕ َٗاىَِّزٝ  َُ َُ٘ َْٝعَي  َِ ٝ
 َُ َُ٘ ََٝرَزمَُّش ُاُٗى٘ا اْىَاْىَثاِب﴾َْٝعَي ََا  َّ  ِا

“(Bu adam mı,) yoksa âhiret kaygısıyla ve rabbinin rahmetine nâil olma ümidiyle gece 
vakitlerinde secde ederek, ayakta durarak kendini ibadete veren kişi mi (daha iyi)?" De 

                                                 
1 el-Münâfikûn 63/6. 
2 ed-Dekr, Muʾcemü‟l-kavâʾidi‟l-ʾArabiyye fi‟n-nahvi ve‟s-sarf, 535. 
3 ed-Dekr, Muʾcemü‟l-kavâʾidi‟l-ʾArabiyye fi‟n-nahvi ve‟s-sarf, 535. 
4 En-Neml 27/59. 
5 es-Seyyid Ahmet el-HâĢimî, el-Kavâʾidu‟l-esâsiyye li‟l-lugati‟l-ʾArabiyye (Beyrut: Dâru‟l-Maʿrife, 

2015), 229. 
6 Ġbn HiĢâm el-Ensârî, Muğni‟l-lebîb ῾ an-kütübi‟l-eʾârib (Kahire-Beyrut: Dâru‟l-Kitâbi‟l-Mısrî ve 

Dâru‟l-Kitâbü‟l-Lübnânî, ts.), 1/17. 
7 Ebu‟l-Hasan Ali b. Muhammed b. Muhammed Hubeyb el-Bağdâdî el-Mâverdî, Tefsîru‟l-Mâverdî, thk. 

es-Seyyid Ġbn Abdulmaksûd Ġbn Abdurrahman (Beyrut: Daru‟l-Kütübi‟l-ʿĠlmiyye, ts.), 5/116. 
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ki: “Hiç bilenlerle bilmeyenler bir olur mu?” Doğrusu ancak akıl iz„ân sahipleri bunu 
anlar.” 1 

 Ayetin anlamı Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları Kur‟ân-ı Kerim Mealine göre 
yukarıdaki gibidir. ῾ Âsım kıraatinin Hafs rivayetinde baĢta gelen hemze, istifham 
hemzesi değil ًْ ῾ kelimesinin ilk harfidir. Ülkemizde Ku‟rân-ı Kerim َأ Âsım kıraatinin 
Hafs rivayetine göre okunmakta ve yazılmakta olduğu için bu ayetin baĢındaki hemze 
istifham ya da nidâ‟ kabul edilmemiĢtir. Ancak hemzeden sonra gelen mîm harfini 
Ģeddesiz kabul eder, tahfif yaparsak o zaman karĢımıza iki yol çıkmaktadır. Birincisi 
hemzenin nidâ‟ harfi olması, ikincisi ise istifham edatı olmasıdır.2 Bu baĢlıkta nidâ‟ 
edatı olan hemzeden bahsedildiği için istifham olması durumu bir sonraki baĢlıkta ele 
alınacaktır. 

 Nâfi‟ (ö. 169/785) bu ayetteki hemzeyi nidâ‟ hemzesi olarak kabul etmekte olup 
sonra gelen mîmi tahfif yaparak, yani Ģeddesiz okumuĢtur.3 el-Ferrâ‟ (ö. 207/822), 
Kûfeli büyük âlim el-AʿmeĢ‟in (ö. 148-765) kıraat ilmini kendisinden öğrendiği büyük 
kurralardan Yahyâ b. Vessâb (ö. 103/721-722) ile kıraat imamlarından Hamza‟nın (ö. 
156/773) ayetin baĢında geçen ِْ َّ  ifadesindeki mîmi Ģeddesiz bir Ģekilde tahfif yaparak َأ
okuduklarını ve baĢtaki hemzenin nidâ‟ edatı olduğunu kabul ettiklerini belirtmekte 
olup kendisi de aynı görüĢü benimsemiĢtir.4 Bununla birlikte Ebû Ali el-Fârisî (ö. 
377/987) yedi kıraat imamından Ebû Maʿbed Abdullah b. Kesîr (ö. 120/738)‟in de bu 
görüĢte olduğunu aktarmaktadır.5 Ayrıca Ġmam Taberî (ö. 310/923)‟nin bildirdiğine 
göre bazı Mekkeli ve Medineli kurrâ‟lar ile Kûfelilerin geneli bu ayetteki hemzeyi nidâ‟ 
edatı olarak kabul etmiĢ, tahfif yaparak okumuĢlardır.6 Hemzenin bu ayette nidâ‟ 
manasında kabul edilmesiyle ayetin manası Ģöyle olmaktadır: 

 ﴿ِْ ٍَ ِ٘ٛ اىَِّزٝ َا َْٝسَر َْٕو  َََح َستِّٔ ُقْو  َْٝشُج٘ا َسْح َٗ َْٝحَزُس اْىاِّٰخَشَج  ََٗقاِئًَا  ِْٞو َساِجذًا  َّاَء اىَّ َ٘ َقاِّد  اّٰ َِ َىا ُٕ َٗاىَِّزٝ  َُ َُ٘ َْٝعَي  َِ
ََٝرَزمَُّش ُاُٗى٘ا اْىَاْىَثاِب﴾ ََا  َّ َُ ِا َُ٘  َْٝعَي

 “Ey âhiret kaygısıyla ve rabbinin rahmetine nâil olma ümidiyle gece 
vakitlerinde secde ederek, ayakta durarak kendini ibadete veren kişi, de ki: "Hiç 
bilenlerle bilmeyenler bir olur mu!" Doğrusu ancak akıl iz„an sahipleri bunu anlar.”  7  

                                                 
1 ez-Zümer 39/9. 
2 Ebû Bekr Muhammed b. el-Hasan b. Fûrek el-Ġsbehânî, Tefsîru İbni Fûrek min evveli Sûreti‟l-Mü‟minîn 

âhiri Sûreti‟s-Secde, thk. ʿAlâl Abdulkadir BendevîĢ (Suudi Arabistan: Câmiatü Ümmi‟l-Kurâ, 2009), 
310-311. 

3 Ebû Abdillâh Muhammed b. Abdillâh b. Îsâ el-Mürrî el-Kurtubî, Tefsîru‟l-Kur‟âni‟l-῾ Azîz, thk. Ebû 
Abdullah Hüseyin Ġbn AkâĢe - Muhammed b. Mustafa el-Kenz (Kahire: el-Fârûku‟l-Hadîse, 2002), 
4/105. 

4 Ebû Zekeriyyâ Yahyâ b. Ziyâd el-Ferrâ‟, Meʾâni‟l-Kur‟ân, thk. Ahmed Yusuf en-Necâtî vd. (Mısır: 
Dâru‟l-Mısriyye li‟t-Te‟lîf ve‟t-Terceme, ts.), 3/416; Ebû Ġshâk Ahmed b. Muhammed b. Ġbrâhîm es-
Sa„lebî, el-Keşf ve‟l-beyân ῾ an tefsîri‟l-Kur‟ân (Cidde: Dâru‟t-Tefsîr, 2015), 23/15; Ebû Abdillâh 
Muhammed b. Sa„d b. Menî„ el-Kâtib el-HâĢimî, et-Tabakâtü‟l-kübrâ, thk. Muhammed Abdulkadir 
ʿAtâ (Beyrut: Dâru‟l-Kütübi‟l-ʿĠlmiyye, 1990), 5/331; Mücteba Uğur, “A῾ meĢ”, Türkiye Diyanet 
Vakfı Diyanet İslam Ansiklopedisi (Ankara: Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları, 1991), 3/54. 

5 Ebû Alî Hasen b. Ahmed b. Abdilgaffâr el-Fârisî, el-Hücce li‟l-kurrâ‟i‟s-sebʾa, thk. Bedrüddin 
Kahvecî - BeĢîr Cevîcâbî (DımeĢk-Beyrut: Dâru‟l-Me‟mûn li‟t-Turâs, 1993), 6/92. 

6 Muhammed b. Cerîr et-Taberî, Câmi῾ u‟l-beyân ῾ an te‟vîli âyi‟l-Kur‟ân (Mekke: Dâru‟t-Terbiye ve‟t-
Turâs, ts.), 21/265-266. 

7ez- Zümer 39/9. 
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Hemzeye bu ayette nidâ‟ anlamı verenlerden geceleri ibadetle geçiren kimsenin Hz. 
Muhammed (sav) olduğunu kabul edenler vardır.1 

Ayrıca kaynaklarda geceleri ibadetle geçiren kimsenin Hz. Ebubekir, Hz. Ömer, 
Hz. Osman, ῾ Ammâr b. Yâsir. Ġbn Mes῾ ûd Selmân ve Süheyb olduğu da 
geçmektedir.2 

2.2. Ġstifham (Soru) Edatı Olarak Gelmesi 

Hemze bir Ģey hakkında bilgi almak amacıyla ister isim cümlesi olsun ister fiil 
cümlesi, Türkçedeki “-mı, -mi” anlamına gelecek Ģekilde bir cümlenin baĢına 
istifham/soru edatı olarak gelmektedir. Arap dilinde benzer kullanıma sahip istifham 
edatı olan َْٕو  ile aynı iĢlevi görmektedir. 

Daha önce nidâ‟ edatı olarak gelen hemze için örnek verilen Zumer Suresi 9. 
ayetinin evvelinde gelen hemze ile ilgili çeĢitli ihtilaflar olduğunda bahsedilmiĢ olup bu 
hemzenin istifham hemzesi olduğunu kabul edenlerin de bulunduğundan söz edilmiĢti. 
Eğer bu hemze istifham hemzesi olarak kabul edilirse anlam geceleri uyku vaktini 
ibadet ve tefekkürle geçiren kimse ile önceki ayette bahsedilen kâfirlerin aynı 
olmayacağı vurgulanmak istenmiĢtir. Takdîrî olarak bu ayette vurgulanmak istenen 
Ģudur: َّْذاًدا ِٔ َا ِْ َجَعَو ِىيَّ ََّ ٍِ َّا  ََٖزا اىَِّزٛ َرَمْش ُِّد َم َ٘ َقا ُٕ  ِْ ٍَ  geceleri ibadet eden kimse önceden“ َأ
zikretmiş olduğumuz Allah‟a şerikler koşan kimse gibi midir?”  3  

Kur‟ân-ı Kerim‟de hakiki manada istifham üslubu bulunmamaktadır. Çünkü 
istifham bilinmeyen bir mevzu hakkında soru sormak suretiyle bilgi edinmektir. Allah 
ise ezelden ebede kadar her Ģeyi bilmektedir.4 Kur‟ân-ı Kerim‟deki istifham hemzesi 
mecâzî olarak istifham anlamına sahip olup hakiki anlamı dıĢında çeĢitli gayeler için 
gelebilmektedir.5 Bunlar genel olarak Ģunlardır: 

1.1.1. Tesviye (eĢitleme) 

Hemze istifham anlamıyla birlikte eĢitleme/denklik anlamında da gelmektedir. Bu 
anlamda iki kiĢi, grup, olay veya durum kıyaslanarak ikisinin aynı olduğu dile 
getirilmektedir. Kur‟ân-ı Kerim‟i iyi bir Ģekilde anlamak için birçok yerde karĢımıza 
çıkan bu anlamdaki hemzenin ihtiva ettiği anlamı iyice kavramak gerekir.  

Bu hemze istifham hemzesi, yani soru edatı olup soru anlamı mecâzîdir. Bu 
anlamdaki hemze kullanıldığında soruyu soran tarafından -o sorunun cevabı olumlu 
olsun ya da olmasın- eĢitlik ve denklik anlamında kullanılmıĢtır. Tesviye hemzesi 

                                                 
1 Sa„îd Havvâ, el-Esâs fi‟t-tefsîr (Kahire: Dâru‟s-Selâm, 2003), 9/4917. 
2 el-Mâverdî, Tefsîru‟l-Mâverdî, 5/117; Ebû Muzaffer Mansûr b. Muhammed b. Abdulcebbar b. Ahmed 

el-Mervezî es-Semʿ ânî, Tefsîrü‟s-Semʾânî (Riyad: Daru‟l-Vatan, 1997), 4/461; Ebû Muhammed el-
Hüseyin b. Mesʿûd b. Muhammed b. el-Ferrâ‟ el-Beğavî, Tefsîru‟l-Beğavî, thk. Abdurrezak el-Mehdî 
(Beyrut: Dâru Ġhyâ‟i‟t-Turâsi‟l-ʿArabî, 1999), 4/81; Ebu‟l-Ferec Abdurrahman b. Ali b. Muhammed 
el-Cevzî, Zâdü‟l-mesîr fî ʾilmi‟t-tefsîr, thk. Abdurrezak el-Mehdî (Beyrut: Dâru‟l-Kütübi‟l-ʿArabî, 
2001), 4/10. 

3 Ebû Ġshâk Ġbrâhîm b. es-Serî b. Sehl ez-Zeccâc, Me῾ âni‟l-Kur‟ân ve i῾ râbuhû, thk. Abdulcelîl Abduh 
ġiblî (Beyrut: ῾ Âlemü‟l-Kütüb, 1988), 4/347. 

4 Ebû Caʿfer Muhammed b. Ahmed b. Nasr b. Hâleveyh el-Esbehânî, İʾrâbü kırâ‟âti‟s-sebʾ ve 
ʾilelühâ (Beyrut: Daru‟l-Kütübi‟l-ʿĠlmiyye, 2006), 415. 

5 el-Murâdî, el-Cena‟d-dânî fî hurûfi‟l-me῾ ânî, 31; el-Ensârî, Muğni‟l-lebîb ῾ an-kütübi‟l-eʾârib, 
1/1/15. 
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kullanıldığında kendisinden önce  َ٘اء َْٞد ُشْعِشٛ veya َس ٍَا َأْدِسٛ-ٍَا أَتاِىٜ-َى  kelimelerinden biri 
gelmektedir.1 

َُْدٍَا ُأَتاِىٜ  ًْ َقَعْذُخ َأُق  .        ”.Otursam da ayakta da dursam farketmez (eşittir)“   َأ

Ancak kendisinden önce daha çok  َ٘اء ًْ kelimesi gelmekte iken sonra da َس  atıf edatı أ
gelmektedir. Bu hemze kendisinden sonra gelen fiile de mastar anlamı vermektedir. 
Diğer bir ifadeyle bu hemze ile sonra gelen fiilin yerine o fiilin mastarı getirilirse anlam 
değiĢmemektedir.2 

ٌْ َء ِٖ ْٞ َ٘اء  َعَي َِ َمَفُشٗا َس َّ اىَّزٝ ٌْ﴿ِا ُٖ َّْزْسَذ َُ﴾ َا ُْ٘ ٍِ ُْٝإ ٌْ َىا  ُٕ ِْْزْس ٌْ ُذ ًْ َى  َا
“Küfre saplananlara gelince, onları uyarsan da, uyarmasan da, onlar için birdir, 
inanmazlar.” 3 
Ayet incelendiğinde ٌْ ُٖ َّْزْسَذ َ٘اء  ibaresinin baĢında gelen hemze edatından önce َءَا  َس
kelimesi gelmiĢtir. Sonrasında da atıf edatı olan ًْ َّْزَس gelmiĢtir. Kendisi de sonra gelen أ  أ
fiil ile birlikte mastar manasındadır. Yani “senin onları uyarman” Ģeklinde fiil ile 
birlikte mastar anlamına gelmektedir. Fiil cümlesi hemze ile birlikte mastar anlamında 
olup  َ٘اء  kelimesinin muahhar mübtedasıdır.4 َس

1.1.2. Takrir 
Bu anlamda gelen istifham hemzesi, muhatabın sübutunu veya nefyini bildiği bir 

mevzuyu tasdik etmesini ve onaylamasını sağlamak içindir.5 Adeta karĢıdaki kiĢi 
söylenen söze itiraz edemez ve ister istemez kabul etmek durumunda bırakılır. 

 ٌَ َٝ ٍَْش  َِ َٝا عَٞسٚ اْت  ُٔ َِٗاْر َقاَه اىّيّٰ َّْد﴿ ِٔ﴾ َءَا ُِ اىّيّٰ ِْ ُدٗ ٍِ  ِِ ْٞ َٖ َٜ ِاىّٰ ِّ َُٗا  ُقْيَد ِىيَّاِس اذَِّخُزّٜٗ 

“Allah, kıyamet günü şöyle diyecek: “Ey Meryem oğlu İsa! Sen mi insanlara, Allah‟ı 
bırakarak beni ve anamı iki ilâh edinin, dedin?”6 

Ayetin anlamı düĢünüldüğünde hemze edatı ayette istifham anlamıyla birlikte “Ey 
Meryem oğlu İsa! Sen insanlara, Allah‟ı bırakıp beni ve anamı ilah edinin, demedin.” 
Ģeklinde takrir anlamı da içermektedir. Aslında asıl vurgulanmak istenen anlam 
takrirdir. Bu ayetteki istifham cümlesinin Hz. Ġsa ve Hz. Meryem‟i ilah edinenlere bir 
tevbih (kınama) anlamında geldiği de söylenmektedir. Bu Ģekilde Hz. Ġsa da bunu iddia 
edenlere böyle bir Ģey emretmediği vurgulanarak temize çıkarılmıĢtır.7 

1.1.3. Tevbih (Kınama)  

Kınama anlamında gelen hemze Kur‟ân-ı Kerim‟de birçok ayette karĢımıza 
çıkmaktadır.  

...﴿ٌْ َْٕثُر َٖا...﴾ َاَاْر ٌْ ِت ََْرْعُر َٗاْسَر َٞا  ّْ ٌُ اىذ  َٞاِذُن ٌْ فٜ َح  َطَِّٞثاِذُن

“Dünyadaki hayatınızda güzelliklerinizi bitirdiniz mi, onların zevkini sürdünüz mü?”8 

                                                 
1 el-Murâdî, el-Cena‟d-dânî fî hurûfi‟l-me῾ ânî, 32. 
2 ed-Dekr, Muʾcemü‟l-kavâʾidi‟l-ʾArabiyye fi‟n-nahvi ve‟s-sarf, 536. 
3 el-Bakara 2/6. 
4 Muhyiddîn b. Ahmed Mustafa DervîĢ, İ῾ râbü‟l-Kur‟ân ve beyânuhû (Suriye: Dâru‟l-ĠrĢâd li‟Ģ-ġu‟ûni‟l-

Câmi῾ iyye, 1995), 1/28; Mahmud Sâfî, el-Cedvel fî i῾ râbi‟l-Kur‟ân ve sarfuhû ve beyânuhû me῾ a 
fevâdi‟n-nahviyye hâmme (DımeĢk-Beyrut: Dâru‟r-ReĢîd-Müessesetü‟l-Îmân, 1995), 1/48. 

5 el-Murâdî, el-Cena‟d-dânî fî hurûfi‟l-me῾ ânî, 32. 
6 el-Mâide 5/116. 
7 Ebü‟l-Kâsım Ġsmail b. Muhammedb. el-Fazl b. Ali el-Esbehânî, İʾrâbü‟l-Kur‟ân li‟l-Esbehânî (Riyad: 

Mektebetü‟l-Melik Fehdi‟l-Vataniyye, 1995), 108. 
8 el-Ahkâf 46/20. 
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Ayetin baĢında gelen hemze edatı aslında Türkiye‟de okutulan ve öğretilen ῾ Âsım b. 
Behdele (ö. 127/745) kıraati ile el-A῾ meĢ (ö. 148/765) ve Nâfi῾  b. Abdurrahman (ö. 
169/785) kıraatlarine göre okunmamaktadır. Ancak el-Hasanü‟l-Basrî (ö. 110/728) ve 
Ebû Ca῾ fer (ö. 130/747-48)‟e göre ise okunmaktadır.1 Okunduğunda buradaki hemze 
tevbih yani kınama anlamındadır.2 Bu ayette hitaba muhatap olanlar inanmayanlardır. 
Eğer ayetin baĢında hemze okunursa Allah Te῾ âlâ‟nın onları “Dünyadaki 
güzelliklerinizi tükettiniz. Sadece dünya için kullandınız.” Ģeklinde azarladığı anlamına 
gelmektedir. 

1.1.3.1.Tahkik  

Ġstifham hemzesi bazı durumlarda anlatılmak istenen konuyu desteklemek için de 
gelebilmektedir. 

 ٌْ َُ َساِح َأَىْسُر َِ ُتُط٘ َِٞ َّْذٙ اْىَعاَى ََٗأ َٝا ...  َََطا ِْ َسِمَة اْى ٍَ َْٞش   3َخ

“Siz at binicilerinin en hayırlıları ve âlemlerin en cömert olanları değil misiniz?” 

Yukarıdaki beyit incelendiğinde kastedilen “Siz gerçekten binicilerin en hayırlısı ve 
âlemlerin en cömert olanlarısınız.” anlamıdır. Çünkü buradaki hemzenin ifade ettiği 
anlam nefiy anlamıdır. Ondan sonra da nefiy anlamı ifade eden َْٞس  .nâkıs fiili gelmiĢtir َى
Ġki nefiy peĢ peĢe geldiğinde müspet anlam ifade etmektedir.4 

1.1.4. Tehdit 

 Ġstifham hemzesi Kur‟ân-ı Kerim‟in bazı ayetlerinde Allah‟ın inanmayanlara karĢı 
tehdidi anlamında da kullanılmıĢtır.5 

﴿ٌْ َِ﴾ َاَى َّىٞ ِْٖيِل اْىَا ُّ 
“Biz öncekileri helak etmedik mi?”6 

Ayetin anlamı düĢünüldüğünde inanmayanlar için “Sizden öncekileri helak ettik. Eğer 
dosdoğru yol olan İslam dinini kabul etmezseniz sizi de helak edebiliriz.” Ģeklinde bir 
tehdit içerdiği anlaĢılacaktır. Sureye bakıldığında sonra gelen ayetler de bu anlamı teyit 
etmektedir.7 

1.1.5. Hatırlatma (Tezkir)  
Hemzenin hakiki anlamı olan soru/istifham anlamının dıĢındaki mecâzî 

anlamlarından biri de tezkîr yani hatırlatmadır. Bu anlamda geldiğinde muhataba 
geçmiĢte olmuĢ bir Ģey hatırlatılmak istenmektedir.8 

﴿ٌْ ﴾َِٝجْذ َاَى َٝرٞـًَا َفاّّٰٰٗٙ  َك 
“Seni yetim bulup da barındırmadı mı?”9 

                                                 
1 el-Ferrâ‟, Meʾâni‟l-Kur‟ân, 3/54. 
2 Ebû Caʿfer Ahmed b. Muhammed b. Ġsmail b. Yunus en-Nehhâs, İʾrâbü‟l-Kur‟ân li‟n-Nehhâs 

(Beyrut: Daru‟l-Kütübi‟l-ʿĠlmiyye, 2000), 4/110. 
3 Numan Muhammed Emin Tâhâ, Dîvânu Cerîr bi şerhi Muhammed bin Habîb (Mısır: Dâru‟l-Meʿârif, 

ts.), 1/85. 
4 el-Ensârî, Muğni‟l-lebîb ῾ an-kütübi‟l-eʾârib, 1/1/16. 
5 el-Murâdî, el-Cena‟d-dânî fî hurûfi‟l-me῾ ânî, 33. 
6 El-Mürselât 77/16. 
7 Ebu‟l-Hasan Mukâtil b. Süleyman b. BeĢîr el-Belhî, Tefsîru Mukâtil bin Süleyman (Beyrut: Dâru 

Ġhyâ‟i‟t-Turâs, 2002), 4/544. 
8 el-Murâdî, el-Cena‟d-dânî fî hurûfi‟l-me῾ ânî, 33. 
9 ed-Duhâ 93/6. 
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Ayete bakılacak olursa Allah Peygamberimize (sav) Risâlet‟ten önce çocukluk 
dönemlerindeki nimetlerini sayarak yetimken kendisi tarafından kendisine himaye 
edildiği hatırlatılmıĢtır.1 

1.1.6. Emir 

Ġstifham hemzesinin mecâzî olarak geldiği diğer bir anlamı da emirdir. Bu kısımda 
soru üslubuyla kiĢiye yapması gereken Ģey emredilir. Türkçede yapılması istenen bir 
iĢin hemen yerine getirilmesi isteniyorsa muhataba “daha ne bekliyorsun?” 
denmektedir. Arapçada da istifham hemzesi cümleye emir anlamı katabilmektedir. Bu 
sebeple bu iki üslup birbirine benziyor, denilebilir. 

 َِ ّٞ ٍِّ َٗاْىُا َِ ُاُٗ۫ذ٘ا اْىِنَراَب  َُٗقْو ِىيَّزٝ ...﴿ٌْ َُْر  ...﴾َءَاْسَي
Kendilerine kitap verilenlere ve ümmîlere de ki: “Siz de İslâm‟ı kabul ettiniz mi?”2 
Ayette vurgulanmak istenen asıl anlam kendilerine kitap verilenlere Ġslam‟a girmeleri 
emridir.3 

1.1.7. Ta῾ accüb (ġaĢkınlık OluĢturma) 
Ġstifham hemzesi muhatapta bir ĢaĢkınlık oluĢturup onu hayrete düĢürmek için de 

gelebilmektedir.4 
﴿ٌْ َْٞف َفَعَو َست َل تأْصَحاِب اْىفِٞو﴾ َاَى  َذَش َم

“Rabbinin, fil sahiplerine (bir fille desteklenmiş orduya) ne yaptığını görmedin mi?”5 
Ayette Allah fil ile desteklenmiĢ devasa Ebrehe ordusunu nasıl helak ettiğini ta῾ accüb 
üslubu kullanarak dile getirmiĢtir. 

1.1.8. Ġnkâr 
Ġstifham yoluyla inkâr üslubu el-Ġnkâru‟l-iptâlî ve el-Ġnkâru‟t-tevbîhî olmak üzere 

iki kısma ayrılmaktadır.6 
a) el-Ġnkâru‟l-iptâlî: Ġstifham hemzesi kaldırıldığında bahsedilen Ģeyin yalandan 
ibaret olup bunu iddia edenin de yalancı olduğunun vurgulandığı hemzedir.7 

َْٞس﴿ ُٓ...﴾ َاَى ُٔ ِتَناٍف َعْثَذ  اىّيّٰ
“Allah, kuluna yetmez mi?”8 

Ayetin baĢında gelen istifham hemzesi okunmadığında “Allah kuluna yetmez.” 
Anlamı çıkmaktadır. Bu durum muhal olup bunu iddia eden kiĢi de yalancı 
olmaktadır. Dolayısıyla buradaki hemze el-inkâru‟l-iptâlî anlamındadır. 
b) el-Ġnkâru‟t-tevbîhî: Bu kısımda bahsedilen durum hemzeyi yok saydığımızda 
mevcuttur. Ancak bu durumun faili kınanmaktadır.9 

﴿َُ َُ﴾ َاَذْعُثُذٗ ِْْحُر٘  ٍَا َذ
“Yonttuğunuz putlara mı tapıyorsunuz?”10 

Bu ayette Hz. Ġbrahim‟in elleriyle yaptıkları putlara tapan kavminden bahsedilmiĢtir. 
Ayet incelenecek olursa baĢındaki istifham hemzesi silindiğinde “Yonttuğunuz 

                                                 
1 et-Taberî, Câmi῾ u‟l-beyân ῾ an te‟vîli âyi‟l-Kur‟ân, 24/487. 
2 Âl-i ῾ Ġmrân 3/20. 
3 ez-Zeccâc, Me῾ âni‟l-Kur‟ân ve i῾ râbuhû, 5/390. 
4 el-Murâdî, el-Cena‟d-dânî fî hurûfi‟l-me῾ ânî, 33; el-Ensârî, Muğni‟l-lebîb ῾ an-kütübi‟l-eʾârib, 

1/1/17. 
5 el-Fîl 105/1. 
6 el-Ensârî, Muğni‟l-lebîb ῾ an-kütübi‟l-eʾârib, 1/1/16; Muhammed b. Salih b. Muhammed el-ʿ 

Useymîn, Muhtasaru Muğni‟l-lebîb ʾan kütübi‟l-eʾârib (Riyad: Mektebetü‟r-RüĢd, 2006), 8. 
7 ed-Dekr, Muʾcemü‟l-kavâʾidi‟l-ʾArabiyye fi‟n-nahvi ve‟s-sarf, 536. 
8 ez- Zümer 39/36. 
9 ed-Dekr, Muʾcemü‟l-kavâʾidi‟l-ʾArabiyye fi‟n-nahvi ve‟s-sarf, 536. 
10 es-Sâffât 37/95. 
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1 et-Taberî, Câmi῾ u‟l-beyân ῾ an te‟vîli âyi‟l-Kur‟ân, 24/487. 
2 Âl-i ῾ Ġmrân 3/20. 
3 ez-Zeccâc, Me῾ âni‟l-Kur‟ân ve i῾ râbuhû, 5/390. 
4 el-Murâdî, el-Cena‟d-dânî fî hurûfi‟l-me῾ ânî, 33; el-Ensârî, Muğni‟l-lebîb ῾ an-kütübi‟l-eʾârib, 

1/1/17. 
5 el-Fîl 105/1. 
6 el-Ensârî, Muğni‟l-lebîb ῾ an-kütübi‟l-eʾârib, 1/1/16; Muhammed b. Salih b. Muhammed el-ʿ 

Useymîn, Muhtasaru Muğni‟l-lebîb ʾan kütübi‟l-eʾârib (Riyad: Mektebetü‟r-RüĢd, 2006), 8. 
7 ed-Dekr, Muʾcemü‟l-kavâʾidi‟l-ʾArabiyye fi‟n-nahvi ve‟s-sarf, 536. 
8 ez- Zümer 39/36. 
9 ed-Dekr, Muʾcemü‟l-kavâʾidi‟l-ʾArabiyye fi‟n-nahvi ve‟s-sarf, 536. 
10 es-Sâffât 37/95. 
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putlara tapıyorsunuz.” anlamı çıkmaktadır. Onlar gerçekten putlara tapıyorlardı. 
Ayrıca Allah tarafından azarlandıkları anlamı da çıkmaktadır. Bu sebeple buradaki 
hemze el-inkâru‟t-tevbîhî anlamındadır. 

1.1.9. Alaya Alma (Ġstihzâ‟/Tehekküm) 
Bazen istifham hemzesi geldiği kelamda alaya alma (istihzâ‟/tehekküm) anlamına 

da gelebilmektedir.1 
ُْٞة  َٝا ُشَع ٍَا َّشُّٰإا...﴾ َاَصيُّٰ٘ذَل﴿َقاُى٘ا  َْا  َ٘اِى ٍْ َّْفَعَو فٜ َا  ُْ ْٗ َا َّا َا َْٝعُثُذ اَّٰتاُؤ ٍَا  َّْرُشَك   ُْ ٍُُشَك َا  َذْأ

Dediler ki: “Ey Şu‟ayb! Babalarımızın taptığını yahut mallarımız hakkında dilediğimizi 
yapmayı terk etmemizi sana namazın mı emrediyor.”2 
Ayette kavminin Hz. ġuayb‟ın namazıyla dalga geçerek hafife aldığı anlamı 
bulunmaktadır.

                                                 
1 ed-Dekr, Muʾcemü‟l-kavâʾidi‟l-ʾArabiyye fi‟n-nahvi ve‟s-sarf, 537. 
2 Hûd 11/87. 
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SONUÇ 

Bu çalıĢmada Arap dilinde son derece önemli olan edatlardan biri olan hemze edatı 
örnekler eĢliğinde açıklanmaya çalıĢılmıĢtır. Ayrıca bu edat ile ilgili Arap dil 
âlimlerinin ihtilaf ettiği bazı konular da gözler önüne serilmiĢtir. Bunlarla birlikte 
Kur‟an-ı Kerim‟de bazı ayetler üzerine hemze edatıyla alakalı ihtilaflara da 
değinilmiĢtir. Özellikle Zümer Suresi 9. ayetinde geçen hemzenin nidâ‟ hemzesi olup 
olmadığı konusunda dil âlimlerinin ihtilafının olduğu görülmüĢtür. 

Hemze istifham anlamında geldiğinde hakiki anlamının dıĢına çıkarak mecâzî 
anlamda kullanıldığında çeĢitli anlamlara gelmektedir. Makalede istifham hemzesinin 
mecâzî anlam içerdiğinde tesviye, takrir, tevbih, tahkik, tehdit, hatırlatma (tezkir), emir, 
taaccüb, inkâr ve alaya alma (istihzâ‟/tehekküm) gibi anlamlara geleceği de gözler 
önüne serilmiĢtir. 
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ilahi emirler ve yasaklar bütünü olduğundan Ġslam dini hayatı bütün yönleriyle bir bütün 
olarak ele almıĢ hayatın her alanında insana yardımcı olmayı, ona rehberlik, kılavuzluk 
etmeyi ve onu mutluluğa ulaĢtırmayı amaç edinmiĢtir. Bu sebeple bireylerin inanç dünyası ve 
ibadet hayatı dinin ilgi alanına girdiği gibi yeme içme, giyinme süslenme, eğlence dinlenme, 
aile içi iliĢkiler ve cinsel hayat, sosyal hayat ve beĢeri iliĢkiler gibi değiĢik alanlar da dinin ilgi 
sahasına girmektedir ve din bütün bu alanlarda bir takım düzenlemeler öngörmüĢtür. Bu 
sebeple din inancı güçlü, dini emirlere ve kurallara bağlı olan kimselere dindar ya da 
mütedeyyin, dindar olma durumuna da dindarlık denilmiĢtir. Dindarlık; herhangi bir dinin, 
inanç ve öğretilerinin belli bir zaman ve Ģartlarda belli bir kiĢi, grup ya da toplum tarafından 
yaĢanması olarak da tanımlanır. Tanımdan hareketle dindarlığın hem bireysel hem de 
toplumsal etkileri olduğu söylenebilir. Dinin temel unsurlarından olan inanç esaslarının ve 
ibadetlerin hazzını ve zevkini duyumsayabilmek dinin diğer alanlara iliĢkin koyduğu helal ve 
haram sınırlarına uygun bir hayat yaĢamayla doğrudan iliĢkilidir. Ancak günümüzde oldukça 
farklı dindarlık anlayıĢları ve görünümleri ortaya çıkmaya baĢlamıĢtır. Tebliğimizde inanç, 
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GÜNÜMÜZDE DEĞİŞEN DİNDARLIK ANLAYIŞI ÜZERİNE
 .....................................................................................  Prof. Dr. Selim ÖZARSLAN

Religion is the set of rules that regulate the relationship of the individual with God, 
human and other beings and direct his life. In other words, religion is the divine rules that 
Almighty Allah revealed through prophets in order to direct people to good and beautiful and 
to prevent bad and ugly behaviors. The main purpose of religion is to lead people to happiness 
in their lives both in this world and in the next. Since religion is a set of divine orders and 
prohibitions sent to humanity by Allah, the religion of Islam has dealt with life as a whole 
with all its aspects and aimed to help people in every aspect of life, to guide and guide them, 
and to bring them happiness. For this reason, people's world of belief and life of worship are 
within the scope of religion, as well as various fields such as eating and drinking, dressing, 
entertainment, rest, family relations and sexual life, social life and human relations, and 
religion has some regulations in all these areas has predicted. For this reason, those who have 
a strong religious belief and adhere to religious orders and rules are called religious or devout, 
and the state of being religious is called religiosity. Piety; It is also defined as the living of any 
religion, beliefs and teachings by a certain person, group or society at a certain time and under 
conditions. Based on the definition, it can be said that religiosity has both individual and 
social effects. Being able to feel the pleasure and enjoyment of the principles of belief and 
worship, which are the basic elements of religion, is directly related to living a life in 
accordance with the halal and haram limits set by religion in other fields. However, today, 
quite different understandings and views of religiosity have begun to emerge. In our paper, it 
is tried to create new perceptions of religiosity by evacuating the dimensions of religion and 
religiosity, which are the dimensions of belief, worship, treatment and morality, especially the 
dimension of belief based on knowledge and emotion, the dimension of worship that regulates 
the relationship of the individual with himself and his creator, and the transaction and moral 
dimension that is predicted to affect social life, and We will point out the possible individual 
and social drawbacks of this. 

Keywords: Theology, Religion, Religiosity, Scope of Religiosity, Understanding of 
Religiosity. 

1.Kavramsal Çerçeve: Din ve Dindarlık Kavramları 

Din, Yüce Allah‟ın insanları iyi ve güzele yöneltmek, kötü ve çirkin davranıĢlardan 
alıkoymak için peygamberler aracılığıyla bildirdiği ilahi kurallardır. BaĢka bir değiĢle din, 
bireyin, Tanrı, insan ve diğer varlıklarla iliĢkisini düzenleyen ve dünya hayatına yön veren 
kurallar bütünüdür.1 Ġslâmî kaynaklara göre de din, “Akıl sahiplerini kendi hür iradeleriyle 
peygamberlerin getirdiklerini kabul etmeye davet eden ilâhî emirler manzumesi” olarak 
tanımlanmıĢtır.2 Dinin temel hedefi, insanları hem bu dünyadaki hem de öteki dünyadaki 
yaĢamlarında mutluluğa /saadete ulaĢtırmaktır.3  

Din, Allah tarafından insanlığa gönderilmiĢ ilahi emirler ve yasaklar bütünü olduğundan 
Ġslam dini, dünya hayatını bütün yönleriyle bir bütün olarak ele almıĢ hayatın her alanında 
insana yardımcı olmayı, ona rehberlik, kılavuzluk etmeyi ve onu mutluluğa ulaĢtırmayı amaç 
edinmiĢtir. Bu sebeple bireylerin inanç dünyası ve ibadet hayatı dinin ilgi alanına girdiği gibi 
                                                           
1 KürĢat Demirci, “Din”, İslam‟da İnanç, İbadet ve Günlük Yaşayış Ansiklopedisi, (Ġstanbul: ĠFAV Yayınları, 
2006), I, 407. 
2 Seyyid ġerif Ali b. Muhammed Cürcanî, Kitabü‟t-Ta‟rifât, (Beyrut: Daru‟l-Kütübi‟l-Ġlmiyye, 1416/ 1995), 105. 
3 Adududdin Abdurrahman b. Ahmed Ġcî, el-Mevâkıf fî İlmi„l-Kelâm, (Beyrut: Alemü‟l-Kütüb, trs.), 8. 
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yeme içme, giyinme süslenme, eğlence dinlenme, aile içi iliĢkiler ve cinsel hayat, sosyal hayat 
ve beĢeri iliĢkiler gibi değiĢik alanlar da dinin ilgi sahasına girmektedir ve din bütün bu 
alanlarda bir takım düzenlemeler öngörmüĢtür. Bu sebeple dini inancı güçlü, dini emirlere ve 
kurallara bağlı olan kimselere dindar ya da mütedeyyin, dindar olma durumuna da dindarlık 
denilmiĢtir. Dindar kelimesi Arapça “din” kelimesiyle Farsça “dar” kelimelerinden 
oluĢmuĢtur.1 Arapça‟da ed-diyâne ve “diyânet” Ģeklinde ifade edilen dindarlık, bir dinin 
gereklerine uymak demektir. Dindarlık; herhangi bir dinin, inanç ve öğretilerinin belli bir 
zaman ve Ģartlarda belli bir kiĢi, grup ya da toplum tarafından yaĢanması olarak da tanımlanır. 
Tanımdan hareketle dindarlığın hem bireysel hem de toplumsal etkileri olduğu 
söylenebilir.2 Dinin temel unsurlarından olan inanç esaslarının ve ibadetlerin hazzını ve 
zevkini duyumsayabilmek dinin diğer alanlara iliĢkin koyduğu helal ve haram sınırlarına 
uygun bir hayat yaĢamayla doğrudan iliĢkilidir.  

Kur‟an-ı Kerim‟de ister inanç ister ibadet ve isterse cinsel ve sosyal hayat için olsun 
konulan helal ve haramlar, birçok ayette3 Allah‟ın sınırları (hududullah) olarak anıldıklarından 
onlara riayet ederek yaĢamak dindarlığın en önemli göstergelerindendir.  

ًِ اىشََّف َْٞيَخ اىصَِّٞب ٌْ َى ُّْفَسُنُأِدوَّ َىُن َُ َأ ٌْ َتْخَتبُّ٘ ُْْت ٌْ ُم ُٔ َأَُّن ٌَ اىيَّ َّ َعِي ُٖ ٌْ ِىَجبٌط َى ُّْت ََٗأ  ٌْ َّ ِىَجبٌط َىُن ُٕ  ٌْ ٌْ ُث ِإَىٚ َِّسبِئُن ُْٞن ٌْ َفَتبَة َعَي
َٗاْشَشُث٘ا َدتَّٚ َٝ َُٗمُي٘ا   ٌْ ُٔ َىُن ٍَب َمَتَت اىيَّ َٗاْثَتُغ٘ا   َّ ُٕ َُ َثبِشُشٗ ٌْ َفبْىآ ُْْن َِ اْىَفْجِش ََٗعَفب َع ٍِ َِ٘د  ِْٞط اْىَؤْس َِ اْىَخ ٍِ ُْٞط اْىَؤْثَُٞض  ٌُ اْىَخ َِ َىُن َتَجَّ

َََسبِجِذ  َُ ِفٜ اْى ٌْ َعبِمُف٘ ُّْت ََٗأ  َّ ُٕ ََٗىب ُتَجبِشُشٗ ِْٞو  ًَ ِإَىٚ اىيَّ ُّ٘ا اىصَِّٞب َّ َأِت َٕبِتْلَك ُث ِٔ َفَيب َتْقَشُث٘ ُٔ آَٝ ُدُذُٗد اىيَّ ُِ اىيَّ ِٔ ِىيَّبِط َمَزِىَل َُٝجِّ بِت
َُ ٌْ َٝتَُّق٘ ُٖ  َىَعيَّ

“Oruç gecesinde kadınlarınıza yaklaşmak size helâl kılındı.[51] Onlar, size örtüdürler, 
siz de onlara örtüsünüz.[52] Allah, (Ramazan gecelerinde hanımlarınıza yaklaşarak) 
kendinize zulmetmekte olduğunuzu bildi de tövbenizi kabul edip sizi affetti. Artık eşlerinize 
yaklaşın ve Allah‟ın sizin için yazıp takdir etmiş olduğu şeyi arayın. Şafağın aydınlığı gecenin 
karanlığından ayırt edilinceye (tan yeri ağarıncaya) kadar yiyin, için. Sonra da akşama kadar 
orucu tam tutun. Bununla birlikte siz mescitlerde itikâfta iken eşlerinize yaklaşmayın. Bunlar, 
Allah‟ın koyduğu sınırlardır. Bu sınırlara yaklaşmayın. Allah, kendine karşı gelmekten 
sakınsınlar diye, âyetlerini insanlara böylece açıklar.” (Bakara 2/ 187) 

ٍَ ًْٞئاىطََّيبُق  َّ َش ُٕ َُ٘ ُْٞت َّب آَت ٍِ ُْ َتْؤُخُزٗا  ٌْ َأ ََٗىب َِٝذوُّ َىُن  ٍُ ْٗ َتْسِشٌٝخ ِثِئْدَسب ََْعُشٍٗف َأ ٍَْسبٌك ِث ُِ َفِئ ََب شََّتب ُْ ََٝخبَفب َأىَّب ُِٝقٞ ب ِإىَّب َأ
ََب ِف ِٖ ْٞ ِٔ َفَيب ُجَْبَح َعَي ََب ُدُذَٗد اىيَّ ٌْ َأىَّب ُِٝقٞ ُْ ِخْفُت ِٔ َفِئ ِٔ َفُؤَٗىِئَل ُدُذَٗد اىيَّ ِْ ََٝتَعذَّ ُدُذَٗد اىيَّ ٍَ َٗ َٕب  ِٔ َفَيب َتْعَتُذٗ ِٔ ِتْيَل ُدُذُٗد اىيَّ ََب اْفَتَذْد ِث ٞ

( َُ َُ٘ ٌُ اىظَّبِى ُٕ222ََ ِٖ ْٞ َٖب َفَيب ُجَْبَح َعَي ُْ َطيََّق ُٓ َفِئ َْٞش ًْٗجب َغ ِْْنَخ َص ِْ َثْعُذ َدتَّٚ َت ٍِ  ُٔ َٖب َفَيب َتِذوُّ َى ُْ َطيََّق ُْ ( َفِئ َََّب َأ  ُْ ُْ ََٝتَشاَجَعب ِإ ب َأ
ََب  َُ ُحُدوَد اللَِّهُِٝقٞ َُ٘ ًٍ َْٝعَي ْ٘ َٖب ِىَق ِٔ َُٝجُِّْ َِٗتْيَل ُدُذُٗد اىيَّ  

“(Dönüş yapılabilecek) boşama iki defadır. Sonrası, ya iyilikle geçinmek, ya da 
güzellikle bırakmaktır. (Evlilikte) tarafların Allah‟ın belirlediği ölçüleri koruyamama 
endişeleri dışında kadınlara verdiklerinizden (boşanma esnasında) bir şeyi geri almanız, 
sizin için helâl olmaz. Eğer onlar Allah‟ın belirlediği ölçüleri gözetmeyecekler diye endişe 
ederseniz, o zaman kadının (boşanmak için) bedel vermesinde ikisine de günah yoktur. 
Bunlar Allah‟ın koyduğu sınırlardır. Sakın bunları aşmayın. Allah‟ın koyduğu sınırları kim 
aşarsa, onlar zalimlerin ta kendileridir. 229.Eğer erkek karısını (üçüncü defa) boşarsa, kadın, 
onun dışında bir başka kocayla nikâhlanmadıkça ona helâl olmaz. (Bu koca da) onu boşadığı 
                                                           
1 Komisyon, Türkçe Sözlük, (Ankara: Türk Dil Kurumu Yayınları, 2005),10. Baskı, 533. 
2 http://psikolezyum.com/dindarlik-psikolojisi/ e. tarihi: 9.11. 2019. 
3 Bakara 2/187, 229, 230; en-Nisa 4/13. 
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takdirde, onlar (kadın ile ilk kocası) Allah‟ın koyduğu ölçüleri gözetebileceklerine 
inanıyorlarsa tekrar birbirlerine dönüp evlenmelerinde bir günah yoktur. İşte bunlar Allah‟ın, 
anlayan bir toplum için açıkladığı ölçüleridir.” Bakara 2/230) 

ُْ٘ص ِتْلَك ُحُدوُد اللَِّه  ََٗرِىَل اْىَف َٖب  َِ ِفٞ َٖبُس َخبِىِذٝ ّْ َٖب اْىَؤ ِْ َتْذِت ٍِ ُٔ َجَّْبٍد َتْجِشٛ  ُٔ ُْٝذِخْي ََٗسُسَ٘ى  َٔ ِْ ُِٝطِع اىيَّ ٍَ ٌَُٗ   اْىَعِظٞ

“İşte bu (hükümler) Allah‟ın koyduğu sınırlarıdır. Kim Allah‟a ve Peygamberine itaat 
ederse, Allah onu, içinden ırmaklar akan, içinde ebedî kalacakları cennetlere sokar. İşte bu 
büyük kurtuluş ve başarıdır.” (en-Nisâ 4/13) 

Çünkü dinin ana kaynağı Kur’an sürekli olarak iman eden ve salih amel 
iĢleyenlerin kurtulacağını belirterek imanın davranıĢsal ve etki boyutuna vurgu 
yapmıĢtır.1  

 َُ ِْْفُق٘ ُٝ ٌْ ُٕ َّب َسَصْقَْب ٍِ َٗ َُ اىصََّيبَح  َُ٘ ُِٝقٞ َٗ ِْٞت  َُ ِثبْىَغ ٍُِْ٘ َِ ُْٝؤ ِْ َقْجِيَل 3)اىَِّزٝ ٍِ ِّْضَه  ٍَب ُأ َٗ َْٞل  ِّْضَه ِإَى ََب ُأ َُ ِث ٍُِْ٘ َِ ُْٝؤ َٗاىَِّزٝ  )
( َُ ٌْ ُِٝ٘قُْ٘ ُٕ 4ََُِٗثبْىآِخَشِح  َُْفِيُذ٘ ٌُ اْى ُٕ َُٗأَٗىِئَل   ٌْ ِٖ ِْ َسثِّ ٍِ ًُٕذٙ  ( ُأَٗىِئَل َعَيٚ   

 “Onlar (Müttakiler) gayba inanırlar, namaz kılarlar, kendilerine verdiğimiz maldan 
Allah yolunda harcarlar. Yine onlar sana indirilene ve senden önce indirilene iman ederler, 
ahiret gününe de kesinkes inanırlar. İşte onlar Rabbinden gelen bir hidayet üzeredirler ve 
kurtuluşa erenler de ancak onlardır.” (el- Bakara 2/ 3-5) 

Ġnanç, iman ve ibadetler inanan bireyin Allah‟a karĢı kulluğunu ve bağlılığını 
simgeleyen bir anlama sahip olduğu gibi, dinin bir takım amaçlarla koyduğu sınır ve 
yasaklara uymak da yine dindarlığın yani Allah‟a karĢı gösterilmesi gereken bağlılık ve 
kulluğun bir gereğidir. Bu sebeple dini metinlerde farzları yerine getirme ile haramlardan 
kaçınma aynı düzeyde ele alınmıĢ, hatta birçok yerde dinin koyduğu haramlardan kaçınma 
daha önemli görülmüĢtür.2  Yani inanç, ibadet, muamelat ve ahlak ilkeleriyle din bir bütündür 
ve dindarlık bu bütünden oluĢan insanı bir tutumdur.  

Biz bu tebliğimizde inanç, ibadet, muamelat ve ahlak boyutu olan dinin ve dindarlığın 
bu boyutlardan bazılarının özellikle bilgi ve duyguya dayanan inanç boyutunun, bireyin 
kendisi ve yaratıcısıyla olan iliĢkisini düzenleyen ibadet boyutunun, toplumsal hayatı 
etkilemesi öngörülen muamelat ve ahlaki boyutunun içinin boĢaltılarak yeni dindarlık 
algılarının oluĢturulmaya çalıĢıldığına ve bunun muhtemel tehlikelerine değineceğiz. Bilindiği 
gibi din ile dindarlık anlayıĢı ya da dindarlık algısı arasında fark vardır. Din anlayıĢından 
kastımız ise Yüce Allah tarafından peygamberler aracılığıyla gönderilen dinin yani ilahi kural 
ve emirlerin insanlar tarafından içinde bulundukları sosyo-kültürel çevre ve sosyo-ekonomik 
Ģartlara göre anlama, algılama ve yorumlama biçimleridir. Din ile din anlayıĢı veya dinin 
anlaĢılması birbirinden farklıdır. Din, bütün insanlara hitap ettiğinden dolayı evrenselken, din 
ve dindarlık anlayıĢı bireyseldir.  

2. Dindarlık ve Dindarlık AnlayıĢını Ortaya Çıkaran ÇeĢitli Unsurlar 

 

                                                           
1 Bakara 2/3; Yunus 10/9; Taha 20/112; Hud,11/23; Ankebut, 29/7; 9; Fatır 35/7; Beyyine 98/7 vb. 
2 Vecdi Akyüz, “Haramlar ve Helaller”, İslam İbadet Esasları, EskiĢehir: Anadolu Üniversitesi Yayınları, 2016, 
232.  
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 Ülkemizde ve Müslüman ülkelerde farklı dindarlık anlayıĢları ortaya çıkmaya 
baĢlamıĢtır. Ġnananını dünyada ve öte dünyada mutluluğa ulaĢtıracak doğru ve sağlıklı bir din 
ve dindarlık algısının oluĢmasında birçok faktör rol oynamaktadır. Bunlardan bazılarını 
Ģunlardır. 

1. Din bilginleri ve onların sahip oldukları dini anlama, yorumlama ve yaĢayan 
hayata aktarmadaki yöntem ve usulleri önem arz etmektedir.  

2. Din eğitim ve öğretiminin parçacı değil, bütüncül bir yöntemle yapılıp- 
yapılmaması 

3. Dinî Eğitim ve Öğretimle uğraĢan öğretmen ve akademisyenlerle din 
hizmetinde bulunan Müftü, Vaiz, Ġmam-Hatip gibi bireylerin dini yaĢamadaki örneklikleri. 

4. Ġçinde yaĢanılan sosyo- kültürel ve sosyal çevrenin dine ve dinî değerlere 
bakıĢı ve olumlu ya da olumsuz yaklaĢımı. 

5. Hayatımızı idame ettirmemiz için rızık kazandığımız sosyo- ekonomik 
çevrenin dine ve dinin ekonomik hayat için belirlediği ilkelere (temiz gıda, helal kazanç, 
ribaya değil, alıĢveriĢe dayalı ticaret vb.) bakıĢı ve yaklaĢımı. 

6. Doğal gaz, petrol gibi yeraltı madenleri ve iktidarla zenginleĢen Müslüman 
ülke vatandaĢlarının sekülerleĢmeleri yani dünyevileĢmeleri. 

7. Çağın psikolojik hastalığı haline gelen gösteriĢçilik ya da teĢhircilik. 
8. Dini metinlere literal/ lafızcı bir biçimde yaklaĢan dinî grupların din anlayıĢları 

ile ġiî-Ġsmailîlerin ve onların yolundan giden grupların batınî/ ezoterik din yorumları.1 El-
Kaide, Boko Haram2, eĢ- ġebab, en- Nusra, Taliban, DaeĢ, Selefilik gibi dinî naslara literal bir 
yöntemle yaklaĢan, bu yaklaĢımlarından ötürü yasakları ve Ģiddeti önceleyen, bireyin irade 
özgürlüğüne sınırlama getiren sözde Ġslâmcı örgütlerin din yorumları ile ġiî- Ġsmailîlerin ve 
onların yolundan giden grupların ezoterik/ gizemli, batınî, gizli ve keyfi din yorumları3 bazı 
kiĢileri özellikle gençleri Ġslam‟dan uzaklaĢtırarak farklı din algılarına özellikle deizme 
yönelmelerine neden olmaktadır.4  

Günümüzde din ve dindarlık maalesef bireyin inanç, muamelat ve ahlak dünyasını 
düzenleyen ilkelerden daha çok ibadet hayatını ilgilendiren bazı amelî pratiklere 
indirgenmiĢtir. 

                                                           
1 Ġsmailiyye diğer adıyla Bâtıniyye, nasların literal/zâhirî manalarını kabul etmeyen, gerçek anlamları ancak 
Tanrı ile iliĢki kurabilen “mâsum imam”ın bilebileceği temel görüĢünü benimseyen aĢırı fırkaların ortak adıdır. 
Bk: Avni Ġlhan, “Bâtiniyye” DİA, (Ġstanbul: 1992), c. 5, 190. Diğer bir tanıma göre de Bâtınîlik, her zâhirin bir 
bâtını olduğunu ve Kur‟an ile hadislerin ancak te‟vil yoluyla anlaĢılabileceğini ileri süren fırkalara V. asırdan 
itibaren verilen ortak isimdir. Bk. ġerefuddin, “Bâtınilik Tarihi” Darü‟l-Funun İlahiyat Fakültesi Mecmuası, 
1928, c. 2, Sy: 8, 1-27; ġerefuddin, “Fâtimiler ve Hasan Sabbah” D.F.İ.F.Mecmuası, 1926, c. 1, Sy: 4, 1-44. 
2 Irak ve Suriye‟de ortaya çıkıp yayılan, çeĢitli Ġslam ve Batı ülkelerinde örgütlenen DeaĢ, Afganistan‟da el-
Kaide ve Taliban, Yemen‟de ġiî isyancı Husî hareketi, Nijerya'da etkin olan radikal Ġslamcı Boko Haram ve 
Libya ve Tunus'ta aktif olan Ensar el -ġeria bu yapılardan bazılarıdır. Bk. Selim Özarslan, “Ortadoğu‟da 
Ġslamofobi Ve Terör/ Islamophobia And Terror In The Mıddle East” Geçmiş Ve Gelecek Bağlamında Orta 
Doğu, The Middle East İn The Context Of Past And Future, Editors: Zafer Gölen & Abidin Temizer, (Podgorica, 
Montenegro: Ġnstitut za Geograflju, 2018), 137. 
3 ġiî-Ġsmailiyye‟nin aĢırı din yorumları hakkında daha ayrıntılı bilgi için bkz. Ebu Hamid Gazzalî, Bâtıniliğin 
İçyüzü, Çev. Avni Ġlhan, (Ankara: 1993), 9- 35; Muhammed b. Hasan Deylemî, Beyânu Mezhebi‟l-Bâtıniyye ve 
Butlânuhu, tash. R. Strothmann, (Ġstanbul: 1938), 40-55. 
4 Selim Özarslan, Ülkemizde Ateizme Yönelme Sebepleri” Diyanet İlmî Dergi 55 (2019): 1011-1025  
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Ġnsanın diğer insanlarla ve toplumla iliĢkisini düzenleyen ahlaki davranıĢları ihmal 
edilerek dindarlık, sadece ibadet alanına yani namaz kılma, Ramazan Ayı‟nda oruç tutma, 
imkânı olanların Kabe‟yi tavaf ve Arafat‟ta vakfeye durmadan ibaret olan Hac görevini 
yapma, kadınlar için baĢörtüsü takmaya indirgenmiĢtir. Günde beĢ vakit namaz kılmanın, 
hacca gitmenin ve örtünmenin de gaî maksatları göz ardı edildiğinden baĢka bir deyiĢle bu 
ibadetlerin ruhu ve özü boĢaltıldığından bu ibadetlerden beklenen bireysel ve toplumsal 
faydalar sağlanamamaktadır. Yani insanlar arasında ahlaki davranıĢlar, emaneti ehline 
vermek,1 hak ve hukuka riayet, adalet ve liyakatle göreve tayin, zayıfa merhametle muamele 
etme, adil olmak, iyilik yapmak, kötülükten ve azgınlıktan sakınmak2 gibi ahlakî, insanî ve 
aynı zamanda dinî değerler göz ardı edilebilmektedir.  

Toplumsal refah düzeyi dengesini sağlama fonksiyonunu yüklenen zekât ibadeti bile 
dindarlık göstergelerinden biri olmaktan çıkmıĢ görünmektedir. Yani günümüzde kimse, 
dindarlık göstergesi içerisine zekât vermeyi dâhil etmemektedir. Bunun sebebi zekât 
ibadetinin açıktan görünen bir tarafının bulunmaması iken diğer bir etken de inananların 
dünya nimetlerine daha fazla ilgi göstermesi ve kapitalistleĢmesi olarak açıklanabilir. Yani 
günümüzde din ve dindarlık, ekonomik, siyasi, sosyal vb. gibi çeĢitli sebeplerle dindar 
olduğunu söyleyen insanlarca iyi temsil edilemediği için, dini dar bir alana sıkıĢtırdığı için 
kendisinden beklenen iĢlevini tam manasıyla yerine getirememektedir.   

3. Din ve Dindarlık Bir Bütündür. 

Hâlbuki Ġslam dini, mümin bireyin inanç, ibadet, muamelat ve ahlak dünyasını 
düzenleyen bunlar arasında ahenkli bir uyumu öngören mükemmel bir dindir. Kur‟an-ı 
Kerim‟de Ġslam‟ın inanç, ibadet, ahlak ve muamelat boyutlarına iĢaret eden yüzlerce ayet 
bulunmaktadır: “Allah‟a inanın” (Bakara, 2/285) ayeti, inanç boyutuna, “Ġnananlar namazı 
kılar” (Yûnus 10/17) ayeti, ibadet boyutuna, “Ġnananlar namazı kılar zekâtı verir” (Nûr 24/56) 
ayeti, muamelat boyutuna, “Ġnananlar dürüst olur” (Fussilet 41/30) ayeti de ahlak boyutuna 
örnek teĢkil eder. Kur‟an‟da Ġslam‟ın dört temel boyutunu düzenleyen ayetler bulunduğu gibi 
bu boyutların birbirleriyle iliĢkilerini ifade eden birçok ayet de bulunmaktadır: “Benden baĢka 
Ġlâh yoktur; Ģu halde bana kulluk edin” (Enbiyâ 21/25) ayeti, inanç -ibadet iliĢkisine, “Ġnanıp 
doğru sözlü olanlar...” (Fussilet 41/30) ayeti, inanç-ahlak iliĢkisine, “Ġnanıp iyi amel (amel-i 
salih) iĢleyenler...” (Âl-i Ġmrân 3/57) ayeti, inanç-muamelat iliĢkisine, “Namaz kötülükten 
uzaklaĢtırır” (Ankebût, 29/45) ayeti, ibadet-ahlak iliĢkisine, “Namazı kılın, zekâtı verin” (Nûr 
24/56) ayeti, ibadet- muamelat iliĢkisine örnek oluĢturmaktadır.  

Bakara Suresinin ilk ayetlerinde de müminin niteliklerine vurgu yapılarak Ġslam 
olmanın dört boyutuna iĢaret edilmiĢ bunların birbiriyle iliĢkili olduğuna değinilmiĢtir:  “Bu, 
kendisinde şüphe olmayan kitaptır. Allah'a karşı gelmekten sakınanlar için yol göstericidir. 
Onlar gaybe inanırlar, namazı dosdoğru kılarlar, kendilerine rızık olarak verdiğimizden de 
Allah yolunda harcarlar. Onlar sana indirilene de, senden önce indirilenlere de inanırlar. 
Ahirete de kesin olarak inanırlar. İşte onlar Rab'lerinden (gelen) bir doğru yol üzeredirler ve 

                                                           
1 Nisa 4/58. 
2 Nahl, 16/90. “ġüphesiz Allah, adaleti, iyilik yapmayı, yakınlara yardım etmeyi emreder; hayâsızlığı, fenalık ve 
azgınlığı da yasaklar. O, düĢünüp tutasınız diye size öğüt veriyor”. 
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kurtuluşa erenler de işte onlardır.”1 Görüldüğü gibi bu ayetlerde iman- ibadet, iman- ahlak, 
iman- muamelat iliĢkisi birbiri ardınca sıralanmıĢtır. O halde dindarlık, dinin iman, ibadet, 
ahlak ve muamelat boyutlarının tamamını içermelidir.  

Dindarlığın bir bütün olduğunu ifade eden ayetlerden birisi de Ģudur: “(Resûlüm!) Sana 
vahyedilen Kitab‟ı oku ve namazı kıl. Muhakkak ki, namaz, hayâsızlıktan ve kötülükten 
alıkoyar. Allah'ı anmak elbette (ibadetlerin) en büyüğüdür. Allah yaptıklarınızı bilir”.2 Bu 
ayette de imanla amel, amelle ahlak iç içe ifade edilmiĢ, birbirleriyle iliĢkisi vurgulanmıĢtır. 
Çünkü din Allah‟a inanmayı, Allah‟a inanmak ona ibadet etmeyi, eylemlerinde kendine ve 
baĢkalarına karĢı ahlaklı ve dürüst olmayı ve insanlarla iyi iliĢkiler içinde olmayı, selam 
vermeyi, ihtiyaç sahibine zekât ve sadaka vermeyi yani iyi muameleyi gerektirir.  

Dinin ya da dindarlığın gereği gibi Allah‟a inanç, bireysel ve toplumsal hayatlarında 
O‟nun buyruklarına riayet etmemekten sakınmak, eylem ve davranıĢlarını adalet, ahlak ve 
hukuk kuralları çerçevesinde yerine getirmek olduğuna iĢaret eden Kur‟an‟î naslardan birisi 
de Ģu mealdedir: “Ey iman edenler! Allah‟a karşı gelmekten sakının ve herkes, yarın için 
önceden ne göndermiş olduğuna baksın. Allah‟a karşı gelmekten sakının. Şüphesiz Allah, 
yaptıklarınızdan hakkıyla haberdardır.”3  

Ġslam dini inanç, ibadet ve ahlak ilkeleri4 üzerine kurulmuĢ olmasına rağmen bunlardan 
esas maksat insanlar arasındaki iliĢkilerde hak ve adaleti gerçekleĢtirmektir. O halde Ġslam 
dininin temeli doğruluktur, dürüstlüktür.5 Kur‟an‟da bu duruma Ģöyle değinilmektedir: “Ey 
iman edenler! Allah için hakkı titizlikle ayakta tutan, adalet ile şahitlik eden kimseler olun. 
Bir topluma olan kininiz, sakın ha sizi adaletsizliğe itmesin. Âdil olun. Bu, Allah‟a karşı 
gelmekten sakınmaya daha yakındır. Allah‟a karşı gelmekten sakının. Şüphesiz Allah, 
yaptıklarınızdan hakkıyla haberdardır.”6 O halde bireyler özel ya da sosyal hayatlarında bu 
ilkeye uygun davranıĢlarda bulunurlarsa hem huzurlu bir yaĢam sürecekler, hem de 
kendilerine vaat edilen öteki dünyada mutlu olacaklardır. Her toplumsal yapı, her siyasi 
sistem, her örgüt, her cemaat vb. üyelerinden özü-sözü; imanı-ameli bir bütün Ģahsiyet olmayı 
talep eder ve varlığını sürdürmesi de buna bağlıdır. Samimi olmayan, gönülden 
benimsemeyen üyelere sahip her düzenin en kısa zamanda çökeceği aĢikârdır. 

Ġslam dininde olduğu gibi evrensel ahlaki ilkeler de samimiyet, dürüstlüğü veya kısaca 
özü sözü bir olmayı ifade eder. Bireyin imanı baĢlangıçta samimi ise o zaten doğrudan samimi 
ibadeti, muamelatı ve ahlakı da yani inancın eylem boyutu olan samimi davranıĢları da içerir. 
Bu manada iman-amel bir bütünlüğü ifade etmektedir.  

                                                           
1 el-Bakara 2/2-5. 
2 el-Ankebût 29/45. 
3 HaĢr 59/18. 
4 Örneğin Hz. Peygamber “el-Ġslâmu husnu‟l-huluk / Ġslam güzel ahlaktır.” buyurmuĢtur. Kenzu‟l-Ümmâl, 3/17, 
Hadis no: 5225.  
5 “Ey iman edenler! Kendiniz, ana babanız ve en yakınlarınızın aleyhine de olsa, Allah için Ģahitlik yaparak 
adaleti titizlikle ayakta tutan kimseler olun. (ġahitlik ettikleriniz) zengin veya fakir de olsalar (adaletten 
ayrılmayın). Çünkü Allah ikisine de daha yakındır. (Onları sizden çok kayırır.) Öyle ise adaleti yerine getirmede 
nefsinize uymayın. Eğer (Ģahitlik ederken gerçeği) çarpıtırsanız veya (Ģahitlikten) çekinirseniz (bilin ki) Ģüphesiz 
Allah, yaptıklarınızdan hakkıyla haberdardır.” En-Nisâ 4/135.  
6 el-Mâide 5/ 8. 

Ġnsanın diğer insanlarla ve toplumla iliĢkisini düzenleyen ahlaki davranıĢları ihmal 
edilerek dindarlık, sadece ibadet alanına yani namaz kılma, Ramazan Ayı‟nda oruç tutma, 
imkânı olanların Kabe‟yi tavaf ve Arafat‟ta vakfeye durmadan ibaret olan Hac görevini 
yapma, kadınlar için baĢörtüsü takmaya indirgenmiĢtir. Günde beĢ vakit namaz kılmanın, 
hacca gitmenin ve örtünmenin de gaî maksatları göz ardı edildiğinden baĢka bir deyiĢle bu 
ibadetlerin ruhu ve özü boĢaltıldığından bu ibadetlerden beklenen bireysel ve toplumsal 
faydalar sağlanamamaktadır. Yani insanlar arasında ahlaki davranıĢlar, emaneti ehline 
vermek,1 hak ve hukuka riayet, adalet ve liyakatle göreve tayin, zayıfa merhametle muamele 
etme, adil olmak, iyilik yapmak, kötülükten ve azgınlıktan sakınmak2 gibi ahlakî, insanî ve 
aynı zamanda dinî değerler göz ardı edilebilmektedir.  

Toplumsal refah düzeyi dengesini sağlama fonksiyonunu yüklenen zekât ibadeti bile 
dindarlık göstergelerinden biri olmaktan çıkmıĢ görünmektedir. Yani günümüzde kimse, 
dindarlık göstergesi içerisine zekât vermeyi dâhil etmemektedir. Bunun sebebi zekât 
ibadetinin açıktan görünen bir tarafının bulunmaması iken diğer bir etken de inananların 
dünya nimetlerine daha fazla ilgi göstermesi ve kapitalistleĢmesi olarak açıklanabilir. Yani 
günümüzde din ve dindarlık, ekonomik, siyasi, sosyal vb. gibi çeĢitli sebeplerle dindar 
olduğunu söyleyen insanlarca iyi temsil edilemediği için, dini dar bir alana sıkıĢtırdığı için 
kendisinden beklenen iĢlevini tam manasıyla yerine getirememektedir.   

3. Din ve Dindarlık Bir Bütündür. 

Hâlbuki Ġslam dini, mümin bireyin inanç, ibadet, muamelat ve ahlak dünyasını 
düzenleyen bunlar arasında ahenkli bir uyumu öngören mükemmel bir dindir. Kur‟an-ı 
Kerim‟de Ġslam‟ın inanç, ibadet, ahlak ve muamelat boyutlarına iĢaret eden yüzlerce ayet 
bulunmaktadır: “Allah‟a inanın” (Bakara, 2/285) ayeti, inanç boyutuna, “Ġnananlar namazı 
kılar” (Yûnus 10/17) ayeti, ibadet boyutuna, “Ġnananlar namazı kılar zekâtı verir” (Nûr 24/56) 
ayeti, muamelat boyutuna, “Ġnananlar dürüst olur” (Fussilet 41/30) ayeti de ahlak boyutuna 
örnek teĢkil eder. Kur‟an‟da Ġslam‟ın dört temel boyutunu düzenleyen ayetler bulunduğu gibi 
bu boyutların birbirleriyle iliĢkilerini ifade eden birçok ayet de bulunmaktadır: “Benden baĢka 
Ġlâh yoktur; Ģu halde bana kulluk edin” (Enbiyâ 21/25) ayeti, inanç -ibadet iliĢkisine, “Ġnanıp 
doğru sözlü olanlar...” (Fussilet 41/30) ayeti, inanç-ahlak iliĢkisine, “Ġnanıp iyi amel (amel-i 
salih) iĢleyenler...” (Âl-i Ġmrân 3/57) ayeti, inanç-muamelat iliĢkisine, “Namaz kötülükten 
uzaklaĢtırır” (Ankebût, 29/45) ayeti, ibadet-ahlak iliĢkisine, “Namazı kılın, zekâtı verin” (Nûr 
24/56) ayeti, ibadet- muamelat iliĢkisine örnek oluĢturmaktadır.  

Bakara Suresinin ilk ayetlerinde de müminin niteliklerine vurgu yapılarak Ġslam 
olmanın dört boyutuna iĢaret edilmiĢ bunların birbiriyle iliĢkili olduğuna değinilmiĢtir:  “Bu, 
kendisinde şüphe olmayan kitaptır. Allah'a karşı gelmekten sakınanlar için yol göstericidir. 
Onlar gaybe inanırlar, namazı dosdoğru kılarlar, kendilerine rızık olarak verdiğimizden de 
Allah yolunda harcarlar. Onlar sana indirilene de, senden önce indirilenlere de inanırlar. 
Ahirete de kesin olarak inanırlar. İşte onlar Rab'lerinden (gelen) bir doğru yol üzeredirler ve 

                                                           
1 Nisa 4/58. 
2 Nahl, 16/90. “ġüphesiz Allah, adaleti, iyilik yapmayı, yakınlara yardım etmeyi emreder; hayâsızlığı, fenalık ve 
azgınlığı da yasaklar. O, düĢünüp tutasınız diye size öğüt veriyor”. 
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GÜNÜMÜZDE DEĞİŞEN DİNDARLIK ANLAYIŞI ÜZERİNE
 .....................................................................................  Prof. Dr. Selim ÖZARSLAN

Bu dinde yani Ġslam dininde dinî ilke ve esaslar gaye değil, araçtır. Neye araçtır. 
Dünyada yaĢayan insanların hem buradaki hayatlarında hem de öldükten sonraki ebedî 
hayatlarında mutlu olmalarını sağlayacak bir araçtır. O halde dinin amacı iyi anlaĢılmalıdır. 
Dinin amacı bir takım yaptırımlarla insanları sıkıntıya sokmak değil, onların karĢılaĢtıkları 
maddi ve manevi sorunlarına çözümler sunmak suretiyle hayatı anlamlı kılmalarına yardımcı 
olmaktır. Daha da açıkçası dünyadaki yaĢam serüvenleri boyunca onları mutlu ve huzurlu 
kılmaktır. O halde dinin hedefi insanların ama bütün insanların mutluluğu ve huzurudur. Bu 
da insanların ve toplumların birbirlerine karĢı yapmaları gereken görevlerini layıkıyla yerine 
getirmelerinden geçmektedir. Birbirlerinin hak ve hukuklarını kendi hak ve hukukunu 
korudukları gibi korumaları gerekir. Kendilerine yapılmasını uygun bulmadıkları davranıĢları 
baĢkaları için de uygun bulmamaları gerekir. Yine baĢkalarına saygı göstermeyen, 
baĢkalarından saygı bekleyemez. Çevre bilincine ulaĢmıĢ, bütün çevrenin hatta tamamıyla 
bütün evrenin kendisine emanet edildiği Ģuuruna sahip bir bireyin komĢusunun, arkadaĢının, 
aynı fizikî ve coğrafî mekanı paylaĢan hem Ģehirlilerinin hijyenik ve sağlıklı bir ortamda 
yaĢamaları haklarını ellerinden alabilir mi? Alamaz. O halde insan hak ve hukukunu gözeten, 
kendisine yapılmasını istemediği bir davranıĢı baĢkalarına da yapmayan bir dindar tipi ve bu 
dindar tipini ortaya çıkaracak yeni bir din anlayıĢına ivedilikle gereksinimimiz vardır.  

Bu bağlamda çevre temizliğine ve halk sağlığına duyarlı olmak, insanlığın gereği 
olduğu gibi dinin de bir emridir. Ġslam peygamberi Hz. Muhammed “en-Nezâfetü mine‟l-
İman- Temizlik imandandır veya imanın yarısıdır” 1 “Allah temizdir, temizliği sever” 2 
buyurarak, çevre hijyenine ve halk sağlığına önem vermenin inancın bir parçası olduğunu 
belirtmiĢ olmaktadır.  

Öte yandan insanların içinde bulunduğu sıkıntılı durumlardan, yoksulluk, geri kalmıĢlık 
ve cahillikten kurtulmak için dini olanla, dini gösterilenlerin arasını ayırmak gereği ortadadır. 
Bu olgu da vahiy merkezli yeni bir din anlayıĢına gereksinimin kaçınılmaz olduğunu gözler 
önüne sermektedir.  

Bir baĢka hususta Batı‟nın teknolojik ve bilimsel geliĢmiĢliği karĢısında aĢağılık 
kompleksine kapılan kendi insanlarımıza ve özellikle de aydınlarımıza sağlam ve müsellem 
bir din anlayıĢını baĢka bir tabirle gerçek dindarlığı öğretmemiz gerektiğidir. Aksi halde dini 
olanı değil de, dini gösterilenleri din sanarak kendi dininden kaçan, dinin kutsallarını 
oluĢturan Kur‟an ve Peygamber‟e dil uzatan hatta dini çağdıĢı bulan aydınlarımız var olmaya 
devam edecektir.    

Batı aydınlanmasının insana bakıĢı sorunludur. Çünkü onlara göre, insan insanın 
kurdudur. Ġnsanlar birbirlerine karĢı kurt kesiliyor. „Tarih insanın tabiatla mücadelesinin 
hikayesidir‟ demekle kalmıyor; tabiatın tekvini döngüsünü tahrip ederek onu insana 
saldırmaya mecbur bırakıyor. Ġslam kültür ve medeniyet havzasında ise, insan insanın 
dostudur, cennetidir. Bu medeniyet havzasında insan, homo economicus yani her durum ve 
Ģartta kendi menfaat ve çıkarını gözetleyen insan değildir. O “komşusu açken tok yatan bizden 
değildir” ilkesini hayatına adapte eden, yapıcı davranıĢı, müspet hareketi temel tavır olarak 
benimseyen model insandır. Yine Ġslam insanı “hiçbiriniz kendisi için istediğini (mümin) 

                                                           
1 Müslim, Taharet, 1. 
2 Tirmizi, Edeb, 41. 
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kardeşi için istemedikçe (gerçek) iman etmiş olamaz”1 ilkesini içselleĢtirmiĢ paylaĢımcı bir 
insandır. Hayatı tabiatla mücadele üzerine değil, uyum üzerine yapılandırmakla sorumludur.  

Ġslam anlayıĢında hilafet makamının sahibi insana verilen görev akıl ve duyuların 
rehberliğinde yeryüzünde yaĢanabilir, adil, düzenli, ayrılık, yoksulluk ve bilgisizlikten uzak 
aydınlık bir medeniyet kurmasıdır. Söz konusu sorumluluk bilincine sahip olan insan önce 
kendi sosyal ve kültürel çevresinde, insanlar arasında sevilir ve sayılır; onların sevgi ve 
saygılarını kazanacak iyi eylem ve davranıĢlarda bulunur. Böylece istenen, idealize edilen 
birey ve toplumun ilk nüvesi ortaya çıkmıĢ olur. Birey bu Ģekilde içinde yaĢadığı toplumun 
güven ve itimadını kazandıysa artık o Yüce Yaratan‟ının güvenini de kazanmıĢ olur. Böylece 
de cenneti kazanmıĢ olur. Ġnsanların ya da inananların birbirinin cenneti oldukları sözü de bu 
Ģekilde gün yüzüne çıkmıĢ olur. Kur‟an‟da bu gerçek yani insanın ancak diğer insanlarla 
iliĢkilerinde doğruluk ve dürüstlüğe devam ettiği sürece iyi ve olgun bir insan olacağı ve 
cennete girebileceği Ģöyle ifade edilir: “ …Fedhulî fî ibâdî, ve‟dhulî cennetî” / Ey huzura 
kavuĢmuĢ insan! Sen O‟ndan hoĢnut, O da senden hoĢnut olarak Rabbine dön. Seçkin 
kullarım arasına katıl ve cennetime gir!” 2  

SONUÇ 

Ġslam dini inanç, ibadet ve ahlak ilkeleri3 üzerine kurulmuĢ bir bütündür. Dinin amacı 
insanları içinde yaĢadığı dünya hayatında ve ahiret yaĢamında mutluluğa ulaĢtırmaktır. Dini 
benimseyen insanlar her iki dünyada mutlu olmak istiyorlarsa dinin hem inanç, hem ibadet 
hem de ahlak ilke ve prensiplerine uygun bir tutum ve davranıĢ içerisinde bulunmalıdırlar. 
Ancak böyle bir dindarlık anlayıĢı onu mutluluğa ulaĢtırabilir ve insanlar arasındaki 
iliĢkilerinde hak ve adaleti gerçekleĢtirebilir. Böylece yeni yetiĢen nesillerine de inanç, ibadet 
ve ahlaki tutumlarında denge ve uyumu sağlamıĢ bir dindarlık örneği miras bırakmıĢ olurlar.  
Aksi halde iman, ibadet ve ahlaktan oluĢan üç boyutlu din anlayıĢından biri lehine veya 
aleyhine sapılırsa aranan mutluluk her iki dünyada da bulunamayacaktır. 

                                                           
1 Buhârî, Ġman, 7; Müslim, Ġman, 71. 
2 el- Fecr, 89/27-30. 
3 Örneğin Hz. Peygamber “el-Ġslâmu husnu‟l-huluk / Ġslam güzel ahlaktır.” buyurmuĢtur. Kenzu‟l-Ümmâl, 3/17, 
Hadis no: 5225.  

Bu dinde yani Ġslam dininde dinî ilke ve esaslar gaye değil, araçtır. Neye araçtır. 
Dünyada yaĢayan insanların hem buradaki hayatlarında hem de öldükten sonraki ebedî 
hayatlarında mutlu olmalarını sağlayacak bir araçtır. O halde dinin amacı iyi anlaĢılmalıdır. 
Dinin amacı bir takım yaptırımlarla insanları sıkıntıya sokmak değil, onların karĢılaĢtıkları 
maddi ve manevi sorunlarına çözümler sunmak suretiyle hayatı anlamlı kılmalarına yardımcı 
olmaktır. Daha da açıkçası dünyadaki yaĢam serüvenleri boyunca onları mutlu ve huzurlu 
kılmaktır. O halde dinin hedefi insanların ama bütün insanların mutluluğu ve huzurudur. Bu 
da insanların ve toplumların birbirlerine karĢı yapmaları gereken görevlerini layıkıyla yerine 
getirmelerinden geçmektedir. Birbirlerinin hak ve hukuklarını kendi hak ve hukukunu 
korudukları gibi korumaları gerekir. Kendilerine yapılmasını uygun bulmadıkları davranıĢları 
baĢkaları için de uygun bulmamaları gerekir. Yine baĢkalarına saygı göstermeyen, 
baĢkalarından saygı bekleyemez. Çevre bilincine ulaĢmıĢ, bütün çevrenin hatta tamamıyla 
bütün evrenin kendisine emanet edildiği Ģuuruna sahip bir bireyin komĢusunun, arkadaĢının, 
aynı fizikî ve coğrafî mekanı paylaĢan hem Ģehirlilerinin hijyenik ve sağlıklı bir ortamda 
yaĢamaları haklarını ellerinden alabilir mi? Alamaz. O halde insan hak ve hukukunu gözeten, 
kendisine yapılmasını istemediği bir davranıĢı baĢkalarına da yapmayan bir dindar tipi ve bu 
dindar tipini ortaya çıkaracak yeni bir din anlayıĢına ivedilikle gereksinimimiz vardır.  

Bu bağlamda çevre temizliğine ve halk sağlığına duyarlı olmak, insanlığın gereği 
olduğu gibi dinin de bir emridir. Ġslam peygamberi Hz. Muhammed “en-Nezâfetü mine‟l-
İman- Temizlik imandandır veya imanın yarısıdır” 1 “Allah temizdir, temizliği sever” 2 
buyurarak, çevre hijyenine ve halk sağlığına önem vermenin inancın bir parçası olduğunu 
belirtmiĢ olmaktadır.  

Öte yandan insanların içinde bulunduğu sıkıntılı durumlardan, yoksulluk, geri kalmıĢlık 
ve cahillikten kurtulmak için dini olanla, dini gösterilenlerin arasını ayırmak gereği ortadadır. 
Bu olgu da vahiy merkezli yeni bir din anlayıĢına gereksinimin kaçınılmaz olduğunu gözler 
önüne sermektedir.  

Bir baĢka hususta Batı‟nın teknolojik ve bilimsel geliĢmiĢliği karĢısında aĢağılık 
kompleksine kapılan kendi insanlarımıza ve özellikle de aydınlarımıza sağlam ve müsellem 
bir din anlayıĢını baĢka bir tabirle gerçek dindarlığı öğretmemiz gerektiğidir. Aksi halde dini 
olanı değil de, dini gösterilenleri din sanarak kendi dininden kaçan, dinin kutsallarını 
oluĢturan Kur‟an ve Peygamber‟e dil uzatan hatta dini çağdıĢı bulan aydınlarımız var olmaya 
devam edecektir.    

Batı aydınlanmasının insana bakıĢı sorunludur. Çünkü onlara göre, insan insanın 
kurdudur. Ġnsanlar birbirlerine karĢı kurt kesiliyor. „Tarih insanın tabiatla mücadelesinin 
hikayesidir‟ demekle kalmıyor; tabiatın tekvini döngüsünü tahrip ederek onu insana 
saldırmaya mecbur bırakıyor. Ġslam kültür ve medeniyet havzasında ise, insan insanın 
dostudur, cennetidir. Bu medeniyet havzasında insan, homo economicus yani her durum ve 
Ģartta kendi menfaat ve çıkarını gözetleyen insan değildir. O “komşusu açken tok yatan bizden 
değildir” ilkesini hayatına adapte eden, yapıcı davranıĢı, müspet hareketi temel tavır olarak 
benimseyen model insandır. Yine Ġslam insanı “hiçbiriniz kendisi için istediğini (mümin) 

                                                           
1 Müslim, Taharet, 1. 
2 Tirmizi, Edeb, 41. 
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“Prenses Kadriye Hüseyin’in (1888-1955) 

Mehasin-Ġ Hayat (Hayatın Güzellikleri) Adlı Eserinde 
Ahlak, Erdem ve Terbiyeye Dair GörüĢ ve DüĢünceler” 

 
         Nesrin KARACA 
 
 

Prenses Kadriye Hüseyin Kimdir?1 
Türk kadın edebiyatı varlığı ve birikimi içinde pek bilinmeyen, kadın literatüründe 

tanınmayan Prenses Kadriye Hüseyin (1888-1955), kadının modernleĢme serüvenine edebi 
yönü kuvvetli ve düĢünce ağırlıklı eserleriyle katkıda bulunmuĢ bir kadın yazardır. Mısır‟da 
aristokrat “Türk” elitinin nasıl oluĢtuğuna dair somut bir örnek olan, Hidiv hanedanının son 
üyelerinden, “kavm-i necibim” diyerek aidiyet hissettiği Osmanlı-Türk milletinin ve kültürün 
değerlerine dair edebi anlatımların sahibidir. Zamanla unutulmuĢ, soylu ve aydın bir kimliğe 
sahip olan ve ilk kadın romancımız Fatma Aliye gibi öncülerle çağdaĢ olan Kadriye 
Hüseyin‟in Ġslamcılık ideolojisine bağlılığı, eserlerinde Ġslam birliğini esas alıp kavmiyete 
eleĢtiri getirmesi dikkat çekici bir ayrıntıdır. Mensup olduğu zengin kültür dairesi içinde,19. 
yüzyıl sonu ve 20. yüzyılın baĢlarında içinde bulunduğu duruma üzüntülerini ve eleĢtiri ile 
birlikte çözüm yolları arayıĢında bulunan Prenses Kadriye Hüseyin, Mısır‟da son 
sultanlarından Hüseyin Kamil PaĢa‟nın üç kızından büyüğü olarak dünyaya gelmiĢtir.  

Hayatı Mısır, Ġstanbul, Roma ve Paris‟te geçmiĢ, Ģiir de denemiĢ olmasına rağmen öne 
çıkan gazeteci ve yazar kimliği ile Türkçe, Arapça ve Fransızcayı iyi bildiği ve bu dillere, 
eserler verecek kadar hakim olduğu bilinmektedir. Osmanlı edebiyatının soylu ve aydın bir 
kadın yazarı olarak niteleyebileceğimiz Kadriye Hüseyin‟e merak ve araĢtırmacılığın yanında 
birden fazla dil bilme, farklı ülke ve kültürlerde yaĢamak, kendisine zengin bir birikim ve 
hadiselere geniĢ bir perspektiften bakabilme yeteneği kazandırmıĢtır.  

Tanzimat‟la baĢlayan Osmanlı kadın aydınlanmasının MeĢrutiyet dönemindeki 
hareketliliği içinde halası Nimet Muhtar gibi sosyal yapılanmaların içinde yer alan Mısır‟lı bir 
aristokrat olarak edebiyat ve sanata ilgi duymuĢtur. Duygu ve düĢüncelerini daha çok deneme 
tarzındaki yazıları ve çevirilerle aktarma yolunu seçmiĢ, yaĢadığı devrin felsefi akımlarını 
yakından takip etmiĢ, incelediği kavram ve konuları felsefî yaklaĢımlarla irdelemiĢ bir yazar 
olarak Osmanlı Hilal-i Ahmer Cemiyeti bünyesinde ihdas edilen Hilal-i Ahmer Hanımlar 
Merkezi‟nin kuruluĢ ve iĢleyiĢ faaliyetlerinde görev almıĢ, maddi ve manevi katkılarda da 
bulunmuĢtur. 

