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GĠRĠġ
Ġslam'ın doğuĢu ile birlikte, dini ve sosyal yapı yanında, bilimsel yapı da yeni bir boyut kazanmıĢtır. Ġslamiyet
insan hayatına büyük önem vermektedir. Ġnsan bedeninin
korunmasını emretmekte ve sağlığı bozacak yiyecek ve
eylemleri yasaklamaktadır. Ġslam'ın ilk döneminde Hz.
Peygamberin ve sahabenin sağlığını korunması ve tedavi
ile ilgili bu tutumu, daha sonraki dönemlerde tıbba olan
ilginin artmasında ve önemli Müslüman hekimlerin
yetiĢmesinde önemli motivasyon kaynağı olmuĢtur.
Ġslam tıbbının kaynakları Kur'an-ı Kerim, Hz.
Peygamber'in sünneti, Arap tıp kültürü ve sonrasında,
kuĢkusuz Yunan tıbbıdır. Müslümanlar kendi gözlem ve
deneyimlerinin üzerine teorik tıbbı öğrenmeye öncelikle
Grek kaynaklarının Arapçaya tercümesi ile baĢlamıĢlar
ve bu alanda önemli aĢama kaydetmiĢlerdi. Bu tercüme
faaliyetlerine Hint ve Fars kaynakları da katılmıĢ ve bu
tecrübeler sentezlenerek bir zenginlik ortaya çıkmıĢtır.
Hipokrat, Galen ve Dioskorides gibi Grek hekimlerin
eserleri, Ġbn Sina ve Ebu Bekir Razi gibi ilim adamlarına
kaynaklık etmiĢtir. Böylece Ġslam Medeniyeti, tıp alanında keĢfedilen yeni metot ve uygulamalarla, bu bilim
dalını çok yükseklere taĢıyacak kurum ve değerler
oluĢturmuĢtur. Ġbn Sina, Ebu Bekir Razi, Zehravi, Ġbnü'nNefis gibi ulemanın ttıbba dair eserleri, hem Doğu'da
hem de Batı'da yüzyıllarca baĢvuru kaynağı olarak okutulmuĢtur. Bunlar kendi dönemlerinde çığır açıcı ve sonraki çağları aydınlatıcı eserlerdir. (Gencal, 2019: 1-2).
Nebevi Tıp ile ilgili ayet ve hadislere bakıldığında,
yukarıda da ifade edildiği gibi bunların genel tababet
konuları, koruyucu hekimlik ve tedavi Ģekilleri ile ilgili
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olduğunu görmekteyiz. O dönemin tıp anlayıĢı ile
karĢılaĢtırıldığında Hz. Peygamber ile birlikte yeni bir tıp
anlayıĢının doğduğu da söylenebilir.
Hz. Peygamberin, ‟‟Ġlim ve hikmet müminin yitiğidir. Onu nerede bulursa alması üzerine bir haktır.‟‟
buyurması üzerine, Müslümanlar, tarih süresi boyunca
faydalı olan her bilgiyi almayı kendilerine Sünnetin bir
gereği olarak düĢünerek görev edinmiĢlerdir. „‟Tıbbı
Nebevi‟‟ denince öncelikli olarak akla ilk gelen Hz.
Peygamberin hadisleridir. Bu bağlamda, nebevi her söz
veya davranıĢ, aynı zamanda, Müslümanların sünnet
algısını da yenilemektedir. Dolayısıyla, her konuda, Hz.
Peygamber‟e ait kavli ve fiili uygulamaların tamamı,
sünnetin bir yansıması ve Nebevi kültürün bir tezahürü
olarak değerlendirilebilinir. „‟Tıbb-ı Nebevi‟‟ çok geniĢ
bir konu olduğundan bu çalıĢmanın kapsamı sınırlı tutularak Hz. Peygamberin tıp ilmine katkıları ve konu ile
ilgili bazı öneri ve uygulamaları ele alınarak hazırlandı.

1. Hz. Peygamber’in Tıp Ġlmine Sağladığı Katkılar
Dünya ve ahreti mutluluğuna ulaĢmak için gönderilen
din, kalplerin ıslahı ile ilgili hükümler içerdiği gibi,
bedenlerin sıhhati ile ilgili de esasları kapsamaktadır.
Dolayısıyla, Ġslam, sıhhatin korunması ve hastalıkların
giderilmesinin genel prensiplerini belirlemiĢtir. Nitekim,
Kuran‟da konu ile ilgili, çok sayıda ayet geçmektedir.
Dolayısıyla, Tıbbı Nebevi denilince, akla gelen sadece
hadisler değil, aynı zamanda Kuran tarafından da
desteklenen bir ilim dalı anlaĢılır. Tıp ve sağlık konusunda Ġslam dünyasında ortaya çıkan bu hassasiyeti
hangi ayet ve hadislerin sağladığı merak edilebilir. Öncelikle, genel sağlık konuları ile ilgili Kuran ayetlerini
gözden geçirelim.