Kadriye Hüseyin‟in perspektifinden birer biyografik roman tadında ortaya koyduğu 
Ġslam tarihinin büyük Ġslam kadınlarını, Doğu kültürü, tarihi ve mitolojisi içinden 

                                                           
 Prof. Dr. Bursa Uludağ Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, TDE Bölümü 
1 Prenses Kadriye Hüseyin üzerine çalıĢmalarımız 2009‟dan beri devam etmektedir. Külliyat olarak eserlerinin 
bugünkü alfabeye aktarımı, monografik inceleme ve araĢtırmalar çeĢitli ulusal ve uluslararası akademik 
platformlarda sunulmuĢ olup, bildiri ve inceleme metinleri bağlamında basılmıĢtır. Bütün külliyat basıma 
hazırdır; yerini ve zamanını beklemektedir. 2019 Nisan‟ında bir akademik ortamda tanıĢtığımız sayın Prof. Dr. 
Ekmeleddin Ġhsanoğlu‟na kitap dosyamız intikal ettirilmiĢ, görüĢ ve tavsiyeleri alınmıĢtır.  
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dönemlerinde önemli yer tutan iktidar ve saltanatın hem sahibi, hem mağduru olmuĢ bazı 
kadın Ģahsiyetleri tanıyoruz: Hz. Hatice, Hz. AyĢe, Hz. Fatma, Rabiya Adeviye, Hansa, 
Abbase Sultan, ġeceretü‟d Dürr/Melike Ġsmetiddün, Emire Sabiha/Kurtuba Melikesi gibi... 
Ġslam tarihinin dört önemli kadını (Hz. Hatice, Hz. AiĢe, Abbasî halifesi Mehdi‟nin kızı 
Abbase ve Mısır kraliçesi ġeceretü‟d-dürr) ilk ciltte; Hz. Fatıma, Rabiatü‟l Adeviye, Hansâ, 
Zübeyde Sultan, Emire Sabiha hakkında ikinci ciltte basılan ve daha sonra tek ciltte toplanan   
Muhadderat-ı İslam adlı eserinin “Hasbihal” baĢlığını taĢıyan giriĢ kısmındaki sözleri, 
Prenses‟in düĢünce istikametini belirtmekte ve görüĢlerinin anlaĢılmasına yardımcı 
olmaktadır. (Ġhsanoğlu 2006, 59)  

YaĢadığı dönemin, özellikle de 1908 II. MeĢrutiyet yıllarından 1927‟lere kadar 
periyodik yayınları içinde kalan „K.H.‟, „Nilüfer‟, „Nilüfer Mazlum‟ müstearları ile yazmıĢ 
olduğu bir kısmı müstakil, bir kısmı da tefrika olan yazılarının önemli bir bölümü sonradan 
kitaplarına girmiĢtir. Erken dönem Türk kadın edebiyatının özgün isimlerinden biri olarak öne 
çıkan Prenses Kadriye Hüseyin, düz yazıların yanında Ģiire de yönelmiĢtir ancak asıl ününü 
Mısır‟da basılan Muhadderat-ı İslam adlı eseri kazanmıĢtır. 

Mühim Bir Gece, Leopold Kampof‟ın üç perdelik tiyatro eserinin Fransızcadan 
tercümesidir; Mehasin-i Hayat, ahlakî ve sosyal içerikli değerler kitabı olarak önce bir risale, 
ardından kitap halinde, Nelerim, Temevvücat-ı Efkar, büyük Ġslam kadın Ģahsiyetlerini 
biyografik-roman tadında iĢlediği Muhaddarat-ı İslam, I., II. Cüz olmak üzere bu eserlerin 
tamamı kitap olarak Mısır‟da Osmanlı Matbaası‟nda basılmıĢtır. Kahire‟de 1909-1915 yılları 
arasında basılan bu beĢ Türkçe kitabın edebi bir nesirle yazılmıĢ muhtevası Prenses‟in 
düĢünce ve his dünyasının inceliklerini, dini ve milli konulardaki hassasiyetlerini içeren yer 
yer süslü yer yer akıcı ifadelerle doludur.  Lettres D‟angora La Sainte / Mukaddes 
Ankara‟dan Mektuplar ise, önce Fransızca kaleme alınmıĢ daha sonra Mustafa Kemal 
PaĢa‟nın isteği üzerine Türkçe‟ye çevrilmiĢtir. 

1921‟de TBMM‟nin kuruluĢunun ilk yıldönümünde Londra Konferansı‟ndan dönen 
heyetle birlikte Anadolu‟ya gelen ve „Büyük Devlet Reisi‟ Mustafa Kemal PaĢa ile 
görüĢtükten sonra ana eksen olarak Ġnebolu-Ankara-Antalya arasında Anadolu‟nun pek çok 
Ģehir ve kasabaları ile Batı cephesi güzergahında gözlem ve izlenimlerini Mukaddes 
Ankara‟dan Mektuplar adlı eserinde içtenlikle dile getiren Kadriye Hüseyin, gündemi 
yakalayarak Osmanlıya karĢı birleĢen Batı‟ya Türk davasının haklılığını ispat etmek 
gayretindedir. 

Fatma Aliye, Nigar Binti Osman gibi isimlerden 20 yıl kadar sonra doğan, süreç içinde 
onların olgunluk dönemlerine yetiĢen, Halide Edip ile akran olan ve daha çok Fatma Aliye‟yi 
model almıĢ olmasına rağmen statü, kimlik ve kiĢilik olarak farklı bir yerde duran, 
Osmanlının son, Cumhuriyetin ilk dönemlerinde yaĢayan, gazeteci ve yazar kimliğinde 
müstear isimler de kullanan Kadriye Hüseyin, iĢte bu dönemde diğer kadın yazarlarla birleĢen 
ve ayrılan çizgilerde aktif bir kadın entelektüel olarak yazı dünyasında yer alır. 

Güçlü bir kiĢiliğe sahip olan, tarihi kimliği kadar edebi kimliği ile de dikkate değer 
Kadriye Hüseyin, basılmıĢ kitaplarına, süreli yayınlarda kalmıĢ edebi, fikri yazılarına rağmen 
unutulmuĢ kadın Ģahsiyetlerden biri olarak kalmıĢtır. Mısır hidivinin kızı olmakla birlikte 
uzun yıllar Ġstanbul‟da yaĢamıĢ olan Kadriye Hüseyin‟in, Mısır Osmanlı‟dan ayrıldıktan sonra 
da Osmanlı-Türk bilincine sahip, Türkçe eserler veren ve yeni Türkiye‟nin oluĢum sürecinde 
Milli Mücadele‟ye maddi ve manevi destek vererek iliĢkisini sürdüren bir aydın kalem olarak 
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Osmanlı kültür ve edebiyatına katkısının bilinmesinin önemli olduğu gözden uzak 
tutulmamalıdır. 

Edebi ye fikri beslenme kaynakları oldukça geniĢ, Mehmet Akif‟e olan ünsiyet ve 
hayranlığının birer yansımasını gördüğümüz Kadriye Hüseyin‟in, yazılarında sosyal tenkit, 
hiciv ve halkı cahil bırakan batıl inançlara isyan eden, terakki ve ilme her fırsatta vurgu yapan 
bir bakıĢ açısı hakimdir. O‟nun en büyük arzularından biri “bu millet-i merhume içinde birçok 
Akif‟ler yetiştirmek”tir (Nilüfer Mazlum 13291:8). “… İnsanlar da bu varlık âleminde 
geçirdikleri zamanı devamlı kılmak için hepsi kendi liyakatlerine göre bir eser bırakır. Bu 
eser de hayatlarıdır ki; ya alelâde bir geçimdir, ya mâceralarla dolu günlerdir yahud da 
olağanüstü seçkin bir zamandır. Bu ise kendisinden sonra gelenlere manidar bir misal olarak 
kalır. Hayatı olanca kemâliyle geçirmek, her fâniye nasib olmaz. Sessiz sedasız yaşayıp 
gitmek herkesin harcıdır. Kolay ve rahat bir hayat tarzıdır. Bir eser bırakmak ise her cihetten 
müşkül ve çok seçkin bir insan olmaya bağlıdır...” düĢüncelerinin sahibi, 1908 II. MeĢrutiyet 
hareketinin yarattığı sosyal etkilenme ve milli uyanıĢın içinde yer alan Kadriye Hüseyin‟in 
1909-1915 yılları arasında Kahire‟de basılan eserlerinde; kuvvetli ve akıcı bir Türkçe ile 
edebi nesir dilinin ilgi çekici bir kıvraklığı sergilenmiĢtir. Eserlerinde düĢünce ve duygu 
dünyasının inceliklerini, milli, dini ve kültürel konulardaki, „iyi insan‟ olma yolundaki 
hassasiyetlerini dile getirmiĢ, manevi ve moral değerlere yönelerek dönemin insanına 
özellikle de gençlere seslenmesiyle (Ġhsanoğlu 2006, 59) dikkat çekici bir durum sergilemiĢtir. 

Kadriye Hüseyin‟in gazeteci kimliğiyle „muhabir‟ ve „yazar‟ sıfatıyla kaleme aldığı 
Mihrab, Şehbal, Resimli Kitap, Kadınlar Dünyası gibi dergilerde yer alan yazılarının birçoğu 
tesbit edilmesine rağmen Avrupa‟da yaĢadığı yıllarda, özellikle Roma‟da iken nasıl bir sosyal 
yapı, yaklaĢım içerdiği ve nasıl bir basın ortamında bulunduğuna dair net bilgilerimiz henüz 
yoktur. 

Kadriye Hüseyin, çağının yazarları gibi Ġslamiyet‟i sürekli Hristiyan Batı karĢısında 
savunmak mecburiyetinde kalmıĢ bir Ģahsiyettir. Bunu yaparken içerden bir bakıĢla öz-eleĢtiri 
yaparak, ferdi ve toplumsal sorumluluk duygusunu elden bırakmamıĢtır. Batı karĢısında 
duvara dayanmıĢ, ölüm-kalımın ince çizgisindeki bir neslin mensubu olarak öncelikle ait 
olduğunu her fırsatta vurgulamıĢ olduğu Müslüman „Doğu‟nun tarihsel tespit ve teĢhisini 
yaparak analizlerde bulunan Kadriye Hüseyin, 20. yüzyıl baĢlarında yani içinde yaĢadığı 
çağın siyasi ve sosyo-kültürel manzarasını „Doğu‟ ile „Batı‟yı hem bir kavram hem de realite 
olması bakımından karĢılaĢtırrken: “Hilal ile salibin müsademesi görülüyor ki, pek eski bir 
hiss-i rekabettir. Hilalin parladığı yerde salib de icra-yı hüküm edebilir. Fakat salibin 
tahakküm ettiği bir mevkide hilalin asla isbat-ı vücud etmesine tahammül edemez. Bir rakip 
istemez. Hilalin ziyalarından huffaş gözler herhalde kamaşırlar diyelim. Hakkı, efsaneler setr 
edemez, ancak kuvvet boğabilir. Şark her veçhile Garp‟tan daha müsamahakâr, daha 
misafirperverdir. (...) Şark, gayet muhafazakârdır. Pek sevimli adât ve ananâtı vardır. Fakat 
müferrit‟tir.  Zamanla itiyadları itikad sırasına geçer...” diyen Kadriye Hüseyin‟in Doğu ve 
Ġslam medeniyetinin Batı medeniyetinden çok daha köklü olduğuna vurgu yapar. 

Kadriye Hüseyin‟in‟in psikolojisine ve fikir dünyasına, Osmanlı‟nın erken dönem 
kadın hareketinde olduğu gibi “Büyük Osmanlı” aidiyat duygusu ve imparatorluk bilinci 
hakimdir. Gerek kurgusal eserlerinde, gerekse makalelerinde Batı‟nın, Doğu‟dan üstün bir 
medeniyet olmadığı tezini savunur. Kendisini parçalanmakta olan Osmanlı‟nın bir ferdi olarak 
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gören Kadriye Hüseyin‟in bu parçalanmaya ve geri kalmıĢlığa getirdiği öneriler dikkate 
değerdir. 

Edebi eserlerindeki geniĢ coğrafya ve eski Mısır'dan Ġslam ve Türk tarihine kadarki 
geniĢ tarihi sürece vurgunun nedeni, Doğu ve Ġslam kültürünü öne çıkararak toplum bilinci 
oluĢturmaktır. Doğu ye Batı‟yı kapsayan çok zengin bir literatürden faydalanan ve entelektüel 
bir birikimin gerisinden seslenen Kadriye Hüseyin‟in değeri, çağdaĢı olan diğer kadın 
yazarlardan farklı olarak meseleler karĢısında tutarlı ve olgun düĢüncelere sahip olmasıdır. 
Doğu ve Batı‟nın etkileĢim halinde olduğu fikri zemin, yetiĢtiği kültürel ve edebi çevre, 
Fransa ve Mısır baĢta olmak üzere Batı ve Doğu‟nun iki kültürel merkezinde yaĢamanın 
verdiği fırsatlar, onun makalelerinde toplumsal meselelere yaklaĢımında geniĢ bir perspektifi 
ve özgünlüğü beraberinde getirmektedir. Tespit, teĢhis ve çözümlerle yaklaĢtığı “Derd-i 
içtimaî” dediği sosyal sorumluluk anlayıĢı, Kadriye Hüseyin‟in meselelere bakıĢındaki farkın 
diğer boyutunu oluĢturur ki, bu onu çağdaĢı diğer kadın yazarlardan ayıran bir husustur. 

Kısa yazıları, özellikle de Mehasin-i Hayat ve Nelerim‟de toplanmıĢ deneme türü 
metinlerin son derece lirik bir üslupla ilerlediğini, birer mensur Ģiir özelliği gösteren yoğun 
içerikli aforizmalar niteliğinde hayata, ahlaka, terbiye ve değerlere dair öğüt ve tavsiyelerle 
yüklü, okullarda yardımcı ders kitabı olarak müfredatlara konacak muhtevasıyla son derece 
kıymetli ve dikkate değerdir. 

Değer Olgusu Ahlak, Erdem ve Terbiye 
Değer, “… insanın varlığa anlam ve değer yükleme gayretinin sonunda ortaya çıkan ve 

zamanla içinde yaĢadığı toplumun ortak kültürel birikimini ve mirasını oluĢturan unsurlar” 
olarak tanımlanabilir. Değerlerimiz, içimizdeki „biz‟in aynasıdır; farklılıklarımızı öne çıkaran 
içimizdeki enerjiyi açığa çıkaran tılsımdır. Arkamızda bıraktığımız silinmeyen izdir. 
Değerlerimiz, vizyonumuzun temelidir. Misyonumuzdan vizyonumuza ulaĢmamızı 
sağlayacak köprünün ayaklarıdır. Vizyonumuzun olmazsa olmazlarıdır. Değerlerimiz temel 
ve kalıcı öğretilerimizdir. Hayal ettiğimiz var oluĢ biçimidir. Kısaca değerlerimiz hayatımızın 
önemli kaldıracıdır. (Çağlayan, 2005: 91) 

Değer, bir toplum içinde veya insanlar arasında benimsenmiĢ ve yaĢatılmakta olan her 
her türlü duyuĢ, düĢünüĢ, davranıĢ, kural ve kıymettir. Değer kavramı insana özgüdür. Söz ve 
davranıĢların doğru, yanlıĢ, güzel, çirkin, iyi ve kötü Ģeklinde tanımlanmasını sağlayan temel 
etken, değerdir. Bu bakımdan günlük konuĢmalarda iyi, kötü denildiğinde ahlaki değerler; 
güzel veya güzel değil denildiğinde sanatsal değerler; helal, haram denildiğinde ise dini 
değerler kastedilir. Gelenek ve göreneklerle birlikte adalet, hürriyet, hak, hukuk, düĢünce, 
ilim, medeniyet, dil, vatan ve millet sevgisi de değerler arasında yer alır.  (Çelikkaya, 1990: 
168) 

Kültürün maddi yönünü karĢılayan teknolojiye karĢın manevi yönünü oluĢturan 
„değer‟ daha dirençli ve kararlarımızda daha etkilidir. Tüm toplumların yaĢantılarını etkileyen 
kendilerine özgü değerleri olmakla birlikte, değerin gündelik yaĢama etkisi doğu 
coğrafyasında daha açık bir Ģekilde karĢımıza çıkmaktadır. 

Değerin korunumu, toplumsal kimliğin korunumu açısından son derece önemlidir. 
Toplumsal değerlerin bireylerin davranıĢlarındaki etkisi göz ardı edilmemelidir. Bireysel 
davranıĢlar, toplumsal değerlerin etkisiyle olgunlaĢır. Bir Ģeyin değer haline gelmesi için onun 
hem bir ihtiyaç hem de bir özellik taĢıması gerekir. Değerden anlaĢılması gereken Ģey iyi, 
güzel ve faydalı olan her Ģeydir. (Balcı, 2014: 22-23)  
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Ġnsanları bir arada tutup toplum haline getiren ve onları toplumsal bir örgüt yapan 
birleĢtirici unsur „değer‟dir. Değerlerin oluĢumunda kültürel olarak birçok etken rol oynar. 
Din duygusu, insanın doğasında var olan sevgi, saygı, inanma, doğruluk ve baĢkalarına 
yardım etmek gibi değerleri ön plana çıkarır. Değerlerin oluĢumunda, insanların doğuĢtan 
getirdiği özellikler ile yaĢadığı sosyal çevre etkin bir rol oynar. Değerler insanları, insanlar da 
toplumsal değerleri Ģekillendirir, insanların ve toplumun sahip olduğu kültürel yapıya anlam 
katar. Dolayısıyla; insanlar tarafından ortaya çıkarılıp geliĢtirilen, aynı zamanda insan 
davranıĢlarını olumlu yönde etkileyen, yaĢanılan çevrede genel kabul gören birikimler olarak 
tanımlanabilir. 

Bir toplumda değerlerin devamını sağlamak, ailenin topluma erdemli insanlar 
kazandırmasına bağlıdır. (Nirun, 1994: 161) Toplumun devamı değere muhtaçtır; bir toplum 
değerlerinden arınık olamayacağı gibi değerler de ait olduğu insan grubundan bağımsız 
değildir. Toplu olarak yaĢamanın kuralları vardır. Ġnsanlar yaradılıĢları gereği sosyal 
varlıklardır ve onları bir araya getirip onlara kimlik oluĢturan birtakım değerler vardır. Her 
toplumda olan bu değerler, genellikle manevi yaptırım Ģeklinde toplumda yaĢayan insanlara 
aĢılanır ve gelecek kuĢaklara aktarılır. Ġçinde yaĢanılan topluma ait maddi ve manevi değerler, 
toplumda yaĢayan bireyler tarafından alıĢkanlık haline getirildiklerinde yaĢamsal kolaylık 
sağlar. Max Scheler‟e göre yaĢamsal değerler, duygusal değerlerden; ruhsal değerler yaĢamsal 
değerlerden daha üstündür. Bu anlamda dini değerleri de içeren manevi kutsal değerler en 
yüksek değerlerdendir. Aynı zamanda bu değerler, inanç temelli ve ahiret boyutlu olmaları 
nedeniyle bireye daha derinden içsel kontrol sağlarlar. (Kaymakcan-Meydan, 2014: 2) Tüm 
toplumlarda inanç kaynaklı dini değerler, manevi değerler içindeki en yüksek değerlerdendir. 

Değerleri „ahlaka iliĢkin‟ ve „ahlaka iliĢkin olmayan‟ değerler olarak ikiye ayırmak 
mümkündür. Ahlaka iliĢkin değerler zorunluluk bildirir, bize ne yapmamız gerektiğini söyler, 
ahlaka iliĢkin olmayan değerlerin böyle bir emretme özelliği yoktur. Bunlar daha çok kiĢisel 
tercihlerle alakalıdır. Ahlaka iliĢkin değerler de evrensel ve evrensel olmayan ahlaki değerler 
olarak ikiye ayrılır. Evrensel olanlar insanlığın ortak mirasının sonucu olarak kabul edilebilir 
ki, bunlara Ġnsan Hakları Evrensel Beyannamesi‟nin ilkeleri örnek verilebilir. Değerlerin bu 
Ģekilde evrensel hale gelmesi belli bir kültür veya birey tarafından üretilmiĢ de olsa zamanla 
genel kabul görmesiyle de ilgilidir. Nitekim; birey tarafından üretilen değer, baĢkalarına 
açıldıkça, paylaĢıldıkça nesnelleĢir ve nesnelleĢen değerler insanlık değerlerini yani erdemleri 
oluĢtururlar. (Kaymakcan-Meydan, 2014: 25) 

KiĢisel anlayıĢlar ve zevkler bazen keyfiyete ortam hazırlasa da evrensel ahlak, daha 
vicdani ve içinde yaĢanılan toplumdan daha geniĢ alana sahip soyut ve üst düzey bir değer 
sistemidir. Kültürel, tarihi, siyasi ve iktisadi olan toplumsal çevre olgusu, ahlak anlayıĢlarının 
oluĢmasında belirleyicidir. ĠĢte bu süreçte ahlakı oluĢturan mekanizmaların iç ya da dıĢ 
denetimli oluĢu kadar, evrensel ve yerel bağlantıların kuruluĢu da önemlidir. (Hökelekli, 
2013: 211) 
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Kadriye Hüseyin’in Değerler Dünyası ve Bunun Mehasin-i Hayat’a Yansımaları 1 
 

MEHÂSĠN-Ġ HAYAT2 

 
 

Müellifesi / Yazarı: 
 Kadriye Hüseyin 

 
Mısır’da Osmanlı Matbaasında Tab’ OlunmuĢtur -1327/1909 

                                
 Mehasin-i Hayat adlı eser, önemli bir kısmı dönemin dergilerinde yer almıĢ hayata, 
insana ve değerlere dair kavram ve olguları içermektedir. „Hayatın güzellikleri‟ dediği iyilik, 
güzellik, ahlaklı ve erdemli olma konuları ve milli duruĢun peĢinde olan Kadriye Hüseyin‟in 
yazdıkları arasında özel ve önemli bir yeri olan Mehâsin-i Hayat (Hayatın Güzellikleri-Hayat 
Estetiği); seçtiği manevi ve moral değerler bağlamında bir konuyu kesin yargılara 
varmaksızın kiĢisel düĢüncelerini ispatlama gereği duymadan, deneme türünün imkanları 
dahilinde rahat ve içtenlikli bir üslupla kaleme aldığı yazılardan oluĢmaktadır. Mehâsin-i 

                                                           
1 Bilal KALYON; Prenses Kadriye Hüseyin‟in Mehâsin-i Hayât Adlı Eserinin Değerler Eğitimi Açısından 
Ġncelenmesi ve Eserin Bugünkü Harflere Aktarılması, Mevlânâ Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, (YL 
Tezi), 2015- Konya/ (Çok sonra gördüğümüz bu çalıĢma değerler eğitimi ve pedagojik bağlamda olup, önceki 
çalıĢmalarımızdan yararlanılmıĢtır.) 
2 Ġçindekiler / Fihrist 
Takdime (s.1), Hasb-i Hâl (s.2), Tehzîb-i Ahlâkdan Maksad (s.3), Ben neyim? (s.13), Menzil (s.22), Aile (s. 24), 
Vicdân (s. 29), ĠĢtiğâl (s. 35), Sabır (s.41), Vatan (s. 42), Terakki (s. 50), NeĢât (s.55), Adâlet (s.59), Hüsn-i 
Tertîb (s.65), Merhamet (s. 70), Mihnet (s. 74), Mübâreze-i Hayât – Tenâzû-i Bekâ (s.79), Hürmet (s.83), Ġttihad 
(s. 87), Meveddet (s.91), Mektebi Ġkmâlden Sonra (s.97), Hayât ve Ġnsanlar (s. 103), Hayâta Hürmet (s.108), 
Nizâm tertipsizlik (s.114), Ġktisat ve Ġsrâf (s.117), Borç (s.121), Gâye-i Emel (s.125), Olmak ve Görünmek 
(s.133), Nefse Hükm (s.137), Hakîkate Hürmet (s.143), Efkâr ve Ġ‟tikâd (s.147), Ġnsâniyet (s.152) 
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Hayat adlı eser bir denemeler bütünü olup, 1909 yılında Kahire‟de Osmanlı Matbaasında 
basılmıĢtır.  

“Takdim-Hasb-i Hâl‟den (HalleĢme, GörüĢüp konuĢma) sonra eserin ana bölümünü 
oluĢturan baĢlıklar sırasıyla Ģu Ģekildedir: 

 Tehzîb-i Ahlâkdan Maksad (Ahlâkı Düzeltme, Islah etme  Maksadı), Ben Neyim?, 
Menzil (Ev, Yer, Mekân, Mesafe), Aile, Vicdân, ĠĢtiğâl (ĠĢ, MeĢguliyet, UğraĢı), Sabır, Vatan, 
Terakki (Kalkınma, Ġlerleme, Yükselme), NeĢât (NeĢe, ġenlik, Sevinç), Adâlet, Hüsn-i Tertîb 
(Tertip, Düzen güzelliği), Merhamet, Mihnet (Keder, Sıkıntı), Mübâreze-i Hayât (Hayat 
Kavgası, Mücadelesi)-Tenâzû-i Bekâ (Bakîlik ÇekiĢmesi, Var Olma SavaĢı), Hürmet, Ġttihad 
(Birlik, BirleĢmek), Meveddet (Sevme, Sevgi), Mektebi Ġkmâlden Sonra (Okulu Bitirdikten, 
Mezun Olduktan Sonra), Hayât ve Ġnsanlar, Hayâta Hürmet (Hayata Saygı), Nizâm ve 
Tertipsizlik (Düzen, Düzensizlik-dağınıklık), Ġktisâd ve Ġsrâf (Ekonomi-Tutumluluk, 
Savurganlık), Borç, Gâye-i Emel (Ümidin, Arzunun Gayesi/Hedef Koyma), Olmak ve 
Görünmek, Nefse Hükm (Kendini/Oto-Kontrol, Öz-eleĢtiri), Hakîkate Hürmet (Gerçeğe 
Saygı), Efkâr ve Ġ‟tikâd (Fikirler ve Ġnançlar, Bağlılık), Ġnsâniyet (Ġnsanlık)”  
ara baĢlıklar Ģeklinde ilerleyen kısa metinlerde ifade etmiĢtir. 

Mehâsin-i Hayat‟ın Önsöz‟ünde (Hasb-i Hâl); 
 “… insan hüsn-ü halikiyle, hüsn-i terbiyesiyle insandır. Adam, talim ve tehzib-i ruhu 

sayesinde adamdır. Mensubiyetiyle müftehir bulunduğum kavm-i necîbimin dereci-i âliyede 
nail-i refâh ve saadet olması ahz-ı emelimdir. Hâsılı amal sa‟y ve gayret ise nüfuzda bir 
tabiattır. Gönlüm; kavmimin saadeti yolunda hizmet etmek, ruhum milletimin aks-i ulviyete 
vüsûlunü görmek istiyor…” (s. 1) diyerek hayatın pratiği içinden toplumsal aidiyet hissettiği 
milletin ve çağın değerleri içinden dile getiren Kadriye Hüseyin‟in; yerli, milli ve aynı 
zamanda evrensel olabilmeyi; „iyi ahlaklı olma‟ Ģuuru ile hayata, insana, kültürel, dini ve milli 
değerlere bağlamaktadır. Maneviyata, ahlaka, terbiye, görgü ve âdaba dayalı bu yazılarının 
birer kültürel bilinçaltı okumaları olduğu kadar, didaktik, etik ve pedagojik özellikler taĢıyor 
olması da son derece önemlidir. 

“Sevgili Pederim; 
Ömrümün baharındayım. Tebessümler eden gülistan-ı hayatımdan ruhumun iktitaf ve 

kalemimin tertip eylediği şu güldeste-yi eserimi bir şükrane-i nimet olmak üzere size takdim 
ederim.” (s. 3-4)  

        Kadriye Hüseyin 
(Sevgili Babacığım; 
Ömrümün baharındayım. Gülümsemeler dolu (mutlu) gülbahçesi hayatımdan ruhumun derleyip 

toparladığı özü ve bunları kalemimin verdiği düzenlemeyi içeren eserimi, (bizlere) sunduğunuz nimetlere bir 
teĢekkür olarak size takdim/ithaf ederim…” 
 
cümleleriyle eserini (1327/1909‟da basılmıştır. Yazmaya başlaması ve tamamlanması daha 
erken yaşlara kadar dayandırılabilir…) babasına sunan Prenses Kadriye Hüseyin, daha 
yirmili yaĢların baĢında genç bir kızdır. Büyük bir olgunluk taĢıyan hayat duruĢu, kültürel 
birikimi, yetiĢme tarzı ile duygu ve düĢünce dünyası onun gerçek bir prenses olmasının 
yanında duyarlı bir birey ve sorumluluk sahibi toplumsal bir kiĢilik olduğunun da 
göstergesidir. Bu husus, iyi eğitim görmüĢ, milli duygulara ve evrensel ufuklara açık, aidiyet 
hisleri kuvvetli Türk ve Müslüman bir kadının konumunu da ortaya koymaktadır. 
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Kadriye Hüseyin eserinin önsözünde; insanlara hayatın güzelliklerini, yaĢamanın 
anlamı ve bu anlamı kıymetlendiren değerleri anlatmak, iyi ahlak ve erdemin aydınlık yolunu 
göstermek, hayata değer katan manevi unsurları hatırlatıp, toplumsal düzende yaĢatabilmek 
için kaleme aldığını belirterek, güzel ahlakın ve üstün değerlerin yaĢatılması ve gelecek 
nesillere aktarılmasının bütün milletlerin temel vazifesi olması gerektiğini vurgulamıĢtır. 

Mehâsin-i Hayât‟ın esasını, ahlak ve medeniyete dair eserleriyle döneminin tanınmıĢ 
Fransız ahlak bilimcisi Vagner‟in “Hem Büyüklere Hem Küçüklere” adlı eseri teĢkil etmiĢtir. 
Vagner‟in temellendirdiği değerler ve kavramlar üzerine milli, yerli, dini âdetleri, terbiye ve 
ahlak anlayıĢını da yerleĢtirdiğini kaydeden yazar, dilini sade kullanmaya özen gösterdiğini, 
hedef kitlesinin aileler, çocuklar ve gençler olduğunu, onlar için bir ahlak kitabı mahiyetinde 
değerler kazanımını pekiĢtirmeyi ve onların eğitimine, geliĢmesine katkıda bulunmayı arzu 
ettiğini ifade etmiĢtir. Amacının insanlığa faydalı olmak, ahlakî değer ve unsurların yüceltilip 
yaĢatılmasıyla, toplumların da yükseleceği düĢüncesi, barıĢ, huzur ve gelecek umuduyla bu 
hususların okul müfredat programlarına konulmasının yarar getireceğine inandığı eserinde 
kamu yararı gözetmeğe gayret ettiğini dile getirmiĢtir.  Eserinde millî, ahlaki değerlerin aynı 
zamanda evrensel değerler olduğunu ortaya koymaya çalıĢan Kadriye Hüseyin, yerel, milli ve 
evrensel değerleri teorik olarak ele alarak özellikle Kur‟an-ı Kerim‟den ayetler, hadis 
örnekleri ve birçok din bilgininin görüĢleriyle desteklerken, kendisi de zengin öneri, tavsiye 
ve öğütlerde bulunmuĢtur. 

Kadriye Hüseyin eserinde; çocuk eğitimi, güzel ahlak, adaletli olmak, ailenin önemi, 
içinde yaĢanılan eve kıymet vermek, vicdan, danıĢmak (fikir almak), çalıĢmak ve gayretli 
olmak, sabırlı olmak, cesaret sahibi olmak, nasihate kulak vermek, ilme ve bilgiye önem 
vermek, terbiye, merhamet, saygı-hürmet; hayata, hakikate, ana babaya, aileye, akrabaya 
hürmet, sevgi, dostluk, verilen sözde durmak… gibi daha pek çok insanî motif ve temalar 
etrafında ahlaki değerleri gündeme getirip, açıklama ve değerlendirmelerle tavsiye etmiĢ; 
yalan, nefret, ayrımcılık ve bencillik gibi olumsuzlukları da insanları birbirinden ayırıp 
uzaklaĢtıran fena-kötü kuvvetler olarak nitelemiĢtir.  

Kısaca diyebiliriz ki; Prenses Kadriye Hüseyin bu eserinde, düĢünce ve duygu 
dünyasının incelikleri eĢliğinde, millî, dinî, ahlakî ve kültürel konularda “iyi insan” olma 
yolundaki hassasiyetleri kaleme almıĢtır.  

Kadriye Hüseyin, kitabı takdim mahiyetinde olan “Hasb-i Hâl” baĢlığında; Mehâsin-i 
Hayât‟taki asıl hareket noktasının Peygamber (sav) Efendimiz‟in “İnsanların en hayırlısı, 
insanlara faydalı olandır.” hadis-i Ģerifine uygun davranmak ve bu anlayıĢı yaygınlaĢtırıp, 
yerleĢtirmek olduğunun altını çizmiĢ; Osmanlı‟nın son, Cumhuriyetin erken dönemlerindeki 
çöküĢ psikolojisi ve giderek bozulan sosyal yapıdaki aksaklıklara tanıklık ettiğinden bunu bir 
görev addetmeyi vatan borcundan saymıĢtır. 

En büyük borcumuzun; Türk-Müslüman kimliğimizle iyi insan olmak; kendimiz, 
ailemiz, vatanımız ve inancımız için doğru yaĢamak olduğunu belirten Prenses Kadriye, bu 
Ģuurla ilerleyen kısımlarda, özellikle çocuklara ve gençlere yönelik söylemlerde bulunacağını 
belirtmiĢtir. Orijinal metinden sonra, sadeleĢtirerek vereceğimiz bu pasajda amacını ve 
niyetini açıkça ortaya koymuĢtur: 

“İnsan hüsn-i hulk ile hüsn-i terbiyesiyle insandır. Âdem talim ve tehzîb-i ruhu sayesinde âdemdir. 
Milel ve akvâm kim olursa olsun ve nerede bulunur ise bulunsunlar terbiye ve ahlâk-ı hüsnelerinin ulviyeti 
derecesinde asabiyet ve saadetlerini hıfz ve himâyeye muktedir olurlar. İşte bu kaide-i matarda icabındandır ki 
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ümem ve akvâm-ı mütemeddine bilhassa ta‟lim ve terbiye-i ruhiyeleriyle nâ‟il-i refah ve sa‟âdet olmuş ve her 
vechle ni‟met-i mehâsin-i hayatla mutna‟im olmuşlardır. 

Mensubiyetiyle müftehar bulunduğum kavm-i necibimin derece-i âliyede nâ‟il-i refah ve sa‟âdet olması 
ehass-ı emelimdir. Husul-i emele sa‟y ve gayret ise nüfûsda bir tabiattır. Gönlüm kavmimin sa‟âdeti yolunda 
hizmet etmek, ruhum milletimin aksâ-yı ulviyetine vüsulünü görmek istiyor. Bunun içindir ki müta‟âlasıyla 
mütelezziz olduğum ketb i resâ‟il-i ahlâkiye ve ictimaiyyede müsadif-i nazarım bulunan mebâhis-i müfide-i 
ümrâniyenin mehâsin-i hayatımıza müte‟allik aksâmını hep cem ve sırasıyla tertib eyledim. “Mehâsin-i Hayat” 
namını verdiğim kitabımın esasını ahlâk ve ümrâna müte‟allik âsâr-ı münteşiresiyle eşhâr eden Fransa 
ahlâkiyyunundan “Vagner”ın “Hem Büyüklere Hem Küçüklere” nam eser-i mu‟teberi teşkil ediyor. Ahlâk ve 
â‟dât-ı milliyemizi nazar-ı ehemmiyete alarak birçok da mebâhis-i ahlâkıyye ve ictimaiyye ilave eyledim. 
Ta‟ammüm-ü fa‟idesi ve mekâtibe kabulü hâlinde hem kırâ‟ât hem dürûs-ı ahlâk makamına kâ‟im olması içinde 
tarz-ı ifadesinin sehl ü sadeliğine iktidarım derecesinde dikkat eyledim. 

Yukarıda dahi beyan eylediğim vech ile arzum milletimin hayrına, faidesine hizmet etmek ve emelim 
“Hayrü‟n-nas men yenfa‟en-nas” Kanun-ı münifenin hükmüne ittiba‟ ve ri‟âyet eylemekdir.  

Ve min Allâhu‟t-tevfik.”  
 

Kadriye Hüseyin (s. 3-4) 
 

(SadeleĢtirilmiĢ metin) 
“İnsan, güzel yaratılışı ve güzel terbiyesiyle insandır. İnsan, eğitimi ve ruhunu ıslah etmesi sayesinde 

insandır. Milletler ve kavimler kim olursa olsun ve nerede bulunursa bulunsunlar terbiye ve güzel ahlaklarının 
yüceliği derecesinde bağlılıklarını ve mutluluklarını koruyabilirler. 

İşte bu zeminden dolayıdır ki çağdaş kavimler, ruh terbiyesi ve eğitimi ile mutlu ve huzurlu olmuşlar ve 
her yönüyle hayatın güzelliklerini tatmışlardır. 

Mensubiyetimle iftihar ettiğim soylu kavmimin ileri seviyede huzurlu ve mutlu olması başlıca emelimdir. 
Amacımın gerçekleşmesi için çalışma ve gayret ise nefsimdeki bir özelliktir. 
Gönlüm kavmimin huzuru yolunda hizmet etmek, ruhum milletimin en ileri seviyeye ulaştığını görmek istiyor. 
Bunun içindir ki düşüncesiyle lezzet aldığım ahlak risalelerini yazıp ve tesadüf ettiğim medeniyetin ifade edildiği 
hususları derleyip hayatımızın güzelliklerine dair kısımlarını toplayıp sırasıyla düzenledim. “Mehâsin-i Hayât” 
(Hayatın Güzellikleri) adını verdiğim kitabımın esasını, ahlak ve medeniyete dair eserleriyle meşhur olarak 
tanınmış Fransız ahlakçılardan “Vagner”in (Vagner: Fransız ahlak bilimci) “Hem Büyüklere Hem Küçüklere” 
adlı değerli eseri teşkil ediyor. Milli âdet ve ahlakımızın önemini göz önüne alarak topladığım ahlaki hususları 
da ilave ettim. 

Umumun faydalanması ve okullara kabul edilmesi halinde ahlak derslerinde okutulması için ifade 
tarzının sadeliğine elimden geldiğince dikkat ettim. 

Yukarıda sıraladığım nedenlerle arzum milletimin hayrına, faydasına hizmet etmek ve emelim 
“İnsanların en hayırlısı, insanlara faydalı olandır.” hadis-i şerifinin hükmüne bağlı kalmak ve riayet etmektir.  

Allah‟ın yardımıyla…”  
 
TEHZĠB-Ġ AHLAKTAN MAKSAT:1 
“Çocuklar; Bir ders aldığınız vakit ne maksada mebni sizi tedris ettiklerini düşününüz.  

Size öğrettikleri şeyleri kâmilen anlamayıp da dersinizi bir makine veya bir papağan gibi tekrar ederseniz, asla 
istifade edemezsiniz. Dersinize dikkat etmez ve maksadından haberdar olmaz iseniz, büsbütün ihmal eder ve 
sıkılırsınız. Fakat bir talimden maksat ve menfaatin ne olduğu anlaşıldığı zaman dikkat artar ve şakirdan 
nazarında kesb-i ehemmiyet eder.  

Çocuklar; herhalde ne hocalarını, ne müdürlerini, ne de ebeveynini memnun etmek için okuyup 
yazmadıklarını bilmeli ve mücerret kendi istikballeri için çalıştıklarını tefekkür eylemelidirler. Eğer bu fikir ile 
öğrenmeyip de yalnız vakitlerini geçirmek yahut birini hoşnut etmek için mektebe gönderildiklerini 
zannederlerse, gayretleri derhal zail olur. Çocuklar, kendilerine verilen derslerden istifade edeceklerini 
bilmelidirler. Mesela, rakamları öğrendikleri zaman, hesap edebilmek maksadıyla çalışıp, istikbalde kendilerini 
                                                           
1 Tehzib: 1) Islah etme, 2) Temizleme, fazlalığını, pisliğini giderme 
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kimse aldatamayacağını anlamalıdırlar. Genç kızlar dikiş öğreniyorlar ise, kendi elbiselerini dikmek, sökük ve 
yırtıklarını tamir edebilmek, hasılı ailelerine yaramak arzusuyla çalışmalıdırlar. Her talimin bir neticesi var. 
Talim-i ahlaktan maksat nedir? Çocuklar büyüdüklerinde namuslu, doğru insanlar olmaları için yardım ve 
sonra da maksada vusül için bir tarik -i müstakime sâlik olmalarından ibarettir. Çocuklar; insan her şeyi 
öğrenmeli. Okumak, yazmak ve hesap etmek boş durduğunuz yerde size gelmeyeceğini bilirsiniz. Süratle okumak 
ve yanlışsız yazabilmek için ne kadar vakit lazımdır?  

Yaşamak nedir? Nasıldır? Öğreniniz. Zira yaşamak bir sanattır. İnsan ise bir sanatta maharet 
kesbetmek için çalışmağa erken başlamalıdır. Mükemmel musikişinas olmak isteyen bir kemancı yirmi yaşında 
kemanı çalışmağa başlamamalıdır. Zira parmakları kâfi derecede yumuşak olmaz. Genç iken başlasın, çok meşk 
etsin ki, derece-i kemale vasıl olsun (…) 

Bu kitapta sizin saadetiniz için göreceğiniz nasihatleri takip ediniz. Okudukça hüsn-i tesirini 
hissetmenizi, namuslu, doğru insanlar olmanız için can-ı gönülden arzu ederim.  

Tarik-i müstakimi gözünüzün önünden kaybetmeyiniz. Emelleriniz âli olsun. Hisleriniz pak bulunsun. 
İnsaniyete yardım ediniz. Vatanınıza hizmet eyleyiniz ki o da sizinle iftihar etsin.” 

 
Kadriye Hüseyin 

 
 Söze ve iĢe, “… ben neyim, kimim? Sorusunu sormakla baĢlamamız gerektiğine iĢaret 
eden Kadriye Hüseyin „ahlak‟ın bunların terkibinden çıkacak bir değer olduğunu anlatarak 
birçok olgu, kavram ve motifleri irdelemeğe, bunların anlam ve önemine yönelik tahlillerde 
bulunarak değerlendirmelerini sürdürür. Çünkü; hayatın güzel, değerli ve anlamlı yaĢanması 
bütün bunlarla doğru orantılıdır.  

“BEN NEYĠM? 
“Bu beyanattan maksadım sizi namuslu, doğru insanlar sırasına koymak olduğunu geçen makalemizde 

gördünüz. Düz bir ovada bulunduğumuz vakit size, karşıda bir kaleyi veya bir ağacı göstererek deseler ki, „İşte 
gitmek istediğiniz mahal ve nokta şu karşınızdadır.‟ Acaba siz oraya nasıl vasıl olabilirsiniz? Mahalli (yeri) 
pekala bildiniz. Fakat kifayet etmez. Tariki (yolu) nasıl bulacaksınız. Yolu bilmediğiniz için sizin ile o mahallin 
arasındaki mesafe de yüksek duvarlar, vasi tarlalar, çukurlar ve nehirler olabilir. İnişlerden, çıkışlardan bihaber 
(habersiz) olduğunuz için yolda giderken belki bir çukura düşerek, ayağınızı incitebilirsiniz. Yahut vasi (geniş) 
tarlaların içinden geçtiğiniz esnada ekinleri telef ederek, yakanızı bekçinin eline verebilirsiniz. Bu suretle 
yakanız ya bekçi, veya hakim elinde bulunduğu halde mahall-i maksudenize (varılacak yer, menzil) vasıl 
(ulaşma) olursunuz. Yolları kâmilen (iyice) bilmek lazımdır. Tarik-i müstakime (Doğru yola) varmanız ve sonra 
o yolu takip edebilmeniz için ben size çareler göstereyim. Bu yolların eğri büğrüleri var; düz ve açıkları olduğu 
gibi engin ve dereleri de mevcuttur. İyi bir yolcu yolun güçlüklerine tahammül etmeli, dağ ve tepeleri aşmağa 
muktedir olmalıdır. İhtiyatlı davranmalıdır… İşte insan da aynı bir yolcu gibidir. Doğru yolu takip eylemezden 
evvel malzemesini tedarik etmelidir. Bu malzeme ise insanın iktidarına, kudretine merbuttur. Bir insanı 
tabiatına, meyline, kudretine göre sevk etmeli. Bir balığa şarkı öğretmek kimin hatırına gelir? Hayvanat veya 
nebatat besleyenler, her bir hayvanın tabiatına göre, her bir nebatın yaradılışına göre ihtiyaçları ayrı ayrı 
olduğundan ona göre tatbik-i hareket ederler. Frenk inciri ağacı güneşe muhtaç olduğu gibi, bir sarmaşık ve 
inci çiçeği dahi gölgeyi arar. Alabalık berrak suda yaşar. Zan balığı da çamurlu sudan başka suyu sevmez ve 
saadetini bulanık suda bulur.  

Çocukları terbiye ederek, doğru yola sevk etmek için bir çare vardır. O da “çocuk nedir? İnsan nedir?” 
sualine cevap verebilmektir.(…) 

“Ben neyim?” sözü herkes için en hamiyetli (gayretli, özenli) şeylerden biri olduğu gibi her şeyin 
iptidası da yine “ben neyim”dir. Birçok adamlar yaşıyor, büyüyor, yiyor içiyor... Zevk ve sefa ettikleri halde bir 
kerecik olsun “ben neyim” fikri hatırlarına gelmeden mevt olup gidiyorlar. Bu suali bir iyi irad edelim.  

Hilkat-ı beşerin, alâmet-i farikasındandır. (insan yaratılışının ayırıcı işareti, damga) Böyle bir suale 
pek basit bir cevap verilebilir:  

Ben-i beşer (insanoğlu) bir hısımdır. Hem de kuşlar ve hayvanlar gibi müteharrik ve canlı bir hısımdır. 
Görür, işitir, yer, içer, hasta olur. Ben-i beşer bir hayvandır. Hem de hayvanat ile bizim aramızda büyük bir 
müşabehet (benzerlik) vardır. Hayvanların havası da bizimkilerine benzer. Hatta konuşmak huyu büsbütün 
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benzer. Bizimki gibidir. Papağanlar da konuşur. Bunu herkes bilir. Fakat böyle kuşlar gibi konuşmak sizin için 
bir marifet değildir. Böyle konuşmak, bir şey anlayamayarak, bir şey bilmeyerek, söylemek demektir. Bu ise çok 
adamların ve birtakım çocukların âdetidir. Bu da pek fena bir adettir. (…) 

İlim, ahlak, idrak, istidad (kabiliyet) ve sanat hep bu beyhude kuvvetten, hep bu lüzumsuz cesametten 
(irilik) ibzaldir (bol). Yegâne idrak, insanı insan etmez. Zira fena bir adam her iyiliği, her hüsn-i niyeti (iyi 
niyeti) fenaya (kötüye, olumsuza) nakleder. Aklını ahire zalam etmekte (zulmetmek) is‟timal eyler (kullanır). Bazı 
adamlar ise terbiyeli maymunlar gibidir. Her fena şeyi taklit ederler. Hayatları böylelikle geçiyor. Şer (kötülük), 
nerede ve ne cihette bulunur ise, onlar da oradadırlar. İşte insanın hilkat-ı maneviyesi (manevi yaratılışı) ve 
iradesi kendi vicdanıdır.  

Bunların cümlesinin terkibine „ahlak‟ derler. İnsanın hüsn-i ahlakı (güzel ahlak)n, ahire yaramak 
niyetinden, iyiliğe istidadından ve sebatından zahir olur. İşte insanda terbiye edilecek olan noktalar bunlardır. 
Lamba bulunduğu yeri tenvir etmek içindir. Adi olsa bile yine etrafına ziya neşreder (ışık verir). İşte insan da 
adaletle, lahutla (manevi alem) diğer insanlara muamele etmelidir. Zengin olsun, fakir olsun, kibar olsun, kaba 
olsun vazifesi yine birdir.  

İnsan aynı bir lamba gibidir. Sağlam bir sıhhate, parlak bir idrake malik (sahip) olsa niyeti yine fena 
(kötü, bozuk) olunca müzeyyen (süslü, gösterişli), fakat sönük bir lambaya benzer.  

Demek oluyor ki bir insan derece-i kemâlini (olgunluğu) bulmak için maddeten, cismen, manen ve aklen 
sağlam olmalıdır. Cismin kuvvetini, metanetini ve aklın, ahlakın iktidarını tekmil etmeli ve içimizde mevcut olan 
hiss-i hayvanımız (hayvansal içgüdü), idrakimize yardım eylemeli ki adaleti, doğruluğu icra edeceğinden her 
vechile (bakımdan) emin olalım.” (s. 13) 

Pedagog-araĢtırmacılar, çocuk eğitiminin omurgasını oluĢturan terbiyeyi 
“edeplendirme, eğitme, eğitim verme, yetiĢtirme, yetenekleri geliĢtirme, davranıĢları kontrol 
etme” olarak tanımlanmaktadır. (Balcı, 2014; 169) 

Ġnsanoğlu anne karnında baĢladığı geliĢim serüvenini biyolojik, biliĢsel, sosyal, moral, 
dil ve kiĢilik gibi farklı alanlarda sürdürerek olgunlaĢır. Bu geliĢim alanlarından her biri, 
birbiri 
ile iliĢkilidir ve kiĢinin ahlakının, karakterinin Ģekillenmesine etki eder. Literatürde „ahlaki 
geliĢim‟ çocuğun kendi özgünlüğü ve özgürlüğü içerisinde topluma mal olmuĢ ahlak kuralları 
dizgesini öğrenmesi ve bunlarla ilgili muhakeme ve yargılama yeteneğini artırması olarak 
tanımlanır. (Kaymakcan-Meydan 2014: 146-147) Fizyolojik geliĢimden psikolojik geliĢime, 
kiĢilik geliĢiminden ahlaki geliĢime kadar bebeklik çağından itibaren çocuklarda çok yönlü bir 
geliĢim vardır. Bu geliĢimlerin hepsi birbiriyle iliĢkilidir. 

Öğrenme insanın doğumundan itibaren ömür boyu devam eden bir süreçtir. Çocuğun 
terbiyesi ve yetiĢtirilmesi, bıkmadan, yorulmadan; insanlık icabı bıkılıp yorulmuĢ olunsa bile 
yılmadan ibadet niyetine yapılacak çok hayırlı ve Ģerefli bir hizmettir. (Düzdağ, 1994: 149) 

Ġlk eğitimini ailede alan çocuklarımızı güzel bir terbiyeyle yetiĢtirip ahlaki yönden 
olgunlaĢtırabilirsek içinde yaĢanılan toplumda huzur içinde yaĢanır. 

Amerikalı yazar ve aile danıĢmanı Doroth Law Nolte, çocuk eğitimi ile ilgili „ne 
ekersen onu biçersin‟ atasözüyle bağdaĢacak Ģekilde Ģunları söylemektedir: 

“Eğer bir çocuk sürekli eleştirilmişse, kınama ve ayıplamayı öğrenir. 
Eğer bir çocuk kin ortamında büyümüşse, kavga etmeyi öğrenir. 
Eğer bir çocuk alay edilip aşağılanmışsa, sıkılıp utanmayı öğrenir. 
Eğer bir çocuk sürekli utanç duygusuyla eğitilmişse, kendini suçlamayı öğrenir. 
Eğer bir çocuk hoşgörü ile yetiştirilmişse, sabırlı olmayı öğrenir. 
Eğer bir çocuk desteklenip, yüreklendirilmişse kendine güven duymayı öğrenir. 
Eğer bir çocuk övülmüş ve beğenilmişse, takdir etmeyi öğrenir. 
Eğer bir çocuk hakkına saygı gösterilerek büyütülmüşse, âdil olmayı öğrenir. 
Eğer bir çocuk güven ortamı içinde yetişmişse inançlı olmayı öğrenir. 
Eğer bir çocuk kabul ve onay görmüşse, kendini sevmeyi öğrenir.    
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Eğer bir çocuk aile içinde dostluk ve arkadaşlık görmüşse, bu dünyada mutlu olmayı öğrenir.”1 
 

“Ahlak eğitiminden amaç nedir? Çocukların büyüdüklerinde namuslu ve doğru 
insanlar 
olmaları, sonra da amaçlarına ulaşmaları için, doğru yolu bulmalarına yardımdır.” (s. 5-6) 
diyen Kadriye Hüseyin, çocuklara hayata dair konuları önceleyerek eğitme düĢüncesi 
taĢıdığını; 

“Çocuklar! İnsan her şeyi öğrenmeli. Okumak, yazmak ve hesap etmek… Boş durduğunuz yerde size bu 
bilgilerin ayağınıza gelmeyeceğini biliniz. Hızlıca okumak ve yanlışsız yazabilmek için ne kadar vakit lazımdır? 

Okula devamdan önce bile her gün bir şey öğrenilir. Küçük bir çocuk, daha kundakta iken bile yine bir 
öğrencidir. Hayat öğrencilerinden sayılır. Dikkat ederseniz nasıl bakacağını ve gözleri olduğu halde nasıl 
kullanacağını bile düşünemediğini görürsünüz. Sadece bakar. Karmakarışık görür. Gördüğünü anlamaz. 
Gözünün önündeki eşya yakın mı uzak mı farkına varamaz. Bir zaman sonra bacaklarının üstünde durabilmeyi 
öğrenir. Sonra da yalnızca yürüyebilmeye çalışır. Nihayet konuşmaya başlar. Ne kadar öğretim, o kadar eğitim! 
Okumak, yazmak öğretilmediği zaman yaşamayı en azından öğrenmeli. İnsan hayatta olduğu halde hayatı nasıl 
değerlendireceğini bilemez. Düşünce gücü olduğu halde düşünce sahibi olduğunu düşünemez. İradesi olduğu 
halde istediğini kararlılık ve cesaret ile isteyemez. Kuvveti var ise de hiçbir şeyde kullanamaz. Yüreği var. Ancak 
tanımadıklarını sevmeye gücü yok. Nasıl yaşamasını bilmiyor. Kimse göstermemiştir. Gösteren olduysa bile ya 
unutmuş veya tavsiyeleri dikkate almayıp göz ardı etmiştir. Böyle bir şey oluşmasın diye hayatınızı faydalı bir 
şekilde değerlendirmeniz ve bozup büsbütün kaybetmemeniz için size bu konuda az da olsa biraz bilgi vermeyi ve 
hayat konularını öğretmeyi düşündüm. İnşallah faydalanırsınız. (s. 6-8) 

Eğitim hayatını tamamlayıp, mezun olduktan sonra da gençlere tavsiyelerini sürdüren 
Kadriye Hüseyin; 

“… Mektepten sonra ne yapacağınızı uzun uzadıya düşününüz. Hayat uzundur. Fakat günleriniz 
ma‟duddur (sınırlıdır). Ne meslek, ne sanat ittihaz (edinmek) edeceğinizi tefekkür ediniz (düşünün). “Adam sen 
de! Düşünmeğe vaktim mi var!” ile bu mühim kararı ihmal etmeyiniz. Mektepte iyi, çalışkan bir şakirt (öğrenci) 
iseniz, sonra da her ne sanat ile meşgul olursanız olunuz, ciddi bir ahlak sahibi iyi ve çalışkan kaldıkça 
meşguliyetinizde (iş, meslek) de muvaffakiyet (başarı) bulursunuz. En küçük yaşınızda bile vicdan sahibi ve 
doğru insanlar olmaya gayret ediniz. Hareketiniz pespayelere, mübtezellere (ortalık malı vs) meşabih 
bulunmasın (benzemesin).  

Umumun bulunduğu halk fevkinde (sıra dışı) olmağa çalışınız. Lüzumunda umumun içinden tefrik (ayırt 
et-) ve temyiz edilir ve nezd-i hâvass ve hürmet edebileceğiniz bir mesleği takibe say eyleyiniz (çalışınız). Sizden 
başkaları o yolda bulunmuyor iseler bile siz yine sebat ediniz. (girişimci, kararlı ol-)  

Bazıları hayata bir rüya veya bir kabus namı verirler. Bazıları da bir bar, bir mübarezedir (kavga, 
çekişme) derler. Her ne ise… Hayat tatlıdır. Ye‟ste (ümitsizlik) bırakmayınız. İnsan nasıl olursaolsun, 
çabalamalıdır. Zira çabalamak, şeref, rahat, servet, saadet ve sıhhat için, hasılı her ne için olursa olsun kainatın 
bir kanunudur. Ona karşı durulmaz. Hayat bir çocuk gibidir. Bizim ile açılır, güzelleşir, bizimle solar, kurur.  

Yaşamımız uzun bir mübareze ise, müberezemizde bizim için bir ümit, istikbaldir (gelecek, yarın). Hasılı 
mektep zamanı tohum atmak sayılır ise, mektebi ikmalden sonra dahi mahsul toplamak vakti addedilir (sayılır).” 
(s. 97)  
diyerek, sözü “iyi, güzel ahlak” konusuna getirir.  

Türkçe Sözlük‟2te; “… bir toplum içinde kiĢilerin uymak zorunda oldukları davranıĢ 
biçimleri ve kuralları, ayrıca “huylar”dır. (Tdk, s. 54) tanımı verilen „ahlak‟, kelime olarak 
huy, mizaç, karakter ve alıĢkanlık anlamına gelir ve “insanın iyi veya kötü olarak 
vasıflandırılmasına yol açan mânevi nitelikleri, huyları ve bunların etkisiyle ortaya koyduğu 
iradeli davranıĢlar bütünü; bu konularla ilgili bilim dalıdır.” Kavram olarak ise akıl ve irade 

                                                           
1 https://www.hursitekinci.com/2020/02/11/amerikali-yazar-ve-aile-danismani-doroth-law-noltenin-siiri/ 
2 Türkçe Sözlük, (Haz.: ġükrü Haluk Akalın vd.) 11. Baskı, Ankara-2011, TDK Yayını; Metin içinde (Tdk, s….) 
Ģeklinde gösterilecektir. 
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sahibi bir bireyin baĢkasının zorlamasına gerek kalmadan kendi özgür iradesiyle bilinçli 
olarak yaptığı davranıĢlar, insanın ruhuna yerleĢen alıĢkanlıklardır. Ruhlara iyi alıĢkanlıklar 
yerleĢirse, düĢünce ve davranıĢlar iyi olur. Bunlara “güzel ahlak” denir. (Çağlayan, 2005: 17) 

Ahlak, baĢta hadisler olmak üzere Ġslami kaynaklarda hulk ve ahlak terimleri 
genellikle iyi ve kötü huyları ifade etmek üzere kullanılmıĢtır. 

Kur‟an-ı Kerim‟de inanç ve ibadetin yanı sıra üzerinde önemle durulan konulardan biri 
olan „ahlak‟, inanç ve ibadetlerin gereği olarak ortaya çıkan, ihlas ve samimiyetle yerine 
getirilen davranıĢlardır. Dinin temelini oluĢturan iman bir bakıma dinin Allah‟ı tanıma ve 
bilme boyutunu, ibadetler Allah‟a itaat boyutunu, ahlak ise Allah‟ı sevme boyutunu teĢkil 
eder. 

“Ben, güzel ahlâkı tamamlamak için gönderildim.” (Ġhyâ c. 2 s. 392) diye buyuran Hz 
Muhammed (sav) Efendimiz, güzel ahlakın ta kendisidir. Onun hayat anlayıĢını öğrenmek 
güzel ahlakı öğrenmek demektir. Peygamber (sav) güzel ahlakın önemini, “Meclisime en 
yakın olanınız, ahlakı en güzel olan ve etrafındakilerle hoş geçinendir. Onlar herkesi sever, 
herkes de onları sever.” (Ġhyâ c. 2 s. 393) sözleriyle ifade etmiĢtir 

Prenses Kadriye eserinde ahlak eğitimi ile ilgili Ģunları söyler; “Ahlak eğitiminden 
amaç nedir? Çocukların büyüdüklerinde namuslu ve doğru insanlar olmaları, sonra da 
amaçlarına ulaşmaları için, doğru yolu bulmalarına yardımdır.” (s. 5-6) 

Güzel ahlakın insanları diğer canlılardan ayıran en önemli özellik olduğunu söyleyen 
Kadriye Hüseyin, eĢyanın değerinin terazi ile insanın değerinin de güzel ahlakla ölçüleceğini: 

“İnsan bir fidanı faydası olsun diye yetiştirir. Biz de bir fayda için, bir görevi yerine 
getirmek için bu dünyaya geldiğimizi düşünelim. Bir insanı diğer canlılardan farklı yapan 
eğitim ve ahlakını diğer canlılardan ayıracak fark nedir? Güzel ahlakıdır…” (s.19) Ģeklinde 
ifadelerle açarak, bazı insanları eğitilmiĢ maymunlara benzetirken, insanın manevi 
yaratılıĢının ve iradesinin güzel ahlakı tamamlayan „vicdanı‟ olduğunu belirtir (s. 20). 

TERBĠYE 
 “Eğitim, eğitmek, görgü” olarak tanımlanan terbiye konusunda Kadriye Hüseyin: 

“Terbiye; hayatınızı, özelliğimizi ve fikirlerimizi aydınlatır. Bir insanın birikimi bilgisine taç 
olduğu gibi terbiyeye dahi muhtaçtır. Manevi bir terbiye alan insanlar tabiî doğru yolu daha 
akıcılıkla takip ederler. Keşki herkes bileydi, bilmeye gücü olaydı insan ne kadar çok 
fenalıklardan uzak kalırdı?” (s. 66-67) Ģeklinde düĢüncelerini sıralayarak: “Ahlâk bahislerini, 
yani geleceğinizin bu kuralını sadece kitaplarda görmemelisiniz. Hayır! Kurallarınız 
yüreğinizde kazınmalıdır. İyiliği bilip icra etmemek, bir kapının anahtarına mâlik olduğunuz 
halde o kapıyı açmamak ve fikriniz olduğu halde düşünmeye ilgi göstermemek kısaca 
yüreğiniz olduğu hâlde sevmeye meyil etmemek gibidir. Güzel hareketlerinizin uygulanması 
ve ödülü kişisel memnunluğunuz ile meydana gelir. Gençliğinizde iyiliği uygulamaya 
başlayınız ki ahlâkınızda özellikler olsun. Gününüzü boş yere geçirmeyiniz. Zira iyilik icrası 
için en uzun ömür, yine kısa bir ömürdür. Vaktin nakit olduğunu iyice düşününüz.” (s. 68-69) 
diyerek tavsiyelerini sürdürür. 

Terbiye; çocuğu hem bedenen, hem ruhen hem de aklen eğitmektir. Çünkü, dünyanın 
en zor iĢi insan yetiĢtirmektir. Bir insanın yetiĢmesinde aile, çevre, okul ve medya gibi 
unsurlar son derece etkili ve önemlidir.  

MENZĠL yani Ġçinde YaĢanılan Eve, Yurda Kıymet Vermek 
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Ev, yurt, ocak… kiĢinin huzur, istirahat, ferahlık ve rahatlık duyduğu mekanıdır. 
Kadriye Hüseyin; „içinde yaşanılan eve kıymet vermek‟ vurgusuyla, ev-içi hayatı, düzen, temizlik, güzellik ve 
aynı evi paylaşanların birbirine kıymet vermesinin önemini şu şekilde dile getirir: “Ahlakını kuvvetlendirerek 
insan yerini, yurdunu sevmelidir… İnsan ocaksız, bucaksız kaldığı zaman rahattan yoksun olur. Köşesini 
sevmeli, bakmalı, saygı göstermeli, süslemelidir. Her şeyden üstün tutmalı. Süslü olsun, sade olsun, yurt yine 
yurttur. Yani bir barınaktır. Hürmet eder iseniz hanenizde asla bir kötü bir uygulamada bulunmazsınız. (Seviniz, 
sever iseniz her tarafına dikkat edersiniz. Bakarsınız.) Hanenizi düzenleyiniz. İçine girenlerin yüzüne gülsün. 
Hanenizin düzeninden ahlakınız hemen anlaşılır. Karmakarış bırakır iseniz kimse ziyaret etmeyi istemez. Temiz 
olsun. Sade olsun. Güzel olsun. İnsanın düşüncesi, içten davranışları evinden anlaşılır. Yaşadığınız yere biraz da 
ruhunuzun güzelliği etki etmiş olsun. Kendinizi evinizde yabancı hissetmemelisiniz. Etrafınızdaki eşya gözünüze 
zarif görünsün… Kitaplar olsun, kahraman resimleri, dost ve aile hatıraları bulunsun. İlkbaharı her an 
hissetmeniz için çiçekler olsun. Güzel kokusu odanızı ferahlatsın. Eğer hayat sizi evinizden, barkınızdan 
uzaklaştırıp da yollara uzaklara gönderir ise arkanızda bıraktığınız rahat, aydınlık, yumuşak yuvanız hatırınıza 
gelip yüreğinizde bıraktığı anıların güzel etkileriyle yerinizin, işinizin, yolunuzun, her nerede bulunur iseniz 
sıkıntınızın şiddetini azaltır.”  (s. 23-24) 

AĠLE 
Türkçe Sözlük‟te; “1. Evlilik ve kan bağına dayanan, karı, koca, çocuklar, kardeşler 

arasındaki ilişkilerin oluşturduğu toplum içindeki en küçük birlik. 2. Aynı soydan gelen veya 
aralarında akrabalık ilişkileri bulunan kimselerin tümü. 3. Birlikte oturan hısım ve yakınların 
tümü. 4. Eş, karı. 5. Aynı gaye üzerinde anlaşan ve birlikte çalışan kimselerin bütünü. 6. 
Temel niteliği bir olan dil, hayvan veya bitki topluluğu, familya.” (Tdk, s. 57) ifadeleriyle 
tanımlanan aile: insanoğlunun içinde doğduğu, yetiĢtiği ve ilk eğitimini aldığı en küçük sosyal 
topluluktur.  

Prenses Kadriye eserinde, ailenin en önemli „okul‟ olduğunu: 
“Yeryüzü herkes için bir yorgunluk mekânıdır. Hayatın yorgunluğuna tahammül ve sıkıntılarına 

direnebilmek için bir çare vardır. O da dünya kuruldu kurulalı sağlam duran ve ezelden beri var olan aile 
okulunun derslerini almakla meydana gelir. Bu okulda küçükler büyüklerden her an ders aldıkları gibi; büyükler 
de küçüklerin hareketlerinden, uygulamalarından bazen kendilerine pay çıkarırlar. Birbirini anlamak, öğrenmek 
ve düşünceli davranmak ve ders almakla insan hayatını nurlandırır. İlim bir nurdur. İnsan her gün haberi 
olmaksızın birtakım şeyler öğrenir. Aile okulunda düzenlik, cömertlik, birlik, güven, şefkat, hayır, adalet, uyum, 
vatan sevgisi, insanın kendini sevmesi gibi konular okunur. Bu dersler insanın ölçütleri olmalıdır.” (s. 24) 
Ģeklinde en geniĢ anlamıyla yorumlayarak, insanın, ahlakî karakterinin özünü aile ocağından 
aldığını belirtir. Ailede yaĢadıklarını, gördüklerini bir ömür boyu unutamaz ve kazanılan 
alıĢkanlıkları kolay kolay terk edemez. Bu nedenle “insanı insan yapan ilk ocak ailedir.” 
Kadriye Hüseyin bunu: 

“…İnsan en zor şeyleri, en kolaylıkla, hatta haberi olmaksızın ailesinin yanında iken öğrenir. 
İnsaniyetin en güzel hareketleri dünyanın en şirin seyirlerine aile yanında rastlanır. İnsanoğlunun yaratamadığı 
bir şey, bir kutsal ibadethane var ise o da ailedir. Bu ışıklı yuvaya çok ince bir düğüm ile bağlısınız.  

Zira mutluluğunuzun, felaketinizin, üzüntünüzün kaynağı hep ailedir. Geleceğinizin, mesleğinizin 
başarısı, ailenizin çalışma ve gayretiyle meydana gelir. Ailenizin iyi niyeti, mutluluğunu, çekiciliğini 
yüreğinizden uzak tutmayınız. Aileniz içinde öğrendiğiniz dersleri ne bir kitapta ne bir okulda ne de bir 
üniversitede öğrenemezsiniz. 

Aileniz sizin için küçük bir dünya olduğundan orada sadece hayat konularını okursunuz. 
Aile gayet yüce ve fevkalade güzel bir kurumdur. İnsan hayatından yorgun, kırgın, bıkkın kaldığı zaman 

manevi olarak bitkin düştüğü zaman taze hayat bulacağı yer ailesidir. 
Cenab-ı Hakkın en birinci bağışı anne-babanın nazarında belirir… İlahi nurla aile güçlenir. İnsan 

hanesine, etrafına, akrabasına sevenlerine, sevdiklerine anne-babasına yani bütün kâinata olan muhabbetini bir 
gün vatanına taşır. İşte vatanseverliğin doğuş noktası, beşiği hep ailedir. İnsan vatan sevgisi derslerini öncelikle 
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anasının kucağında iken öğrenir.  Demek oluyor ki vatan, aile teşkiliyle meydana geliyor. Çünkü vatan sevgisi, 
fedakârlık hep çocuklukta öğrenilir.” (s. 24-26) 
  Yine; “… Aile okulu olmasaydı, hürriyet, kardeşlik, eşitlik bu üç yüce sözün anlamı 
kalmazdı.” (s. 27) diyen Kadriye Hüseyin: 

“… Anne-babanıza olgunlukla itaat edecek zaman geçer ise yine saygı etmeye mecbursunuz. 
Küçüklüğünüzde sizi besledikleri ve eğittikleri gibi siz de onların ihtiyarlıklarında kendilerini memnun ediniz. 
Emeklerini asla unutmayınız. Geçmişteki sıkıntı ve ümitlerini, düşününüz. Sizi sevdikleri gibi siz de onları 
seviniz. Terbiyelerin en sağlamı, en güçlüsü aile okulunda verilendir. Seneler geçse bile asla boşa gitmez. Bu 
eğitimin en birinci şartı güvendir.” (s. 25) 

Ġnancımız da ebeveyne gösterilecek saygı ve sevgiye, ana-baba hakkına çok önem 
vermiĢ, anne ve babaya sevgi ve saygı duymak dinimizde övülmüĢ, önerilmiĢtir. Dinimiz, aile 
ve akraba iliĢkilerini önemli görmüĢ, akrabalık bağlarını koparmayı ise doğru bulmamıĢtır. 
Kadriye Hüseyin aileye, akraba ve yakınlara saygı konusunu birçok vesileyle vurgulamıĢtır: 

“Ailenize hürmet bir vazife olduğu gibi akrabanızın, dostlarınızın özelliklerine, incelik ve zevklerine, 
şöhret ve saygınlıklarına ri‟âyet etmek de bir vecibedir. Zirâ hayatınızın âhengi hürmettir… Saygıya önem 
verenler herkesin sevgi ve saygısını kazanırlar. Kâinata, hayvanat ve bitkilere, insanlara ve vicdanlarına, ahlâk 
ve hukûkuna, hakikatlerine, dinlerine, i‟tikad ve heveslerine ri‟âyet ediniz. İtibarsızlık, kendini beğenmişlik, 
insafsız olmaktan meydana çıkar. Gururlu kimselerin kendilerinden büyüklere hürmet etmediklerinin sebebi 
kendilerini herkesten daha yüce zannetmeleridir.” (s. 85-86) 

“… Emniyet, ailenin bağıdır. Anne-babanıza saygılı olunuz. Fakat davranışınız samimi olsun. Kalbinizi 
onlara karşı kapalı bulundurmayınız. Bir sırrınız, üzüntünüz, bir mutluluğunuz var ise onlara bildiriniz… Ailenin 
iç derinliği, sağlamlığı, evrenin büyük güçlerine benzerler. İnsanlıkta, cihanda; annem-babam, evladım, 
kardeşim… kelimelerinin manasını, kıymetini tartabilecek bir ölçü var mıdır?..” (s. 24-28) diyerek ailedeki 
sevgi, saygı ve bağlılık duygularının karĢılıksız ve koĢulsuz olmasının altını özellikle 
çizmektedir. 

VĠCDAN 
“Kanunlara dayanan adli muhakemelerden daha büyük bir 

muhakeme vardır ki, bu da her kişinin kendi vicdanıdır.” 
     Mahatma Gandhi 
 

Ġnsan ahlaki değerleri ihlal ettiği zaman, içinde kendi “ben”ine hâkim olabilecek güçlü 
bir „ben‟in baskısına maruz kalır. ĠĢte bu baskı mercii vicdandır. (Yapıcı, 1997: 252-253) 
denilen vicdan kavramını insanın kendi ahlaki değerlerini esas alarak, yaptıklarını veya 
yapacak olduklarını kendiliğinden muhakeme ettiği manevi, ruhsal ve Ģahsi özellik olarak 
tanımlayabiliriz. Vicdanın varlığı ve eksikliği günlük dilde “vicdanı sızlamak”, “vicdan azabı 
çekmek” gibi kullanımlarda da ifadesini bulur. 

Kadriye Hüseyin vicdan konusu için: 
“Vicdan, içimizin bir adalet duygusudur. Duygu nedir?.. Beş duyu organı dış dünyayı seyretmek için 

beş penceredir. Bu pencerelerin biri kapanacak olursa kendimizi derhal bir aciz ve bir bî-çare buluruz. Eğer 
bakış duygumuzu kaybedecek olursak artık onun yerini hiçbir duygu tutamaz. Zira hayatı o nazarın vasıtasıyla 
seyrettiğimizden bu hissi kaybettiğimiz zaman dünyanın gidişatından da mahrum kalırız. Bakış kuvvetinin yerini 
hiçbir şey tutamaz. Herkesin gözü, ağzı, burnu, olduğu gibi bir de vicdanı olur. Acaba vicdansız kimse yok 
mudur dersiniz? Dünyada maddi yoksunluk olduğu gibi manevi hastalık da olur. Bir insanın görüşü zayıf, bacağı 
kuvvetsiz olduğu gibi vicdanı da sakat olabilir. Gözün ve kulağın eksikliği olur. Vücudun, zihnin böyle bir 
durumu neye işaret eder. Bilir misiniz? İnsanlığın yaratılışının mükemmelliğine işaret eder… Demek oluyor ki 
bu vicdan ve adalet duygumuz insani yeteneğimizden sayılır… vicdan olgunluğun ıstırabını giderecek tek 
vasıtadır.” (s. 29-30) 

“… Kendi vicdanınızı besleyiniz, süsleyiniz. Olgunlaşıp gelişiniz. Olgunluk derecesine ulaşınca bu 
gerçek rehberinize müracaat etmeden bir işe başlamayınız. Vicdan, iç dünyanızın en samimi bir hissi bulunduğu 
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göstermeden bekleme” olarak tanımlanan (TDK, s.1996) „sabır‟, karĢılaĢılan musibetlerin ve 
zorlukların karĢısında Ģikayetçi olmadan ve yakınmadan Allah‟a sığınarak bu durumun 
geçmesini beklemek anlamlarına gelir. 

Güzel ahlakın önemli değer unsurlarından olan „sabır‟, Kur‟an‟ı Kerim‟de pek çok 
ayette de kullara tavsiye edilmiĢtir. Hz. Ali “Bedende baş ne ise, imanda da sabır aynıdır. 
Başsız beden olmayacağı gibi, sabırsız da iman olmaz.” sözüyle iman için sabrın gerekli 
olduğunu vurgulamıĢtır. (Balcı, 2014:163) 

Sabır erdemi, beraberinde azim, sebat, metanet, hoĢgörü, merhamet ve tevazuyu 
getirir. Sabırsızlık ise, isyanla, ahlaksızlıkla, güçsüzlükle ve piĢmanlıklarla birliktedir. Ġnsanın 
piĢmanlıkları, sabırsız davranıĢlarından doğar.  

Akıl ve zekanın ifadesi olan sabır, bir „ahlak terimi‟ olarak; “üzüntü, baĢa gelen sıkıntı 
ve belalar karĢısında direnç gösterme; olumsuzlukları olumlu kılmak için gösterilen metanet” 
gibi manalarla her insanın sahip olması gereken önemli bir erdem olarak her fırsatta tavsiye 
edilmiĢtir. “Sabrın sonu selamettir”, “Sabırla koruk, helva; dut yaprağı, atlas olur”, 
“Sabreden derviş, muradına ermiş”, “Sabreyle işine, hayır gelsin başına” gibi atasözleri de 
sabrın önemine iĢaret etmektedir. Sabır olgusunu hazineye benzeten Kadriye Hüseyin bu 
erdemi iki bakıĢ açısı eĢliğinde değerlendirmiĢtir: 

“Bazı kelimelerin sedası pek anlamlıdır. Telaffuz edilince işaret ettiği anlamı göz önünde belirtir. 
Söylediğim gibi insan bu sözleri daha akıcılıkla, daha sık söyler. İşte böyle kelimelerden biri de sabırdır. Sabır 
bir define, değerli bir maldır. Şu kadar var ki sabır iki türlüdür. Birisi yapılan sabır, diğeri gerçek sabırdır. Bu 
iki sıfatı birbirinden ayıralım (…) Boş, gereksiz, amelsiz, kuvvetsiz, hareketsiz bir sabır, yani sıkıntıya, zalimce 
uygulamaya karşı gelmeyerek duygusuz, etkisiz, kalmak sabır değildir. Bir gaflettir. Başkalarının yardımına, 
sıkıntılarına, karşı koymayıp her sıkıntıya katlanmak sabır değildir. Bir korkaklıktır.” (s. 41) 

Kadriye Hüseyin, gerçek „sabır‟ olgusuna vurgu yaparak acizlik, pasiflik, tembellik 
gibi durumlarla bunun karıĢtırılmamasını dile getirerek (s. 42-43) „gerçek sabır‟la ilgili 
düĢüncelerini Ģu Ģekilde ifade eder; 

“Hakiki sabra gelelim. Bu türlü sabrın birinci işareti maddi ve manevi sıkıntıya sakinlik 
derecesiyle katlanmaktır. Asabi bir insan felaketin karşısında bin türlü telaş belirtir. Ruhsuz, etkisiz bir insan ise 
derhal çöker. Fakat sabırlı olan şikâyetsiz, patırtısız, gürültüsüz üzüntüsüne hâkim olmanın yolunu bulur ve 
olgun bir sakinlikle başarılı olur. Acısına sabır ile tahammül eden bir kimse çevreye karşı ne güzel bir ders 
verir. Ne büyük bir ibrettir. Hastalığına katlanan bir hastanın, hapsine karşı hiddet belirtmeyen bir tutuklunun, 
vazifesini yapmaktan geri kalmayan ve felakete düşen bir ailenin davranışındaki suskunluğuna, anlayışına sabır 
derler…” diyerek, dolaylı olarak „Ģükür‟ ve „dua‟yı da hatırlatmaktadır. (s. 44) 

Sabırlı, sebatlı olmanın ve plânlı çalıĢmanın önemini ise:  
“Karşılaşılan zorluklarda yılgınlık göstermeyin, pes etmeyin ve başladığınız işi yarıda 

bırakmayın. Plânlı çalışırsanız ve sabrederseniz mutlaka başarıyı yakalarsınız ifadelerini 
aktarıp; yenilginin sebeplerinden en büyüğü, sabırsızlıktan dolayı işi tamamlayamamaktır.” 
(s. 44) Çünkü; sabır kabiliyet ve emek iĢidir, baĢarının sırrı da buradadır diyen Kadriye 
Hüseyin; “Başlanılan işte sabırla inanarak azim ve gayretle başarıya ulaşılır. Bir işe başaracağınıza inanarak 
başlarsanız başarının önündeki en büyük engelleri kaldırmış olursunuz. Başarıda, istek, kararlılık ve sabır 
başarıya ulaşmada çok önemlidir. İstekle başlanılan her çalışma, kararlılıkla sürdürülüp, sabırla istenilen 
sonuçlara ulaşabilir. Yoksa amacınıza ulaşmadan yarı yolda kalırsınız ve yaptığınız işten vazgeçersiniz. 

Başarılı olmak için bir anda bir işle meşgul olunmalıdır. Aynı anda farklı işlerle meşgul 
olunması insanı başarıdan uzaklaştırır. 

(…) Arzunuzun isteğinizin ve hayatınızın temeli kararlılık olsun ki düşündüğünüz, yaptığınız meslekte 
başarı bulasınız. Bir amacınız olduğunda ulaşmaya çalışınız. Her şeye birden teşebbüs ederseniz hiçbir şey 

için kişisel bir heves olarak düşünülmez. Zira sizden yücedir. Sizin hakeminizdir. Davranış ve fikirlerinize 
karışan sözlerinizi eleştiren güçlü bir hakemdir… Vicdan bizim bir bekçimizdir. Ruhumuzun denetçisidir. Ona 
itaat ediniz. Ayıplarınızı saklamayınız. Düzeltmeye çalışınız. Kusurlarınızı samimi hakeminize itiraf ediniz. Zira 
vicdan 
adil bir mahkeme demektir. İnsaf ve adalet ise milletleri yüceltir. Âdil insanlar ise yüce ve mutlu olurlar. Zira iç 
dünyanın mutlu ve huzurlu olması doğru bir vicdandan oluşur.” (s. 33-34) 

ĠġTĠGAL - ÇalıĢmak, Gayret Etmek 
Türkçe Sözlük‟te „ÇalıĢmak‟; “bir şeyi oluşturmak veya ortaya çıkarmak için emek 

harcamak ve bir şeyi yapmak için gereken çarelere başvurmak, o şeyi gerçekleştirmek için 
kendini zorlamak, çaba harcamak.” Ģeklinde karĢılık bulur. (Tdk, s.487) Kadriye Hüseyin, 
çalıĢmak, çaba sarfetmek, emek vermek demek olan “gayret”in tek baĢına amacına 
ulaĢamayacağını, insanın sabırla çalıĢarak baĢarıyı yakalayacağını: “İnsanlığın gelişmesi ve 
geleceği için çalışan kahramanlardan ibret dersi alınız. Eserlerini takip ediniz. Genç olsun, ihtiyar olsun, 
vatandaşınız olsun, düşmanınız bulunsun. Yüce maksatlara gayret eden ve güzel vazifeler yerine getiren kişileri 
güzellik ile taklit ediniz. Onlara bakarak siz de gayret eyleyiniz. Kuvvetin iradesi ve kalıcılığın sahibi iseniz her 
şeyde başarıyı bulursunuz. Kendi sabır ve sakinliğiniz, çalışmanız ve gayretiniz ile amaca ulaşmanız sizler için 
yüce bir övünç kaynağıdır.” (s. 81)  

Kadriye Hüseyin, ayet ve hadislerde de sık sık yer bulan „çalıĢma‟ ve „emek‟ 
konusuna sorular sorup, cevaplar arayarak yaklaĢmıĢtır: 

“İnsan niçin çalışır? Bu suale vereceğiniz cevap istikbalinizi, mesleğinizi tayin eder. Çalışmaya olan 
meyliniz, hürmetiniz, ümidiniz ve gayretiniz bütün bu cevaba tabi‟dir. Hep bu 
cevaptan ortaya çıkar. İnsanın değeri işinden belli olur. İşi ise ihtisasını beyan eder. Çalışmaya 
büyük bir gayretle teşebbüs ediniz. Kıymetini iyice anlayınız. Evet! İnsan niçin çalışır? Bu suale en kolay cevap 
“Ekmeğini kazanmak içindir.” olur. Ancak bu cevabın doğru olması biraz şüphelidir. Zira insan sadece yemek 
yemek, elbise giyinmek için çalışır, demek hatadır. 

… Çalışmak, mücerred bir kazanç, bir esaret, bir ceza değildir. Hayatın azim kuvveti, terakkinin, 
insaniyetin parlak bir güneşidir. 

İşiniz ne olursa olsun iyi icra ediniz ki görenler sizi tahsin etsinler. Bir şeye yarasın. Gördüklerinde 
işittiklerinde izzet-i nefsinize dokunacak bir şey söylemesinler. Herkes çalıştığı 
şeye fikrini, isteğini ve biraz da hayatını sarf eder. 

Bu âleme insan bir vazife ifa etmek için gelir. Bu vazifenin ehemmiyetini anlayınız. Takdir ediniz. 
Vazifesiz insan, hakiki hayattan habersizdir. İşsiz insan ruhsuz bir cisimdir. Zenginler de çalışmağa mecbur 
değil midir zannedersiniz? (…)  İnsan ne kadar zengin olur ise olsun kabiliyetini, kuvvetini, aklını kullanmalı 
ve dünya yüzünde olan vazifesini icra eylemelidir…” (s. 35-40) 

Kadriye Hüseyin, eserindeki ilerleme anlamını yüklediği “Terakki” baĢlığını taĢıyan 
bölümde de çalıĢmanın önemini anlatmayı sürdürmüĢtür: 

“Bu cihanda faziletin muhafızı çaba ve gayrettir. Terakki ise ilerlemek, yükselmek demek olup bu da 
çalışmakla meydana gelir. Terakki hayatta ilerlemek ve zamana tabi olarak akıllıca yaşamak demektir. Sizler de 
çalışınız. Çalışınız da zamanınızın ilerlemesine göre uygun bir vaziyet almanız için elinizden geleni geri 
bırakmayınız.” (s. 50-52) 

“İnsanlığın gelişmesi ve geleceği için çalışan kahramanlardan ibret dersi alınız. Eserlerini takip ediniz. 
Genç olsun, ihtiyar olsun, vatandaşınız olsun, düşünmeniz bulunsun. Yüce maksatlara gayret eden ve güzel 
vazifeler yerine getiren kişileri ayrılıksız güzellik ile taklit ediniz. Onlara bakarak siz de gayret eyleyiniz. 
Kuvvetin iradesi ve kalıcılığın sahibi iseniz her şeyde başarıyı bulursunuz.”  

“…İnsan az müddet zarfında çok şeyler öğrenmeye muktedir oluyor. Vakit nakittir. Vaktinizi zayi 
etmeyiniz. Gençliğinizde muvaffakiyetiniz için çalışınız… İstikbalde saadet bulmanız ve kemale ermeniz için 
daha şimdiden hazırlanınız.” (s. 80-81) 

SABIR 
Türkçe Sözlük‟te, “1. Acı, yoksulluk, haksızlık vb. üzücü durumlar karşısında ses 

çıkarmadan onların geçmesini bekleme erdemi, dayanç. 2. Olacak veya gelecek bir şeyi telaş 
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göstermeden bekleme” olarak tanımlanan (TDK, s.1996) „sabır‟, karĢılaĢılan musibetlerin ve 
zorlukların karĢısında Ģikayetçi olmadan ve yakınmadan Allah‟a sığınarak bu durumun 
geçmesini beklemek anlamlarına gelir. 

Güzel ahlakın önemli değer unsurlarından olan „sabır‟, Kur‟an‟ı Kerim‟de pek çok 
ayette de kullara tavsiye edilmiĢtir. Hz. Ali “Bedende baş ne ise, imanda da sabır aynıdır. 
Başsız beden olmayacağı gibi, sabırsız da iman olmaz.” sözüyle iman için sabrın gerekli 
olduğunu vurgulamıĢtır. (Balcı, 2014:163) 

Sabır erdemi, beraberinde azim, sebat, metanet, hoĢgörü, merhamet ve tevazuyu 
getirir. Sabırsızlık ise, isyanla, ahlaksızlıkla, güçsüzlükle ve piĢmanlıklarla birliktedir. Ġnsanın 
piĢmanlıkları, sabırsız davranıĢlarından doğar.  

Akıl ve zekanın ifadesi olan sabır, bir „ahlak terimi‟ olarak; “üzüntü, baĢa gelen sıkıntı 
ve belalar karĢısında direnç gösterme; olumsuzlukları olumlu kılmak için gösterilen metanet” 
gibi manalarla her insanın sahip olması gereken önemli bir erdem olarak her fırsatta tavsiye 
edilmiĢtir. “Sabrın sonu selamettir”, “Sabırla koruk, helva; dut yaprağı, atlas olur”, 
“Sabreden derviş, muradına ermiş”, “Sabreyle işine, hayır gelsin başına” gibi atasözleri de 
sabrın önemine iĢaret etmektedir. Sabır olgusunu hazineye benzeten Kadriye Hüseyin bu 
erdemi iki bakıĢ açısı eĢliğinde değerlendirmiĢtir: 

“Bazı kelimelerin sedası pek anlamlıdır. Telaffuz edilince işaret ettiği anlamı göz önünde belirtir. 
Söylediğim gibi insan bu sözleri daha akıcılıkla, daha sık söyler. İşte böyle kelimelerden biri de sabırdır. Sabır 
bir define, değerli bir maldır. Şu kadar var ki sabır iki türlüdür. Birisi yapılan sabır, diğeri gerçek sabırdır. Bu 
iki sıfatı birbirinden ayıralım (…) Boş, gereksiz, amelsiz, kuvvetsiz, hareketsiz bir sabır, yani sıkıntıya, zalimce 
uygulamaya karşı gelmeyerek duygusuz, etkisiz, kalmak sabır değildir. Bir gaflettir. Başkalarının yardımına, 
sıkıntılarına, karşı koymayıp her sıkıntıya katlanmak sabır değildir. Bir korkaklıktır.” (s. 41) 

Kadriye Hüseyin, gerçek „sabır‟ olgusuna vurgu yaparak acizlik, pasiflik, tembellik 
gibi durumlarla bunun karıĢtırılmamasını dile getirerek (s. 42-43) „gerçek sabır‟la ilgili 
düĢüncelerini Ģu Ģekilde ifade eder; 

“Hakiki sabra gelelim. Bu türlü sabrın birinci işareti maddi ve manevi sıkıntıya sakinlik 
derecesiyle katlanmaktır. Asabi bir insan felaketin karşısında bin türlü telaş belirtir. Ruhsuz, etkisiz bir insan ise 
derhal çöker. Fakat sabırlı olan şikâyetsiz, patırtısız, gürültüsüz üzüntüsüne hâkim olmanın yolunu bulur ve 
olgun bir sakinlikle başarılı olur. Acısına sabır ile tahammül eden bir kimse çevreye karşı ne güzel bir ders 
verir. Ne büyük bir ibrettir. Hastalığına katlanan bir hastanın, hapsine karşı hiddet belirtmeyen bir tutuklunun, 
vazifesini yapmaktan geri kalmayan ve felakete düşen bir ailenin davranışındaki suskunluğuna, anlayışına sabır 
derler…” diyerek, dolaylı olarak „Ģükür‟ ve „dua‟yı da hatırlatmaktadır. (s. 44) 

Sabırlı, sebatlı olmanın ve plânlı çalıĢmanın önemini ise:  
“Karşılaşılan zorluklarda yılgınlık göstermeyin, pes etmeyin ve başladığınız işi yarıda 

bırakmayın. Plânlı çalışırsanız ve sabrederseniz mutlaka başarıyı yakalarsınız ifadelerini 
aktarıp; yenilginin sebeplerinden en büyüğü, sabırsızlıktan dolayı işi tamamlayamamaktır.” 
(s. 44) Çünkü; sabır kabiliyet ve emek iĢidir, baĢarının sırrı da buradadır diyen Kadriye 
Hüseyin; “Başlanılan işte sabırla inanarak azim ve gayretle başarıya ulaşılır. Bir işe başaracağınıza inanarak 
başlarsanız başarının önündeki en büyük engelleri kaldırmış olursunuz. Başarıda, istek, kararlılık ve sabır 
başarıya ulaşmada çok önemlidir. İstekle başlanılan her çalışma, kararlılıkla sürdürülüp, sabırla istenilen 
sonuçlara ulaşabilir. Yoksa amacınıza ulaşmadan yarı yolda kalırsınız ve yaptığınız işten vazgeçersiniz. 

Başarılı olmak için bir anda bir işle meşgul olunmalıdır. Aynı anda farklı işlerle meşgul 
olunması insanı başarıdan uzaklaştırır. 

(…) Arzunuzun isteğinizin ve hayatınızın temeli kararlılık olsun ki düşündüğünüz, yaptığınız meslekte 
başarı bulasınız. Bir amacınız olduğunda ulaşmaya çalışınız. Her şeye birden teşebbüs ederseniz hiçbir şey 
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meydana getiremezsiniz. Büyük bir işin başarısını ister iseniz kararlılık ile başlayınız. Sabır ile devam ediniz. 
İşte başarınızın sırrı bu iki sıfatta bulunmaktadır.”   

Hayatın, kâinatın ve dünyanın en büyük eserleri hep sabır ile meydana gelir. İşte kararlılık gösteriniz. 
Geleceğinizin başarısı, mesleğinizin parlaklığı ona bağlıdır. Sabır sıkıntıların birinci anahtarıdır.” (s. 45) 
Nitekim; “Hayatın birçok sıkıntısına, bir takım felaket ve engellerine tahammül ve kanaat etmek için evvelâ 
sabırlı ve cesaretli olmalı”dır. (s. 79) 
 VATAN 
 “…Kuş yuvasına, arı kovanına, muhtaç olduğu gibi, insan da doğduğu yere merbuttur. O nokta ile ihya 
olur ve o mahal ile neşat bulur.  

İnsan dünyanın diğer bir parçasında garip bulununca, vatanı kendisi için bütün kâinata müsavî kalır. 
Günbegün vatanına daha ziyade kesb-i irtibat ederek, bütün köşelerine, dağlarına, nehirlerine, çayırlarına, 
ormanlarına hep letafetine, bilcümle güzelliğine bir kat daha meftun olur. Nazarında vatanı bir mahall-i 
mukaddes (kutsal mekan) bulunur. Artık oraya bin türlü bağlar ile bağlanır kalır. Şayet vatanınızı terk edecek 
olursanız, bir müddet sonra gönlünüzde bir hüzün peyda olur. Bir iştiyak (özlem) husule gelir. İndinizde güneşin 
parıltısı azalır. Sema revnakını ve çiçekler rayihasını kaybederler. Kâinat cazibesini tesir ettiremez olur. Gözüne 
herkes yabancı görünür. İnsan kendisini bi-kes (kimsesiz)bulur. Hasılı dünyada vatanına avdet etmek 
arzusundan başka bir şey hissedemez olur. (…) 

Vatanınızın saadeti için her türlü fedakârlıkları ihtiyar ediniz. Vatanınızın takdiri için kendi şahsınızı 
unutunuz. Hepiniz birden çalışınız. Çabalayınız. Milletinize yarayınız. Mevkiiniz ne olursa olsun, siyasetiniz 
nasıl bulunursa bulunsun, şahsiyeti (benlik, ego) ber-taraf ediniz (kaldırınız) ve biraz da nefsinizi unutunuz…  

Vatanperverlik; ebeveyninize, akrabanıza ve ahbabınıza olan muhabbetinizin bir zübdesidir (özeti, 
sonucu). Vatanınızın saadeti daima piş-i nazarınızda (göz önünüzde) ve rahatı ebediyen (sonsuza kadar) 
zihninizde olsun. Cesametini (büyüklüğünü) fikrinize kayd (aklınıza yazın) ve şanlı bayrağını yüzünüze hakk 
ediniz. (yüzünüze işleyiniz..” (s. 42-43) 

ADALET 
“Adl” kökünden gelen “adalet” kavramı, “insaflı ve doğru olmak, doğru davranmak, 

zulmetmemek, eşit olmak, eşit tutmak, her şeye hakkını vermek, düzeltmek, mutedil olmak, her 
şeyi yerli yerinde yapmak, istikamet ve hakkaniyet” anlamına; dini bir terim olarak; ifrat ve 
tefrit arasında orta yolu takip etmek, hak yol üzere dosdoğru olmak, dinen haram kılınan 
Ģeyleri terk etmek, farzları yapmak, içi ve dıĢı, özü, sözü, fiil ve davranıĢları eĢit olmak, 
haklıya hakkını, haksıza cezasını vermek, suç ve cezada eĢit davranmak, Ģirk, küfür, nifak ve 
zulmü terk etmek, anlamlarına gelir. Türkçe Sözlük‟te; „… yasalarla sahip olunan hakların 
herkes tarafından kullanılmasının sağlanması, töre; hak ve hukuka uygunluk, hakkı gözetme‟ 
(Tdk, s. 24) olarak açıklanan „adalet‟ genellikle verilen ile hak edilen arasındaki dengeyi ifade 
eder. 

Bir toplumda sosyal barıĢın olması, adaletin uygulanmasına bağlıdır. Kadriye Hüseyin 
eserinde „adalet‟ kavramını anlatmak için benzetmelere baĢvurur: 

“Bir lamba, bir ışık bulunduğu yeri aydınlatmak içindir. Basit olsa bile yine çevresine ışık verir. İşte 
insan da adaletle, kardeşlikle diğer insanlara davranmalıdır. Zengin olsun fakir olsun, kibar olsun, kaba olsun 
vazifesi yine birdir. İnsan aynen bir lamba gibidir. Sağlam bir sağlığa, parlak bir düşünceye sahip olsa, niyeti 
yine kötü olunca süslü fakat sönük bir lambaya benzer. Demek oluyor ki bir insan olgunluk derecesini bulmak 
için madden, cismen, manen ve aklen sağlam olmalıdır. Cismin kuvvetini, sağlamlığını ve aklın, ahlâkın 
iktidarını tamamlamalı ve içimizde var olan hayvani duygular düşüncemize yardım eylemeli ki adaleti, 
doğruluğu sağlayacağından her yönüyle emin olalım.” (s. 21)  

Ahlaki bir değer olarak adalet, hukuk fakültelerinde öğrenilecek bir ders değil, bireyin 
doğumundan ölümüne kadar yaĢayarak, çevresindeki örneklerden görerek edindiği, dolaylı 
olarak öğreneceği bir değerdir. Ġnsanlık tarihi boyunca adalet hep önemli olmuĢtur diyen 
Kadriye Hüseyin:“Adalet, bütün değerlerin kaynağı ve insanların merhamet kanunudur. 
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Hayatın her devrinde, her yerde adalet lazımdır. Dünyada haksızlık pek çoktur. İnsan 
büyüdükçe farkına varır ve adaletsizliklerden dolayı çok üzüntü çeker.” (s. 59) diyerek,  
adaleti diğer değerlerin kendinden türediği bir kaynak olarak görmüĢ ve merhamet kanunu 
olarak nitelemiĢtir: “… Eğer bir haksızlığa engel olabilecekseniz derhal olun. İhmal ederseniz insanlığın en 
birinci vazifelerinin yapılmasında kusur etmiş olursunuz. Eğer bir haksız hareket, uygulama görürseniz, 
omzunuzu silkip “Bana ne?” demeyiniz. Kardeşlik böyle değildir. Başkalarının zahmetine, hüznüne siz de kalben 
ortak olunuz ki o da fırsat geldiğinde size karşılık versin.” (s. 59) „Adalet, her ilmin menbaıdır‟ diyen 
Kadriye Hüseyin, adaletsizliğin insanın kendisine yönelik olduğunda daha iyi anlaĢıldığını, 
örnekler üzerinde anlatır: 

“… Latinlerin meşhur şairi „Virjil‟ adaletin köylerde bir süre ikamet ettikten sonra küremizi büsbütün 
terk ettiğine hüküm veriyor. Pek değerli bir nesne olduğu için çağımızda nadir bulunur. Yolsuzluk her yerde 
görülmektedir. Ne yapalım? Sonsuz ahlar ve lüzumsuz şikayetler bu durumu değiştirebilir mi? Zira insafsızlık 
için üzüldüğünüz zaman daha başka haksızlıklar meydana geliyor. Buna çare nedir? Dünya adaletini arzu 
ederek yürüseniz! Adil olmaya gayret ediniz. Kimsenin hatırını kırmayınız. Yüreğini incitmeyiniz.” (s. 60-61) 

 Kadriye Hüseyin: “İyi bir terazi her şeyi tamam tarttığı gibi; adil olan zatların da 
düşmanı bulunmaz. İşte bazı kimselerin zihni bir teraziden aşağıdır. Zira herkesin 
akrabasının ve dostlarının itibarına tabii olduğu için adaletli davranamaz.” diyerek, 
yeryüzünde insanların adalete ve adaletin uygulanmasına ihtiyaçları olduğuna vurgu yapar: 

“… Âdil olmak için adaletli davranmalı. Hiddetler, şehvetler, insanın nazarını, akıl ve 
fikrini darmadağın eder. İnsan pek sevdiği kimselerin kusurlarını, noksanlarını görmez. 
Dostlarınız içinde adaleti sağlayınız. Yanlılığı, dalkavukluğu fikrinizden uzak tutunuz. 
Dostlarınıza ve arkadaşınıza hakikati eğer siz açıklamazsanız onlara kim açıklayabilir? 
Sadece sevdiğiniz kimseler içinde uygulamanız doğru ve haklı olmalıdır. (s. 61-62) derken,  
uygulamada adil olunması gerektiğini, „adalet‟in ahlakın temeli olduğunu 
belirtir:“Ahlâkınızda adalet hissi var mıdır? Anlamak ister iseniz kendi içinize dikkat ediniz. 
Kontrol ediniz. Eğer nefret ettiğiniz bir arkadaşı azarlar ve zulüm ederseniz, hiç kimse için 
artık adil olmayacağınıza emin olunuz zira yanlılıktan uzak değilsiniz.” (s. 61-62) Adaletli 
insanları, geceleri etrafı aydınlatan yüksek bir kaya üzerindeki fenere benzeten Prenses 
Kadriye: 

“Haksızlığı dışlayıp, atınız!. Kimsenin gaddarı, cellâdı olmayınız. Her insanın payını, hakkını insafla 
veriniz. Adaletsizlerin yanında âdil kalmak pek zor bir görev ise de siz yine öyle olunuz. Meziyetinizi insanlar 
görmese bile yine Cenâb-ı Hak görür… Yollarını bulmak için geceleyin, kılavuzlar fenerlere ve yıldızlara 
müracaat ettikleri gibi, doğru vicdana sahip olan âdil bir insan da yüksek bir kaya üzerinde bulunan sağlam bir 
fenere benzer. Adaletin nuruyla hayatın eğri büğrü şüpheli ve heyecanlı yollarını aydınlatır.  

Adil olunuz. Adaleti seviniz. Zira adalet ahlakın esasıdır.” (s. 61-64) demektedir. 
MERHAMET konusunda; 
Merhamet duygusu ile yapılan iyi davranıĢlar sayesinde insanlar arasındaki sevgi, 

güven, birlik ve dayanıĢma artar ve huzurlu bir toplum oluĢur. 
Kadriye Hüseyin, Kur‟an-ı Kerim‟den ayetler ve hadis örneklemeleri yanında 

merhamet ve iyilik konusuyla ilgili olarak, Dante‟nin İlahi Komedyası‟ndan bir pasaj aktarır.: 
“İtalya eski şairlerinden Dante, „Divina Komedya‟sının bir yerinde kendisini ziyarete gelen „Virjil‟ 

cehennemde bir takım cani ve katillerin azaplarını seyrettikten sonra diğer bir tarafta aynı sıkıntılar değil ise de 
yine ceza gören bir takım isimsiz mahkûmları görür. Merak ederek „Bunlar ne yaptılar?‟, „Ne için işkence 
ediyorsunuz?‟ diye rehberine sorunca o da „Bunlar ellerinde fırsat olduğu hâlde iyilik etmeyenlerdir efendim‟ 
demiştir diye yazıyor. 

Demek oluyor ki merhamet etmek herkese bir borçtur. Çalışınız. Merhametli olmaya gayret ediniz.” (s. 
70-71) 
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“Güzel hareketlerin en iyisi ve saadetin kaynağının en berrağı sürekli ve dahi sonsuz olanıdır. 
Zenginlerin saadeti mallarında değil, edebilecekleri iyiliktedir. Merhamet, sadece yardım etmek demek değildir. 
Yardım etmek merhametin yalnız bir tecellisidir. Yardım yoksullara ve muhtaçlara yardım etmek demektir. Eğer 
yardım gösteriş yahut övgü için icra olunur ise doğru olmayan ve kötü bir harekettir. Düşünülmeksizin yardım 
edilirse, yardımın faydasından ziyade zararı olur. Eğer fukaraya para ile yardım edemez iseniz, tatlı söz, güler 
yüz ile kendilerini memnun ediniz. (…) Saygının kanunu adalet olduğu gibi merhametin kanunu da sevgidir… 
Merhamete sahip olan bir kimsenin kalbi nihayetsiz bir sevgi kaynağıdır. Şefkatini sürekli etrafa, insanlığa sarf 
eder. İyilik, yaratılışına bir gereklilik ve ihtiyaç olur. Merhametin temeli adalet olmalıdır…” (s. 70-71) 
demiĢtir. 

HÜRMET -Saygı 
Kadriye Hüseyin‟in „HÜRMET‟ baĢlığıyla değerlendirdiği „Saygı‟, Türkçe Sözlük‟te; 

“değeri, üstünlüğü, yaşlılığı, yararlılığı, kutsallığı dolayısıyla bir kimseye, bir şeye karşı 
dikkatli, özenli, ölçülü, davranmaya sebep olan sevgi duygusu, hürmet, ihtiram…”, 
“başkalarını rahatsız etmekten çekinme duygusu” olarak tanımlanmaktadır. Tdk, s.2047) 

Ġnsanoğlu yaratana saygı göstermelidir ki yaratılana da saygı göstersin. 
“Küçüklerimize merhamet etmeyen, büyüklerimize saygı göstermeyen bizden değildir” Hadis-
i Ģerifi, küçüğe sevgi, büyüğe saygı göstermenin, Müslümanların temel ahlâkî vasfı olduğunu 
ortaya koymaktadır.  

Sevgi ve saygı ile her türlü problem çözülebilir. Bütün kötülükler iyiliğe, bütün 
çirkinlikler güzelliğe dönüĢtürülebilir. Sevgi ve saygı, kıskançlığı, nefreti ve diğer kötülükleri 
yok eder.  

 “Hürmet, insanlık hareketinin değişken bir durumudur. Bir saati işleten yay, zemberek kırılır ise saat 
derhal durur. İşte insan da aynen bir saat gibidir. Telkin ve tahrik edici ve kuvvet verici hislere muhtaçtır. 
Hürmet, insanlık hayatının bir özelliğidir.” (s. 83) 

“İnsanların birbirine karşı sahtekâr ve yanlış uygulamada bulunmalarının sebebi cehalet, kayıtsızlık ve 
ihmaldir. Hafif meşrep, kendini beğenmiş ve gururlu olanlar hürmetten tamamen habersizdirler. Bu kutsal bir 
his, yaratılışlarında eksiklik olduğu için insaniyetsiz ruhları, fukaraya ve felakete uğramışlara, muhtaç ve 
kimsesizlere duyarlı olamaz. Bazı kimseler kibarlık ve karakteristik özellikleriyle bilinir. Böyle insanların 
ehliyetine önem vermemek bir eksikliktir.” (s. 83) 

“Dikkat, özen ve saygınlık ise bir kuvvettir… Hürmet özel bir güçtür. Bu kuvvet yüreğinizde varsa her 
şeyden faydalanırsınız… Yaratılışında yücelik güzel faziletler refah ve saadet akıcılıkla bitirici olur ve gelişir. 
San‟atı, san‟atkârı, işi iş takipçisini, sabrı, kararlılığı ve insâfı güzelleştiriniz. Böyle hislerle rûhunuzu 
güçlendiriniz.” (s. 84) 

Yeryüzündeki en küçük nesneyi dahi takdir edip ona saygı göstermek gerektiğini, her 
Ģeyin ve herkesin Allah katında değerli olduğunu: 

“Küremizde en cüz‟i bir şey bile takdire değer olduğu için, her bildiğiniz veya 
bilmediğiniz şeyleri aşağılayıp küçümsemeyiniz. Fukara ve muhtaçları aşağılamayınız. Zira 
bu dünyada unutulmuş kimselerin kadri Allah katında çok büyüktür.” (s. 84-85) ifadeleriyle 
belirtirken, insanların birbiri ile uyumunun saygı ile sağlandığını; saygının hayatın ahengi 
olduğunu Ģöyle açıklar: 

“Başkalarının hayatına, düşüncelerine, hareket ve durumlarına hürmet ediniz. Bir karar verirseniz, bir 
kimseye söz verirseniz, sözünüze tutunuz. Zira söz vermek iki kişinin irade değişimi ve manevi bağı olduğu için 
insan hayatının gâyet nazik ve kutsal noktalarından biridir. Eğer sözünüzü tutmayacaksanız söz vermemeniz 
daha iyidir. Söz verip tutmamak bir şerefsizliktir. Va‟dinizi daima yerine getirmeye çalışınız ki, herkesin 
güvenini, itibarını kazanasınız. 

Ailenize hürmet bir vazife olduğu gibi akrabanızın, dostlarınızın özelliklerine, incelik ve zevklerine, 
şöhret ve saygınlıklarına ri‟âyet etmek de bir vecibedir. Zirâ hayatınızın âhengi hürmettir. Saygıya önem 
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verenler herkesin sevgi ve saygısını kazanırlar. Kâinata, hayvanat ve bitkilere, insanlara ve vicdanlarına, ahlâk 
ve hukûkuna, hakikatlerine, dinlerine, i‟tikad ve heveslerine ri‟âyet ediniz.” (s. 85-86) 

 “İtibarsızlık, bencillik, kendini beğenmişlik, insafsız olmaktan meydana çıkar. Gururlu kimselerin 
kendilerinden büyüklere hürmet etmediklerinin sebebi kendilerini herkesten daha yüce zannetmeleridir. 

Bir mecliste bulunduğunuz zaman herkesin anlayabileceği gibi konuşunuz ki, sözlerinizden 
faydalansınlar. Kısaca saygı, hataları affettirir. Bir insanın şöhreti evvela dış görünüşüne bağlı bulunduğu için 
terbiyelilere derhâl lehlerinde bir hüküm verilir. Hürmet sahibi olunuz…” (s. 86) 

Kadriye Hüseyin, „Hayata Hürmet‟ baĢlığıyla da, ömrü boĢa harcamamanın, zamanı 
iyi değerlendirmenin hayata duyulan saygıyı ifade eden hususlardan biri olduğunu belirtir: 

“Hayat nedir? Acaba içinizde bu suale tamam bir cevap verebilecek birisi var mıdır? Hayır! 
Zannetmem! Cenâb-ı Hakkın en mükemmel yaratmış olduğu insan hayatını, kâinata süs veren o mucizevi 
çiçekleri biraz düşünsek ruhunu, aklını, fikrini özelliğini iyice düşünsek hayretler içinde kalırız. Evet insan biraz 
dikkat ederek, hayat harikalarının en büyüğünü, mucizelerin en yücesini, definelerin en kıymetlisini meydana 
getirmekte olduğunu görerek yüksek bir maksada meyl ve doğru bir yolu takip etmeye gayret ederdi. İnsan, 
hayata evvelâ nefsinde uyum sağlamalı. Daha sonra kendini yormayarak ve boş yere sarf ettirmeyerek hürmet 
eylemeli.” (s 108-109) 

Hakikate Hürmet; “Hakikat; gerçek.” sözcüğü (Tdk, s.1028, 930); “1) Yalan olmayan, 
doğru olan şey, hakikat, 2. Gerçeklik, 3. Doğruluk, 4. Yalan olmayan, 5. Bir durum, bir nesne 
veya bir nitelik olarak var olan, varlığı inkar edilemeyen, olgu durumunda olan, özbeöz, 
hakiki, reel. 6. Aslına uygun, nitelikler taşıyan, sahici, 7. Temel, başlıca asıl, 8. Doğadaki gibi 
olan, doğayı olduğu gibi yansıtan, 9. Yapay olmayan, 10. (Felsefe) Düşünülen, tasarımlanan, 
imgelenen, şeylere karşıt olarak var olan.” anlamına gelmektedir. „Gerçeğe saygı‟, gerçeğin 
bizim isteğimize ve beklentimize göre değiĢtirilemeyeceği, düĢüncesine sahip olup, sonuç 
nasıl olursa olsun geliĢmelere ve sonuca, kadere ve kazaya inanıp saygı duymaktır. Aklın ve 
sağduyunun hâkim olduğu yerlerde gerçeğe saygı olur. Gerçeğe saygının olduğu yerlerde 
insanlar huzur ve mutluluk içinde yaĢarlar, diyen Kadriye Hüseyin: 

“Doğru olan bir insan bildiğini sadece açıklamaktan kendini alamaz. Doğruluk beşeriyetin en ciddi 
özelliklerinden ve insanlığın en birinci faziletlerinden sayılır. Hakikat, hepimizin hem savunma, hem taarruz 
edebileceğimiz bir silahıdır. Bu ise bizim için pek değerlidir… sözünüz doğru olsun ve gerçeğe saygılı olunuz. 
İşittiğiniz bir hadiseyi anlattığınız zaman asla bir söz eklemeyiniz. Gördüğünüz bir olayı hikâye eylediğiniz 
sırada hiçbir mübalağada bulunmayınız. Sezgiye yalan beyan ve tarif eylediğiniz hâlde şeklini değiştirmeyiniz. 
Zira sahtekârlık bir karanlıktır. Hakikat ise dünyamızı aydınlatan bir nurdur. Şifahen veya serbest olarak 
belirtilen bir durum ve verilen bir söz nasıl olursa olsun, yine kutsaldır. Geri alınmaz. Kolaylıkla söz vermeyiniz. 
Verdiğiniz sözü tüm gücünüzle tutmaya çalışınız.” (s. 143-145) 

NEġAT-Sevgi, Sevinç - DOSTLUK 
“Genel olarak hoşa giden bir şeye eğilim; tutkuya dek varabilen bir ruh durumu. 

Sevginin türlü biçimleri: a. Karşı cinse duyulan sevgi. b. Çocuğa karşı duyulan sevgi. c. Bir 
nedene dayanılmayan duygudaşlık (sympathie ), d. Uzun süre içinde oluşup gelişen kişisel 
gönül dostluğu, e. doğaya vb.lerine duyulan sevgi…” olarak tanımlanan (Tdk, s.2081) „sevgi‟, 
“insanı bir şeye veya bir kimseye karşı yakın ilgi ve bağlılık göstermeye yönelten duygu” 
olarak anlatılmıĢtır.  

Sevgi, duygu ve düĢüncelerin karĢılıklı paylaĢılmasıdır. Sevginin en yücesi Allah 
sevgisidir. Ġnanan insan, Allah‟ı her Ģeyden daha çok sever. Onun koyduğu sınırlara saygı 
gösterir. Öğüt ve uyarılarını dikkate alır. Allah sevgisi aynı zamanda insanı Peygamber 
sevgisine yönlendirir. Peygamber (sav) “Ben güzel ahlakı tamamlamak için gönderildim” 
diyerek sevgi kavramının boyutlarını „güzel ahlak‟la bütünleĢtirmiĢtir. 

Prenses Kadriye Hüseyin sevgi ile ilgili düĢüncelerini Ģu Ģekilde aktarmıĢtır: 
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“Sevgi, seçkin özelliklerden birisi olup gönlümüzün bir nurudur. Yüksek özellikler ve sevinçle 
mutlulukların, kederlerin ortaklığından ve iki kalbin denk özelliğinden oluşur. Sevinç ve sevgi iki kalbin 
ortaklığından iki gönlün güveninden ve iki düşüncenin birleşiminden meydana gelir. Sevgi, para ile satın alınır 
bir şey değildir. Asırlardan beri değeri asla değişmemiş değerli bir cevherdir. Yüreğinizi her rast gelen 
değersizlere, dalkavuklara, ilgisizlere açmayınız. Sevginizin esası güzel bakış ve uyum olsun ki yıllar geçtikçe 
dostluğunuzun sağlamlığı, kuvveti de artış göstersin. Hürmet edemediğiniz bir kimseyi tam anlamıyla 
sevemezsiniz… Sağlam bir sevgiye sahip olduğunuz zaman çıkarınızı düşünmeyiniz. Eğiliminize bağlı olunuz. Bir 
hoşlanıp bir nefret etmeyiniz.” (s. 91-93) 

Farsça‟da “seven, sevgili, yar” anlamındaki „dost‟ kelimesinden gelen „dostluk‟ Ġslami 
literatürde “sadakat, uhuvvet, meveddet, sohbet” gibi değiĢik kelimelerle ifade edilmiĢ, ayrıca 
“veli” ve “refik” gibi baĢka anlamları yanında “dost” manasında da kullanılmıĢtır. „Dost‟, 
Türkçe Sözlük‟te; “sevilen güvenilen, yakın arkadaş, gönüldaş, iyi anlaşılan kimse; düşman 
karşıtı, sahibine sevgi gösteren hayvan, bir şeye aşırı ilgi duyan, koruyan kimse, iyi geçinen 
aralarında iyi ilişki bulunan.” Ģeklinde tanımlanmıĢtır. (Tdk, s. 706) 

Hayatıyla insanlara örnek olan Hz. Peygamber dostluk konusunda da yol göstermiĢtir. 
Ġnsanların tüm davranıĢlarında olduğu gibi dostları ile olan iliĢkilerinde de orta yolu 
bulmalarını tavsiye etmiĢtir. 

Kadriye Hüseyin, dostluğun önemini ve dost bulmanın zorluğunu Diyojen‟in veciz 
sözüyle aktarır: “Diyojen‟in gündüzün bir fener ile yollarda gezdiğini gören kimseler kendisine „Ne 
arıyorsunuz?‟ diye sual etmişler. O da „Adam arıyorum‟ cevabını vermiştir. Siz de hayatınızda az da olsa 
güvenilir bir dost bulduğunuz zaman kalbini kırmayınız. Asla yüreğini incitmeyiniz. Mutlu iseniz mutluluğunuzun 
bir miktarını ona bağışlayınız. Zira yorgun gönüllere teselli, yaralı kalplere onarımda bulunmak mutluluğun bir 
görevidir. Minnettarlığınızın duası sağlıklı yolunuzun sıkıntılarını götüreceğinden bu vazifenin gereğini yerine 
getirmeye gayret ediniz.” (s. 96) 

Dostlukların insanlara güç kazandıracağını belirten Prenses Kadriye: 
 “Dostlarınıza gerçekleri açıklamaktan uzak durmayınız. Güvenilir bir dost sizin en soğuk tenkidinizden 

ve en şiddetli hükmünüzden incinmez. Kendisine bir yanlışını söylemenizden dolayı size karşı kendisini borçlu 
hisseder.” (s. 93) 

“Sevdiğimiz bir kimse gerçekte bizim için büyük bir güçtür. Dostlarınız fakir düşer ise sakın sevginizi 
geri almayınız. Makamı sizinkinden aşağı ise kendisini aşağılamayınız. Kendi başarınızla ona karşı kendinizi 
övmeyiniz! Ona karşı davranışınız büyüklük verici olmasın. Bu 
Şekilde onun güvenini yitirirsiniz. Dostsuz kalırsınız. Hayatın güzelliklerinden, mutluluklarından geri kalırsınız. 
Bir emele, bir amaca ulaşmak için insan birlikte çalışmalıdır.” (s. 94) 

Kadriye Hüseyin, gerçek dostluğu: “Dostluk, hayatın ilkbaharıdır. Ahlâkınıza gereklidir. 
Konuşma, değişim ve düşünce samîmi bir dostun varlığıyla oluşur. Hayatın olağan sıkıntılarına tahammül 
etmeden isteklerinize cesâret ve fikrinize kararlılık eyleyen dostlarınızdır. Bilir misiniz ki: aziz bir arkadaş 
bulmak ne büyük bir başarıdır… Nasıl bir İlahi iyiliktir? Şayet bir kusurunu, bir hatasını görürseniz ahlâkı 
fenadır diye derhal arka çevirmeyiniz. Güveninizi geri almayınız. Sevgisini terk etmeyiniz. Gerçek dostane bir 
ilişki için uzun bir zaman gerekir. Bir anda mahvetmeyiniz. Doğru ve güvenilir dost edinirseniz asla sevgi 
yoksulu olmazsınız. Gayret ediniz de çevreniz sevgiyle nurlansın. Sevgi yolunda deve dikenleri bitirmemek için 
dostunuz ile daima iletişim halinde bulununuz. Mutluluk zamanınızda hayatınızda, çevrenizde pek çok dost 
bulursunuz. Fakat sıkıntı ve felaket zamanınızda bulduğunuz dostları tamamen yücelterek değer veriniz. Zira sizi 
gerçekten sevenler onlardır.” (s. 95-96) 

“Dostluk aynen güzel bir mûsiki gibidir. Kıymetini anlayanlar ve sesinden zevk alanlar 
yalnızca sanatkârlar ile bu zevkten anlayan kişiler olduğu gibi dostluğun değerini bilenler de sadece anlayışlı ve 
bilgi sahibi olanlardır.” (s. 96) 

“Söz vermek”, iĢin söylem; “verilen sözde durmak” eylem sürecidir, Ģeklinde 
düĢüncesini belirten Kadriye Hüseyin, söz verme ve sözünü tutmanın (ahde vefa) iki kiĢinin 
iradesiyle yapıldığını, yerine getirilemeyecek sözlerin hiç verilmemesi gerektiğini söyler: 
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“Başkalarının hayat ve düşüncelerine, durum ve hareketlerine saygılı olunuz. Bir anlaşma, bir sözleşme 
düşününüz, bir kimseye söz verirseniz, sözünüze uyarak, sözünüze saygı duyunuz. Zira söz vermek iki kişinin 
irade değişimi ve manevi bağı olduğu için insan hayatının gayet nazik ve kutsal noktalarından biridir. Eğer 
sözünüzü tutmayacaksanız söz vermemeniz daha iyidir. Söz verip tutmamak bir şerefsizliktir. Sözünüzü daima 
yerine getirmeye çalışınız ki, herkesin güven duygusunu kazanasınız” (s. 85)  

…… 
Öne çıkarmaya çalıĢtığımız hayat, ahlak ve terbiyeye dair bu kavram ve temalardan 

baĢka; Hüsn-i Tertîb (s.65), Mihnet (s. 74), Mübâreze-i Hayât – Tenâzû-i Bekâ (s.79), Ġttihad 
(s. 87), Meveddet (s.91), Nizâm - Tertipsizlik (s.114), Ġktisat ve Ġsrâf (s.117), Borç (s.121), 
Gâye-i Emel (s.125), Olmak ve Görünmek (s.133), Nefse Hükm (s.137), Efkâr ve Ġ‟tikâd 
(s.147), Ġnsâniyet (s.152) (s.143) gibi… açmıĢ olduğu baĢlıklara da son derece etkili 
yaklaĢımlar ve örneklemeli yorumlar getiren Kadriye Hüseyin, böylece Mehasin-i Hayat‟da;, 
bilinmesi, benimsenmesi, kazanılması ve hatırlanması istenilen tutum, davranıĢ ve değerleri 
iĢleyerek bunları telkin etmenin yanında sakınılması gereken tutum ve davranıĢlardan da uzun 
uzun bahsetmiĢtir. “…Ahlaki konuları bir matematik formülü çalışır gibi ezbere söylemenin 
hiçbir faydası ve tesiri olmaz…” (s.68) diyerek Mesela, bunlardan; “Yalancılık, nefret, 
(vasıflandırma) ayrımcılık (ötekileştirme), kendini beğenmişlik ve bencillik…  fena (kötü) 
kuvvetlerden sayılır.” (s. 65) Bu bağlamda, insanlığa sağduyu, hoĢgörü ve anlayıĢlı olmayı 
öğütler: 

“İnsaniyeti seven bir kimse, her ne olursa olsun ve hangi milletten olursa olsun yabancılarla olan 
ilişkilerini yine ve daima insanlık ve doğruluk dairesi içerisinde gerçekleştirir… Bu dünyada bizi birbirimizden 
ayıran şey kişisel çıkar gözeterek nefsani isteklerimize meyletmemiz, nefret ve ayrımcılıkla birbirimizi ezmek 
arzusudur. İnsanlar başkalarına dost olarak bakmaları gerekirken, bir vatanın çocukları oldukları hâlde yine 
birbirlerine kardeş gibi değil adeta düşman gibi davranmaları mertliğe sığmaz. İnsaniyet, nice çağdaş milletler 
için hâlâ bir laftan ibarettir.” (s. 152-153) diyen Kadriye Hüseyin, bu kötü hasletlerin birey ve 
toplum hayatına zarar verdiğini sıklıkla dile getirmiĢtir.  

SONUÇ VE DEĞERLENDĠRME 
Tanzimat hareketiyle baĢlayan yenileĢme dönemi Türk edebiyatının yazarlarından biri 

olan Hidiv soyundan Prenses Kadriye Hüseyin (1888-1955) Mısır‟da geliĢen Türk 
edebiyatının öncülerindendir. Aydın, soylu, iyi eğitimli; Arapça, Türkçe, Fransızca bilen ve 
kendisini bir Osmanlı-Türk ve Doğu‟lu kadın olarak niteleyerek yaĢadığı dönemin 
yazarlarından etkilenen Kadriye Hüseyin, hiçbir akımın ve gurubun içinde bulunmamıĢ, 
kendisine daha çok Mehmet Akif‟i ve Fatma Aliye‟yi örnek olarak almıĢtır. 

1908 II. MeĢrutiyet‟yle baĢlayan sosyal, siyasi, kültürel değiĢim ve dönüĢümler, hayatı 
olduğu kadar edebiyatı da büyük ölçüde etkilemiĢtir. Osmanlı kültürüyle yetiĢmiĢ bir birey 
olan Kadriye Hüseyin, hızlı değiĢimin olumsuz sonuçları ve ahlaki çöküĢten toplumu 
kurtarmak için bir çıkıĢ yolu olarak kültürel ve ahlakî değerlerin öğretilmesi gerektiğini 
savunmuĢ, „iyi insan olmak‟ motifi etrafında, hayatı güzel yaĢamak ilkesini öne çıkarak 
Mehâsin-i Hayât‟ta değerler eğitimine ayrıntılı olarak yer vermiĢtir. 

Eserinde; çocuk eğitimi, güzel ahlak, adaletli olmak, ailenin önemi, içinde yaĢanılan 
eve kıymet vermek, vicdan, danıĢmak (fikir almak), çalıĢmak ve gayretli olmak, sabırlı olmak, 
sabır ve gayret, cesaret, nasihate kulak vermek, ilme ve bilgiye önem vermek, terbiye, 
merhamet, saygı, hayata hürmet, hakikate hürmet, ana babaya, aileye, akrabaya hürmet, sevgi, 
dostluk, verilen sözde durmak gibi ahlaki değerleri tavsiye etmiĢtir. Yalan, nefret, ayrımcılık 
ve bencilliği de insanları birbirinden ayırıp uzaklaĢtıran fena kuvvetler olarak nitelemiĢtir. 
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PRENSES KADRİYE HÜSEYİN’İN (1955-1888) MEHASİN-İ HAYAT (HAYATIN GÜZELLİKLERİ) ADLI ESERİNDE 

AHLAK, ERDEM VE TERBİYEYE DAİR GÖRÜŞ VE DÜŞÜNCELER  .................... Prof. Dr. Nesrin KARACA

Mehâsin-i Hayât adını verdiği bu kitabının esasını ahlak ve medeniyete dair eserleriyle 
döneminde meĢhur olarak tanınmıĢ batılı bir yazar olan Fransız ahlakçılarından Vagner‟in 
Hem Büyüklere Hem Küçüklere adlı eseri teĢkil etmiĢtir. Kadriye Hüseyin, eserinde Vagner‟in 
atmıĢ olduğu temeller üzerine milli âdet ve ahlak anlayıĢını da yerleĢtirdiğini kaydederken, 
millî, kültürel ve ahlaki değerlerin aynı zamanda evrensel değerler olduğunu ortaya koymuĢ 
olan Kadriye Hüseyin, değerleri teorik olarak ele almıĢ, bunları hayatta uygulamalarını da 
tavsiye ederek pratik yönüne de vurgu yapmıĢtır.   Ayrıca dili sade kullanmaya özen 
gösterdiğini çünkü amacının çocuklar için didaktizmi öne çıkarmayıp, sezdiren, sevdiren ve 
hatırlatan kültürel bir ahlak kitabı yazmak olduğunu, bunun vatan sevgisinin bir tezahürü ve 
ödenmesi gereken bir borç olarak içselleĢtirdiğini belirtmiĢtir.  

Kısaca; Prenses Kadriye Hüseyin, Mehâsin-i Hayat adlı eserinde düĢünce ve duygu 
dünyasının inceliklerini, millî, dinî ve kültürel konulardaki, “iyi insan” olma yolundaki 
hassasiyetleri kaleme almıĢtır. Onun „önsöz‟de; 

“Bu kitapta sizin saadetiniz için göreceğiniz nasihatleri takip ediniz. 
Okudukça hüsn-i tesirini hissetmenizi, namuslu, doğru insanlar olmanız için can-ı gönülden arzu 

ederim. 
Tarik-i müstakimi gözünüzün önünden kaybetmeyiniz. 

Emelleriniz âli olsun. 
Hisleriniz pak bulunsun. 
İnsaniyete yardım ediniz. 

Vatanınıza hizmet eyleyiniz ki o da sizinle iftihar etsin.” 
ġeklinde belirttiği dilek-temenni, öneri, öğüt ve tavsiyeleri baĢka bir kültürde de ifadesini 
bulunca, insanlık değerlerinin önemli bir kısmının ortak ve evrensel boyutta olduğunu 
görebiliriz: 
                               “Söylediklerinize dikkat edin; düşünceleriniz olur. 

Düşüncelerinize dikkat edin; duygularınız olur. 
Duygularınıza dikkat edin; davranışlarınız olur. 
Davranışlarınıza dikkat edin; alışkanlıklarınız olur. 
Alışkanlıklarınıza dikkat edin; değerleriniz olur. 
Değerlerinize dikkat edin; karakteriniz olur. 
Karakterinize dikkat edin; kaderiniz olur.” 

         
Mahatma Gandhi
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Özet 

Mevlânâ Hâlid-i Bağdadî (ö. 1242/1827) NakĢibendî-Müceddidîliğin devamı olan 
Hâlidîliği, Ortadoğu‟daki en aktif tasavvufî hareketlerden biri olarak dizayn etmiĢtir. Bir ihyâ 
hareketi olarak Ġslam toplumunda en çok üzerinde durduğu hususların baĢında, medreselere 
dinamizm kazandırması gelmektedir. Tasavvufî faaliyetleri tedrisat ortamıyla mezceden 
Mevlânâ Hâlid, bu Ģekilde medreselere yeni bir kimlik kazandırmıĢtır. Diğer taraftan Ġslam 
toplumunun iki köklü kurumunu tek çatı altında birleĢtirmek suretiyle daha güçlü ve uyumlu 
bir yapıya dönüĢtürmüĢtür. Medreseleri kuran Ģahsiyetler hem müderris hem de mürĢid 
kimlikleriyle görev yaparken, burada eğitim öğretim gören talebeler de ilim ve tasavvuf 
atmosferinde yetiĢmiĢlerdir. 

Hâlidîliğin tasavvufî eğitim sürecinde ilim ve medreseyi önceleyen tavrı, Arapça ve 
dinî ilimler alanında güçlü bir birikime, ahlak ve maneviyat olarak sağlam bir yaĢama sahip 
ilmiye sınıfı mensuplarının yetiĢmesinin yolunu açmıĢtır. Hâlidî tasavvuf geleneğiyle yetiĢen 
her bir Ģahsiyet, gittiği bölgede bir medrese açarak ilim, tasavvuf, fikir, sanat ve edebiyat 
alanlarında çok sayıda entelektüel Ģahsiyeti topluma kazandırmıĢtır. Medreseleri bu yeni 
kimliğiyle pek çok belde ve köye açarak, genelde Ģehirlerde yoğunlaĢan ilim ve irfan 
ortamınıtaĢraya doğru geniĢletmiĢlerdir. Camilerin hemen yanı baĢına yaptırılan ve “Hücre” 
adı verilen küçük binalarda faaliyet yürüten Hâlidîler, bu mütevazı yapılarda yatılı olarak 
onlarca talebe barındırmıĢlardır. Talebeler derslerini cami ortamında alırken, namaz 
vakitlerinde de cemaat olarak camileri canlandırmıĢlardır. Müderris-mürĢidlerin camide halka 
yönelik oluĢturduğu sohbet halkalarında da genelde itikad ve ilmihale dair bilgilerle temel 
dini konular ele alınmıĢtır. Bu Ģekilde dinî içerikli bir yaygın eğitim örneği sergilenmiĢtir. Bu 
çalıĢmada, Hâlidîliğin medreselere yaklaĢımı, ilim ve tasavvufun tevhidiyle oluĢan yeni 
kimliği sayesinde kazandığı dinamizm ve bunun toplumsal alana yansımaları örnekleriyle 
irdelenecektir. 

Anahtar Kelimeler: Tasavvuf, Hâlidîlik, Hâlidî Medreseleri, Medrese-Tekke Birlikteliği, 
Alim-Sufi Müderrisler 

Abstract 
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HÂLİDÎLİĞİN MEDRESELERE KAZANDIRDIĞI DİNAMİZM VE BUNUN TOPLUMSAL ALANA YANSIMALARI

.................................................................................. Doç. Dr. Abdulcebbar KAVAK

 Mawlana Khalid al-Baghdadî (d. 1242/1827) designed the Khalidism, the continuation 
of the Naqshbandî-Mujaddidism, as one of the most active Sufi movements in the Middle 
East. As a revival movement, one of the most important issues in the Islamic society is to 
bring dynamism to the madrasahs. Mawlana Khalid, who combined mystical activities with 
the education environment, gave a new identity to the madrasahs in this way. On the other 
hand, it has transformed the two deep-rooted institutions  of the Islamic society into a stronger 
and more harmonious structure by combining them under one roof. While the personalities 
who founded the madrasahs served with the identities of both mufarris and murshid, the 
students who were educated here were also brought up in the atmosphere of science and 
mysticisim. 

The attitude of Khalidism, which prioritized science and madrasah in the Sufi education 
process, paved the way fort he training of members of the scholar class, who had a strong 
knowledge in the field of Arabic and religious sciences, and a solid life in terms of morality 
and spirituality. Each person who grew up with the tradition of Khalidi Sufism, opened a 
madrasah in the region he went to, and brought many intellectual personalities in the fields of 
science, mysticism, ideas, art and literatüre to the society. By opening the madrasahs to many 
towns and villages with this new identity, they exspanded the environment of science and 
wisdom concentrated in the cities towards the countryside. The Khalidis, who were operating 
in small buildings called “Hujra” built right next to the mosques, hosted dozens of students as 
boarders in these modest structures. While the students took their lessons in the mosque 
environment, they also revived the mosques as a congregation at prayer times. In the 
conversation circles formed by the mudarris-murshids fort he public in the mosque, basic 
religious issues were discussed with information on creed and catechism in general. In this 
way, an example of non-formal education with a religious content was exhibited. In this 
study, the approach of Khalidism to madrasahs, the dynamism it gained thanks to its new 
identity formed by the unity of science and sufism, and its reflections on the social field will 
be examined with examples. 

Keywords: Mystisizm, Khalidism, The Khalidî Madrasahs, Madrasah-Lodge Union, Scholar-
Sufi Professors 

GĠRĠġ 

 Hâlidîlik, on dokuzuncu yüzyılda Irak‟ta ortaya çıkan, Ortadoğu ve Uzakdoğu‟ya 
kadar etkili olan tasavvufî bir ihyâ hareketidir. Hâcegâniyye ve devamında NakĢibendiyye‟nin 
temel özelliklerini ve Müceddidiyyenin dinamizmini Osmanlının son asrında Ortadoğu‟ya 
taĢımayı baĢarmıĢtır. Kuzey Irak‟ta bazı yerel yöneticilerle özellikle ġeyh Ma‟rûf en-
Nûdehî‟nin (ö. 1254/1839) yönlendirdiği Kadiriyye tarikatı mensuplarının muhalefetiyle 
karĢılaĢmıĢtır.1 Bu muhalefet onu memleketi Süleymaniye‟den uzaklaĢtırsa da Hâlidîliğin 
yayılmasını etkilememiĢtir. Aksine Hâlidîlik Osmanlı devlet ricalinin gündemine girmiĢ ve 
pek çoğunun ilgi ve desteğini almıĢtır. Mevlânâ Hâlid‟in, Ġslam dünyasına yönelik olumsuz 

                                                           
1 Ġbrahim Fasîh Haydarî, el-Mecdu‟t-tâlid fî menâkıbi‟ş-Şeyh Hâlid, Matbaatu‟l-„Âmire, Ġstanbul 1292, s. 35; 
Abdülkerim Müderris, Yâd-ı Merdân,Çaphâne-i Ârâs, Hevler 2011I, 164-166; Atâ Karadâğî,  Süleymani 
Zemîney Peresendin ve Milmilaneyi Tesevvuf,Süleymaniye 2003, s. 29. 3 
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faaliyetleri sebebiyle Batı‟ya karĢı sergilediği tutum1 ve on dokuzuncu yüzyılın ilk yıllarından 
itibaren Necd, Hicaz, Irak ve Suriye Arapları arasında taraftar toplayan Vehhâbîliğe2 olumsuz 
bakıĢı,3 Osmanlı devlet ricalinin Hâlidîliğe ilgisini arttırmıĢtır.4 

Hâlidîler, toplumsal ve siyasi geliĢmelerle yakından ilgilenmiĢ ve birçok bölgede, yerine 
göre sivil yahut silahlı mücadele örgütlenmelerine öncülük etmiĢlerdir. Kafkasya‟da 
Müridizm hareketinin5liderleri olan Gazi Muhammed ve ġeyh ġamil‟in Ruslara karĢı 
mücadelesi bunun en açık örneklerindendir.6 

Hâlidîlik, toplumsal alanda ilim ve tasavvufla beraber, sanatsal, edebî ve kültürel 
faaliyetlerin de yaygınlaĢmasında aktif rol oynamıĢtır. Medrese ve dinî ilimlerin tedrisatına 
ehemmiyet vermiĢ ve bu alanda çok sayıda eser telif etmiĢlerdir. 

1. Hâlidî Tasavvuf Geleneğinde Ġlim ve Medrese 

 Hâlidîlikten bahsedilince ilk akla gelen hususlardan biri, bu hareketin ilme, alime ve 
medreseye verdiği ehemmiyet sebebiyle ilmiye sınıfının tarikatı olarak tanınmasıdır. 
Hâlidîliğin ilim ve medrese hususundaki ciddi tavrı ve tasavvufî eğitimde ilim tahsilini 
öncelemesi, mensubu olduğu NakĢibendî-Müceddidî geleneğe dayanmaktadır. 
NakĢibendîliğin Ģekillenmesinde önemli tarihi süreçlerden biri olan Hâcegâniyye7 dönemi de 
bu tarikatın ulemâ ile dolayısıyla ilim ve medrese ile olan iliĢkisi hakkında ciddi ipuçları 
vermektedir. Zira Hâcegâniyye dönemi NakĢibendiyye tarikatının tarihi geliĢim süreci içinde 
Hâce Yusuf Hemedânî (ö. 535/1140) ve talebesi Hâce Abdülhâlik Gücdüvânî (ö. 575/1179)ile 
baĢlayıp ġâh-ı NakĢibend olarak tanınan Hâce Muhammed el-Buhârî‟ye (ö. 791/1389) kadar 
devam eden bir dönemdir.8 Orta Asya, Ġran ve Anadolu‟nun ilim, irfan ve kültüründe katkıları 
olan Hâcegâniyye mensuplarının en belirgin vasıfları arasında dinî ilimleri öğreten saygın 
müderris kimlikleri yer almaktadır. NakĢibendiyye tarikatının Hint alt kıtasındaki en güçlü 
kolu olan Müceddidiyyenin kurucusu ġeyh Ahmed Sirhindî‟den (ö. 1034/1624) Mevlânâ 
Hâlid‟in mürĢidi ġah Abdullah Dihlevî‟ye (ö. 1240/1824) kadar Müceddidî Ģeyhleri sadece 

                                                           
1 Abdulcebbar Kavak, Mevlânâ Hâlid-i Nakşibendî ve Hâlidîlik, Nizamiye Akademi Yayınları, Ġstanbul 2016, s. 
223. 
2 Bessam Tibi, Arap Milliyetçiliği, Çev. TaĢkın Temiz,YöneliĢ Yayınları, Ġstanbul 1998, s. 112-113; David 
Commins, ed-Da‟vetü‟l-Vehhâbiyye ve‟l-Memleketü‟l-Arabiyyetu‟s-Su‟ûdiyye, Terc. Abdullah Ġbrahim Asker, 
Cedâvil, Beyrut 2012, s. 44-62, 128; Mehmet Ali Büyükkara, “Vehhâbîlik”, Türkiye Diyanet Vakfı İslam 
Ansiklopedisi, TDV yayınları, Ġstanbul 2012, XXXXII/611. 
3 Mevlânâ Hâlid, Vehhâbîlerin Osmanlı ordusu karĢısındaki yenilgilerinden duyduğu memnuniyeti Basra kadısı 
Seyyid Abdülkadir Haydarî‟ye yazdığı cevabî mektubunda dile getirmiĢtir. Bk. Muhammed Esad Sâhibzâde, 
Buğyetü‟l-vâcid fî mektûbâtı hazreti Mevlânâ Hâlid, Matbaatu‟t-Terakkî, DimaĢk 1334/1916, s. 122. 
4 Fındley, Carter V., Modern Türkiye Tarihi, TimaĢ Yayınları, Ġstanbul 2012, s. 181. 
5 Vincent Monteil, Sovyet Müslümanları, Pınar Yayınları, Ġstanbul 1992, s. 20; General Ġsmail Berkok, Tarihte 
Kafkasya, Ġstanbul Matbaası, Ġstanbul 1958, s. 450. 
6 ġerafeddin Erel, Dağıstan ve Dağıstanlılar, Ġstanbul Matbaası, Ġstanbul 1961, s. 124-182; Kadircan Kaflı, 
Kuzey Kafkasya, haz. Erol Cihangir, Turan Kültür Vakfı Yayınları, Ġstanbul 2004, s. 135-169. 
7 Hâcegân Farsça Hâce kelimesinin çoğuludur. Ġran‟da kurulan muhtelif Ġslam devletlerinin idare teĢkilatında 
kullanılan bu kelime, özellikle Türkiye ve Ġran‟da eğitim, bürokrasi, ticaret ve maliye alanlarındaki çeĢitli meslek 
sahipleri için bir unvan olmuĢtur. Bu sebeple yetkin ilmiye ve sufiye sınıfı mensuplarına Hâce denmiĢtir. Bk. 
DĠA, “Hoca”, TDV İslam Ansiklopedisi, TDV Yayınları, Ġstanbul 1998, XVIII/186. 
8 Muhammed b. Süleyman el-Bağdâdî, el-Hadîkatü‟n-nediyye fî âdâbi‟t-tarîkati‟n-Nakşibendiyye ve‟l-behçeti‟l-
Hâlidiyye, el-Matbaatu‟l-„Ġlmiyye, Mısır 1310, s. 15-16; Abdülmecid el-Hânî, el-Hadâikü‟l-verdiyye fî hakâiki 
ecillâi‟n-Nakşibendiyye, Matbaatu Ârâs, Erbil 2009,s. 12; Hamid Algar, Nakşibendîlik, çev. Cüneyd Köksal vd., 
Ġnsan Yayınları, Ġstanbul, 2013, 117-119. 
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tarikat neĢriyle uğraĢmamıĢ, Arapça ve dinî ilimlerin öğretilmesine de ayrı bir önem 
vermiĢlerdir. 

Mevlânâ Hâlid‟in Süleymaniye‟de baĢlattığı irĢad faaliyetleri ve beraberinde yürüttüğü 
tedrisat, çok sayıda ilim talebesini etrafına topladığı gibi pek çok ilmiye sınıfı mensubunun da 
merakını celp etmiĢtir. Onun ilim ve tasavvuf alanındaki birikiminden istifade etmek isteyen 
bölge uleması, Süleymaniye‟deki ilim ve sohbet halkalarına dahil olmuĢlardır. Bunları 
sırasıyla Bağdat ve ġam‟daki ulemâ takip etmiĢtir. Bu durum Mevlânâ Hâlid‟in oluĢturmak 
istediği ihyâ hareketinin ilim ve medrese temelinde yayılması düĢüncesinin hayata 
geçirilmesine ivme kazandırmıĢ ve Hâlidîlik için belirlediği vizyonu yakalama konusunda 
güçlü bir adım olmuĢtur.  

Mevlânâ Hâlid, Ģeriat‟ı ağaca tarikatı da bu ağacın dallarına benzeterek1 tasavvufî 
eğitimden önce dinî ilimlerin öğrenilmesinin zaruretine iĢaret etmiĢtir. Bu durum Arapça ve 
dinî ilimlerin öğretildiği medreselerin Hâlidîlik için ehemmiyetini daha net bir Ģekilde ortaya 
koymaktadır. Yine Mevlânâ Hâlid, NakĢibendî büyüklerinin tarikatı Ģeriate ulaĢtıran ve 
Ģeriatın yaĢanmasını sağlayan bir vasıta olarak gördüklerini, Ģeriatsız bir tarikat anlayıĢının 
mülhidlik ve zındıklık olduğunu belirterek,2 mensuplarını ilim temelinde bir tasavvufa ve 
medrese özelinde bir tekke faaliyetine yönlendirmiĢtir. Bu nedenledir ki Hâlidîliğin yayıldığı 
her bölgede medreseler çoğalmıĢ, tedrisatla meĢgul olan ulemâ sayısında ciddi artıĢ meydana 
gelmiĢtir. Bunun doğal bir sonucu olarak bir taraftan toplumda ilim ve kültür hayatı 
canlanırken diğer taraftan entelektüel, bilinçli ve samimi bir dindar çevre oluĢmuĢtur. 

1.1. Hâlifelik Görevi Ġçin Ġlim Ġcâzeti ġartı 

 Arapça bir kelime olan halife, birinin yerine geçen arkasından gelen, vekil olan kiĢi 
demektir.3 Tasavvufta halifelik bu alanda eğitim gören bir kiĢinin ulaĢacağı son makamdır. 
Tarikat uygulaması içinde bir mürĢidin, yetiĢtirdiği müridleri arasında kendisi gibi mürĢid-i 
kâmil olmaya ve mürid yetiĢtirmeye yetenekli olanlara verdiği bir pâyedir. Mevlevîlikte bu 
paye, çile çıkaran, BektâĢîlikte de tac giymiĢ olan derviĢler arasından seçilenlere verilmiĢtir. 
Halifelik için özel tören düzenleyen tarikatlar olduğu gibi genellikle sözlü yahut yazılı bir 
icâzet ile bu görev tevdi edilmiĢtir.4 

 Hâlidîlik‟te ise halifelik görevi için belirlenen asgari Ģart ilim icâzetli olmaktır. 
Medrese tahsili olmayan kiĢilere, tasavvufî eğitim görseler dahi bu görev tevdi edilmemiĢtir. 
Bu prensip Hâlidî tasavvuf geleneğinin temel prensipleri arasında yer almıĢtır. Bu meyanda 
bir kiĢinin Hâlidî halifesi olabilmesi için sadece alim olması yahut sadece sufî olması yeterli 
görülmemiĢ, her iki alanda da yetiĢmiĢ olmaları Ģart koĢulmuĢtur. Bu nedenle medrese tahsili 
ile ilmî yeterliliğe ve tasavvufi eğitimle rûhî olgunluğa ulaĢmamıĢ kiĢilere halifelik icâzeti ve 
irĢad izni verilmemiĢtir.5 

                                                           
1 Sâhib, Buğyetü‟l-vâcid, s. 161. 
2 Müderris, Yâd-ı Merdân, 1/189. 
3 Ġbn Manzûr, Ebu‟l-Fadl Cemâluddîn Muhammed b. Mukrim, Lisânu‟l-„Arab, Dâru‟l-Fikr, Beyrut 1990,IX/83. 
4 Ethem Cebecioğlu, Tasavvuf Terimleri ve Deyimleri Sözlüğü, Rehber Yayınları, Ankara 1997, s. 316. 
5 Kavak, Mevlânâ Hâlid-i Nakşibendî,s. 209. 
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 XVIII. yüzyılda faaliyet yürüten tarikatlara mensup meĢâyihten medrese tahsili 
görmüĢ ilim icazetli olanlar arasında, NakĢibendiyye tarikatına mensup Ģeyhlerin oranı 
%20‟ye bile ulaĢmadığı kaydedilir.1 Bundan bir asır sonra Mevlânâ Hâlid-i Bağdadî‟nin 
Ortadoğu‟nun pek çok bölgesine görevlendirdiği yüzden fazla ilim icâzetli halifesi ile bu 
oranın NakĢibendiyye tarikatı lehine değiĢtiğinde Ģüphe yoktur. Kaldı ki ikinci nesil Hâlidî 
halifelerinin sayısı Mevlânâ Hâlid hayatta iken görevlendirdiği halifelerine göre çok daha 
kalabalık bir yekün oluĢturmaktadır. 

“Hâlidî tasavvuf geleneğinde tarîkat tüzüğünün önemli bir maddesi olarak “Halifelerin 
Ġlmî ve Tasavvufî Yönden Yetkin KiĢiler Olmaları Ģartına”, Mevlânâ Hâlid‟in vefatından 
sonra da uyulması hususunda azami gayret gösterilmesi dikkatlerden kaçmaz. ĠrĢad 
makamında bulunan Ģahsiyetlerin genellikle ilmiye sınıfından veya yüksek eğitim almıĢ 
zevattan seçilmesi, Hâlidîliğin bir özelliği olarak günümüze kadar uygulana gelmiĢtir.”2 

Mevlânâ Halid, temelini attığı Hâlidîlik ile Ġslam dünyasında ahlâk ve mâneviyatla 
yoğrulmuĢ, âlim ve müderrislerden oluĢan bir ilmiye ordusunun kurulmasına öncülük etmiĢtir. 

1.2. Hâlidî ġeyhlerinin Tedrîsât ve ĠrĢâd Görevleri 

 Hâlidîliğin ilme ve medreseye önem vermesi ulemâyı bu harekete çekmiĢtir. Açılan 
çok sayıda yeni medrese ve her bir medresede yetiĢen onlarca ilim talebesi, müderris 
kimlikleriyle ilmiye sınıfı saflarına katılmıĢtır. Bu Ģekilde müderrislik yapan Hâlidî 
mensupları her nesilde artarak tedrisat faaliyetlerini yürütmüĢlerdir.   

Irak uleması arasında çok saygın bir yeri olan, Mevlânâ Hâlid‟in saygıyla bahsettiği ve 
Hâlidî medreselerinin denetlenmesi hususunda genel yetkiyle donattığı Allâme Yahya Mizûrî 
(ö. 1252/1836), hem Bağdat‟ta iken hem de Ġmadiye bölgesinde görev yaparken ileri yaĢına 
rağmen tedrisatla da ilgilenmiĢtir. Ġbrahim Fasîh el-Haydarî (ö. 1299/1882) onu “Irak 
ulemasının Ģeyhi” olarak nitelerken,3 kendisinden ilim tahsil ettiğini ve hadis icâzeti aldığını 
da kaydetmektedir.4 

Bağdat‟ta Selefî düĢünceye verdikleri destekle tanınan Âlûsî ailesinden Ebü‟s-Senâ 
ġihabüddin el-Âlusî (ö. 1270/1854) Mevlânâ Hâlid‟e intisap etmiĢ ve onun halifeleri arasına 
girmiĢtir.5 Telif ettiği Rûhu‟l-me‟ânî adlı tefsiriyle Osmanlı ulemâsı arasında adından 
bahsettiren el-Âlûsî, Mevlânâ Hâlid‟in yönlendirmesiyle irĢad ve tekke faaliyetleri yerine eser 
telifi ve tedrisatla meĢgul olmuĢtur.6 

Mevlânâ Hâlid‟in en çok halife yetiĢtiren ve medrese açan halifelerinden biri olan 
ġeyh Osman Siracüddin et-Tavîlî (ö. 1283/1866), Irak-Ġran sınırının her iki tarafında Sünnî 
Kürtlerin yoğun olduğu Ģehirlerde hem çocukları hem de yetiĢtirdiği doksan altı halifesiyle 
ilim ve tedrisatı canlandırmıĢtır. ġehrezur bölgesinin en eski en büyük medreselerinden 

                                                           
1 Ramazan Muslu, Osmanlı Toplumunda Tasavvuf 18. Yüzyıl, Ġnsan Yayınları, Ġstanbul 2004, s. 641. 
2 Kavak, Mevlânâ Hâlid-i Nakşibendî, s. 209. 
3 Ġbrahim Fasîh Haydarî, „Unvânü‟l-mecd fî beyâni ahvâli Bağdad ve‟l-Basra ve‟n-Necd, Dârü‟l-Kütübi‟l-
„Ġlmiyye, Beyrut 2010, s. 94. 
4 Haydarî, „Unvânü‟l-mecd, s. 107. 
5 Kavak, Mevlânâ Hâlid-i NakĢibendî, s. 135. 
6 Muhammed Esad Sâhibzâde, Nûru‟l-hidâye ve‟l-irfân fî sırri‟r-râbitati ve‟t-teveccühi ve hatmi‟l-hâcegân, el-
Matbaatu‟l-„Ġlmiyye, Kahire 1311 , s. 9 
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baĢında yer alan Biyâre Medresesi‟ni Hâlidî merkezine dönüĢtürdükten sonra, ilim tahsili için 
gelen çok sayıda talebeye ders okutmak amacıyla tanınmıĢ bazı alimleri müderris olarak 
istihdam etmiĢtir. Kendisi de uzun yıllar Biyâre Medresesinde tedrisat, ilim ve sohbet 
halkalarıyla hizmet ettikten sonra Ġran sınırında yer alan Tavîle köyüne giderek1 oradaki 
talebe ve müritleriyle ilgilenmiĢtir. Yine Tavîlî ailesinden ġeyh Ömer Ziyaüddin Biyarî‟nin 
(ö. 1318/1900) oğlu ġeyh Alaaddin Biyarî (ö. 1373/1953) de sınırın Ġran tarafında yaĢayan 
bazı nüfuzlu akrabalarının desteğiyle Durûd Medresesini kurmuĢtur.2ġeyh Alaaddin Biyarî, 
Durûd Medresesinde yıllarca irĢad ve tedrisatı birlikte yürütmüĢtür. 

Kafkasya‟da ġeyh Ġsmail ġirvanî‟den (ö.1264/1848) el alan Has Muhammed ġirvanî 
ve Muhammed Yerağî, Dağıstan‟ın en büyük medreselerinden biri olan Yukarı Yerağlı 
Medresesinde irĢadın yanında tedrisatla da uğraĢmıĢlardır. ġeyh Cemaleddin Gazikumûkî 
(ö.1286/1869) ile damadı ġeyh ġamil (ö. 1287/1871) pek çok ilmî, tasavvufî ve askerî kararı 
bu medresede almıĢ ve Ruslara karĢı yürütülen Müridizm hareketinin stratejik üslerinden biri 
haline gelmiĢtir.3 

ġeyh Ahmed Ziyaüddin GümüĢhanevî‟nin halifesi olan ġeyh Zeynullah Rezulev (ö. 
1917), 1884 yılında Ġdil-Ural bölgesinin Troytsk Ģehrinde mescid, imârethane, kütüphane ve 
medreseden oluĢan bir külliye inĢa ettirmiĢtir. Zamanla Resûliye Medresesi adını alan bu 
külliyede okumak üzere Kazaklar ve Kırgızlar baĢta olmak üzere Türklerin yaĢadığı pek çok 
bölgeden ilim talebeleri akın etmiĢtir. Fen bilimleri ve dinî ilimlerin birlikte verildiği bu 
medresede eğitim on bir yıl olarak belirlenmiĢtir. Her yıl yüzden fazla talebenin okumak için 
geldiği Resûliye Medresesinden mezun olanlar imam, müderris ve muallim olarak Rusya‟nın 
farklı bölgelerinde görev yapmıĢlardır.4 ġeyh Zeynullah Resulev 1917 yılında vefat ettiğinde 
geride Rusya Müslümanları arasında tanınan aktif ve prestijli bir ilim merkezi bırakmıĢtır. 

Osmanlı ve Ġran devlet ricalinin en üst seviyeden muhatap oldukları ve saygı 
gösterdikleri Seyyid Taha Hakkarî (ö. 1269/1853), Hakkari‟nin ġemdinli ilçesinde bulunan 
Nehri Tekkesinde ciddi bir ilmî faaliyeti deruhte etmiĢtir. Osmanlı döneminde Hakkari 
bölgesinde resmi bir medrese hüviyeti bulunan Nehri‟ye ilim öğrenmek ve tasavvufî eğitim 
almak için Anadolu, Ġran, Irak, Azerbaycan ve Kafkasya‟dan çok sayıda talebe gelmiĢtir.5 

Konya‟da Hâlidî Ģeyhlerinden biri olan Muhammed Kudsî Bozkırî (ö. 1269/1852), 
“PaĢadairesi” adıyla da bilinen Sami PaĢa Medresesini6 aktif bir Hâlidî merkezine 
dönüĢtürmüĢtür. Bu medrese sahip olduğu matbaa ve çıkarılan dergi ile diğer Hâlidî 
medreselerinden farklı bir konuma sahip olmuĢtur.7 Muhammed Kudsî Bozkırî ve 
kendisinden sonra irĢad faaliyetlerini yürüten oğlu ve torunları buradaki ilim ve tedrisat 

                                                           
1 Müderris, Yâd-ı Merdân, II/31. 
2 Müderris, Yâd-ı Merdân, II/256. 
3 Kavak, Mevlânâ Hâlid-i Nakşibendî, s. 423. 
4 Ġbrahim MaraĢ, “Zeynullah Resûlî”, Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi, TDV Yayınları, Ġstanbul 2013, 
XXXXIV/372-373. 
5 M. ġefik Korkusuz, Nehri‟den Hazne‟ye Meşâyihi Nakşibendi, Kilim Matbaacılık, Ġstanbul 2010, s. 18-19; 
Mehmet Saki Çakır, Seyyid Tâhâ Hakkârî ve Nehrî Dergâhı, Nizamiye Akademi Yayınları, Ġstanbul 2017, s. 35-
43. 
6 Osman Koçkuzu, Paşadairesi, Damla Ofset, Konya 2004, s. 81. 
7 Ġsmail Bilgili, Ahmet Çelik, Muhammed Kudsî el-Bozkırî, Dizgi Ofset, Konya 2013, s. 151. 
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faaliyetlerini Birinci Dünya SavaĢı yıllarında Ġttihat ve Terakki tarafından kapatılıncaya kadar 
yürütmüĢlerdir.1 

Yine Basret Dergâhını inĢa eden ġeyh Halid Cezerî (ö. 1254/1839), Kastamonu‟da 
ġeyh Ahmed Siyahî (ö. 1291/1874), Ġstanbul‟da ġeyh Ahmed Ziyaüddin GümüĢhanevî (ö. 
1311/1893), Cizre ve Serdahl Medreselerinde  ġeyh Seyda Cezerî (ö. 1968), NorĢin 
Medresesini kuran Abdurrahman-ı Tağî (ö. 1304/1886) ve  Ohin Medresesinin kurucusu ġeyh 
Fethullah Verkansî (ö. 1317/1899) ve oğlu ġeyh Alaaddin Ohinî (ö. 1369/1949) ilmî 
kimlikleriyle halkın saygısını kazanmıĢ birer müderris olarak ilim talebelerine ders 
vermiĢlerdir. 

1.3. Ġlim ve ĠrĢad Faaliyetlerinin Cami merkezli Yürütülmesi 

Hz. Peygamber ve sahabe dönemlerinde toplumsal hayatın merkezine oturtulan 
camiler, sonraki dönemlerde bu önemli fonksiyonunu devam ettirememiĢ ve bazı bölgelerde 
istisnası olmakla beraber genel itibariyle sadece ibadet mekanları olarak kullanılmıĢtır. 
Mevlânâ Hâlid, Süleymaniye, Bağdat ve ġam‟da bulunduğu dönemlerde hem vakit 
namazlarının cemaatle kılınması hem de oluĢturulan ilim halkaları yoluyla camileri yeniden 
canlandırma yoluna gitmiĢtir. Bu tavrı yetiĢtirdiği halifeleri tarafından titizlikle takip edilerek, 
görev yaptıkları hemen her bölgede talebe ve müritleriyle camileri ibadet, tedrisat ve irĢad 
için çok yönlü olarak kullanmıĢlardır. ġam‟da Muradiye Camiini ihya etmek üzere halifesi 
ġeyh Muhammed b. Abdullah el-Hânî‟yi (ö. 1279/1862) görevlendirmiĢtir. Yine 
Diyarbakır‟da görev yaptığı dönem ġeyh Muhammed Firakî‟ye (ö. 1282/1865) yazdığı bir 
mektupta Namaz risalesi olarak bilinen Farsça eserinin camilerde halka sohbet olarak 
okunmasını ve namaz hususunun ciddiyetle üzerinde durulmasını vurgulamıĢtır. Hâlidîliğin 
bu uygulaması o denli benimsenmiĢtir ki, Hâlidî mensupları gittikleri her camiyi rahatlıkla 
ilim ve tedrisat için kullanmıĢ ve camiler minareli medreselere dönüĢmüĢtür.  

2. Hâlidî Medreselerinin Toplumsal Alana Etkileri 

2.1. ġehir ve TaĢradaki Medreselerde Nicel ArtıĢ 

Hâlidîlik ilk olarak Irak, Ġran ve Anadolu coğrafyasında faaliyet yürüten ġark 
Medreselerini etkilemiĢtir. ġark Medreselerinin müderris merkezli yapısından istifade eden 
Hâlidî Ģeyhleri, her biri yetiĢtirdiği onlarca talebeyi farklı bölgelerde görevlendirmek suretiyle 
yarım asır gibi bir sürede Osmanlı topraklarının hemen her tarafında açtıkları medreselerle 
dikkat çekmiĢlerdir. Gittikleri belde ve köylerde tedrisat için çoğunlukla camileri kullanmıĢ 
ve barınma için de fazla masraf gerektirmeyen ve Hücre adı verilen küçük ve sade binalardan 
istifade etmiĢlerdir. Bu Ģekilde Hâlidîler, nicel olarak ilim, tasavvuf ve medrese kültürünü 
Osmanlı tarihinde belki de eĢine az rastlanır bir tarzda halkla buluĢturmayı baĢarmıĢlardır. Bir 
dönem Halvetiyye tarikatının açtığı çok sayıda tekke ile Ġslam dünyasında yayılmasının bir 
benzerini, on dokuzuncu yüzyılda kurduğu medreselerle Hâlidîlik sergilemiĢtir. Mevlânâ 
Hâlid‟in yüzden fazla talebesine hilafet verdiği2 ve her bir halifesinin yetiĢtirdiği onlarca 
talebeyi irĢadla görevlendirdiği düĢünüldüğünde Hâlidî medreselerinin Asya‟dan 
Uzakdoğu‟ya kadar nicel artıĢı daha iyi anlaĢılacaktır. Burada biri Irak‟tan diğeri 
                                                           
1 Bilgili, Çelik, Muhammed Kudsî el-Bozkırî, s. 159. 
2 Kavak, Mevlânâ Hâlid-i Nakşibendî, s. 149. 
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Anadolu‟dan iki örnekle konuyu daha müĢahhas hale getirmek uygun olacaktır. Irak ve 
Ġran‟da etkin faaliyet yürüttükleri bilinen Hâlidî Ģeyhlerinden Osman Siracüddin et-Tâvîlî (ö. 
1283/1866)ile çocuklarından ġeyh Ömer el-Biyarî (ö.1318/1900), ġeyh Alaaddin el-Biyârî (ö. 
1373/1953), ġeyh Necmeddin el-Biyarî (ö. 1337/1918) ve ġeyh Osman-ı Sânî‟nin (ö. 1997) 
irĢad ve tedrisat için görevlendirdikleri kiĢilerin sayısı iki yüzün üzerindedir.1Yine 
Anadolu‟da Konya‟da faaliyet yürüten ve MemiĢ Efendi olarak tanınan ġeyh Muhammed 
Kudsî Bozkırî (ö. 1269/1852) ve kendisinden sonra bu yolu devam ettiren oğlu Muhammed 
Bahaeddin Efendi (ö. 1324/1906) ve onun oğlu Zeynel Abidin Efendi‟nin (ö. 1940) yüzden 
fazla halife ve talebesi bulunmaktadır.2 

Hâlidîlik sayesinde Ortadoğu‟da tasavvufî kimlikli medreseler faaliyetleriyle göz 
doldururken, Uzakdoğu‟daki Müslümanlar medrese ve tekkelerden sonra her iki kurumun 
misyonlarını tevhid eden Pasantren‟lerle tanıĢmıĢtır. 

2.2. Toplumda Ġlmiye Sınıfı Mensuplarının Çoğalması 

 Hâlidîliğin ortaya çıktığı on dokuzuncu yüzyılın baĢında Ġslam dünyasının genel 
durumu göz önüne alındığında, açtığı medreseler ve buralarda yetiĢen ilim ve tasavvuf 
erbabının oluĢturduğu entelektüel çevrenin önemi daha iyi anlaĢılacaktır. Hâlidîler, Ġslam 
toplumunun en çok ihtiyaç duyduğu bir dönemde ilim, kültür, sanat ve edebiyat alanlarına 
katkı sunan çok sayıda elit Ģahsiyetin yetiĢmesine, siyaset ve fikir alanlarında kafa yoracak 
lider Ģahsiyetlerin topluma yön vermesine yardımcı olmuĢlardır. On dokuzuncu yüzyılın ilk 
çeyreğinden itibaren Osmanlı topraklarında ağırlıklı olmak üzere yetiĢen Hâlidî mensupları, 
toplumu Ġslamî değerlerler etrafında birleĢtirebilen ve çağa uygun bir formatla dönüĢtürebilen, 
ilim ve tasavvuf alanlarında donanımlı, güvenilir ve aksiyoner Ģahsiyetler olarak faaliyet 
yürütmüĢ ve halk nezdinde çok saygın bir konuma yükselmiĢlerdir.  

 Anadolu baĢta olmak üzere Ortadoğu‟da on altıncı ve on sekizinci yüzyıllar arasında 
açtığı çok sayıda tekke ile dikkat çeken Halvetiyye tarikatından3 sonra kısa sürede çok geniĢ 
bir alanda yayılma baĢarısını gösteren tasavvufî hareket Hâlidiyye olmuĢtur. Mevlânâ 
Hâlid‟in Hindistan dönüĢü 1811 yılında memleketi Süleymaniye‟de baĢlattığı ve 1827 yılında 
ġam‟da vefatına kadar devam eden on altı yıllık süreçte yetiĢtirdiği yüzü aĢkın halifesinin her 
biri tedrisat, telifat ve sohbet halkalarıyla toplumun ilim ve kültür hayatını canlandırmıĢlardır. 
On dokuzuncu yüzyılın sonuna gelindiğinde yaklaĢık doksan yıllık süreçte Hâlidî 
medreselerinde yetiĢen ikinci ve üçüncü nesil ilim erbabının sayısal olarak binlerle ifade 
edilebileceğini belirtmek gerekir. 

2.3. Dinî Ġlimler ve Tasavvuf Edebiyatı Alanında Telif Eserlerin Artması  

Hâlidî mensupları sadece medreselere yeni bir kimlik kazandırıp bunların sayısını 
arttırmakla kalmamıĢ, aynı zamanda yazılı kültürün zenginleĢtirilmesine de önemli katkılarda 
                                                           
1 Müderris, Yâd-ı Merdân, II/19-23, 225-226; Muhsin Müftü, Gevher-i Hakîkat, Çaphane-i Zamkoyê Selahaddin, 
Hevler 2001, I/301-302. 
2 Bilgili, Çelik, Muhammed Kudsî el-Bozkırî, s. 111-113, 57-68. 
3 Sâdık Vicdânî, Tomâr-ı Turuk-ı „Aliyye, Evkâf-ı Ġslâmiyye Matbaası, Ġstanbul 1341, III/38-117; Mehmet Nazmi 
Efendi, Osmanlılarda Tasavvufî Hayat, haz. Osman Türer, Ġnsan Yayınları, Ġstanbul 2005, 92-100; Necdet 
Yılmaz, Osmanlı Toplumunda Tasavvuf (XVII. Yüzyıl), Osmanlı AraĢtırmaları Vakfı Yayınları, Ġstanbul 2007, s. 
53-250; Muslu, Osmanlı Toplumunda Tasavvuf, s. 64-228. 
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bulunmuĢlardır. Bu konuda çok sayıda Hâlidî mensubu ve telif ettikleri eserlerden 
bahsedilebilir. Fakat tebliğin amacını aĢmayacak Ģekilde birkaç örnekle konuyu açıklamak 
uygun olacaktır.  

Ġlk örneğimiz Hâlidîliğin doğduğu Irak bölgesinden Ebü‟s-Senâ ġihabüddin Mahmud 
el-Alûsî (ö. 1270/1854) olacaktır. Bağdat‟ta ilmiye sınıfı içinde saygın bir yer edinen Âlûsî 
ailesine mensup bir müfessir, fakih, edip ve Ģair olan ġihabüddin Mahmud, telif ettiği Rûhu‟l-
me„ânî fî tefsîri‟l-Kur‟âni‟l-„azîm ve‟s-seb„u‟l-mesânî adlı eseriyle iĢârî tefsir alanına değerli 
bir kaynak kazandırmıĢtır. Dinî ilimlerin yanında Arap dili ve edebiyatı alanında da usta bir 
kaleme sahip olan ġihabüddin Mahmud, kelam, felsefe ve fıkıh alanlarında Ġranlıların sorduğu 
otuz soruya verdiği cevapları el-Ecvibetü‟l-Irâkiyye „ale‟l-esileti‟l-Îrâniyye adlı eserinde 
toplamıĢtır. Yine Ebû Muhammed Kâsım b. Ali el-Harîrî‟nin (ö. 516/1122) Dürretü‟l-gavvâs 
fî evhâmi‟l-havâs adlı eserine yaptığı Gâyetü‟l-ihlâs bi tehzîbi nazmi Dürreti‟l-gavvâs adlı 
Ģerhiyle Arap dili ve edebiyatı alanına değerli bir eser kazandırmıĢtır.1 Yine Iraklı âlim ve 
biyografi yazarı olan Abdülkerim Müderris‟in (ö. 2005) Kürtçe, Farsça ve Arapça eserleri 
bulunmaktadır. Ġslam dini esasları ile Hz. Peygamber (sav) ve ilk dört halifenin sîretine dair 
doksan dokuz sorunun cevabını içeren Binahâyê Bahteverî, tefsir alanında Tefsîrê Nâmî bo 
Kur‟ânê Pîroz, Ġslam ahlakına dair kırk hadisin Ģerhi olan Çil Çerâyê İslâm, Arap dili ve 
edebiyatı alanında telif ettiği Resâilü‟l-„irfân fi‟s-sarf ve‟n-nahv ve‟l-vaz‟ ve‟l-beyân ve 
biyografik eserleri olan Yâd-ı Merdân, Binemâleyê Zanyârân ve Ulemâunâ fi hidmeti‟l-„ilmi 
ve‟d-dîn onun en çok bilinen ve yayınlanan eserleridir.2 Özellikle Yâd-ı Merdân adlı iki ciltlik 
çalıĢması Mevlânâ Hâlid-i Bağdaddî ve halifesi ġeyh Osman Siracüddin et-Tavîlî ile Hâlidîlik 
hakkında çok önemli bilgiler ihtiva etmektedir. 

ġam‟daki Hâlidî mensuplarından ve son dönem Hanefî fakihlerinin önde gelen 
isimlerinden Muhammed Emîn Ġbn Abidîn‟in (ö. 1252/1836) Reddü‟l-muhtâr ale‟d-Dürri‟l-
muhtâr adlı eseri medrese çevrelerinde yaygın olarak bilinen bir çalıĢmadır. Bunun dıĢında 
onun, fıkıh alanında daha önceki ulema tarafından kaleme alınan fıkıh ve fıkıh usulü 
çalıĢmalarına dair çok sayıda haĢiyeleri bulunmaktadır.3 

ġam, Lübnan ve Filistin bölgelerinde çok saygın bir konumda olan TrablusĢamlı ġeyh 
Ahmed b. Süleyman el-Ervâdî (ö. 1275/1858), eser telifi hususunda velûd bir Hâlidî Ģeyhidir. 
Arapça ve dinî ilimler alanında çok sayıda eser telif etmiĢtir. Bu eserlerden bazıları Ģunlardır: 
el-İkdü‟l-ferîd fî uluvvi‟l-esânîd, el-Kavlü‟l-mufîd fî halli ba„zı müşkilatinmine‟l-Kur‟âni‟l-
Mecîd, el-Hükmü‟l-mersûh fî ilmi‟n-nâsih ve‟l-mensûh, el-Hükmü‟l-mufâd fî mesâili‟t-taklîd 
ve‟l-ictihâd.4 

                                                           
1 Muhammed Behcet el-Eserî, A„lâmu‟l-Irâk,ed-Dâru‟l-„Arabiyye Li‟l-Mevsû„ât, Beyrût 2002, s. 32-35; 
Muhammed Eroğlu, “Âlûsî, ġehâbeddin Mahmûd”, Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi, TDV yayınları, 
Ġstanbul 1989, II/550-551. 
2 Abdülkerim Müderris, „Ulemâunâ fî hidmeti‟l-ilmi ve‟d-dîn, Dâru‟l-Hürriyye, Bağdat 1983, s. 330-332; Ahmet 
Özel, “Müderris, Abdülkerîm”, Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi, TDV Yayınları, Ankara 2019, EK-
2/330-332. 
3 Ahmet Özel, “Ġbn Âbidîn, Muhammed Emîn”, Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi, TDV yayınları, 
Ġstanbul 1999, XIX/292-293. 
4 Nazım Çınar, “NakĢbendî Hâlidî ġeyhi Ahmed b. Süleyman el-Ervâdî‟nin Râbıta Ġle Ġlgili “Hakku‟s-Sülûk 
ve‟r-Râbıta ve ġemâili Cemî„i Silsile” Risâlesi”, Ağrı İslami İlimler Dergisi, 2019/5, s. 41-42.  
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Anadolu‟da da hem Osmanlı hem de Cumhuriyet döneminde eser telif eden çok sayıda 
Hâlidî mensubundan bahsedebiliriz. Bunlardan Ġstanbul‟da yaĢayan ġeyh Ahmed Ziyaüddin 
GümüĢhanevî‟nin (ö. 1311/1893) Râmûzu‟l-ehâdîs adlı çalıĢması hadis alanında on 
dokuzuncu yüzyılda yapılan en ciddi ansiklopedik eserlerden biridir. Yine onun kurduğu 
GümüĢhânevî dergâhının yirminci yüzyıldaki temsilcilerinden ve Türk siyasetinde etkili bazı 
Ģahsiyetlerin mürĢidi olan Mehmed Zahid Kotku (ö. 1980), Tasavvufî Ahlak, Hadislerle 
Nasihatler, Nefsin Terbiyesi, Cennet Yolları gibi eserleriyle Türkiye‟de ilim ve tasavvuf 
çevrelerinde etkili olmuĢtur. Onun ardından postniĢin olan Prof. Dr. Mahmud Esad CoĢan (ö. 
2001) yazdığı Makâlât-ı Hacı Bektâş-ı Velî,Matbaacı İbrahim-i Müteferrika ve Risâle-i 
İslamiyeve otuzdan fazla ilmî, tasavvufî edebîeserleri ve akademisyen bir mürĢid kimliğiyle 
Türkiye toplumunda adından çokça bahsedilen1 bir Hâlidî mensubudur. 

 Diğer taraftan Diyarbakır‟da irĢad faaliyetlerinin yanında çok sayıda dinî tasavvufî 
esere imza atan ġeyh Abdurrahman Aktepî (ö. 1328/1910), Cumhuriyet dönemi Hâlidî 
Ģeyhleri içinde adı öne çıkmıĢtır. Telif ettiği Ravdu‟n-na„îmfî addi şemâili‟n-Nebiyyi‟l-kerîm 
adlı eseri, Hz. Peygamber‟in (sav) Ģemâilini ve mi‟racı anlatan, mesnevî tarzında kaleme 
alınmıĢ Türkçe, Farsça, Kürtçe ve Arapça Ģiirlerden oluĢan 4531 beyitlik manzum bir eserdir.2 
Bunun dıĢında Kitâbü‟t-Tıb, Risâletü‟l-edeb ve‟l-âdâb, Keşfü‟zülâm fî akâidi firâki‟l-İslâm 
adlı eserleri de bulunmaktadır.3 

Hâlidî mensuplarının özellikle tasavvuf edebiyatı alanında kaleme aldıkları Farsça, 
Arapça, Kürtçe ve Türkçe Ģiir ve mürettep Divan‟larının sayısı da oldukça fazladır. Burada en 
baĢta Mevlânâ Hâlid-i Bağdadî‟nin (ö. 1242/1827) Farsça, Arapça ve Kürtçe (Goranî lehçesi) 
Ģiirlerinin yer aldığı ve 1260/1844 yılında Ġstanbul‟da matbu hale getirilen Divan‟ını 
zikretmek gerekir. Ma‟dûm mahlaslı Abdurrahim Mevlevî (ö.1300/1883), Muhammed Hazîn 
Firsafî (ö.1308/1890), üç ciltlik Farsça Mesnevî Ģerhi ve çoğunluğu Farsça olan pek çok edebî 
eserin müellifi Molla Hamid b. Ali el-Bîsârânî (ö. 1312/1894), Tuhfetü‟l-ahbâb adlı Mesnevî 
tarzında kaleme alınan Divan‟ın sahibi ġeyh Ubeydullah-ı Nehrî (ö.1318/1900), Muhammed 
Süleyman Havramî (ö.1319/1901), Mahvî mahlaslı Muhammed Osman (ö.1326/1908), Ġranlı 
Hâlidî Ģairlerinden “Sâlim” mahlasını kullanan Selim b. Ahmed es-Senendecî (ö. 
1326/1908),4Rûhî mahlaslı Abdürrahman Aktepî (ö.1328/1910),Hâkî mahlaslı Muhammed 
Can Aktepî (ö.1327/1909), Kerbelâî mahlaslı Muhammed Aktepî (ö.1358/1939), Halife Yusuf 
Bâyazidî (ö.1387/1968), Seyyid Ali Fındıkî (ö.1387/1968), Muhammed Said Cezerî 
(ö.1388/1969), ġeyh MüĢerref Pervârî (ö.2005).5 

                                                           
1 Mehmed Zahid Kotku ve Mahmud Esad CoĢan‟ın Türkiye‟deki faaliyetleriyle ilgili geniĢ bilgi için bk. Selim 
Sözer, Modernleşme Sürecinde Geleneksel Dinî Gruplar: “İskenderpaşa Cemaati” Örneği, (Doktora Tezi), 
Bursa Uludağ Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Bursa 2018, s. 72-117. 
2 Abdurrahman Aktepî, Ravdü‟n-Na„îm, Mektebetu Seyda, Diyarbakır 2010. 
3 Murat Özaydın, Şeyh Abdurrahman Aktepe Hayatı, Eserleri ve Tasavvufî Görüşleri, (Doktora Tezi), Ankara 
Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara 2008, s. 69-71. 
4 ġeyh Ömer Ziyâüddin Biyârî‟den (ö. 1318/1900) tarîkat icâzeti almıĢ ve Ġran‟ın Senendec Ģehrinde kendi adını 
taĢıyan mescide ilim ve irĢatla meĢgul olmuĢtur. 1326‟da vefat edince kendi adını taĢıyan mescide 
defnedilmiĢtir. Arapça, Farsça ve Kürtçe kasideleri bulunan Selim Senendecî, çağdaĢları arasnda “Kürt İmru‟u‟l-
Kays” diye meĢhur olmuĢtur. (es-Selefî, ed-Dûskî, Hamdî Abdülmecid-Tahsin Ġbrahim, Mu‟cemu‟ş-şu‟arâi‟l-
Kurd, Sipîrez, Duhok 2008,s. 241) 
5 Yukarıda bahsettiğimiz Ģahsiyetler için bk. es-Selefî, Mu‟cemu‟ş-şu‟arâi‟l-Kurd, s. 158 vd. 
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2.4. Hâlidî Medreseleri, Azınlık Okullarının Batı Yanlısı Propagandalarına KarĢı 
Osmanlıyı Destekleyen Bir Siyaset YürütmüĢtür. 