Vesile ġEMġEK • 11

2. Ayet ve Hadisler IĢığında Sağlık Konusu
2.1 Ayetler
2.1.1.
2.1.2.
2.1.3.

“Biz Kuran‟ı müminlere Ģifa ve rahmet olarak
indiririz”.(Ġsra, 17/82).
„‟Hayız halinde iken kadınlara yaklaĢılmaması‟‟.
(Bakara,2/222).
„‟Çocukların iki yıl emzirilmesi‟‟. (Bakara,
2/233; Kasas, 28/12).

“Rabbin bal arısına Ģöyle vahiy etti: „Dağlardan,
ağaçlardan ve insanların kurdukları çardaklardan kendine
göz göz ev (kovan) edin. Sonra da her türlü meyveden ye
de Rabbin‟in sana yayılman için belirlediği yolları tut!‟
Onların karınlarından renkleri çeĢit çeĢit bir Ģerbet çıkar
ki onda insanlara Ģifa vardır. Elbette düĢünen kimseler
için bunda alacak ibret vardır.” (Nahl, 16/68-69).
2.2.

Hadisler

2.2.1.

“Kim bilgisi olmadığı halde hekimlik yapmaya
kalkıĢırsa sebep olacağı zararı öder.” (Ebu Davud, Diyet 23; Nesai, Kasame 41; Ġbni Mace,
Tıbb 16)
Sad bin Ebu Vakkas hastalanmıĢ, Hz. Peygamber
(sav) ziyaretine gitmiĢ. Sad‟ı evinde hasta yatar
görünce “Haris bin Kelde‟yi çağırın, o iyi bir hekimdir, sizi tedavi etsin.” buyurmuĢlar.(Ebu Davud, Tıb, 12).
“Bir yerde veba olduğunu iĢitirseniz oraya girmeyiniz. Bulunduğunuz yerde veba vukua gelirse
oradan ayrılmayınız.” (Buhari, Tıb, 30, Müslim,
Selam 92, 93, 94, 98, 100).
“Cüzzamlıdan, aslandan kaçar gibi kaçınız.”
(Buhari, Merda, 19. Hanbel, Müsned, 2: 443)

2.2.2.

2.2.3.

2.2.4.
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2.2.8.

“Size ne oluyor ki diĢleriniz sararmıĢ olduğu
halde yanıma geliyorsunuz. Misvak kullanınız.”
(Hanbel, Müsned 1: 214)
“Seyahate çıkınız, sıhhat bulursunuz.” (Taberani,
7)
Ġhtiyarlıkta gebe kalınamayacağı (Zariyat, 51:
29)
“Ġnsanoğlu midesinden daha zararlı bir kap doldurmamıĢtır. Ġnsanoğluna belini doğrultacak birkaç lokma kâfidir. Mutlaka yemesi gerekirse midesinin üçte birini yemeye, üçte birini içmeye,
üçte birini de nefes alıp vermeye (havaya) bırakmalıdır.” (Tirmizi, Kitabu‟z-Zühd, Hadis No:
2380).

2.3.

Koruyucu Tedavi Ġle Ġlgili Önerileri

2.3.1.

“Ġsmid (sürme taĢı) çekin. O gözü açar ve kirpikleri besler.” (Tirmizi Libas 23. Hanbel, Müsned
3: 476)
“Gözü ağrıyan birisine Hz. Peygamber ,“Sabur
ile tedavi et” buyurdu.” (Müslim, Hac: 89-90).
Çörek otu ölümden baĢka her derde devadır.
(Buhari, Tıb: 7).
ġifa üç Ģeydedir: Bal Ģerbeti içmek, hacamat
vurmak, dağlamak. (Dağlama daha sonra men
edilmiĢtir.) (Buhari, Tıp 3. Hanbel, Müsned 1:
246)
Hz. Peygamber, baĢ ağrısından Ģikâyet eden bir
kimseye kan aldırmasını tavsiye etti.” (Müslim,
Selam : 71)

2.2.5.