 Osmanlıda azınlık ve yabancı okulların açılmasının baĢlangıcı, Fatih Sultan 
Mehmed‟in 1453‟te Ġstanbul‟u fethetmesinin ardından sadece din adamlarının yetiĢtirilmesi 
adına verilen kiliselerde sınıf açma iznine kadar götürülmektedir. Zaman içinde sayıları 
giderek artan bu okullar, Osmanlının son döneminde eğitim öğretim kurumu olarak ciddi bir 
yekün oluĢturmaya baĢlamıĢlardır. Sadece Amerikalılara ait dört yüz okuldan 
bahsedilmektedir.1 Osmanlı toplumunda yaĢayan farklı unsurların kendi dillerini, kültürlerini 
unutmamak için açtıkları bu eğitim öğretim kurumları, Osmanlı aleyhine siyasî faaliyet 
yürüten ve misyonerlik kisvesi altında Osmanlı ve Müslüman aleyhtarlığını körükleyen 
çalıĢmaların odağı haline gelmiĢtir.2 Bu nedenle devlet nezdinde baĢlatılan denetleme 
çalıĢmaları3 da bu olumsuz faaliyet ve propagandalara engel olamamıĢtır. 

Hâlidîliğin halifeye dolayısıyla bu payeyi taĢıyan Osmanlı Sultanlarına yaklaĢımı, 
Mevlânâ Hâlid‟in müritlerinden ġeyh Ġbrahim Efendi‟ye gönderdiği bir mektupla 
ĢekillenmiĢtir. Mektubun sonunda Osmanlı sultanına dua edilmesini istemiĢtir. 

“Allahım! Büyük himmet sahibi olan sultanımızı koru. Onu gaybın askerleriyle destekle. 
İslâm dinini muhafaza etmeleri hususunda yardım eyle. Günler devam ettiği sürece 
neslindenona halef olabilecek kişileri daim eyle. 

Karada ve denizde askerlerine zafer nasip et. Vezirlerini, yardımcılarını ve elçilerini 
ıslah et.Onu ve yardımcılarını, beldelerin imarı ve insanların huzuru için sebep kıl. Onların 
eliyle yüce sünnet-i seniyyeyi ihya ettir. Onların eliyle parlak ve açık nebevî şeriatın 
simgelerini yücelt. Sultanın düşmanı dinin de düşmanı olduğundan onları rezil ve rüsva 
eyle….”4 

Hâlidî Ģeyhlerinin bu duayı tarikatın bir geleneği haline getirdikleri ġeyh Ġsmet 
Efendi‟nin (ö. 1289/1872) Ģu manzum ifadelerinden anlaĢılmaktadır.  

Usûl-i Hâlidî‟de budur âdab teveccühü hatm olurken cümle ashâb 
Şehinşaha dua etmektir ahbâb idüp âdâb kamu eslâf-u aktâb 
Salâhla et dua Hakk‟a gidelim Cemali bâ kemâle seyr edelim.5 
Mevlânâ Hâlid‟in bu mektupta müĢahhas olarak görülen Osmanlı yanlısı tavrı, özellikle 

Sultan Ġkinci Abdülhamid döneminde dinamizm kazanan Pan-islamist bakıĢ açısıyla 
örtüĢtüğünü belirtmek gerekir.  

 Hâlidîlerin bu medrese seferberliği, XIX. asırda Osmanlı topraklarında sayıları gittikçe 
artan ve azınlıkları Osmanlı‟ya karĢı kıĢkırtmada önemli payları bulunan yabancı 
okulların6zararlı faaliyetlerine karĢı bir panzehir görevi gördüğü söylenebilir. Osmanlı 
                                                           
1 Ġlknur Haydaroğlu, “Osmanlı Devleti‟nde Yabancı Okullarda Denetim ve Cumhuriyet Dönemine Yansımaları”, 
Tarih Araştırmaları Dergisi, 2006/39, s. 151. 
2 ġamil Mutlu, Osmanlı İmparatorluğu‟nda Yabancı Okullar, (Doktora Tezi), Ġstanbul Üniversitesi Sosyal 
Bilimler Enstitüsü, Ġstanbul 1999, s. 275. 
3 Haydaroğlu, “Osmanlı Devleti‟nde Yabancı Okullarda Denetim”, s. 154-155. 
4 Sâhib, Buğyetü‟l-vâcid, s. 166-171. 
5 Ġsmet Garîbullah Yanyavî, Risâle-i Kudsiyye, y.y, ts., s. 4. 
6 Ġlknur Polat Haydaroğlu, Osmanlı İmparatorluğunda Yabancı Okullar, Ocak Yayınları, Ankara 1993, s. 89-
207. 
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Devleti‟nin azınlık ve yabancı okulların ve buralarda yürütülen misyonerlik faaliyetlerinin 
etkisini azaltmak için köylere Müslüman okulları açmaya baĢladığı1 düĢünüldüğünde, Hâlidî 
medreselerinin önemi daha iyi anlaĢılacaktır.  

Osmanlı topraklarının hemen her tarafına yayılan, Ģehirlerden belde ve köylere kadar 
pek çok medrese açan Hâlidîler, Osmanlının kuruluĢundan beri devlet ricalinin desteklediği 
Ehli Sünnet düĢüncesinin sağlam savunucuları olmuĢtur. Ġslamî değerlere ve Müslüman 
coğrafyaya karĢı giriĢilen her türlü sömürü ve iĢgal faaliyetlerine karĢı da halkı halife sıfatını 
taĢıyan Osmanlı sultanlarının yanında yer almaları hususunda organize etmiĢlerdir.  

                                                           
1 Mutlu, Osmanlı İmparatorluğu‟nda Yabancı Okullar, s. 335. 
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SONUÇ 

 Tasavvuf ve tarikatlar, Ġslam toplumunun ahlak ve maneviyat, irfan ve ihsan 
boyutlarını temsil etmiĢlerdir. Tarikatların insan eğitimine yönelik faaliyetleri zamanla 
medreselerin ilim ve tedrisatını da içerecek Ģekilde geniĢlemiĢtir. Bu alanda adından 
bahsedilmesi gereken tasavvufî hareketlerden biri de Hâlidîliktir. Toplumsal hayatta meydana 
getirdiği hareketlilik ve medreselere kazandırdığı dinamizm ile Hâlidîlik, Sünnî tasavvuf 
geleneğinin on dokuzuncu yüzyıldaki en aktif temsilcileri arasına girmiĢtir. 

Tasavvufî faaliyetleri tedrisat ortamıyla mezceden Mevlânâ Hâlid, bu Ģekilde 
medreselere yeni bir kimlik kazandırmıĢtır. Diğer taraftan Ġslam toplumunun iki köklü 
kurumunu tek çatı altında birleĢtirmek suretiyle daha güçlü ve uyumlu bir yapıya 
dönüĢtürmüĢtür. Medreseleri kuran Ģahsiyetler hem müderris hem de mürĢid kimlikleriyle 
görev yaparken, burada eğitim öğretim gören talebeler de ilim ve tasavvuf atmosferinde 
yetiĢmiĢlerdir. 

Hâlidîlik ilk olarak Irak, Ġran ve Anadolu coğrafyasında faaliyet yürüten ġark 
Medreselerini etkilemiĢtir. ġark Medreselerinin müderris merkezli yapısından istifade eden 
Hâlidî Ģeyhleri, her biri yetiĢtirdiği onlarca talebeyi farklı bölgelerde görevlendirmek suretiyle 
yarım asır gibi bir sürede Osmanlı topraklarının hemen her tarafında açtıkları medreselerle 
dikkat çekmiĢlerdir. Hâlidîlikle beraber Ortadoğu‟da tasavvufî kimlikli medreseler 
faaliyetleriyle göz doldururken, Uzakdoğu‟daki Müslümanlar medrese ve tekkelerden sonra 
her iki kurumun misyonlarını tevhid eden Pasantren‟lerle tanıĢmıĢtır. On dokuzuncu yüzyılın 
sonuna gelindiğinde yaklaĢık doksan yıllık süreçte Hâlidî medreselerinde yetiĢen ikinci ve 
üçüncü nesil ilim erbabının sayısal olarak binlerle ifade edilmeye baĢlanmıĢtır. 

Hâlidîliğin tasavvufî eğitim sürecinde ilim ve medreseyi önceleyen tavrı, Arapça ve 
dinî ilimler alanında güçlü bir birikime, ahlak ve maneviyat olarak sağlam bir yaĢama sahip 
ilmiye sınıfı mensuplarının yetiĢmesinin yolunu açmıĢtır. Hâlidî tasavvuf geleneğiyle yetiĢen 
her bir Ģahsiyet, gittiği bölgede bir medrese açarak ilim, tasavvuf, fikir, sanat ve edebiyat 
alanlarında çok sayıda entelektüel Ģahsiyeti topluma kazandırmıĢtır. Medreseleri bu yeni 
kimliğiyle pek çok belde ve köye açarak, genelde Ģehirlerde yoğunlaĢan ilim ve irfan ortamını 
taĢraya doğru geniĢletmiĢlerdir. Medreselerin çoğalmasıyla birlikte tedrisatla meĢgul olan 
ulemâ sayısında da ciddi artıĢ meydana gelmiĢtir. Bunun doğal bir sonucu olarak bir taraftan 
toplumda ilim ve kültür hayatı canlanırken diğer taraftan entelektüel, bilinçli ve samimi bir 
dindar çevre oluĢmuĢtur 

Hâlidîlik, toplumsal alanda ilim ve tasavvufla beraber, sanatsal, edebî ve kültürel 
faaliyetlerin de yaygınlaĢmasında aktif rol oynamıĢtır. Hâlidî mensupları ilim ve irĢad 
faaliyetlerinin yanında çok sayıda eser telif etmiĢlerdir. Bu meyanda ġihabüddin el-Âlûsî‟nin 
Rûhu‟l-me„ânî adlı iĢârî tefsiri, Ġbn Âbidîn‟in Reddü‟l-muhtâr, Ahmed b. Süleyman el-
Ervâdî‟ninen-Nûru‟l-mazhar fî tarîkati‟ş-Şeyhi‟l-Ekber,Ahmed Ziyaüddin GümüĢhanevî‟nin 
Râmûzu‟l-ehâdîs,Abdurrahman Aktepî‟nin Ravdü‟n-na„îm, Molla Abdülkerim Müderris‟in 
Tefsîrê Nâmî bo Kur‟ânê Pîroz, Muhammed Osman, Abdurrahim Mevlevî, Selim es-
Senendecî, Seyyid Ali Fındıkî‟nin tasavvufî Divan‟ları, bu eserlerden birkaçıdır. 
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  Osmanlı devleti son dönemde imparatorluğun hakimiyeti altındaki bölgelerde mantar 
gibi çoğalan azınlık ve yabancı okulların devlet ve Ġslam karĢıtı çalıĢma ve propagandalarını 
azaltmak adına köylere Müslüman okulları açmaya baĢlamıĢtır. Böyle hassas bir dönemde 
Osmanlıyı destekleyen Hâlidîlerin Ġslam dünyasının hemen her tarafında açtıkları çok sayıda 
medresenin, oldukça stratejik ve yerinde bir adım olduğu anlaĢılmaktadır.  
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“Ġslam DüĢüncesinde DeğiĢim ve DönüĢüm Ġmkanını TartıĢmanın Temellerine 
Dair: Gazali Örneği” 

“On The Basıcs Of Dıscussıng The Possıbılıty For Change And Transformatıon In 
Islamıc Thought: The Case Of Al-Ghazalı” 

ġengül ÖZDEMĠR* 

Özet  

Bu çalıĢmanın amacı Ġslam düĢüncesinde gündelik hayatta tecrübe edilen değiĢim ve 
dönüĢümün anlamının nereye referansla temellendirildiğini tartıĢmaktır. Gazali düĢüncesi 
bağlamında da bu değiĢim ve dönüĢümün varoluĢsal ahlaki boyutunu vurgulamaktır.  

Ġslam düĢüncesinde değiĢim ve dönüĢümü sorgulamanın imkanı “varlık” zemininde 
yorumlanmaktadır. BaĢka ifadeyle tecrübe edilen değiĢim ve dönüĢüm sürecinde hakikatin 
doğruluğu ve kesinliğini sorgulamaya rehberlik eden metafizik söylem “varlık” zemininde 
Ģekillenmektedir. Bu metafizik tartıĢmadaki esas sorun “varlık” zemininin nereden hareketle 
temellendirileceği hususudur. Kendisi açıklanamayan fakat her açıklamanın ilk ilkesi olan 
“varlık” düĢüncesi Ġbn Sina‟ya göre insanda aracısız olarak bulunmaktadır. Nitekim “uçan 
adam” metaforuyla bütün duyulardan soyutlansa bile kendi varlığının farkında olmayı 
mümkün kılan zihni alana dikkat çeken Ġbn Sina “varlık” zeminine dair metafizik söylem 
üretmede en güvenilir yer olarak zihnin soyutlayıcı yetisine iĢaret etmektedir. Bu yorumda 
değiĢim ve dönüĢümü anlamaya kaynaklık eden “varlık” zemini zihnin soyutlayıcı karakteri 
çerçevesinde temellendirilmektedir.  

Gazali, gündelik hayatta kaçınılmaz olarak tecrübe edilen değiĢim ve dönüĢüm 
sürecinde hakikate dair sorgulamayı böyle bir soyutlayıcı epistemolojik zemine dayalı olarak 
temellendirmeye itiraz etmektedir. Gazali düĢüncesinde Tanrı‟nın iradesi ve kudreti sebebiyle 
hakikatin doğruluğu ve kesinliğine dair soruĢturma, zihinsel tümel kategorilere yani 
epistemolojik olarak soyut akli düĢünceye indirgenmeye direnç göstermekte olduğundan 
değiĢim ve dönüĢümü anlamaya kaynaklık eden “varlık” zemini kutsal metne (Kur‟ân) bağlı 
olarak temellendirilmektedir. Bu yorumda Gazali aĢırı soyutlayıcı (tenzih) teorik tavra karĢıt 
olarak “varlık” zemininin varoluĢsal ahlaki anlamını ön plana çıkarmaktadır. Bu çalıĢma bilim 
ve teknoloji nedeniyle değiĢim ve dönüĢümü sorgulamanın gittikçe soyut bağlam kazanan 
çerçevesini görünür kılmak ve alternatifleri sorgulayabilmek için Gazali örnekliğinde Ġslam 
düĢüncesinin temellerine ıĢık tutmanın önemli olduğunu iddia etmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Gazali, Varlık, DeğiĢim, DönüĢüm, Ahlaki varoluĢ. 
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Abstract 

The aim of this study is to discuss where the meaning of change and transformation 
experienced in daily life in Islamic thought is based on. In this regard, this study tries to 
emphasize the existential moral dimension of this change and transformation in the context of 
Ghazali‟s thought. 

The possibility of questioning change and transformation in Islamic thought is 
interpreted on the basis of "being". In other words, the metaphysical discourse that guides the 
questioning of the truth and certainty of the truth in the experienced change and 
transformation process is shaped on the ground of "being". The main problem in this 
metaphysical discussion is how to base the ground of "being". According to Avicenna, the 
idea of "being", which cannot be explained but is the first principle of every explanation, 
exists in human beings directly. Thus, Avicenna, who draws attention to the mental area that 
makes it possible to be aware of one‟s own existence even if it is isolated from all senses, 
with the metaphor of " the floating man", points out the abstracting ability of the mind as the 
most reliable place in producing metaphysical discourse on the ground of "being". In this 
interpretation of Avicenna, the ground of "being", which is the source of understanding the 
change and transformation, is based on the abstracting character of the mind. 

Ghazali objects to grounding the questioning of the truth experienced in the process of 
change and transformation, which is inevitably experienced in daily life, on such an abstract 
epistemological basis. In the thought of al-Ghazali, since the investigation of the accuracy and 
certainty of the truth due to the will and power of God resists being reduced to mental 
universal categories, that is, epistemologically abstract rational thought, the ground of 
"being", which is the source of understanding change and transformation, is based on the holy 
text (Qur'an). In this interpretation, al-Ghazali highlights the existential moral meaning of the 
ground of "being" as opposed to the overly abstracting (tanzih) theoretical attitude. This study 
claims that it is important to shed light on the foundations of Islamic thought in the example 
of Ghazali in order to make visible the increasingly abstract contextual framework of 
questioning change and transformation due to science and technology and to question 
alternative approaches. 

Keywords: Ghazali, Being, Change, Transformation, Moral Existence. 

ĠSLAM DÜġÜNCESĠNDE DEĞĠġĠM VE DÖNÜġÜM ĠMKANINI 
TARTIġMANIN TEMELLERĠNE DAĠR: GAZALĠ ÖRNEĞĠ 

GiriĢ 

Ġslam düĢüncesinde gündelik pratik hayatta tecrübe ettiğimiz değiĢim ve dönüĢümü 
tartıĢmanın imkanı hakikatin doğruluğu ve kesinliği problemiyle yakından iliĢkili 
görünmektedir. Zira klasik Ġslam filozofları için hakikatin doğruluğu ve kesinliği problemi 
temel bir sorun olarak ele alınmıĢ ve farklı perspektifler ekseninde çeĢitli tartıĢmalara 
kaynaklık etmiĢtir.  Günümüz Ġslam düĢüncesinde değiĢim ve dönüĢümü tartıĢabilme imkanı 
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öncelikle devraldığımız gelenekteki bu problemin temellerini soruĢturma ve bu problemin 
imkan ve sınırlılıklarını keĢfetmekle yakından ilgilidir.  

 Gazali düĢüncesinde hakikatin doğruluğu ve kesinliği problemi Tanrı‟nın eylemi olarak 
yorumlanan âlemden hareketle tartıĢılmaktadır. Âlemde, her Ģeyin varlık sebebi olan ve her 
Ģeyden münezzeh olan Tanrı‟dan, O‟nun sıfat ve eylemlerinden baĢka bir Ģey yoktur.1 Âlem, 
Tanrı dıĢındaki diğer varlıklara iĢaret etmekle birlikte bu varlıkların hakikatinden (asıl) Ģüphe 
etmek mümkün değildir.2 Bilinç, âlemdeki Tanrı‟nın tecellisini “varlık” zemininde 
anlamlandırabilmektedir. Tanrı‟nın eylemlerinin tecellisi olan “varlık” zemini ise Tanrı‟nın 
sıfatları ekseninde yorumlanmaktadır. Daha açık ifadeyle pratik dünyada olup biten değiĢim 
ve dönüĢüm hakkında doğru ve kesin hükmedebilmek Tanrı‟nın eylemsel tezahürü olan hayat, 
ilim, irade, kudret, semi„, basar, kelam ve tekvin gibi sıfatlar dâhilinde3 “varlık” zeminini 
anlamlandırılmakla ilgili görünmektedir. Öyleyse Gazali düĢüncesinde Tanrı‟nın sıfatları 
ekseninde bilinç, varlık ile kurduğu iliĢki ekseninde pratik dünyanın hakikati ve doğruluğu 
hakkında sorgulama yapabilmektedir.  

Gazali‟nin reaksiyona girdiği MeĢĢai gelenek ise bu soruĢturmayı “ilk felsefe” 
formülasyonu zemininde tartıĢmaktadır. Aristoteles düĢüncesinde prote-philosophia olarak 
zikredilen “ilk felsefe” Ġbn Sina düĢüncesinde mâ-ba„de‟t-tabîa Ģeklinde isimlendirilerek 
tabiattan/fizikten sonra gelenin “ne”liğini tartıĢmayı ifade etmektedir.4 Bu bağlamda “ilk 
felsefe” hem Aristocu antik düĢüncede hem de MeĢĢai Ġslam düĢüncesinde gündelik hayata 
dair değiĢim ve dönüĢümün neye referansla tartıĢıldığının izlerine ıĢık tutmaktadır. Bu izler 
tikel ilimlerin ilkelerine kesinlik kazandırmak veya bütün ilimlerde ortak meselelerin 
mahiyetini belirlemek olarak metafizik5 (ilk felsefe) zeminde hakikatin doğruluk ve 
kesinliğini tartıĢmayı ifade etmektedir. Nitekim Ġbn Sina‟ya göre diğer ilimlere ilkelerini verip 
“en doğru ve en sağlam bilgi”yi mümkün kılan Ġlk felsefe6 pratik hayatın hakikatine dair en 
kesin ve doğru konuĢmayı mümkün kılmaktadır. Bu yorumdaki asıl sorun ise bu metafizik 
bilgiye eriĢim zemininin nasıl anlamlandırıldığına dair meseledir. 

Bu meseleyi aydınlatmak için MeĢĢai geleneğin asli kaynaklarından Aristoteles 
düĢüncesine göz atmak gerekmektedir. Aristoteles düĢüncesinde metafizik bilgiyi mümkün 
kılan temel zemin “varlık” zeminidir. Aristoteles düĢüncesinde her Ģeyde ortak olan “varlık” 
zemini7 akli ilkeler ve nedenler8 aracılığıyla zihni soyutlama yöntemiyle soruĢturulmaktadır. 
Aristoteles gibi Ġbn Sina da metafiziğin temeline “varlık” kavramını koymaktadır.9 Nitekim 
kendisi açıklanamasa da her açıklamanın ilk ilkesi olan “varlık” fikri insanda aracısız olarak 
bulunmaktadır.10 Bütün duyulardan soyutlansa bile kendi varlığının farkında olmayı1 dile 

                                                           
1 Gazâlî, İhyâu „Ulûmi‟d-Dîn, C. III, s. 146; Gazzâlî, Kitâbu‟l-Erba„în fî Usûliddîn, s. 146. 
2 Gazzâlî, İtikadda Orta Yol, s. 37; Gazzâlî, Fedâihu‟l-Bâtıniyye, s. 80;  
3 Kaya ve M. Cüneyt Kaya, “GiriĢ”, s. 9. 
4 Macit, İbn Sînâ‟da Metafizik ve Meşşâi Gelenek, s. 19. 
5 Ġbn Sina, Metafizik, s. 16. 
6 Ġbn Sina, Metafizik, s. 3. 
7 Aristoteles, Metafizik, s. 231. 
8 Aristoteles, Metafizik, s. 327. 
9 Özden, İbn Sînâ-Descartes Metafiziği, s. 37. 
10 Ġbn Sina, en-Necât Felsefenin Temel Konuları, s. 200. 



158

İSLAM DÜŞÜNCESİNDE DEĞİŞİM VE DÖNÜŞÜM İMKÂNINI TARTIŞMANIN TEMELLERİNE DAİR: GAZALİ 

ÖRNEĞİ .................................................................................. Dr. Şengül ÖZDEMİR

getiren “uçan adam” metaforu hakikat tartıĢmalarında en güvenilir yer olarak zihni alana 
iĢaret edilmektedir. Varlık fikrinin varlık-mahiyet ayrımıyla2 zihnin soyutlayıcı karakterine 
indirgenmesi hakikat soruĢturmasında insan aklının metafiziğin kurucu zemini olarak kabul 
edilmesine zemin sağlamaktadır. Gazali‟nin hakikatin anlamının soruĢturulduğu “ilk 
felsefe”ye3 yönelik eleĢtirisi bu soruĢturmanın soyut zihni alana indirgenerek 
temellendirilmesidir. Bu ingirgeyici tavırda Gazali‟nin eleĢtirileri hakikatin kesinlik ve 
doğruluğunu soruĢtururken aklın metafizik zemin4  haline getirilmesine yöneliktir. Bu nedenle 
hakikat tecrübesinin pratik boyutu, insanlar arasında farklılığın yok sayıldığı teorik ilimlere 
dayalı olarak soyut akıldan hareketle temellendirilmez.5 

Gazali DüĢüncesinde Kutsal Metin Bağlamında DeğiĢim ve DönüĢümü Anlamanın 
Farklı Boyutları 

Gazali düĢüncesinde Tanrı‟nın sıfatları bağlamında kurulan bilinç ve varlık arasındaki 
iliĢki Ģayet aklın soyutlayıcı kategori ve ilkeleri ile mümkün değilse, pratik hayatta tecrübe 
edilen değiĢim ve dönüĢümün hakikati hakkında konuĢma imkanı nasıl 
anlamlandırılmaktadır? Daha açık ifade edersek pratik dünyadaki değiĢim ve dönüĢümün 
hakikatine dair “varlık” zeminini anlamlandırmada soyutlayıcı zihni faaliyete alternatif olarak 
nasıl bir yorum imkanı sunulmaktadır? 

Bu alternatif sorgulamada Tanrı‟nın iradesi ve kudreti ön plana çıkarılarak gündelik 
hayatta tecrübe edilen değiĢim ve dönüĢümün zihinsel tümel kategorilere yani epistemolojik 
olarak soyut akli düĢünceye indirgenmeye direnç gösteren “varlık” zemini kutsal metin 
Kur‟ân‟dan hareketle temellendirilmektedir. Gazali, pratik hayatın çoğulluğu içerisinde 
değiĢip dönüĢerek farklı kılıklara bürünen hakikat hakkında doğru Ģekilde konuĢmayı Kur‟ân 
metninin ontolojik, epistemolojik ve dilsel-tarihsel boyutları ekseninde tartıĢmaktadır. Bu 
boyutlar ekseninde Kur‟ân‟ı anlamak, insanın tecrübe ettiği pratik dünyaya iliĢkin hakikati 
anlamaktır. Kur‟ân bağlamında tartıĢılan hakikat tecrübesini aĢırı soyutlayıcı (tenzih) teorik 
tavra6 alternatif varoluĢsal ahlaki bir temellendirme çabası olarak değerlendirebiliriz. 

Gazali düĢüncesinde teorik tavra alternatif olarak sunulan Kur‟an temelinde hakikat 
tartıĢmalarını anlayabilmek için öncelikle “varlık” zemininin farklı boyutlarına bakmak 
gerekmektedir.  Varlık dıĢ dünyada (a„yân), zihinde, dilde ve yazıda varlık olarak üzere farklı 
boyutlara sahiptir. Varlığın dıĢ dünyada (a„yân) kendine has bir gerçekliği zâti varlık (el-
vücûdü‟z-zâtî); dıĢ dünyadaki varlığın sureti ve hakikatine dair bilgi, hayal ve zihinde varlık;  
zihindeki varlığın lafız yani kelime ile ifadesi ise dilde varlık boyutuna iĢaret etmektedir. 
Dilde varlığın Ģekillerle beyaz kâğıt üzerindeki varlığı ise yazıda varlık düzeyidir.7 Gazali 
                                                                                                                                                                                     
1 Ġbn Sînâ, İşaretler ve Tembihler El-İşârât ve‟t-Tenbîhât, ss. 107-108; Özden, İbn Sînâ-Descartes Metafiziği, s. 
40. 
2 Kaya, “Ġbn Sînâ‟da Varlık-Mahiyet Ayrımının Epistemolojik Bağlamı”, s. 63.  
3 “Prote-philosophia” ya da “Ġlk Felsefe” kelimesinin anlamı ve temel problemi için bkz. Macit, İbn Sînâ‟da 
Metafizik ve Meşşâi Gelenek, s. 19.  
4 Bayrakdar, İslâm Felsefesi Tarihine Giriş, s. 116. 
5 Gazâlî, İhyâu „Ulûmi‟d-Dîn, C. I, s. 221. 
6 Özervarlı, “Gazzâlî”, s. 508. 
7 Gazzâlî, “Ġlcâmu‟l-Avâm an Ġlmi‟l-Kelâm”, s. 89. 
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düĢüncesinde Kur‟ân‟ın varlığı da bu dört boyut eĢliğinde tasavvur edilmektedir. Kur‟ân‟ın 
birinci boyutu Tanrı‟nın zatıyla kaim olan varlığı; ikinci boyutu Kur‟ân‟ın zihnimizde bilgiye 
konu olan varlığı; diğer boyutları ise konuĢma olarak dilimizde varlığı ile sayfalar üzerindeki 
yazı olarak varlığıdır.1  

Gazali, “varlık” zemininden hareketle temellendirdiği bu düzeyleri kutsal metin söz 
konusu olduğunda zahiri-bâtıni tasavvurlarıyla tartıĢmaktadır. Bu tartıĢmanın temel hareket 
noktası ise “muamele ve mükaĢefe ilimleri”2 ekseninde tasnif edilerek ele alınmaktadır. 
DüĢünürümüze göre halkın idrakini aĢması sebebiyle Peygamberler yalnızca muamele 
ilminden bahsetmekte mükaĢefe ilmine ise temsili olarak iĢaret etmektedirler.3 Bu 
sınıflandırmada mükaĢefe ilmine giden yol muamele ilminden geçmektedir.4 Muamele 
ilminin temel kabul edilmesi ise sürekli değiĢim ve dönüĢüm halinde olan pratik dünyanın, 
hakikatin doğruluğu ve kesinliği probleminde hem bu probleme kaynaklık etmesi hem de bu 
problemi anlamlandırmada öncelik arz etmesine iĢaret etmektedir. Bu tasnif dikkate 
alındığında Kur‟ân metni bağlamındaki pratik hayatın değiĢim ve dönüĢümünü Tanrı‟nın 
zatıyla kaim olan varlıktan hareket eden ontolojik, zihinde bilgiye konu olan epistemolojik, 
ses ve yazı olarak geleneksel formlar Ģeklinde taklide dayalı olarak öğrenilen dilsel-tarihsel 
olmak üzere farklı düzeyler ekseninde incelemek mümkün görünmektedir.  

Kutsal Metnin Dilsel-Tarihsel Boyutunun Hakikate Dair DeğiĢim ve DönüĢümü 
Anlamadaki Öncelikli Rolü 

Kutsal metnin dilsel-tarihsel boyutu sürekli olarak değiĢim dönüĢümün yaĢandığı pratik 
dünyanın gerçekliğine referansta bulunmaktadır. Gazali düĢüncesinde bu referans zahiri 
anlam düzeyi olarak nitelendirilmektedir. Kutsal metnin zahiri düzeyini toplumsal hafıza ile 
iliĢkili olan “sağduyu (common sense)”5 ekseninde irdeleyebiliriz. Sağduyu eksenindeki 
zahiri anlam hem çeĢitli varlık tecrübelerine hem de bu tecrübeler üzerinde oluĢan konsensüse 
iĢaret etmektedir. Toplumsal hafızanın varlığına da iĢaret eden bu konsensüsün anlamını 
Heidegger düĢüncesindeki “fırlatılmıĢlık” (Geworfenheit) kavramı ekseninde daha açık hale 
getirebiliriz. Sağduyu kavramının oluĢmasında temel zemin teĢkil eden “fırlatılmıĢlık” 
kavramı insanın (Dasein) bir “dünyaya” mahkum olup diğer insanlarla birlikte var olmasına6 
olanak tanıyan somut paylaĢılabilir dilsel ortama atıf yapmaktadır. Öyleyse dilsel boyut, 
pratik dünyanın sürekli değiĢimi karĢısında hakikatin anlamı konusunda bireysel bilincin 
hafızasını en baĢtan belirlemektedir.  

Dilsel-tarihsel düzeydeki zahiri anlam, sosyal bir anlam ihtiva etmektedir.  Bu sebeple 
kutsal metnin zahiri boyutu telkin ve taklit yoluyla öğrenilmektedir.  Zahiri boyutu itibariyle 
kutsal metnin hakikat iddiası, delil ve ispattan ziyade ana-babayı taklit edilerek 
                                                           
1 Gazzâlî, “Ġlcâmu‟l-Avâm an Ġlmi‟l-Kelâm”, s. 90. 
2 Gazâlî, İhyâu „Ulûmi‟d-Dîn, C. I, s. 44; Smith, Al-Ghazālī the Mystic, s. 120; Umaruddin, The Ethical 

Philosophy of al-Ghazzālī, s. 102; Çubukçu, İslâm Düşüncesi Hakkında Araştırmalar, s. 111; Kutluer, 
“Gazzâlî‟nin Felsefî Serüveni”, s. 262. 

3 Gazâlî, İhyâu „Ulûmi‟d-Dîn, C. I, s. 7. 
4 Umaruddin, The Ethical Philosophy of al-Ghazzālī, s. 136. 
5 Sağduyu kavramıyla ilgili detaylı analiz için bkz. Murray, Muhayyileye Dayalı Düşünmek, s. 20. 
6 Heidegger, Varlık ve Zaman, s. 407. 
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öğrenilmektedir. Kendisine haber verilen sözlerle tatmin olup inanan kimsenin imanı taklittir. 
Taklit ederek öğrenen kimseyi avam olarak niteleyen Gazali böyle bir inanç düzeyini hiçbir 
kuvvet tarafından sarsılmayan yüksek bir dağ olarak metaforlaĢtırmaktadır.  Bu metaforda 
taklit, hakikate dair insanların birbirleriyle anlamlı iliĢki kurmasına zemin teĢkil eden bir “ön 
anlama” düzeyini ifade etmektedir. Ayrıca ön anlama düzeyi hakikate dair sorgulamanın salt 
kuramsal düĢüncelerden değil alıĢkanlık ve sağduyu bağlamından hareket ettiğini 
göstermektedir. Nihayetinde Gazali düĢüncesinde taklide dayalı olarak Ģekillenen “ön 
anlama” düzeyi, kutsal metnin anlamını idrak etmek için gündelik dile dayanan dilsel-tarihsel 
boyuttan hareketle düĢünmeyi ifade etmektedir. Öyleyse dilsel-tarihsel boyut, hakikatin 
anlamına dair bireysel bilincin “belirlenmiĢ”liğine referansta bulunmaktadır. Bu 
belirlenmiĢlik durumu nedeniyle bireysel bilinç tamamen kendine özgü olan “sıfır” 
noktasından hareketle metinle karĢılaĢmaz. Daha açık ifadeyle dilsel-tarihsel boyuttan bilinç 
kendisini tamamıyla nötralize edemez. Bu durum aynı zamanda bireysel bilincin metne keyfi 
anlam yükleyemeyeceği anlamına da gelmektedir.1 Bu nedenle metnin zahiri anlamı, pratik 
dünyada olup biten değiĢim ve dönüĢümün hakikatine dair “düĢünme-öncesi” olarak 
niteleyebileceğimiz ortak tecrübi bağlamın varlığına iĢaret etmektedir. Dilsel-tarihsel boyutun 
beslendiği bu ortak tecrübi bağlamda bireysel bilinç hakikate dair belirli bir kesinlik ve 
doğruluk iddiasına en baĢtan beri sahip görünmektedir. Buradaki esas mesele bu dilsel-
tarihsel olanın doğruluğuna dair üst bilincin nasıl geliĢtirilebileceğiyle ilgilidir.  

Üst Bilinç GeliĢtirmede Kutsal Metnin Epistemolojik Boyutunun Anlamı ve Metafizik 
Zemini Tesis Etmedeki ĠĢlevsizliği 

Üst bilinç geliĢtirme konusunda kutsal metnin epistemolojik boyutunun anlamını 
Gazali‟nin MeĢĢai geleneğe itirazından hareketle daha iyi kavrayabiliriz. Gazali MeĢĢai 
ekolün hakikatin doğruluğu ve kesinliği probleminde mantıksal dile dayalı pratik dünyanın 
tüm değiĢim ve dönüĢümlerinden soyutlanması gerektiğine dair üst bilinç varsayımını 
tehlikeli görmektedir. Nitekim bu soyutlayıcı tavırla hakikatin doğruluk ve kesinliğini soyut 
akli alana indirgemek, ortak tecrübi bağlamın tahrip edilmesi anlamına gelmektedir. Zira 
metafizik öncül ve formel delillerle hakikatin kesinlik ve doğruluğunu ispatlanma çabası 
avamın kalbini bulandırmaktadır.2 Bir nevi hakikatin doğruluk ve kesinliğine dair pratik 
tecrübenin “düĢünme önce”si ortak (common sense) bağlamı göz ardı edildiğinde toplumsal 
anlamda “fitne ateĢi” ortaya çıkmaktadır.  Gazali düĢüncesindeki “fitne ateĢi” tasavvurunu 
soyut akli ispata indirgenen hakikat tartıĢmalarının insanlar arası iliĢkilerde bağlayıcı ve 
zorlayıcı ortak bağlamın tesis edilememesi sonucunda ortaya çıkan kaos olarak 
nitelendirebiliriz. Kaos durumu MeĢĢai geleneğin önerdiği burhan yönteminin insanlar arası 
iliĢkilerde hakikatin doğruluk ve kesinliğine dair nesnel ve ideal “doğruluk” ölçütünün 
üretilememesine referansta bulunmaktadır. Böylece Gazali, metafizik konuları soyut akli 
yönteme dayalı epistemolojik olarak ispatlamanın “fitne ateĢi”ni engellemedeki iĢlevsizliğine 
vurgu yapmaktadır.3 Bu sebeple düĢünürümüz pratik hayatta cereyan eden değiĢim ve 
dönüĢümün hakikatini sorgulamada muamele ilmi bağlamındaki kutsal metnin dilsel-tarihsel 

                                                           
1 Eagleton, Edebiyat Kuramı, s. 100. 
2 Gazzâlî, “Ġlcâmu‟l-Avâm an Ġlmi‟l-Kelâm”, s. 58. 
3 Gazzâlî, “Ġlcâmu‟l-Avâm an Ġlmi‟l-Kelâm”, s. 61. 
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boyutunu (zahir) ön plana çıkarmakta ve hakikate dair Kur‟ân metninde sunulan delillerin, 
burhani delillere göre daha ikna edici olduğunu ileri sürmektedir.1 Dolayısıyla Gazali 
düĢüncesinde kutsal metnin insan bilincinde tasavvur edilen epistemolojik boyutunun hakikat 
hakkındaki tartıĢmalarda metafizik bir zemin olabileceği varsayımına yönelik Ģüphe dile 
getirilmektedir. 

Yukarıda analiz ettiğimiz çerçeve nedeniyle Gazali hakikat tartıĢmalarını soyut akli 
çerçeveye indirgeyen felsefi ve kelami tartıĢmalara Ģüphe ile yaklaĢmaktadır. Dolayısıyla 
hakikat tartıĢmaları kutsal metnin ikinci boyutunu teĢkil eden soyut akli bilgi (epistemolojik) 
düzeyine indirgenemez. Zira böyle bir yönteme dayalı olarak hakikati anlamlandırmak her 
asırda kurtuluĢa erenlerin sayısını bir kiĢiyle2 sınırlandırmak demektir. Soyut akli 
tartıĢmalarla çok az kiĢinin idrak ettiği hakikati iman sayesinde çok daha fazla kiĢi idrak 
edebilmektedir. 3 Zaten Gazali‟ye göre Hz. Peygamber döneminde ne peygamber ne de sahabe 
böyle bir yönteme baĢvurmuĢtur.4 Bu perspektif kutsal metnin soyut akli epistemolojik 
düzeyinin iĢlevi sorusuyla bizi yüzleĢtirmektedir.  

Gazali soyut akli tartıĢmalara ancak pratik hayatın değiĢim ve dönüĢümü esnasında 
sağduyu (common sense) zemininin tahrif edilip bidatlerin doğması ve Ģüphelerin çoğalması 
durumunda zarurete binaen rol vermektedir.5 Bu zaruri rol, toplumun zahiri inançlarını 
koruyan kelam ve fıkıh ilmine6 verilmektedir. Gazali toplumsal sağduyu zemininin 
korunmasında fıkhı gıdaya, kelamı ise ilaca benzetmektedir.7 Fıkıh dini kurallar ile toplumsal 
düzeni tesis ederken8 kelam avamın inancını korumaktadır.9 Gazali taklit yoluyla edinilen 
dinin ilkelerini ispatlama noktasında kelam ilmine ayrıcalıklı bir rütbe verse de10 kelamı dilin 
ve kalbin zahiri ile meĢgul olan ilim11 olarak nitelendirmektedir. Bu durumda her iki ilim 
pratik dünyanın değiĢim ve dönüĢümü esnasında kutsal metnin zahiri dili ekseninde toplumsal 
sağduyuyu korumakla görevlidir. Benzer Ģekilde maslahata (kamu yararı) dayalı bir ilim12 
olan siyaset ilmi de pratik dünyanın çeĢitliliği ve farklılığı içerisinde insanların birbirinden 
ayrıĢmasına engel olan13  toplumsal sağduyunun tesisi ile iliĢkilidir.  

Buraya kadar yaptığımız analizlere göre Gazali düĢüncesinde pratik hayatın değiĢim ve 
dönüĢümündeki hakikat tartıĢmalarında kutsal metnin hem dilsel-tarihsel hem de soyut-
epistemolojik boyutu tartıĢılırken sağduyunun tesisine öncelikli ve elzem bir rol 
verilmektedir. Fakat burada akla gelen soru bu sağduyunun tahrif edilmesi durumunda pratik 

                                                           
1 Gazzâlî, “Ġlcâmu‟l-Avâm an Ġlmi‟l-Kelâm”, ss. 58-60. 
2 Gazzâlî, İlcâmu‟l-Avâm an İlmi‟l-Kelâm, s. 93. 
3 Zerrinkub, Medreseden Kaçış, s. 285. 
4 Gazzâlî, İlcâmu‟l-Avâm an İlmi‟l-Kelâm, s. 61. 
5 Gazâlî, İhyâu „Ulûmi‟d-Dîn, C. I, s. 62. 
6 Numânî, Gazâlî Hayatı Eserleri Fikirleri, s. 259. 
7 Gazâlî, İhyâu „Ulûmi‟d-Dîn, C. I, s. 249. 
8 Çubukçu, İslâm Düşüncesi Hakkında Araştırmalar, ss. 111-112. 
9 Gazâlî, İhyâu „Ulûmi‟d-Dîn, C. I, s. 62. 
10 Gazzâlî, Mustasfâ, ss. 38-39. 
11 Gazâlî, İhyâu „Ulûmi‟d-Dîn, C. I, s. 63.  
12 Gazâlî, el-Munkız mine'd-Dalâl, s. 85.  
13 Gazzâlî, İtikadda Orta Yol, s. 192. 
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hayatın süreklilik arz eden değiĢim ve dönüĢümünün nereye referansla tartıĢılacağı 
meselesidir.  

Sağduyunun Yeniden ĠnĢa Sürecinde Kutsal Metnin Ontolojik Boyutunun VaroluĢsal 
Ahlaki Bağlamının Önemi 

Sağduyunun sarsılmasıyla birlikte hakikate dair değiĢim ve dönüĢümün nasıl 
anlamlandırılacağı probleminde bilincin nihilist savrulmalardan korunması için zahiri dilin 
eleĢtirisi önem arz etmektedir. Zahiri dilin bu savrulmalar karĢısında kırılgan olduğunun 
farkında olan Gazali, farklı görüĢleri (mezhep) araĢtırmayı teĢvik edip kör taklitçilikten 
kurtulmayı tavsiye etmektedir.1 Bu sebeple düĢünürümüz sağduyunun sarsıldığı durumlarda 
hakikate dair kalpten Ģüpheleri atıp eĢyayı olduğu gibi bilmek hususunda mükaĢefe ilmini ön 
plana çıkarmaktadır.2 MükaĢefe ilmi yerleĢik otoriteyi taklit etmekten vazgeçip hakikate dair 
bireysel olarak entelektüel yolculuk yapmayı ifade etmektedir.3 Fakat keĢf ve müĢahedeye 
dayalı bu entelektüel yolculuk taklitçiliğe alıĢanlar için çok zor gelmektedir.4 Sadece taklit 
bağından Ģüphe edenler hakikati araĢtırmaya talip olmaktadırlar. Nitekim taklitçilerin en 
önemli niteliği taklitçi olduklarını bilmemeleridir. Bu sebeple taklitçi, taklit bağından kurtulup 
gerçeği idrak edemez.5 Öte yandan Ģüphe bir kez taklit ĢiĢesini kırarsa onun telafisi yani eski 
haline geri dönüĢtürülmesi mümkün değildir. Bu durumda tek seçenek ĢiĢenin ateĢte eritilip 
yeniden Ģekillendirilmesidir.6 Taklit ĢiĢesinin kırılması hakikate dair zahiri/taklidi iliĢkinin 
değiĢim ve dönüĢümünü ifade etmektedir. Bu kırılma aynı zamanda zahiri dilin, hakikate dair 
değiĢim ve dönüĢümün anlaĢılmasında bireysel bilinç için tatmin edici çözüm 
oluĢturamadığına iĢaret etmektedir. Zahiri dile güvenin sarsılmasıyla toplumsal anlamda 
ortaya çıkabilecek koas ve nihilist tutumların aĢılması için kutsal metnin dilsel-tarihsel 
perspektifini aĢma imkanının Gazali düĢüncesinde nasıl tartıĢıldığı sorusunun aydınlatılması 
gerekmektedir.  

Kutsal metnin dilsel-tarihsel perspektifini aĢma imkanı için Tanrı‟nın zatıyla kaim olan 
Kur‟ân‟ın birincil anlamına yönelmek gerekmektedir. Allah‟ın zat, sıfat ve eylemlerine 
referansta bulunan Kur‟ân‟ın birincil aĢkın boyutu, hakikat tartıĢmasının ontolojik boyutta 
temellendirilmesine iĢaret etmektedir. Kur‟ân metnini “kendi baĢına” ve “muhataplarına 
yönelmiĢ haliyle” iki kategoride tasnif etmek7 bu ontolojik boyutun daha iyi kavranmasına 
olanak tanıyabilir. Gazali düĢüncesinde her an yaratan kudret ve irade sahibi Yaratıcı ile 
iliĢkili olan Kur‟ân‟ın “kendi baĢına” kategorisindeki birincil boyutu Tanrı dıĢındaki her Ģeyin 
yani “varlık” zemininin kuĢatıcı ontolojik bağlamını aydınlatmaktadır. Kutsal metni bu 
kategorisi, varlıkta tecelli eden Tanrı‟nın zat, sıfat ve eylemlerinin tecellisi ile iliĢkilidir. 
Nitekim Ehl-i sünnet tarafından Kur‟ân‟ın “kendi baĢına” kategorisi Tanrı‟nın kelam sıfatı 

                                                           
1 Gazâlî, Mîzânu‟l-„Amel, s. 409. 
2 Gazâlî, İhyâu „Ulûmi‟d-Dîn, C. I, s. 253. 
3 Bruns, “Gazâlî‟nin Tasavvufi Hermenötiği”, s. 422. 
4 Gazâlî, İhyâu „Ulûmi‟d-Dîn, C. I, s. 220; Gazâlî, Mîzânu‟l-„Amel, s. 199. 
5 Gazâlî, Mîzânu‟l-„Amel, s. 409; Çağrıcı, “Gazzâlî”, s. 494.  
6 Gazâlî, el-Munkız mine'd-Dalâl, s. 69. 
7 Tatar, İslam Düşüncesine Giriş, s. 35. 



راساُت اإلنسانيُة واملتغرياُت احلياتيُة يف ضوِء الّشيعِة اإلسالميِة« العدد اخلاص باملؤمتر العلمي الدويل األول املشرتك »الدِّ
İnsan Kimliğinin ve Benliğinin Oluşumunda Hayattaki Değişimlerin Etkisi

163

olarak anlaĢılarak “levh-i mahfuz” ile sembolize edilmiĢtir.1 Bu bağlamda “levh-i mahfuz”, 
“Allah‟ı, O‟nun sıfatlarını, meleklerini, kitaplarını, resullerini, mahlûkatın sınırlarını, mülk ve 
melekûtundaki tedbirini, ibdânın hallerini ve yeniden O‟na dönüĢü, ahiretteki saadet ve 
Ģekavete dair ahvali, kısacası tüm ilimlerin hakikatinin bilgisinin”2 âlemdeki tecellisine iĢaret 
etmektedir. Öyleyse “levh-i mahfuz” bütün bir varlığı kuĢatan ortak-zorunlu ontolojik 
zemininin Kur‟ân metni bağlamında anlamlandırılmasını ifade etmektedir. Bu yorumda levh-i 
mahfuz kutsal metnin dilsel-tarihsel bağlamını aĢıp tüm varoluĢu kuĢatan ontolojik bağlama 
dikkatleri çekmektedir. Böylece kutsal metnin dilsel-tarihsel bağlamındaki değiĢim ve 
dönüĢümlerin gerisindeki ortak tecrübe edilen ontolojik boyuta vurgu yapılmaktadır.  

Gazali, bu yorumuyla kutsal metin bağlamında aklın kategorileri dıĢındaki “varlık” 
zemininin ontolojik boyutunu levh-i mahfuz ekseninde temellendirilmektedir. Levh-i mahfuz 
Kur‟ân‟ın sonlu sınırlı bir cismin üzerine yazılmıĢ harfler ve rakamlardan ibaret olmadığına 
iĢaret etmektedir.3 Bu perspektifte levh-i mahfuz, kutsal metnin dilsel tarihsel bağlamından 
ziyade tüm insanları kuĢatan “varlık” zeminine referansta bulunmakta ve Kur‟ân‟ın ontolojik 
imkanının nasıl düĢünülebileceğinin tasvirini sunmaktadır. Fakat Gazali düĢüncesinde “levh-i 
mahfuz” her an yaratmakta olan Tanrı‟nın kudreti ve iradesiyle iliĢkili olduğundan nesnel bir 
bilgi kaynağı olarak tasavvur edilmez. Nitekim Ġsfehânî‟ye göre levh-i mahfuz hakkında bilgi 
ancak haberi bilgilerle dile getirilebilir.4 BaĢka deyiĢle levh-i mahfuzun ortak ontolojik 
bağlamı hakkındaki bilgi filozofların iddia ettiği gibi soyut akıllara (mücerred akıl) dayalı5 
ispata değil Tanrı‟nın bildirmesine bağlıdır.6 Gazali‟nin sunduğu bu ontolojik perspektif Tanrı 
Tanrı merkezlidir.7 Nitekim bilinebilecek en yüksek gerçek Tanrı olup bilinç bu hakikat 
düzeyini kavrayıp tecrübe ettikçe en yüksek ontolojik boyuta eriĢimi söz konusu olmaktadır.8 
Dolayısıyla levh-i mahfuzdaki bilgiler duyuların kapsamını aĢan ve akılla da kesin olarak 
bilinemeyen ancak peygamberlerin haber vermeleriyle bilinen gaybî alana9 aittir. Levh-i 
mahfuz hakkındaki bilgiye eriĢim ilham yoluyla tüm insanlara açık olsa da10 onun doğruluk 
ve bağlayıcılığı sadece vahiy bağlamında kesinlik arz etmektedir. Öte yandan vahiy ya da 
ilham (sezgi) yoluyla her ne Ģekilde olursa olsun levh-i mahfuz hakikati kalbi düzeyde idrak 
etmek11 anlamına gelmektedir. Levh-i mahfuz ile kalp karĢılıklı iki aynaya benzemektedir.12 
KarĢılıklı aynalar misali suretlerin akılda bir anda yer etmesine iĢaret eden bu bilgi türü vahiy, 
ilham ve sezgi olarak isimlendirilmektedir.13 Bu tür bilgi delilsiz ve gayret sarf etmeden 
kalpte doğan bilgilerdir.14 Bu sebeple kutsal metne bağlı olarak ontolojik bağlamı 

                                                           
1 Tatar, İslam Düşüncesine Giriş, ss. 35-36. 
2 Gazâlî, Meâricü‟l-Kuds, s. 86. 
3 Gazzâlî, Te‟vile Dair Genel Kanun, s. 115. 
4 el-Ġsfahânî, Müfredât Kur‟ân Kavramları Sözlüğü, s. 974. 
5 Gazzâlî, Filozofların Tutarsızlığı, ss. 153-156; Macit, “Ġmkân Metafiziği Üzerine Gazzâli‟nin Felsefi 

Determinizmi EleĢtirisi”, s. 122.  
6 Gazâlî, Tehâfütü‟l-Felâsife, s. 229; Gazzâlî, Filozofların Tutarsızlığı, s. 156. 
7 Moosa, Ghazali and The Poetics of İmagination, s. 178. 
8 Tatar, “Ġslâm DüĢüncesinin Temel Sorunları”, s. 67. 
9 Ġsfâhânî, Müfredât, s. 767. 
10 Umaruddin, The Ethical Philosophy of al-Ghazzālī, s. 147. 
11 Gazâlî, İhyâu „Ulûmi‟d-Dîn, C. III, s. 24. 
12 Gazâlî, İhyâu „Ulûmi‟d-Dîn, C. III, s. 41. 
13 Gazâlî, Meâricü‟l-Kuds, s. 78. 
14 Gazâlî, İhyâu „Ulûmi‟d-Dîn, C. III, s. 41. 
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temellendiren levh-i mahfuz, “kalbe atılan nur” bağlamında yorumlanmaktadır. Levh-i 
mahfuz bağlamında kutsal metne dayalı alternatif ontolojik zemini daha iyi anlamak için 
“kalbe atılan nur” bağlamındaki bilgi hususunu analiz etmek gerekmektedir. 

Kur‟ân metnini merkeze alan “kalbe atılan nur”a dayalı alternatif söylem arayıĢında 
kalp, biri gayb âlemine açılan ilham ve vahiy diğeri Ģehadet âlemine açılan beĢ duyu 
(hassalar) olmak üzere iki boyuta sahiptir.1 Bu yorumda ilhamî bilgi edinme yolu kabul 
edilmektedir.2 Hakikatin anlamının ne olduğu probleminde bilgi ve ilham iki önemli 
kaynaktır.3  Peygamber ve evliya melekût âleminden kalbe açılan kapıdan (ledünnî ilim)  ilmi 
ilmi elde ederken âlim ve hakim (filozof) Ģehadet âlemine açılan beĢ duyudan (hassa) ilmi 
elde etmektedir.4 Vahiy ilhamî bilginin en yüksek formudur.5 Bu yorumda vahiy, 
bilinemeyeni (gayb) açık olarak bildirirken, ilham sadece bilinemeyene (gayb) simgesel 
düzeyde iĢaret etmektedir.6 Gazali‟ye göre rüyalar yoluyla insanların gelecekten simgesel 
olarak bilgi (ilham) alması, vahyi (peygamberliği) teyit edici bir faktördür.7 Burada dikkat 
edilmesi gereken husus simgesel olarak kalpte doğan nur ile temellendirilen sezgisel bilginin 
dilsel-tarihsel tecrübeden tamamen soyutlanarak dile getirilememesi nedeniyle bu bilgilerin 
kesin hükümlere de dayanak teĢkil etmemesidir.8 Öyleyse kalp aynasında tecelli eden Ģey 
evrensel ve nesnel hükümlere değil bireysel varoluĢun hakikati farklı tecrübe tarzlarının 
sınır(lılık)larına iĢaret etmektedir. Kalpteki nur, hakikatin bireysel deneyimleme tarzının 
ufkunu aydınlatmaktadır. Dolayısıyla “kalbe atılan nur” olarak tasavvur edilen hakikat 
tecrübesi “metafiziksel bir aĢkınlık tasarımından ziyade derin bir zamansallık ve fanilik fikrini 
beĢeri düĢünceye aĢılamaktadır.”9 Hakikatin fanilik bağlamında yorumlanmasındaki ben‟in 
bireysel olarak tecrübe ettiği sezgisel- ilhami boyut peygamberi vahiy etrafında ortak ve 
bağlayıcı bir bilinç haline dönüĢmektedir. Yine de kutsi-nebevi ruh (vahiy) her insanda ayrı 
ayrı, derece derece bulunan tahayyül gücünü farklı düzeylerde aydınlatmaktadır. 10  

Gazali, hakikate dair farklı düzeyleri keĢfetmek için nefsi tezkiye ve terbiyeyi ön plana 
çıkaran tasavvuf ilminin önemine değinmektedir. Tasavvufi düĢüncede hakikatin bilgisine 
insanı ulaĢtıran ilahi olanın bilgisidir (marifetullah) ve bu bilgiye eriĢim ancak kalp ve ruh 
temizliği ile mümkündür.11 Bu sebeple Gazali pratik dünyanın değiĢim ve dönüĢüm esnasında 
sarsılan sağduyunun yeniden inĢasında tasavvuf ilmine ayrıcalık tanımakta ve bu keĢfi bütün 
kötü sıfatlardan temizlenmiĢ olanların kalbine atılan nur12 olarak temellendirmektedir. Bu 
temellendirmede levh-i mahfuza dayalı olarak yorumlanan ontolojik boyuttaki hakikat 
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tartıĢmaları varoluĢsal ahlaki1 boyutla iliĢkilendirilmiĢ olmaktadır. Dolayısıyla sağduyunun 
yeniden inĢa sürecinde kutsal metnin ontolojik boyutunun varoluĢsal ahlaki bağlamının önemi 
vurgulanmaktadır. 

VaroluĢsal-ahlaki boyut ekseninde yorumlanan levh-i mahfuz kutsal metnin henüz 
kelimelere getirilmemiĢ olana dair açıklığını muhafaza etmektedir. Bir nevi insanların kutsal 
metnin hakikat iddiasını tecrübe ederken ürettikleri dilsel-tarihsel boyutun varoluĢsal ahlaki 
bağlamda eleĢtirel boyutunu oluĢturmaktadır. Bu varoluĢsal ahlaki boyut, hakikat hakkında 
“doğru” denilecek eleĢtirel yargılara ulaĢmada elzemdir. Zira kutsal metnin dilsel-tarihsel 
boyutu aynı zamanda insan bilincinin hakikat hakkındaki kurgularını da içermektedir. Bu 
durumu daha iyi kavramak için Heidegger‟in varlığın örtüsünü kaldırmak metaforunu 
hatırlayabiliriz. Bu metafor bağlamında düĢündüğümüzde bilinç, “varlık” zeminine mantık 
yöntemiyle ıĢık tutup onu bir yönüyle aydınlatırken diğer yönden eĢzamanlı olarak 
aydınlatılmıĢ bu çerçeve içinde varlığın baĢka boyutunun gizlenmesine neden olmaktadır. 
Daha önce zikrettiğimiz üzere bilinç, varlığı tamamıyla kuĢatacak ve aydınlığa kavuĢturacak 
aĢkın bir zemin teĢkil edemez. Gazali düĢüncesi mantık çerçevesindeki bilincin indirgeyici 
yapısına dikkat çekerek bu indirgeyici tavrı kutsal metnin Tanrı‟nın zatıyla kaim birincil 
boyutu bağlamında yeniden yorumlayarak aĢmak istemektedir. Kutsal metnin Tanrı‟nın zâtı 
ile kaim birincil boyutuna iĢaret eden levh-i mahfuz, kutsal metinde dile getirilen hakikatin 
anlamının ne dilsel-tarihsel ne de soyut akli epistemolojik boyuta indirgenemeyeceğine vurgu 
yapmaktadır. Dolayısıyla Gazali düĢüncesinde Kur‟ân metninin ontolojik boyutla iliĢkisinin 
tasvirini sunan levh-i mahfuz, her an yaratmakta olan Tanrı‟nın kudret ve iradesi bağlamında 
hakikate dair dilsel-tarihsel olanı sorgulayabilen esnek bir bilinç oluĢturmaya iĢaret 
etmektedir. Pratik hayatta cereyan eden değiĢim ve dönüĢüm esnasında hakikate dair doğru 
anlamanın imkanı olarak sunulan kutsal metnin kalbe atılan nura, delile ve taklide dayalı 
olmak üzere üç farklı boyutunu2 ön plana çıkaran Gazali düĢüncesi her üç boyutta da 
varoluĢsal ahlaki bağlamı ön plana çıkarmaktadır. Böylece düĢünürümüz kutsal metne dayalı 
olarak temellendirmeye çalıĢtığı pratik dünyanın değiĢim ve dönüĢüm olgusundaki hakikate 
dair sorgulamayı ister dilsel-tarihsel ister epistemolojik ya da ontolojik olsun varoluĢsal ahlaki 
zemin eĢliğinde tartıĢmaktadır. Bu tartıĢma felsefî-tasavvufî yorum arasında bağ kurularak 
yürütülmektedir. Bu sebeple bu iki farklı ahlaki yorum tarzını kaynaĢtıran kiĢi olarak 
yorumlanan3 Gazali bu kaynaĢma ekseninde hakikate dair değiĢim ve dönüĢüm süreçlerini 
soyut zihni tartıĢmalara alternatif olarak yeniden ele almaktadır. Bilim ve teknoloji ile hızla 
sanallaĢan dünyamızda soyut akli çabaya alternatif, varoluĢsal ahlaki bağlama dikkatlerimizi 
çeken Gazali, günümüzde Ġslam düĢüncesindeki hakikate dair değiĢim ve dönüĢümü 
tartıĢmanın temellerine ıĢık tutmakla birlikte aynı zamanda bu sorunla yüzleĢirken farklı 
mecralara da ıĢık tutmaktadır. 
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temellendiren levh-i mahfuz, “kalbe atılan nur” bağlamında yorumlanmaktadır. Levh-i 
mahfuz bağlamında kutsal metne dayalı alternatif ontolojik zemini daha iyi anlamak için 
“kalbe atılan nur” bağlamındaki bilgi hususunu analiz etmek gerekmektedir. 

Kur‟ân metnini merkeze alan “kalbe atılan nur”a dayalı alternatif söylem arayıĢında 
kalp, biri gayb âlemine açılan ilham ve vahiy diğeri Ģehadet âlemine açılan beĢ duyu 
(hassalar) olmak üzere iki boyuta sahiptir.1 Bu yorumda ilhamî bilgi edinme yolu kabul 
edilmektedir.2 Hakikatin anlamının ne olduğu probleminde bilgi ve ilham iki önemli 
kaynaktır.3  Peygamber ve evliya melekût âleminden kalbe açılan kapıdan (ledünnî ilim)  ilmi 
ilmi elde ederken âlim ve hakim (filozof) Ģehadet âlemine açılan beĢ duyudan (hassa) ilmi 
elde etmektedir.4 Vahiy ilhamî bilginin en yüksek formudur.5 Bu yorumda vahiy, 
bilinemeyeni (gayb) açık olarak bildirirken, ilham sadece bilinemeyene (gayb) simgesel 
düzeyde iĢaret etmektedir.6 Gazali‟ye göre rüyalar yoluyla insanların gelecekten simgesel 
olarak bilgi (ilham) alması, vahyi (peygamberliği) teyit edici bir faktördür.7 Burada dikkat 
edilmesi gereken husus simgesel olarak kalpte doğan nur ile temellendirilen sezgisel bilginin 
dilsel-tarihsel tecrübeden tamamen soyutlanarak dile getirilememesi nedeniyle bu bilgilerin 
kesin hükümlere de dayanak teĢkil etmemesidir.8 Öyleyse kalp aynasında tecelli eden Ģey 
evrensel ve nesnel hükümlere değil bireysel varoluĢun hakikati farklı tecrübe tarzlarının 
sınır(lılık)larına iĢaret etmektedir. Kalpteki nur, hakikatin bireysel deneyimleme tarzının 
ufkunu aydınlatmaktadır. Dolayısıyla “kalbe atılan nur” olarak tasavvur edilen hakikat 
tecrübesi “metafiziksel bir aĢkınlık tasarımından ziyade derin bir zamansallık ve fanilik fikrini 
beĢeri düĢünceye aĢılamaktadır.”9 Hakikatin fanilik bağlamında yorumlanmasındaki ben‟in 
bireysel olarak tecrübe ettiği sezgisel- ilhami boyut peygamberi vahiy etrafında ortak ve 
bağlayıcı bir bilinç haline dönüĢmektedir. Yine de kutsi-nebevi ruh (vahiy) her insanda ayrı 
ayrı, derece derece bulunan tahayyül gücünü farklı düzeylerde aydınlatmaktadır. 10  

Gazali, hakikate dair farklı düzeyleri keĢfetmek için nefsi tezkiye ve terbiyeyi ön plana 
çıkaran tasavvuf ilminin önemine değinmektedir. Tasavvufi düĢüncede hakikatin bilgisine 
insanı ulaĢtıran ilahi olanın bilgisidir (marifetullah) ve bu bilgiye eriĢim ancak kalp ve ruh 
temizliği ile mümkündür.11 Bu sebeple Gazali pratik dünyanın değiĢim ve dönüĢüm esnasında 
sarsılan sağduyunun yeniden inĢasında tasavvuf ilmine ayrıcalık tanımakta ve bu keĢfi bütün 
kötü sıfatlardan temizlenmiĢ olanların kalbine atılan nur12 olarak temellendirmektedir. Bu 
temellendirmede levh-i mahfuza dayalı olarak yorumlanan ontolojik boyuttaki hakikat 
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Gazali düĢüncesinde pratik hayatın değiĢim ve dönüĢümü esnasında hakikatin doğruluk 
ve kesinliğinin anlamlandırılması kutsal metnin dilsel-tarihsel, epistemolojik ve ontolojik 
boyutları ekseninde tartıĢmaktadır. Sağduyuya dayalı dilsel-tarihsel anlam, belli ortak inançlar 
ve yasalar ile bir arada yaĢayan insanlar için bağlayıcı asgari konuĢma/anlaĢma zeminini tesis 
ettiğinden hakikate dair dönüĢüm ve değiĢimi anlamada bilinç için ortak-bağlayıcı normatif 
zemini tesis etmektedir. Kutsal metnin bu normatif zemini olmaksızın hakikat hakkında soyut 
akli tartıĢmalara indirgenerek bir soruĢturma yapmak mümkün görünmemektedir. Zira aklın 
kendisi mevcut pratik ortamdan bağımsız kendi baĢına metafizik bir zemin oluĢturamaz. 
Öyleyse dilsel-tarihsel boyutu ile kutsal metin, hakikat tartıĢmasında bilincin nihilist 
savrulmasını engelleyen asgari iletiĢim zeminini anlamlandırmaktadır.  Öte yandan metnin 
dilsel-tarihsel boyutu bilincin pratik ortamda tecrübe ettiği değiĢim ve dönüĢüm esnasında 
hakikati kavrama konusundaki kırılgan yani fani karakterini de yansıtmaktadır. Farklı dini, 
ahlaki, kültürel pratiklerin çeĢitliliği bilincin bu kırılgan yapısına iĢaret etmektedir.  

Kutsal metnin epistemolojik ve ontolojik boyutu ile tartıĢmak ancak sağduyunun 
sarsıldığı durumlarda söz konusu olmaktadır. Epistemolojik tartıĢmalar kelam, fıkıh, siyaset 
gibi ilimlere tevdi edilerek onlara hakikate dair insanların sağduyu etrafında toplanması 
görevi verilmektedir. Kur‟ân metni bağlamındaki ontolojik tartıĢmalar ise sağduyunun 
tamamen tahrip edildiği durumlarda hakikate dair değiĢim ve dönüĢümün Tanrı‟nın kuĢatıcı 
ontolojik tecellisi zemininde yeniden inĢa edilmesini ifade etmektedir. Bu görevi tasavvufa 
hasreden Gazali için ahlak, bu ontolojik zeminin inĢasında esas rolü oynamaktadır. Bu 
yorumda ahlaki bilinç (moral consciousness), spekülatif aklı görecelilik ve çıkarın kısır 
döngüsünden uzak tutmaktadır. Hakikatin doğruluk ve kesinliği konusunda bilincin hem 
ontolojik (levh-i mahfuz) hem dilsel-tarihsel (gelenek) boyutu kutsal metin zemininde 
temellendirilirken değiĢim ve dönüĢüme dair epistemolojik bilince ahlaki iliĢkiler kaynaklık 
etmektedir. Nihayetinde ahlaki bilinç, hakikate dair kutsal metnin tezahür eden farklı 
düzeyleri arasında geçiĢ yapabilmek ve bu düzeyleri kavrayabilmek için kaynaklık 
etmektedir. Bu sebeple günümüzde bilim ve teknoloji ile çok daha hızlı Ģekilde tahrip edilen 
sağduyuyu yeniden nasıl inĢa edilebileceği hususunda Gazali‟nin kutsal metnin farklı 
boyutlarını keĢfetme noktasında tartıĢtığı ahlaki bilincin önemi konusu hakikate dair mevcut 
değiĢim ve dönüĢümlerin nasıl anlaĢılabileceğine dair alternatif bir söyleme kapı 
aralamaktadır. 
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“Mısır’da Toplumsal DeğiĢime Bir Cevap Olarak Seyyid Kutub’un Nehiy Âyetleri 
Tefsiri”* 

Bilal IġIK** 

 

Özet 

Mısır‟da Kavalalı Mehmet Ali PaĢa döneminden (XVIII. yüzyıl) itibaren baĢlayan 
modernleĢme faaliyetleri neticesinde toplumda bir değiĢim baĢlamıĢ; açılan Batılı eğitim 
kurumlarından mezun olanlar bürokraside önemli yerlere geldiği gibi XIX. yüzyılda 
gerçekleĢen Fransız iĢgali Batılı fikirlerin Mısır‟da yaygınlaĢmasının önünü iyice açmıĢtır. 
Bunun neticesi olarak siyaset, sanat ve hukuk gibi birçok alanda ulemâya söz hakkı 
bırakılmamıĢtır. Medeni hukuk haricinde tüm hukuk sistemi Batı hukukuna göre düzenlenmiĢ, 
Ġslâm‟ın pratik hayatta söz sahibi olmasının önü iyice kapanmıĢtır. Ġtalya, Fransa ve Almanya 
gibi Avrupa ülkelerine giden ve Batılı fikirlerin etkisinde kalan okumuĢ kesim Marksist-
sosyalist ve ırkçı söylemler geliĢtirmiĢler ve kendilerine oryantalist görüĢleri en önemli 
referans noktası olarak almıĢlardır. 

Bir dönem bu türden olan okumuĢ ekibin bir parçası iken zamanla ciddi bir zihni 
aydınlanma yaĢayarak yeni bir bakıĢ geliĢtiren Seyyid Kutub, bir yandan yeni tip sosyalizm 
ve batıcılık ile uğraĢırken öte yandan da Kur'ân merkezli düĢüncesinin yansıması olan Fî 
Zilâli‟l-Kur‟an adlı tefsirini kaleme almıĢtır. Benzer bir süreçten geçen Mevdûdî‟nin 
eserlerindeki genel çizgiyi benimseyen Kutub hem tefsirinde hem de diğer eserlerinde 
ulûhiyet, tevhid, cihat, davet ve toplumsal hayatın her bir köĢesinde Allah‟ın hâkimiyeti 
konularını merkeze alan bir yaklaĢım ortaya koymuĢtur. Kutub bu geliĢtirdiği düĢünce 
sistemiyle aynı zamanda mensubu olduğu Müslüman KardeĢler Hareketi‟nden farklı olduğunu 
da ortaya koymuĢtur. Nitekim Hasan el-Bennâ‟dan sonra onun yerine geçen Hasan el-
Hudaybî, Seyyid Kutub veya Mevdûdî‟yi bu yeni tarzları ve içerikleri sebebiyle kıyasıya 
eleĢtirmiĢtir. Ayrıca Kutub‟un teĢrî ile ilgili değerlendirmeleri de aĢırı bulunarak eleĢtirilmiĢ, 
aklın yönlendirmesi ve ilâhi gayelere uygun olmak Ģartıyla pekala kanuni düzenlemeler 
yapılabileceği söylenmiĢtir.  

Bu bildiride, Mısır‟daki toplumsal değiĢime kısaca temas edildikten sonra bu değiĢim 
süreci içinde Seyyid Kutub‟un tefsirinde yasaklama (nehiy) içeren Kur'ân âyetleri üzerinden 
nasıl bir bakıĢ ortaya koyduğu gösterilmeye çalıĢılacak yer yer de mukayeseler yapılacaktır. 

Anahtar Kelimeler: Kur’an, Nehiy, Seyyid Kutub, Fî Zilâli’l-Kur’ân, Mısır.  
 
Abstract 
As a result of the modernization activities that started in the 19th century, in Egypt, a 

change began in the society; graduates of Western educational institutions opened up in the 
bureaucracy. Graduates of Western educational institutions came to important positions in the 
bureaucracy, The French occupation in the 19th century led to the spread of Western ideas in 
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Egypt. As a result, the ulama were not allowed to speak in many fields such as politics, art 
and law. The educated people who went to various European countries and were influenced 
by Western ideas developed Marxist-socialist and racist discourses and took orientalist views 
as their most important reference point. Sayyid Qutb, who was once among these, but later 
developed a new perspective by experiencing a serious mental enlightenment, wrote his 
commentary called Fî Zilâli'l-Kur'an, which is a reflection of his Qur'an-centered thought, 
while dealing with a new socialism and westernism. Qutb, who adopted the general idea in 
Mawdudi's books, who went through a similar process, put forward an approach that centered 
on the subjects of divinity, oneness, jihad, invitation and the dominance of Allah in all areas 
of social life, both in his tafsir and in his other works. 

With this system of thought he developed, Qutb also showed his difference from the 
Muslim Brotherhood Movement, of which he was a member. As a matter of fact, Hasan al-
Hudaybi, who came after Hasan al-Banna, criticized Sayyid Qutb or Mawdudi for these new 
styles and contents. On the other hand, Qutb's evaluations on legislation were also criticized 
as excessive, and it was said that legal arrangements could be made provided that the reason 
was guided and in accordance with divine purposes. 

In this paper, after briefly touching on the social change in Egypt, it will be tried to 
show how Sayyid Qutb views the Qur'anic verses that contain prohibitions in his commentary 
and some comparisons will be made. 

Key Words: Qur’an, Prohibition, Sayyid Qutb, Fi Zilal Al-Qur’an, Egypt. 

 

GĠRĠġ 

Ġslâm düĢüncesinde önemli bir konuma sahip bir yazar olan Seyyid Kutub‟un tefsiri 
yazıldığı dönemde gördüğü ilgi ve önemden hiçbir Ģey kaybetmemiĢtir. Tespitleri ve 
yorumları Müslümanlar için esin kaynağı olmaya devam etmektedir. Bu yazıda amacımız 
nehiy âyetlerine getirdiği yorumlar özelinde ortaya koyduğu yeni çözüm yollarını ve bakıĢ 
açılarını yansıtabilmektir. Bu çerçevede nehiy âyetleri yorumları incelenmeye çalıĢılmıĢ, 
özellikle vurguladığı kavramlara dikkat çekilmiĢtir. 

Toplu bir Ģekilde bir arada yaĢayan insanlara ve yaĢam düzenlerine genel olarak toplum 
denmektedir. Toplumun yaĢadığı arazi, nüfus, nüfus özellikleri, doğayı iĢleme tarzları; insan, 
insan doğa iliĢkileri, bunun için kullanılan teknolojiler ve bunun sonucunda oluĢan sosyal 
örgütlenmeler, değerler sistemi, inanç ve düĢünceleri arasında bir bütünlük olup, bunlar tek 
tek bir anlam ifade etmezler. Ġç ve dıĢ dinamikler etkisiyle sürekli bir değiĢim hâlinde olan 
toplumun temel özelliklerindeki bir değiĢim, zincirleme bir etkiyle diğer özelliklerde de 
meydana gelmekte, kendini yeniden düzenleyerek bir bütün hâline dönmektedir.1 

Mısır‟da modernleĢme faaliyetleri sonucunda toplumsal değiĢim, Kavalalı Mehmet Ali 
PaĢa döneminden (XVIII. yüzyıl) itibaren baĢlamıĢtır. Yeni açılan Batılı eğitim 
kurumlarından mezun olanların bürokraside önemli yerlere gelmesi ve XIX. yüzyılda 
gerçekleĢen Fransız iĢgali Batılı fikirlerin Mısır‟da yaygınlaĢmasının önünü iyice açmıĢtır. 
Siyaset, sanat ve hukuk alanlarında ulemâya söz hakkının bırakılmaması, medenî hukuk 
                                                           
1 Kıray, Toplumsal Yapı Toplumsal Değişme, s. 312. 
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haricinde tüm hukuk sisteminin Batı hukukuna göre düzenlenmesi ve pratik hayatta Ġslâm‟ın 
artık bir Ģey söyleyemez hâle gelmesi bunu takip etmiĢtir. Avrupa ülkelerine giden ve Batılı 
fikirlerin etkisine giren okumuĢ kesim Marksist-sosyalist ve ırkçı söylemler geliĢtirmiĢ, 
oryantalist görüĢler kendileri için en önemli referans kaynağı hâline gelmiĢtir. 

Toplumsal DeğiĢim ve Seyyid Kutub 

Bir dönem bu ekibin bir parçası olan Kutub, zamanla ciddi bir dönüĢ yaĢamıĢtır. Tüm 
insanlığın problemini merkeze alarak bir yandan yeni tip sosyalizm ve batıcılık ile uğraĢırken 
öte yandan tefsirini kaleme almıĢtır. Edebiyat fakültesinden mezun olan ve edebî çevrelerle 
yakınlığı olan Kutub, dönemin ileri gelen edebiyatçılarından Abbas Mahmûd Akkad (ö. 1964) 
ile tanıĢarak Batı yanlısı görüĢlerinden etkilenmiĢtir. Onun telkinleriyle Batı edebiyatı ile ilgili 
çalıĢmalar yapan Kutub, bu sırada aldığı dinî ilimlerden ve Ġslâm itikadından uzaklaĢmıĢtır. 
Öte yandan bu dönemde Akkad kendisine kütüphanesini açmıĢ ve Marksizm‟e yönelmesine 
engel olmuĢtur.1  

Kutub‟un Kur‟an‟a yeniden dönüĢü Kur‟ân-ı Kerîm‟in edebî yönüyle ilgilenmeye 
baĢlaması, Kur‟an ve Ġslâmî ilimlerle ilgili araĢtırma ve okumalara yönelmesiyle olmuĢtur. 
Öte yandan eğitim sistemiyle ilgili araĢtırmalarda bulunmak için bir heyetle Amerika BirleĢik 
Devletleri‟ne gitmesiyle, Batı kültürünü ve sistemini tüm açıklığıyla görmüĢ ve bu dünya 
görüĢünden uzaklaĢmaya baĢlamıĢtır. Bu sistemin problemleriyle ilgili eleĢtiri yazıları kaleme 
alan Kutub, Mısır‟a dönüĢünün ardından edebiyatla ilgili araĢtırmaları bırakarak, tüm 
mesaisini Ġslâm‟la ilgili çalıĢmalara ayırmıĢtır.2 Onun Fî Zilâli‟l-Kur‟ân isimli eseri, 
müslümanların Batı medeniyetiyle karĢılaĢıp duraklamaya girmelerinden sonra modern 
dönemde yazılmıĢ en önemli tefsir eseri olarak değerlendirilmektedir. Adnan Zerzûr gibi bazı 
ilim adamları, Menâr tefsiri ve diğer modern dönemde yazılan tefsirlerin, Fî Zilâli‟l Kur‟ân‟ın 
ortaya çıkmasında ve baĢarısında hazırlayıcı bir ortam oluĢturduğu kanaatindedir.3 

Kutub, tefsirinde ve yazılarında ilk dönem Ġslâm uygulamasına dönülmesini tavsiye 
etmekte, hâkimiyet ve Ģirk gibi kavramları üzerine yoğunlaĢmaktadır. Bu yöneliĢinden önce 
edebî açıdan et-Tasvîru‟l fenniyu fi‟l-Kur‟âni‟l Kerîm adlı kitabındaki bakıĢ açısıyla; fikrî, 
kültürel ve teorik bir tefsir yazmaktaydı. Hapisteki fikri dönüĢümünün ardından yeni bir metot 
benimsemiĢtir. Bu değiĢimde, halkın Ġhvân-ı Müslimîn mensuplarının uğradıkları baskı ve 
hapis cezaları karĢısında tepkisizliği, Ġslâm davetinde uğranılan haksızlıklar etkili olmuĢ ve 
tefsirde “Hareket Metodu” nu ortaya koymasına yol açmıĢtır.4 Kutub tefsirinin son üç cildini 
bu metot çerçevesinde meydana getirmiĢtir.5 Bu anlayıĢ Kur‟an‟ı tam olarak anlama ve 
düĢünmeye teĢvik eden, hayatın gerçekleri doğrultusunda yaĢanması gereğine vurgu yapan; 
hareket, davet ve terbiye merkezli bir özelliktedir.6 

 Bu yöneliĢ ve kavramlarla ilgili fikrî geliĢiminde Ġbn Kayyim el-Cevziyye (ö. 
751/1350) ve Mevdûdî‟nin (ö. 1979) görüĢleri etkili olmuĢtur. Nitekim Enfâl sûresinin 

                                                           
1 Salâh Abdulfettâh el-Hâlidî, Seyyid Kutub eş-Şehîd el-Hay, s. 163. 
2 el-Hâlidî, Seyyid Kutub eş-Şehîd el-Hay, s. 171. 
3 Zerzûr, Ulûmu‟l-Kur‟ân ve i‟câzuhu ve târîhu tevsîkihi, s. 426 
4 el-Hâlidî, el-Menhec el-harekî fî Zilâli‟l-Kur‟ân, s. 14. 
5 el-Hâlidî, el-Menhec el-harekî fî Zilâli‟l-Kur‟ân, s. 29. 
6  el-Hâlidî, Tâ‟rife‟d dârisîn bi menâhici‟l müfessirîn, s. 606. 
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giriĢinde sûreyle ilgili bilgi veren Kutub, Ġbn Kayyim‟in cihadla ilgili yorumlarından, bu dinin 
hareket metoduyla ilgili çıkarımlarda bulunmuĢtur.1 

 Mevdûdî‟nin eserlerindeki bu genel çizgiyi benimseyen Kutub, tefsirinde ve diğer 
eserlerinde ulûhiyet, tevhid, cihat, davet ve tüm alanlarıyla toplumsal hayatta Allah‟ın 
hâkimiyetinin sağlanması konularına vurguda bulunmaktadır. Onun bu konudaki tavizsiz 
baskısı seküler yazarların eleĢtirilerine maruz kalmasına yol açmıĢtır. Nitekim Muhammed 
Haseneyn Heykel, Yoldaki ĠĢaretler ve Fî Zilâli‟l Kur‟ân‟ı Mevdûdî‟nin katı, inkilapçı 
fikirlerinin bir yansıması olarak değerlendirmiĢtir.2 Bu seküler bakıĢı hareket noktası kabul 
eden görüĢün, objektiflikten uzak, dönemsel olarak tefsir tarihinin uğradığı değiĢimleri; siyasî, 
sosyo-kültürel faktörleri görmezden geldiği açıktır. Mevdûdî‟nin yaĢadığı konjonktür, 
kendisinden yüzlerce yıl önce yaĢamıĢ müfessirlerin düĢüncelerinden farklı Kur‟an ve tefsir 
anlayıĢı geliĢtirmesine yol açmıĢtır.3 Buradaki en temel ve yeni değiĢim; Kur‟an‟ın Ġslâmî 
ilimlerin temel kitabı olarak görülmesinin ötesine geçilmesi, onun Ġslâm hareketinin el kitabı 
olduğunun vurgulamasıdır. Seyyid Kutub‟un görüĢlerine de yansıyan bu düĢünce, anayasadan 
yönetmeliklere kadar tüm konularda Kur‟an ve sahih sünnetin esas alınması gerektiğine dair 
yeni bir bakıĢ açısına sevk etmiĢtir. Kur‟an lafızlarının olduğu gibi evrensel mesajının da 
mucize olma yönü vardır.4 

 Toplumdaki menfî değiĢim karĢısında Kutub‟un hızlı çözüm üretmeye yönelik 
endiĢesi de tefsir metodunu etkilemiĢ görünmektedir. ÇağdaĢ Müslümanı Kur‟an nurundan 
oyalayacak gaybî konuların yanı sıra dil, fıkıh ve kelam tartıĢmalarına itibar etmemesi, ana 
kaynağa inerek sahâbilerin Kur‟an‟dan anladığını ortaya koyma gayreti bunun yansımaları 
olarak değerlendirilebilir. Ġsrâiliyat, kıssacı rivayetler ve Ġslâm fırkalarının ihtilaflarından da 
bu yeni metot çerçevesinde sarfınazar edilmektedir.5 

Müellifimizin düĢünce sistemi de, mensubu olduğu Müslüman KardeĢler Hareketi‟nden 
farklı noktada olduğunu ortaya koymaktadır. Nitekim Hasan el-Bennâ‟nın öldürülmesinin 
ardından teĢkilata lider olan Hasan el-Hudaybî, Seyyid Kutub veya Mevdûdî‟yi bu yeni 
tarzları ve içerikleri sebebiyle kıyasıya eleĢtirmiĢtir. Yine Kutub‟un teĢrî ile ilgili 
değerlendirmeleri de aĢırı bulunarak eleĢtirilmiĢ, aklın yönlendirmesi ve ilâhi gayelere uygun 
olmak Ģartıyla kanuni düzenlemelere gidilebileceğine dikkat çekilmiĢtir. 

1. Allah’a DönüĢ/Uluhiyyet ve ġirk Vurgusu 

Toplumsal değiĢim ve ıslaha yönelik gayretlerinde Kutub bazı konuların önemini 
tefsirinde ve kitaplarında tekrar tekrar vurgulamıĢtır. Bu net yaklaĢım onun Mısır‟daki dinî ve 
sosyal alandaki sıkıntıya yönelik teĢhisinden emin olduğunu gösterir. Bu çerçevede çok 
vurguladığı kavramlardan biri olan hâkimiyet fikrini Mevdûdî gibi ulûhiyyet anlayıĢına bağlı 
olarak geliĢtiren Kutub, eserinin mukaddimesinde bu konudaki görüĢünü açıklamıĢ ve ulaĢtığı 
bu sonucu Fî Zilâl ile ilgili en önemli sonuçlardan biri olarak sunmuĢtur. Buna göre bu 
dünyada düzenin sağlanması, huzur, terakki, yanı sıra kâinatta geçerli yasalar ve hayatın fıtratı 
                                                           
1 el-Hâlidî, el-Menhec el-Harekî fî Zilâli‟l-Kur‟ân, s. 460.  
2 el-Hâlidî, Fî zılâli‟l Kur‟an fi‟l-mizân, 152. 
3 BirıĢık, “Ebü‟l-Alâ Mevdûdî‟nin Kur‟ân Yorumunu ġekillendiren Temel Dinamikler”, s. 3. 
4 BirıĢık, “Ebü‟l-Alâ Mevdûdî‟nin Kur‟ân Yorumunu ġekillendiren Temel Dinamikler”, s. 9-10. 
5 el-Hâlidî, Fî zılâli‟l Kur‟an fi‟l-mizân, s. 317. 
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ile uyum, ancak Allah‟a dönüĢle mümkündür. Allah‟a dönüĢ de hükümlerinin, metodunun ve 
kitabının hayatın tümüne uygulanması ve hâkimiyetin tekrar Allah‟a verilmesiyle olacaktır.1 
Bakara sûresinin 286. âyetinde de Kutub buna dikkat çekmiĢ, (Ey Rabbimiz! Bize, bizden 
öncekilere yüklediğin gibi ağır yük yükleme. Ey Rabbimiz! Bize gücümüzün yetmediği şeyleri 
yükleme!) ifadesinde geçen “yük” kulun kula teĢride bulunması, kanun koyması Ģeklinde 
yorumlamıĢtır. Ona göre bu durum kulun kul olmasıdır. Ġnsanın özgürleĢmesi ve hareket 
noktası aslında burasıdır. Zorba, âsi, din adamlarının hegemonyası; hurafeler, örf ve âdetler; 
Ģehvetler, arzular ve Allah‟tan baĢkasına insanları boyun büktüren her türlü sahte yönetim 
âyetteki “yük” tanımının içindedir.2 

Mâide sûresinin 44. âyetinde Ġsrailoğulları‟na, Kur‟an ve Tevrat ile ilgili uyarılarda 
bulunulmuĢ; Yahudi yönetici ve bilginlerinin âyetleri az bir değere karĢılık değiĢtirmeleri 
yasaklanmıĢtır. Kutub bu nehiy âyetinde de, Allah‟ın dine yüklediği temel göreve iĢaret 
edildiğini, bu görevin yaĢama yön vererek, pratik ve gerçekçi bir hayat Ģekli oluĢturmak 
olduğunu söylemektedir.  

Din, insanın iç dünyasıyla sınırlı bir olgu olmayıp; hayatı biçimlendiren, yönlendiren ve 
koruyan bir yere sahiptir. Ġnsan hayatında inanç, dini mükellefiyetler ve hukuk tek bir 
kaynaktan alınmadıkça da hayat tabii seyrine giremeyecektir. Burada da hâkimiyet mevzuuna 
dikkat çeken Kutub, vicdanları ve insanın zahiri dıĢ hareketlerini değerlendiren tek bir 
otoritenin, dünya ve ahirete yönelik kural ve hükümleri uygulayabileceğini vurgulamaktadır. 
Dünya hayatında Ġslâm hukuk sistemiyle, ahirette ise hesaba çekerek insanın yaptıkları 
değerlendirilecektir. Dolayısıyla yasalarla ilgili otorite Allah‟ın gayrısına verildiğinde çift 
baĢlılığa, bu ise insan hayatında aksaklıklara yol açacaktır. Ġnsanlık tarihi bakımından da sayı 
bakımından az veya çok olsun hangi topluluğa din gönderilmiĢse, o toplum için bir hayat 
metodu olsun diye gönderilmiĢtir. Ġtikat ve ibadet konularının yanı sıra din, hayat kurallarını 
içerecek Ģekilde gönderilmiĢtir. Bu çerçevede hayat kuralları, itikat ve ibadetler dinin temel 
direklerini meydana getirmektedir.3  

2. Hâkimiyet 

Mâide sûresindeki (5/87) mü‟minlerin Allah‟ın helâl kıldığı iyi ve temiz nimetleri kendi 
indi tercihleri ile yasaklamaları ve haddi aĢmamalarına dair nehiyleri yorumlarken de Kutub, 
yasama yetkisinin Allah için söz konusu olduğunu vurgulamaktadır. Yaratan ve rızık veren 
Allah, verdiği rızkın dilediği kısmını helâl dilediği kısmı haram kılma hakkını elinde 
bulundurmaktadır. Allah‟ın belirlemiĢ olduğu sınırları aĢma ve imanın aynı kalpte 
toplanamayacağını görüĢündedir.  