2.2.6.
2.2.7.

2.3.2.
2.3.3.
2.3.4.

2.3.5.

3.

Tıp Alanına Getirdiği Yenilikler

Hz. Peygamber, genel tıp alanına getirdiği yenilikler,
sadece kendi yaĢadığı döneme değil, günümüze bile ıĢık
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tutacak nitelikte olup, insanlık için zihin ve ufuk açıcı
mana taĢımaktadır.
Öncelikle, Ģunu belirtelim, Hz. Peygamber, hurafe ve
batıl inançlar kabilinden tedavi Ģekillerini açıkça reddeder. Bunların yerine modern tıbbın tasvip ettiği birtakım
ilkeler getirmiĢtir. “Hz. Peygamber, “Allah, her hastalığın bir ilacını indirmiĢtir, yani her hastalığa bir ilaç var
etmiĢtir. Öyleyse tedavi olun. Ancak haram olan Ģeyle
tedavi olmayın.” (Ebu Davud, Tıb, 11: 3874)
Sahabenin Sağlık Konusundaki Uygulamaları
Hz. Peygamber ile aynı dönemde yaĢayan sahabe
nesli, O‟nu her konuda örnek almıĢtır. Her konuda sünneti ön planda tutan sahabe, tıp ile ilgili hadisleri de
harfiyen uygulamıĢtır. Konu ile ilgili hadislerden örnekler
verelim.
3.

3.1.

3.2.

Suriye‟ye gelen Hz. Ömer, burada veba salgını
olduğunu öğrenince geri dönmek istedi. Geri
dönme kararı aldığı için Hz. Ebu Ubeyde Hz.
Ömer‟e itiraz etti ve “Allah‟ın takdirinden mi kaçıyorsun?” diye sordu. Bu soruya Hz. Ömer
“Evet, ben Allah‟ın bir takdirinden yine Allah‟ın
takdirine kaçıyorum.” dedi. Zira, Allah Resulü
Ģöyle buyurdu: “Bir yerde veba hastalığını iĢitirseniz oraya gitmeyiniz. Bir yerde de veba hastalığı çıkar da siz orada bulunursanız vebadan kaçarak oradan çıkmayınız.”Bu uygulamanın modern tıp tabiri ile “karantina” olarak değerlendirilebilir.
Ebu Said Hudri‟den rivayete göre, Hz. Peygamber‟e bir kiĢi geldi “Ey Allah‟ın Resulü, kardeĢimin karnı ağrıyor (ishal olmuĢ)” dedi. Allah
Resulü, “Bal (Ģerbeti) içir.” buyurdu. Sonra bu
adam ikinci bir defa gelerek kardeĢinin hastalığının geçmediğini söyledi. O, yine “Bal Ģerbeti
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içir.” diye buyurdu. Sonra adam üçüncü bir defa
daha gelince, yine “Bal Ģerbeti içiriniz.” cevabını
alınca, bu adam bir daha geldi. “Bal Ģerbeti içirdim, fakat ishali ve ağrısı geçmedi, bilakis arttı.”
dedi. Bunun üzerine Allah Resulü, “Allah sözünde doğrudur. Fakat kardeĢinin karnı yalancıdır.
Haydi, yine bal Ģerbeti içir.” buyurdu. O adam,
dördüncü defa içirdi de hastalıktan kurtuldu. (Sünen-i Tirmizî, Cild 3, Hadis No: 2164)
4.

‘’Nebevi Tıp’’ Ġle Modern Uygulamalar Arasında Ortak Alanlar
Sağlık ile ilgili ayet ve hadisler, modern tıp
bulguları ile genel anlamda örtüĢmekle birlikte,
dönemin yanlıĢ tababet anlayıĢ ve yaklaĢımlarını
da ortadan kaldırmaya yönelmiĢtir. Zira diğer toplumlarda olduğu gibi Araplar da tababet konusunda birçok hurafe ve batıl inanıĢa sahiptiler.
Konuya iliĢkin örneklendirmeler:

4.1.
4.2.

4.3.
4.4.

4.5.
4.6.
4.7.

Beraberlerinde bir tavĢan kemiği taĢıdıkları takdirde hastalıklardan korunacaklarına inanırlardı.
Yılan sokmuĢ bir kimseyi yılanın zehri vücutta
yayılmasın diye uyutmazlar, üstüne baĢına ziller
takarlardı.
KorkmuĢ bir kadının yüreğinin soğuduğuna inanarak sıcak su içirirlerdi.
Çocukların çürük diĢlerini güneĢe doğru attıkları
takdirde yeni diĢlerin muntazam çıkacağına inanırlardı.
ġaĢılığı, değirmen taĢına baktırarak tedavi ederlerdi.
Vebadan korunmak için merkep gibi anırırlardı.
Hastaları kâhinlere götürür, sihir yapar, tapınaklara kurban keser, böylece hastaların içine girmiĢ
Ģeytanların çıkacağına inanırlardı.
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Ġslam öncesi dönemde tababet alanında görülen bu
hurafe ve batıl inanıĢlara Hz. Peygamber savaĢ açarak her
hangi bir hastalık durumunda hekim aranmasını talep
etmiĢ, sadece hekime gidilmesi ve tedavi olunmasını
tavsiye ederek tıp ilminin yeniden Ģekillendirilmesine ve
geliĢmesine ön ayak olmuĢtur.
Tıbb-ı Nebevi Alanında Yapılan ÇalıĢmalar
Hz. Peygamber‟in konuya iliĢkin, tababet hakkındaki
hadislerine büyük ihtimam gösterilerek Kütüb-i Sitte
olarak bilinen 6 hadis kitabında Tıbb-ı Nebevi için ayrı
baplar açılmıĢ, Buhari “Kitabu‟t-tıb” ve “Kitabu‟lmerda” baĢlığı altında iki bölüm, Ebu Davud “Kitabu‟ttıb” diye bir bölüm ayırmıĢ, aynı Ģekilde Tirmizi, Ġbni
Mace, Müslim, Nesei, Ahmet bin Hanbel ve Ġmam Malik
de eserlerinde tıpla ilgili hadislere yer vermiĢtir. Daha
sonra bir bilim alanı olarak tıp doğmuĢ ve “Tıbb-ı Nebevî” adını taĢıyan eserler yazılmaya baĢlanmıĢtır. Hatta
“Tıbb-ı Nebevî” kitabı yazma geleneği oluĢmuĢtur diyebiliriz. Ġlk „‟Tıbb-ı Nebevi‟‟ eseri (h.120) yılında yaĢamıĢ
olan Abdulmelik b. Habib tarafından yazılmıĢtır. Bunu,
daha sonra yazılan Ġbni Nuaym‟ın “Tıbb-ı Nebevî” adlı
eseri takip etmiĢtir. Bunların dıĢında aynı adı Arapça
Tıbb-ı Nebevi kitabının olduğundan bahseder. Bundan
baĢka Farsça, Urduca ve Türkçe „‟Tıbb-ı Nebevi‟‟ konusunda eserler mevcuttur. Sadece Ġstanbul kütüphanelerinde yirminin üstünde Türkçe „‟Tıbb-ı Nebevi‟‟kitabı var. Osmanlı döneminde 1896 yılında son
Tıbb-ı Nebevi Dr. Hüseyin Remzi Bey tarafından,
yazılmıĢ, Cumhuriyet döneminde ise bu konuda Mahmut
DenizkuĢları tarafından Bursa Ġslam Enstitüsü‟nde bir
doktora tezi yapılmıĢtır. Bütün bu çalıĢmalar, sonunda
Ġslam dünyasında tıp alanında devrim niteliği taĢıyan bu
geliĢmeler, örneklendirelim.
5.
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5.1.

5.2.
5.3.
5.4.
5.5.

5.6.
5.7.
5.8.

Avrupa‟da tıp okullarında 1000 yıl boyunca okutulan Ġbni Sina‟nın “Kanun fi‟t-Tıp” adlı kitabı
ortaya çıkmıĢ. Bu eser, orta çağda bütün dünyaya
ıĢık tutan Ġslam tıbbı için zemin hazırlamıĢtır.
Ġlk hastane de Ġslam dünyasında inĢa edilmiĢtir.
Ġlk tıp eğitimi Ġslam dünyasında verilmiĢtir.
Ġlk ciddi ameliyat Ġslam dünyasında el-Zahravi
tarafından yapılmıĢtır.
Ġlk cerrahi aletler el-Zahravi‟ye yani Müslümanlara ait. Hatta el-Zahravi bu nedenle “cerrahinin
babası” sayılmıĢtır.
Ġlk aĢı Ġslam dünyasında geliĢtirilmiĢtir.
Ġlk anatomi bilgisi Müslümanlar tarafından verilmiĢtir.
Daha önemlisi hayvan bağırsağından ilk ilaç
kapsülünü
Müslümanlar
yapmıĢtır.