Bazı müslümanların kendilerine birtakım Ģeyleri yasaklamaları ile ilgili rivayetleri 
hatırlatan Kutub, bu âyetin bunun üzerine nâzil olduğunu, Hz. Peygamber‟in bu durumu kabul 
etmediğini, böyle yapanların kendisinden olmayacakları uyarısında bulunduğunu belirtir.4 
Âyette, Allah‟ın helâl kıldıklarının iyi ve temiz olduğu, haram kıldıklarının ise kötü ve pis 
olduğunu açıklanmakta, insanın ancak Allah‟ın kendisi için seçtiğini seçmesi gerekmektedir. 

                                                           
1 Kutub, Fî Zilâli‟l-Kur‟ân, I, 15-16. 
2 Kutub, Fî Zilâli‟l-Kur‟ân, I, 346. 
3 Kutub, Fî Zilâli‟l-Kur‟ân, II, 896. 
4 Kutub, Fî Zilâli‟l-Kur‟ân, II, 970. 
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Helâl ve haram kılmak Allah‟a ait bir özelliktir. Aykırı bir davranıĢ Allah‟ın sınırlarına bir 
saldırıdır ve imanla örtüĢmeyecektir.  

Ruhbanlıkta Allah‟ın helâl kıldıklarının indî bir tercihle haram kılınmasıdır. Böylelikle 
inĢa, geliĢme ve yenilemeyi esas alan Allah‟ın bu dünya hayatına dair metodundan 
uzaklaĢılmakta ve bu durum bir çeliĢki oluĢturmaktadır.  

Helâl ve haram konusunda modern dönemde bir anlam daralması yaĢandığına dikkat 
çeken Kutub, bunu Ġslâm‟ın uzun süre hayata hâkimiyetten uzak kalması ile açıklamıĢtır. 
Bunun neticesinde “helâl ve haram” yiyecek ve içecekle kayıtlı olarak algılanır olmuĢ, 
insanlarla alâkalı diğer genel ve önemli konularla ilgili anayasa maddeleri ve teorilerle 
çözümler üretilmeye çalıĢılarak, Ġslâm referans olarak alınmamıĢtır.1 

Allah‟ın adının anılmadığı hayvanlardan yenmesini yasaklayan âyetin (el-En‟âm 6/121) 
tefsirinde de Kutub, hüküm vazedilmesi konusunu iman-Ģirk ikilemi bakımından ele almakta, 
bunu Allah‟ın hükümranlığının çiğnenmesi ve kendisine Ģirk koĢulması çerçevesinde 
değerlendirmektedir. Temel mesele dinin ateizm, toplumsal ve ahlâkî yozlaĢma ile savaĢı 
değildir. Aksine temel konu varlığını onaylayacak bir hâkimiyet mücadelesidir.2 Dolayısıyla 
Allah‟ın adı anılmadan kesilen hayvanların etlerinin yasaklanması, ilâhi kaynağa 
dayanmayan, insan odaklı alınmıĢ kararlara uyulmasından dolayı bir Ģirk olmaktadır.3 

En‟âm sûresindeki (6/150) “De ki: “Haydi, Allah şunu haram kıldı” diye tanıklık 
yapacak şahitlerinizi getirin. Onlar şahitlik etseler de sen onlarla beraber şahitlik etme.” 
âyetini Ģirk ve Allah‟ın hâkimiyeti meselesi çerçevesinde açıklayan Kutub‟a göre, putlara 
tapma ve Allah‟ın hâkimiyet sınırları çiğnenerek kanunlar yapılması eĢ değerdedir.4 Aynı 
sûrenin 151. âyetinin tefsirinde hâkimiyet ve Allah‟ın otoritesine konularına değinen Kutub, 
“De ki; Gelin, Rabbinizin size neleri haram kıldığını anlatayım” âyetinde müĢriklere hitap 
edilerek, haramların açıklanmasından bahsedildiğini ve konuyla ilgili tek yetkinin Allah‟ta 
olduğunun açıklandığını vurgulamaktadır. Rab olma, otorite ve egemenlik sıfatları Allah‟a ait 
olup insanın bu konuda herhangi bir yetkisi olamaz. Âyette yiyeceklerle birlikte, asılsız 
câhiliye uygulamalarına bir bütün olarak değinilmesi, bunlardan sakınmanın dinin temeliyle 
ilgili ve haram kılmanın rabbe ait bir vasıf olmasından kaynaklanmaktadır.5 Âyet Ģirk, zina ve 
cana kıyma suçlarının cezalarının tatbiki için bir Ġslâm devleti ve otoritesine ihtiyaç 
duyulduğunu açıklamaktadır.6 

HaĢr sûresinde (59/7) fethedilen ülke ahalisinden savaĢmadan alınan malların 
paylaĢtırılması anlatılırken, malların zenginler arasında dolaĢan bir servet hâline gelmemesi 
gerektiği ve mü‟minlerin Peygamber‟in buyrukları doğrultusunda hareket etmeleri 
vurgulanmaktadır. Klasik tefsirlerde “Peygamber size neyi yasakladıysa ondan vazgeçin.” 
ifadesi ile Hz. Peygamber‟in getirdiklerinin ve yasakladıklarının tamamının kastedildiği, feyin 
de bunun içinde olduğu açıklanmaktadır.7 Kutub bu âyetin de yasama konusunda bir yöntem 

                                                           
1 Kutub, Fî Zilâli‟l-Kur‟ân, II, 972. 
2 Kutub, Fî Zilâli‟l-Kur‟ân, III, 1217. 
3 Kutub, Fî Zilâli‟l-Kur‟ân, III, 1199. 
4 Kutub, Fî Zilâli‟l-Kur‟ân, III, 1228. 
5 Kutub, Fî Zilâli‟l-Kur‟ân, III, 1055. 
6 Kutub, Fî Zilâli‟l-Kur‟ân, III, 1232.  
7 er-Râzî, Mefâtîhu‟l-Gayb, XXIX, 287. 
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ortaya koyduğu görüĢündedir. Yasa, hukuk ve Ġslâm anayasa teorisi, Hz. Peygamber‟in 
getirdikleri esas alınarak temellendirilmelidir. Buna aykırı yasalaĢtırma faaliyetleri güç 
alacağı temel dayanaktan yoksun olacağı için hiçbir güce sahip olmayacaktır. Yasalar 
belirlenirken öncelikle Hz. Peygamber‟in getirdiği ilkelerde çözüm aranacak, bulunamadığı 
takdirde Ġslâm‟ın genel prensip ve ilkelerine ters düĢmeyecek hükümler ortaya konmaya 
çalıĢılacaktır. Ümmetin ve onun vekili olan devlet baĢkanının otoritesinin sınırı da bu kuralla 
belirlenecektir.1 

Câhiliye ve hâkimiyet konularına dair Seyyid Kutub‟un bu güçlü ve keskin vurgusu 
modern dönüĢümden sonra Batı değerlerini benimseyen Mısır toplumu ve mensubu olduğu 
cemiyet için aĢırı bir söylem olarak nitelendirilebilir. Zira Kutub‟un aksine Hasan el-Bennâ 
(ö. 1949) halk iradesine saygıdan ve parlementer siyasi sistemden söz etmektedir. Ġslâm 
devleti değil, Ġslâmî bir devleti hedeflemekte, Ġslâm hukukunun uygulanabilirliğine ve hilafete 
dair hiçbir görüĢ belirtmemektedir. Genel olarak demokrat bir ıslahatçı olarak takdim 
edilmektedir.2 Hasan el-Bennâ‟nın 1928‟de kurduğu Ġhvân-ı Müslimîn cemiyeti ılımlı siyasi 
görüĢe sahiptir. Bu teĢkilat Kutub‟dan önce siyasi bir parti, dinî sosyal bir cemiyet ve hayır 
organizasyonu yapısına sahiptir. Problemler demokrasi içinde çözülmelidir.3 

Kutub‟un, klasik dönemde söz konusu olmayan bu fikirlerinin anlaĢılması ve 
uygulanması noktasında aĢırıya gidenler olmuĢ ancak eleĢtiriler müellifimize yöneltilmiĢtir. 
Bu tenkitler sonucu mensubu olduğu cemiyet mensupları tarafından Kutub‟un hâkimiyetle 
ilgili yorumuna sınırlama getirilmeye çalıĢılmıĢtır. Buna göre, insanların da bir takım kanuni 
düzenleme veya yasama faaliyetlerinde bulunabilecekleri ve bu kanunların, aklın 
yönlendirmesi ve ilâhi gayelere uygun olarak; helâlı haram, haramı helâl kabul etmeyecek 
Ģekilde oluĢturulabilmesinin mümkün olduğu ifade edilmiĢtir. Ġslâm'da fiillerin farz, haram 
veya mübah olarak değerlendirildiği ifade edilerek, mübahların oluĢturduğu alanla ilgili Ģûra 
meclisi kararları benzeri mercilerin, trafik ve sağlık gibi alanlarda kanunlar oluĢturmasının 
mümkün olduğu vurgulanarak, yapılan bu kanunların ilâhi kanunlar Ģeklinde 
değerlendirilemeyeceği, genel maksatlara uygun yapılan, değiĢimlere açık beĢerî kanunlar 
oldukları açıklanmıĢtır.4 

Ġslâmî kuralların uygulanması sırasında bir takım menfaatlerin tavizlere yol açmaması 
gerektiğini de vurgulayan Kutub Mâide sûresinin 49. âyetinde bu yönde bir uyarıda bulunur. 
Hüküm verirken yahudilerin arzularına uyulmaması konusundaki bu âyet, dinin Kur‟an‟la 
tamamlandığını; insanlık için Kur‟an‟ın bundan böyle bir hayat düzeni yapıldığını, tek bir 
hükmünün terk edilmesinin, baĢka bir Ģeriatın yerine tercih edilmesinin söz konusu 
olamayacağını açıklamaktadır. Bu minvalde idareci konumunda olanlar, kendi arzuları 
doğrultusunda hareket etmeyecek, ayrıntı olarak görülebilecek meseleler de bile, ilahi 
hükümleri basitleĢtirerek farklı yöneliĢ ve öğretilerle uzlaĢtırmaya kalkıĢmayacaklardır. Böyle 
bir durumda orta yol bulma çabası içine girmek Kutub‟a göre, dinden ödün vermeye 
götürecektir. Bu ise zincirleme bir Ģekilde bozguna ve adaletin zayi edilmesine sebep 

                                                           
1 Kutub, Fî Zilâli‟l-Kur‟ân, VI, 3525. 
2 ġebber el-Fakîh, Mefâhîmu‟l-fikri‟s-siyâsîyyi fi‟l-İslâm işkâliyyetü‟l-ümmeti ve‟d-devle, s. 184. 
3 Muhsin, Men katele Hasan el-Bennâ, s. 28. 
4 en-Nedvî, et-tefsîr es-siyâsî li‟l İslâm fi mir‟ât kitâbat el-ustaz ebî‟l Â‟la el-Mevdûdî ve‟ş-şehîd Seyyid Kutub, 
Daru Âfâki‟l-Gad, Kahire 1980, s. 73-76. 
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olacaktır. Kutub bu duruma pratik ve güncel bir örnek vermekte, turistlerin kaybedilmemesi 
uğruna Ġslâmî kurallarla ilgili tavizler verilmemesi gerektiğini söylemektedir.1 

3. Câhiliye AnlayıĢı 

Seyyid Kutub‟un önemle üzerinde durduğu diğer bir kavram câhiliyedir. Toplumları 
Müslüman ve câhilî olarak ikiye ayıran Kutub bu kavramı Ġslâm düĢüncesi ve hükümlerine 
tâbi olmayan bir toplum olarak değerlendirmiĢtir. Câhiliyenin anlamı ona göre Mâide 
sûresinin 50. âyetinde açıklanmaktadır. (Onlar hâlâ câhiliye devrinin hükmünü mü istiyorlar? 
Kesin olarak inanacak bir toplum için, kimin hükmü Allah‟ınkinden daha güzeldir?) ifadesi 
câhiliyenin, insanın insana hüküm koyması anlamına geldiğini, insanı Allah‟a kul olmaktan 
çıkararak, ulûhiyeti reddedip onu bazı insanlara kul olmaya sürüklediğinin bir itirafıdır.2  

A‟râf sûresinin ikinci âyetini açıklarken de câhiliyeye muhalefet edilmesi gereğine 
iĢaret eden Kutub, Kur‟an‟ın, Hz. Peygamber‟e uyarı ve hatırlatmada bulunması amacı ile 
indirildiğini vurgulamıĢtır. Ġslâm‟a davet yolunda karĢılaĢılacak zorluklara karĢı Hz. 
Peygamber‟in câhiliye zihniyetine karĢı çıkıĢındaki hedefler benimsenmeli ve insan hayatıyla 
ilgili köklü ve sistemli değiĢiklikler yapılmalıdır. Kutub‟a göre bu mesele Arap yarımadası 
sınırlarını aĢmakta, benzer Ģartlara sahip tüm durumları kapsamaktadır. Bunun mümkün 
olduğunu söyleyen Kutub Ġslâm‟ın, tarihte tek seferliğine belirip kaybolmuĢ bir din 
olmadığını, her toplum için ilk günkü etkisini gösterecek güçte olduğunu vurgulamaktadır. 

Gerçek gericiliğin, insanlığın zaman içinde gerileyerek câhiliye dönemine geri dönmesi 
olduğunu vurgulayan Kutub, iktisadi refah seviyesindeki kısmi ilerlemelere rağmen insanlığın 
câhiliye yaĢamına geri döndüğü kanaatindedir. Pratik ve canlı bir olgu olarak câhiliye, tarihte 
bir dönemle ya da bir bölge ile sınırlı görülemez. Farklı sloganlara sahip olsalar da doktrinler 
ve rejimler, insan arzusunun Allah‟ın dininin önüne geçmesini ve kula kul olma ilkesini 
savunmaktadır. Ġnsanî değer, ahlâk anlayıĢı ve Allah‟ın belirlediği ölçülere bağlılık medeni, 
ileri ve ilâhi kaynaklı bir Ġslâm toplumunu oluĢturacak; buna karĢılık hangi formatında olursa 
olsun, maddenin en yüksek değer olarak benimsenmesi, câhiliye karakterinde gerici ve müĢrik 
bir toplum meydana getirecektir. Üretimi en yüksek değer olarak kabul ederek buna ulaĢma 
pahasına ahlâki değerlerin tümünü heder eden Batılı ülkelerle, takipçileri konumunda olan 
ülkeler, esasen gerici câhiliye toplumlarıdır.3 

A‟râf sûresinin 33. âyetinde açık ve gizli çirkin iĢler, haksız saldırı, bilmediği konuda 
Allah‟a karĢı ileri geri konuĢma ve Ģirkin toplu bir Ģekilde anlatılması Kutub‟a göre câhiliye 
toplumunun kapsamlı bir açıklaması yerindedir. Bunlar bir zamanla kayıtlı olmaksızın tüm 
câhiliye toplumları için ortak câhiliye toplumu özellikleridir. MüĢriklerin, müslümanların 
giyinik olarak Kâbe‟yi tavaf etmelerini ayıplamaları, yozlaĢmıĢ fıtratlarıyla Kâbe‟nin çıplak 
tavaf edilmesini normal görmelerindendir. Bu ise câhiliyenin insan fıtratında yol açtığı 
bozulmayı da açıklamaktadır. Modern dönem ve Yunan, Roma, Ġran toplumlarının câhiliyesi 
arasında bir fark bulunmamaktadır. Câhiliye tarihi bir dönem veya ilim ve ilerleme karĢıtı bir 
durum olmayıp iman, ilahi metot ve din kurallarından bir uzaklaĢmadır.4  

                                                           
1 Kutub, Fî Zilâli‟l-Kur‟ân, II, 903. 
2 Kutub, Fî Zilâli‟l-Kur‟ân, VI, 904. 
3 Kutub, Fî Zilâli‟l-Kur‟ân, III, 1258. 
4 Kutub, Fî Zilâli‟l-Kur‟ân, III, 1285. 
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Ġslâm ve Câhiliye arasındaki çatıĢma karĢı tarafın teslim olarak tek Allah‟a kul olması 
veya müslümanların bunlarla orta bir yolda buluĢarak dinlerini terk etmeleriyle 
neticelenecektir.1 Mevcut toplumlar, Allah‟ın metoduna göre hükmetmeyi reddeden sistemler 
olarak câhiliye tanımının içindedir. Kutub‟un zihninde adına modern câhiliye diyebileceğimiz 
yeni tür bir câhiliye tanımlaması olduğu anlaĢılmaktadır. Zira o, kavramın tanımına günahkâr 
ve isyankâr müslümanları da katmaktadır.2 

Ġslâm‟ın Câhiliye dönemine ait kalıntıları ve telakkileri kaldırmaya ve tedaviye, 
yanlıĢları düzelterek değil tek Allah inancı vurgusuyla baĢladığını kaydeden Kutub, on üç 
yıllık bir sürede öncelikle tevhid inancının yerleĢtirildiğini, ibadetlerin daha sonra 
emredildiğini hatırlatmaktadır.3 

Kutub, (Ey iman edenler! Allah‟a karşı gelmekten nasıl sakınmak gerekiyorsa, öylece 
sakının ve siz ancak Müslümanlar olarak ölün.) âyetini (Âl-i Ġmrân 3/102) açıklarken de dinî 
hükümlerle muhakeme olunmayan toplumları câhiliye kalabalığı olarak tanımlamaktadır. 
Ölüm vakti bir gayb konusu olduğuna göre her an; Allah‟a itaat, metoduna uyma ve Kur‟an‟ın 
hükümleri doğrultusunda muamele olunmayı kabul etmek anlamında tam bir teslimiyet 
gereklidir. Bunun gerçekleĢmediği toplumlar câhiliye metoduna dayanan câhiliye 
kalabalıklarından ibarettir.4 

Kutub‟un, Bakara sûresinin 221. âyeti yorumunda toplumun câhilî bir karaktere sahip 
olmasının kendisinde verdiği endiĢe açıkça görülmektedir. Câhiliye toplumunda Ġslâm‟a tam 
bir bağlılık olmamasından dolayı; yahudi, hıristiyan veya inançsız bir kadınla yapılacak bir 
evlilik modern dönemdeki müslümanın Ġslâm ile olan zayıf bağını tamamen yok edecektir.5 

4. ĠĢlevsel Fıkıh 

Kutub‟un fıkıh konusunda farklı bir yaklaĢımı vardır. Toplumun câhil oluĢunu 
vurgulayarak, yeryüzünde yürürlükte olan uygulamaları, Allah‟ın hükümleri doğrultusunda 
olmadıkları gerekçesiyle reddetmekte, Ģartların sürüklediği birtakım geliĢmelere çözümler 
bulma yolunda bir gayret içine girmeyi abes, Ġslâm‟ın ciddiyeti ile bağdaĢmayan bir tutum ve 
Allah‟ın dinini hafife almak olarak görmektedir. Ona göre zaten Ġslam bu toplumda hâkim 
olsaydı, bu sorunlar çok daha az veya hiç meydana gelmeyecekti. Ġslâm‟ın, Müslüman 
olmayan bir toplumun, dinini bilmemesinden kaynaklanan sorunlara çözüm bulmak gibi bir 
sorumluluğu olamaz. Öncelikli olan toplumun ayağa kaldırılmasıdır, sorunlara ancak bundan 
sonra çözümler getirilecektir.6 

ĠĢte Kutub‟un toplumun süratle ve öncelikle ayağa kaldırılması yönündeki bu endiĢesi 
onun derin fıkhî çalıĢmalara karĢı farklı bir tutum sergilemesi sonucunu doğurmuĢtur. ĠĢin 
özünden ve toplum gerçeğinden uzak akademik, teorik çalıĢmalar Kutub‟a göre oyun ve boĢ 
vakit geçirmekten ibarettir. Ciddi yapısı gereği Ġslâm, varsayıma dayalı konularla yaĢayıp, 
bunlara boĢ cevaplar vermek için değil hayatın tüm alanlarına hâkim olmak için gelmiĢtir.7 
                                                           
1 el-Hâlidî, Medhal ilâ Zilâli‟l-Kur‟ân, s. 111. 
2 el-Hâlidî, Fî Zilâli‟l-Kur‟ân fi‟l-mizân, s. 199. 
3 Kutub, Fî Zilâli‟l-Kur‟ân, II, 974. 
4 Kutub, Fî Zilâli‟l-Kur‟ân, I, 442. 
5 Kutub, Fî Zilâli‟l-Kur‟ân, I, 241. 
6 a.g.e., s. 112. 
7 Kutub, Fî Zilâli‟l-Kur‟ân, II, 988.  

olacaktır. Kutub bu duruma pratik ve güncel bir örnek vermekte, turistlerin kaybedilmemesi 
uğruna Ġslâmî kurallarla ilgili tavizler verilmemesi gerektiğini söylemektedir.1 

3. Câhiliye AnlayıĢı 

Seyyid Kutub‟un önemle üzerinde durduğu diğer bir kavram câhiliyedir. Toplumları 
Müslüman ve câhilî olarak ikiye ayıran Kutub bu kavramı Ġslâm düĢüncesi ve hükümlerine 
tâbi olmayan bir toplum olarak değerlendirmiĢtir. Câhiliyenin anlamı ona göre Mâide 
sûresinin 50. âyetinde açıklanmaktadır. (Onlar hâlâ câhiliye devrinin hükmünü mü istiyorlar? 
Kesin olarak inanacak bir toplum için, kimin hükmü Allah‟ınkinden daha güzeldir?) ifadesi 
câhiliyenin, insanın insana hüküm koyması anlamına geldiğini, insanı Allah‟a kul olmaktan 
çıkararak, ulûhiyeti reddedip onu bazı insanlara kul olmaya sürüklediğinin bir itirafıdır.2  

A‟râf sûresinin ikinci âyetini açıklarken de câhiliyeye muhalefet edilmesi gereğine 
iĢaret eden Kutub, Kur‟an‟ın, Hz. Peygamber‟e uyarı ve hatırlatmada bulunması amacı ile 
indirildiğini vurgulamıĢtır. Ġslâm‟a davet yolunda karĢılaĢılacak zorluklara karĢı Hz. 
Peygamber‟in câhiliye zihniyetine karĢı çıkıĢındaki hedefler benimsenmeli ve insan hayatıyla 
ilgili köklü ve sistemli değiĢiklikler yapılmalıdır. Kutub‟a göre bu mesele Arap yarımadası 
sınırlarını aĢmakta, benzer Ģartlara sahip tüm durumları kapsamaktadır. Bunun mümkün 
olduğunu söyleyen Kutub Ġslâm‟ın, tarihte tek seferliğine belirip kaybolmuĢ bir din 
olmadığını, her toplum için ilk günkü etkisini gösterecek güçte olduğunu vurgulamaktadır. 

Gerçek gericiliğin, insanlığın zaman içinde gerileyerek câhiliye dönemine geri dönmesi 
olduğunu vurgulayan Kutub, iktisadi refah seviyesindeki kısmi ilerlemelere rağmen insanlığın 
câhiliye yaĢamına geri döndüğü kanaatindedir. Pratik ve canlı bir olgu olarak câhiliye, tarihte 
bir dönemle ya da bir bölge ile sınırlı görülemez. Farklı sloganlara sahip olsalar da doktrinler 
ve rejimler, insan arzusunun Allah‟ın dininin önüne geçmesini ve kula kul olma ilkesini 
savunmaktadır. Ġnsanî değer, ahlâk anlayıĢı ve Allah‟ın belirlediği ölçülere bağlılık medeni, 
ileri ve ilâhi kaynaklı bir Ġslâm toplumunu oluĢturacak; buna karĢılık hangi formatında olursa 
olsun, maddenin en yüksek değer olarak benimsenmesi, câhiliye karakterinde gerici ve müĢrik 
bir toplum meydana getirecektir. Üretimi en yüksek değer olarak kabul ederek buna ulaĢma 
pahasına ahlâki değerlerin tümünü heder eden Batılı ülkelerle, takipçileri konumunda olan 
ülkeler, esasen gerici câhiliye toplumlarıdır.3 

A‟râf sûresinin 33. âyetinde açık ve gizli çirkin iĢler, haksız saldırı, bilmediği konuda 
Allah‟a karĢı ileri geri konuĢma ve Ģirkin toplu bir Ģekilde anlatılması Kutub‟a göre câhiliye 
toplumunun kapsamlı bir açıklaması yerindedir. Bunlar bir zamanla kayıtlı olmaksızın tüm 
câhiliye toplumları için ortak câhiliye toplumu özellikleridir. MüĢriklerin, müslümanların 
giyinik olarak Kâbe‟yi tavaf etmelerini ayıplamaları, yozlaĢmıĢ fıtratlarıyla Kâbe‟nin çıplak 
tavaf edilmesini normal görmelerindendir. Bu ise câhiliyenin insan fıtratında yol açtığı 
bozulmayı da açıklamaktadır. Modern dönem ve Yunan, Roma, Ġran toplumlarının câhiliyesi 
arasında bir fark bulunmamaktadır. Câhiliye tarihi bir dönem veya ilim ve ilerleme karĢıtı bir 
durum olmayıp iman, ilahi metot ve din kurallarından bir uzaklaĢmadır.4  

                                                           
1 Kutub, Fî Zilâli‟l-Kur‟ân, II, 903. 
2 Kutub, Fî Zilâli‟l-Kur‟ân, VI, 904. 
3 Kutub, Fî Zilâli‟l-Kur‟ân, III, 1258. 
4 Kutub, Fî Zilâli‟l-Kur‟ân, III, 1285. 
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Ġslâm‟ı hayatında belirleyici kılmayan, daha en baĢından bu fıkhın hayata yön veren tek yasa 
olması gerektiğini kabul etmeyen bir toplumda, Ġslâm fıkhını geliĢtirme ve yenileme çabası 
yanlıĢtır.1  

Ancak Kutub‟un bu görüĢü Ġslâm fıkhının zamanındaki görünümü ile ilgilidir ve o fıkıh 
ilmine temelde karĢı değildir. Ona göre Ġslâm fıkhının teĢekkül ettiği doğru çerçeveden bir 
uzaklaĢma söz konusudur. Ġlk dönem fakihleri varsayıma dayalı problemlere çözüm üretmeyi 
reddetmiĢlerdir. Günümüz fakihlerinin mevcut Ġslâm dıĢı düzenler için çözüm üretme gayreti 
içindedirler. Ayrıntılı fıkhî çalıĢmalar, Ġslâm‟ın tam olarak uygulandığı ve tek eksiğin fıkhî 
alanda yapılacak geniĢ araĢtırmalar olduğu izlenimine yol açacak, bu ise Ġslâm toplumunu 
oluĢturma hedefinden uzaklaĢılmasına yol açacaktır. 

Ġslâmî bir toplum oluĢtuğunda sigorta gibi güncel birtakım problemler zaten 
kendiliğinden ortadan kalkacaktır. Bunu ganimetler konusunu ele alırken, “modern dönemde 
böyle bir meselemiz yoktur” diyerek açıklayan Kutub, Ġslâm toplumunun temel meselesinin 
“günümüz hayatıyla nasıl baĢ edebileceği” olduğunu söyleyerek, bu konu ortada öylece 
dururken fıkhî kalıplarla uğraĢıp, vaktinden önce bu iĢe kalkıĢmayı tohumları havaya saçmaya 
benzetmektedir.2 Onun fıkıh konusundaki bu yaklaĢımı meseleye fıkhu‟l-evveliyyât 
(öncelikler fıkhı) çerçevesinden baktığını ve Ġslâm toplumu oluĢturma hedefini çok daha 
önemli ve öncelikli olarak değerlendirdiğini göstermektedir. 

Mâide sûresinin 102. âyetiyle, Tevbe sûresinin 122. âyetinin tefsirinde de müellifimiz 
fıkıh ilminin Ġslâmi hareket ve davet metodundaki yeri ile ilgili değerlendirmelerde bulunarak 
aynı görüĢünü tekrarlar. Mâide sûresinde (5/102) müslümanlara sonuçları kendilerini 
üzebilecek Ģeyleri sormaları yasaklanmıĢtır. Ehl-i Kitap‟ın bunu yaptığını, sorularla 
kendilerine zorluklar çıkardıklarını, oysaki Ġslâmî metodun, dini meseleler oluĢtuğunda 
bunlara çözüm bulunmasını tavsiye ettiğini vurgulayan Seyyid Kutub, ilk dönemlerde bunun 
uygulandığına dikkat çeker ve Ġslâm hukukunun uygulanmadığı bir yerde bu yönde sorular 
sorulmasını eleĢtirmektedir. Ġlâhlığının tanınmadığı, hukukunun ve hükmünün geçerli 
olmadığı bir yerde müftüye soru sorulmasını yadırganacak bir durum ve Allah‟ın hukukunun 
basitleĢtirilmesinden baĢka bir Ģey değildir.3 

Seferberlikle ilgili düzenlemede bulunan Tevbe sûresinin 122. âyetini ele alırken de 
Kutub farklı bir değerlendirmede bulunmuĢtur. Mü‟minlerin tamamının değil, her topluluktan 
birer grubun sefere katılarak, geride kalanlarla bunun dönüĢümlü yapılmasının anlatıldığını; 
savaĢa çıkanların yolculuk, cihat ve iman sebebiyle harekete geçmenin meyvesi olan dinin 
özünü daha iyi kavrayacaklarını söyler. Döndüklerinde ise Ģahit oldukları ve kavradıkları 
gerçeklerle geride kalanları uyaracaklardır. Bu din, özü itibariyle harekete geçenler tarafından 
kavranabilir; bunlar dinî sırlar ve derin anlamlar ortaya çıkaracaklardır. Geride kalarak 
bundan mahrum olanlar sefere katılanların bilgisine baĢvurmak zorunda olacaklardır. Âyetin, 
“dinin özünü kavramak ve öğrenmek için geride kalmak” Ģeklinde yorumlanmasını 
dayanaksız bularak, kitaplara dalarak donuk inceleme ve yoğun araĢtırmalar yapmanın dini 

                                                           
1 a.g.e., III, 1735. 
2 el-Hâlidî, Fî Zilâli‟l-Kur‟ân fi‟l-mizân, s. 239. 
3 Kutub, Fî Zilâli‟l-Kur‟ân, II, 988.  
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bir kavrayıĢ sağlamayacağını, ilk olarak dinin, bunun ardından ise fıkıh ilminin ortaya 
çıktığını söyler.  

Öncelikli olarak toplumun ayağa kaldırılması, böylece ilahi olmayan yasa ve gelenekleri 
reddeden bir toplum oluĢturulması, bunu takiben dinin özü ile ilgili hükümler ve dinin genel 
ilkelerinden hareketle din pratiği oluĢturulmalıdır. Bu tecrübe tarihi süreçte yaĢanmıĢ, pratik 
hayatın sorunları fıkhı bilahare ortaya çıkarmıĢtır. Bu hareket noktasının bir devamı olarak 
Kutub, modern dönem fıkıhçılarını “insanları kula kul olmaktan kurtarma, tek Allah‟a ibadet, 
Allah‟ın emrettiği hukukun hâkim kılınması” gibi hedeflerden uzak olmalarından ötürü 
eleĢtirmektedir. Hayatında Ġslâm‟ı belirleyici kılmamıĢ, fıkhın hayatta tek yasa olması 
gerektiğini kabul etmemiĢ bir toplumda, fıkıh ilminin geliĢtirilmesine ve yenilenmesine 
yönelik çabalar ciddiyetle bağdaĢmamaktadır.1 Ġslâm hareket fıkhı ile ilgili görüĢünün tümünü 
Seyyid Kutub bu âyet üzerine inĢa etmiĢtir.2 

5. ġirk Tuzağı 

Kutub‟un Ģirkin kapsamı ile ilgili görüĢleri de düĢünce yapısı ve tefsir yorumunda 
önemli bir yere sahiptir. Bakara sûresinin 22. âyetinde Allah‟ın nimetleri hatırlatılarak Allah‟a 
ortak koĢulması yasaklanmıĢtır. ġirk ve Ġslâm‟ın ortak bir noktada buluĢması mümkün olamaz 
ve Kutub‟a göre Ġslâm, tüm emir ve hususiyetleri ile “mutlak tevhid”dir.3  

Ġnsanları taĢ ve mitolojik türlü rablerden kurtaran Ġslâm, bunların yerini baĢka bir takım 
Ģeylerin doldurmasına razı olamayacaktır.  Öte yandan Kutub, milliyetçilik ve memleket 
sevgisini de bu kapsamda görmekte ve Ģirk çerçevesinde değerlendirmektedir.4 

Bakara sûresinin 147. âyetindeki “Hak (ancak) Rabbindendir. Artık, sakın şüpheye 
düşenlerden olma!” buyruğuyla Hz. Peygamber Ģüpheye düĢmemesi konusunda 
uyarılmaktadır. Müellifimiz, bu âyetten önce Ehl-i Kitap‟ın Hz. Peygamber‟i kendi 
oğullarından daha iyi tanıdıklarını ancak, bunlardan bir kısmının bile bile bunu gizlediğinin 
ifade edildiğine dikkat çekerek, Hz. Peygamber‟in kuĢkuya düĢmekten nehyedilerek "Eğer 
sana indirdiklerimiz hakkında kuşkulu isen senden önce inen kitapları okuyanlara sor" 
buyurulduğunu hatırlatır. Konuyla ilgili kaynağını belirtmeden naklettiği bir hadis-i Ģerifte, 
Hz. Peygamber‟in bu âyeti okuduğunda "Hayır, ne kuşkum var ve ne de sorarım." dediğini 
nakleder.5 Ona göre, Hz. Peygamber‟e yapılan bu hitap müslümanlara yönelik güçlü bir telkin 
ve sert bir uyarıdır.  

Buradan hareketle Kutub gerek yaĢadığı iklimde ve gerekse diğer Müslüman 
coğrafyadaki bir sorunu bu âyetle ilintilemektedir. Bu sorun modern dönemde müslümanların, 
oryantalistlerin Ġslâm‟a dair ileri sürdükleri fikirlere verdikleri önem ve kitaplarına müracaat 
etmeleridir. Bu durumu Kutub benzersiz bir aptallık olarak değerlendirmektedir. Hz. 
Peygamber hayattayken ve sonraki dönemlerde de benzeri durumlar meydana gelmiĢ, Ehl-i 
Kitab söz ve hilelerle bazı müslümanları etkilemede baĢarılı olmuĢlardır. Kutub‟un, ilâhiyat 

                                                           
1 Kutub, Fî Zilâli‟l-Kur‟ân, III, 1735. 
2 el-Hâlidi, Fî zılâli‟l Kur‟an fi‟l-mizân, s. 244. 
3 Kutub, Fî Zilâli‟l-Kur‟ân, I, 412. 
4 a.g.e., IV, 1891. 
5 et-Taberî, Tefsiru‟t Taberi, XII, 288. 
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alanında ihtisas görenlerin oryantalist eğitim kurumlarına gitmesini ise tam bir gaflet olarak 
nitelediği görülmektedir.1 

6. Dâru’l-Ġslâm 

Kutub, Mâide sûresinin 51. âyetinde ifade edilen, Yahudi ve Hıristiyanların dost 
edinilmesine yönelik yasağı açıklarken bu dostluğun bunların dinlerine uymak değil, iĢbirliği 
ve dayanıĢmadan bahsettiğini, Müslümanların Yahudi ve Hıristiyanlara tabi olma eğiliminde 
olmadıklarını, hicretin ilk yıllarında bazı Müslümanların Yahudilerle olan eski dostluklarının 
bir sakınca oluĢturmayacağını düĢündüklerini belirtir. Medine‟de Yahudilerle dayanıĢma, 
iĢbirliği ve dostluğun imkânsızlığı ortaya çıktığında bunlarla olan dostlukların bitirilmesi 
emredilmiĢ, aynı konunun hicretten sonra Mekke‟den hicret etmeyen müslümanlarla da söz 
konusu olduğunu, onlar hicret edene kadar hiçbir dostluğun kurulmayacağı bildirilmiĢtir. Bu 
dostluğun dini bakımdan olmadığını belirten Kutub, müslümanın, dini konularda müslümanın 
velisi olduğunu ancak bunun yardım ve destek anlamında olduğunu, hicret etmeyen 
müslümanlarla dâr-ı Ġslâm‟daki müslümanlar arasında da yahudilerle olduğu gibi bir 
yardımlaĢma ve dayanıĢma olamayacağına dikkat çeker.2  

Buna göre, “dâru'l-Ġslâm”daki Müslümanlar ile “dâru'l-Ġslâm”a hicret etmeyen 
Müslümanlar arasında da bir dostluk söz konusu olamaz. Kutub, Müslümanların Kur‟an‟ın bu 
yöndeki yönlendirmelerini unuttuklarını, oysaki karĢı tarafın Müslümanlar dinlerini terk 
etmedikçe razı olmayacaklarını, savaĢ konusunda ısrarcı olduklarını vurgular.  

Bu çerçevede, ortak Allah inancı paydasından hareketle bazı saf müslümanların 
materyalistlere karĢı Ehl-i Kitap‟la iĢbirliğine gidilmesinin faydalı olacağını 
zannetmektedirler ki Kutub‟a göre Kur‟an emirleri ve tarihi gerçekler bunun imkânsızlığını 
açık bir Ģekilde ortaya koymaktadır. Sonuç itibariyle müslümanların, hoĢgörü sınırı dıĢında, 
Ehl-i Kitap‟la tüm bağlarını koparmaları gerekmektedir.3 HoĢgörü sınırı günlük muamelelerle 
kayıtlı olup, inanç ve içtimaî konuları kapsamaz.4 

7. Toplumsal ve Ticari Konular 

Kutub, ibadetler ve hukuki yönü öne çıkan ticari hayat, aile hukuku, yetimin mâli 
durumu ve savaĢ hukukuna değinen âyetlerdeki nehiy ifadelerini ele alırken de Ġslâm 
terbiyesi, hareket ve davet metodunu benimsediği, fıkhî açıklamalara yeterli olduğunu 
düĢündüğü oranda yer verdiği; yasakların hikmetlerine temas ettiği görülmektedir. Ġçki ve 
kumarın yasaklanmasını konu edinen Bakara sûresinin 219. âyetini ele alırken bir yasağın, 
tevhid ve Ģirk gibi itikatla ilgili olması hâlinde Ġslâm‟ın ilk anda kesin bir Ģekilde yasağa 
gittiğini ve bunun pazarlığa açık olmadığını, bir orta yolda buluĢma gibi yolları kapattığına 
dikkat çeker. Ġçki ve kumarda köleliğin kaldırılmasındaki sürece benzer bir tedricî yol takip 
edildiğini söyler.5   

Ġçki câhiliye toplumu ve eski toplumlarda ayırt edici bir simge konumundadır. Ġslâm‟ın 
henüz devlet olmadığı Mekke döneminde ve devlet otoritesinin sağlandığı Medine döneminde 
                                                           
1 Kutub, Fî Zilâli‟l-Kur‟ân, I, 136. 
2 el-Enfâl 8/72. 
3 Kutub, Fî Zilâli‟l-Kur‟ân, II, 910. 
4 Kutub, Fî Zilâli‟l-Kur‟ân, II, 912. 
5 Kutub, Fî Zilâli‟l-Kur‟ân, I, 231. 
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içki ile ilgili yasakta, devlet gücü ve yaptırımlarına baĢvurulmaması da Kutub‟a göre, insan 
psikolojisi ve toplumsal Ģartlara verilen önemin bir kanıtıdır. Sa‟d‟ın burnunun yaralanması, 
Abdurrahman b. Avf‟ın verdiği yemekte imamın sarhoĢ olarak Kâfirûn sûresini yanlıĢ 
okuması gibi olaylar, problemin aĢamalı bir Ģekilde ele alınarak çözüldüğünü göstermektedir.1 

 Kutub faiz yasağıyla ilgili de (el-Bakara 2/275) yasağın sadaka ile ilgili âyetlerden sonra 
gelmesine dikkat çekerek; sadakanın vericilik, hoĢgörü, arınma ve dayanıĢmayı; faizin ise 
cimrilik, murdarlık, bencillik ve bireyselciliğin çirkin yüzünü ortaya koyduğuna dikkat 
çekmiĢtir. “Faiz yiyenler, ancak Ģeytanın çarptığı kimsenin kalktığı gibi kalkarlar. Bu, onların, 
“AlıĢveriĢ de faiz gibidir” demelerinden dolayıdır. Oysa Allah, alıĢveriĢi helâl, faizi haram 
kılmıĢtır. Bundan böyle kime Rabbinden bir öğüt gelir de (o öğüte uyarak) faizden 
vazgeçerse, artık önceden aldığı onun olur. Durumu da Allah‟a kalmıĢtır. (Allah, onu affeder.) 
Kim tekrar (faize) dönerse, iĢte onlar cehennemliklerdir, orada ebedî kalacaklardır” 
ifadesindeki sert üsluba dikkat çeken Kutub, ahlâk, din, sağlık ve ekonomi alanlarında 
günümüzde söz konusu olan yıkımların bu ilâhi sert üslubu haklı gösterdiğini ve faiz iĢlemleri 
ile meĢgul olanların Allah‟tan bir savaĢla karĢı karĢıya olduklarını kaydeder.2 Ġnsan, dünyada 
Allah‟ın belirlediği sisteme ve Ģeriata bağlı kalması Ģartıyla halife kılınmıĢtır; bu ise akit, iĢ, 
ahlâk ve ibadetlerin tamamının Allah ile olan anlaĢmaya uygun olmaları süresince geçerli 
olacaktır. 

 Faiz sistemiyle ilgili güncel uygulamalardaki haksızlıklara da geniĢ bir Ģekilde değinen 
Kutub basın ve yayın, akademik ünvana sahip çalıĢanlar ve sinemanın gücüyle sömürülen 
insanlara faiz sisteminin, en uygun ekonomik sistem olduğu propagandasını yapıldığını ve 
bunda baĢarılı olduklarının görüldüğünü söyler.3  

 Kutub, Ġslâm‟ın hayatın tüm yönlerini kuĢattığını, faizi yasaklarken buna ihtiyaç 
duyurmayacak bir sisteme sahip olduğunu, sistemini uygulama fırsatı verildiğinde çağdaĢ 
ekonomik hayatın sağlıklı iĢlemesini sağlayacak kurum ve araçları kaldırmadan faizden 
arındırılmıĢ bir çalıĢma sağlayacağını söyler.4 

Kutub, mü‟minlere hitap eden “Birbirinizin gizlisini araĢtırmayınız” âyetinde de (el-
Hucurât 49/12) hukukî yöne dikkat çekerek; kovuĢturma amacıyla insanların takip 
edilmesinde zannın yeterli bir gerekçe olarak kabul edilmesinin yasaklandığını, çağdaĢ hukuk 
normlarında bile bu hassasiyete ulaĢılamadığını söyler. Bu prensip Kutub‟a göre Ġslâm‟ın 
sosyal, yasama ve yürütme sistemiyle ilgili ana prensiplerindir ve çiğnenemez.5 

8. Aile Hukuku 

Kutub, aile hukuku ile ilgili âyetleri ele alırken konunun fıkhî yönüne değindiği gibi 
toplumu aydınlatacak ve yönlendirecek psikolojik değerlendirmelere yer vermiĢtir. Bakara 
sûresinin 228. âyetinde, boĢanmıĢ kadınların üç hayız veya temizlik müddeti beklemeleri ve 
rahimlerinde Allah‟ın yarattığını gizlemelerinin helâl olmayacağına dair âyetin tefsirinde, 

                                                           
1 Kutub, Fî Zilâli‟l-Kur‟ân, II, 667. 
2 Kutub, Fî Zilâli‟l-Kur‟ân, I, 318. 
3 Kutub, Fî Zilâli‟l-Kur‟ân, I, 321. 
4 Kutub, Fî Zilâli‟l-Kur‟ân, I, 323. 
5 Kutub, Fî Zilâli‟l-Kur‟ân, VI, 3345. 
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klasik tefsirlerde verilen bilgilerin ötesinde, kadının bu sıkıntılı durumdaki psikolojik durumu 
ile ilgili insanî, geniĢ açıklamalarda bulunmuĢtur.1  

BoĢanma esnasında kadınlara verilenlerin geri alınmasının helâl olmayacağına dair 
âyetin (el-Bakara 2/229) tefsirinde, istisnaî bir durum olan kadının kocasından ayrılmak 
istemesi durumunda, buna izin verildiğini ve kadının kocasının kendisine verdiği mehir ve 
nafakaları tümüyle veya kısmen geri vererek ayrılmasına izin verildiğini söyleyen Kutub, 
Sâbit b. Kays‟la ilgili rivayeti hatırlatmaktadır. Bu zâtın karısı, kendisine tahammül 
edemediği için boĢanmak istemiĢ,2 Hz. Peygamber de yukarıdaki örneklerde görüldüğü gibi 
yine kadının psikolojik durumunu dikkate alarak ayrılma talebine olumlu bakmıĢ, bir kadını 
istemediği bir hayata katlanmaya zorlamamıĢtır.3 

Kutub‟un, bu insanî ve psikolojik değerlendirmeleri boĢanma ile ilgili hükümlerin 
iĢlendiği âyetlerin tümünde yer almaktadır.4 Ġslâm dininin ortadan kaldırdığı kadınlara zorla 
mirasçı olunması ve kendilerine verilen mehir veya masrafların geri alınması için 
sıkıĢtırılmalarını yasaklayan âyeti (en-Nisâ 4/19) ele alırken klasik tefsirlerde nakledilen 
yanlıĢ uygulamalara değinmeyerek, Ġslâm‟da kadına tanınan haklardan bahsetmiĢtir. Ġslâm‟ın, 
kadın erkek iliĢkilerini en aĢağılık seviyeden en yüksek ve insan onuruna yaraĢır seviyeye 
çıkardığına dikkat çeken Kutub, kadının evlenme hakkından mahrum bırakılması 
uygulamasının kaldırılarak, istediği erkekle evlenebilme özgürlüğü tanınmıĢ olmasına dikkat 
çeker.5  

Zina eden kadın ve erkeklerin ancak kendileri gibi zina etmiĢ kiĢilerle veya müĢriklerle 
evlenebilecekleri, mü‟minlerin bunlarla evlenmesinin yasak olmasını ifade eden âyetin 
tefsirinde (en-Nûr 24/3) Kutub, âyeti bir önceki âyetle birlikte değerlendirmektedir. Önceki 
âyette (en-Nûr 24/2) zina cezasının uygulanmasında acıma duygusuna yer verilmemesinin 
vurgulandığını söyleyen Kutub, belirtilen Ģekilde bir evliliğin mü‟minlere haram kılındığını, 
mü'min bir erkek ve kadının tabiatının zina eden bir kimse ile nikâhlanmaktan iğreneceğini, 
hükmün “haram kılınmıĢtır” Ģeklinde anlatılması da yasağın Ģiddetini ve kesinliğini 
vurgulamaktadır.  

Kutub bu evliliklerin yasaklanmasını bu kirli zümre ile Müslüman toplum arasındaki 
bağların kesilip atılması amacıyla bağlantılı değerlendirmektedir. Âyetin nüzul sebebinde 
geçen, Ebû Mersed‟in KureyĢli Anâk‟la evlenmek için Hz. Peygamber‟e müracaat etmesi 
olduğunu hatırlatan Kutub, âyetin tövbe etmediği sürece böyle bir evlenmenin yasak 
olduğunu anlatmaktadır. Ancak bu hükümle ilgili ihtilaf olduğuna dikkat çekerek, fıkhi 
görüĢler için okuyucuyu fıkıh kitaplarına yönlendirir. Kutub bu suçun, faillerini Ġslâm 
toplumunun dıĢına iteceğini; sadece bu cezanın bile kırbaç cezasından ve belki de ondan çok 
daha acı verici bir toplumsal ceza olduğunu vurgular.6  

                                                           
1 Kutub, Fî Zilâli‟l-Kur‟ân, I, 246. 
2 Buhâri, “Talak”, 12; Nesâi, “Talak”, 34; Ġbn Mâce, “Talak”, 22. 
3 Kutub, Fî Zilâli‟l-Kur‟ân, I, 248. 
4 Bk. Kutub, Fî Zilâli‟l-Kur‟ân, I, 252; VI, 3599, 3604. 
5 Kutub, Fî Zilâli‟l-Kur‟ân, I, 606. 
6 Kutub, Fî Zilâli‟l-Kur‟ân, IV, 2488. 
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Kutub tüm bu âyetlerdeki yorumlarıyla toplumsal hayatın önemli bir yönünü oluĢturan 
aile hukukunun insanî yönünü açıklamakta, her zaman gündemde olan bu konulara Ġslâm‟ın 
kalıcı çözümler sunduğuna dikkat çekmektedir. 

SONUÇ 

Sonuç olarak Kutub‟un tefsirinde Mısır‟da modernleĢme faaliyetleri ile baĢlayan dinin 
pratik hayattan uzaklaĢtırılması sürecinde bazı yönlerden keskin ve sert olarak 
nitelendirilebilecek önerilerde bulunmuĢtur. GörüĢlerinin Mısır ve genel olarak Ġslâm 
dünyasında kabul görmesi ve baĢarısında güçlü edebî yönü ve Mevdûdî‟nin görüĢlerine 
dayanan çözüm önerileri etkili olmuĢtur. 

 Ġhvân-ı Müslimîn mensubu olmasına rağmen, bu durum onun görüĢlerini 
kısıtlamamıĢ, “Hareket Metodu” nu ortaya koymuĢ, davet ve terbiyeyi merkezî konuma 
yerleĢtirmiĢtir. Kur‟an‟ın Ġslâmî ilimlerin temel kitabı olması ona göre anayasadan 
yönetmeliklere kadar her konuda Kur‟an ve sahih sünnetin esas alınmasını gerektirmektedir. 

 Onun hâkimiyet ve câhiliye görüĢleri, derin fıkhî çalıĢmalara yönelik farklı yorumu, 
milliyetçilik ve memleket sevgisi gibi bazı unsurları Ģirk kapsamında görmesi, oryantalistlerin 
fikirlerine gereğinden fazla önem verilmesine yönelik eleĢtirileri toplumsal değiĢim yönünde 
katkılarıdır. Ayrıca Kutub faiz yasağı, evlenme ve boĢanma gibi aile hukuku ile ilgili nehiy 
âyetlerini yorumlarken de konulara çözüm odaklı olarak yaklaĢmıĢ, psikolojik ve insanî yönü 
sürekli göz önünde bulunduran değerlendirmelerde bulunmuĢtur. Ġlk dönem Ġslâm 
uygulamasına dönülmesini tavsiye eden Kutub, ideolojik ve oryantalist düĢüncelere karĢılık 
vermeye çalıĢmıĢ, yeni ve dinamik çözümler ortaya koymuĢtur.  
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“Adudüddîn Îcî ile Fahreddîn Çârpurdî‟nin MüteĢâbih Âyet Hakkındaki 
YazıĢmaları/TartıĢmaları ve Bunun Ġlm-i Cedel Açısından Değerlendirilmesi” 

“The Correspondence/Discussions Of Adudüddîn Îcî And Fahreddîn Çârpurdî 
About The Mutashabih Verse And Its Evaluation In Terms Of Ilm-i Jadel” 

Hasan HALĠLOĞLU 

Özet 

Îcî ile Çârpurdî arasındaki aĢağıda sunacağımız tartıĢmaları hilâf ve cedel ilimleri içinde 

de mütâlâ etmek mümkündür. Çünkü ikisi arasındaki tartıĢma, Kur‟ân-ı Kerîm‟deki 

müteĢâbih bir âyetin (Bakara; 2/23) ZemahĢerî tarafından yapılan tefsiri üzerinden 

yürütülmüĢtür. Fıkhî bir konu sayılmasa da ondan çok uzak değildir. Usûl, Tefsir, Ġ‟câzü‟l-

Kur‟ân, Kelâm ve Arap diline bağlı bir tartıĢmadır. Mezkûr âyetin müteĢâbihliği, içinde geçen 

zamirden maksadın Kur‟ân-ı Kerîm ya da Hz. Muhammed (sas) olduğundan 

kaynaklanmaktadır. Ayrıca, her ikisi de bu tartıĢmaları yürütürken birbirlerine ilmî üstünlük 

sağlamaya çalıĢmıĢlar, birbirlerini hicvetmiĢler, kendilerince haklı olduklarına dâir taraftarlar 

toplamıĢlardır. Bu hususlar bizi, bu tartıĢmalara hilâf demekten daha çok cidâl denilmesinin 

daha doğru olduğu kanaatine ulaĢtırmaktadır. Bu tür tartıĢmalar her devirde Ġslâm âlimlerinin 

muâsırları arasında sıkça görülen ve normal karĢılanan bir husustur. Mezkûr âyet hakkındaki 

bu ilmî tartıĢmalara Adudüddîn Îcî ve Fahreddîn Çârpurdî‟ye ilâveten, oğlu Ġbrahim Çârpurdî, 

Tâceddîn Sübkî ve dönemin muâsır âlimleri de katılmıĢlardır. 

Anahtar Kelimeler: MüteĢâbih Âyet, Cedel, Hilâf, Tefsir, Meydan Oku 

Abstract 

It is possible to consider the discussions between Îcî and Charpurdî, which we will 

present below, within the sciences of khilaf and jadel. Because the discussion between the two 

was carried out over the interpretatin of a mutashabih verse in the Qur'an (Baqara; 2/23) made 

by Zamakhshari. Although it is not considered a fiqh subject, it is not far from it. It is a 

discussion based on Usûl, Tafsir, Ġ'câzü'l-Qur'an, Kalam and Arabic language. he 

                                                           
 Ağrı Ġbrahim Çeçen Üniversitesi, Ġslâmî Ġlimler Fakültesi, Tefsir Anabilim Dalı, Dr. Öğr. Üyesi. 
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mutashabihness of the aforementioned verse means that what is meant by the pronoun in it is 

the Qur'an or the Prophet. It is due to the fact that Muhammad (pbuh). In addition, both of 

them tried to gain scientific superiority to each other while conducting these discussions, they 

satirized each other, and they gathered supporters who said that they were right. These points 

lead us to the conclusion that it is more correct to call these discussions jadel than to say the 

khilaf. Such discussions are a common and normal issue among the contemporaries of Islamic 

scholars in every era. In addition to Adudüddin Îcî and Fahreddin Çârpurdî, his son Ġbrahim 

Çarpurdî, Tâceddîn Sübki and contemporary scholars of the period also participated in these 

scientific discussions about the aforementioned verse. 

Keywords: Mutashabih verse, jadel, khilaf, commentary, challenge. 

 

 



راساُت اإلنسانيُة واملتغرياُت احلياتيُة يف ضوِء الّشيعِة اإلسالميِة« العدد اخلاص باملؤمتر العلمي الدويل األول املشرتك »الدِّ
BİRİNCİ OTURUM: İSLAM ŞERİATININ TEMEL KAYNAKLARINDA HAYAT, HAYATTAKİ DEĞİŞİMLER VE AFETLER

191

 

GĠRĠġ 

Îcî ile Çârpurdî Arasındaki TartıĢmanın Konusu 

Ġlm-i Cedel: Cedel, Cidâl ve Mücâdele; karĢı tarafı ve hasmı susturmak için tartıĢmaya 

ve münâzaraya giriĢmek, hakkı/hakikatı ortaya çıkarmak için kıyasıya çaba sarfetmek, 

mücadeleye giriĢmek manalarına gelmektedir. Ġngilizce‟de; “A dispute, controversy, 

polemics, debate” kelimeleri ile ifade edilir.1 Cedel; tartıĢmada rakibi susturma yöntemi, 

mübâhese olarak da tarif edilmiĢtir.2 DĠA Ġslam Asiklopedisi‟nde, Cedel; “MeĢhur olan veya 

doğruluğu herkes tarafından kabul edilen önermelere dayanan kıyas; tartıĢmada rakibi 

susturma yöntemi anlamında kullanılan mantık, felsefe ve kelâm terimi” diye tarif edilmiĢtir. 

Bu ilmin ıstılahı, tarihiî geliĢimi, temel prensipleri ve usülleri, etik kuralları hakkında geniĢçe 

bilgi verilmiĢtir.3 

Ġlm-i Hilâf: Hilâf; karĢıt ve rakip taraflar arasında tartıĢmak demektir. Bu tartıĢmaların 

bir delile ve esasa dayanması da Ģart değildir (ale‟l-usûl, rastgele, ve sıradan ve olabilir). 

Fıkıhta ise, hilâf veya ilm-i hilâf; ilmine değer verilen, âlim ve fakih sayılan kimselerin 

üzerinde henüz ittifak edemedikleri tartıĢmalı konular demektir ya da bu ilme verilen addır. 

Ġngilizce‟de; “heresy or dispute” kelimeleri ile ifade edilir.4 Mesâil-i hilâfiyye; “Sözüne itibar 

edilen ulemânın üzerinde görüĢ birliği etmedikleri fıkhî meseleler” diye tarif edilmiĢtir. Ġlm-i 

hilâf; “Mezheplerin karĢılaĢtırılmasını konu edinen, ilmî münâzaraların ve münâkaĢaların 

yapıldığı ilim dalı ve bu alanda yazılmıĢ olan kitapların ortak adı” diye de tarif edilmiĢtir.5 

DĠA Ġslam Asiklopedisi‟nde, Hilâf; “Bazı dînî ilimlere, özellikle fıkıh konularına uyarlanmıĢ 

cedel tekniği, fıkıh mezhepleri arasındaki ihtilafları konu edinen ilim dalı, hilâfiyât” diye tarif 

edilmiĢtir. Bu ilmin ıstılahı, doğuĢu, kuruluĢu, kurucusu, tarihsel geliĢimi, temel prensipleri ve 

usulleri, etik kuralları hakkında geniĢçe bilgi verilmiĢtir.6 

Îcî (ö. 756/1355) ile Çârpurdî (ö. 746/1346) arasındaki yazıĢmanın konusu; Kur‟ân-ı 

Kerîm‟de, Bakara Sûresi; 2/23. ﴾ِٔ ٍِْثِي  ِْ ٍِ َّب َفْأُر٘ا ِثُسَ٘سٍح  َْب َعَيٚ َعْجِذ َّـضَّْىـ ََّب  ٍِـ ٍْٝت  ٌْ ِفٚ َس ْْـُزـ ُْ ُم َِٗإ ﴿ âyetine ve 

                                                           
1 Kal‟acî Prof. Dr. Muhammed Ravvâs, Kuneybî Dr. Hâmid Sâdık, Mu‟cemü Lüğati‟l-Fukahâ, s. 160, 405, 

“Cidâl” ve “Mücâdele” md., Dâru‟n-Nefâis, 2. Baskı, 1408/1988, Beyrut – Lübnan. 
2  Erdoğan, Mehmet, Fıkıh ve Hukuk Terimleri, s. 68, “Cedel” md., Ensar NeĢriyat, 6. Baskı, Ġstanbul, Kasım 

2016.  
3  Yavuz, Yusuf ġevki, “Cedel” md, DĠA, VII, s. 208 vd., Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları, Ġstanbul 1993. 
4  Kal‟acî, Kuneybî, age, s. 198, “Hilâf” md. 
5  Erdoğan, Mehmet, age, s. 192, “Hilâf” md. 
6  Özen, ġükrü, “Hilâf” md., DĠA, XVII, s. 527 vd., Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları, Ġstanbul 1993. 
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özellikle ﴿ِٔ ٍِْثِي  ِْ ٍِ ﴾َفْأُر٘ا ِثُسَ٘سٍح   Ģeklinde geçen ibâreye ZemahĢerî‟nin (538/1144) Keşşâf‟ında 

yapmıĢ olduğu açıklama1 hakkında önce Îcî‟nin Çârpurdî‟den bilgi edinmek istemesidir. 

Âyetin manası Ģöyledir: “Eğer kulumuz (Muhammed)‟e parça parça indirdiğimiz Kur‟ân‟dan 

şüphe içinde iseniz, haydi onun ayarında bir sûre getirin!” Bu mektuba cevaben Çarpurdî 

sert, kaba ve biraz da çetrefilli bir cevap yazınca Îcî bundan hoĢlanmamıĢ, kızmıĢ ve reddiye 

yazmıĢtır. Bunun üzerine de Çârpurdî‟nin oğlu Ġbrahim Çârpurdî, babasını desteklemek 

amacıyla Îcî‟ye cevaben bir reddiye yazmıĢtır. Bu mektupların ve karĢılıklı yazıĢmaların 

hepsi, Sübkî‟nin (ö. 771/1370) Tabakât‟ında, Îcî‟nin hal-tercemesi hakkında bilgi verdiği 

kısımda zikredilmiĢtir.2 

Doğum tarihlerini esas aldığımızda, baba Çârpurdî (664/1265), Îcî‟den (680/1281) 16 

yaĢ daha büyüktür. Aralarında daha sağlıklı karĢılaĢtırma yapabilmek için, Çârpurdî ile Îcî‟nin 

ve tefsirdeki görüĢü üzerinde tartıĢtıkları ZemahĢerî‟nin hayatlarını tarihî kronolojiye göre ve 

kısaca ele alalım: 

A. ZemahĢerî, Çârpurdî ve Îcî‟nin Kısaca Ġlmî Hayatları 

Önce ZemahĢerî ile baĢlayalım: 

1. ZemahĢerî, Cârullâh Muhammed b. Ömer: Türk veya Fars asıllı âlimlerden 

olduğu söylenmiĢ, tefsir, kelâm, hadis ve dil alanlarında yetiĢmiĢtir. 27 Recep 467 (18 Mart 

1075)‟de Harizm‟in ZemahĢer kasabasında doğmuĢtur. Burası, Selçuklu Ġmparatorluğu 

sınırları içinde yer alan ancak sonraları imparatorluktan kopan bir bölgedir. Babasından 

sonra ilk ders aldığı hocası Mutezile‟den Mahmûd b. Cerîr ed-Dabbî, ZemahĢerî‟nin de 

Mutezilî olmasının sebebidir. Daha sonra Horasan, Isfahan, Buhârâ ve Bağdat‟a giderek 

oralarda çok sayıda âlimden ilim tahsil etmiĢtir. Mekke‟de uzun süre kalıp Keşşâf adını 

verdiği tefsirini Harem-i Ģerîf‟de Kâbe‟nin yanında yazdığı için “Allah‟ın komĢusu” 

manasında “Cârullâh” lakabını almıĢtır. Bir dirâyet tefsiri sayılan Keşşâf‟da ZemahĢerî, 

Kur‟ân‟ın dil, edebiyat ve belâğat özelliklerine ağırlık vermiĢtir. Fıkıhta Hanefî mezhebini 

benimsemiĢtir. Akâid‟de Mutezilî olduğunun en bâriz delili Kur‟ân-ı Kerîm‟i 

“mahlûk/yaratılmış” sayması ve tefsirine baĢlarken )ُاىحَذ هلل اىزٙ خيق اىقشآ( “Kur‟ân‟ı 

yaratan Allah‟a hamd olsun ki! …” ibâresini kullanmıĢ olmasıdır. Bu nedenle Ehl-i sünnet 

ulemâsı tarafından çok eleĢtirilmiĢtir. Bu eleĢtiriyi baĢta Îcî olmak üzere kendisinden nakilde 

                                                           
1 Bkz: ZemahĢerî, Cârullâh Ömer, Keşşâf, I, 81-82. 
2 Sübkî, Tâceddîn Ebû Nasr Abdülvehhâb b. Ali b. Abdülkâfî, Tabâkâtü‟ş-Şâfiiyyeti‟l-kübrâ, V, 254-272; 

ġevkânî, el-Bedrü‟t-tâli‟, I, 326-327; Dayfullah b. „Îd b. Sâlih er-Rufâ‟î, Tahkîku‟t-Tefsîr fî Teksîri‟t-Tenvîr 
li‟l-Îcî (dirâse ve tahkik, Y.L. Tezi), s. 26. 
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bulunan müfessirler de yapmıĢlardır. ZemahĢerî‟nin tefsir, belâğat, edep, hadis, lügat, tarih, 

Arapça gramer ve sözlük alanlarında çok sayıda eserleri vardır.1 

2. Çârpurdî, Ebü‟l-Mekârim Fahrüddîn Ahmed b. el-Hasen b. Yusuf: Ġlhanlı 

Devleti döneminde ve topraklarında yetiĢmiĢ olan Çârpurdî, ġâfiî fakihi ve bir dil âlimidir. 

Arran bölgesinin Çârpurd (Cârburd) adlı yerine nispet edilir ve muhtemelen burada, 

664/1265 tarihinde doğmuĢtur. Tebriz‟de ilim tahsil etmiĢtir. Ders aldığı hocalarının 

baĢında, döneminde Ġlhanlı Devleti‟nin ġîrâz‟da baĢ kadılığını icrâ eden Kadı Beydâvî gelir. 

Fıkıh, usûl-ü fıkıh, dil-lügat, sarf-nahiv ilimlerine dâir yazdığı eserlerinin yanında, 

ZemahĢerî‟nin tefsiri üzerine Hâşiyetü‟l-Keşşâf‟ı2 ve Kadı Beydâvî‟nin usûl-ü fıkha dâir el-

Minhâc‟ı üzerine yazdığı es-Sirâcü‟l-Vehhâc fî Şerhi‟l-Minhâc‟ı meĢhurdur. Çârpurdî, 

Ramazan 746 (Ocak 1346)‟da (Îcî‟nin vefatından 10 yıl önce) Tebriz‟de vefât etmiĢtir.3 

AĢağıda zikredeceğimiz üzere, Çârpurdî ile Îcî‟yi karĢı karĢıya getiren de Keşşâf‟daki 

mezkûr meseledir. 

3. Adudüddîn el-Îcî: Ġran topraklarında kurulmuĢ olan Moğol/Ġlhanlı Devleti 

döneminde ġîrâz‟ın Îc kasabasında 680/1281 yılında doğmuĢtur. Ġlk tahsilini babasından 

aldıktan sonra ġîrâz‟a ve yeni kurulmuĢ olan Ġlhanlı Ģehri Sultâniye‟ye gitmiĢ, Vezir 

ReĢîdüddîn Fazlullah‟ın himâyesine girmiĢtir. Bu Ģehirlerde hem müderrislik hem de kadılık 

yapmıĢtır. Îcî, fıkıhta ġâfiî, itikatta EĢ‟arî‟dir. Babasından, Kubüddîn ġîrâzî‟den, Zeyneddîn 

Henkî‟den dersler almıĢtır. Hocaları arasında Fahreddîn Çârpurdî‟nin de olduğu söylense de 

bu kesin değildir. Îcî‟nin fürû-u fıkıhta eseri yoktur. Bunun dıĢında; usûl-ü fıkıh, münâzara-

cedel, kelâm-akâid, dil-belâğat, ahlâk-siyaset alanlarında te‟lif, Ģerh ve hâĢiyeler olarak çok 

sayıda eseri vardır. Tefsirde ise; önce Hâşiye ale‟l-Keşşâf‟ını4, sonra da Tahkîku‟t-Tefsîr fî 

Teksîri‟t-Tenvîr‟ adını verdiği tefsirini yazmıĢtır. Her iki eser de hâlâ yazma/mahtût haldedir. 

                                                           
1 ZemahĢerî, Keşşâf, I, 7-9 (tercümetü‟l-müellif); Ġbn Hallikân, Vefeyâtü‟l-Âyân, V, 168; Ziriklî, Âlâm, VIII, 55; 

Bilmen, Ömer Nasûhî, Büyük Tefsir Tarihi, I, 471; Özel, Ahmet, Hanefî Fıkıh Âlimleri, s. 68-69; Yüce, Nuri, 
“Zemahşerî”, ĠA, XIII, 509-514; Öztürk Mustafa, Mertoğlu Mehmet Suat, “Zemahşerî”, DĠA, XLIV, 235-238; 
Yılmaz, Nedim, Adudüddîn el-Îcî ve Tefsirindeki Metodu, (Doktora tezi, danıĢman: Doç. Dr. Ali Özek, MÜ, 
SBE, Ġlâhiyat Bölümü, Tefsir-Hadis Anabilim Dalı, Ġstanbul, 1989), s. 79. 

2 Çârperdî‟nin bu haĢiyesinin yazma nüshaları Ģu kütüphanelerde bulmak mümkündür: Süleymaniye Ktp, Fatih 
no: 358, 572, 573; Lâleli, no: 328; Hacı Mahmud Efendi, no: E 65/3; Damat Ġbrahim PaĢa, no: 162-163; Serez, 
no: 327. Bkz: Özel, Ahmet, age, s. 421. 

3 Sübkî, age, V, 4-9, 254; ġevkânî, age, I, 47; Ġbn Hacer, ed-Dürerü‟l-Kâmine, I, 123-124; Kehhâle, Ömer Rızâ, 
Mu‟cemü‟l-Müellifîn, I, 198; Brockelmann, GAL, I, 245, 370-371; Özel, Ahmet, age, s. 420-421; ġener, 
Mehmet, “Çârperdî”, DĠA, VIII, 230. 

4 Îcî‟nin yazmıĢ olduğu bu hâĢiye tefsir 389 varak olup, Süleymaniye Kütüphanesi, BeĢirağa, no: 113‟de 
bulunmaktadır. Bkz: Yılmaz, Nedim, age, s. 45-47; Görgün, Tahsin, age, s. 413. 
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Çârpurdî‟ye yazdığı mezkûr mektubun da tefsirle ilgili olduğu görülmektedir. Îcî, 15 

Ramazan 756 (23 Eylül 1355) tarihinde Direymiyân Kalesi‟nde hapiste iken vefât etmiĢtir.1 

Îcî, Hâşiyetü‟l-Keşşâf‟nı, kütüphanede bulunan yazma nüshasında Ahzâb Sûresi‟nin 

sonundaki ferâğ kaydından anlaĢıldığına göre, 702/1302 yılında ÇarĢamba günü 

tamamlamıĢtır. Bu tarihte Îcî henüz 22 yaĢında ve ġîrâz‟dadır.2 Tahkîku‟t-Tefsîr adlı tefsirini3 

ise 723/1323 yılında Cemâiye‟l-âhir ayında yani 43 yaĢında iken ve vefatından 33 yıl önce, 

Ġlhanlı Devleti‟nin baĢkenti Sultâniye‟de müderrislik ve kadılık yaparken tamamlamıĢtır. Her 

iki eserin yazım tarihleri arasında 21 yıllık zaman aralığı vardır. Çârpurdî‟ye yazmıĢ olduğu 

söz konusu mektubunun tarihini henüz tespit edemedik. 

 

B- Her Üç Müfessirin Tefsirlerinde Âyetin Ġlgili Kısmının Açıklaması 

Her üç tefsire de müelliflerinin vefât tarihlerini esas alarak bakalım: 

1- ZemahĢerî‟nin Keşşâf‟ından baĢlayalım. Bu tefsirde Bakara; 2/23. âyetin ilgili 

kısmını ZemahĢerî Ģöyle açıklamıĢtır:4 

Âyette ﴿ِٔ ٍِْثِي  ِْ ٍِ﴾  Ģeklindeki câr-mecrûr ibâresi, yine öncesinde geçen ﴿ُسَ٘سٍح﴾  kelimesine 

te‟alluk eder ve onun sıfatı durumundadır. Yani bu durumda mana; “Onun (Kur‟ân‟ın) 

benzerinden olan bir sûre getirin, yapın” Ģeklinde olmaktadır. ﴾ِٔ ٍِْثِي  ِْ ٍِ ﴿ ibâresindeki “hî-hüve” 

zamiri; 1- ya ﴿َْب َّـضَّْىـ ﴾ٍب   ibâresine yani “İndirdiğimiz Kur‟ân”a,  2- ya da ﴿َّب ﴾َعْجِذ  ibâresine yani 

“Kulumuz (Muhammed)”e râcîdir. (Yani âyette bir benzerinin getirilmesi istenen Ģey; ya 

Kur‟ân‟ın bizzat kendisi ya da onun kendisine indirildiği Hz. Muhammed‟dir). Ayrıca ﴿ ِْ ٍِ
﴾ِٔ ٍِْثِي  câr-mecrûr ibâresinin ﴾َفْأُر٘ا﴿ “Haydi getirin” fiiline ta‟alluk etmesi de câizdir. Bu durumda 

âyetteki “hî” zamiri de ﴿اىَعْجِذ﴾  kelimesine yani “Hz. Muhammed”e râcî olur. 

Eğer sen; “Âyetteki misli/benzeri‟nden maksat nedir ki? Ġnsanlardan (onlara meydan 

okunarak) bu mislin bir benzerini getirmeleri isteniyor” diye sorarsan, sana cevabım Ģudur: 

“Bunun manası Ģudur: 1- Kur‟ân gibi nazmındaki güzelliğe ve üstün seviyeye sahip, enteresan 

beyân özelliklerini taĢıyan bir kitabın sûrelerinden sadece birinin bir benzerini yapıp getirin, 
                                                           
1 Sübkî, age, V, 254; Ġbn Hacer el-Askalânî, ed-Dürerü‟l-Kâmine, III, 322-323 (trc no: 2278); ġevkânî, 

Muhammed, el-Bedru‟t-Tâlî‟, I, 327; Cürcânî, Seyyid ġerîf, Şerhu‟l-Mevâkıf li‟l-Îcî, I, 3-4; Süyûtî, Celâleddîn, 
Buğyetü‟l-Vu‟ât, 296; Ziriklî, Â‟lâm, IV, 66; Kâtip Çelebî, Keşfü‟z-Zünûn, II, 1853; Bilmen, Ömer Nasûhî, 
age, II, 565-566; Yılmaz, Nedim, Adudüddîn el-Îcî ve Tefsirdeki Metodu (Dr tezi), s. 2-3; Görgün, Tahsin, “Îcî, 
Adudüddîn”, DĠA, XXI, 410-414; Yavuz, Yusuf ġevki, “el-Akâidü‟l-Adudiyye”, DĠA, II, 216; Sinanoğlu, 
Mustafa, “el-Mevâkıf”, DĠA, XXIX, 422-424; Özel, Ahmet, Hanefî Fıkıh Âlimleri, s. 618-620; Dayfullah er-
Rufâ‟î, age, s. 13, Haliloğlu Hasan, Ebü‟l-Berekât Nesefî ve Adudüddîn Îcî, İlmî Hayatları ve Eserleri, s. 164, 
168-169, Gece Kitaplığı Yayınları, 1. Baskı, Ankara, Ağustos 2020. 

2 Îcî, Hâşiyetü‟l-Keşşâf, Süleymaniye Kütüphanesi, BeĢirağa, no: 113, vr. 310a; Yılmaz, Nedim, Adudüddîn el-
Îcî ve Tefsirdeki Metodu, s. 45-57; Görgün, Tahsin, “Îcî, Adudüddîn”, DĠA, XVI, 413. 

3 Süleymaniye Kütüphanesi, Damat Ġbrahim PaĢa, no: 134‟deki yazma nüsha. Bu, müellif nüshası olarak bilinir 
ve ketebe kaydına göre, 3 yıl sonra 726/1326‟da Zilkâde ayında istinsah edilmiĢtir. 

4 ZemahĢerî, Keşşâf, I, 81-82. 
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ortaya koyun. 2- Ya da (Hz. Muhammed gibi), hem bir beĢer hem bir ümmî ve hem de Arap 

olan, daha önce hiç kitap okumamıĢ (okuma-yazma bilmeyen), hiçbir âlimden/hocadan ders 

almamıĢ benzer bir kiĢi getirin. Aynı zamanda orada onun gibi bir benzerine ve nazirine 

yönelmeden bunu yapın.” Bu aynen, (Arapların önde gelen liderlerinden) Kaba‟serî denen 

adamın Haccâc‟a söylediği Ģu söze benzer: “Seni Emîr (Haccâc) gibi siyah ve grî1 birine 

göndereceğim.” Kaba‟serî burada söylediği bu sözle muayyen bir adamı Haccâc‟a denk 

göstermek istememiĢ, fakat Haccâc‟ın ne kadar güçlü-kudretli ve eli açık bir kimse olduğunu 

belirtmek istemiĢtir. 

Âyette geçen zamiri “münezzel”e yani “indirilen Kur‟ân”a râcî etmek daha doğru bir 

vecihtir. ġu âyetler bunun açık delilidir: “Haydi onun mislinden bir sûre yapıp getirin”2, “Siz 

de onun gibi on sûre getirin”3, “… Bu Kur‟ân‟ın bir benzerini ortaya koymak üzere insanlar 

ve cinler bir araya gelseler, birbirlerine destek de olsalar, Onun benzerini aslâ yapıp 

getiremezler.”4 Çünkü Kur‟ân‟ın en sahih üslupla geldiği, tertibinin (her türlü hatadan) selîm 

olduğu ortadadır. Âyetteki mezkûr zamiri “indirilen Kur‟ân”a râcî edersek, kelâm-ı ilâhînin 

(âyetin ibâresinin) tertibi burada daha güzel ve doğru olur. Çünkü burada söz konusu olan ve 

kastedilen Ģey; “indirilen Kur‟ân”dır, “Kur‟ân‟ın kendisine indirildiği Hz. Muhammed” 

değildir. Söz onun üzerine sevk olunmakta (âyetin ibâresinin akıĢı ondan bahsetmekte), 

onunla bağlantılı olmaktadır. Bu nedenle; zamiri Kur‟ân‟dan ayırmamak, baĢka Ģeye ircâ 

etmemek burada Kur‟ân‟ın hakkıdır ve daha doğrudur. 

Sen görmez misin? Mana aslında Ģöyledir; “Kur‟ân‟ın Allah katından geldiğine Ģüphe 

ediyorsanız, ona benzer ve onunla aynı cinsten olan (küçük) bir parçasını da siz yapıp ortaya 

koyun!” Eğer mezkûr zamir, (Kur‟ân‟a değil de) Hz. Peygamber‟e râcî olsaydı, mananın Ģöyle 

olması gerekirdi; “Eğer siz Hz. Muhammed‟in kendisine vahyin indirildiğinden Ģüphe 

duyuyorsanız, öyleyse onunki gibi siz de bir Kur‟ân getirin!” Çünkü onlar (Mekke müĢrikleri) 

çok büyük bir topluluk olarak muhatap alınsalar ve (meydan okunarak) onlardan, içlerinden 

birinin (Hz. Muhammed‟in) getirdiği (Kur‟ân‟ın) sadece bir parçasını getirmeleri istenseydi, 

“Ġçlerinden sadece bir kiĢi çıksın ve yine bir nefer olan Hz. Muhammed‟in getirdiğinin bir 

benzerini getirsin!” ifadesinden daha uygun ve beliğ bir meydan okuma olurdu. Çünkü ayrıca 

böyle bir yorum ve tefsir, âyetin devamı olan; ﴿ٌْ ََٖذاَءُم ﴾َٗاْدُع٘ا ُش  “Haydi şâhitlerinizi 

(yardımcılarınızı) da getirin (ve onlardan destek alın)!” ibâresine daha uygun olmaktadır. 

                                                           
1 Burada kullanılan edhem (siyah) ve eĢheb (grî) kelimeleri Haccâc için övgü ifadeleri olsa gerektir.  
2 Bakara; 2/23. 
3 Hûd; 11/13. 
4 İsrâ; 17/88. 
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“Şühedâ” kelimesi; “olaya hazır bulunup gören ve Ģâhitlik eden kiĢi” manasında “Ģehîd”in 

çoğuludur. 

2- Çârpurdî‟nin Hâşiyetü‟l-Keşşâf‟ı:1 Çârpurdî‟nin adı geçen müteĢâbih âyet 

hakkındaki görüĢü Hâşiyetü‟l-Keşşâf‟‟da açıklanmıĢ olsa da, bu Hâşiye‟de metin ve hâĢiye iç 

içe geçmiĢ ve karıĢık olduğundan dolayı, biz Çârpurdî‟nin görüĢlerini aĢağıdaki (Îcî‟ye) 

yazmıĢ olduğu mektuplardan hareketle incelemeye çalıĢacağız. 

3- Îcî‟nin Hâşiyetü‟l-Keşşâf‟ı: Îcî aĢağıda zikredeceğimiz üzere ilgili âyeti ve 

ilgili kısmını bizzat kendi tefsirinde açıkladığı için, biz onun tefsirini esas alacağız. 

Hâşiye‟sine ihtiyaç duyulduğunda müracaat edilebilir. 

4- Îcî‟nin Tahkîku‟t-Tefsîr‟inde der ki: 2 

 ﴾ِٔ ٍِْثِي  ِْ ٍِ َّب َفْأُر٘ا ِثُسَ٘سٍح  َْب َعَيٚ َعْجِذ َّـضَّْىـ َّب  ٍِـ ٍْٝت  ٌْ ِفٚ َس ْْـُزـ ُْ ُم َِٗإ ﴿ Bu âyetin önceki âyetlerle 

iliĢkisi (vechü‟l-münâsebe) hakkında denir ki; Allah Teâlâ, vahdâniyetine vurgu yapıp buna 

dâir delillere değindikten sonra, Hz. Peygamber‟in (s.a.s.) nübüvvetini ispat için hüccet 

getirmiĢtir. Halbuki Ģöyle demek daha evlâ olurdu: “Hz. Peygamber, Mekke halkına; Kur‟ân-ı 

Kerîm‟in büyük bir hidâyet rehberi olduğuna, münâfıkların da bunu reddedip karĢı 

geldiklerine, onlara iki dünya saadetlerini temin edeceğine ve iki dünya Ģekâvetinden 

koruyacağına dâir Bakara Sûresi‟nin baĢ taraflarındaki âyetleri okumuĢtu. Bu da Kur‟ân‟ın 

Allah‟tan gelen ve Resûl‟üne indirilen bir kitap olduğunu ispat etmeyi gerektiriyordu. Bu 

nedenle devamında; Kur‟ân‟ın hak olduğunu ispat eden, Hz. Muhammed‟in Peygamberliğini 

te‟yîd eden bir sonraki âyette; 1- ﴿ِٔ ٍِْثِي  ِْ ٍِ َّب َفْأُر٘ا ِثُسَ٘سٍح  َْب َعَيٚ َعْجِذ َّـضَّْىـ َّب  ٍِـ ٍْٝت  ٌْ ِفٚ َس ْْـُزـ ُْ ُم ﴾َِٗإ  “Eğer 

kulumuza parça parça indirdiğimiz Kur‟ân‟dan şüphede iseniz, haydi onun misli bir sûre 

getirin” denilmiĢtir.” Eğer burada kastedilen Ģey onların murâd ettikileri gibi olsaydı, buna 

daha uygun ve lâyık Ģekilde âyet Ģöyle olmalıydı: 2-  َُْـضَِّه عيٞٔ فأر٘ا ٍِِ حقٞقخ أٍش اى "ٗإُ مْزٌ فٚ شلٍّ 

ٍُ ٍثِئ" ثئّسب  “Eğer kendisine vahiy indirilen Hz. Muhammed‟in peygamberliği hususunda 

şüphe ediyorsanız, haydi sizler de O‟nun gibi (Rabb‟inden vahiy alabilen) bir insan getirin!” 

Bizim getirdiğimiz iddianın (âyet ile kastedilen mananın 1. ihtimal olduğunun) hüccet yönü 

Ģudur: Kur‟ân‟ın fesâhatının ve belâğatının mucize oluĢu. Kendilerine meydan okunan ve 

(Kur‟ân‟ın bir benzerini) getirmeleri istenen herkes gerçek Arap3 idiler. Sanatın ve belâğatın 

zirvesindeki kiĢilerden olup, indirilen Kur‟ân‟a da tamamıyla karĢı idiler. Eğer Kur‟ân, Allah 

katından indirilen bir kelâm olmasaydı, mezkûr kimseler (ellerine geçirmiĢ oldukları bu fırsatı 

iyi değerlendirerek) mutlaka, üslûbu ve tertibindeki bu güzelliğe sahip benzer (ve mûciz) bir 

                                                           
1 Îcî, Hâşiyetü‟l-Keşşâf, Hacı BeĢirağa Kütüphanesi, no. 70, vr. 29a-31b. 
2 Îcî, Adudüddîn, Tahkîku‟t-Tefsîr, fî Teksîri‟t-Tenvîr, Köprülü Fâzıl Ahmet PaĢa, no: 50. vr. 19b-20a. 
3 Sonradan AraplaĢmıĢ (el-Arabü‟l-mütearribe) değil de, aslen Arap (el-Arabü‟l-âribe) idiler. 
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kitap ortaya koyabilirlerdi. Fakat bu sanat ve edebiyat ehli kimseler ellerinden gelen bütün 

çabalarını ortaya koymalarına rağmen, (değil Kur‟ân‟ın tamamı kadar bir kitabı), ondan 

sadece bir sûrenin mislini dahi ortaya koyamamıĢlardır. 

Âyette ﴿ّْـَضَه ﴾َأ  fiilinin değil de ﴿َّـضََّه﴾  fiilinin kullanılmıĢ olması; Kur‟ân-ı Kerîm‟in çeĢitli 

olaylar karĢısında tedrîcen/müneccemen indirildiği gerçeğini ifade eder. Bu da onların; ﴿ ْ٘اَل َى
ََْيًخ َٗاِحَذًح ُُ ُج ِٔ اْىُقْشآ ْٞ ﴾ُّـضَِّه َعَي  âyetinde ifade edildiği gibi, “Kur‟ân, Hz. Muhammed‟e bir defada ve 

toptan indirilmeli değil miydi!”1 Ģeklindeki itirazlarına ve Ģüphelerine verilmiĢ bir cevaptır. 

Kur‟ân‟ın bu Ģekilde peyderpey indirilmiĢ olması (akla ve vâkıaya) daha uygun ve lâyıktır. 

Çünkü toptan ve bir defada indirilmiĢ olsaydı eğer, o zaman; “Bizim Ģâirlerimizin ve 

hatiplerimizin geleneğinde böyle bir Ģeyi âniden bir defada ve topluca yapmak yoktur ki! Bu 

nedenle onlar Kur‟ân‟ın bir benzerini yapamamıĢlardır. (Yoksa mutlaka yaparlardı)!” diye 

itiraz edeceklerdi. Böylece, onlara hiç itiraz edemeyecekleri Ģekilde ve bağlayıcı bir hüccet 

ortaya konmuĢtur. 

Âyette geçen ﴿َّب ﴾َعْجِذ  “Kulumuz‟a” kelimesinden murad; Hz. Peygamber (s.a.s.) ve O‟nun 

ümmetidir. Burada ﴿َعْجِذ﴾  “Kul” kelimesinin, ﴿َّب﴾  “Biz/Allah” zamirine izâfe edilmiĢ olmasının 

sebebi; Hz. Peygamberi Ģânını onurlandırmak ve Allah‟ın hükmüne boyun eğme gerekliliğini 

hususiyetle vurgulamaktır. … 

Yine âyette geçen ﴿ِٔ ٍِْثِي  ِْ ٍِ﴾  kelimesi, öncesindeki  kelimesinin sıfatıdır, yani  ﴾اىسَُّ٘سِح﴿ 

ibâre ﴿ٍَ ٍِْثِو   ِْ ٍِ ٍَْخ  َّـضَّْىَْب)ِثُسَ٘سٍح( مَبِئ ﴾ب   Ģeklinde takdir olunur ve manası da; “İndirdiğimiz Kur‟ân‟ın 

benzerinden olan bir sûre (getirin)!” Ģeklinde olur. ﴿ِٔ ٍِْثِي  ِْ ٍِ﴾  deki “hî-hüve” zamiri de 

“Sûre”ye râcî olur, yani; "فٚ اىفصبحِخ ٗاىجالغِخ ُِ ٍََُبِثَيٍخ ِىْيُقْشآ  Fesâhat ve belâğat açısından“ "ِثُسَ٘سٍح 

Kur‟ân‟dakinin benzeri/dengi bir sûre (getirin)!” olur. 

 ﴿ِْ ٍِ﴾  Harf-i cerri; tebyîn ve teb‟îz manası ifade eder. (Kırâat imamlarından) AhfeĢ‟e 

göre; bu harf-i cerr, (burada) ziyâde‟lik içindir. Çünkü o, müspet cümlelerdeki “min” harf-i 

cerrinin ziyâde‟lik manası ifade etmesini câiz saydığı için, burada da böyle kabul etmiĢtir. 

Burada ﴿ِْ ٍِ﴾ , aynı zamanda “iptidâ/baĢlangıç” manası taĢır, çünkü “hî/hüve” zamirinden 

maksat, ﴿َّب ﴾َعْجِذ  “Kulumuz Hz. Muhammed‟dir. Yani bu durumda âyetin takdiri;  ثس٘سح مبئْخ"

"ًَ ٌْ ٝزعيٌ اىعي٘ ِّـٞبًّ ى ََِّ ٕ٘ عيٚ ِصفزٔ فٚ مّ٘ٔ ُأ ٍِ ُصذُٗسٕب  Hiçbir ilim tahsil etmemiş ve ümmî olan Hz. 

Muhammed gibi birinden sudûr eden bir sûre (yapıp getirin)!” Ģeklinde olmaktadır. Bu 

takdirde bu cümlenin, öncesindeki ﴿َفْأُر٘ا﴾  “Haydi getirin!” fiiline de bağlı olması câizdir. 

Zikredilir ki; âyetteki mezkûr “hî” zamiri, yine âyette geçen ﴿ٍَب﴾  “ism-i mevsûl”üne 

(yani, indirilen Kur‟ân‟a) râcî olursa, daha evlâ olur. Çünkü bu durumda mana, âyetin 
                                                           
1 Furkân; 25/32. 
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devamındaki ﴿ِٔ ٍِْثِي ﴾َفْأُر٘ا ِثُسَ٘سٍح   “O‟nun misli bir sûre yapıp getirin!” ibâresiyle ve diğer tehaddî 

âyetleriyle1 münâsip hale gelmiĢ olur. Bir kimse de Ģöyle diyerek (bu görüĢe itiraz edebilir): 

“Âyetteki “hî” zamirinin ﴿َّب ﴾َعْجِذ  “Kulumuz Muhammed”e râcî olması daha evlâdır, çünkü 

böylece âyetin zâhirinde (gereksiz yere) tekrara düĢülme zorunluluğu ortadan kalmıĢ olur.” 

Âyetin tertibinin ve nazmının bozulacağı endiĢesine/korkusuna gelince, bu lafzî bir meseledir 

(ve gereksiz bir endiĢedir). Biz, (burada lafza değil de) manaya bakıyoruz. “Çok sayıda bir 

topluluğun muhatap alınarak, kendi ırklarından ve milletlerinden biri olan (Hz. Muhammed) 

gibi birinin getirip ortaya koyduğu Kur‟ân‟ın benzeri bir kitap ortaya koymaları istenerek 

onlara meydan okunması (tehaddî), aslında bu Ģahıs (Hz. Muhammed) gibi sadece bir kiĢi 

içlerinden çıksın ve böyle bir Kur‟ân ortaya koysun, Ģeklindeki meydan okumadan daha beliğ 

olurdu” diye ortaya konan bir itiraz aslında tutarsızdır (gayr-i müsellem) ve bu nedenle kabul 

edilemez. Çünkü; onlardan bir nefer bunu yapabilirse hepsi de yapabilir, (bunu yapmalarına 

aklen ve fiilen bir engel kalmaz, demektir). … 

C- Îcî ile Çârpurdî Arasındaki YazıĢmalar ve Muhtevâsı 

Her iki müfessirimiz karĢılıklı birkaç defa yazıĢmıĢlar ve sonunda oğul Ġbrahim 

Çârperdî de araya girmiĢ ve babasını savunmak amacıyla Îcî‟ye reddiye göndermiĢtir. 

1- Îcî‟nin Çârpurdî‟ye Mektubu: 

Îcî‟nin Çârpurdî‟ye yazdığı mektubun yazma bir nüshası  عضذ اىذِٝ اإلٝجٚ إىٚ فخش ٍِِ )سسبىخ 
 adıyla Amasya Beyazıt Halk Kütüphanesi, no: 1849‟da vr 49b-50b‟de kayıtlı اىذِٝ اىجبسثشدٙ(

halde mevcuttur.2 ġâfiî mezhebi tabâkât müelliflerinden Sübkî meĢhur eserinde3 bu yazıĢma 

mevcuttur ve Ģu muhtevadadır: 

Kadı Adudüddîn Ģu muhtevada bir mektubu yazıp (Çârperdî‟ye) gönderdi: 

“Ey yol gösteren hidâyet rehberleri (kova burçları), karanlığı aydınlatan kandiller, Dücâ 

yıldızları!4 Allah‟ın selamı sizlere olsun, Allah sizlere can sağlığı versin, yüzünüzü her dâim 

güldürsün! Allah bizlere de sizlere de Hakk‟ı bulmayı ve onu tahkik etmeyi nasip etsin! ĠĢte 

ben sizlerin ıĢığından iktibas etmeye, Hüdâ‟yı bulmak için ziyânızdan istifade etmeye 
                                                           
1 Bakara; 2/23, Hûd; 11/13, Ġsrâ; 17/88. 
2 Görgün, Tahsin, “Îcî, Adudüddîn”, DĠA, XVI, s. 414. 
3 Sübkî, Tabakâtü‟ş-Şâfiiyyeti‟l-Kübrâ, V, 254-272. 
4 Arapça metnin aslında geçen ٍَصبثَٞح اىذُّجبٝب أداَل ُٖذٙ ٗ َء اى  ibâresindeki َءأداَل  kelimesi; ٌ٘  kelimesinin çoğulu دى

olup “kova” manasına geldiği gibi, Astronomi ilminde gökyüzündeki “Kova Burcu” manası da taĢımaktadır. 
Kastedilen mana da; “Gökyüzünü aydınlatan ve yol gösteren Kova Burcu yıldızları” Ģeklinde olur. Ayrıca 
“kova” kelimesi, içi dolu suyu andırdığı için, susuzlara çare olup onların susuzluğunu gidermeyi de 
hatırlatmaktadır. Yine Arapça metinde geçen ٍَصبثَٞح اىذُّجب ٗ ibâresi de; “Karanlığı aydınlatan kandiller, 
yıldızlar” manası taĢımaktadır. Çünkü “dücâ”; gecenin zifiri karanlığı, demektir. Bkz: Cevherî, Sıhâh, s. 333 
ٌ٘، دال، ِدالٌء) md, s. 349 (ُدَجب، ُدَجٚ، َدَجب اىيُٞو) َٝبِجٚ ) md; Mutçalı, Serdar, Arapça-Türkçe Sözlük, s. 296 (دى ُدجب، َد
ٌ٘) md; s. 314 (اىيٞو  .md (دى
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çalıĢıyorum. Kusurlarımla ve eksikliklerimle imtihan oluyorum, ama eksikliklerimle 

aldanıyor değilim. (Yani; eğer Allah beni imtihan edecekse kusurlarımla etsin, gurur ve 

kibirle değil)! En kibar lisanımla ve kalbimin bütün incelikleriyle sizlere sesleniyorum:” 

Sevgilinin vâdisinde yaĢayan (ben garip dostuna) de, söyle! 

Ölümsüzler diyarı Cennetlerde sizlere selâm ve esenlik olsun! 

Serin ve hoĢ sularınızdan (geniĢ ilminizden) bizlere bol bol dökün (de içelim)! 

Çünkü bizler iyice susadık (ilminize ihtiyacımız var) ve aradığımız su (ilim) sizlerde! 

“Keşşâf‟ın sahibi ZemahĢerî‟nin aĢağıdaki açıklamaları bizlere pek kapalı geldi, 

buradaki edebî letâifi ve çekiĢmelerini bize açıklar mısınız?” 

“(Âyette iki vecih câizdir): 1- Âyetteki ﴿ِٔ ٍِْثِي  ِْ ٍِ﴾  câr-mecrûr, ﴿ُسَ٘سٍح﴾  kelimesine taalluk 

eder ve onun sıfatıdır. Yani manası;  ﴾ِٔ ٍِْثِي  ِْ ٍِ ٍَْخ   Kur‟ân‟ın mislinden olan bir“ ﴿ِثُسَ٘سٍح َمبِئ

sûrenin benzerini (getirin)!” demektir. “Hî-hüve” zamiri de ya ﴿َْب َّـضَّْىـ ﴾ٍب   “İndiridiğimiz 

Kur‟ân”a veya ﴿َّب ﴾َعْجِذ  “Kulumuz Muhammed”e râcîdir. 2- Ayrıca ﴿ِٔ ٍِْثِي  ِْ ٍِ﴾  câr-mecrûr‟unun 

﴾َفْأُر٘ا﴿  “Haydi yapıp getirin!” fiiline taalluk etmesi de câizdir ve bu durumda “Hî-hüve” zamiri, 

﴾اىَعْجِذ﴿  „e râcî olur. (KeĢĢâf) bu ikisinden 1. veçhe göre mezkûr zamirin, “İndiridiğimiz 

Kur‟ân”a râcî olması tasrîhan/açıkça câiz görürken, 2. veçhe göre, aynı zamirin aynı yere râcî 

olmasını telvîhan/dolaylı da olsa mahzurlu sayar. KeĢke bilebilsem, Ģu ikisi arasındaki fark 

nedir? 1- ﴾َْب َّـضَّْىـ ٍَب  ٍِْثِو   ِْ ٍِ ٍَْخ  َْب ِثُسَ٘سٍح﴾ -2 ,﴿َفْأُر٘ا ِثُسَ٘سٍح َمبِئ َّـضَّْىـ ٍِْثِو ٍب   ِْ ٍِ  Burada ince bir hikmet . ﴿َفْأُر٘ا 

ve manevî bir nükte var mı? Yoksa bu sırf gereksiz bir zorlama mı? Ya da bu tür bir Ģeyden 

uzak mı durulmalıdır? Yoksa bu, uzak bir ihtimal midir? Eğer buradaki kapalılığı kaldırıp 

Ģüphemi giderebilirseniz, bana uygun bir cevap verirseniz; “Rabbim size inĢallah bol ecirler 

versin!” diye dua ederim! …” 

Îcî‟nin Çârpurdî‟ye mektubu burada son bulmaktadır. Îcî anladığımız kadarıyla, 

yukarıda belirttiği mezkûr her iki cümle ve izah tarzı arasında herhangi bir fark olup 

olmadığını Çârpurdî‟ye sormakla, “aslında bu ikisi arasında bir fark yoktur” demek 

istemektedir ve ZemahĢerî‟nin bu konudaki izahlarını anlamsız ve gereksiz bir zorlama olarak 

görmektedir. Lafızlara dayanan bir farklılık olmadığı gibi, aslında manayı da etkileyecek bir 

fark olmadığını belirtmek istemektedir. Yine Îcî, Çârpurdî‟ye; “Eğer buradaki kapalılığı 

kaldırıp Ģüphemi giderebilirseniz” diye talepte bulunması aslında îmâlı bir taleptir ve âdeta; 

“ortada anlaĢılmayacak ve Ģüpheye mahal verecek Ģüpheli bir durum yoktur ki bana neyi izah 

edeceksiniz” diyerek, ZemahĢerî‟nin ortaya koyduğu ilgili ihtilafı gereksiz görmekte, yok 
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saymaktadır. AĢağıda göreceğimiz üzere, Çârpurdî de onun bu itirazlarına karĢı cevaplar 

verecektir. 

Îcî‟nin Çarpurdî‟den görüĢ sorarken dahî hakkında tartıĢtıkları âyette geçen  “Eğer 

indirdiğimiz Kur‟ân‟da şüphe içinde iseniz! …” ﴾َْب َّـضَّْىـ َّب  ٍِـ ٍْٝت  ٌْ ِفٚ َس ْْـُزـ ُْ ُم َِٗإ ﴿ “raybe-Ģüphe” 

lafzını kullanarak Ģiir beytinde edebî özelliğini ortaya koyduğunu görmekteyiz ki bu da ince 

bir sanattır: )فئُ سأُٝزٌ مشَف اىشٝجِخ(: “Eğer Ģüpheyi kaldırıp yok etmek isterseniz, …” 

2- Çârpurdî‟nin Îcî‟ye cevabı: 

Sübkî, Fahreddîn Çârpurdî‟nin Îcî‟ye cevabını Ģöylece zikreder:1 

Not: Çârpurdî‟nin Îcî‟ye verdiği cevabı açıklamadan önce Ģu açıklamanın yararlı 

olacağını düĢünmekteyiz: Âyet üzerindeki tartıĢma, âyette geçen ﴿ِٔ ٍِْثِي  ِْ ٍِ﴾  ifadesiyle ve bu 

ifadede geçen “hî-hüve” zamiriyle neyin ve kimin kastedildiği üzerinden yürütülmektedir. 

Devamındaki açıklamalar, bunu saf-nahiv ilmi açısından delillendirilmesi ve 

gerekçelendirilmesidir. ZemahĢerî‟nin bu tartıĢmayı zaten yaptığını gördük. Îcî bu tartıĢmayı 

gereksiz görmekte ve direkt kastedilen mananın sadece “indirilen Kur‟ân” olduğunu 

belirtmektedir. Diğer ihtimali yani “Kur‟ân‟ın kendisine indirildiği kulumuz Hz. Muhammed” 

olduğu ihtimalini gereksiz görmekte, âyetin lafzına, sibâk ve siyâkına uygun bulmamaktadır. 

Çârpurdî ise, Îcî‟nin yaptığı bu tercihin hiçbir araĢtırma yapılmadan yapılan bir tercih 

olduğunu belirtmekte ve buna itiraz etmektedir. Çârpurdî‟nin verdiği cevap bu ön bilgiler 

doğrultusunda okunursa daha doğru olur, kanaatindeyiz. 

Çârpurdî, Îcî‟ye cevaben Ģunları yazmıĢtır:2 

“Asîl olan ile dahîl olanı,3 bu ikisi arasındaki farkı ve ikisinden hangisinin daha 

edhal/müphem olduğunu öğrenmek ve bilgi almak amacıyla Îcî‟nin; “keĢke bilseydim” 

demesini ben Ģöyle anlarım ve açıklarım: Bunu temenni eden kiĢi (Îcî) sanki temennisini 

gerçekleĢtirmiĢ ya da hiç aslını araĢtırmadan baĢtan tercihini yapmıĢ (gibi)dir. Hiç Ģüphe yok 

ki; burada lafız ve mana açısından hiçbir fark ve önem olmadığını söylemek aslında 

zorlayarak ve tahakküm yaparak (manayı) tahsis etmenin (yani her iki manadan birini delilsiz 

ve gereksiz yere tercih etmenin) tâ kendisidir. Aslında (tahsis yoluyla) müphemliği ortadan 
                                                           
1 Sübkî, age, I, 255. 
2 Sübkî, age, I, 255. 
3 Asîl, dahîl, edhal: Âyette “hî-hüve” zamiriyle kastedilen Ģey; 1- “İndirilen Kur‟ân”, 2- “Kur‟ân‟ın kendisine 

indirildiği kulumuz Hz. Muhammed” olmak üzere iki ihtimalden biriydi. Çârperdî muhtemelen bunlardan 
ilkine; asıl ve tercih edilen görüĢ manasında “asîl” demekte, ikincisine; sonradan eklenen ve pek tercih 
edilmeyen görüĢ manasında “dahîl” demekte, her ikisinden hangisinin daha zayıf, müphem ve tercih edilmeyen 
görüĢ olduğu manasında da “edhal” ifadelerini kullanmıĢtır, diye tahmin ediyoruz. 
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kaldırmak; küll‟ün cüz‟ünü açıklamak suretiyle birçok kiĢi için vuzuha sebep olmak demektir. 

Madem durum böyleyse, her Ģey apaçık ortadayken (alel-beyân) ve hiç yere, tahsis yapmanın 

anlamı ve gereği nedir ki? (Buna hiç gerek yoktur). Öyleyse (ey Îcî), boĢ yere izah yapmaktan 

(keĢif) gel gönüllüce vazgeç, daha da ilerisi, önce anlamıĢ gözüküp sonra bundan geri 

dönmekten (istidrâk ve istikĢâf) de vazgeç. AraĢtırdığı ve tahkik ettiği iddiasıyla hakikatten 

uzaklaĢarak (iki manadan birinde) tahsis yapmak; aslında sadece uzman/habîr bir kimsenin 

basit bir yanılması değil, aynı zamanda çölde yol gösteren rehberin bizzat kendisinin yolunu 

kaybetmesidir.” 

Çârpurdî, Îcî‟yi eleĢtirmeye Ģöyle devam etmektedir: 

“Yine âyetteki ﴿َْب ﴾َّـضَّْى  fiili ile ﴿َْب ّْـَضْى ﴾َأ  fiili arasında mana farkı olduğunu söylemek, ilkinin 

asîl, ikincisinin dahîl olduğunu belirtmek de aslında bir ayak sürçmesidir, yanılmadır 

(zorlamadır). Âyetteki  ﴿ِْ ٍِ﴾  harf-i cerr‟inin tebyîn ve tayîn için olduğu aynı Ģeydir. Âyetteki 

mezkur iki fiilin manası hakkında söylenenler, harf-i cerr‟in manası hakkında tebyîn, tayin, 

teb‟îz, ziyâdelik için olduğu Ģeklindeki açıklamalar da aslında birbirinin aynıdır. Bu; 

“Birbirine eĢit kız kardeĢleri önce çırılçıplak soymak, sonra da onları bir çukura gömüp 

üstlerini toprakla örtmek” demektir. (Yani değiĢen hiçbir Ģey olmamıĢtır, her iki durumda da 

bu kızların üzerleri örtülüdür, yapılan ameliye boĢ yere yorulmaktan ibarettir).” 

Devâmında Çârpurdî, Îcî‟ye yine onun yaptığı gibi bir Ģiir beytiyle cevap vermiĢtir: 

Neyi ve kimi kastettiğini açıkça söyle, kinâyeli konuĢma! 

Çünkü üstü kapalı lezzetlerin hiçbir tadı ve hayrı yoktur! 

Ben, kasidelerimle (sadece) düĢmanlarımı zehirleyen bir kimseyim!1 

Kasîdelerin en Ģerlisi ve kötüsü üstü kapalı olup, manası anlaĢılamayanlarıdır! 

Çârpurdî mektubunu; “Âlemlerin Rabbi olan Allah‟a hamdolsun! Efendimiz Hz. 

Muhammed‟e ve O‟nun âline salât ve selâm olsun!” diyerek bitirir. Sonunda mektubu 

yazanın; kendisi Hasan oğlu Ahmed (Fahreddîn) Çârperdî olduğunu belirtir. 

Mektubunda Çârpurdî‟nin anlaĢılması çok zor, girift, çetrefilli, mecaz ve kinayelerle 

dolu, ayrıca Îcî‟yi tahkir edici, incitici bir üslup kullandığı açıktır. AĢağıda göreceğimiz üzere, 

                                                           
1 Çârpurdî burada Îcî‟ye seslenerek; kendisine karĢı açık ve net olmasını, kinâyeli-îmâlı Ģiir, ve sözlerin, zâhiren 

methedip aslında zemmetmenin sadece düĢmana karĢı yapılabileceğini, bunun dosta karĢı yapılmasının hiç 
uygun olmadığını belirtmiĢtir. Buradan da anlıyoruz ki bizim Îcî‟nin baĢta medih dolu zannettiğimiz 
kasidesinde Çârpurdî zemmetme ifadeleri sezmektedir. 
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Îcî‟nin bu mektup hakkındaki kanaati ve eleĢtirileri de bizim bu düĢüncemizin açık delilidir. 

Bu nedenle, Çârpurdî‟nin bu mektubunu anlamaya çalıĢırken hata etmiĢ olma ihtimalini de 

belirtmek isteriz. 

Ayrıca Çârpurdî, Îcî‟ye cevap yazarken onun ifadeleri içinden benzer kelimeleri seçerek 

karĢılık verdiği görülmektedir ki bu da bir maharet ve edebî beceri sayılmaktadır. ġöyle ki: 

Îcî: ٙفيٞذ شعش   Çârpurdî: ََُّْٚز ُّ اى  رَّْٚ اىشع٘س،   اشعش ثأ

Îcî: ٌٗأىَْٖب اىحقَّ ثـزحقٞقٔ ٗإَّبم Çârpurdî: َُزَّْٚ ٝحّقق ثج٘د ٍب ٍْٖب ُّ اى  اشعش ثأ

Îcî: ٌٗأىَْٖب اىحقَّ ثـزحقٞقٔ ٗإَّبم Çârpurdî: ٗإُ سٌٝ ٍب ٝعْٚ ثبىزحقٞق فٞٔ ٗاألخّص 

Îcî: فئُ سأُٝزٌ مشَف اىشٝجِخ  Çârpurdî: اّزفبء اىفبئذح اىيفظٞخ ُّ  ٗال ٝسزشاة أ

Îcî: ثـحذ ٌٌ  ٝجعو اىزخصٞص رحنًَب :Çârpurdî  أٗ ٕ٘ َرـحنُّ

Îcî: ٗإٍبطَخ اىشُّـجٖخ   Çârpurdî: ًفئُ سفع اإلثٖب 

Îcî: ِحنٌَخ أٗ ّنزٌخ ٍعَّْ٘ـٌخ َّ  اىفبئذح اىيفظٞخ ٗاىعبئذح اىَعّْ٘ٝخ :Çârpurdî ٕٗو ثـ

Îcî: مشَف اىشٝجِخ Çârpurdî: ٍُجبّجًب ااِلسزذساك مَب فٚ االسزنشبف   اىنشف صفحًب 

Yaptığımız bu karĢılaĢtırma sonucu, Çârpurdî‟nin mahareti açıkça görülmektedir. 

Çârpurdî‟nin mektubunda metin içinde geçen  فئُ سفع اإلثٖبً ْٝصت اىجعض ىينثٞش اىجبقٚ خجش ٍب(
 ibâresini biz yukarıda, “Aslında (tahsis yoluyla) müphemliği ortadan ٗضحٔ ثفزح جضء اىَعْٚ(

kaldırmak; küll‟ün cüz‟ünü açıklamak suretiyle birçok kiĢi için vuzûha sebep olmak 

demektir” diye anlamıĢtık. Bu cümleyi aynı zamanda bir nahiv kuralını anlatan nahvî bir 

cümle olarak anlamak ve Çârpurdî‟nin bu cümleyi her iki manada da kullandığını tahmin 

etmek mümkündür ki bu da ince bir sanattır. Çünkü cümlede; merfû, nasb, haber, fetha gibi 

gibi nahiv ilmi ıstılahları geçmektedir. 

3- Îcî‟nin Çârpurdî‟ye karĢı cevabı:1 
Îcî, Çârpurdî‟ye toplam 10 maddeden oluĢan bir reddiye yazmıĢtır. Bunları Ģu Ģekilde 

sayabiliriz: 

“BoĢ gevezelikten, zırvalamaktan ve hata etmekten Allah‟a sığınırım. Ayağım kayıp 

düĢmektense, Allah‟tan âfiyet dilerim. Bu cevaba karĢı Ģunları söyleyebilirim:” 

Birincisi; “(Çârpurdî‟nin bana yazdıkları ve söyledikleri), kulakları tırmalayan, tabiat-ı 

selîmeye ters düĢen sözlerdir. Birsâm1 hastasının sözleri gibi düzensiz, hummâ hastasının 
                                                           
1 Sübkî, age, I, 255-257. 
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hezeyanları gibi de anlamsızdır. Selîm tabiata ve düzgün zihne sahip nice kimselere arz edildi 

ama bunların manasını ve neye delâlet ettiğini hiç biri anlayamadı. Bunları anlamak (veya 

anlaĢılmaz Ģeyler olduğunu ispat etmek) için,  Biraz Arapça bilen, edebî sanatlarda kısmen 

tecrübeli bir kimse aramızda hakem/vekil olarak yeter.” (Burada Îcî, Çârpurdî‟yi resmen 

cinnet geçirmekle, akıl hastası olmakla ve Arapça‟da yetkin olmamakla itham etmektedir). 

Ġkincisi; “Çârpurdî sorduğum soruyu yine mücmel bırakmıĢ (anlayamamıĢ ve cevap 

verememiĢ), çünkü soru zaten son derece müphem (zor) idi. Soruma mutâbık, muhtevaya 

uygun, gerekli olmayan cevaplar vermiĢ. Velhâsıl; iki ihtimalden birinin gerçek olduğu 

burada kesindir. Tereddüt ise bu ikisinden hangisinin tayin edileceği hususundadır. Bu 

nedenle burada ve bu hususta )أ... أً...؟( edatlarıyla ve; “var mı, yok mu?” diye sormamak 

gerekir. Halbuki )...ٕٗو...، أ( edatlarıyla ve; “bu mu, yoksa bu mu?” diye sorulsa daha doğru 

olurdu. Çünkü hel ve ev edatlarıyla sorduğumuzda bir (ya da birkaç) Ģeyin varlığını/sübûtunu 

peĢinen kabul etmiĢ oluruz ve sıra; varsa hangisi var? sorusuna gelmiĢ demektir. ( ِفئّٔ سؤاٌه ع
 ”(أصو اىثج٘د

Üçüncüsü: “Biz iki ihtimalden birinin gerçekleĢmiĢ olduğunu da kabul etmiyoruz 

aslında! Bu da bunların gizli bir hikmet ve manevî bir nükte taĢıdığı için değil, bilakis soru 

soran kiĢiye (Îcî‟nin kendisine) bu mesele ayan-beyan açık olduğu içindir. Bu, hâkimin 

(Çârpurdî‟nin) tahayyülünde oluĢmuĢ, sonra birazcık bir araĢtırmayla dağılıp gitmiĢ ve 

tahakküme (manayı gereksiz yere zorlamak) de dönüĢememiĢ bir Ģüpheden de 

kaynaklanmaz.” 

“Eğer biz burada hasr‟ı (mananın iki ihtimalden birine hasredildiğini) kabul etsek bile, 

soruyu soran kiĢinin (Îcî‟nin) bu soruyu ilimdeki eksikliğini itiraf edercesine ve edeben, 

gurura kapılıp çölde yitmemek amacıyla (tevazu olsun diye), bilmezden geldiği ve bu niyetle 

sormuĢ olduğu neden düĢünülmesin ki!” 

                                                                                                                                                                                     
1 Bersem, bersâm, birsâm: Arapça‟da “zâtü‟l-cenb” de denir. Gögüs zarı iltihabı, akciğer zarı iltihabı hastalığıdır. 

Halk arasında “satlıcan” diye bilinir. Mecâzî olarak; “Bir kimsenin cinnet geçirmesi ve halüsinasyon görmesi” 
manasında kullanılır. “Mübersim” de bu hastalığa yakalanmıĢ olan kiĢidir. Bkz: Mutçalı, Serdar, Arapça-
Türkçe Sözlük, s. 74 (birsâm) md; Doğan, Mehmet, Büyük Türkçe Sözlük, s. 180 (bersâm) md, 1420 (satlıcan) 
md. 

   Birsâm: Uyanık bir kimsenin aslı olmayan, mevcut bulunmayan bir Ģeyi beĢ duyusundan birisiyle hisseder gibi 
olması, var sayması, sanrı, halüsinasyon. Örnek cümlede kullanımı: “Ġlim nokta-i nazarından bu bir 
birsâm/hallucination‟dur. Ve birsâm, cinnetin yanılmaz bir ârâzıdır.” (ReĢat Nûrî Güntekin). Bkz: Ayverdi, 
Ġlhan, Misalli Büyük Türkçe Sözlük, I, s. 392 (birsâm) md. 

   Satlıcan: Halk ağzı. Akciğer zarı iltihabı, zâtü‟l-cenp. Örnek cümlede kullanımı: “Baban köye varırken katır 
üstünde üĢümüĢ, satlıcan olmuĢ, zavallıyı meğerse toprağı çağırmıĢ” (Sâmiha Ayverdi). Bkz: Ayverdi, age, III, 
s. 2721 (satlıcan) md. 
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“Dördüncüsü: “Metinde (Îcî‟nin ilk mektubunda iki defa) geçen )ْٗ  edatı idrâbiyye1 )َأ

manasında kullanılır (mı demek istiyorsun ey Çârpurdî ?).2 Senin Arapça‟da irâb vecihleri 

hakkındaki bilgin bu kadar mı? Peki! Abdülkâhir (el-Cürcânî)‟nin (ö. 471/1078-79) 

Cümel‟inde3 zikretmiĢ olduğu Ģu cümle hakkında ne dersin? Cümle Ģöyledir: 

 Manası: “Zeyd‟e bir Ģey emretme, sana )ال رأٍش صٝذًا فٞعصٞل أٗ رحسجٔ غالٍل ٗ أقو خذاٍل( “

isyan eder, emrini dinlemez. Veya sen onu oğlun mu ya da en azından uĢağın mı 

zannediyorsun? (ki emrini dinlesin!)” 

“Yoksa sen karĢındakini (yani beni) tanımıyor musun? Sarık taktığın çocukluk çağından 

beri geceni gündüze katıp Arapça‟nın Ģubelerini (gramer/nahiv konularını) öğrenirken 

yorulduğun, sonra da bu uğurda saçını-sakalını ağartıp yaĢlandığın günler çok mu 

uzaklarda/gerilerde kaldı? (da artık her Ģeyi unuttun). Abdülkâhir‟in Cümel‟inde geçen bu 

cümlenin4 (veya Nahiv bilgisi kuralının) apaçık manasını artık anlayamıyorsun!” 

Burada Îcî, Çârperdî‟yi eleĢtirip ona cevap verirken dahi Ģiir üslubunu seçmiĢ ve Ģöyle 

demiĢtir: (اىظبٕش، اىزٛ ٕ٘ ٍسط٘س فٜ "اىُجَو" ىـِ عجذ اىقبٕش ّٜ  (ٝخفٚ عيٞل ٕزا اىجي

                                                           
1 İdrâbiyye, (ّّٜٗه ٗ اإلثجبد ىيثب  Ġki veya daha çok Ģeyin birincisinden vazgeçip ikincisinde veya :(اإلضشاُة عِ األ

diğerlerinde karar kılmak ya da bir Ģey hakkında verilen ilk hükümden vazgeçip ikincisini veya sonrakileri 
tercih etmektir. Bkz: Zeccâcî, Kitâbü‟l-Cümel fi‟n-Nahiv, s. 18; Cürcânî, Şerhu‟l-Cümel fi‟n-Nahiv, s. 283, 
286; Ġmâm Birgivî, el-Avâmil (Mecmû‟atü‟n-Nahiv), s. 39-41 (Tebe‟î Mâmüller‟den Atıf); Fuâd Ni‟met, 
Mülahhasu Kavâidi‟l-Lügğati‟l-Arabiyyeti, s. 53 (Atıf); Kaçar Halil Ġbrahim, Bulut Ali, Özdemir Yılmaz, el-
Kavâ‟idü‟l-Müşecci‟a, Nahiv II, s. 118-120 (Atıf ve Atıf Edatları); Alak, Musa, Arapça‟da Kelime Çekimleri 
veya Binâ, Tasrîfü‟l-Emsile, Avâmil, Maksûd, s. 15-16 (Avâmil‟den Tebe‟î Mâmüller‟in Atıf konusu).  

2 Îcî burada Çârpurdî‟nin )ْٗ  edatını idrâbiyye manasında kullanmasına itiraz ediyor, bu kullanımın yanlıĢ )َأ
olduğunu belirtiyor. Çünkü doğrusu bu edatın tahyîr (اىزخٞٞش ثِٞ األٍشِٝ أٗ أمثش) için yani birkaç seçenek 
arasında muhayyerlik ifade etmek için; “bu, veya Ģu, veya o” anlamında kullanılması doğrudur. İdrâbiyye 
manasında kullanılan ise )َثْو( edatıdır ve manası; “bilakis, aksine” demektir. Bkz: Zeccâcî, age, s. 18; Cürcânî, 
age, s. 283, 286; Ġmâm Birgivî, age, s. 39-41 (Tebe‟î Mâmüller‟den Atıf); Fuâd Ni‟met, age, s. 53 (Atıf); Kaçar 
Halil Ġbrahim, Bulut Ali, Özdemir Yılmaz, age, Nahiv II, s. 118-120 (Atıf ve Atıf Edatları); Alak, Musa, age, s. 
15-16 (Avâmil‟den Tebe‟î Mâmüller‟in Atıf konusu). 

3 Burada zikredilen Cümel‟den maksat; )ََِ٘و فٜ اىْح  adlı eserdir ve adından da anlaĢılacağı üzere )مزبُة اىُج
Nahiv ilmi alanında yazılmıĢtır. Aynı ilim alanında ve aynı isimle eser yazan iki meĢhur nahiv âlimimiz vardır. 
Ġlki Zeccâc‟ın talebelerinden olup ona uzun süre talebelik ve mülâzemet ettiği için benzer nisbeyle anılan 
Ebü‟l-Kâsım Abdurrahman b. Ġshâk ez-Zeccâcî  (ö. 337/949 veya 340/951-52) adındaki âlimimizdir. 
Zeccâcî‟nin bu eseri; “el-Cümelü‟l-Kübrâ” adıyla da bilinir. Ġkincisi ise yukarıda metinde bahsedilen Ebû 
Bekir Abdülkâhir b. Abdurrahman b. Muhammed el-Cürcânî‟dir (ö. 471/1078-79). Cürcânî, mezkûr 
eserinin hem müellifi ve hem de Ģârihidir. Yani kendisi Nahiv ilminde önce el-Cümel fi‟n-Nahiv adındaki 
eserini yazmıĢ, sonra bunu Ģerh ederek Şerhu‟l-Cümel fi‟n-Nahiv adını vermiĢtir. Bizim elimizde kaynak olarak 
kullandığımız ise Ģerhidir. Bkz: Zeccâcî, age, s. 18 vd; Cürcânî, age, s. 283, 286; Yıldız, Musa, “Zeccâcî”, 
DĠA, XLIV, 175-176; Hacımüftüoğlu, Nasrullah, “Abdülkâhir el-Cürcânî”, DĠA, I, 247-248. 

4 Cürcânî‟nin mezkûr eserinde “Atıf ve Atıf Edatları” konusunu (s. 281-289) incelediğimizde, Îcî‟nin yukarıda 
zikrettiği ve Cürcânî‟nin eserinde var olduğunu iddiâ ettiği )ال رأٍش صٝذًا فٞعصٞل أٗ رحسجٔ غالٍل ٗ أقو خذاٍل( 
Ģeklindeki Arapça cümleyi bulamıyoruz. Ancak aynı konuda Cürcânî atıf edatlarını sırasıyla açıklarken; )ْٗ  )َأ
edatının “iki ya da daha çok Ģeyden birini seçmek, bunlar arasında muhayyer olmak ya da Ģüphe de kalmak” 
manasına geldiğinden ve )َثْو( edatının da “idrâbiyye; iki ihtimalden ilkini reddetip ikincisini kabul etmek” 
manasına geldiğinden bahsetmiĢtir. Bkz: Cürcânî, Şerhu‟l-Cümel fi‟n-Nahiv, s. 283, 286. 
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Ġlk mektubun metninde Îcî, )ْٗ ٌٌ ثحذ ؟( edatını )َأ  )ٗ ٕو ثـٌ حنَخ أٗ ّنزخ ٍعْ٘ٝخ أٗ رحّن
cümlesiyle iki defa kullanmıĢ ve sanki bu cümlenin manasına itiraz edercesine bir sonraki 

cümleyi )َثْو( edatını da zikrederek kullanmıĢtı: )ٍٔثي ٍِِ ٍُسزجَعٌذ   Bu cümlelerin manasını )ثو ٕزا 

yukarıda açıklamıĢtık. 

BeĢincisi: “Farz et ki bu benim yaptığım Ģey, doğru manaya hamledilemeyecek kadar 

açık bir hatadır. Fakat burada maksat sabah aydınlığı kadar ya da gece karanlığında bayrak 

direğinin ucunda yanıp parlayan ateĢ kadar açık ve net değil midir? KeĢke! bana (istediğim) 

doğru cevabı vermekle meĢgul olup hakikati ortaya koysaydın da, seni ilgilendirmeyecek 

Ģekilde (benim) soru(m)da hata aramasaydın ne olurdu?” 

Altıncısı: “Bizim ġeriatımız selama yine güzel bir selamla karĢılık vermeyi, birisiyle 

konuĢurken latîf ve nazik olmayı vacip kılmıĢtır (ama bunların hiç birisi sende yoktur). Kim 

bu ölçülerden saparsa günah iĢlemiĢ, edepsizlik etmiĢ, dinden/ümmetten uzaklaĢmıĢ, güzel 

ahlaktan hiçbir nasibi olmadığını göstermiĢ ve mekârim-i ahlâkı tamamlamak üzere 

gönderilen (Hz. Muhammed sas)‟e tabi olmamıĢ demektir.” 

Yedincisi: “Çârpurdî (bana) cevap vermekten yüz çevirmiĢ, imtinâ etmiĢtir. (Benim 

sorduklarımı ve ilgili açıklamalarımı); üzerlerindeki elbiseleri çıkartılıp çırılçıplak 

soyulduktan sonra çukura gömülen ve tekrar üzerleri toprakla örtülen kızlara benzetmiĢtir. 

Eğer gerçekten öyleyse; o kızlar artık ölmüĢ, ceset olmuĢ ve çürümüĢ kemikler haline gelmiĢ 

(yani sen onları öldürdün) demektir. Elbette doğrudur; bundan sonra onların üstünü yeniden 

açmanın ve hayata döndürmenin bir anlamı kalmamıĢtır. Çukurdan çıkarıp baksan ne olacak 

ki!” 

Sekizincisi: “Sen zannetmiĢ ve sekizinci sorunda/açıklamanda demiĢsin ki; “Sorulan 

(benim sorduğum) soru sadece muhataba sorulmıĢ, sadece soranı ilgilendiriyor diyemem. 

Bilakis (öğrenmek isteyen) herkes için ve icmâlen/genele sorulmuĢ bir sorudur. Sorarken de, 

hak edenine karĢı çok saygılı olmaya özen gösterdim. Denir ki (ve sen de inan ki); sen 

gerçekten bir hidayet rehberisin, karanlığı aydınlatan kandilsin. Bu hitaba kendini nasıl da 

layık görüyorsun ve (soruma) nasıl cevap veriyorsun? (Övüldüğün halin ile bana karĢı 

yaptıkların hiç tutarlı değil). Bu memlekette yazı, kalem ve edebiyatta daha önce benzerleri 

görülmemiĢ, kendisinden daha âlim ve kadri yüce, etrafını daha çok aydınlatan ve ay gibi 

parlayan kimselere cevap verirken; ilmî derinliğini ve kadrini bilerek, (vakur) halini 

koruyarak cevap vermesi gerekmez miydi? Halbuki o, kendisinden daha âlim kimse yok 

zannediyor. Bu da onun doğru yoldan sapmıĢ olmasından, büyük ahmaklığından, körlüğünden 

kaynaklanıyor. KonuĢma (Ģeklini bilmemek) illetinin ilacı bulunmaz. Cehl-i mürekkep 

hastalığının da Ģifası yoktur.” 
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Dokuzuncusu: “Ġyi hatip (belîğ); sürçmeleri ve hataları sayılı (birkaç tane) olan kiĢidir. 

Cömert ve cesur kiĢi (iyi süvâri) ise; tökezlemeleri sınırlı olandır. Ancak sürekli yalpalayıp 

düĢmekten kurtulamayan, gündüzün aydınlığında dahi asasını tutup kendisine rehberlik 

edecek kiĢiye ihtiyacı olan kimse; hür bir Ģekilde dolu dizgin koĢan atlarla yarıĢmaya, kendi 

elleri bağlıyken elleri açık ve güçlü kimselerle boy ölçüĢmeye kalkarsa; kendisini maskaraya 

çevirmiĢ, herkesin alay edip güldüğü, eleĢtiri oklarını yöneltip saldıranların karĢısında alçak 

ve zelil duruma düĢtüğü bir kiĢidir artık.” 

Onuncusu: “Zannediyorum ki etrafına toplanmıĢ bazı dalkavuk) adamlar seni 

aldatıyorlar (gereksiz yere seni överek) gururlanmana sebep oluyorlar, her dediğine kulak 

asıyorlar, bütün saçmalıklarını ve zırvalarını tasdik ediyorlar, yaptığın yapmadığın her Ģeyi 

doğru buluyorlar. (Belli ki) zafere susamıĢ açgözlü kahramanların içine hiç düĢmemiĢsin, hiç 

kimse senin elini sıkıp ezmemiĢ. Sen de kendini (önemli) bir adam zanneder olmuĢsun, 

kendini beğenme hastalığın beyninde iyice yer etmiĢ, sana nasihat edecek akıllı-edepli kimsen 

de yok!” 

ٍُؤٍد ثيجـٞـت [  ] فَب موُّ رٛ ُىتٍّ ثَؤرٞل ُّصَحٔ،  ٗال موُّ 
“Her akıllı sana nasihat edemez, Her nasihat veren de akıllı değildir.” 

“ĠĢte içimden gelerek ve tüm samimiyetimle, nefsime ve taassubuma da kapılmadan, 

sana hakikati söylüyorum. Gel, nasihatimi kabul edip dinle de herkese rezil olmaktan kurtul. 

Bundan sonra da böyle bir Ģeye aslâ geri dönme! Çünkü böylesi, insanın âhir ömründe 

tadacağı bir utanç ve hesap gününde Cehennem ateĢi demektir. Allah bizi de seni de doğru 

yola hidâyet etsin!” Âmin!... 

Îcî‟nin Çârpurdî‟ye eleĢtirileri ve kızgınca tenkitleri böylece nihayet bulmaktadır. 

Sonrasında oğul Ġbrahim Çârpurdî‟nin babasını savunmak amacıyla, Îcî‟ye yazdığı cevâbî 

mektubun daha da sert ifadelerle dolu olduğunu göreceğiz. 

Tabakât müellifimiz Tâceddîn Sübkî; Îcî ile baba Çârpurdî‟nin yazıĢmalarını 

zikrettikten sonra, oğul Çârpurdî‟nin Îcî‟ye yazdığı reddiyeyi ele almadan önce, burada ilgili 

âyetin ilgili kısmı ve bunun üzerine mezkûr iki âlimimizin yorumları hakkında 

değerlendirmeler yapan zamanın âlimlerinden beĢ kiĢinin daha isimlerine ve 

değerlendirmelerine yer vermiĢtir.1 Bu âlimler: 1- el-Mevlâ el-Muazzam Kemâleddîn 

Abdürrezzâk, 2- el-Mevlâ el-Muazzam Emînüddîn el-Hâcî Dâdâ, 3- el-Mevlâ el-Fâzıl 

Ġzzeddîn Tebrîzî, 4- el-Muazzam Havârizm Hümâmüddîn, 5- ġeyhü‟l-Ġslâm Takıyyüddîn Ali 

                                                           
1 Bkz: Sübkî, Tâcüddîn, Tabakât, V, 257-262. 
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es-Sübkî1‟dir. Bunlardan beĢincisi olan Takıyyüddîn Ali es-Sübkî hariç, diğerlerine yer 

vermeyeceğiz. Onların görüĢlerine ihtiyaç duyulduğunda ilgili kaynağa müracaat edilebilir. 

 

4- ġeyhü‟l-Ġslâm Takıyyüddîn Ali Sübkî‟nin Söyledikleri: 2 

Allah-ü Teâlâ buyurur ki: ﴿ َْٚب َعَي َّـضَّْىـ َّب  ٍِـ ٍْٝت  ٌْ ِفٚ َس ْْـُزـ ُْ ُم َِِٔٗإ ٍِْثِي  ِْ ٍِ َّب َفْأُر٘ا ِثُسَ٘سٍح  ﴾َعْجِذ  “Eğer 

bizim kulumuz (Muhammed)‟e indirdiğimiz (Kur‟ân) hakkında şüphe içinde iseniz, haydi 

sizler de onun mislinden bir sûre yapın da getirin!”3 ZemahĢerî bu âyet hakkında der ki: 

“Âyetteki ﴿ِٔ ٍِْثِي  ِْ ٍِ﴾  câr-mecrûr‟u, ﴿ُسَ٘سٍح﴾  kelimesine tealluk eder ve onun sıfatıdır. Yani mana 

Ģöyledir: "ٔثس٘سح مبئْخ ٍِ ٍثي" “O‟nun mislinden olan bir sûre (getirin)!” Burada 

ZemahĢerî‟nin câr-mecrûr ile “sûre” lafzı arasındaki tealluk‟tan maksadı, sınâî tealluk 

değildir. Çünkü sıfat, sadece mahzûf bir Ģeye tealluk eder (etmiĢtir). ZemahĢerî de bunu 

açıkça belirtmiĢtir. ZemahĢerî‟nin murâdı; (bu câr-mecrûr‟un), ﴿َفْأُر٘ا﴾  fiiline tealluk 

etmediğidir.” 

“Devamında ZemahĢerî yine demiĢtir ki; “Âyetteki “hû-hî” zamiri, ya ﴿ َْبٍب ﴾َّـضَّْىـ  

“indirdiğimiz Kur‟ân”a veya ﴿َّب ﴾َعْجِذ  “kulumuz Muhammed”e râcîdir ve mahsustur. Bunlardan 

bana göre daha güzel (ve doğru olanı), zamirin ﴿َّب ﴾َعْجِذ  „ya râcî ve mahsûs olmasıdır. Eğer câr-

mecrûr, ﴿َْب َّـضَّْىـ ﴾ٍب  „ya tealluk ederse, ona (Kur‟ân‟a) husûsî olması sebebiyledir. Bu durumda, 

hem “indirilen Kur‟ân”ın bizzat kendisinin sıfatını hem de “Kur‟ân‟ın kendisine indirildiği 

Muhammed”in sıfatını Ģâmil olmuĢ olur. (Yani her ikisi birden kastedilmiĢ olur).” Ben bunları 

dedim (bu bilgileri ZemahĢerî‟den aktardım); çünkü Allah-ü Teâlâ (önce) dört sûre içinde 

Kur‟ân ile tehaddî yapmakta (meydan okumaktadır). Bunlardan üçünde bizzat Kur‟ân‟ın 

kendi sıfatıyla, (diğerinde yani dördüncüsü olan Bakara; 2/23. âyetinde sadece bir sûre ile) 

meydan okumaktadır. Bu üç sûre (ve âyetleri) Ģunlardır: 1- ﴿ َْٝأُر٘ا  ُْ ُّ َعَيٚ َأ َٗاْىِج ُّْس  َََعِذ اْىِئ ِِ اْجَز ُقْو َىِئ
ِٖٞشًا ٌْ ِىَجْعٍض َظ ُٖ َُ َثْعُض ْ٘ َمب ََٗى  ِٔ َِْثِي َُ ِث َْٝأُر٘ ُِ َىب  ََٕزا اْىُقْشآ َِْثِو  ﴾ِث  “De ki; İnsanlar ve cinler bu Kur‟ân‟ın bir 

benzerini yapıp getirmek için bir araya toplansalar, yine de bunu yapamazlardı, birbirlerine 

sırt verip destek olsalar dâhi!”4 2- ﴿ِٔ ٍِْثِي ُٓ، َفْأُر٘ا ِثُسَ٘سٍح  َُ اْفَزَشا َُٝقُ٘ى٘  ًْ ﴾َأ  “Onu uydurdu mu diyorlar? 

De ki; Öyle ise haydi onun gibi bir sûre getirin!”5 3- ﴿َٝبٍد ٍُْفَزَش  ِٔ ٍِْثِي ٍَ٘س  ُٓ، َفْأُر٘ا ِثَعْشِش ُس َُ اْفَزَشا َُٝقُ٘ى٘  ًْ ﴾َأ  

                                                           
1 ġeyhü‟l-Ġslâm Takıyyüddîn Ali es-Sübkî (756/1355): Tabakâtü‟ş-Şâfiiyyeti‟l-Kübrâ‟nın müellifi Tâceddîn Ebî 

Nasr Abdi‟l-Vehhâb b. Ali b. Abdi‟l-Kâfî es-Sübkî‟nin (ö. 771/1370) babasıdır. Baba Sübkî‟nin vefât tarihi, 
Adudüddîn el-Îcî‟nin vefat tarihi ile aynıdır (756/1355). Oğul Sübkî, onlardan 15 yıl sonra vefât etmiĢtir. 

2 Sübkî, Tâcüddîn, Tabakât, V, 260-263. 
3 Bakara; 2/23. 
4 Ġsrâ; 17/88. 
5 Yûnus; 10/38. 
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“Yoksa onu kendi uydurdu mu diyorlar? Haydi! Siz de onun gibi uydurma on sûre getirin!”1 

Âyetlerin siyakından (da anlaĢıldığı üzere), Kur‟ân‟ın bizzat kendisi zikredilmiĢ ve 

kastedilmiĢtir. Bu nedenle, bu son iki âyette; muhtemelen teb‟îz ya da iptidâ-i gâye (bir 

Ģeyden ya da bir yerden itibaren baĢlamak) manasına gelen bir ﴿ِْ ٍِ﴾  harf-i cerri kullanılmamıĢ, 

zikredilmemiĢtir. Böyle bir harf-i cerr‟in zikredilmeyip terkedilmiĢ olması, bize bu âyetlerde 

﴾ِٔ ٍِْثِي  ِْ ٍِ ﴿ diye geçen zamirin sadece “(indirilen) Kur‟ân”a râcî olduğunu göstermektedir. 

“(Dördüncü olarak), Allah-ü Teâlâ Bakara; 2/23. âyette; ﴿ َْٚب َعَي َّـضَّْىـ َّب  ٍِـ ٍْٝت  ٌْ ِفٚ َس ْْـُزـ ُْ ُم َِٗإ
َّب ﴾َعْجِذ  demiĢ ve hemen devamında;  ﴿ِٔ ٍِْثِي  ِْ ٍِ ِْ﴿ buyurmuĢtur. Buradaki ﴾َفْأُر٘ا ِثُسَ٘سٍح  ٍِ﴾  harf-i cerri, 

iptidâ-i gâye için kullanılmıĢtır. ﴾ِٔ ٍِْثِي  ِْ ٍِ ﴿‟deki zamir de Hz. Peygamber‟e (sas) râcîdir. 

Böylelikle Allah-ü Teâlâ bu sûrede, diğer üç sûrede olmayan bir tehaddî Ģekliyle meydan 

okumuĢ olmaktadır. Bu, böyledir. Çünkü Îcâz (Kur‟ân‟ın mucize oluĢu) burada iki 

cihettendir. Birinci cihet:  Kurân‟ın fesâhatı ve belâğatı açısından. Yani bütün mahlûkâtın 

gücü bir araya gelip birleĢseler bir benzerini getiremeyecekleri cihetle Kur‟ân‟ın mucizeliği. 

Geçen ilk üç sûrede kastedilen tehaddî (meydan okuma) Ģekli de zaten böyledir. Ġkinci cihet: 

Hiç okuma-yazma bilmeyen ümmî bir Peygamber (Hz. Muhammed) gibi birinden böyle bir 

mucize getirmelerinin istenmesi. Dördüncüde yani Bakara; 2/23. âyette kastedilen tehaddî de 

budur. Daha önce belirttiğimiz gibi, bu tehaddî türlerinin hepsinin birden kastedilmiĢ 

olmasına da bir mânî yoktur.” 

“Eğer ZemahĢerî, âyetteki mezkûr zamiri ﴿َْب َّـضَّْىـ ﴾ٍب  „ya ircâ ettirmek suretiyle, bizim 

yukarıda iĢaret ettiğimiz tehaddî yollarının hepsini birden kastetmiĢ ise, doğrudur. Bu 

durumda ZemahĢerî, zamiri  ﴿َْب َّـضَّْىـ ﴾ٍب  „ya ircâ etmekle ikincisine (yani  ﴿َّب ﴾َعْجِذ „ya) ircâ etmek 

arasında tereddüt etmiĢ demektir, bunu istemese (kastetmese) bile. Bu (yani ikincisi), daha 

râcih bir görüĢtür. Çünkü âyette ﴿َّب ﴾َعْجِذ  kelimesi, zamire diğerinden (yani birincisi olan ﴿ ٍب
َْبَّـضَّ ْىـ  kelimesinden) daha yakındır. Zamirin en yakınına ircâ ettirilmesi (kavâid ve Nahiv ilmi 

açısından) daha zorunludur, daha doğrudur. Bu (ikinci) görüĢü ayrıca Ģu husus da destekler: 

Onlara daha önce de tehaddî yapılmıĢ, meydan okunmuĢ ve onların Kur‟ân‟ın misli bir sûre 

getirmeleri husûsundaki acziyetleri ortaya çıkmıĢtı. Çünkü söz konusu Yûnus sûresi 

Mekkî‟dir. Bu meydan okumada onların her biri âciz kalınca, içlerinden okuma-yazma hiç 

bilmeyen (Hz. Peygamber gibi birinin) böyle bir Ģey getirmesi husûsundaki acziyetleri daha 

da fazla ve derin olmuĢtur. Böylelikle, zamirin âyetteki sadece ﴿َّب ﴾َعْجِذ  kelimesine ircâ edilmesi 

daha güzel (ve daha doğru) olur.” 

                                                           
1 Hûd; 11/13. 
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Bu iki tür tehaddî, aslında dört farklı kısmı ihtivâ etmektedir. Çünkü A- Tehaddî; 1- 

okuma-yazma bilen ile 2- hiç bilmiyen birine nisbetle, Kur‟ân‟ın tamamının ya da bir 

kısmının getirilmesini istemekteki tehaddî; B- Tehaddî; 3- indirilen Kur‟ân‟ın tamamının ya 

da 4- herhangi bir sûresinin getirilmesinin istenmesine nispatle, Hz. Peygamber (gibi birinden 

getirmelerini isteyerek) tehaddî etmek, Ģeklinde dört türlüdür. Çünkü okuma-yazma bilmeyen 

biri bunu hiç yapamaz ve bu durumda Hz. Peygamber gibi (okuma-yazma bilmeyen ayrı bir 

Ģahıstan) bunu istemek mümtenî/imkânsız demektir. A- Böyle (câhil/ümmî birinin) yapıp 

getireceği Ģey 1- Kur‟ân‟a benzesin ya da 2- benzemesin, hiç farketmez. Kur‟ân‟ın benzeri bir 

sûre yapıp getirmek de mümtenî olur. B- Bu, 3- ister okuma-yazma bilen birinden, 4- isterse 

bilmeyen birinden olsun, hiç farketmez, bu da mümtenî‟dir. Böylece; (her biri, içinde alt iki 

bölüm ihtivâ eden, iki kısım: 2 X 2 = 4) olmak üzere dört kısmın (ihtimalin) varlığı ortaya 

çıkmıĢ olmaktadır.” 

“Sonra, Allah c.c. kendisine merhamet etsin! ZemahĢerî der ki; “Âyetteki câr-

mecrûr‟un, ﴿َفْأُر٘ا﴾  fiiline tealluk etmesi ve neticede zamirin ﴿اْىَعْجـِذ﴾ „e râcî olması 

câizdir/muhtemeldir.” ZemahĢerî‟nin bu görüĢü de doğrudur ve bu durumda ﴿ِْ ٍِ﴾  harf-i cerr‟i, 

iptidâ-i gâye manasına gelmiĢ olur. Bu durumda ZemahĢerî, mezkûr zamirin ﴿َْب َّـضَّْىـ ﴾ٍب  „ya râcî 

olabileceği ihtimaline hiç değinmemiĢtir. Belki bunun sebebi Ģu olabilir: Çünkü (bir 

benzerinin getirilmesi istenerek) tehaddî yapılan sûre ile birlikte el-münezzel aleyh (el-abd; 

Hz. Muhammed) yok ise, bu durumda bunun, münezzel‟in misli ile tahsis edilmesi zorunlu 

hale gelir. Nitekim Yûnus ve Hûd sûrelerinde böyledir. Biz burada Bakara sûresinde (23. 

âyette) sıla‟yı (yani ﴿ٍب﴾  „yı), ﴿َفْأُر٘ا﴾  fiiline ve zamiri de  ﴿َْـضَّه َُ ﴾اْى kelimesine tealluk ettirirsek, bu 

durumda onlara (müĢriklere ve inkârcılara), âyette vasfedilen belirli bir sûreyi değil de mutlak 

manada herhangi bir sûreyi ve bunu (Hz. Muhammed‟in vasıflarını taĢıyan) belirli bir Ģahıstan 

değil de herhangi birinden yapıp getirmeleri istenerek tehaddî yapılmıĢ olur ve bu tehaddî, 

(yukarıda zikredilen) iki tür tehaddîden hiç biri olmaz.” 

“Sen dersen ki; ﴿ِْ ٍِ﴾  harf-i cerr‟i bu durumda teb‟îz için kullanılmıĢ olur. Âyetteki 

﴾اىُسَ٘سح﴿  de Kur‟ân‟ın mislinden bir parça olmuĢ olur ve bu da mümâsele‟yi (yani Kur‟ân‟dan 

ayrı ve onun misli bir baĢka Kelâm‟ın varlığını) zorunlu kılar. Ben de Ģöyle derim: Âyette 

getirilmesi emredilen Ģey, mutlak manada sûre‟dir (belirli bir sûre değildir). Âyetteki ﴿ِْ ٍِ﴾  

harf-i cerri de iptidâ-i gâye için olması muhtemeldir. Bu harf-i cerr‟in teb‟îz için olduğu 

kabul/farz edilirse, mümâsele burada bu sûre‟nin (bir benzerinin) husûlü ile istilzâmen 

bilinmiĢ olur. Onlara da hiçbir Ģeyle tehaddî yapılmamıĢ ve hiçbir Ģey onlara emredilmemiĢ 

demektir. Bu, mutlak manada böyledir, mümâsele‟den istilzâmen oluĢan bir zorunlulukla 
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değildir. Çünkü mutâbakat ile yapılan bir mümâsele; parçalı olan küll‟de olur, tek bir parça‟da 

olmaz. Bunun (sadece) bir parçasında husûlü lâzım gelse bile bu, lafızdan değildir (lafızdan 

kaynaklanmaz).” 

“Böylelikle, Ģu soruyu soranın cevabı net bir Ģekilde bilinmiĢ olur. Soru (daha önce) 

Ģuydu: "فأر٘ا ثس٘سح مبئْخ ٍِ ٍثو ٍب ّـّضىْب" ibâresi ile "فأر٘ا ٍِ ٍثو ٍب ّـّضىْب ثس٘سح" ibâresi arasındaki 

(mana ve lafız) farkı nedir? Biz deriz ki, fark yukarıda zikrettiğimiz Ģekildedir. Çünkü 

bunlardan birincisinde emredilen Ģey; mahsus (belirli) bir sûrenin yapılıp getirilmesidir. 

Ġkincisinde ise;  mutlak bir sûrenin yapılıp getirilmesidir. Bu, vaz‟ (getirip ortaya koymak ya 

da vaz‟ül-lüğa) açısından böyledir ve bu, mahsus bir Ģeyin birazı (bir cüz‟ü) olsa da. Allâhü 

âlem, en iyisini Allah bilir!” 

5- Oğul Ġbrahim Çârpurdî‟nin Îcî‟ye cevabı: 

Oğul Çârpurdî‟nin yazdığı bu mektup, Sübkî‟nin eserinde yer aldığı Ģekliyle çok 

uzundur. Îcî‟nin 10 madde halindeki cevaplarına karĢılık, oğul Çârpurdî yine 10 madde 

halinde ve daha geniĢ Ģekilde reddiyeler yazmıĢtır. 1 

 

SONUÇ 
 

Adudüddîn Îcî ve Fahreddîn Çârpurdâ arasında cereyan eden, ZemahĢerî‟nin Keşşâf adlı 

tefsirinde Bakara Sûresi 2/23: “Eğer kulumuz (Muhammed)‟e parça parça indirdiğimiz 

Kur‟ân‟dan şüphe içinde iseniz, haydi onun ayarında bir sûre getirin!” âyetindeki yorumu 

üzerindeki tartıĢmaları ilm-i cedel‟e iyi bir örnek sayılabilir. Her iki âlimimizin de bu âyeti 

ZemahĢerî gibi müteĢâbih saydıklarını, buradaki müteĢâbihliğin de âyetin “haydi onun 

ayarında bir sûre getirin!” kısmından kaynaklandığını belirttiklerini görüyoruz. Burada 

benzeri getirilmek istenen Ģeyin Kur‟ân-ı Kerîm ya da Hz. Muhammed (sas) olduğu meselesi 

netleĢmiĢ değildir. TartıĢmalar lügavî sarf-nahiv kuralları üzerinden sürmüĢ, gerektiği 

yerlerde darb-ı meseller ve Arap Ģiirleri ile istiĢhâd edilmiĢtir. Her iki âlimimiz de görüĢlerini 

kendilerince doğru kabul etmiĢler, çevrelerinden ve muâsırlarından destek görmüĢlerdir. 

                                                           
1 Sübkî, Tâcüddîn, Tabakât, V, 262-272. 
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 “Ekonomik DeğiĢimlerin ġer'i/Fıkhî Ahkâmın DeğiĢmesi Üzerindeki Etkileri” 

Arif ATALAY * 

Özet 

Allah‟a kulluk etmek için yaratılmıĢ olan insanın bu kulluğu gerçekleĢtirmede ihtiyaç 

duyduğu pek çok konu vardır. Bu konulardan biri de ekonomik ihtiyaçlardır. Ekonomik 

ihtiyaçlar; sosyal, siyasi, kültürel ve benzeri pek çok konuyu da beraberinde değiĢtirmekte ve 

geliĢtirmektedir. Bütün bunlarla eĢ zamanlı olarak da insanı mükellef kılana Allah‟a olan 

sorumlulukları da etkilenmektedir. Bu etkilenme de kimi zaman değiĢme olarak kimi zaman 

da geliĢme olarak tezahür etmektedir. Bu değiĢme ve geliĢmenin merkezi de Ģerî ahkam 

etrafında dönüp dolaĢmaktadır. Dolayısıyla Ġslam hukukunun canlı olan toplumun değiĢen 

hayat Ģartlarına uyum sağlaması gündeme gelmektedir. 

Aynı zamanda küreselleĢmenin etkisi de kaçınılmazdır. KüreselleĢme süreci dünya 

düzeninde etkiye sahip olduğu gibi buna bağlı olarak Ġslam‟ın hükümlerine de yansıyarak 

yeniden yapılanmaya zorlamaktadır. KüreselleĢmenin ahkâma yansıması söz konusu olduğu 

zaman da ilk referansımız Mecelle‟nin otuz dokuzuncu maddesinde yerini bulan “ezmânın 

tebeddülü ile ahkâmın tegayyürü inkar olunamaz”. Ancak bunu yaparken de geçmiĢten 

günümüze uzanan ayetlerin yörüngesini saptırmadan meselelere bakmak çok önemlidir. Zira 

insan her ne kadar akıl sahibi olsa da kendi kendine yeterli değildir, her yönüyle Allah‟a 

muhtaçtır. Bu durumda haddi aĢıp da ilahi hükümleri tenkit etmek yerine kendi 

çıkarımlarımızı ilahi hükümler ıĢığında değerlendirmemiz gerekmektedir. Böylece insan 

değiĢim ve geliĢim karĢısında Allah‟ın hükümleriyle doku uyumu içinde olan ve toplumun 

ihtiyaçlarına cevap veren sağlıklı çıkarımlarda bulunabilir. Zira insan her ne kadar akıl sahibi 

de olsa, önemli bir birikime de sahip olsa bütün bunlar yetersiz kalır. Ġnsanın sahip olduğu 

bütün bu yetersizlikler Allah‟ın (c.c) rehberliğine muhtaçtır. 

Bu tebliğimizde geliĢen ve değiĢen Ģartlar altında günümüzde uygulanan ticari ve 

ekonomik iĢlemlerden; Banka İşlemlerinin İslam Hukuku Açısından Değerlendirilmesi 

konusunu ele alınıp değerlendirmeye tabi tutulacaktır. Banka kendisinde malların; kimi zaman 

alma, kimi zaman vedîa ve kimi zaman da farklı uygulamalarla gerçekleĢtiği bir mekândır. 

Banka Ġtalyancada sofra anlamına gelen Banko kelimesinden türetilmiĢtir. Yani alma, verme, 

değiĢtirme ve emanet olarak bırakma suretiyle parada tasarrufta bulunulan yerdir.  

                                                           
* Ağrı Ġbrahim Çeçen Üniversitesi, Ġslami Ġlimler Fakültesi, Ġslâm Hukuku Anabilim Dalı, Dr. Öğretim Üyesi. 
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Ticaretin geliĢerek uluslararası bir nitelik kazanması, para ile ilgili kurumların 

oluĢumunu zorunlu kıldığından, ortaya önce sarraflar çıkmıĢtır. Bu sebeple sarrafları 

bankerlerin ve bankaların öncüsü olarak sıfatlandırmak mümkündür.1 Buna bağlı olarak da 

günümüzde bankalar Ġslam tarihinde uygulamasını bulan ve beytü‟l-mal, sarraflar, mudarebe, 

para vakıfları Ģeklinde gerçekleĢen uygulamaların günümüze olan yansımaları olarak 

ekonomik hayatta yerini bulmaktadır. Bu tür kurumlar atıl durumdaki birikimleri yatırıma 

dönüĢtürerek yeni iĢ sahaları meydana getirmektedir. 

Anahtar Kelimeler: DeğiĢim, Banka iĢlemleri, GeliĢim, Ġslam Hukuku, Sarraf 

Abstract 

People's economıc needs; it also changes and develops many social, political, cultural 

and similar issues. Simultaneously with all these, the responsibilities to Allah are also affected 

by the person who makes them responsible. This influence sometimes manifests as a change 

and sometimes as a development. The center of this change and development revolves around 

the shari'ah provisions.  

When it comes to the reflection of globalization on the rules, our first reference is "the 

change of the ezman and the emanation of the rules cannot be denied" found in the thirty-

ninth article of the Mecelle. All these inadequacies that man has are in need of Allah's 

guidance. 

In this paper, from the commercial and economic transactions applied today under the 

developing and changing conditions; “The subject of Evaluation of Bank Transactions in 

terms of Islamic Law will be discussed and evaluated.” Goods in the bank itself; it is a place 

where it takes place sometimes with reception, sometimes with vedia and sometimes with 

different practices. 

The globalization process not only has an impact on the world order, but also reflects 

on the provisions of Islam and forces it to be restructured. In the face of change and 

development, people can make healthy inferences that are in harmony with Allah's decrees 

and respond to the needs of society. Because, even if a person has a mind and an important 

knowledge, all these will be insufficient. Bank is derived from the Italian word Banko, which 

means table. In other words, it is the place where money is saved by taking, giving, changing 

and leaving it as a trust. Accordingly, banks today find their place in economic life as the 

                                                           
1 Aydın, Nurhan, Bankacılık Uygulamaları, s. 18. 
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reflections of the practices that have found their application in the history of Islam and are 

realized in the form of beyt al-mal, money changers, mudaraba and money foundations. 

Keywords: Change, Banking, Development, Islamic Law, Sarraf 

 

 

BANKA ĠġLEMLERĠNĠN ĠSLAM HUKUKU AÇISINDAN 

DEĞERLENDĠRĠLMESĠ 

GĠRĠġ 

Paranın icat edilmesi, denizciliğin geliĢmesi ve benzeri geliĢmelerle birlikte ilk 

çağlardan beri ortaklık esasına dayanan uygulamalar olmuĢtur. Her dönemin Ģartlarına göre 

farklı uygulamalar farklı isimlerle zikredilmiĢtir. Bunun adı kimi zaman muĢaraka, kimi 

zaman murabaha, kimi zaman musakat kimi zaman da muzaraa olarak ortaya çıkmıĢtır. ĠĢte 

bu ve benzeri mali aracı kurumların çağımıza uyarlanmaya çalıĢılan Ģekli de katılım 

bankalarıdır. Bu bankaların esin kaynağı Ġslam tarihinde yerini bulan ve Beytü‟l-mal, 

sarraflar, mudarebe, para vakıfları olarak gerçekleĢen kurumlardır. Buna bağlı olarak 

değerlendirmeye tabi tutacağımız banka iĢlemleri sadece faizli bankalarda gerçekleĢen 

iĢlemler değildir. Bankacılık iĢlemleri para akıĢının olduğu, Ģehirlerarası ve uluslararası ticari 

iĢlemlerin gerçekleĢtiği her ekonomik faaliyette kaçınılmaz bir ihtiyaçtır. Burada bize düĢen 

bu iĢlemleri reddetmek yerine kurallarını inançlarımızı dikkate alarak Kur‟an ve hadis 

ekseninde prensiplerini tespit edip, temellendirmektir. Ancak modern teknoloji üzerine 

kurulan günümüz medeniyeti bu durumun henüz tam olarak bilinmediği toplumlarda tartıĢma 

konusu olmuĢtur. Bu tür geliĢmelerin Kur‟an ve sünnete tersmiĢ gibi algılandığı durumlar 

olmuĢtur. 

ĠĢte bizim tam burada sorgulamamız gereken kurumların kendisi değil, ancak 

kurumların yaptıkları iĢin meĢruiyetidir. Bu gibi durumlarda artık sadece toplumsal dengeyi 

küresel dengeyle birlikte dikkate almak gerekir. Kanaatimize göre; ticari iĢlemlerle ilgili 

olarak yapılacak değerlendirmeler, eleĢtiriler, tahliller küresel ekonomiyi dikkate almadan 

yapıldığı zaman aktif hayatta yeterince karĢılığını bulamayacaktır. 

Bankacılıkta gerçekleĢen iĢlemler, tarafların konumuna göre hem hazırlar arasında hem 

de gaipler arasında gerçekleĢmektedir. Ġnsanın toplumsal ihtiyacı gereği bu ticari iĢlemler her 

çağda aynı özelliklere sahiptir. DeğiĢen sadece imkanların daha iyi, daha hızlı, daha rahat ve 
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zahmetsiz olmasına göre farklılık arz etmektedir. Yani kısacası teknolojik imkanların daha 

klasik veya daha modern olmasına göre değiĢmesidir. Dün elçi ve mektup yoluyla yapılan 

akitleĢmeler bugün internet, banka, borsa ve benzerleri aracılığıyla yapılacaktır. Yarın hangi 

araçlarla yapılabileceğini bugünden kestirmek çok zordur. Buradan hareketle dün süftece ile 

yapılan para transferi iĢlemlerinin Ġslam hukuku açısından bankacılık iĢlemleriyle bugün 

ortaya koymaya çalıĢacağız. 

Bütün bunları yaparken de Resulullah‟ın (s.a); “aldatan bizden değildir” ve 

“münafıklığın alameti üçtür: Konuştuğu zaman yalan söyler, emanete ihanet eder ve söz 

verdiği zaman sözünde durmaz,” hadislerini düstur edinerek haramlardan, özellikle faizden 

kaçınmak gerekir. Zira hayatının bütün yönleriyle insan Ġslam‟ın muhatabıdır. Siyasi, 

ekonomik, sosyal ve psikolojik bütün yönleri bu hitap alanının kapsamındadır. 

I.  BANKACILIK ĠġLEMLERĠ 

a. Banka ve ĠĢlemleri 

Banka kendisinde malların; kimi zaman alma, kimi zaman vedîa ve kimi zaman da 

benzeri diğer uygulamalarla gerçekleĢtiği bir mekândır.1 Banka Ġtalyancada sofra anlamına 

gelen Banko kelimesinden türetilmiĢtir.2 Yani alma, verme, değiĢtirme ve emanet olarak 

bırakma suretiyle parada tasarrufta bulunulan yerdir. Banka ve benzeri finans kurumlarının 

temel ilkesi; fazla birikimleri toplamak suretiyle bu birikimleri ihtiyacı olanlara 

kullandırmaktır. Böylece birikimleri olanlara verilen kurumun özelliğine göre faiz ya da kâr 

payı ile bu birikimleri kullananlardan alınan faiz veya kâr payı arasındaki farktan kazanç elde 

etmektir. Yani bir nevi arbitraj‟a benzemektedir. 

Bankacılık Ortadoğu‟ya yayılması MÖ. VII. Yüzyılda eski Yunan‟da kralların kendi 

adlarına para bastırdığı dönemde Sinop, Sicilya, Kartaca ve Lidya‟yı ele geçiren Persler 

tarafından olduğu rivayet edilmektedir.3Faizli sistemle çalıĢan ilk bankanın XII. yüzyılda 

çalıĢmaya baĢlamıĢtır. Bilinen ilk faizli bankalar Hollanda‟da 1609‟da kurulan Amsterdam 

bankasıdır.1637‟de Venedik‟te, Venedik Bankası kurulmuĢtur. 1640 yılında Ġngiltere kralının 

tacirlerin Londra Kulesinde sakladıkları altın külçelerine el koymasıyla tacirlerin devlete olan 

güveni sarsılmıĢ ve tüccarlar bu günden sonra altınlarını “goldsmith” olarak isimlendirilen 

tacirlere vererek karĢılığında Ģehadetname almaya baĢlamıĢlardır. Bir müddet sonra 

                                                           
1 Tantavî, Muhammed Seyyid, Muamelâtu‟l-bunûk ve ahkâmuhâ‟ş-şer„iyye, s. 121, 122. 
2 Yetiz, Filiz, “Bankacılığın DoğuĢu ve Türk Bankacılık Sistemi”, Niğde Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler 

Fakültesi Dergisi, s. 108. 
3 Aydın, s. 16. 
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goldsmithlerellerindeki altınların atıl durumdaki altınları borç isteyenlere “goldsmithnots” 

denilen senetleriyle borç vermiĢlerdir. ĠĢte bu senetlerin zamanla piyasadaki alıĢveriĢlerde 

dolaĢır olması ilk banknot sistemini oluĢturmuĢtur.1 

XIX. yüzyılda Avrupa‟da sanayi devriminin gerçekleĢmesi faizli banka çalıĢmalarının 

bütün Avrupa‟da yayılmasında önemli bir etkiye sahip olmuĢtur.2Faizli bankanın ilk olarak 

Ġslâm alemine girmesi 1898 yılında Mısır Milli Bankası adıyla olmuĢtur.3Modern ilk Ġslami 

bankacılığı Malezya‟da Hacı Fonlarıyla 1969‟ın ilk yarısında ve Mısır‟da MytGhamr Tasarruf 

Bankası ile 1963‟tedir. BirleĢik Arap Emirlikleri Dubai Ġslam Bankasının kurulması 1974‟te 

olmuĢtur.4 

Ġslam Bankacılığına gelince; farklı sahalarda, Ġslam Hukukunun rehberliğinde; 

finansman ve yatırım iĢlerine doğrudan katılan, mali ve parasal iĢlemleri yerine getiren Ġslami 

mali kurumlardır.5 Ġslam bankacılığının, Türkiye‟de yaygın olan ifadesiyle Katılım 

Bankalarının temeli; müĢteri tarafından derhal ödenmesi gereken bir karĢılık olmaksızın, 

üretim etkinliklerinin veya mal ve hizmetlerin teminidir. Ġslami finansman asıl itibariyle, 

ödenmesi tehir edilmiĢ üretim faktörlerini, malları ve hizmetleri temin etmektir.6 

Ġslâm bankası bu iĢlemleri gerçekleĢtirirken kullandığı yöntem “venturecapital” 

sistemidir. Ġslam hukukundaki müteradifi olan “mudârabe” olan venturecapital 1990‟da ortaya 

çıkmıĢ bir sistemdir. Diğer bir ifadeyle venturecapital Ģirketlerinin faaliyeti, Ġslam 

bankalarının temel faaliyet alanıdır.7Mudaraba, muşarâka, venturecapitalgibi uygulamalar 

kâr-zarar paylaĢımı esasına dayanır. Bu akitleĢmelerde asıl olan kâr-zarar ortaklığı ile 

baĢkalarının bankaya ortak olunmasıdır. Bu tür faaliyetler Ġslam bankacılığında genel 

itibariyle yatırımlar, diğer bir adıyla el-İstismâr (االستثمار)ismi altında toplanmaktadır.8 

Ġslami finansmanın temel unsuru tamamen reel bir hayat, reel mallar finansmanı 

olmasıdır. Hakiki malların ve fiili hizmetlerin üretimi olmayan veya karĢılıklı değiĢiminden 

geçmeyen hiçbir finansman Ġslami sistemde yer alamaz.9Bu sebeple Ġslami banka sistemi; 

borçların yeni bir takvime bağlanması, borç değiĢ tokuĢu (swap), spekülatif nakit 

                                                           
1 Yetiz, s. 109. 
2 Aydın, s. 18. 
3 Beki, Abdülaziz, İslâmda Modern Ticari Meseleler, s. 98. 
4 Kahf, Monzer, “Ġslami Bankacılık ve Kalkınma”, İslami Araştırmalar Dergisi, s. 556. 
5 bkz.Rifaî, Fadi Muhammed, el-Masarifu‟l-İslâmiyye, s. 17. 
6 Kahf, “Islamicbankinganddevelopment”, s. 551. 
7 Bayındır, Servet, İslâm Hukuku Penceresinden Faizsiz Bankacılık, s. 107. 
8 Tantâvî, s. 124; Çizakça, Murat, Risk Sermayesi Özel Finans Kurumları ve Para Vakıfları, s. 31, 32. 
9 Kahf, s. 557. 
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balanslarının finansmanı, bankalar arasındaki spekülatif likidite transferleri ve buna benzer 

parasal nitelikli faaliyetlerle uyumsuzdur, bu tür iĢlemlere uygulanamazlar.1 

Bankaların veya yerel sarrafların parayla yapmıĢ olduğu iĢlem sahih olup olmaması 

açısından genel olarak iki farklı uygulamada gerçekleĢmektedir: 

Birinci uygulama; banka temsilcisinin satmak istediği parayı ödemesi karĢılığında, 

müĢterinin istediği dövizi almasıyla gerçekleĢen iĢlemdir. Böyle bir iĢlemde taraflar karĢılıklı 

kabzettiği sürece bir sıkıntı olmaz, akit meclisi uzasa da akit tamam olur.2 Bu bir sarf 

iĢlemidir ve sarf akdi kuralları uygulanır.3 

Ġkinci uygulama ise üç farklı uygulamada kendini göstermektedir ki bunlar: 

a- MüĢterinin, kendi cari hesabına veya katılım hesabına kaydedilmek üzere Ġslâm 

bankasına ödediği belirli miktardaki parayı banka, müĢterinin hesabına kaydettiği andan 

itibaren banka borçlanır. GerçekleĢtirilen hesaba kayıt iĢlemi banka için bir kabzıdır. Banka, 

mudârabe veya Ģirket gibi katılım hesabına kaydettiği andan itibaren de müĢteri mudârib veya 

ortak olur. 

b- MüĢterinin kendi hesabına döviz (Yen, Frank vb.) olarak yatırılmak üzere bankaya 

verdiği bir miktar parayı banka teslim alır ve tahvil iĢlemlerini, yani yatırılan paraya mukabil 

olan dövizlerde sarf iĢlemini gerçekleĢtirir ve yatırılan miktarın karĢılığı olanı müĢterinin cari 

veya yatırım hesabına girdikten sonra gerçekleĢen iĢlemin makbuzunu müĢteriye verir. Bu 

tarzda meydana gelen sarf iĢlemi zimmette gerçekleĢtiği için caizdir.4Bu Ģekilde zimmette 

dövizlerin değiĢtirilmesi iĢleminin bir benzeri Bakî‟ hadisinde ifade edilen uygulamada 

Resulullah (s.a) Ġbn Ömer‟e, “günün rayiç kurunun esas alınması şartıyla, zimmete bulunan 

bedel yerine başka cins bir para verilmesinde sakınca olmadığını,” ifade etmiĢtir.5 Bu gibi 

uygulamalarda Resulullah (s.a) tarafların akit meclisinden ayrılmadan iĢlemin tamam 

olmasını Ģart koĢmuĢtur. Bu Ģekilde yapılan iĢlemlerin hepsi zimmette sarf iĢlemleridir. İslâm 

Bankasının Dubai‟de gerçekleĢtirdiği konferansın sonunda alınan kararlar da bu 

doğrultudadır: Döviz alım-satımları için yapılan işlemlerde devamlılık esastır, bu durum 

                                                           
1 Kahf, s. 558. 
2 Karadâğî, Ali Muhyiddin, “el- Kabz”, MMFİ, s. 589-591. 
3 ĠbnRüĢd, Ebü'l-Velid Muhammed b. Ahmed b. Muhammed Kurtubî, Bidayetü'l-müctehid ve nihayetü'l-

muktesıd, II, 200; ĠbnKudâme, Ebu Muhammed Abdullah b. Ahmed, el-Muğnî, IV, 53. 
4 Ġbn RüĢd, II, 200; Ġbn Kudâme, IV, 53. 
5 Ebû Dâvûd, “Büyû„ ve icârât”, 14. 
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banka işlemlerinin nasıl gerçekleştiğinde açık bir şekilde ifade edilir. Bu uygulamalarda 

İslâm Hukukunun sarf hükümleri tatbik edilir.1 

c-  Tahvil iĢlemlerinde paranın nakit olarak veya çek olarak havale edilmesi arasında 

fark yoktur. Paranın nakit olarak havale edilmesi durumunda; müĢterinin, havale yapacağı 

muhatabının para birimine çevrilmesi için bankaya bir miktar para yatırması ve bu paranın 

havale yapılan kimsenin hesabına geçmesiyleya da havale yapılan kimsenin parayı nakit 

olarak almasıyla gerçekleĢtirilen iĢlemler caizdir. MüĢterinin tahvil evraklarını alması ve 

havale edilen meblağın tespiti paranın kabzı hükmündedir. Bankanın baĢka birine havale 

yapması ise süfteceyle aynı hükümlere tabidir.2Fukahanın bir kısmı süfteceyi caiz olarak 

kabul eder.3 

MüĢteri çek yoluyla havale iĢlemini üç farklı Ģekilde gerçekleĢtirebilir: 

a- Öncelikle paranın tahsil edileceği banka Ģubesinin adı yazılmıĢ olan çeki müĢteri 

banka Ģubesine verir. ġube de çek yazanla yazılan arasında ilk hesaptaki eksilme sebebiyle 

düzenleme yapar ve çekin kıymetini çek yazılan kimsenin hesabına kaydeder ya da çek 

yazılan kimse çekin kıymeti banka hesabına kaydedilmeden parayı nakit olarak teslim alır. 

Havalenin bu Ģekilde yapılmasında herhangi bir sıkıntı yoktur, sahihtir. 

b- MüĢteri kendi adına yazılan çeki bankanın Ģubelerinden birine verir, Ģube de çeki 

yazan kiĢiyle çek yazılan kiĢi arasında borçluluk iĢlemlerini yapar. Bu Ģekilde gerçekleĢtirilen 

iĢlem de caizdir. Bir bankanın zimmetinde yapılan bir iĢlem, bankanın diğer Ģubelerinde de 

yapılmıĢ olarak kabul edilir. Bu Ģekilde yapılan çek yoluyla havale iĢlemleri meĢru bir Ģekilde 

gerçekleĢmiĢtir. 

c-Yazılan çeki müĢteri baĢka bir bankaya takdim eder. Banka takdim edilen çeki 

müĢterinin hesabına vedîa olarak bırakır. Bu iĢlemden sonra çekin ait olduğu bankadan çekin 

kıymetinin tahsilini takas odasında gerçekleĢtirir.4 

Bu havale iĢlemi, bankanın mudisi olan müĢterinin nakit ya da çek ile havale edilmesini 

istediği meblağı, baĢka bir bankaya veya Ģahsa havale iĢlemini yapmasıyla meydana 

gelmektedir. Bu uygulama belgelerle de yapılabilir; teleks, faks, telefon ve benzeri Ģekillerle 

de yapılabilir, hepsi de aynı hükme tabidir. Havale ile ilgili bu iĢlemler, fukahanın bir 

                                                           
1 Karadâğî, s. 589. 
2 Karadâğî, s. 589, 590. 
3 ġâfiî, Muhammed b. Ġdris, Kitâbu‟l-Üm, III, 30; Serahsî, ġemsu‟l-Eimme Muhammed b. Ahmed b. Sehl, el-

Mebsût, XIV, 37; Kâsânî, AlauddinEbû Bekir b. Mes„ud, Bedâi„u‟s-sanâî fî tertibi‟ş-şeraî„,X, 599; 
ĠbnKudâme, IV, 354. 

4 Karadâğî, s. 590. 
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kısmının caiz gördüğü süftece uygulamasının prensipleri dikkate alınarak Ģekillenmektedir. 

Banka çeki ve seyahat çeki kabzı, paranın kabzıyla aynı konumdadır, bunda yadırganacak bir 

durum yoktur.1 

b. Bankacılık Uygulamalarında Sarf iĢlemleri 

Hanefîler, Mâlikîler, ġâfiîlerden Sübkî ve Hanbelîlerden Ġbn Teymiye; bir kimsenin bir 

baĢkasının zimmetinde dinar olan alacağını dirhem olarak sarf yapmak suretiyle 

ödeyebileceği görüĢündedirler. Zimmette gerçekleĢen bu sarf iĢlemleri sahihtir. Kabzdan önce 

dirhemlerin telef olması akti batıl kılmaz. Her iki tarafın borcu, fiilen kabza ihtiyaç 

duyulmadan düĢer. Sarf aktinde bedellerin karĢılıklı kabzının Ģart olması konusunda icma 

vardır. Fakat sarf akdindeki kabz fiilen gerçekleĢen kabz değil, hükmen kabzdır. Zira mevcut 

olan zimmet, mevcut olan mal gibidir; zimmetinde borçlu olan kimse kabzetmiş gibidir.2 

Ancak bu görüĢlere, ġafiîler ve Hanbelîler karĢı çıkmıĢlardır. Onlar iki bedelden birinin veya 

her ikisinin hazır olmaması durumunda zimmetteki sarfı caiz olarak kabul etmezler.3 

Bu görüĢlere bağlı olarak bankacılık uygulamaların da sarf iĢlemlerinin Ġslam hukukuna 

göre konumunu sağlıklı bir Ģekilde tayin etmek için hükmî kabz konuya temel teĢkil 

etmektedir. Çünkü karĢılıklı olarak banka hesabında gerçekleĢen para transferleri hükmi 

kabzdan baĢkası değildir. Böylece banka hesabındaki zimmetler borçla meĢgul olur. 

Borçlunun borç aldığı parayı, bir baĢka para birimiyle ödemesinin caiz olması ödemenin akit 

meclisinde olmasını gerektirir. Borç para vermek için akit meclisinde verme Ģartı borç veren 

için bağlayıcı değildir. Zimmette gerçekleĢen sarf akti caiz görülmüĢtür.4 Banka hesapları 

vasıtasıyla yapılan alım-satımlarda da yapılan iĢlem, zimmette gerçekleĢen sarf akdi iĢlemi 

olduğunu Abdullah b. Ömer (r.a)‟ın Bâkideki deve ticaretindeki ödeme Ģeklinde görmemiz 

mümkündür. Zira Abdullah b. Ömer Resulullah (s.a)‟e Ģöyle demiĢtir: “…dinar karşılığında 

satıp dirhem ödüyoruz; dirhem karşılığında satıp dinar ödüyoruz. Resulullah (s.a) de; 

ayrılırken aranızda alacak verecek kalmamak üzere günün fiyatı üzerinden almanda bir 

sakınca yoktur, buyurdu.”5 Hadiste gerçekleĢen alım satım iĢlemleri; zimmetteki para 

birimiyle baĢka bir para biriminin değiĢtirilmesidir; görünürde bedeller sanki hazır değildir. 

Ancak zimmette olan Ģey mevcut olan gibidir.6 

                                                           
1 Karadâğî, s. 591. 
2 HaraĢî, Ebû Abdullah Muhammed b. Abdullah el-Mâlikî, el-Harâşîalâ Muhtasarı Sîdî Halîl, V, 234. 
3 Nevevî, X, 99; Hammad, s. 726, 727, 728. 
4 Beğavî, Muhammed el- Hüseyin b. Mesûd, Şerhu‟s-sünne, VIII, 113; Nevevî, X, 98; Hammad, Nezih Kemâl, 

“el-Kabzu‟l-hakîkîve‟l-hükmî”, MMFİ, s. 727, 728. 
5 EbûDâvud, “Buyû„ ve‟l-Ġcâre”, 14; Nesâî, “Buyû„”, 52. 
6 ġevkânî, Muhammed b. Ali b. Muhammed, Neylü‟l-evtâr şerhu Münteka‟l-ahbâr, V, 174. 
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Görüldüğü gibi banka hesabıyla yapılan alım-satım iĢlemleri tıpkı zimmette yapılan ve 

Abdullah b. Ömer (r.a)‟ın Baki hadisinde ifadesini bulan iĢlerden farklı değildir. Sadece onun 

biraz daha geliĢtirilmiĢ, yoğunlaĢtırılmıĢ ve küreselleĢmiĢ Ģeklidir. Günümüzdeki büyük çaplı 

ve hızla geliĢen ticari Ģartlar, uygulamalar dikkate alındığında bu görüĢün ihtiyaçları daha iyi 

karĢılayacağı düĢünülebilir. Çünkü küreselleĢen dünyada insanların sınırlar ötesinden ihtiyaç 

duydukları mal ve hizmetleri bulmaları, onları satın alıp kabzetmeleri, karĢılığını ödemeleri, 

bu görüĢ dikkate alındığında mümkün olmaktadır. Kaldı ki Hz. Peygamber (s.a) istisna 

akdinde olduğu gibi henüz ortada olmayan malın satıĢını ve arâyanın satıĢını toplumun 

ihtiyacına binaen yasaklamamıĢ ve uygulanmasına ruhsat vermiĢtir. 