„‟Nebevi Tıp‟‟ alanında yapılan önemli ve belki de
modern tıptan üstün özelliği, kimyasal maddelerin
karıĢımı ile elde edilen ilaçlara, basit ve tabiatta bulunan
doğal ürünlerin tercih edilmesidir. Bu nedenle Nebevi
Tıbbın Ģifalı bitkilere, doğal yiyeceklere, sebze ve meyvelere dayalı tıbbı destekleyici ve hatta tamamlayıcı bir
özellik taĢıdığı söylenebilir. Bu yüzden kimyasal maddelerden oluĢan ilaçları Amerika ve Avrupa‟da satamayan, yavaĢ yavaĢ bu ülkeleri terk etmeye baĢlayan, bu
yüzden de Türkiye‟yi “ilaç cenneti” olarak gören firmaların baskısından kurtulmamız gerekmektedir. Genel
bağlamda Alternatif tıp olarak da algılanan „‟Tıbb-ı Nebevi‟‟ ifadesinin yanlıĢ değerlendirilmemesi için veya bu
kavramın sağlık alanında alternatif olarak kullanılması
sonucunda hastalıklara Ģifa, derdlere deva arayanların
çare olarak görülmek ile birlikte, Ģunu da belirterek altını
çizelim: Tıbb-ı Nebevî‟nin alternatif tıp olarak değil de
destekleyici ve tamamlayıcı tıp olarak değerlendirilmesi
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daha doğru olacaktır. Zira, tıp alanını, bir bütünlük arz
etmesi sebebiyle, günümüz modern tıbbı ile birlikte nebevi tıbbı bir bütün olarak değerlendirilmelidir. Diğer bir
ifadeyle söylemek gerekirse Nebevi Tıp alternatif değil,
daha çok tamamlayıcı ve destekleyici nitelik taĢıdığını
vurgulamak gerekmektedir. Diğer bir taraftan da „‟Alternatif tıp‟‟ denince, Batı ülkelerinde ilk olarak Çin tıbbının
(Chinese Medicine) anıldığı bilinmektedir. Bu bağlamda,
bununla ilgili, Batı üniversitelerinde bölümler, enstitüler
ve araĢtırma merkezleri kurulmuĢtur. Doğuda ise henüz
resmi ve kurumsal anlamda‟‟ Tıbb-ı Nebevi‟‟ ile ilgili bir
hareketlilik görünmemekle birlikte, bu gibi tedavilere
eski usul, ilkel sistem ile devam edildiği de bilinmektedir.
Tıbb-ı Nebevi denince, Ġbni Haldun‟da görüldüğü gibi
“umuru‟d-dünya” kavramını kullanarak bu birikimin Hz.
Peygamberden
ziyade,
Araplara
ait
olduğunu
söylenilmektedir. Bilindiği üzere, Hz. Peygamber, hurma
ağaçlarının aĢılanmamasını istemiĢ ve o yıl hurma
ağaçları meyve vermemiĢti, ertesi yıl “Dünya iĢlerinizi
(umuru‟d-dünya) siz daha iyi bilirsiniz…” diyerek önceki
görüĢünde ısrar etmemiĢti. Bu hadisi kullanarak “Tıbb-ı
Nebevî”nin de umuru‟d-dünya sayılması gerektiğini
savunanlar veya “Tıbb-ı Nebevî”nin sadece “koruyucu
hekimlik” alanıyla ilgili birtakım tavsiyeleri içerdiğini
söyleyerek genel tıp ve tedavi Ģekilleri ile ilgili içeriği
önemsenmemektedir. Ancak Ġslam dininin hedefi, misyonu ve amacı dünya ve ahret saadetini birlikte sağlamaktır. Kuran ayetleri, toplumun ihtiyaçlarına binaen,
dini ve dünyevi konular içeren geniĢ kapsama tabi tutulmuĢtur. Nitekim, Kuran‟da hastalık ve Ģifadan bahseden çok sayıda ayetlerin var olması, „‟Kütüb-i Sitte‟‟ veya
„‟Kütüb-i Tis‟a‟‟ olarak bilinen hadis kitaplarında Tıbb-ı
Nebevi için ayrı bapların yer alması nedeniyle,, Ġslam
ulemasının konuya geniĢ yer vermiĢtir. Konuya iliĢkin,
Ġbni Kayyım el-Cevziyye‟nin kaleme aldığı iki ciltlik
eseri baĢta olmak üzere “Tıbb-ı Nebevî” , Ġbni Sina‟nın
Kanun fi‟t-Tıp adlı eserlerin günümüzde Avrupa
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okullarında okutulduğu bilinmektedir. Ġslam tarihinde,
ilk hastaneyi kuran, ilk tıp fakültesini eğitim kurumlarına
katan, ilk ciddi ameliyatı yapan, ilk cerrahi aletlerini icat
eden, ilk aĢıyı geliĢtiren, hayvan bağırsağı ile ilk ilacı
bulan Müslümanlar, aynı zamanda ilim ve kültür sahasında geliĢmelere öncülük etmiĢlerdir. Bütün bununla
birlikte, günümüzde, tıbbı nebevi konusunda yazılan
eserlerin çevirilerinin yeterince yapılmaması bu alanda
eksiklikler ortaya koymaktadır. Çin tıbbı alanında
yapılanlar mukayese bile edilemezken Tıbb-ı Nebevi
alanında çalıĢmalar yapan bir kuruma ihtiyaç duyulmaktadır.
7. Koruyucu Tıp konusunda Uygulamaları
“Tıbb-ı Nebevî koruyucu tıptan ibarettir.” Ģeklinde
birtakım yaklaĢımlar olduğu bilinmektedir. Bu görüĢe
göre Tıbb-ı Nebevi‟de sağlığın korunması için tedbir
alınması yani koruyucu hekimlik, beslenme ile ilgili bilgi
ve tavsiyelerden ibarettir. Eğer bunların uygulanmasına
rağmen hastalık olur veya ilerlerse o zaman uygulamalı
tıbbın devreye girmesi gerektiği mesajı verilmiĢtir. Ancak
koruyucu hekimlik son derece merkezi bir önem arz etmesine rağmen Tıbb-ı Nebevi geleneğinde genel tababet
bilgileri ile birlikte tedavi Ģekillerinden de söz edilmektedir. Bu nedenle, söz konusu Nebevi tıp, olduğunda sadece
koruyucu hekimlikten bahsetmek indirgemeci bir yaklaĢım sergiler. Hz. Peygamberin Koruyucu Tıbba YaklaĢımını değerlendirirken, bulaĢıcı hastalığı olan kimseye
yaklaĢmamayı emrettiği gibi, bulaĢıcı hastalığa tutulan
kimsenin de bulunduğu yerden ayrılmamasını istemiĢ ve
bulaĢıcı hastalığa neden olan zararlı hayvanlarla
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mücadele edilmesi gerektiğini belirtmiĢtir. Konu ile ilgili,
örneklendirmeler:
5.9.