Gerçekte hissedilmese de zaruretler ve günümüz Ģartları dikkate alındığında fakihler 

hükmî kabzın gerçek kabzın yerini tutacağı görüĢündeler. Bu gerçekleĢtirilen kabz hükmen 

geçerlidir. Gerçek kabz için uygulanan hükümler hükmî kabz için de geçerlidir. Buna bağlı 

olarak hükmî kabz konusunda kayda değer üç farklı tespit ortaya koyabiliriz.1 

a- Hanefî mezhebi menkullerin tahliyesiyle yapılan kabzı, fiilen gerçekleĢmese de 

gerçek anlamda yapılmıĢ kabz olarak kabul eder. Tahliye bir hükmi kabzdır ve hakiki kabzın 

hükümlerine tabidir.2 Hanbelî mezhebine göre; hazır olanın hükmüyle hazır olmayanın hükmü 

aynı olmaz. Gaip mebî„in kabzı tahliye etmekle gerçekleĢmez.3 

b- Bir malın teslimi gerektiğinde teslim alanla teslim eden aynı kiĢi olursa; bu durum 

niyete göre farklılık arz eder. Karâfî‟ye göre; alacaklı kimsenin elindeki malda borçlu olan 

kimsenin hakkı varsa, borçlu olan kimse borcuna mukabil kendi adına alması için alacaklıya 

izin verir ve alacaklı da kendi adına kabzetmiĢ olur. Bu durum; oğlunun malını elinde 

bulunduran babanın bu malı satın alacağı zaman kendi adına kabzetmesi gibidir. 

c- Alacaklının zimmeti, alacağının benzeri olan bir Ģeyle, hükmen borçlunun lehine 

meĢgulse, alacaklı alacağı için kabzeden olarak kabul edilir. Çünkü zimmette sabit olan malda 

borçlu hak iddia ettiği zaman, alacaklıdan benzerini yeni bir akitle veya iki deynden birinin 

gerektirdiğiyle alır.4 

Bütün bankacılık iĢlemleri de bu yapılanların biraz daha teknolojik Ģeklidir ve hükmî 

kabz hükümlerine tabidir. Zira zimmetteki malın, cinsini ve vasıflarını söylemekle yapılan 

satıĢ sahihtir. Böyle bir uygulamada iki karĢılıktan biri belirlenmelidir, aksi halde yasaklanmıĢ 
                                                           
1 “Kabz”, Mv. F, XXXII, 263. 
2 Kâsânî, V, 244; ĠbnÂbidîn, Muhammed Emin b. Ömer b. Abdilaziz, Haşiyetü Reddi‟l-muhtar alâ‟d-Dürri‟l-

muhtâr, IV, 562, 563; Ali Haydar Efendi, Dürerü‟l-hükkâm şerhu Mecelleti‟l-ahkâm, II, 429.  
3 el-Â„nî, s. 504. 
4 “Kabz”, Mv. F, XXXII, 263. 
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olan borcun borçla1 satıĢı olur. Aynı mecliste kabzedilmesi Ģart değildir, tayin edilmesi kabz 

için yeterlidir. Ancak selem bu durumun istisnasıdır, çünkü selem aktinde semen aynı 

mecliste kabzedilmelidir.2 

Bankacılık iĢlemleri veya müĢterinin büyük alıĢveriĢ Ģirketleriyle yaptıkları ticari 

iĢlemlerinin konumu hakkında gaib olan eĢyanın satıĢının hükümleri emsal teĢkil etmektedir. 

Ġslam hukukunda gaib eĢyanın satıĢı hakkındaki görüĢleri ayrıntı da fark olmamakla beraber 

üç gurupta özetlememiz mümkündür: 

a- ġâfiî mezhebi gaib olan malın satıĢını sahih olarak kabul etmez. Bu görüĢlerine 

gerekçe olarak da Ebû Hüreyre‟den nakledilen: “ ِرَزَغاْل ِعْيَب ْهً َعَهاهلل )ص( َو ىَلُسَر نََّأ ”3; Hz. 

Peygamber (s.a) gararlı olan satışı yasaklamıştır, hadis-i Ģerifidir, gaib olan malın satıĢı da 

gararlı bir satıĢtır. Ancak Ġmam ġâfiî‟nin kavli kadimine göre; her ne kadar satılan malın sıfatı 

bilinmese de yapılan iĢlem bir satıĢ akdidir ve sahihtir.4 

b- Nehaî, ġâ„bî, Ebû Hanife, Sevrî ve diğer rey ehline göre; vasıfları söylenildiğinde 

gaib malın satıĢı sahihtir. Ancak müĢteri malı gördüğü zaman, mal söylenilen sıfatlara sahip 

olsa da olmasa da müĢterinin muhayyerlik hakkı vardır. 

c- Ġbn Sirîn, Ġmam Mâlik, Abdullah b. Hasan, Ebû Sevr, Ahmed b. Hanbel‟e göre; gaib 

olan malın satıĢı sahihtir; müĢteri malı gördüğü zaman, söylenilen vasıflar malda yoksa 

muhayyerdir aksi halde muhayyer değildir.5 

Gaib olan malın satıĢını sahih kabul edenlerin gerekçeleri; “ َعْيَباْل اهلُل لََّحَأ َو ”; Allah 

alışverişi helal kıldı....6ayetidir. “ ُهَكَزَت اَءَش ْنِإ َو  ُهَذَخَأ اَءَش ْنِإ  آُها َرَذ، ِإاِرَيِخاْلِب َىُهَف  ُهَزَي ْمَل ًأْيي َشَزَتاْش ْهَم  

”7görmediği şeyi satın alan kimse onu gördüğü zaman muhayyerdir; dilerse alır, dilerse terk 

eder, hadisi ve Ebû Hüreyre‟nin (r.a): “ آُها َرَذِإ اِرَيالِخى ِبُهَف  ُهَزَي ْمَل يًأي َشَزَتإْش ْهَم ”8; görmediği şeyi 

satın alan kimse onu gördüğü zaman muhayyerdir; Ģeklinde rivayet ettiği hadisi Ģerifi ise 

sünnetten gerekçeleridir. Zira görülmeden satılan cevizin, narın ve bademin durumu gaib olan 

eĢyanın satıĢının sahih olmasına delildir.9 

b. Satın Alma Vaadi ile Yapılan Murâbaha SatıĢında Bağlayıcılık 
                                                           
1 Beyhakî, V, 290; Hâkim, II, 65; Dârakutnî, III, 71. 
2 Nevevî, Ebû Zekeriyya Muhyiddin Yahya b. ġeref b. Nuri, Kitâbu‟l-Mecmu‟ şerhi‟l-Mühezzeb, IX, 301; 

Abdullah, Muhammed, “el-Kabz”, MMFİ, s. 551. 
3 Müslim, “Müsâkât”, 2; Ġbn Mâce, “Ticârât”, 23. 
4 Ġbn RüĢd, II, 155; Nevevî, IX, 348, 349; Abdullah, s. 552. 
5 Ġbn RüĢd, II, 155; Ġbn Kudâme, IV, 77; Nevevî, IX, 301; Ġbn Âbidîn, IV, 593-594; Abdullah, s. 551. 
6 Bakara, 2/275. 
7 Zeyla„î, Fahreddin Osman b. Ali b. Mihcen, Tebyinü‟l-hakâik fî şerhi Kenzi‟d-dekâik, IV, 9. 
8 Zeyla„î, IV, 9. 
9 Nevevî, IX, 348; Abdullah, s. 552. 
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Satmayı ve satın almayı vadeden eden bağlayıcılığa “iltizam” denilir. SatıĢ akdi sadece 

akitleĢmeyle lazım olmaz; kabzla birlikte lazım hale gelir.1Ġltizami akitler konusunda kabzı 

dikkate almak suretiyle sadece satın alma vaadiyle yapılan murâbaha akti konu edinilecektir. 

Çünkü günümüz Ġslam bankalarında yapılan iĢlemler bu eksen etrafında dönüp dolaĢmaktadır. 

Bankacılık alanında en çok uygulanan satıĢ iĢlemlerinden biri de alımı emreden kimseye 

murâbahalı satım aktidir. Çünkü bu tür satıĢ iĢlemleri günümüz Ġslam bankalarında merkeze 

konulmuĢtur. Ancak bu satıĢ iĢlemlerinin mahiyeti hakkında ihtilaflar da bulunmaktadır. 

Ġhtilafların temelini; bu tür satım faiz almak için bir hiledir, hiç kimsenin helal olarak kabul 

etmediği bir muameledir, bu bir beyu‟l-îne‟dir2, safkateyndir, sahip olunmayan bir şeyin 

satışıdır, vadedilen şeyin bağlayıcılığıdır; gibi farklı tenkitler oluĢturmaktadır.3 Burada bu tür 

ihtilafları değerlendirmek yerine, bu ihtilaflara temel teĢkil eden, dayanağı olan “kabz” 

üzerinde duracağız. 

ba. Satın Almayı Emredene Murâbaha SatıĢı 

Satın almayı emredene murâbaha satıĢı; satın alma ve satma vadinde bulunmayı 

kapsayan bir akit çeĢididir. Henüz akdin baĢındayken akdin her iki tarafı için de vaatte 

bulunma söz konusudur. Ġki vaatten biri, emirde bulunan müĢterinin satın almayı vadetmesi; 

ikincisi de kurumun murâbahalı satmayı vaadetmesidir.4 

Bankacılıkta satın almayı emreden kimseye murâbahalı satıĢta; önce müĢteri tayin ettiği 

bir malı satın alma vaadinde bulunarak murâbaha yoluyla satmasını bankadan talep eder. Kâr 

miktarı yapılan anlaĢmada tayin edilir. MüĢteri, mal sahibinden satın alınmasını istediği 

malın; nitelikleri ve fiyatı belirtilmiĢ olan talimatını bankaya sunar.5Mesela; bir kimsenin 

bankaya gelip; “ben kalp hastalıkları hastanesi sahibiyim, falanca Ģirketten kalp ameliyatı için 

gerekli olan teknolojik aletler satın almak istiyorum”, Ģeklinde teklifte bulunarak böyle bir 

aktin kurulmasına teĢebbüs etmiĢ olur.6Bunun üzerine banka müĢterinin yazılı talimatıyla malı 

satın alır ve malı teslim aldıktan sonra mal için tayin edilen kârı da üzerine koyarak müĢteriye 

                                                           
1 Schact, Joseph, An Introduction to Islamic Law, s. 160. 
2 Bey‟ul-î‟ne/Muhâtaranın hükmü hakkındaki tartıĢmalar için bkz. Köse, Saffet, İslâm Hukukunda Kanuna Karşı 

Hile, Ġstanbul 1996, s. 378-392. 
3 bkz. Karadâvî, Yûsuf, Bey„u‟l-murâbahali‟l-âmiri bi‟ş-şirâkemâtücrîhi‟l-mesârifi‟l-İslâmiyye, s. 27-89; bkz. 

Bayındır, s. 75-93. 
4 Karadâvî, s. 25. 
5 Akın, Cihangir, Faizsiz Bankacılık ve Kalkınma, s. 161; Rifaî, s. 144; Karadâvî, s. 24; Saeed, Abdullah, Islamic 

BankingandInterest, ed. Bernard Weiss, RundPeters, s. 76; Darîr, Sıddîk Muhammed el-Emîn, “Kabz”, MMFİ,  
I, 486. 

6 Karadâvî, s. 24. 
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satar.1Malın belirlenen kârla satılması caizdir.2MüĢterinin vadinden dönmesi durumunda 

bankanın zarara uğramaması için verilen talimatın yazılı olması gerekir.3Bununla birlikte 

teslimden önce malın telef olması halinde tazmin sorumluluğu bankanın ya da akit yapan 

kurumundur. Teamül ve muamelatın muhafazası bu akdin kabul edilmesinin temel sebebidir. 

Böyle bir uygulamada akit yapan her iki tarafın da maslahatı dikkate alınmalıdır. 

Bağlayıcılığın kabulü hukuken geçerli olan bir Ģeydir.4 Bu gibi durumlarda kolay olanı almak 

hedeflenerek muamelat kontrol altına alınmaktadır.5 

Bu tarz uygulamalarda vaatten dönülmesi durumunda, müĢterinin hukuki olarak malı 

satın almaya icbar edilip edilmeyeceği konusunda fukaha arasında ihtilaf 

bulunmaktadır.6Genel olarak günümüz fukahası bu tarz murâbahalı uygulamada vaadin 

bağlayıcı olduğunu ifade etmektedirler.7Konuyla alakalı olarak; 1979 senesinde Dubai‟de, I. 

Ġslâm Bankacılığı Kongresi‟nde Ģöyle bir karar alınmıĢtır: “Bu gibi bir uygulama müĢterinin 

malı satın alacağı, bankanın ise anlaĢılan Ģartlarda akdi sonuçlandıracağı vadini kapsar. Bu tür 

vaatler Mâlikî mezhebine göre akdin her iki tarafını da hukuken bağlar. Diğer mezheplere 

göre ise akdin taraflarını diyâneten bağlayıcıdır. Diyâneten bağlacı olan bir Ģey toplumun 

maslahatı bulunduğunda hukuken de bağlayıcı kılınması mümkündür.”8 

Bir kimse satın almayı emretmesiyle vaadette bulunmuĢ olur. Borcun ödenmesi gibi 

vacib olan Ģeylerin yerine getirilmesi, haram olan Ģeylerin de yerine getirilmemesi konusunda 

fakihler ittifak etmiĢlerdir. Ancak mubah ve müstehap olan Ģeylerde vaadin bağlayıcılığı 

konusu fakihler arasında tartıĢmalıdır.9 

Ġbn ġübrüme; haramı helal, helali de haram kılmayan her türlü vaadin kazaen de 

diyaneten de olsa bağlayıcı olduğu görüĢündedir.10Mâlikîler‟e göre; vaade temel oluĢturan 

sebebi gerçekleĢtirmeye teĢebbüs edilmedikçe vadeden vaadinden dönebilir, teĢebbüsten 

sonra artık vaad bağlayıcıdır. Mesela; mehir miktarının borç verileceği vaadine güvenerek 

                                                           
1 Akın, s. 161; Rifaî, s. 144; Karadâvî, s. 24; Saeed, Abdullah, s. 76; Darîr, I, 486. 
2 Karadâvî, s. 10, 11. 
3 Akın, s. 161; Rifaî, s. 144; Karadâvî, s. 24; Saeed, s. 76; Darîr, I, 486. 
4 Karadâvî, s. 10, 11. 
5 Karadâvî, s. 9. 
6 Akın, s. 161; Rifaî, s. 144; Karadâvî, s. 24; Saeed, s. 76; Darîr, I, 486. 
7 Karadâğî, II, 1035-1307. 
8 Karadâvî, s. 12; Murâbahanın bağlayıcılığı konusunda bkz. Bayındır, s.107- 120 
9 Vaadin bağlayıcılığı konusunda bkz. Cessâs, Ebû Bekir Ahmed b. Ali, Ahkâmu‟l-Kur‟ân, IV, 242; ġâfiî, III, 

33; Ġbn Hazm, Muhammed Ali b. Ahmed, el-Muhallâbi‟l-âsâr, VI, 278; Serahsî, XX, 129; Kâsânî, V, 2; 
Aynî, Ebû Muhammed Mahmud b. Ahmed, el-Binâye fî Şerhi‟l-Hidâye, XIII, 257; V, 390; Behûtî, Mansur b. 
Yunus, Keşşâfu‟l-kınâ„ „an metni‟l-Ġknâ„,III, 363. 

10 Ġbn Hazm, VI, 278; Makdisî, Kitâbü‟l-furû‟, VI, 370. 
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evlenilmesiyle vaad vadedeni borçlu kılar. Hanefîler ise; Ģarta bağlı olan bazı haller dıĢında 

vaadin kiĢiyi borçlu kılmayacağı görüĢündedirler.1 

Ġmamı ġâfi„î‟nin alımı emredene murâbahalı satıĢ konusunda görüĢü günümüz katılım 

bankacılığına temel teĢkil edecek bir niteliktedir. Ġmam-ı ġâfi‟î‟ye göre; bir kimse bir malı 

iĢaret ederek, vasıflarını söyleyerek ya da tercihi kendine bırakarak kâr vereceği vaadinde 

bulunarak satın almasını istese; muhatabın bu talebe istinaden malı peĢin veya veresiye olarak 

satın alması caizdir.2 

Alımı emredene murâbahalı satıĢ iĢleminin dört farklı uygulaması bulunmaktadır. 

Yapılan bu uygulamalardan ikisi sahih, ikisi sahih değildir. 

a. Sahih olan alımı emredene murâbahalı satıĢ 

1- Banka memurlarından bu uygulamayla ilgili olan memur, sözleĢme belgesini 

müĢteriden teslim alır ve malı banka adına mal sahibinden satın alarak bankanın ambarına ya 

da garajına naklederek satın almayı emredene sunar. MüĢteri satın almaya teĢebbüs ettiği an 

akit inikad olur. Bu çeĢit uygulama sahih olanlardan biridir. 

2-Sahih olan ikinci Ģekli ise; bu iĢlerden sorumlu banka memuru teslim aldığı faturayı 

ve sözleĢme belgesini dikkate alarak bankayı temsilen mal sahibinden malı satın alır; ancak 

banka sorumlusu malı bankaya ait olan bir depoya nakletmeyip satıcının yanında bırakır. 

Böyle olunca mal satıcının yanında emanettir. Satıcı mal ile banka sorumlusunu baĢ baĢa 

bırakmıĢtır, banka sorumlusu malı teslim almak yerine satıcının yanında bırakmıĢtır. Böyle bir 

uygulamada satın almayı emreden bu mekanda teslim alma konusunda muhayyerdir. Dilerse 

malı bulunduğu yerde satın alır, dilerse almaktan vazgeçer. Fakat banka sorumlusunun satın 

almayı emredene malı sunduğu zaman satın almayı emredenin satın almaya teĢebbüsüyle akit 

inikad olur.3 

 

 

b. Sahih olmayan satın almayı emredene murâbahalı satıĢ 

Sahih olmayan murâbalı satıĢlardan ilki banka veya kurum görevlisi satın almayı 

emreden müĢteriden teslim aldığı malın vasıflarını ifade eden belgeye göre, kurum adına malı 

                                                           
1 Zerkâ-Neccar, İslâm Düşüncesinde Ekonomi Banka ve Sigorta, s. 25; Murâbaha akdinin bağlayıcılığı 

konusunda bkz. Bayındır, s.107- 120. 
2 ġâfiî„, III, 33. 
3 Darîr, s. 486, 487; bkz. Karadâğî, 102- 109; bkz. Saeed, s. 78-94. 



228

EKONOMİK DEĞİŞİMLERİN ŞER›İ/FIKHÎ AHKÂMIN DEĞİŞMESİ ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ
........................................................................................ Dr. Öğr. Üyesi Arif ATALAY

 
 

telefon görüĢmesi gerçekleĢtirerek satın alır ve malı teslim almadan satın almayı emredenle 

satıĢ iĢlemlerini sonlandırır. Kurum, alımı emreden kimseye satıcıdan malı alması için 

faturada belirtilen meblağda bir çek verir ve böylece müĢteri de satıcıdan malı teslim alır. 

GerçekleĢtirilen bu tarz uygulama günümüz fukahasınca caiz görülmemiĢtir. Çünkü banka her 

ne kadar malı müĢteriye satmadan önce akit inikad olmuĢ olsa da fiilen de hükmen de teslim 

almamıĢtır. Ayrıca malın hasar sorumluluğunu da üstüne almamıĢtır.1 Zira malın faydası 

tazmini karĢılığındadır.2 

Sahih olmayan murâbahalı diğer bir satıĢ Ģekli de; Ġlgili banka veya kurum görevlisi 

satın almayı emreden müĢteriden malın özelliklerini ifade eden belgeyi teslim alır. Özellikleri 

belirlenen malı, örneğin %15 kâr ilave ederek akti sonlandırdıktan sonra, müĢteriye bayiden 

malı alması için faturada belirlenen meblağın yazılı olduğu bir çek vermesi ile gerçekleĢtirilen 

akittir. Bu Ģekil yapılan murâbahalı satıĢ da sahih değildir. Çünkü banka malı ne mülk 

edinmiĢtir ne de teslim aldıktan sonra satmıĢtır. Bu uygulama satıĢ akti Ģeklinde borç 

mukabilinde alınan bir karĢılığı olmayan faydadır ki faizdir.3 

Böyle bir satıĢın geçerli olması için gerekli olan özellikler Ģu Ģekilde sıralayabiliriz 

1-Alımı emredene murâbahalı satım, emredilen kimsenin veya kurumun mülkiyetine 

geçmelidir. 

2-Hukuken istenilen kabz Ģartı gerçekleĢen bir mal üzerinde yapılmalıdır. 

3-Teslimden önce tazmin sorumluluğu ile teslimden sonra gizli ayıp ve benzeri iade 

gerekçeleri sebebiyle iade masrafları emredilen kimseye veya kuruma ait olur. 

4-Satım iĢlemlerinin diğer hukukî özelliklere sahip ve engellerden arındırılmıĢ olması 

Ģartıyla caizdir.4 

 

 

SONUÇ 

KüreselleĢmenin bir gereğiymiĢ gibi kendini gösteren ekonomik değiĢmeler önümüze 

farklı Ģekillerde çıkmaktadır. Burada asıl olan banka, çek, senet, elektronik ortamda akitleĢme 

ve benzeri kaçınılmaz Ģekli ve teknolojik yenilikleri inkar etmek yerine Müslüman toplumun 

                                                           
1 Darîr, s. 486, 487; bkz. Karadâğî, s. 102- 109. 
2 Ebû Dâvud, Süleyman es-Sicistânî, Sünen-i Ebî Dâvud, hadis no: 3510. 
3 Darîr, s. 486, 487; bkz. Karadâğî, s. 102- 109. 
4 Kararlar ve Tavsiyeler, İslâm Konferansı Teşkilatı İslâm Fıkıh Akademisi (trc. Aybakan, Bilal), s. 96. 



229

راساُت اإلنسانيُة واملتغرياُت احلياتيُة يف ضوِء الّشيعِة اإلسالميِة« العدد اخلاص باملؤمتر العلمي الدويل األول املشرتك »الدِّ
BİRİNCİ OTURUM: İSLAM ŞERİATININ TEMEL KAYNAKLARINDA HAYAT, HAYATTAKİ DEĞİŞİMLER VE AFETLER

 
 

kendi değerlerini küresel çapta ekonominin gündemine oturtması gerekir. Bir takım farklı 

formatlardaki uygulamaları ve teknolojik yenilikleri reddedip geçmiĢi tekrar ederek 

yeniliklere uyum göstermek müĢkil bir durumdur. Çünkü yenilik ve geliĢme topyekün 

tecrübelerle meydana gelmektedir. Müslüman kendisini borsa, döviz, kambiyo iĢlemleri, 

bankacılık iĢlemleri gibi iç içe girmiĢ ticari faaliyetler içinde bulmaktadır. Burada fukahaya 

düĢen Ġslami kavramların içini boĢaltmak yerine vahiy bütünlüğü ekseninde küresel ekonomik 

değiĢmelere ölçülü, pratik ve dengeli bir Ģekilde yaklaĢarak kendimizi tecrit etmeden 

çözümler bulmaktır. Yukarıda ele aldığımız konularda da görüldüğü gibi vahyin ekonomik 

alanlarda da çözümlere temel teĢkil edecek genel-geçer prensipler koymuĢtur. Bu genel geçer 

prensipler ıĢığında internet, elektronik ortam, dijital mallar ve hizmetler, banka, borsa, 

kıymetli evraklar ve benzeri birçok iktisadi faaliyet gerçekleĢtirilebilir. Ġslam hukuku bu tür 

ekonomik değiĢimlerden uzak ve habersiz değildir. 
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“Ġslam Hukukunda Maslahat Ġlkesinin  
-BeĢerî AraĢtırmaların GeliĢmesinde-  

Fetvanın DeğiĢimine Etkisi” 

“The Effect Of The Principle Of Maslaha In Islamic Law 
On The Change Of Fatwa (In The Development Of Humanity Research)” 

       Ekrem KOÇ֗ 

Özet 

Hukuk sistemlerinin temeli, insanların yararına müstenit olduğu için dinî-hukukî 

ahkamın zamanın değiĢmesine bağlı olarak geliĢimi, değiĢmesi ve sosyal çevreden 

etkilenmesi kaçınılmazdır. Özellikle kitle iletiĢim araçları, coğrafya/mekân, zaman, ekonomi, 

siyaset, eğitim, hukuk, kültür, din, ideoloji, sanayi, teknoloji, küreselleĢme vb. gibi pek çok 

amilin toplumsal değiĢmeyi etkilediği bilinmektedir. Din ve sosyal hayat arasında dinamik bir 

iliĢki söz konusudur. 

Ġslam hukukunun iki temel kaynağı Kur‟an ve Sünnet‟te hükümlerin çoğunlukla küllî ve 

mutlak olması, nasların da sınırlı olması dinî hüküm ve malumatı içtihat yöntemiyle elde 

etmeyi zorunlu kılmıĢtır. Bu sebeple sınırlı olan dini metinlerin hayatın bütün yönlerini 

kuĢatması ve ayrıntılı olması mümkün olamayacağından bu boĢluğu dolduracak beĢeri fıkıh 

faaliyeti olan içtihat gerekli olacaktır. Nitekim, değiĢen dünyada değiĢen toplum Ģartlarına 

iliĢkili olarak Ġslâm hukukunun geliĢmesi, kanun ġârî‟in maksadına uygun minvalde elde 

edilen içtihat ile mümkün olacaktır. 

Ġslam alimleri, Ġslam‟ın gönderiliĢ amacının maslahat olduğunda hemfikirdir. Bu 

noktadan hareketle maslahatın Ġslam hukuk metodolojisinin bir ilkesi olarak kabul edildiği 

aĢikardır. Günümüzde kapsamı ve iĢlevselliği geniĢletilerek Ġslâm hukukuna değiĢim 

kabiliyeti, esneklik ve dinamizm kazandıran bir misyon yüklenmiĢtir. 

Özellikle bilim ve teknolojide baĢ döndürücü bir değiĢim hızının yaĢandığı günümüzde 

teknolojinin geliĢimi ve etkisi, dijital dünyanın ekonomik, eğitim, sosyal hayata etkileri gibi 

birçok beĢerî araĢtırma neticesinde ortaya çıkan güncel konularda insanın yararına ve zararına 

olabilecek hususlarda fetvanın değiĢiminin imkanı konusu önem arz etmektedir. Nitekim 

Karadâvî, yerin, zamanın, ahvalin, bilginin, örfün, insanın ihtiyaçlarının, insanların güç ve 

                                                           
֗ Ağrı Ġbrahim Çeçen Üniversitesi Ġslami Ġlimler Fakültesi, Fıkıh Anabilim Dalı Dr. Öğretim Üyesi. 
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imkânlarının, siyasî, iktisadî ve içtimaî durumların, düĢünce ve fikirlerin değiĢmesi gibi 

birçok sebep sayarak fetvanın değiĢebileceğinin imkanına değinmektedir. 

Bu çalıĢmamızda fıkha dinamizm kazandıran ilkelerden biri olan maslahat ilkesinin 

geçmiĢte olduğu gibi günümüzde de beĢerî araĢtırmaların geliĢimine tesiri noktasında fetvanın 

değiĢimine etkisi üzerinde durulacaktır. 

Anahtar Kelimeler: Ġslam Hukuku, Maslahat, Fetva, DeğiĢim, Ġnsani 
AraĢtırmalar.  

Abstract 

Since the basis of legal systems is based on the benefit of people, it is inevitable that 

religious-legal rules will develop, change and be affected by the social environment 

depending on the change of time.Especially mass media, geography/space, time, economy, 

politics, education, law, culture, religion, ideology, industry, technology, globalization etc. it 

is known that many factors such as.There is a dynamic relationship between religion and 

social life. 

The fact that the two main sources of Islamic law, the Qur'an and the Sunnah, are 

mostly universal and absolute, and the texts are limited, necessitated obtaining religious 

decrees and information through the method of ijtihad.For this reason, since it is not possible 

for limited religious texts to encompass all aspects of life and to be detailed, ijtihad, which is a 

human fiqh activity, will be necessary to fill this gap.As a matter of fact, the development of 

Islamic law in relation to the changing social conditions in the changing world will be 

possible with the ijtihad obtained in accordance with the purpose of the law Shariah. 

Islamic scholars agree that the purpose of sending Islam is maslaha.From this point of 

view, it is obvious that maslaha is accepted as a principle of Islamic legal 

methodology.Today, by expanding its scope and functionality, a mission has been assigned to 

Islamic law, which gives it the ability to change, flexibility and dynamism. 

Especially in today's world where there is a dizzying pace of change in science and 

technology, the possibility of changing the fatwa is important in the current issues that arise as 

a result of many human researches such as the development and impact of technology, the 

effects of the digital world on economic, education and social life.As a matter of fact, 

Karadâvî mentions the possibility that the fatwa can change by counting many reasons such as 

the change of place, time, circumstances, knowledge, customs, human needs, people's power 

and possibilities, political, economic and social situations, thoughts and ideas. 
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In this study, we will focus on the effect of the principle of maslahat, which is one of the 

principles that give fiqh dynamism, on the change of fatwa in terms of its effect on the 

development of human research today as it was in the past. 

Keywords: Ġslamic law, Maslaha, Fatwa, Change, Humaninty Research. 

1. Fetvanın Tanımı ve Özellikleri 

Sözlükte genç, yiğit anlamındaki “feta” kökünden gelen1 “fetva” terim olarak ise “ilzam 

veya ibaha bakımından Allah‟ın hükmünden haber vermek2, bir konunun dinî ve hukukî 

cihetten çözümü ve açıklanması için sorulan soruya verilen cevap anlamlarına gelmektedir. 

Fetva verene müfti, isteyene müstefti, fetva sormaya istifta, fetva müessesine ise ifta teĢkilatı 

denilir.3 

Fetva-Hüküm 

Fetva ve hüküm aralarında benzerlikler olsa da birbirinden farklı iki kavramdır. Fetva, 

ilzam ve ibaha yönünden Allah‟tan bildirimdir. Hüküm ise, inĢa ve ilzam mahsulü bir 

bildirimdir.4 Fetva, hükme göre daha geneldir.  

Hüküm, terim olarak ġâri‟in mükelleflerin fiilleriyle alakalı iktiza ve tahyir türünden 

hitabıdır.5 Hüküm, muayyen bir olaya bakılmaksızın genel anlamda mükellefin fiilleriyle 

alakalıdır. Fetva ise muayyen bir olayın Ģer‟î hükmünün pratiğe uygulanması ile ilgilidir. 

Hüküm, illetin varlığı ve yokluğu ile deveran eder.6  Ġllet var ise hüküm vardır, illet yok ise 

hüküm yoktur. 

Fetvanın değiĢimi ile hükmün sabitliği arasında tearuz söz konusu değildir. Meseleye 

iliĢkin değiĢim ile (hükmün) sabit olma ciheti birbirinden ayrılır. Fetva veya hükümde 

değiĢim, hükmün zatının/kendisinin değiĢiminden ziyade hükmün tatbikindeki vesilenin 

değiĢimidir. 

                                                           
1 Ebû Mansûr Muhammed b. Ahmed el-Ezherî, Tehzîbu‟l-Luğâ, (Beyrut: Dâru Ġhyâi‟l-Turâsi‟l-Arabî, 2001), 

14/234. 
2 ġihâbuddîn Ahmed b. Ġdrîs el-Kârâfî, el-İhkâmu fî Temyîzi‟l-Fetvâ ani‟l-Ahkâm ve Tasarrufati‟l-Kâdi ve‟l-

İmâm, (Haleb: Mektebetü‟l-Matbûâti‟l-Ġslâmiyye, 2009), 33-97. 
3 Fahrettin Atar, “Fetva”, Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi (Ġstanbul: TDV Yayınları, 1995), 12/486-

487; Mehmet ĠpĢirli, Osmanlı Hukukunda Fetva, “Osmanlı Fetvaları Üzerine Değerlendirmeler ve Bazı 
Örnekler”, (Ġstanbul: Klasik Yayınları, 2018), 149. 

4 Kârâfî, el-İhkâmu fî Temyîzi‟l-Fetvâ, 33-34. 
5 Bedreddîn Muhammed b. Abdullah ez-ZerkeĢi, el-Bahru‟l-Muhît fî Usûli‟l-Fıkh, (Beyrut: Darü‟l-Kütübi‟l-

Ġlmiyye, 2000), 1/91. 
6 Ġbn Kayyım el-Cevziyye, İ‟lâmu‟l-Muvakiîn, (Beyrut: Dâru‟l-Cîl, 1973), 4/105. 
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Ġslam hukukunda iki tür ahkamdan bahsedilir: Ġlki, dinî-hukukî yapının emredici ve 

nehyedici asli naslarla tesisi için gelen Kur‟ân ve Sünnette sabit/esas hükümlerdir ki bunlar 

dokunulmazdır. Sadece bunların tatbikinin vesaili değiĢir. Dinin zaruri olarak kabul ettiği 

Ġslam‟ın rükünleri değiĢme ve değiĢim kabul etmez. Ġçtihada ve reye alan bırakmayan 

taabbudi ve sabit imani hükümler de değiĢmezdir. Ġkincisi ise zaman, mekan, durum, örf gibi 

mekasıd-ı Ģeria kaidesince maslahat iktizasınca değiĢime açık olan hükümlerdir. 

Fetva-İçtihat 

Fetva bazen içtihat ile olabileceği gibi bazen itimat edilen kitaplardan yerleĢik/kabul 

görmüĢ külli kaidelerin nakli sonucu oluĢan içtihattan bağımsız olabilir. Adalet müftinin 

Ģartları arasında sayılırken; içtihadın sıhhat Ģartları arasında bulunmaz. Fetva ve içtihat 

arasında umum ve husus bakımından irtibat mümkündür. Hükmün istinbatı ve sorulan soruya 

haber verme her ikisinin de ortak noktasıdır. Sual olmazsa bile hükmün istinbatı fetvaya değil, 

içtihada mahsustur. ġeri hüküm hakkında içtihat olmadığında Ģeri hükmü haber vermek de 

fetvaya mahsustur. 

 Ġçtihadın değiĢimi, içtihadi bir meselede müçtehidin görüĢünün değiĢiminden ibarettir. 

Ġçtihadın değiĢimi, fetvanın değiĢiminden daha umumidir. Zira o fetva ve kazayı da kapsayan 

bir nitelik taĢır. Fetvanın değiĢiminin bazen içtihadın değiĢiminin bazen de onun haricindeki 

sebep ve mazeretlerden kaynaklanması mümkündür.  

Fetva-Nesh 

Nesh, Hz. Peygamber‟e aitken fetva ulemanın geneline aittir. Nesh, Hz. Peygamber‟in 

vefatı ile son bulmuĢken fetva müessesesi devam etmektedir. Nesh edilen Ģeri hükümde, nesh 

edildiği sabit olduğundan geri dönülmesi mümkün değilken; fetva da mazeretin, sebebin veya 

illetin değiĢimi ile değiĢen fetvanın ilk haline dönmek ihtimal dairesindedir. 

2. Maslahat Ġlkesi 

Din, kulların maslahatı üzerine kurulmuĢtur. Dinin maksadı, kullar için menfaati celb 

etmek ve mefasid/zarardan onları korumaktır.1 

Fetva kitaplarında önceki görüĢten dönüĢ dediğimiz rücu meselesinde fetvaların 

değiĢimine tesir eden temel etkenin yani fetvanın değiĢim gerekçesinin özellikle maslahat 

olduğu görülür. 
                                                           
1 Ebû Ġshâk Ġbrahîm b. Mûsâ eĢ-ġatıbî, el-Muvâfakât İslâmi İlimler Metodolojisi, çev. Mehmet Erdoğan 

(Ġstanbul: Ġz Yayınları, 2015), 2/36. 
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Makâsıd, kanun koyucu olan Allah‟ın koyduğu norm/hukuk kuralıyla ulaĢmak istediği 

hedefi ve hukuk düzeninden beklediği yararları/maslahatları ifade eder.1 Makâsıd, kuĢatıcı bir 

bakıĢla yararların sağlanması yönüyle maslahatı, zararların giderilmesi yönüyle de mefsedeti 

içine alan bir çatı kavramdır.2 

Ġslam hukukunda fetvada maslahat gözetilirken bunun bir dengesinin olduğunu 

belirtmek gerekir. Kendisinden daha öncelikli ve kuvvetli olanı gölgeleyen maslahat dikkate 

alınmaz. Bu noktada daha kuvvetli, kesin ve zaruri olan maslahat diğerlerine göre 

önceliklidir/tercih sebebidir. Zarurriyyat, haciyyat ve tahsiniyyat tasnifi bu hiyerarĢiyi 

belirtmektedir. Cüz‟î/tafsili delil, kat‟î, küllî ve zarurî bir maslahatla tearuz ederse terk edilir.3 

Bu açıdan fıkıh geleneği örneklerle doludur. 

Makâsıd/maslahat hususunda iki kavram ehemmiyet arz eder. Bunlar: zaruret ve 

ihtiyaçtır. Her iki kavramda birbirinin yerine kullanılmakta olup, zaruret ve ihtiyacı 

birbirinden ayırmak oldukça güçtür. Ġhtiyaçta meĢakkat zarurete göre daha azdır. Fıkıh 

külliyatında hacetin zaruretten daha genel olduğuna iĢaret edilir.4 Haram konusunda zaruretle 

amelde haramın li-aynihi, ihtiyaçla haram konusunda haramın li-ğayrihi olduğu görülür. 

Zarurette illet, mecbur kalmak; ihtiyaçta illet kolaylık sağlamak olarak bilinir. Genel ihtiyaçta 

hüküm değiĢtiğinde o hüküm devamlı olurken, zaruret icabı hüküm değiĢtiğinde miktarı 

takdir olunur ve devamlılık arz etmez.5  

"Bir iĢ dik oldukta müttesi' olur”6, "MeĢakkat teysiri celbeder"7, "Zarar izale olunur”8, 

"Zaruretler memnu olan Ģeyleri mubah kılar'9, "Zarar-ı eĢed, zarar-ı ehaf ile izale olunur', 

"Zaruretler kendi miktarlarınca takdir olunur”10, "Zarar-ı ammı def için zarar-ı has ihtiyar 

olunur"11, "Hacet umumi olsun hususi olsun zaruret menzilesine tenzil olunur"12 Ģeklindeki 

külli fıkıh kaideleri, içinde bulunulan Ģartlara göre değiĢimin farklı boyutlarına iliĢkin bilgiler 

vererek bu noktada din-hukuki tavrın sınırlarını çizmektedir.
                                                           
1 Ahmet Yaman, Makâsıd ve İctihâd, “Ġslam Hukuk Ġlmi açısından Makâsıd Ġctihadının ya da Gâî/Teolojik 

Yorum Yönteminin Ġlkeleri Üzerine”, (Konya: Yediveren Yayınları, 2002), 159. 
2 Ahmet Yaman, Fetva Usulü ve Adabı, (Ġstanbul: M.Ü. Ġlahiyat Vakfı Yayınları, 2017), 141. 
3 Yaman, Fetva Usulü, 142, 171. 
4 Hasan b. Muhammed b. Mahmûd el-Attar, Haşiyetü alâ Şerhi‟l-Mahallî alâ Cem‟i‟l-Cevâmi„, (Beyrut: Dâru‟l-

Kütübi‟l-Ġlmiyye, 2016), 2/510-513.  
5 Muhammed b. Huseyn el-Cîzânî, Hakikatü‟z-Zaruratu‟ş-Şeriyye, (Riyâd: Mektebeu‟l-Minhâc, 2008), 48. 
6Ali Haydar Efendi, Dürerü‟l-Hükkâm Şerhu Mecelleti‟l-Ahkâm, (Ġstanbul: Diyanet ĠĢleri BaĢkanlığı Yayınları, 

2017), 1/76. 
7 Ali Haydar Efendi, 1/75. 
8 Ali Haydar Efendi, 1/79. 
9 Ali Haydar Efendi, 1/80. 
10 Ali Haydar Efendi, 1/81-82. 
11 Ali Haydar Efendi, 1/86. 
12 Ali Haydar Efendi,  1/90-91. 
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3. Fetvada DeğiĢimin Ġmkanı 

Din insanın hayatına hitap eden bir olgudur. Hayatın tümü statik/durağan olmadığı gibi 

tümü dinamik/akıĢkan değildir. Bu sebeple hayatın dinamizmi içinde değiĢen Ģeyler 

olabilmektedir. Kârâfî, dinde nakil bilgisinin devamlı surette donuk olmasının dalalet 

olduğunu belirtir.1 Din de hayatın akıĢkanlığı içinde değiĢebilecek hususların değiĢimine 

olanak vermektedir. Zira dinin de kendi yapısı içinde belli sabite ve değiĢkenliği olduğunu 

unutmamak gerekir. Dinin muhkem ve sabit hükümleri hiçbir değiĢim kabul edilemezken; 

içtihada ve zanna dayanan, ihtilaflı olan, zaman, mekan, örf gibi maslahatın gerekçelendirdiği 

değiĢebilen hükümler kabul edilir. 

Önceki alimlerimiz fetvanın değiĢmesi için gerekli gördüğü mekanın, zamanın, 

durumun ve örfün değiĢmesi kriterlerine günümüzde geliĢen bilgilerin, insanların ihtiyaç ve 

imkanlarının, iktisadi, içtimai ve siyasi ortamın, fikirlerin/düĢüncelerin değiĢmesi ve umumu 

belva kriterlerinin eklenmesi kaçınılmaz olmuĢtur.2 

Zamanın değiĢimiyle hükümlerin ve fetvanın değiĢimi hükümlerin zatıyla ilgili bir 

durum olmayıp sebep, Ģart, mani, ruhsat ve azimet gibi vad‟î hükümlere taalluk eden tâbi bir 

değiĢimdir.3 Zerka, hükümlerin değiĢiminin ġari‟in hedefine ulaĢtıran vesile ve sebeplere 

bağlı olduğunu belirtir.4  

GeçmiĢ birikimin referans kabul edilmesi, değiĢen hayat Ģartlarına uygun hareket 

edilmediği manasına gelmez. Zira bir yandan zuhur eden yeni meselelere çözümler peĢinde 

koĢulurken diğer yandan da zaman ve Ģartların değiĢmesi doğrultusunda tamamen veya 

kısmen değiĢtirilmesi gerekli görülen hükümler gelenek içinde ve belli bir usulle değiĢtirilerek 

güçlü bir fıkıh oluĢturmak mümkündür.5 GeçmiĢte değiĢim ve sürekliliğin paralel ve bir arada 

olduğu görülür.6 Alimlerin fıkhî birikim içinde mevcut hükümlerle ameli terk ederek farklı bir 

fetva vermeye yönelmeleri durumunda Ģartların değiĢmesi, maslahat, zaruret, ihtiyaç, istihsan 

vb. bir delil göstermesi dikkat çekicidir.7 

                                                           
1 ġihâbuddîn Ahmed b. Ġdrîs el-Kârâfî, el-Furûk, (yy: Alemü‟l-Kütüb, ty.), 1/177; 2/109-110. 
2 Yusuf el-Karadâvî, Günümüzde Fetvanın Değişebilirliği, (Ġstanbul: Nida Yayıncılık, 2018), 15. 
3 Mümin Ahmed Ziyâb ġüveydeh, Eseru Vesâili‟l-İttisâli‟l-Hadîseti alâ Mîrâsi‟l-Mefkûdi fî‟l-Fıkhi‟l-İslâmî, 

(Gazze: Camiâtü‟l-Ġslâmiyye, 2006), 98. 
4 Mustafa Zerka, el-Medhalu‟l-Fıkhu‟l-Amme, (DimaĢk: Dâru‟l-Kal„, 2004), 2/925. 
5 Süleyman Kaya, Osmanlı Hukukunda Fetva, “Osmanlı Örneğinde Fetvanın Müfta-Bih Hale GeliĢ Süreci”, 

(Ġstanbul: Klasik Yayınları, 2018), 107. 
6 Süleyman Kaya, Osmanlı Hukukunda Fetva, “Osmanlı Örneğinde Fetvada Süreklilik ve DeğiĢim”, (Ġstanbul: 

Klasik Yayınları, 2018), 533. 
7 Kaya, “Fetvada Süreklilik ve DeğiĢim”, 536. 
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Fetva‟nın değiĢimi, Mecelle‟de sabit olan “Zamanın teğayyürü/değiĢimi ile ahkamın 

değiĢimi inkar olunamaz”1 kaidesi üzerine bina edilmiĢtir. Mustafa Zerka, zamanın 

değiĢmesinden maksadın bazı durumlarda içtihadî/zannî hükümlerinin değiĢmesini; bazı 

durumlarda zaman bozulmasından kastın ahlakın bozulması, takvanın yokluğu ve insanı 

günahlardan alıkoyacak nefis kontrolünün eksikliği; bazı durumlarda ise maslahat çatısı 

altında yapılan düzenlemeler olduğunu dile getirir.2 

Maslahat, niyet, Ģart, ortam ve zamanın değiĢmesiyle fetvanın değiĢebileceğini ifade 

eden Ġbn Kayyım el-Cevziyye, birtakım meĢakkat ve zorluklar karĢısında maslahat ilkesi ön 

planda tutularak fıkıh adına iĢlenmiĢ veya iĢlenecek hatalardan korunmasının mümkün 

olduğuna iĢaret eder.3 

4. Ġlmî ve Teknik GeliĢmelerin Fetvanın DeğiĢimine Etkisi 

Ġlmî ve teknik ilerleme/geliĢme, çağdaĢ fetvaya tesir eden etkenlerden biri olmuĢtur. Bu 

durum, üzerine fıkhi hüküm bina edilen yanlıĢ veya eksik olan eski bilgilerin birçoğunun 

fakihler için tashihi gerektirdiği gerçeğine dönüĢmüĢtür. Bu teknik geliĢmeyle birlikte daha 

doğru/kesin bilgiler ortaya çıkmıĢtır. Bu durumun doğal sonucu olarak eski bilgiler üzerine 

mebni olan fetvaların yeni bilgi ve verilerle münasebeti kurularak yeni fetvalarla değiĢim 

kaçınılmaz olmuĢtur. 

Günümüz telefon, internet ve sosyal medya vs. gibi geliĢen iletiĢim araçlarının 

teknolojisinin ilerlemesi mefkud/kayıp olan kiĢinin aile ve miras hükümlerine ait durumlar 

hakkında da fetvaların değiĢimine sebep olacağı kaçınılmazdır.4 Mefkud, kaybolmuĢ ve 

hayatta olup olmadığına dair malumat bulunmayan kimse için kullanılan bir terimdir.5 

Teknolojik geliĢmelerle birlikte hayatımıza giren kameralar kayıp olan bir kimsenin hayatta 

olup olmadığına veya nerede olduğuna dair bilgiler verebilmektedir. Diğer yandan sosyal 

medya ağı ile kayıp ilanı verilmesi o ağı kullanan kimselerin yaygınlığı gibi durumlar bu 

kiĢinin akıbeti noktasında da farklı sonuçların çıkarımına olanak sağlamaktadır. 

 

                                                           
1 Ali Haydar Efendi, 1/102-103. 
2 Zerka, 2/941-951. 
3 Ġbn Kayyım el-Cevziyye, 3/11. 
4 Bkz. ġüveydeh, Eseru Vesâili‟l-İttisâli‟l-Hadîseti alâ Mîrâsi‟l-Mefkûdi fî‟l-Fıkhi‟l-İslâmî. 
5 BeĢir Gözübenli, “Mefkûd”, Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi (Ankara: TDV Yayınları, 2003), 

28/353. 
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Klasik fıkıh geleneğinde fakihlerin birbirine uzak ülkeler arasında bulunan tarafların 

icab ve kabulünün anında olacağına dair bir düĢüncesi yoktu. Bununla beraber geliĢen 

teknoloji sayesinde fakihler, modern iletiĢim araçları üzerinden akitlerin imzasına cevaz 

vermiĢlerdir. Ġcab ve kabul için yüz yüze, yazı, iĢaret veya elçi vasıtasıyla irade beyanı 

çeĢitleri mevcutken, teknik geliĢmelerle birlikte elektronik imza veya elektronik ortamda irade 

beyanı kabul edilmektedir. Klasik fıkıh geleneğinde icap ve kabulü temsil eden irade beyanı, 

yazı, söz, sükut ve iĢaretlerle sınırlıyken anne kızlık soyadı gibi gizli bilgiyi paylaĢmak, 

biyometrik veri kullanma ve elektronik imza gibi teknolojik geliĢmeler sayesinde iradeyi 

ortaya koyan beyan çeĢitleri de değiĢmiĢtir.1 

Para, günümüzde mal-hizmet değiĢimi için kullanılan araçtır. Para, ticaret hukuku 

açısından, ekonomik değerlerin mübadele aracı olması dıĢında, değer ölçüsü ve birikim 

vasıtasıdır.2 Ticaret, taraflar arasında “değer” takası olarak yorumlanabilir. Ürün, bir değerdir. 

Ürünün karĢılığında ürün sahibine verilen para, altın, baĢka bir ürün de yine değerdir. 

Kurumsal manada paranın iĢlevi, internet ortamında beğeni (like) ve paylaĢma (share) da icra 

edebilmektedir. Bu manada para için yapılanlar bugün bu iki değer için de yapılabilmektedir. 

Bu sebeple e-ticaret dünyasında beğeni ve paylaĢım da bir değer olarak eklenmiĢtir.3 Buradan 

hareketle bu konuda verilen veya verilecek olan fetvalarda eski malumatlar üzerine 

olmamalıdır. 

Fetvanın en kolay ve tartıĢmasız değiĢim sebebi, dayanağı olan teknik ve bilimsel 

bilginin yanlıĢlığının ortaya çıkmasıdır. Bu durumda söz konusu fetvanın yeni/doğru bilgi 

istikametinde değiĢmesi kaçınılmazdır. 

Hanefi mezhebi, ceninin iki yıla kadar annesinin karnında kalabileceğini belirtirler.4 

Konu hakkında bir diğer görüĢ, Maliki mezhebine aittir. Bu görüĢe göre cenin anne karnında 

beĢ yıla kadar kalabilir Ģeklindedir.5 Günümüz tıp ilmine geliĢen teknolojiyle baktığımızda 

konu hakkındaki geçmiĢteki bilgilerin bazen eksik bazen yanlıĢ olduğunu anlayabiliyoruz. Bu 

olay günümüzde “yalancı hamilelik” olarak nitelendirilen bir durumdur.6 Bu durumdaki bir 

kadın hamile olduğunu zanneder, hamilelik belirtilerini hisseder ve yaĢar. Ancak laboratuvar 

                                                           
1 Ahmet Bayraktar, İslam Hukuku Açısından E-Ticaret, (Ankara: Fecr Yayınları, 2017), 95; 

https://www.bankalar.org/bankacilik-terimleri/para/ EriĢim Tarihi: 11.10.2021 
2 Bayraktar, 90. 
3 Bayraktar, 177-178; Ayrıca bkz. : Saltık, R., “Sosyal Sermaye ve Armağan Ekonomisi Üzerinden Sosyal 

Medya ve Stalk Olgusu: Instagram Üzerinden Bir Ġnceleme”, Akdeniz Üniversitesi İletişim Fakültesi Dergisi, 
(AKĠL) 30 (Aralık 2018), 345-363. 

4 ġemsü‟l-eimme Ebû Sehl Ebû Bekir Muhammed b. Ahmed es-Serahsi, el-Mebsût, (by., t.y.), 4/44. 
5 Muhammed Ali el-Bâr, Halku‟l-İnsân Beyne‟t-Tıb ve‟l-Kur‟ân, (Bağdad: by, 1983), 451-453. 
6 Bâr, 453-454; https://www.acibadem.com.tr/ilgi-alani/yalanci-gebelik/#genel-tanitim EriĢim Tarihi: 11.10.2021 
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tahliliyle gerçek bir hamilelik olmadığı ortaya çıkar. Dolayısıyla geçmiĢte verilen “anne 

karnındaki ceninin beĢ yıla kadar” kalabilir fetvası günümüz geliĢmeleri ile doğru olmadığı 

tespit edildiğinden konu özelinde fetvanın değiĢimini de gerekli kılar. 

Bu noktada bir diğer önemli konu da DNA ve parmak izi kullanımının Ġslam hukukunda 

bir ispat vasıtası olarak kabul gördüğü meselesidir. Çağımızda DNA parmak izi, nesebin ispat 

ve reddinde; adli suç ve cinayetlerin aydınlatılması ve ispatında; yangın ve benzeri afetlerde 

zarar görmüĢ cesetlerin tanınmaz olduğu durumlar ile hastanede yeni doğmuĢ bebeklerin 

karıĢması halinde kimlik tespitinde olmak üzere üç temek alanda hukuki ve bilimsel bir ispat 

vasıtası olarak kullanılmaktadır.1 

SONUÇ 

Günümüzde toplumları derinden etkileyen ilmi, iktisadi, teknolojik ve kültürün hızlı bir 

dönüĢüm sonucu oluĢturduğu geliĢmeler insanın dünyasında birçok alanda ciddi değiĢikliklere 

sebep olmuĢtur. Sık sık değiĢen, dinamik olmayı gerektiren, teknik, tıp ve bilimsel bilginin 

çok hızlı bir Ģekilde güncellenmesiyle, değiĢmesiyle buna karĢılık vermeyi gerektiren bir 

süreç/zaman dilimini yaĢıyoruz. 

Herkes sosyal hayatta ve dini-hukuki alanda karĢılaĢtıkları sorunları ve içinden 

çıkamadıkları durumları müftilere sorarak çözüm aramıĢtır. Sosyal hayat fetvanın oluĢumunda 

etkili olduğu gibi fetvanın da sosyal hayatı etkilediği görülür. 

YaĢanan hayattan habersiz olmak ve sadece nasları literal olarak anlamak fetva veren 

kiĢileri halktan koparır. Halbuki fıkhın dinamizmi yaĢanan hayat ile dini veriler arasında 

köprü kurmaktan geçer. 

Hz. Peygamber‟in sünnetine, sahâbe görüĢlerine ve fıkıh geleneğine baktığımızda konu 

hakkında bize ıĢık tutacak oldukça zengin bir muhteva görürüz. Fetvanın değiĢimi, 

mükelleflerin fiillerine yönelik Ģeriatın maksatlarını tespit ve tahkikinde zihni bir çaba sonucu 

oluĢan müftünün içtihadıdır. 

Karafı'nin sadece kitaplarda yazılı olan bilgilere dayanarak donuk bir fıkıh anlayıĢından 

uzak durulmasını, her fetva ve içtihat ile amel etme hususunda titiz davranmak gerektiğini, 

mevcut birikim içindeki meseleler arasında iyi bir tetkik ve tahkik yapılmadan görüĢlerle amel 

etmenin caiz olmadığı Ģeklindeki tespitini iyi anlamamız gerekir. Bu tespit konu özelinde 

                                                           
1 Ġbrahim Yılmaz, “Ġslâm (Aile) Hukukunda DNA Parmak Ġzi Testi ile Nesebin Sübûtu”, İslam Hukuku 

Araştırmaları Dergisi, 22/2013, 63-112. 
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geçmiĢe yönelik birikimlerimizi geleceğe yönelik yatırımlara dönüĢtürmek için dikkat 

çekicidir.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KAYNAKÇA 

                                                           
1 Karâfî, el-Furûk, 1/177; 2/109-110. 



243

راساُت اإلنسانيُة واملتغرياُت احلياتيُة يف ضوِء الّشيعِة اإلسالميِة« العدد اخلاص باملؤمتر العلمي الدويل األول املشرتك »الدِّ
BİRİNCİ OTURUM: İSLAM ŞERİATININ TEMEL KAYNAKLARINDA HAYAT, HAYATTAKİ DEĞİŞİMLER VE AFETLER

 
 

Ali Haydar Efendi, Dürerü‟l-Hükkâm Şerhu Mecelleti‟l-Ahkâm, Ġstanbul: Diyanet ĠĢleri 

BaĢkanlığı Yayınları, 2017. 

Atar, Fahrettin, “Fetva”, Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi. 12/486-487. Ġstanbul: 

TDV Yayınları, 1995. 

Attar, Hasan b. Muhammed b. Mahmûd, Haşiyetü alâ Şerhi‟l-Mahallî alâ Cem‟i‟l-Cevâmi„. 2 

cilt. Beyrut: Dâru‟l-Kuutubi‟l-Ġlmiyye, 2016. 
Bâr, Muhammed Ali, Halku‟l-İnsân Beyne‟t-Tıb ve‟l-Kur‟ân. Bağdad: by, 1983. 
 
Bayraktar, Ahmet, Ġslam Hukuku Açısından E-Ticaret, Ankara: Fecr Yayınları, 2017. 

Cîzânî, Muhammed b. Huseyn, Hakikatü‟z-Zaruratu‟ş-Şeriyye. Riyâd: Mektebeu‟l-Minhâc, 

2008. 

Ezherî, Ebu Mansur Muhammed b. Ahmed, Tehzîbu‟l-Luğâ. Beyrut: Dâru Ġhyâi‟l-Turâsi‟l-

Arabî, 2001. 

Gözübenli, BeĢir, “Mefkûd”, Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi. 28/353. Ankara: 
TDV Yayınları, 2003. 

Ġbn Kayyım el-Cevziyye, İ‟lâmu‟l-Muvakiîn. 4 cilt. Beyrut: Dâru‟l-Cîl, 1973. 

ĠpĢirli, Mehmet, Osmanlı Hukukunda Fetva, “Osmanlı Fetvaları Üzerine Değerlendirmeler ve 

Bazı Örnekler”. Ġstanbul: Klasik Yayınları, 2018. 

Karadâvî, Yusuf, Günümüzde Fetvanın DeğiĢebilirliği. Ġstanbul: Nida Yayınları, 2018. 

Karâfî, ġihâbuddin Ahmed b. Ġdrîs el-Kârâfî, el-İhkâmu fî Temyîzi‟l-Fetvâ ani‟l-Ahkâm ve 

Tasarrufati‟l-Kâdi ve‟l-İmâm. (thk. Abdu‟l-Fettâh Ebû Ğudde), Haleb: Mektebetü‟l-

Matbûâti‟l-Ġslâmiyye, 2009. 

--------, el-Furûk. 4 cilt, (yy: Alemü‟l-Kütüb, ty.) 

Kaya, Süleyman, Osmanlı Hukukunda Fetva, “Osmanlı Örneğinde Fetvanın Müfta-Bih Hale 

GeliĢ Süreci”. Ġstanbul: Klasik Yayınları, 2018. 

-------, Osmanlı Hukukunda Fetva, “Osmanlı Örneğinde Fetvada Süreklilik ve DeğiĢim”, 

Ġstanbul: Klasik Yayınları, 2018. 

Saltık, R., “Sosyal Sermaye ve Armağan Ekonomisi Üzerinden Sosyal Medya ve Stalk 
Olgusu: Instagram Üzerinden Bir Ġnceleme”, Akdeniz Üniversitesi İletişim Fakültesi 
Dergisi, (AKĠL) 30 (Aralık 2018), 345-363. 

Serahsî, ġemsü‟l-eimme Ebû Sehl Ebû Bekir Muhammed b. Ahmed, el-Mebsût. 30 cilt. by., 
t.y. 

ġâtıbî, Ebû Ġshâk Ġbrahîm b. Mûsâ, el-Muvâfakât İslâmi İlimler Metodolojisi. çev. Mehmet 
Erdoğan. Ġstanbul: Ġz Yayınları, 2015. 

ġüveydeh, Mümin Ahmed Ziyâb Eseru Vesâili‟l-İttisâli‟l-Hadîseti alâ Mîrâsi‟l-Mefkûdi fî‟l-

Fıkhi‟l-İslâmî. Gazze: Camiâtü‟l-Ġslâmiyye, 2006. 



244

İSLAM HUKUKUNDA MASLAHAT İLKESİNİN BEŞERÎ ARAŞTIRMALARIN GELİŞMESİNDE FETVANIN DEĞİŞİMİNE 

ETKİSİ .................................................................................. Dr. Öğr. Üyesi Ekrem KOÇ

 
 

Yaman, Ahmet, Makâsıd ve İctihâd, “Ġslam Hukuk Ġlmi açısından Makâsıd Ġctihadının ya da 

Gâî/Teolojik Yorum Yönteminin Ġlkeleri Üzerine”. Konya: Yediveren Yayınları, 2002. 

---------, Fetva Usulü ve Adabı. Ġstanbul: M.Ü. Ġlahiyat Vakfı Yayınları, 2017. 

Yılmaz, Ġbrahim, Ġslâm (Aile) Hukukunda DNA Parmak Ġzi Testi ile Nesebin Sübûtu, İslam 

Hukuku Araştırmaları Dergisi, 22/2013. 63-112. 

Zerka, Mustafa Ahmed, el-Medhalu‟l-Fıkhu‟l-Amme, 2 cilt. DimaĢk: Dâru‟l-Kal„, 2004. 

ZerkeĢi, Bedreddîn Muhammed b. Abdullah, el-Bahru‟l-Muhît fî Usûli‟l-Fıkh, 4 cilt. Beyrut: 

Daru‟l-Kutubi‟l-Ġlmiyye, 2000. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



245

راساُت اإلنسانيُة واملتغرياُت احلياتيُة يف ضوِء الّشيعِة اإلسالميِة« العدد اخلاص باملؤمتر العلمي الدويل األول املشرتك »الدِّ
BİRİNCİ OTURUM: İSLAM ŞERİATININ TEMEL KAYNAKLARINDA HAYAT, HAYATTAKİ DEĞİŞİMLER VE AFETLER

 
 

“Musibetin Teolojisi” 

“Theology of disaster” 
Bayram ÇINAR* 

 
Özet 
Bu araĢtırma evrene iliĢkin olan olgular bütününde teodise terimi ile anlama kavuĢan 

teolojik yorumları tartıĢır. Evrende bir tanrının varlığı varsayımı özellikle felsefi çevrelerde 

insan özgürlüğüne müdahale eden bir tanrı anlayıĢını sonuç vermiĢtir. Epikür‟ün konuya 

iliĢkin değerlendirmeleri evrendeki kötülük problemini felsefi bağlamda ele alan yegâne 

yaklaĢım değildir. Fakat onun konuyu ele alma biçimi teodise adı altında felsefe literatüründe 

güncellenmiĢ ve sonraki yüzyılları etkilemiĢtir. Epikür‟ün evrene iliĢkin değerlendirmesine 

göre; Tanrı, ya kötülükleri ortadan kaldırmak ister fakat buna güç yetirmez ve kaldıramaz. Ya 

da kaldırabilir, ama kaldırmak istemez veya ne kaldırmak ister ne de kaldırabilir. Yahut da 

hem kaldırmayı ister, hem de kaldırabilir. Olası tüm ihtimalleri göz önünde bulunduran bu 

sentezde onun ortaya koyduğu olgu; tanrı-evren iliĢkisine bütüncül eleĢtiri yapar. Buna göre, 

eğer tanrı kötülükleri ortadan kaldırmak istiyor da kaldıramıyorsa, o halde tanrı güçsüzdür ki 

bu durum Tanrı‟nın doğası ile aykırılık gösterir. Eğer tanrı kötülüğü ortadan kaldırabilecek 

imkân sahip ve fakat kaldırmak istemiyorsa, o halde tanrı kıskançtır ve insanın iyiliğini 

istemiyor demektir. Bu durum da aynı Ģekilde Tanrının doğası ile uyumlu değildir. ġayet tanrı 

söz konusu kötülükleri ortadan kaldırmayı istemiyor olmasına karĢın bunu ortadan kaldırmaya 

güç de yetiremiyor ise bu durumda Tanrı hem insanın iyiliğini istemiyor (kıskanç) hem 

güçsüzdür. Bu durumda da Tanrı‟nın doğasına uygun bir görünüm araz etmez. Fakat Ģayet 

tanrı hem kötülüğü ortadan kaldırmayı istiyor hem de onu kaldırabiliyorsa ki sunulan 

durumlar arasında Tanrının doğasına uygun olan durum budur değerlendirmesi yapar. Bu 

değerlendirmelerinin sonucunda ise Epikür, o halde evrende sözü edilen durumda kötülüklerin 

kaynağı nedir (?) diye sorar. Kurgunun sonucunda onun sorduğu soru aslında Tanrı 

kötülükleri niçin ortadan kaldırmamaktadır (?) Ģeklindedir. Onun bu değerlendirmesi Hume 

tarafından Ģayet tanrı var ise neden kötülükleri ortadan kaldırmamaktadır Ģekli ile 

güncellenerek evrendeki kötülüklerden ateizme bir çıkıĢ yolu olarak kullanılmak istenmiĢtir.  

Bu çalıĢmada evrende olduğu varsayılan theodise ele alınacak ve Ġslam teolojisinin 

felakete iliĢkin yorumları değerlendirilecektir. Söz konusu değerlendirmelerde Ġslam kültür 

geleneğinin kötülüğe iliĢkin potansiyel çözüm önerileri ortaya konulacaktır.  

Anahtar kelimeler: Kelam, Kötülük, Teodise, Doğal Felaket, Ġslami Algı 

                                                           
* Ankara Gazi Meslekî Eğitim Merkezi, Kelâm Anabilim Dalı, Öğretmen, Dr. 
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Abstract 

This research discusses the theological interpretations that have a meaning with the term 

theodicy based on the facts related to the universe. Theologically, the assumption of the 

existence of a god in the universe has resulted in an understanding of a god that interferes 

with human freedom, especially in philosophical circles. Epicure's evaluations on the subject 

are not the only approach that deals with the problem of evil in the universe in a philosophical 

context. However, his way of dealing with the subject was updated in the philosophy 

literature under the name of theodicy and influenced the following centuries. According to his 

evaluation of the universe; God either wants to eliminate evils, but is unable to do so and 

cannot eliminate evils. Or he can remove it, but he does not want to remove it, or he neither 

wants to nor can remove it. Or both want to remove and can remove. In this synthesis, this 

takes into account all possible possibilities, the fact that he reveals; makes a holistic critique 

of the god-universe relationship. Accordingly, if God wants to eliminate evils but cannot, then 

God is powerless, which does not comply with God's nature. If God has the ability to remove 

evil but does not want to remove it, then God is jealous and does not want human good. This 

situation is also incompatible with the nature of God. If God does not want to eliminate the 

evils in question, but is unable to remove it, then God does not want the good of man and is 

powerless. In this case, too, an appearance in accordance with God's nature does not arise. 

However, if God both wants to eliminate evil and can remove it, he evaluates the situation 

that is suitable for God's nature among the situations presented. As a result of these 

evaluations, Epicurus asks; what is the source of evil in the situation mentioned in the 

universe? As a result of the fiction, the question that he asks is, in fact, why does God not 

remove evil? This assessment of his was updated by Hume as if there is a god, why doesn't he 

eliminate evil, and it was wanted to be used as a way out of atheism from the evils in the 

universe. 

In this study, the theodicy assumed in the universe will be discussed and the 

interpretations of Islamic theology on disaster will be evaluated. In these evaluations, 

potential solutions for the evil of the Islamic cultural tradition will be put forward. 

Keywords: Theology, Theodicy, Evil, Disaster, Islam's Perception of Disaster. 
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GĠRĠġ 

Çevremize baktığımızda felaketler, savaĢlar, açlıklar, kıtlıklar, soykırımlar, depremler, 

seller, hastalıklar vs. gibi felaketlerle sıklıkla yüz yüze kaldığımız görülür. Bunların bazıları 

doğadan kaynaklanan doğal afetler/felaketler Ģeklinde tasnif etsek bile, geriye kalan diğer 

bazıları ise insandan kaynaklanan ahlaki kötülüklerdir. Bu durum teolojik olarak kötülük 

sorununu irdelemek ve musibetin evrendeki varlığını anlamlı kırmayı gerektirir. Konu felsefi 

ve teolojik sorunları iĢaret etmektedir. Teolojik olarak meseleye farklı dinler farklı çözüm 

önerileri ortaya koymuĢlardır. Konunun felsefi düzlemde tartıĢılması Epiküros tarafından 

yapıldığı varsayılmıĢtır. Alman filozof Leibniz ise konunun kavramsallaĢtırmasını 

üstlenmiĢtir. Onun tarafından literatüre kazandırılan teodise kavramı1 ekseninde musibet 

sorununu, kötülük sorununun bir alt kümesi olarak görmek ve yeniden ele almak gerekmiĢtir.  

Zira içinde yaĢadığımız pandemi koşulları çalıĢmamıza konu olan musibetin bir bileĢeni, 

kötülük ana üst kümesinin bir alt kümesidir. 

Sözlükte “ansızın bastıran yağmur” anlamındaki kavram kökünden türeyen ve “bir Ģeyin 

hedefine ulaĢması, birinin payına düĢmesi” mânasına gelen isâbet mastarından isim 

olan musîbet, “insanın genellikle kendi iradesi dıĢında ve beklemediği Ģekilde karĢılaĢtığı 

durum” demektir. Daha çok hastalık, kıtlık, zarar ziyan, yangın, deprem gibi âfetler, sevilen 

birinin ölümü vb. ağır sıkıntı veren Ģeyler için kullanılır.2 Kur‟an ve hadislerde de bu anlam 

teyid edilerek güçlendirilmiĢtir. 

Ġslam‟ın musibete iliĢkin temel söylemleri Müslüman düĢünürlerin konuya iliĢkin temel 

yaklaĢımların belirlediği için; bir kanaat oluĢturmak amacıyla burada ortaya koymak 

gerekmektedir. Zira bu çerçeve söylemler Müslüman zihni belirlemiĢ ve musibet karĢısındaki 

tutumunda belirleyici olmuĢtur. 

 “Allah'ın bize yazdığından baĢkası baĢımıza gelmez...” (et-Tevbe, 9/51) 

 “Sana gelen iyilik Allah‟tandır, baĢına gelen kötülük ise kendindendir” (en-

Nisâ, 4/79) 

 “BaĢınıza gelen musibetler kendi yaptıklarınız yüzündendir” (eĢ-ġûrâ 42/30)  

Bu Kur‟an yargılarının oluĢturduğu zemini anlamlı bir biçimde değerlendirmek tutarlı 

bir teolojik perspektif oluĢturmak isteyen Müslümanlar söz konusu farklı ifadeleri, kader 

                                                           
1 Uğur Ak, Gazali‟de Kötülük Problemi, 9. 
2 Mustafa Çağrıcı, "Musibet", TDV Ġslâm Ansiklopedisi, https://islamansiklopedisi.org.tr/musibet (06.11.2021). 
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kavramı çerçevesinde bir zeminde ele alırlar. Buna göre musibetlerin genel yaratma fiili 

açısından Allah‟a; irade ve ihtiyar, sebeplere tevessül, kesb ve hak ediĢ gibi kavramlar 

bağlamında beĢerî etkenler açısından kula ait olduğu Ģeklinde değerlendirirler.  el-Kindî‟den 

itibaren pek çok Ġslâm âliminin benimsediği anlayıĢa göre ölümü de içine alana musibetler 

hayatın bir parçasıdır, tabii ve kaçınılmaz gerçeklerdir. Ġnsanın hiçbir musibetle 

karĢılaĢmaması için hiç var olmaması gerektiği ifade edilmiĢtir. Çünkü Ġslam geleneğinde 

musibetler değiĢme ve bozulmanın türevleridir. BaĢkalaĢım gösteren Ģeylerin değiĢmesinden, 

bozulmasından ileri gelmektedir. Eğer dünyada inĢa, bozulma ve yeniden inĢa (construction-

deconstruction-reconstruction) olmasaydı varlık da olmazdı. Bu anlamda evrenin algoritması 

yıkım, inĢa ve yeniden inĢadır. Bu algıya göre her inĢa bir yıkım ve her yıkım yeni bir inĢadır. 

Evrende musibetlerin olmamasını istemek, tabiattaki yaratılıĢı formüle eden oluĢma ve 

bozulma kanununun ortadan kalkmasını istemek olur.  

Musibeti evrensel bir oluĢ yasasının parçası olarak sunduktan sonra insanın üstesinden 

gelemeyeceği musibetlere sabretmesi Ġslam inananlarına telkin edilmiĢken, insanın 

musibetlerden korunmaya çalıĢması veya uğradığı bir musibetten kurtulmak istemesi 

yönündeki çabası ise övülmüĢtür. Bu anlamda insandan istenen önlenebilir musibetlere 

katlanmak değil, musibetten korunma yönünde önlem almak, baĢa gelen bir felâketten 

kurtulmak için her türlü çabayı göstermek, kurtulma imkânı bulunamaması durumunda ise 

içinde bulunulan vaziyeti sabır ve metanetle karĢılamaktır. Bu anlamda, neden benim baĢıma 

geldi, neden ben! tarzı çıkıĢlar ise Allah‟a şikayet değil, Allah‟tan şikayet kabul edilerek 

teolojik olarak onaylanmamıştır.    

 Yukarıdaki teorik algıların alana yansımaları belirli uygulama zorluklarını ortaya 

çıkarır. Bu zorluklardan bazıları dini telkinlerin sağlıklı olmaması temellidir ve teologların yol 

göstericiliğinden kaynaklanır. Zira çoğu zaman baĢınıza ne geldiği değil, ona iliĢkin 

yaptığınız yorum musibetin teolojisinde daha önemli bir hal alabilir.  

 Adamın biri hafıza zayıflığı sebebiyle doktora gider. Doktora Ģikâyetlerini anlatır. Her 

Ģikâyetine iliĢkin olarak doktor bunun yaĢlılıktan kaynaklandığını söyler. Adam Ģikâyetlerini 

sıralamak sadedinde anlatısına devam ederken; uykusuzluk çektiğini, yemek yiyemediğini vb. 

daha bir sürü rahatsızlığını saydıkça; doktor; her biri için yeniden “yaĢlılıktan dolayıdır” diye 

cevap verir. Adam doktora dönerek; “sen baĢka bir Ģey bilmez misin be adam! Bana bunu 

nasıl gidereceğimi söylemen için sana geldim, yaĢlılıktan olduğunu senden duymak için 

değil” diye çıkıĢır. Hikâyeyi bize Mevlana, mesnevisinde anlatır. 
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Hikâyede anlatılan doktor tavrı, teologların kötülük problemine gösterdikleri tepki ile 

paralellik arz eder. BaĢa gelen her musibeti teologlar Allah‟tandır yorumuyla geçiĢtirir, fakat 

bize ne yapmamız gerektiğini ya da ne yapmamamız gerektiğin çoğu zaman söylemezler. 

Oysa teolog, durumu tasvir etmekten öte tedavi önerme makamındadır.1 Tıpkı hikâyedeki 

doktor gibi, sadece tanımlayıcı olduğunda, durum sıkıcı bir hal alır. Zira ondan beklenen 

soruna iliĢkin çözüm önermesi ve içinde bulunulan durumu iyiye kanalize etmesidir. Oysa 

çoğu zaman teologun musibetler karĢısındaki tavrı; doktora gittiğimizde “hastasın” teĢhisi 

koyup bununla yetinmesi ve tedaviye iliĢkin bir öneride bulunmamasına benzer. Ġyi de! hasta 

olduğuma iliĢkin bir kanaate sahip olmasaydım zaten doktora gitmeyecektim. Bu durumda 

doktordan beklentim; bu kanaatimi pekiĢtirmesine ek olarak, bu hastalığın neden 

kaynaklandığını ya da söz konusu hastalıktan kurtulmam için neler yapmam, nelerden 

kaçınmam gerektiğini söylemesidir.  

Teolog ise felaketin teolojisini yaparken, varsayıldığı üzere bu musibet Allah‟tandır 

tanısı koyabilir fakat bunu söylemekle yetinemez. Buna ek olarak onun, bunun neden 

kaynaklandığını, hangi amaca dönük olduğunu söylemesi beklendiği gibi, bu durumla 

karĢılaĢmamam için ne yapmam ya da nelerden kaçınmam gerektiğini de telkin etmesi 

beklenir. Fakat olgunun pratiği, beklentilerimize her zaman olumlu yanıt vermez. Birçok 

teolog tedavi ve çözüm basamağında yer alma riskini almaz. Sosyolojik olarak teoloğa 

tanınan hukuki yetki de aslında onun çözüm önerisinde bulunmasına imkân vermez.  

Bu çalıĢma teodise olgusunun ortaya çıkmasında insan merkezli eylem, algı ve teolojik 

yorumları merkeze alır. ÇalıĢmamızda teodise sorununa iliĢkin bir çözüm önerilmez. Fakat 

insanın algı sorunları ve süreç yönetimi konusundaki ihmal ve yanlıĢlarının musibetten 

etkilenme yüzdesini arttırdığını ortaya koyar. Bu bağlamda insan evrende kötülüğün 

varlığından Ģikayet etme konumunda değildir. Aksine o, kötülüğün en güçlü kaynaklarından 

biri olarak musibet öncesinde önlem, musibet sırasında ve sonrasında kriz yönetimi becerisi 

                                                           
1 Fakat bu tedavi asla sadece katlanmayı telkin eden, kurtulma çaresi önermeyen bir çözüm ya da tedavi 

olmamalıdır. Zira derdi ile barıĢmıĢ ve kurtuluĢu bir hüsran olarak gören anlayıĢlar Fuzulî‟nin;  
“Aşk derdiyle hoşem el çek ilâcımdan tabîb. 

Kılma derman kim helâkim zehri dermânımdadır” 
dizelerindeki tavrını yücelten, iflah olmayı, afiyet bulmayı hakir gören ve aĢağılayan anlayıĢlara da rastlanır. 
Zira onlara göre afiyet bulursa, zevk ve sefa içerisinde Allah‟ı anmayı unutacaktır. Oysa hasta olarak, zorunlu 
olarak hatırlamaktadır. Teolojik olarak bir erdem ifade ettiğini varsayan yaklaĢımlara rastlansa bile, 
psikolojik olarak bu yaklaĢım tedavi gerektiren bir durumdur. MazoĢizmin tedavi gerektiren bir ruhsal 
yaralanmayı ifade ettiği bu yönüyle bir ruh bozukluğu olduğu açıktır. Öte yandan durumun teolojik 
yorumunu da yapmak gerekecektir. Zira Allah ıztırarî (zorunlu) olarak kendisine yapılan ibadeti isteseydi, 
insanı irade sahibi yaratmazdı. Buradan yapacağımız okuma, iradi olarak; yapmama imkânı olduğu halde, 
yapmayı tercih eden kulun tercihini Allah‟ın katında değerli bulduğudur.    
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geliĢtirebilirse, musibetlerden zarar göreme olasılığı varsayılandan daha aĢağı bir noktaya 

çekilebilir. 

Bu bağlamda çalıĢmamızda sorunun anlatısı ve çözüm önerisi birlikte verilmiĢtir. 

Metnin bir yarısında sorunu ortaya koymak sonra da çözüm önerisi sunmak Ģeklindeki klasik 

yazım tekniği çalıĢmamızda paragraflar içinde uygulanmıĢtır. Bunun nedeni anlatıya konu 

olan örnek olayların her birine iliĢkin teolojik yorumun yapılması gereğine dayanır. Konunun 

trajik bir o kadar da Ģiirsel olan tarafı akademik dil sınırlarını aĢmayı gerektirmiĢ, bu yüzden 

de anlatı serbest söyleyiĢ Ģeklini almıĢtır.  

1. Afetler ve Evrende Teodise Varsayımı  

Doğal afet ifadesi doğa kaynaklı felaketleri dile getirmek için kullanılan bir kavramdır. 

Tabii afet de doğal afet ile eĢ anlamlı kullanılır.1 Ġnsandan kaynaklanan felaketler için ise 

beşeri felaketler demek bu durumda olası bir hal alır. Bu, insan kaynaklı afet (man-made 

disaster) Ģeklinde kavramsallaĢtırılmıĢtır. Politik ve insan faktörlerinin etkin olduğu savaĢlar, 

iç çatıĢmalar, terör eylemleri, büyük göçler, endüstriyel kazalar gibi olaylar ve bunların 

doğurduğu sonuçların tümü insan kaynaklı felaketler sınıfında yer alır 2 Bunlar eğitimsizlik, 

bilgisizlik, dikkatsizlik, yeterli önlemlerin alınmaması gibi sebeplerden ötürü kaza eseri ve 

istemsizce ya da kasıt sonucu ortaya çıkar. Ġnsanın vahĢi doğası insan kaynaklı/ beĢeri felaket 

ve afetlerin temel nedenidir. Ġnsanın savaĢlar yoluyla ortaya çıkardığı yıkım her türlü doğal 

afetten daha fazla olduğuna Ģüphe yoktur. Her gün Ģahid olunan trafik kazaları, kısır çekiĢme 

ve kavgaların sonucu gerçekleĢen ölüm ve yaralanmalar bir bütün olarak insanın sebep olduğu 

felaketler grubundan sayılabilir. Fakat insanın kaynaklık ettiği felaketler bununla sınırlı 

değildir.  

Kuraklık; uzun bir süre boyunca ortalamanın önemli ölçüde altında olan yağıĢ 

seviyelerinin neden olduğu, toprağın olağandıĢı kuruluğudur. Sıcak kuru rüzgârlar, su 

sıkıntısı, yüksek sıcaklıklar ve nemin topraktan yoğun buharlaĢması, kuraklığın koĢullarına da 

katkıda bulunabilir. Kuraklık, ürün bozulmasına ve su sıkıntısına neden olur.3 Dikkatsizce ve 

bencilce ormanları yok edenler, bozulan doğal denge sebebiyle kuraklık ile karĢı karĢıya 

kaldıklarından ise Allah‟ın kendilerini kuraklıkla imtihan ettiğini söyleyerek, kendi elleriyle 

yaptıklarından dolayı baĢlarına gelen felaketi doğal felaket hanesine yazmak çabasında 

olmuĢlardır. Ağaç dikmek ve var olan ağaçları korumak yerine yağmur duasına çıkanlarımız, 

ise doğaya iliĢkin bir sorunu teolojik olarak çözüme kavuĢturma gayretinde bulunmuĢ 
                                                           
1 Ali Püsküllüoğlu, Arkadaş Türkçe Sözlük, 928 ; Komisyon, Açıklamalı Afet Yönetimi Terimleri Sözlüğü, 64.  
2 Komisyon, Açıklamalı Afet Yönetimi Terimleri Sözlüğü, 91. 
3 Hüseyin. vd. GökçekuĢ, Doğal ve İnsan Kaynaklı Afetler, Sonuçları ve Afet Yönetimi, 11. 



251

راساُت اإلنسانيُة واملتغرياُت احلياتيُة يف ضوِء الّشيعِة اإلسالميِة« العدد اخلاص باملؤمتر العلمي الدويل األول املشرتك »الدِّ
BİRİNCİ OTURUM: İSLAM ŞERİATININ TEMEL KAYNAKLARINDA HAYAT, HAYATTAKİ DEĞİŞİMLER VE AFETLER

 
 

görünürler. Bu yönüyle doğal afetler, beĢeri afetler ile iliĢkilidir. Zira insan evrenin bir parçası 

ve önemli bir bileĢenidir. Bu yüzden evrende insanın yaptığı her bir faaliyet evrene/doğaya bir 

müdahale niteliği taĢır ve doğal afetlere kaynaklık eder. Ġnsanın evrendeki faaliyetleri doğal 

felaketlerin yegâne kaynağı olmasa bile önemli bir bileĢeni olduğu bu yönüyle söylenebilir. 

Ġnsanlar için fiziksel, ekonomik, sosyal kayıplar doğuran ve insanın normal eylemlerini 

kesintiye uğratacak; onların imkânlarının yetersiz kaldığı olaylara verilen genel bir isim 

olarak afet ve felaket, insan merkezli bir değerlendirmedir. Büyük oranda insanların kontrolü 

dıĢında gerçekleĢen afetler, kitlesel bir can ve mal kaybına neden olabilir. Bir olayın afet 

olarak nitelendirilebilmesi için, insanları veya insanların yaĢamını sürdürdüğü çevreyi yoğun 

biçimde etkileyecek kadar büyük olmalıdır. Buradan hareketle afet ister doğadan 

kaynaklansın isterse insandan kaynaklansın değerlendirmesi, insanı etkileyip etkilememesi ile 

iliĢkili olmuĢtur. Muhtemelen bu bakıĢ açısı sebebiyle kutuplardaki buz kütlelerinin erimesi 

insanı henüz direkt etkilemediği için doğal felaket olarak adlandırılmaz. 

 Ġnsan olarak karalarda ve denizlerde sebep olduğumuz fesad1 belki de daha geniĢ bir 

perspektiften ele alınmalı, yok edilen endemik türlerin oluĢturduğu kirliliğe ek olarak, çarpık 

ĢehirleĢmelerimizin doğurduğu yükün evrende daha hızlı bir bozulmaya kaynaklık ettiği 

varsayılmalıdır. Bu durumda insanın tabii afetlerdeki sorumluluğunun, bu afetlerden etkilenen 

varlık olduğu bağlamından çıkarılarak, bu afetlerin sıklaĢmasına neden olarak görülmesi 

gerekir. Yani insan tabii afetlerin mağduru değil, birçok felaketin de kaynağı olduğu gibi, 

doğal afetlerin sıklaĢmasından da sorumlu olan varlıktır.2 Yapılan araĢtırmalar insanın bu 

felaketlerdeki katkısının varsayılandan daha fazla olduğunu ve ortaya çıkan fiili durum için 

“Allah‟ın iĢi (fiili)” dememize imkân vermeyecek türden olduğunu ortaya koymuĢtur.3 Yine 

yapılan bu araĢtırmaların sağladığı veriler, tarihsel olarak evrendeki kötülük söylemi 

üzerinden Tanrıyı sorumlu tutan ve buradan hareketle bir Tanrı sövgüsü oluĢturan çevrelere 

yanıldıklarını, insanın söz konusu oluĢtaki etkisinin varsayılandan çok daha fazla olduğunu 

söyler. Turner, insanın oluĢtaki etkisini merkeze aldığı bir modelde, evrendeki kötülük olgusu 

üzerinden bir tanrı eleĢtirisi üreten Hume, adeta cevap verir.  

Evrendeki binlerce yıllık tecrübesi ile insanın; dere yataklarına yerleĢim birimi 

kurmanın riskler içerdiğini öğretmiĢ olması beklenir. Umarsızca dere yataklarına yerleĢenlerin 

tanrıyı ya da suyu suçlamaları bu yönüyle beklenemez. Ortaya çıkan bir felaket sebebiyle 

insan günah keçisi ararken, ayna karĢısında olması umulur. 
                                                           
1 Rûm, 30/41. 
2 Barry A. Turner, Man-Made Disasters,  
3 Mike O‟Leary Pidgeon, Nick, “Man-Made Disasters: Why Technology and Organizations (Sometimes) Fail”, 

15–30. 
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 Daha fazla zenginleĢmek, daha fazlasına sahip olmak güdüsünün beslediği hırslar, 

dünya üzerindeki savaĢların da önemli oranda kaynağını oluĢturur. SavaĢlar kazanmanın 

tetiklediği silahlanma yarıĢı, ürettiğimiz silahları kullanma ve satma hırsları dünyamızı her 

geçen gün daha fazla kanla kirletmektedir. Bu durumda doğayı bahĢeden tanrı ile mi 

hesaplaĢmak gerekir (?) yoksa sahip olduğu potansiyeli baĢkaları aleyhine kullanan ahlak 

yoksunu insana mı yönelmemiz gerektiği konusunda doğrusu kararsızım. Fakat bireysel 

kanaatim, mensubu olduğum insanlık ailesinin bu süreçte çok kötü bir sınav verdiğidir. Gerek 

felaket öncesinde önlem almak konusundaki ihmal ve kusurları ile gerek felaket sırasındaki 

uygulama hataları ile gerekse de felaket sonrasındaki ders almayan, alması gereken tedbirleri 

ihmal eden tutumu ile insanın felaketler konusunda hiç de iyi bir duruĢ sergilemediği görülür. 

Buna karĢın yapması gerekenleri ihmal etmesinin bir sonucu olarak insanın maruz kaldığı 

olumsuzluklarla baĢa çıkma teolojisi ekseninde sakinleĢtirici olarak teolojiler yardıma 

çağrılmakta ve bununla yetinilmektedir.1 Oysa önlem almak ve yaĢanılanlardan ders çıkarmak 

aralığında insanın geleceğe hazırlanması beklenmektedir. Teolojik yorumlar ise gerek insanın 

önlem alma gerekse musibetlerle baĢa çıkma ve ona karĢı mücadele etme azmi konusunda 

insanın yanında yer almalı ona yol göstermelidir. Musibet sonrası katlanma teolojilerinden 

yardım alma çabası,  bu yönüyle eksik verili çalıĢmayı ifade eder.  

Evrendeki döngünün kaynaklık ettiği acılar, doğal afet olarak görülse de sonuçta bu 

kadar kötülüğün teolojik bir nedene bağlanması yaygın bir kanaattir. Bu anlayıĢa göre tanrı, 

insanın yanlıĢlarına karĢı duyduğu kızgınlığın öcünü doğal afetler yoluyla insandan alır. 

Doğanın rutin iĢleyiĢi içerisinde nedensellik ve etkileĢimin gereği olarak ortaya çıkan tabii 

durumlar da bu doğal döngüden olumsuz etkilenenlerin; kendilerini merkeze alarak ve olguya 

sonuçtan bakarak yaptıkları yorumlardır. Zarar görülen bu evrensel iĢleyiĢin bileĢenleri 

“kötülük” olarak görülmek istenmiĢtir. Oysa ısınan maddenin genleĢmesi, suyun kaldırma 

kuvveti kadar doğanın bir parçası olan sel, deprem, Ģiddetli rüzgâr, kuraklık vb. oluĢlar, tanrı-

evren iliĢkisinin bir parçası olarak yorumlamak mümkün olsa bile konuya iliĢkin aĢırı 

yorumlara rastlanır.  

Yüksekten düĢerek zarar görmüĢ biri için yerin çekim kanunu olmasa baĢına bu felaket 

gelmeyecekti. Yüzme bilmediği halde kontrol edemeyeceği bir suya girenin boğulması, suda 

insanın nefes almasına imkân vermeyen bir doğasının oluĢu ya da insana solungaç verilmemiĢ 

olmasının doğurduğu bir kötülüktür algısına dönüĢür. Yağmurdan ıslanarak hastalanmıĢ 

birinin yağmuru bir kötülük kaynağı ya da musibet olarak görmesi kadar, kuraklık sebebiyle 

                                                           
1 Naci Kula, “Deprem ve Dini BaĢa Çıkma”, 234–255. 
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zarara uğramıĢ birinin de kuraklığı doğal afet ya da teodise bağlamında bir değerlendirmeye 

tabi tuttuğu sıklıkla görülen bir durumdur. AteĢin yakıcı doğasını bildiği halde dikkatsiz ve 

vurdumduymaz davranarak ormanları yakarak, doğayı tahrip edenlerin aymazlığı, tanrının 

insana bir cezası olarak görüldüğüne de bu bağlamda Ģahid olunur. Önlem almayı ihmal 

ederek tedbirsiz davranan insanın, zararını tanrıya fatura ederek, zararını tazmin etme gayreti 

teolojik olarak anlamlandırılmaya çalıĢılması insanın Ģımarık kaprisli psikolojisinin 

neticesidir.  

Doğal afet Ģeklindeki kullanım, aslında evrenin kendisine atıf yapar ve bu atıfta Tanrıya 

yer verilmez. Fakat insan bilincinin örtük yüzü kendi ihmalini gizlemek ve konuyu teolojik 

bir mecrada tartıĢma çabası güder.  

Evrende öngörülebilir iĢleyiĢin yerini kaos ve belirsizliğe bıraktığı felaket durumlarına 

yakından bakıldığında, teolojik olarak insanın bir bütün olarak aklanmasına olanak kalmadığı 

görülecektir. Zira felaket öncesi alınması gereken ilk önlem, fay hattı üzerine bir yaĢam 

kurmaktan kaçınmaktır. Bu öngörülebilir bir durumdur. Ġkinci öngörülebilir ve önlem 

alınabilir durum ise neden (hangi kaliteden malzemeden) yapıldığı bilinmeyen dayanıksız 

binalara hayatların emanet edilmesidir.  

Felaketlerin bir anda geldiği algısı bu yönüyle doğru bir yaklaĢım değildir. Evren 

okuryazarlığı olmayan, öngörme becerisi geliĢmemiĢ biri için felaket ancak aniden ve birden 

biredir. Oysa yapılan araĢtırmalar evrendeki taĢmaların bir süreç aldığını ve varsayıldığı gibi 

aniden yani birdenbire olmadığını ortaya koyar. Oysa süreci izleme sorunları yaĢayanlar, 

bunun aniden ortaya çıktığını varsayar.  

“Avrupa‟nın 700 yılında yirmi beĢ milyon olan nüfusu, 1250 yılında yetmiĢ beĢ milyona 

ulaĢacaktır. Artan nüfusu besleyebilmek ve iskân edebilmek için önemli ölçüde orman varlığı 

yok edilmiĢ, artan nüfusun ihtiyacını karĢılamak amacıyla bataklıklar kurutulmuĢ, dik dağ 

yamaçları dahi tarıma açılmıĢ, verimsiz veya az verimli topraklar büyük bir cömertlikle terk 

edilmiĢtir. Köylülerin daha çok tahıl ekebilmek için otlakları iĢgal ederek inek ve koyunları 

yerinden etmesi, gübre üretimini düĢürdü. Ġlginç olan husus, tarım adına yapılan yenilikler 

hasadı arttırmadığı gibi zayıflayan toprak nedeniyle buğday ve arpa üretiminde düĢüĢ 

olmuĢtur. Günümüze ulaĢan verilerden 1340‟lı yıllarda giriĢimciler arasında büyük bir iflas 

dalgasının yaĢandığını ve çoğu küçük iĢletmenin yok olduğu anlaĢılır.”1  

Artan nüfusun artan gıda ihtiyacını karĢılamak üzere devreye konulan alan geniĢletme 

çabaları, ekilebilir alanlar lehine olsa bile, doğal gübre sağlayan hayvan popülasyonunun 

                                                           
1 Haydar Akın, “Felaket Geliyorum DemiĢti: Ortaçağ‟da YaĢanan Büyük Veba Salgını ve Toplumsal YaĢamdaki 

Sonuçları Üzerine Bir Değerlendirme”, 247–296. 
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azalan meralara bağlı olarak azaltıldığı anlaĢılıyor. Beslenme kanallarından biri kesilen 

toprağın, artan sulama ihtiyacı sebebiyle yeraltı suları ve akarsular hor ve hoyrat kullanılarak 

1340‟lara gelindiğinde toprak bu yükü daha fazla taĢıyamamıĢ ve çoraklaĢma had safhaya 

çıkmıĢtır. Süreç değerlendirilirken 1340 yılların odaklanılması birdenbire algısına kaynaklık 

eder. Oysa doğru bakıĢ açısı tepkimedeki tüm sabit ve değiĢkenlerin göz önünde 

bulundurulduğu daha büyük ölçeklerdir. Bu örnekte 700 yıllarından itibaren nüfusun artıĢ 

hızının üretim arzındaki değiĢimden daha yoğun olmasıdır. Bunu giderme gailesini, ekilebilir 

alanları geniĢletmek yönündeki çabada görmek mümkündür. Bulunan çözüm, doğada var olan 

baĢka dengelerin değiĢmesini gerektirmiĢ, tedbir olarak öne sürülen çözümde iĢleyiĢ doğanın 

aleyhine olduğu için, bir süre sonra doğa da iflas etmiĢ ve ortaya bir dram çıkmıĢtır. Teolojik 

olarak bu durumu yorumlarken tanrıyı merkeze alan cümlelerin kurulması kanaatimce insanın 

kendi sorumluluğunu ihmal eden bencil doğasını ve oluĢtaki sorumluluğunu göz ardı 

etmemize sebep olmaktadır. Oysa yeni teolojik dilde tanrının evrene koyduğu kurallara riayet 

etmediği için; tanrı tarafında cezalandırılan insan algısı yerine, galiba kurallara uymayarak 

kendini zora sokan kendi sonunu hazırlayan insan Ģeklinde bir sunum yapılmalıdır. Bu 

sunumda tanrı oyunun kurallarını koyandır. Ġnsan ise bu oyunda performans sergileyendir. 

Bu gün daha fazla bildiğimiz üzere iklim değiĢimleri ve kuraklıklar tanrının insanı 

cezalandırması değil, doğanın insandan öç alması olarak görmek daha makuldür. Ġçinde 

yaĢadığımız pandemi dönemindeki gözlemlerimiz insanın kendi ihmallerinin cezasını 

çektiğini gösterir.  

Felaket öncesinde yeterli tedbiri almayan insanın, felaket ile karĢı karĢıya kaldığında 

felaketi yönetmesi daha zor olmuĢ; daha etkin tedbirler alınsaydı faturası daha sınırlı 

olabilecekken, ihmal edilen hatta gelmekte olan tehlike hafife alınarak laçka bir tavırla 

karĢılandığı için daha büyük bir bedel ödenmesi gerekmiĢ, bazı acılar yaĢanmıĢtır. Teolojik 

olarak olaya yaklaĢıldığında insanın rabbi olduğu kadar virüsün de rabbi, yine aynı tanrıdır. 

Fakat insan bütün egosantrik bakıĢıyla evrende yegâne varlıkmıĢ psiko-nevrotik tavırlar 

göstermektedir. 

 BoĢluk kabul etmeyen evrende, ihmalden boĢalan alanların birileri tarafından 

doldurulacağı aĢikârdır ve bu durum insan tarafından çok iyi bilinir. Felaketler teolojisi 

üzerine düĢünürken; bu yüzden insanın ihmaline doğa ile savaĢındaki kaybında en büyük pay 

sahibi olarak insanı kabul etmek gerekecektir. Diğer nedenler insanın ihmal ve kusurlarına 

nispetle göreceli olarak daha az bir etkiye sahiptir.  

Deprem, mekanik olarak Dünya'nın kabuğundaki ani bir enerji salınımının yarattığı 

sismik dalgaların sonucudur. Depremler yeryüzünde titreĢim, sarsma ve jeolojik faylarda yer 
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değiĢtirme ve kaymaları sonuç veren bir yapıda kendini gösterir.1 Yeryüzü çatlakları/fay 

hatlarında meydana gelen çökmelerin kaynaklık ettiği depremler de bir zihin alıĢkanlığı olarak 

tanrının insanı dövme araçlarından biri olarak görülmüĢtür. Teolojik olarak buradan görülen 

zarar sarsıntılara karĢı daha dayanıklı (mukavemetli) yapılar imal etmeyen insanın ihmalidir; 

onu cezalandıran, evren döngüsünde depreme yer veren tanrı değil. Bollukta tutumlu olmayı 

beceremeyen savurganlığıdır insanı cezalandıran, doğanın dengesine kuraklık tuğlası koyan 

tanrı değil. Oysa evrendeki oluĢ döngüsü Ģairin ifadesiyle “su insanı boğar ateş yakar” 

Ģekliyle ifade edilmiĢtir. Ama gerçekte öyle midir? Su insanı boğar, ateĢ yakar mı? Bu 

diyalektiğin karĢısında insanı su boğmaz, yüzme bilmemek boğar diyalektiği geliĢtirilmiĢtir. 

Koruyucu önlemleri en üst düzeyde alabilecek donanımlar ile mücehhez olarak tabii afetlere 

karĢı bir koruyucu kalkan geliĢtirmek mümkün görünüyor. Bu durumda doğal afetlerin yıkıcı 

olmaları engellenebilir. En azından ölümcül sonuçlar doğurmaları sınırlandırılabilir.  

Dere yataklarına kurulan yerleĢim birimleri felaketlere davetiye çıkarıyor. Mademki su 

yatağını takip edecektir, o halde yapılması gereken su yatağından uzak olmaktır. Felaketin 

sebebi olarak burada suçlanacak olan tanrı mıdır yoksa suyun bu yıkıcı tarafını bilerek 

umarsızca bunu görmezden gelerek su yatağını yerleĢim birimine dönüĢtüren insan mı?  

Kanaatimce teodise sorunsalı tartıĢılırken insanın doğayı hor kullanması çarpık 

kentleĢmeler insanın açgözlü ahlaksız kazanma hırslarının evrende yaptığı tahribatın, 

evrenimizdeki doğal dengeyi normalin dıĢına sürüklediği tartıĢmanın merkezi öğesi olmalıdır. 

Tanrıyı kıyamete zorlamak teolojisi olarak da ifade edilebilecek bu teolojik tutum, konuya 

iliĢkin ekstra yorumlar gerektirir.  

Artık evrende her bir edimimizin bir karĢılığı olduğu, bireysel gibi görünen 

edimlerimizin insanlığı tehdit eden birer eylem olarak görülmesi gerektiği daha fazla farkına 

varılmıĢtır. Bu algı, herbirimiz güvende olmadığı sürece aslında hiçbirimiz güvende değiliz 

algısıdır ve pandemi sürecinin bu güvenlik algısının, teolojik söylemlerden yana bir tavır 

aldığı söylenebilir. Evrenin insanlığı taĢıyan bir gemi olduğu, bu gemiyi her delme çabasının 

tüm insanlığa suikastta bulunduğu da bu süreçte farkına varılmıĢtır. Dolayısıyla geçmiĢte 

olduğu gibi; sana ne böyle istiyorum bu benim tercihim diyen birine insanın tolerans 

göstermesine imkân yoktur. Zira birilerinin yanlıĢlarının bedelini insanlık olarak her birimiz 

ödüyoruz. Bu yönüyle pandemi süreci, bir daha asla ortak bir paydada birleĢmeyeceğine dair 

kendisinden ümidin kesildiği bir dönemeçte, insanlığa ortak dünya, ortak endiĢeyi yeniden 

hatırlattı. Bu durumda olumsuz pandemi için değerler sıkalasında, teodise ya da kötülük 

                                                           
1 Hüseyin. GökçekuĢ, vd. Doğal ve İnsan Kaynaklı Afetler, Sonuçları ve Afet Yönetimi,5. 
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demek zorlaĢır. Zira doğurduğu sonuçlar açısından kötüden fayda ve iyi beklenmez. Oysa bu 

vakıada göreceli olarak, fayda ve zararlardan söz edilebilir. Ortaya çıkan fiili durumda, fayda 

görenler için rahmet, zarar görenler için musibet/kötülük/zahmet olması, eĢyanın iyi ya da 

kötülüğüne değil nötr durumuna iĢaret eder. Bu durum da teolojik olarak kötülük, herkes için 

kötü olandır. Kötüden hiç kimseni fayda elde edememesi beklenir. Bu durumda teodise 

kapsamında değerlendirilen bazı olguların aslında kötülük olarak değerlendirilemeyeceği 

varsayılabilir. Zira bu değerlendirmelerin bazılarına söz konusu durumdan mustarip olanların, 

sübjektif değerlendirmeleri yansımıĢtır. Çoğu zaman insanın ihmal ve tahribatlarını göz ardı 

eden bu değerlendirmeler, evrende oyun kurucu olan insanın etkisini görmezden gelen ve 

Tanrıyı kuralsızca iĢ yapan bir varlık olarak sunmaktadır. Oysa durum çizilen bu tablodan 

oldukça farklıdır. Japonya‟da gün aĢırı karĢılaĢılan depremler, dayanıklı konutlar yapılmak 

suretiyle, önemli oranda felaket olmaktan çıkarılmıĢtır. Buradan tanrı insanı depremle değil, 

önlem almamak ile cezalandırır demek teolojik olarak daha makul görünüyor. Zira insanın 

depremi engelleme imkânı olamaz fakat olacak depremin zararlarını azaltmaya imkân ve 

potansiyeli var görünüyor. Önlem alarak korunabilen insanı ihmal eden yorumlardır, evrende 

düzensizlik belirsizlik arayanlar.  

Orta çağda bir zihinsel alıĢkanlık olarak veba, sel baskını, deprem ….tanrının insanı 

tedip etme ve yola getirme aracı olarak görülmüĢ, doğal felaketler tanrının insanın sırtındaki 

kırbacı olarak algılanmıĢtır. Bu algı sadece Müslümanlara özgü de değildir. “Depremler, 

fırtınalar, gök gürültüsü, sağanak halindeki yağmurlar ve sel felaketleri… bazen, adil ve 

merhametli bir Tanrı tarafından insanoğlunu cezalandırmak için gönderilmiĢlerdir. Fakat 

genellikle, zorunlu ve bütüne daha büyük bir zarar vermeden ortadan kaldırılamayacak olan 

diğer tabii sebeplere bağlıdırlar. Gerçekten unsurların çatıĢmaları zararlı sonuçlar ortaya 

çıkarır. Ancak onların bulunmadığının varsayılması durumunda evrensel sistem için daha 

büyük bir zarar ortaya çıkacaktır. O halde; yeryüzü ya hiç yaratılmayacaktı veya bu tür 

Ģeylerin meydana gelmesine izin verilmeyecekti” değerlendirmeleri yapıldığı aktarılmıĢtır.1 

Büyük Lizbon depremine dönük yorumlarda ise bu nihai analizi aĢmak gerekmiĢtir.2 Tanrının 

cezalandırması algısı, insanı önlem almaktan alıkoymuĢken, önlem alarak zarar görmemek ya 

da zararı azaltmak zihin durumuna geçilmesi, bu felaketten sonra önerilmiĢtir.  

BaĢa gelen hastalık ve musibetlerin Allah‟ın kulunun günahlarını temizlemek ya da 

derecesini arttırmak için verdiği varsayılarak, kiĢi tarafından olumsuz görülen, bireyi günlük 

konforundan uzaklaĢtıran durumların teolojisi yapılmak istenmiĢtir. Ġslam kültür geleneğinde 

                                                           
1 Metin Özdemir, İslam Düşüncesinde Kötülük Problemi,16. 
2 Eric Linn Ormsby, Theodicy in Islamic Thought,7. 
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bunlar teodise bağlamında yorumlanmak istenmemiĢ olsa bile, hastalık ve musibetler 

kendisinden kurtulunmak istenen durumlar olduğu ise açıktır. Yapılan teolojik yorumların 

oluĢturduğu daha optimist perspektiflere karĢın, içinde bulunulan durumun bireyi rahatsız 

ettiği gerçeğini gizlemeye yetmeyecektir. Önemli oranda Ġslam‟ın ahiret inancı bağlamında 

çözülmeye çalıĢılan dolayısıyla ötelenen sorunla yüzleĢilmesi ise bu algı ekseninde mümkün 

olamamıĢtır. Oysa kiĢinin biyolojik yatkınlığını bir yana bırakırsak - ki bu durumda bile kiĢi 

bir hastalığa olan yatkınlığı farkında olur ve beslenme alıĢkanlıklarını değiĢtirir ve koruyucu 

tıp hizmeti alırsa - doğuĢtan getirdiği bu yatkınlığa karĢın bile sağlıklı bir hayat yaĢayabilir. 

Bireyi hastalıklı bir hale getiren doğal biyolojik ve fiziksel tüm Ģartların getirdiği bir birikim 

olarak, bireyde ortaya çıkması sağlıksız yaĢanan yılların birikimi ve neticesidir. Oysa kiĢi 

sanki bir anda ve birdenbire hasta olunmuĢtur. Bireyin sağlıksız Ģartlardan kendini 

korumayarak veya sağlıksız ortamlara maruz kalarak örselediği bedeni artık daha fazla bu 

sağlıksız Ģartlara karĢı savaĢamaz ve belirli septomlarla bu tükenmiĢliğini dıĢa vurur. Fakat 

birey tüm bu olumsuz süreçleri görmeyi ihmal ederek, birden bire geldi algısını kabule daha 

yatkın bir ruh hali gösterir. Bu durum ise sonuçta tanrıyı suçlayan bir algıyı tetikler. 

Genetik biliminin sağladığı olanaklar ile cinsiyetlerin tercihi mümkün olduğu gibi, insan 

artık sakat ve örselenmiĢ hücreler yerine daha sağlıklı embriyonun döllenmesi olanağına da 

kavuĢmuĢtur. Bu durum, insanın bilgisi ve donanımının artması oranında evrendeki 

etkinliğinin de artacağına iĢaret eder.  

YaĢamın her alanında insanın donanım zenginliği, onun dıĢ olumsuzluklara maruz 

kalma riskini azaltabileceğini gösterir. Geriye kalan durum, tür olarak insanın geleceğinin bu 

büyük ailenin bazı bireyleri tarafından riske edilmesidir. Bu durum, insan kaynaklı felaketlere 

yeniden ve daha dikkatli bir biçimde dönmemiz gerektiğine iĢaret eder. Evrenimizde 

“kötülükler” olarak da görülen bir farklılıklar armonisi var ve bu dengenin yönetimi, dengenin 

kendisi kadar önemlidir. Evreni tanıma sürecindeki insan, kendisi açısından bir bilinmez 

konumundaki doğadan zarar görmüĢtür. Fakat edindiği tecrübelerin oluĢturduğu birikim, 

insanın önce evreni tanımasına, sonra da onu değiĢtirmesine imkân vermiĢtir. Gelinen noktada 

evrenden kaynaklanan zaralar varsayılandan daha azdır. Olanlar da önemli oranda insan 

ihmali kaynaklıdır. Varsayıma göre, insan önce evreni tanımıĢ, sonra ona karĢı kendini 

korumayı öğrenmiĢ en sonunda ise evrene yön tayin etmek ve onu yönetmeyi öğrenmiĢtir. 

Tüm bu algılar insanın parçası olduğu ve kucağına doğduğu evreni bu gün daha fazla tanığını 

gösterir. Bu edinimlerinden sonra; insanın evreni yönetme sürecine de girilmiĢ durumdadır ki 

bu dönemde insan kaynaklı afetler daha yoğun ve belirgin bir biçimde ortaya çıkmıĢtır.  
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Evrene iliĢkin spekülasyonlar ve hastalık gerçeği, felsefi mahfillerde belirli sonuçları 

ortaya çıkarmıĢ, evrenin bir ahengi olduğu uzun gözlemler sonucunda farkına varılmıĢtır. 

“Pythagorascı tıp; temizlik, giysiler, spor, uyku düzeni, gündelik alıĢkanlıklar gibi yaĢama 

dair her alanda aĢırılığın, düzenleyici prensip olan uyumu/ahenk bozacağına inanır. Buna göre 

gündelik yaĢamın düzenini, bireyin yaĢam tarzı (Diät) belirler. Hastalık; beden, ruh ve 

evrende (kosmos) oluĢan bu dengenin bozulması anlamına gelir. Bu felsefi yaklaĢıma göre 

hasta olan bir insan önce yaĢam tarzını sorgulamalı ve düzenlemelidir. Ġlaçlar ancak ciddî 

durumlarda alınmalıdır. Söz konusu Pythagorasçı görüĢler, takip eden yüzyıllarda birçok 

sağlık öğretisinin ilham kaynağı olacaktır.” Artık bu algının sonucu olarak, bir senteze 

ulaĢılmıĢtır. Pythagorasçılar için „sağlık‟, beden ile evrenin birbiriyle uyumu; „hastalık‟ ise bu 

uyumun bozulmasını ifade eder. Tedavi olarak adlandırılan süreç ise son tahlilde, uyumun 

yeniden sağlanması için gösterilen çabadan baĢka bir Ģey değildir. Bu süreçten sonra 

Alkmaion, kötü ruhları hastalıkların nedeni olarak gören inanıĢı reddedip, ilk kez „doğal 

hastalık‟ tanımı yapar. O da hocası Pythagoras gibi, karĢıt (zıt) çiftler arasında var olan 

evrensel uyumdan hareket eder.1 Artık nedenler ve sonuçlar bağlamındaki bir algı ile Tanrıyı 

itham etmek daha zordur. Bu iliĢkiler ağı felaketleri yorumlarken de insanın bir sıçrama 

tahtası olarak görev yapması gerektiği varsayılabilir. 

Evrendeki oluĢa seyirci ve ona maruz kalan insanın algısı ile evreni göreceli olarak daha 

iyi tanıyan dolayısıyla insanın ona karĢı daha korunaklı olduğu bir evrene iliĢkin algıların 

değiĢtiği oranda insan hem sorumluluğunun daha fazla farkındadır; bu yüzden hem de bu 

algıların yönettiği teolojik çıkarımları, daha önceki değerlendirmelerden farklı olacaktır.  

Hastaya sağlığının doğrudan Tanrı tarafından verildiğinin varsayıldığı bir dönemin 

teolojik algısı ile evrensel döngünün bir parçası ve sonucu olarak bulaĢan hastalık algısının 

teolojisi de farklı olacaktır. Bu algı diğer felaketler açısından da farklılık göstermez. Bu 

yüzden felaket zamanları bu felaketlerin kucağından bireyi kurtarabilecek kesin ve karĢı 

konulmaz güç olarak ilahi yardım talebiyle tanrıya yalvarmak zamanı olarak varlığını korusa 

bile, doğal afetler sebebiyle tanrıyı suçlayıcı bir dil kullanmasına insanlığın ulaĢtığı bilimsel 

imkânlar olanak vermeyecektir.  

2. Felaketlerin Teolojik yorumu  

Evrendeki nedensellik ilkesinin ve sebeplilik teorisinin farkında olunmadığı bir dünyada 

tanrıya evrendeki kötülük ve felaketler sebebiyle itirazlar yöneltilmiĢ olabilir. Sahip olunan 

                                                           
1 Haydar Akın, Antikçağ‟dan Yeniçağ‟a Delilik, Melankoli ve Cinlenme-Avrupa‟da Aykırı Olma Halleri Üzerine 

Tarihsel Bir İnceleme,51-53.  
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donanım eksikliklerinden beslenen bu teolojik eleĢtirilerin önemli bir bölümünün eksik 

veriden kaynaklandığı görülür. Tanrıya yöneltilen bu itirazların bu yönüyle yanlıĢ adrese 

postalanmıĢ mesajlar olarak görülebilir. Bu yüzden önemli oranda yanlıĢ değerlendirmeler 

içerir.  

 TaĢın kaderi suya batmaktır. Ġnsan ise biyolojik bütünlüğü içerisinde ölümlü bir 

varlıktır. Bu çerçeve evrende her varlığa belirli sınırların belirlendiği ve bunun aĢılamaz 

olduğunu ifade eder. Öte yandan insanın belirli donanımlar ile evrende belirli bir süreç için 

gönderildiği varsayılır. Bu süreç onun olgunlaĢmasına imkân tanır. YaĢadığı tüm 

tecrübelerden insanın belirli sonuçlar yapması/çıkarması umulur. Bu tecrübeler bütününe 

hayat denir ve insanın tüm hayatı boyunca yapıp ettiklerinden hesaba çekileceği ve bu 

hesabın onun akıbetini belirleyeceği teolojik olarak varsayılır. Cennet, iyi edimlerin insanı 

ulaĢtırdığı hedefe verilen isimdir. Bir öncül olarak insanın yaĢam tecrübesinde olumlu ve 

olumsuz tecrübeler de katkı sağlar. Negatif yaĢamdan pozitif sonuçlar çıkarmak bu gün eğitim 

felsefesinin sunduğu imkânlar ile anlaĢılması daha kolay bir argümandır.1 Mevlana halıya 

vurmanın onun canını acıtmak için değil onu kirlerinden arındırma amacına dönük olduğu 

algısını, bu bağlamda önerir. Öte yandan birey negatif Ģartlara maruz kalarak, hem içinde 

yaĢadığı daha iyi Ģartların değerini anlarken, negatif tecrübeler yoluyla baĢka yaĢamlarla 

empati de kurar. Bunun, insanın olgunlaĢma sürecini hızlandıracağı varsayılır. Negatif 

tecrübelerin ruhu besleyen tarafı, bu yönüyle göz ardı edilmeyecek bir öneme sahiptir. 

Evrende var olduğu düĢünülen kötülük, bir olgunlaĢma enstrümanı olarak bu yönüyle 

düĢünülebilir.  

 Ġnsan evrende bir oyun kurucu olduğu gibi, kurulmuĢ bir oyunun da parçasıdır. Ġslam 

teolojisinde bu büyük oyunu kuranın Allah olduğu varsayılır. Bu yüzden insanın parçası 

olduğu bu oyunun kurallarına riayet etmesi beklenir. KurulmuĢ bu oyunda, insanın zihinsel ve 

ruhsal olarak biricik olması sağlandığı gibi, biyolojik olarak da bu biricikliğinin korunduğu 

varsayılır. Parmak uçlarına kadar bu biricikliğin korunduğu evrende, insanın fotokopi 

makinasıyla çoğaltıldığı da varsayılamaz.2 Her birimizin yaratılıĢında ustaca bir hassasiyet 

güdüldüğü bu yönüyle kesindir. Fakat evrende gözetilen baĢka hedeflerin var olup olmadığı, 

egosantrik bir algıya sahip insan tarafından farkına varılmamıĢa benzer. Zira o, hala evrenin 

merkezi olduğu algısına sahiptir. Bu yönüyle değerlendirmeleri antropomorfist olabilir. Ġnsan 

merkezli bu değerlendirmelerin her zaman doğruyu yansıttığı ise Ģüphelidir. Büyük kozmozun 
                                                           
1 Bu bağlamda Spinoza, ahlaki bakımdan insanın zekasını geliĢtiren Ģeyi iyi, zekayı bulandıran ve azaltan Ģeyi 

ise kötü olarak değerlendirir. bk. Alfred Weber, Felsefe Tarihi, 237.; onun bu değerlendirmesi, mutlak bir 
kötülükten değil insana faydası ve zararı bağlamında sübjektif bir algıya sahip olduğu iması uyandırır. 

2 Kıyamet, 75/4.  
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neyi amaçladığı, dev adımlarla hangi hedeflere yürüdüğü bu yönüyle insanın meçhulüdür. 

Yorumlar, amaçlar bilindiği zaman daha anlamlı ve tutarlı olabilir. Evrenin amacının insan 

tarafından tam anlamıyla bilinmiyor olması bir yana, onun bir amacı olduğuna iliĢkin de ciddi 

kafa karıĢıklıkları olduğu söylenebilir. Durum böyle olunca tanrının da kendi küçük 

dünyamızda bizim davrandığımız gibi davranması beklenmiĢtir. Beklentilerine istendik 

cevapları alamayanlar ise evrende bir tanrının varlığı fikrine mesafe alırlar. Epiküros‟un eski 

sorularını miras alan Hume1 sahip olduğu müktesebat ile evrenden ve dinden cevap almak 

yerine teologların cevaplarına kulak kesilerek, evrendeki kötülük sorunsalı ekseninde dine 

mesafe takınmıĢ olanlardandır. Onun yargıları teolojiye bir eleĢtiri değil, daha çok teolojik 

algıya dolayısıyla teologlaradır. 

Evrende felaketler düĢünülürken unutulmaması gereken, olumsuz koĢulların bireyin 

ondan kurtulmak için mücadele ederek güçlendiği bir zemin olduğu gibi, bu olumsuz koĢulları 

birey zihninde yer ederek, en olumsuz koĢulları temsil eden ve kötülük yapanların nihai 

durağı olan cehennem hakkında bir kanaat edinmelerini de mümkün kılan yapılar olduğudur. 

Ġnsanın cehenneme mesafeli ve ondan uzak durmalarına da teolojik olarak kaynaklık 

edebilecek bir motivasyon unsurudur. Fakat bu durum teodise konusunda yazanlar tarafından 

muhtemelen ötelenmiĢ ya da farkına varılmamıĢtır.  

OluĢu yorumlamak ve ondan pozitif sonuçlar devĢirmek, negatif yaĢamın pozitif 

felsefesini yapmak oldukça zor bir yorum diyalektiğini gerektirir. Büyük resimde küçük 

detayları görmek bu yüzden her birimiz için mümkün olmamıĢtır. Bizatihi Hume‟un evrende 

baĢlı baĢına teodiseye konu olduğu, onun da birileri tarafından kötülük kaynağı olarak 

görüldüğü bu yönüyle insanın sübjektif algıları sebebiyle varsayılabilir. Fakat Hume baĢkaları 

tarafından kendisinin evil olarak görüldüğünün bile farkında değildir.  

Unutulmamalıdır ki Annenin doğum sancılarıdır bebeğe yaĢam sevinci veren. Bir 

paranın iki yüzü gibi acı ve sevinçler biri birini besler ve var eder. Birey için daha değerli olan 

Ģeyin daha fazla emekle elde edileni olduğu psiĢik bir olgu analizidir. Bu yönüyle acılar 

olmasa mutluluğu tanımamız olası olmayacaktı muhtemelen. Ya da en derin acıları 

yaĢayanlardır hazları en abartılı yaĢayanlarımız. Varlığı çift yaratmak2 eşyanın felsefi olarak 

zıtlarıyla bilinmesi anlamı ifade etmektedir. Aydınlığın mimarının karanlıklar olduğu 

unutulmamalıdır… Adına kötülük denilen teolojik izaha muhtaç durumların evrenimizdeki 

varlığı, bu yönüyle de kozmik denge içinde anlamlı bir zemin kazanır.  

                                                           
1 Metin Özdemir, İslam Düşüncesinde Kötülük Problemi,12. 
2 Zâriyât, 51/49. 
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Dâru‟l-imtihan olan bir evrenden sonra kötülüğün olmadığı bir zemin olarak cennet, 

saadet ve mutluluğun olmadığı sadece kötülüğün olduğu bir mekân olarak cehennem, yapısal 

olarak ayrılmıĢ, pozitifler; pozitif kutupta negatifler de ayrı bir kutupta toplanmıĢ ve taraflar 

ayrıĢmıĢlardır. Oysa evrenimizde negatif ve pozitif kutuplar ayrıĢmamıĢ ve iç içedir. 

Dolayısıyla Ġslami gelenekte evrende kötülük yoktur denilmez, bu kötülüğün varlığının hikmet 

ve adalet ekseninde pozitif yorumu yapılır.  

Peki, ama günahsızca kötülüğe maruz kalanlar, mutlulukları çalınanlar, zulme maruz 

kalan hayvanlar ve bitkiler… diğer bazılarımızın olgunlaĢması için bazımızın acı çekmesi 

zorunlu mu? BaĢka türlü de kurulabilir miydi oyun? Ġster kabul edelim isterse etmeyelim 

evren tanrının kurgusudur ve bu yönüyle kuralları da O belirlemiĢtir. Evrende kötülük ve 

felaketler olarak yoruma açık durumlar da bu kurgunun bir parçasıdır. Bu gün nedeni Ģudur 

diyebilecek bir değerlendirmeye sahip değiliz. Muhtemelen de böyle bir imkâna asla sahip 

olamayacağız. Bu yüzden yapabildiğimiz Ģey bu konuda spekülasyonlar yapmaktan ibaret 

olacaktır. Aslında bunun ne kadarının doğal, ne kadarının insanın kaynaklık ettiği felaketler 

olduğunu bir bütün olarak tasnif edebilecek durumda da değiliz. Fakat insanın geçmiĢte 

varsayılandan daha fazla yaĢanan felaketlerde rolü olduğu bu gün daha net söylenebilir. 

Ġslam geleneği zulme uğramıĢların haklarının tazmin edileceğini, varsayar. Çünkü 

teolojik teoriye göre Allah adildir, zulümden beri ve uzaktır. Ġslam teolojisinde iyi insanların 

kötülük ve musibetlerle karĢılaĢması da önemli oranda bu bağlamla iliĢkili ele alınmıĢtır. 

Onların baĢlarına gelen felaketler, maruz kaldıkları kötülükler günahlarının keffareti ya da 

derecelerinin yükseltilmesi Ģeklindeki yorum bu anlayıĢ ile iliĢkilidir. Zira mademki Allah 

zulüm iĢlemez o halde vakıayı yorumlamak gerekmiĢtir. Hak sahibine hakkını iade anlamı 

taĢıyan bu yaklaĢım, musibeti yaĢayanın çektiği acıların Ahirette acıyı yaĢayan açısından bir 

kazanç Ģekline dönüĢeceği düĢünülmüĢtür. İvaz1 kavramıyla karĢılanan bu algı, sorumluluğu 

dıĢında kiĢi, hayvan ve bitkinin muhatap olduğu zulmü telafi amacı güden bir teolojik algıdır. 

Sevap ve günah, teklife bağlı fiillerde meĢakkatin hak edilmiĢ karĢılığı olarak görülürken, 

ivaz bir hak ediĢe karĢılık gelse bile, bu bir diyet ya da bedeldir. Zira kiĢi ivaza konu olan fiile 

iradi olarak müdahil değildir. Sevap ve ikabda kiĢi özgür iradesiyle fiili tercih etmiĢtir. 

Dolayısıyla bu fiilden dolayı hem övülebilir hem de yerilebilir. Fakat ivaza konu olan fiilden 

                                                           
1 Bir Ģeye karĢılık bedel ödemek anlamı ifade eder. Dünyada yaĢanan üzüntü ve acılara karĢılık ahirette ödenecek 

bedel olarak teolojik bir anlama sahiptir. Mutezile, kul bu bedeli hak etmediği için ivaz bu ekol nazarında 
övgüyü gerektirmeyen fakat hak edilmiĢ menfaat olarak değerlendirilmiĢtir. ÖdeĢme teolojisi olarak 
görülebilecek bu yorum, hayvanlara da insanlar üzerinden yapılan kıyasla varsayılmıĢtır. bk. Bekir 
Topaloğlu-Ġlyas Çelebi, Kelâm Terimleri Sözlüğü,186. 
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dolayı kiĢi fiil iradi olmadığı için ne yerilebilir ne de övülebilir. 1 Bu bağlamda tuğla 

dikkatsizce yürüyen iyi bir adamın baĢına düĢmemezlik etmez. Su yüzme bilmeyen iyi bir 

adamı boğmaktan imtina etmez… Ekstra durumlar ise doğal evrensel iĢleyiĢ içerisinde değil 

mucize kavramı çerçevesinde bir yoruma kavuĢur. 

Bizim algımıza göre narkoz almak acıyı azaltmaz, onu duyumsamamızı önler. Bu 

yönüyle organa enjekte edilse bile acıyı duyma merkezine bir müdahaledir. Bilincimizi 

duyulan acıdan haberdar eden habercileri susturmayı hedef edinir. Teolojik yorumlar da aynı 

etkiyi yapar. Doğal felaketleri tanrıda çözme çabası bu yönüyle teolojik olarak narkoz 

kullanmayı ifade eder. Acıyı tüm doğallığı ile yaĢamamızı önler denilebilir. Bu da çözümde 

etkin rol almak konusunda bir aymazlığı sonuç verir. Bağlamı farklı olsa bile Marx‟ın dinin 

halkın afyonu olduğu tezi bu yönüyle doğrulanabilir görünüyor. Çözüm üretmek çabasına 

girmek yerine teolojide avuntu bulma yaklaĢımı bu analojide kıyasa imkan sağlayan 

bileĢendir. 

Öte yandan söz konusu doğal kötülükler doğal nedenlerle açıklanmaya çalıĢılsa bile bu 

kadar kötülüğün karĢısında, insanın nasıl olup da mutlak olarak iyi olan bir Tanrı‟nın 

varoluĢuna ciddi ciddi inanabileceği yanıt bekleyen bir soru olarak kalmaktadır. Bu durum 

teolojik yorumların insanın evrende kendini yalnız hissetmesini önlemede ve tanrıyı yanında 

görmede bir enstrüman olduğu varsayılabilir. Dua kültünün tüm dönemlerde varlığını 

koruması insanın evrendeki bu yalnızlığını katlanılabilir kılar.  

Doğal afet ve felaketleri, Allah‟ın evrene müdahalesi ile evrene koyduğu kurallar 

aralığında teolojik bir zeminde tartıĢan Müslüman gelenek, değerlendirmelerini Allah‟ın 

kudreti merkezinde yapmıĢ görünüyor. Oysa insanın potansiyeli ve sorumluluğu bağlamında 

konunun daha yoğun iĢlenmesi gelinen noktada kaçınılmazdır. 

3. Müslüman DüĢüncesinde Teodise  

Ġnsanın ahlaki zaaflarının sebep olduğu vahĢetler ise Ġslam geleneğinde onun evrendeki 

varlığı ve bu oluĢun ona yüklediği sorumluluklar bağlamında ele alınmıĢtır. Her bir bireyin 

yaptıklarının hesabını ödeyeceğini varsayan Ġslam geleneği, insanı hesap verebilir olmaya 

çağırır.2 Öte yandan insanın sadece kendi sorumluluğunu yüklenmekle yetinemeyeceği, 

baĢkalarının kötülük yapmalarına ilham verdiği, desteklediği ya da engel olmadığı 

durumlardan da bireyin mesuliyetinden söz eder.3 Ġnsanın baĢkalarını etkileyen ve ilham 

veren tarafına vurgu yapan bir hadiste Hz. Peygamber; “Her kim güzel bir çığır açar ve bu 
                                                           
1 Hüseyin Maraz, “Mu‟tezile Kelâmında Bir Hak EdiĢ Olarak Ġvazın Ġlahî Ve Ġnsanî Yönü”, 101–138. 
2 Bakara, 2/284; Nahl, 16/93; Zuhruf, 43/44. 
3 Nahl,16/25; Ankebût, 29/13;  
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çığır kendisinden sonra da tatbik edilip sürdürülürse, kendi sevaplarından hiçbir şey 

eksilmeksizin, onu sürdürenlerin sevapları kadarı, bu çığırı ilk başlatana da yazılır. Ve her 

kim de bir kötülük başlatır ve bu kötülük kendisinden sonra da sürdürülürse, kendi 

günahlarından hiçbir şey eksilmeksizin onu sürdürenlerin günahları kadarı onun başlatan 

kimse üzerine yazılır”1 buyurur.  

Bu durum Müslüman bireyi kötülük yapmaktan kaçınmanın onun kurtuluĢu için yeterli 

olmadığı, imkânı ölçüsünce iyiliği telkin, kötülükten alıkoyarak; ona engel olmak 

sorumluluğunu da hatırlatır. Söz konusu anlayıĢ“el- emru bi‟l-ma‟ruf nehy ani‟l-munker” 

olarak, adli ve idari bir kurumsal görünüm kazanmıĢtır.2 Ġyiliği telkin etmek, kötülükten el 

çektirmek olarak da yorumlanabilecek bu ilke, pandemi sürecinde ulaĢtığımız Ģuur ile daha 

anlamlı bir görünüm almıĢ, uygulanabilir bir perspektif kazanmıĢtır. Zira her birimizin eĢit 

pay sahibi olduğumuz evrene karĢı hiç birimizin baĢkalarının haklarını görmezden gelme 

imkânımızın olmadığı, bugün daha fazla farkına varılmıĢtır. Bu zihin durumu pandemi 

felaketinin önemli kazanımlarındandır. O halde kimsenin “sana ne” ya da “bana ne” deme 

lüksü kalmamıĢtır. Geriye kalan seçenek ise insanlık ailesinin bazı üyelerinin, ailenin geri 

kalanları adına yanlıĢlık yapanları, yaptıkları yanlıĢlıktan el çektirme, kamuyu; yapılan 

yanlıĢlıktan haberdar etme sorumluluğu söz konusu Ġslami ilkenin temel dinamiğini 

oluĢturur.3 Zira iyiliği telkin etmek bir strateji olarak önemli olmasına rağmen, kötülük 

yapanların engellenmesi ile iyilik adına daha güçlü bir akım baĢlatılması mümkündür. Ġnsan 

kaynaklı ihmal ve bilinçsizlerin beslediği trafik kazaları konusunda hataların mercilere 

bildirilmesi önemli oranda bu kazaları azaltabileceği varsayılabilir. Öte yandan orman 

yangınları ve ağaç kesmelere karĢı da bu ilkenin hayata geçirilmesi mümkün görünüyor. ÇarĢı 

ve pazarda tesadüf edilen, haksızlık ve ahlaksızlıklar da insanın kaynaklık ettiği felaketleri 

azaltan bir duruĢ olacaktır.  

Ġslam akâid geleneğinde bir Ģey ya baĢlangıçta hayırdır ya da sonuç itibarıyla hayır olur, 

Ģer ise izafidir, algısı hâkimdir. Evrendeki oluĢta mutlak bir kötülük olduğu algısı ise Ġslam 

teolojisinde varsayılmaz. Ġslam geleneği içerisinde hak edilmiĢlikten kaynaklanan edimleri 

bireyin teklif ve sorumluluğu ekseninde ele alan teologlar, mükellef olmayan bireylerin maruz 

kaldığı istenmeyen durumlar ve kötülüklerin ise tazmin edileceği varsayılır. Hayvanların 

maruz kaldığı zulümlerde bu teolojik algı ekseninde telafi edileceğine inanılır. Kelam 

geleneğinde bu tazmin müessesesi ivaz kavramı ile bağlantılıdır. 
                                                           
1 Ebu Abdillah Muhammed b. Yezid el-Kazvini Ġbn Mâce, Es-Sunen,1/74 (h.no. 203). 
2 Bayram Çınar, “Ġslam Ġnanç Ekollerinde „Emr-i Bi‟l- Ma‟ruf ve Nehyi Ani‟l-Münker‟”, 244–266; Bayram 

Çınar, “Mu‟tezile‟nin Ġslam Siyaset AnlayıĢı: “El-Emru Bi‟l-Ma‟rûf Ve‟nehyu Ani‟l-Mûnker”, 95–109. 
3 Abdülkadir Erkut, “Dine Davet Metodu Açısından „Ashabu‟s-Sebt‟ Kıssasının Tahlili”, 47–68. 
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Evrende tesadüfe tesadüf edilmediğini varsayan Ġslam geleneği, her Ģeyi bilen ve her 

Ģeyden haberdar olan bir Allah inancını temsil eder. Bu yüzden Ġslam geleneğinde temel algı, 

ortaya çıkan fiili bir durumun biz bilmesek bile mutlaka sebepleri vardır. Bu sebepler ortadan 

kaldırıldığı takdirde, sonucun da değiĢeceğini varsayar. Siz kendinizi değiştirmedikçe Allah 

sizde olanı değiştirmez algısı Kur‟an‟ın sunduğu bir perspektiftir. Öğreti olarak Ġslam‟ın bu 

söylemine karĢın, Müslümanların sanki Allah yokmuĢ ve sanki Ahirette hesaba 

çekilmeyeceğiz tavrı göstermeleri bir yabancılaĢma ve sapmayı ifade eder. Bu ahlaki 

çözülme, kültürün kendi dinamikleri içerisinde bariyerlerle takviye edilerek ve otoritenin 

güçlü yaptırımlarla alana müdahalesi, insanların yasa dıĢına çıkmak konusundaki cüretini 

kıracaktır.  

Yönettiği alan olarak evrene yasalar koyan ve bu yasalarla evreni yöneten Allah‟ın bu 

tavrına karĢılık, yönettiği alanda hukuk kuralları ile yetki hak ve sorumlulukları belirleyen 

mecazi bir otorite olarak devletler, bu kuralların güçlülere karĢı da mukavemetini arttırarak, 

delinip geçilen yapılar olmaktan çıkarmalıdır. Teoride kanunlar karĢısında herkesi eĢit gören 

anlayıĢlara insan, pratik iĢlevsellik talep etmelidir. Bu durumda insanın sebep olduğu 

felaketlerin gözle görülür biçimde azaldığı görülecektir. Felaketin teolojisinin konuĢulduğu 

bir zeminde, yaptığımız Ģey insan kaynaklı felaketlerin azaltılarak tanrıya kesilen haksız 

faturanın azaltılması ve insanın bu faturadaki varsayılan sorumluluğunu üstlenmesine dönük 

bir adımdır.  

Epiküros‟un tanrı ve evren algısına karĢılık Ġslam geleneğinden Kindî; bu âlem, Âlim, 

Hâkim ve cömert olanın eseridir. Bu âlemdeki tedbir (düzen), en iyi Ģekilde yerine getirilmiĢ; 

Allah her Ģeyi olabilecek en uygun Ģekilde var etmiĢtir”1 Ģeklinde bir teolojik yaklaĢımla 

cevaplamıĢtır. Fakat Ġslam teolojisindeki iyi (salah) ya da en iyi (aslah) algısı ekoller arasında 

farklılık gösterir.2 Çünkü Müslüman inanca mensup ilim çevrelerinde dile getirilen bu algı; 

her durumda var olmak; yok olmaktan daha iyidir ve Allah âlemi var etmiĢtir. Bu durumda 

onun kıskançlığından söz etmeye imkân yoktur.3 Evreni donatmıĢ ve varlığa güzellikler 

bahĢetmiĢtir. O halde cimriliğinden de söz edilemez. Geriye kalan O, en geniĢ anlamda iyi 

olarak âlemi var ettiğinden, bu âlemin var olması muhtemel en mükemmel âlem olması 

gerekmektedir. Bu teori, bir akıl yürütmenin ifadesidir. Tümel ilkelerden elde edilmiĢ 

rasyonel teolojik bir varsayımdır. Âlemde eĢsiz bir nizamın bulunduğu ve bu nizamın bir 

gayeye yönelik olduğunu, hiçbir Ģeyin boĢuna yaratılmadığını, aksine bir hikmete dayalı 
                                                           
1 Ebu Ġshak Kindî, Resailü‟l-Kindî El-Felsefiyye,1/374. 
2 Robert Brunschvig, “Mutezile ve Aslah,”, 235–249; Bayram Çınar, “Kelam‟da Salah–Aslah TartıĢmaları”, 

195–229; Murat Akın, “Mu „Tezile‟nin Aslah Teorisinde FarklılaĢması”, 31–42. 
3 Sohiab Ahmad Mohammad Ghuzlan, “Kindî‟de Âlemin Mükemmelliği”, 203–222. 
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olarak evrenin var edildiği yönündeki öğretisini temel hareket noktası olarak kabul eden 

Müslüman düĢünürlerin, âlemin mükemmelliği tezine ulaĢmasında ilham verici olduğu 

söylenebilir.1 

Gazzâlî de aynı kurgu ile içinde yaĢanılan evrenin var olduğu hali ile olabileceklerin en 

mükemmeli olduğu varsayımını dile getiren bir âlimdir. O “Leyse fi‟l-imkân ebda„u mimmâ 

kân”2 ifadesi ile daha iyisi tahayyül edilemeyecek bir evren perspektifi sunar. O, bu 

sunusunda evrende zulüm ve kötülük Ģeklinde yorumlanan durumların optimist yorumunu 

yapmıĢ görünür. Zira onun algısında da Allah mutlak adalet ve hikmet sahibidir. Dolayısıyla 

evrenin içinde zulmü içinde barındırdığı varsayılamaz.  

Batı düĢüncesinde evrenin var olması muhtemel en iyi evren olduğu düĢüncesi Leibniz 

tarafından savunulmuĢ fakat Lizbon depreminde yaĢanan trajediyi gerekçe gösteren Voltaire 

onun bu düĢüncesini gülünç bulmuĢtur.3 Kendi anlayıĢını ise Candide isimli çalıĢmasında 

ortaya çıkarmaya çalıĢırken, aynı eserde Alman filozofun sebep-sonuç iliĢkisine iliĢkin kesin 

yargıları eleĢtiriye konu edilir.4 

Ġslam geleneğinde evrenin tekâmül ettiği yönündeki iddiaların teodise iddiası 

karĢısındaki konumu varsayıldığından daha önemlidir. Zira evrende tabii ve doğal, kötülüğün 

bulunduğu iddiası, temelde evrende bir kusurlu yaratma iddiasını dile getirmektedirler. 

Varlığın formu açısından tekamül etmediğini, bu yüzden de ortaya kusurlar çıktığını varsayan 

bu anlayıĢ, Allah‟ı eksik yaratmakla eleĢtiriye tabi tutar. Fakat evrendeki tekâmül ve oluĢun 

sürekliliği bir yenilenme için kaçınılmazdır. Mükemmel bu anlamda hiçbir eklemlenmeye 

açık olmayan ve yeni eklemlenmeleri bir bozuluĢ olarak sunmayı gerektirir. Oysa evrende 

yaratma eylemi devam etmektedir ve evrene katılan yeni üyelerin bir bozuluĢu temsil ettikleri 

söylenemez. 

Önlem alma ve hazırlanma süreci Ġslam teolojik geleneğinde tedbir-tevekkül kavramları 

ekseninde tartıĢılmıĢ, insanın tedbir almadan “devesini bağlamadan” “Allah‟a tevekkül 

ettiği” görülmüĢtür.5 Bu tevekkül anlayıĢı; hem iĢi yaparken en iyi malzeme ve donanımı 

tedarik ve kullanmamaktan kaynaklan ihmaller sebebiyle kusurludur.  

Üretilen ürünler konusunda yeterli araĢtırmaları yapmadan satın alan tüketicinin, tedbir 

kusurları sebebiyle, “devesini bağlamak” konusunda gereğini yapmadıkları, fakat tevekkül 

                                                           
1 M. Cüneyt Kaya, “Daha Mükemmel Bir Âlem Var Olabilir Mi?:„Leyse Fi‟l-Imkân‟ TartıĢmasının Kaynakları 

Üzerine Notlar”, 239–249. 
2 Kamuda Ģöhret bulmuĢ formülasyonun Ġhya‟da Gazzâlî tarafından dikte edilmiĢ biçimi “Leyse fi‟l-imkân aslen 

ahsene minhu ve lâ etemu velâ ekmel” seklindedir. Bk. Ebu Hamid Gazzalî, İhyâî Ulûmu‟d-Din, 4/258. 
3 Eric Linn Ormsby, Theodicy in Islamic Thought, 5.6. 
4 Voltaire, Candide,. 
5 Ramazan AltıntaĢ, “Yazgıcı ve Özgürlükçü Tevekkül AnlayıĢının ÇalıĢma Hayatına Etkileri”, 113–136. 



266

MUSİBETİN TEOLOJİSİ

......................................................................................................... Dr. Bayram ÇINAR

 
 

ettiklerini düĢündükleri görülmüĢtür. Bu kabul, Ġslam inanç geleneğinde eksik ve kusurlu bir 

tevekkül anlayıĢıdır. Zira tevekkülün lazımı; tedbirdir ve bu örnekte gereği yapılmamıĢ, 

tamamen ya da kısmen ihmal edilmiĢtir. Oysa Ġslam öğretisinde varsayılan, kulun tedbir 

alması, Allah‟ın da takdir etmesidir. Bu bağlamda tevekkül takdir yetkisinin Allah‟ta 

olduğunun farkına varılmasını ifade eder. Fakat pratikte görülen insanın sorumluluğunu 

yerine getirmek konusundaki kusurları -ki bu fiili duada kusurlu olmaktır- sözlü dualar ile 

telafi seansları yaptıklarıdır.  

Bu yüzden 5.1 büyüklüğünde bir depremle yerle bir olan evlerimiz, Allah‟ın bizi 

cezalandırması olarak düĢünülemez. Zira 7,8 büyüklüğünde bir depremde tek bir yıkımın 

olmadığı Japonya örneği, “Allah‟ın bize garezi yok, baĢımıza gelenler kendi ihmallerimizden 

dolayıdır” dememize imkân verir.  

Allah‟ın evrende kevni kuralları var ve bu kurallara uyanlar hayatlarını idame 

ettiriyorlarken, söz konusu kurallara uymayanlar ise enkazlar altında cesetler aramaya 

mahkûmdurlar. Depreme karĢı dayanıklı binalar yapmayı beceremeyenlerin kaderi, bu 

yönüyle enkaz altındakileri arama ve kurtarmaya hazır olmalarıdır. Bu durumda, ormanı 

korumayı beceremeyenlerin kuraklık sebebiyle oluĢan yağmur yoksunluğundan dolayı 

yağmur duası yapmayı öğrenmeleri, Ģayet bu mümkün değilse “nefesi kuvvetli hocalar 

yetiĢtirmeleri” beklenir. Yapılanda budur ve bu teolojik olarak sorunlu bir din algısını iĢaret 

eder. 

Tekraren ifade etmeliyim ki Ġslam‟ın felakete iliĢkin teolojisi, “kaliteli iĢ çıkararak 

önlem almaktır.” Ġslam teolojisinde insanın aldığı bu önleme tedbir denilir. Yağmur duasının 

statüsü ise acil durum destek talebidir. Her Ģeye rağmen, insani düzlemde alınan tüm 

önlemlere karĢın yine de kayıplar olabilir. Bu kayıpları önlemek konusunda Allah‟tan yardım 

talebi ve Ona yakarıĢı ifade eder. Oysa önlem almak makamında olmalarına karĢın, hiçbir 

önlem almayanlar mukadder olan durumla karĢılaĢtıklarında; hemen akıllarına gelen yegâne 

çözüm yağmur duasıdır. Bu, Ġslamî bakıĢ açısında göre sorunlu bir dindarlık algısıdır ve 

düzeltilmesi icap eder. Zira bir iĢ baĢa gelmeden önce yapılması gerekenleri yapmak, alınması 

gereken önlemleri almak gerekir. BaĢa geldiğinde ise krizi yönetmek ve olabildiğince az hata 

yapmak; felaket son bulduktan sonra yaĢanılan tecrübeden doğru sonuçlar çıkararak, bir 

sonraki muhtemel felakete buradan edinilen tecrübeler ile hazırlanmak telkin edilir. Aksi 

durum “hiç akletmez misiniz? Hiç ibret almaz mısınız” Ģekliyle eleĢtiriye konu olur. 

Son olarak Ġslam teolojik geleneğinde teodise bağlamında sorun oluĢturabileceği 

varsayılan anlayıĢlardan da söz etmek gerekir. 
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4. Ġslam Geleneğinde Evrendeki Kötülüğe Kaynak ArayıĢı  

Ġslam düĢüncesinde evrendeki kötülük düĢüncesi ile bağlantılı kabul edilebilecek olan 

bir diğer teolojik tartıĢma alanı da husun- kubuh meselesidir.1 Bu yaklaĢımda, emr edilen 

fiiller ile yasaklanan Ģeyler arasında mahiyet olarak mı bir farklılığın olduğu, yoksa bu 

ayrımın sadece farazi/varsayımsal mı olduğu tartıĢılmıĢtır. Evrende, emir ve yasak sebebiyle 

bir ayrımın olduğunu varsayan akımlar, illet olarak konuya iliĢkin Allah emrini merkeze 

alarak, eĢyada asli bir kabahat arayıĢında bulunmazlar. Bu akımlara göre bir Ģey emredilmiĢse 

iyi, yasaklanmıĢsa kötüdür. 

 Fakat emir ve yasaktan bağımsız olarak ve ondan önce varlıktaki bazı nitelikler 

sebebiyle bunun aklen de kabih olduğunu tespit etmenin imkânını varsayan ekoller, doğal 

olarak varlığın sahip olduğu nitelikler sebebiyle yasaklandığını varsayarlar2 ve bu ekollerin 

kötülüğü evrende bir olgu olarak kabul ettikleri varsayılabilir.3 Fakat bu değerlendirmeyi 

yapan Müslüman teologların yorumlarına kaynak olarak kullandıkları Ģeylerin, ahlaki 

rezaletler olduğu bu bağlamda söylenmelidir.4 Bu durum akla, insan kaynaklı felaketleri temel 

alarak onların bu teolojik yorumları yaptıklarını getirir. Dolayısıyla evrende ontolojik olarak 

her hangi bir maddeyi kötülüğe kaynak olarak gören bir anlayıĢın Müslüman gelenekte 

olduğunu söylemeye imkan yoktur.  

Öte yandan Ġslam teolojik geleneği açısından kötülük problemini ele alırken göz ardı 

edilemeyecek bir diğer nokta ise Ġnsan fiillerinin insana mı yoksa Allah‟a mı nispet 

edildiğidir. Zira insana kendi fiillerini nispet eden ve bunun karĢılığında onu sorumlu tutan ve 

istihkak (hak ediĢ) teorisini savunan ekoller5 olduğu gibi bu nispeti kısmen insana kısmen 

Allah‟a nispet eden kesb kuramını savunan ekollerin olduğu da bir vakıadır.6 Gerek hak ediĢ 

teorisini savunan Mu„tezile, gerekse kesb kuramının Ġslam geleneğindeki temsilcileri olan 

EĢ„arî ve Mâturidî evrende Allah‟ın zulme konu bir fiil iĢeyeceğini varsaymamıĢlardır. Fakat 

Ġslam geleneği içerisinde insana kendi fiillerini nispet etmeyen Cebrî ekol, bir bütün olarak 

insana ait fiilleri Allah‟a nispet eder.7 Bu durumda insan kaynaklı afetler ve felaketler diye 

ifade ettiğimiz kötülükler de Allah‟ın hesabına yazılacaktır. Ġslam geleneğinde müntesibi 

                                                           
1 Tahsin Görgün, “Hüsün-Kubuh Meselesi,” İslam Araştırmaları Dergisi 5/ (2001), 59–108. 
2 Harun Çağlayan, “Hüsün ve Kubuh Terimleri Bağlamında Kelâm Ġlminde Maslahata Bir BakıĢ,” İslâmî 

İlimlerde Maslahat, 67–104. 
3 Ġlyas Çelebi, “Klasik Bir Kelam Problemi: Hüsün:. Kubuh”, 55–121. 
4 Zübeyir Bulut, “Hüsün Ve Kubuh Meselesinin Ahlâk Teorilerine Temel OluĢturması Bakımından Analizi”, 

634–654. 
5 Bayram Çınar, “Ġnsanın Ceza ve Mükâfatı Hak Ettiği Kuramının Teolojik Analizi: Mu„Tezile‟Nin „Ġstihkak‟ 

Teorisi”, 39–76. 
6 Bayram Çınar, “Kelam Geleneğinde Kesb Teorisi”, 129–148. 
7 Bayram Çınar, “Ġslam Kelam Ekollerinde Ġnsan Fiilleri ve Ġnsanın Sorumluluğu ĠliĢkisi” , 31–44. 
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kalmamıĢ dolayısıyla arkeik bir ekol olan Cebriyye‟nin görüĢleri sebebiyle Ġslam geleneğinin 

felaketler sebebiyle geliĢtirdiği varsayılan teolojisi, bu yüzden tek sesli bir uzlaĢıyı ifade 

etmez denilebilir.  

SONUÇ 

Evrende asıl olan, oluĢun kendisi mi yoksa onun yorumu mudur? OluĢu algımızın 

merkezi ögesi olarak belirlediğimizde, olguyu tasvir ederiz. Oysa yaĢanılandan elde edilen 

sonucu yoruma yeltendiğimizde, yaĢanılandan elde edilen bakiye ve bu tecrübeden elde 

ettiğimiz sonucun, kiĢisel öykümüzdeki yerine odaklanmıĢ oluruz. Bu yüzden olumsuz 

yaĢanmıĢlıklara yapılan parlak optimist yorumları besleyen teolojik zemin önemli bir hal alır.  

Dini tecrübe, yaĢanılan Ģeye değer atfeder. Bu değerlendirmeler tanrıyı merkeze alan 

yorumlar olsa bile bir yönüyle bireyin kendini değerli kılma çabasından bağımsız 

düĢünülemez. Tevhid algısında insanın kula kul olmaktan kurtularak yalnız bir olan tanrıya 

itaat ettiği varsayımı, dikkatli incelendiğinde tanrıyı değil insanı yücelten bir yaklaĢım olduğu 

görülür. Felaketin teolojisi yapılırken bir yandan tanrıyı tenzih eden bir yaklaĢım 

gösterilirken, öte yandan evren içinde insanın ayrıcalıklı konumu da yorum da kendine yer 

bulur. Zira bu sunuma göre evrende insana ayrıcalıklı donanımlar verilerek insan muhatap 

alınmıĢtır sözü, bu tartıĢmanın vazgeçilmez parçasıdır. Böylece insanın mensubu olduğu diğer 

doğal bileĢenlerden ayrıldığı varsayılır. Bu bağlamda insan kendisine zulmedilmediği 

varsayımıyla da aslında tanrının gözünde değerli olduğu algısını sunmaktadır.  

Algılardan uzaklaĢarak gerçekle yüzleĢildiğinde ise görülen, evrende siyah, beyaz, 

aydınlık karanlık, mutluluk ve hüzün birlikte vardır. Hastalıklar yaĢamın yadsınamaz bir 

gerçekliğidir. KarĢılaĢılan gri alanlar ise evrende kötülüğün varlığını öngörmeye sebep 

olmuĢtur. Bu sübjektif algılar bireysel her bir yaĢamda her birimizin yaĢadığı bir tecrübe 

olmasına karĢın, bazı felsefi çevreler tarafından bunun bir amaca dönük olabileceği 

varsayılmamıĢ görünmektedir. Leibniz, evrende kötülüğün varlığını iyiliğin olması için 

kaçınılmaz görmektedir. Olumsuz tecrübelerin evrende neden var olduğu sorusu, felsefi 

sorgulamalarda diğer tüm soruları geride bırakarak öne çıkmıĢ onları ötelemiĢtir.  

Ġslam teolojisinde adil olduğu kadar hikmetli bir tanrı algısı vardır. Yapılanda gerekçe 

aramayı varsayan bu algı, evrende hiçbir oluĢun amaç ve gayeden yoksun olamayacağını 

öngörür. Ġslam teolojisinde insan evrende sınanmak için vardır zorluklar ise sadakatin 

turnusolü olarak görülür. SınanmamıĢ bir yaĢamın sadakatinden söz edilemeyeceği için, 

tanrısal irade adına kötülük dediğimiz vakıalar ile sadakatimizin test ediyor olabileceği 
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varsayılır. Kur‟an da musibetleri bir deneme aracı olarak, bireyi güçlendiren deneyimler 

olarak telkin eder.  

Ġnsanın sahip olduklarına Ģükretmesi, baĢkalarının yaĢamlarını algılayabilmesine imkân 

veren olumsuz koĢullar, sahip olduğumuz nimeti daha çok farkına varmamıza ve tanrıya 

minnetkarlık duymamızın da aracına dönüĢür. Dünyanın ahiretin tarlası olduğu 

varsayıldığında, ahirette sahip olacağımız nihai durağın, buradaki edimlerimiz tarafından 

belirlendiği de bu algıda ifade edilmiĢtir. Ġyilerin nihai durağı olarak cennnet, ideal iyiyi 

temsil ediyorken, ideal kötüyü (en kötü) temsil eden Cehennem ise varsayılabilen en kötüyü 

temsil eder. Hak etme alanı olarak dünyada kötülüğün olmadığı varsayıldığında, insanın sahip 

olduğu özgürlük alanı % 50 oranında sabote edilmiĢ, olacaktır. Bu durumda insanın denenme 

imkânı kalmadığı gibi, cehennem de anlamını yetirecektir. Zira sınavın olmadığı bir evrende 

baĢarılı olanı ödüllendirmek olası olmadığı gibi, baĢarısızı cezalandırmak da aynı oranda 

mümkün olmayacaktır. Ġnsanın sorumluluğu iyi ve kötü, itaat ve isyan ekseninde 

kurgulandığına göre kötülük doğal olarak bu kurguda var olmalıdır.  

Öte yandan evrende var olan kötülükler insanın muhayyilesini en kötüye iliĢkin de 

besler ve ona iliĢkin bir kanaate kaynaklık eder. Evrende kötü ve kötülük olmasa cehennem 

imgelemi ve algısı geliĢtirilemez. Buna karĢın evrende güzellik ve mutluluklar olmasa 

cehennem algısı geliĢtirilemezdi. Zira cehennem denilen Ģey iyilik ve güzellikten mahrum 

olmayı bir anlamda ifade eder. Cennete gitme motivasyonunu da kötülük acı ve ıstrıraptan 

kaçma ve kurtulma Ģeklinde ortaya çıkacaktır. Bu durumda kendisinden haberdar olmadığımız 

bir Ģeyi istememek ya da istemek için varlığından haberdar olmak gerekir. Evrenin insanın 

asli yurduna bir hazırlık kampı olduğu varsayıldığında, evrende var olduğu düĢünülen 

kötülükler daha anlamlı bir zeminde ele alınabilecektir. Ġnsan bu sayede neyi isteyip neyi 

istemediğinden haberdar edilmektedir. Zira tanımadığımız varlığından haberdar olmadığımız 

bir Ģeyi isteme imkânımız felsefi olarak mümkün değildir. Bu tadını bilmediğimiz varlığından 

haberdar olmadığımız bir meyveyi özleme olasılığımızın olmaması gibi bir durumdur. 

 Evrende çekildiği varsayılan acılar bu yönüyle insanın en kötüye iliĢkin kanaatini 

besleyerek, kötülük yapmalarına karĢı bireyde kararlılık ve direnç oluĢturur. Ateşe 

dayanabileceğin kadar günah işle algısı, ateĢ yanığı ile karĢılaĢmamıĢ bir bireyde bir geri 

çekilmeye kaynaklık etmeyecektir. Bu sebeple evren bir tecrübe alanıdır. Bu tecrübe 

faydalanmayı baĢarabildiğimiz sürece bilincimizi besler. 

Evrensel oluĢta zarar gördüğümüz durumlar ise insan olarak evrenin bir bileĢeni 

olmamız sebebiyle karĢı karĢıya kaldığımız durumlardır. Önlem almak ve donanmak ile 

ondan görülen zararı azaltmamız mümkün olsa, bile oluĢu engellememiz mümkün değildir. 
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Bu iliĢki, kökü kuruyan ağacın dalının da kaçınılmaz olarak kuruyacağı hipotezidir. Bu 

yüzden, insanın içinde bulunduğu evrensel döngüden olumlu ya da olumsuz etkilenmemesi 

beklenemez. Kaldı ki insan evrende oluĢan Ģartları yönlendiren manipüle edebilen katalizör 

görevi de üstlenebilen bir aktördür.  

Teodise bağlamında insan evrende kötülüğe maruz kalan değil, önemli oranda kötülüğe 

maruz bırakan pozisyonundadır. Evrene iliĢkin bilgi ve donanımı geliĢen bireyin evren 

okuryazarlığı arttığı oranda önlem alma ve korunma becerisi de artacak bu durum onun 

musibetlerden etkilenme riskini azaltacağı bu yönüyle varsayılabilir. “Her koyunun kendi 

bacağından asıldığı” öğretisinin doğru olmadığı da yaĢanılan süreçlerin tümünün bize dikte 

ettiği bir tecrübedir. Bu bağlamda domino etkisi/kelebek etkisi kuramı, evrendeki yerçekimi 

kanunu kadar evrensel bir yasadır ve her birimizin attığı her adım evrenimizde yaĢayan her 

varlığı etkilemektedir.    
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“Xvı. Yüzyıl‟da Osmanlı‟da Sosyal Ve Kültürel Hayatta Görülen DeğiĢimlerin Gramer 
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“Xvı. The Reflectıon Of The Changes In The Ottoman Socıal And Cultural Lıfe In The 
Century On Grammar Works 

(Imam Bırgıvı Example)” 

Recep KIRCI1 

Özet 

XVI. yüzyıl Osmanlı döneminin önde gelen âlimleri Pîrî Reis(ö. 960/1553) , Matrakçı Nasuh 

(ö. 971/1564), Ġmâm Birgivî (ö. 981/1573), Ebüssuud Efendi (ö. 982/1574)  ve benzerleridir. 

Bunların içerisinden Birgivî; Arap grameri, ahlak, tasavvuf ve fıkıh alanında kaleme aldığı 

eserlerle, halkı aydınlatmak için yaptığı vaazlarla ve ehl-i sünnet ve‟l-cemaat inancının 

yerleĢmesi için harcadığı çaba ile öne çıkmaktadır. Birgivî‟nin Arap gramerine dair muhtasar 

olarak kaleme aldığı eserlerden biri el-„Avâmildir. Müellifin adı geçen eserini diğer eserlerden 

ayıran yönü ise gramer eseri olmasının yanı sıra istisnâsız her bir kural için verdiği örneklerde 

ahlaki unsurlara vurgu yapmasıdır. YaĢadığı dönemde baĢ gösteren bir kısım sıkıntılara karĢı 

devlet ricali ile görüĢerek önlemler almaya çalıĢan müellif bununla yetinmeyip, kalemiyle de 

bu konuda mücadeleye devam ederek ahlak ile alakalı et-Tarikatü‟l-Muhammediyye isimli 

eserini hazırlamıĢtır. Ancak Birgivî‟nin ahlâk vurgusu sadece bu alanda yazdığı et-Tarikatü‟l-

Muhammediyyeile sınırlı değildir. Zira o gramer ile alakalı yazdığı el-„Avamil isimli eserinde 

de örnekler yoluyla ahlak vurgusuna devam etmiĢtir. ÇalıĢmanın konusu XVI. yüzyıl da 

kaleme alınan gramer eserinde toplumun aksayan yönlerin düzeltmek için bir nebzede olsa 

katkıda bulunmak adına örnekler aracılığı ile vurgu yapıldığını ifade etmektir. Amacı 

yaĢanılan dönemin sorunlarının gramer eserleri aracılığı ile düzeltme çabasına, diğer bir ifade 

ile sosyal ve kültürel hayatta görülen değiĢimlerin Arap dili ve edebiyatı çalıĢmalarına tesiri 

konusuna dikkat çekmektir. ÇalıĢmada öncelikle XVI. yüzyıl Osmanlı döneminde baĢ 

gösteren sosyal ve kültürel hayatta görülen sorunlar tespit edilecek ve arkasından Birgivî‟nin 

el-Avâmil isimli eserinden bunlara yönelik zikrettiği örnekler ortaya konularak meydana gelen 

olayların gramer eserine yansıması dile getirilecektir. 

Anahtar Kelimeler: Gramer, Birgivî, el-„Avâmil, Osmanlı, XVI. Yüzyıl. 

                                                           
1 Pamukkale Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, Arap Dili ve Belagatı Anabilim Dalı, Dr. Öğr. Gör.  
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Abstract 

XVI. The leading scholars of the 19th century Ottoman period were Piri Reis (d. 

960/1553), Matrakçı Nasuh (d. 971/1564), Imam Birgivî (d. 981/1573), Ebussuud Efendi (d. 

982/1574) and others. Among them, Birgivî; He stands out with his works on Arabic 

grammar, morality, mysticism and fiqh, his sermons to enlighten the public, and his efforts to 

establish the belief of Ahl as-sunnat al-Jama'at. One of Birgivî's concise works on Arabic 

grammar is al-'Avâmil. The aspect that distinguishes the aforementioned work of the author 

from other works is that besides being a work of grammar, he emphasizes moral elements in 

the examples he gives for each rule without exception. The author, who tried to take measures 

against some of the troubles that arose during his lifetime by meeting with the state officials, 

was not satisfied with this, he continued to struggle on this issue with his pen and prepared his 

work called et-Tarikatü'l-Muhammediyye, which is about morality. However, Birgivî's 

emphasis on ethics is not limited to et-Tarikatü'l-Muhammediyye, which he wrote in this 

field. Because he continued to emphasize morality through examples in his work named al-

'Avamil, which he wrote about grammar. The subject of the study is XVI. It is to express that 

in the grammatical work written in the 19th century, the emphasis was placed through 

examples in order to contribute to the correction of the failing aspects of the society. Its aim is 

to draw attention to the effort to correct the problems of the period through grammatical 

works, in other words, the effect of the changes in social and cultural life on the studies of 

Arabic language and literature. In the study, first of all, XVI. The problems seen in the social 

and cultural life that emerged in the 19th century Ottoman period will be determined, and then 

the examples that Birgivî mentions from his work named al-Avâmil will be presented and the 

reflection of the events on the grammatical work will be expressed. 

Keywords: Gramer, Birgivî, el-„Avâmil, Ottoman, XVI. Century. 

 

 

 

 

 

 



275

راساُت اإلنسانيُة واملتغرياُت احلياتيُة يف ضوِء الّشيعِة اإلسالميِة« العدد اخلاص باملؤمتر العلمي الدويل األول املشرتك »الدِّ
BİRİNCİ OTURUM: İSLAM ŞERİATININ TEMEL KAYNAKLARINDA HAYAT, HAYATTAKİ DEĞİŞİMLER VE AFETLER

 
 

 

GĠRĠġ 

Ġnsan sosyal bir varlık olması sonucu çevresinden etkilenmesi kaçınılmazdır. Nitekim 

bu durum insanın dünyada var oluĢ serüveninden bu güne kadar değiĢmeyen gerçek olarak 

varlığını sürdürmüĢtür. Ġnsanın sosyal varlık olması sebebiyle de toplu olarak yaĢamak 

zorunda kalmaktadır. Zira bazı iĢlerin tek baĢına yapılamayıp toplumla beraber organize 

Ģekilde yapılabilmesi gibi unsurlar bunun nedenlerinden bazısıdır.1 Ġnsanlık tarihi bu gibi 

sorunları aĢmak için ilk dönemden itibaren, toplumsal düzen kuralları olarak adlandırılan; örf 

kuralları, hukuk kuralları, din kuralları, görgü kuralları ve ahlak kuralları2 gibi farklı kurallar 

koyarak bu sorunlara çözümler üretmeye çalıĢmıĢtır. Nitekim buradan hareketle “İnsan insana 

itaat etmemek için kurallar icat etti” denilmiĢtir. Bunun sonucunda da hukuk devleti 

kavramından bahsedilmiĢ ve hukuk devleti “İnsanın insana değil insanın kurallara itaat ettiği 

devlet” olarak tanımlanmıĢtır.3 Ancak bu kurallar ne kadar toplumda bulunsa da toplum içinde 

bozulmalar farklı sebeplerden dolayı kaçınılmaz olmuĢ ve “Belirli bir ülkede, üstün bir 

iradenin egemenliğine tabi olarak yaşayan insanlar topluluğunun teşkil ettiği, ayrı ve 

bağımsız bir kişiliğe sahip, hukuki bir kurum olan devlet”4 yıkılmaya maruz kalmıĢtır. 

Yukarıda sayılan kuralların içerisinden hukuk kuralları bazı niteliklerle diğerlerinden 

ayrılmaktadır. Örneğin hukuk kuralları için cebri müeyyide5 öngörülmesi bunlardan biridir.6 

Yani kiĢi hukuk kurallarına uymak zorundadır: ya uyar yada müeyyideye maruz kalır. 

Bununla beraber tek baĢına hukuk kuralları erdemli toplumun inĢasında yeterli olmadığı 

düĢüncesindeyiz. Zira toplumlar salt hukuk kurallarıyla değil bunların yanında diğer 

toplumsal düzen kuralları ile ayakta durmaktadırlar. ÇalıĢmada ele aldığımız XVI. yüzyıl 

Osmanlı toplumunda da hukuk kurallarının ortadan kalktığından bahsedemeyiz. Ancak 

bununla beraber toplumda, ahlak kuralları gibi diğer kurallara uymakta problemler ortaya 

çıktığı için bazı bozulmalar görülmüĢ ve bunlar yetkili organlar tarafından zamanın önde 

gelen âkil kiĢilerine danıĢılarak sorunlara iliĢkin risaleler hazırlatılmıĢ bu vesile ile de çözüm 

yolları aranmıĢtır. 

                                                           
1 Talip Türcan, İslam Hukuk Biliminde Hukuk Normu Kavramsal Analiz ve Geçerlilik Sorunu, s. 17-18. 
2 Türcan, İslam Hukuk Biliminde Hukuk Normu Kavramsal Analiz ve Geçerlilik Sorunu, s. 19. 
3 Kemal Gözler, Hukuka Giriş, s. 22. 
4 Talip Türcan, Devletin Egemenlik Unsurları ve Egemenlikten Kaynaklanan Yetkileri, s. 23. 
5 Müeyyide: bir hukuk kuralının ihlaline tepki olarak gösterilen ve hukuk düzeni tarafından öngörülen cebirdir. 

Gözler, Hukuka Giriş, s. 365. 
6 Talip Türcan, İslâm Hukuk Biliminde Norm-Amaç İlişkisi, s. 28. 
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Sosyal varlık olan insanlar arasında etkileĢimin kaçınılmazlığı yukarıdan beri anlatıla 

gelmiĢtir. Ancak Söz konusu etkileĢim olumlu ya da olumsuz olabilir. Ġçerisinde bulunduğu 

toplumun önde gelenleri ve bilim adamları olumsuz etkileĢimle ilgili tedbirler alırlar. Nitekim 

Osmanlı döneminde yaĢayan bilim adamları da devlet adamlarının ricasıyla veya kendi 

önsezileri ile bu konuda ortaya çıkan sıkıntıları ifade için kimi zaman devlet ricaline hitaben, 

kimi zaman da halka hitaben eserler kaleme almıĢlardır. Örneğin XVII. yüzyılda Koçi Bey, V. 

Murad ve Sultan Ġbrâhim için yazdığı risale devlet ricali için konuya iliĢkin kaleme alınan 

eserlerdendir denilebilir. Yine Birgivî‟nin et-Tarîkatü‟l-Muhammediyye isimli eseri kendi 

isteği ile halk arasında baĢ gösteren ahlaki çöküntünün giderilmesi için topluma hitaben 

yazılan eserlere örnek gösterilebilir. Bu tür eserler genellikle ahlak1 konularını ele alan eserler 

olarak bilinmektedir. Ancak konusu ahlak olmamakla birlikte bazı eserlerde de ahlak vurgusu 

göze çarpmaktadır. Nitekim Birgivî‟nin Arap gramerine dair yazdığı el-„Avâmil isimli eseri 

bu türe örnektir. ÇalıĢmada XVI. yüzyıl da kaleme alınan bir gramer eserinin, gramer eseri 

olmasının ötesinde örnekler yoluyla bir ahlak eseri gibi ahlaklı olmaya yaptığı teĢvik ele 

alınacaktır. ÇalıĢmanın amacı yaĢanılan dönemin sorunlarının gramer eserleri aracılığı ile 

düzeltme çabasına, diğer bir ifade ile sosyal ve kültürel hayatta görülen değiĢimlerin Arap dili 

ve edebiyatı çalıĢmalarına tesiri konusuna dikkat çekmektir. ÇalıĢma bir giriĢ ve iki ana 

baĢlıktan meydana gelecektir. Birinci baĢlıkta XVI. yüzyıl Osmanlı döneminde baĢ gösteren 

sosyal hayattaki sorunlar tespit edilecektir. Ġkinci baĢlıkta Birgivî‟nin el-„Avâmil isimli 

eserinden bunlara yönelik zikrettiği örnekler ortaya konularak meydana gelen olayların 

gramer eserine yansıması dile getirilecektir. 

1. XVI. Yüzyılda Osmanlı Toplumunda Görülen Sosyal Hayattaki Negatif 

DeğiĢimler 

XVI. yüzyıldan XIX. yüzyıla kadar olan süre Osmanlı devleti açısından gerileme süreci 

olarak ifade edilmektedir.2 XVI. yüzyılda kaleme alınan nasihatname ve ıslahat layihaları bazı 

tarihçiler tarafından bu yüzyılın gerileme dönemi olarak kabul edilmesinin göstergeleri 

arasında sayılmaktadır. Çünkü Osmanlı aydınları sözü geçen yüzyılın sonundan itibaren 

                                                           
1 Ahlâk yanında yeme, içme, sohbet, yolculuk gibi günlük hayatın çeĢitli alanlarıyla ilgili davranıĢ ve görgü 

kurallarına, terbiyeli, kibar ve takdire değer davranıĢ biçimlerine, bunlara dair öğüt verici kısa ve hikmetli 
sözlere ve bu sözlerin derlendiği eserlere edep veya âdâb da  
denilmiĢtir. Ġslâmî literatürde edep terimi ilk dönemlerden itibaren özel davranıĢ alanları hakkında 
kullanılırken ahlâk, tutum ve davranıĢların kaynağı mahiyetindeki ruhî ve mânevî melekeleri, insanın ruhî 
kemalini sağlamaya yönelik bilgi ve düĢünce alanını ifade etmiĢtir. Bu sebeple, Ġslâm‟da önceleri Ġran 
kaynaklı edep literatürü hâkimken daha sonra bunun yerini ahlâkın aldığı Ģeklindeki görüĢ (bk. EI2 [Fr.], I, 
336) gerçeği yansıtmamaktadır. Mustafa Çağrıcı, “Ahlak”, 2/10. 

2 Ġbrahim Kuran, “Osmanlı Gerileme Paradigmasının Yapısökümcü Analizlerine Bir Katkı”,s.32. 
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devletin geri kalmıĢlığına iliĢkin bu çalıĢmada da kendilerinden alıntı yapılacağı gibi; 

nasihatname, layiha ve risaleler kaleme almıĢlardır.1Bunun yanı sıra XVI. yüzyılın sonları 

Osmanlı medreselerinin gerileme sürecini baĢlangıcı olarak anılmıĢtır. Medreselerin gerileme 

sürecini çalıĢmamıza dahil etmemizin nedeni medreselerin dönemin eğitim kurumları olarak 

toplumun durumuna ıĢık tutmasıdır. Söz konusu gerilemenin sebepleri arasında aklî ilimlerin 

ders müfredatından çıkarılması, rüĢvet ve iltimasın yaygınlaĢması, zâdegân isimli özellikli bir 

sınıfın ortaya çıkarılması sayılmaktadır.2Konuyla ilgili çalıĢması olan meselenin 

uzmanlarından UzunçarĢılı da (ö. 1977) benzer Ģekilde Ģu sebepleri saymaktadır; 1. Aklî 

ilimlerin terk edilmesi, 2. Kanuna uygun olmayan usulsüzlükler; örneğin tayinlerde rüĢvet, 

iltimas, büyük âlimlerin çocukların kayırılması, tedris görevlerinde ihmal, 3. RüĢvet, 4. Ġlim 

ehli ile cahillerin derece ve kıymetlerinin ölçülememesi.3 

Günümüzde konuya iliĢkin inceleme yapanların tespitlerinden bazısı ise Ģu Ģekildedir: 

“Sonra gelen modernleşme yanlısı Osmanlı yazarları ise Avrupalılara (Frenklere) nispetle 

Osmanlının geride kalmasını, askeri tekniklerin yenilenmemesine, siyasi kademedeki 

yozlaşmaya, liyakat sahibi olmayanların ve “yanlış etnik köklerden” gelen insanların devlet 

görevine getirilmesine bağlamışlardır.”4 

Osmanlı toplumunun sosyal sorunlarını kaleme alan Koçi Bey ise (ö. 1650?) döneme 

iliĢkin birçok sorunun yanı sıra Ģu tespitleri de yapmaktadır: 

1. Halka yönelik zulmün arttığı “Anadolu vilâyetlerinde koyun başına yirmişer otuzar akçe 

alır oldular. Bu zulme reâyâ nasıl dayansın? Bütün millet bu haksızlığı nice geçirsin?”, 

“Velhâsıl şimdiki halde reâyâ fukarasına olan zulüm hiç bir târihte hiç bir iklimde hiç bir 

pâdişâh memleketinde olmamıştır.”5 

2. RüĢvetin artması ve görevin liyakatsiz kiĢilere verilmesi “990 târihinden beri yüksek 

memuriyetler rüşvet ile ehliyetsizlere verilir oldu.”6, “Giderek her işe hatır karışmakla ve her 

işe göz yummakla hak sâhibi olmayanlara hadden aşırı mevkiiler verilip, eski kanun 

                                                           
1 Kuran, “Osmanlı Gerileme Paradigmasının Yapısökümcü Analizlerine Bir Katkı”, s. 33. 
2 YaĢar Sarıkaya, “Osmanlı Medreselerinin Gerileme Meselesi”, s. 24 
3 Ġsmail Hakkı UzunçarĢılı, Osmanlı Devletinin İlmiye Teşkilatı, ss. 67-70. 
4 Kuran, “Osmanlı Gerileme Paradigmasının Yapısökümcü Analizlerine Bir Katkı”, s. 33 
5 Zuhuri DanıĢman, Koçi Bey Risalesi, s. 47. 
6 DanıĢman, Koçi Bey Risalesi, s. 48. 
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bozuldu”1, “İşlerinde tama‟ sahibi ve haris olanlar, bulunduğu mevkii fırsat ve fırsatı nimet 

bilip, memuriyetlerin çoğunu rüşvet ile ehliyetsizlere verir oldular.”2 

3. Âlimlerin durumu. Osmanlı‟da âlimler Ulemâ adıyla anılıp Kuran‟a, Hadislere ve Ġslâm 

hukukuna vakıf olan kimselerdir. Ulemâ sınıfının görevleri Ģu Ģekilde tasnif edilebilir:  

a-Fakihler: Şeriat hakkında araştırma yapanlar. 

b-Kadılar: İslam hukukunun uygulayıcıları yani yargı gücünü temsil edenler. 

c-Müderrisler: Eğitim işlerini yürütenler. 

d-Müftüler: İbadet işlerini idare edenler.3 

Koçibey risalesinde döneme iliĢkin âlimlerin durumuyla ilgili Ģu bilgiler yer almaktadır: 

“Bilginlerin hallerinin düzenli olması, din ve devletin en mühim hususlarındandır. Bu sırada 

gayet bozuk, karmakarışık, ve halleri perişan olmuştur.”4, “Bugün ilim yolu dahi fevkalâde 

bozulmuştur.”5, İlim sahası cahillerle doldu, iyi ve kötü belirsiz oldu.”6 

Âlimlerin dalkavukluk yapması “Nihâyet, 1003 (M. 1594) târihinden beri düzen 

bozulup, evvelce şeyhülislâm olan Sunullah efendi, birkaç defa yersiz olarak azlolundu. 

Kazaskerler dahi sık sık azlolunmakla yerine gelenler azil korkusuna düşüp, devlet 

bildiklerine karşı dalkavukluk yapmağa mecbur kaldılar.”7 

ġöhret ve süs düĢkünü olmaları “Aralarında şimdiki gibi şöhret ve süs yoktu.”8 

4. Kadıların durumu “Kadıların ahvâli ile meşgul olmak mühimlerin mühimmidir. Çünkü çok 

hor ve aşağılık hâle gelmişlerdir.”9 

5. Hakikatin gizlenip yalan söylenmesi “Pâdişâh huzurunda hak sözü söylemez oldular. 

Herkesin hatırını hoş etmeye ehemmiyet verir oldular.”10 

6. Haksızlığın artması “Bir zâlimi bildirseler, o zâlimin yükselmesine sebep olur. O halde 

nasıl zulmü ortadan kaldırsınlar?”1 

                                                           
1 DanıĢman, Koçi Bey Risalesi, s. 28. 
2 DanıĢman, Koçi Bey Risalesi, s. 28. 
3 Bayram Kodaman, “Osmanlı Devleti‟nin YükseliĢ ve ÇöküĢ Sebeplerine Genel BakıĢ”, s. 9 
4 DanıĢman, Koçi Bey Risalesi, s. 25. 
5 DanıĢman, Koçi Bey Risalesi, s. 26. 
6 DanıĢman, Koçi Bey Risalesi, s. 28. 
7 DanıĢman, Koçi Bey Risalesi, s. 26. 
8 DanıĢman, Koçi Bey Risalesi, s. 26. 
9 DanıĢman, Koçi Bey Risalesi, s. 30. 
10 DanıĢman, Koçi Bey Risalesi, s. 27. 
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