5.10.

5.11.

5.12.

Cüzzam: Hz. Peygamber döneminde yaygın olan
cüzam, bulaĢması güç bir hastalık olmasına rağmen, Hz. Peygamber, cüzamlıdan kaçmayı ve
cüzamlı kimsenin de sağlıklı insanların arasına
girmemesi gerektiğini emretmiĢ ve Ģöyle buyurmuĢtur: “Cüzzamlıdan aslandan kaçar gibi kaçın.” (Buhari, et-Tıb, Bab: 19. Hanbel, II : 443)
Kendisini ziyarete gelen Sakif heyetinde cüzzamlı bir kimse olduğunu öğrenen Hz. Peygamber ona haber göndererek Ģöyle buyurmuĢtur:
“Biz seninle antlaĢtık, artık sen geri dönebilirsin.” (Müslim, es-Selam, hadis: 126. Ġbn Mace,
et-Tıb, Bab: 44)
Veba: Hz. Peygamber döneminin amansız hastalıklarından birisi de vebaydı. Vebadan korunma
konusunda Hz. Peygamber Ģöyle buyurmaktadır:
“Bir yerde vebanın bulunduğunu duyarsanız oraya gitmeyiniz. Bulunduğunuz yerde veba hastalığı varsa oradan da ayrılmayınız.” (Buhari, et-Tıb,
B.168; Müslim, es-Selam, Bab: 130.) Böylece,
Hz. Peygamber (sav), o dönemde hiç duyulmamıĢ karantina yöntemini uygulamaya baĢlamıĢ ve
koruyucu hekimlik konusunda çağları aĢan bir
hamle yapmıĢtır.
“Yeryüzünde yaĢayan zararlı beĢ çeĢit hayvanı
öldürene hiçbir günah yoktur. Onlar Ģunlardır:
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Akrep, karga, çaylak, fare ve kuduz köpek.” (Buhari, bed‟ul-halk, Bab, 42.)
Hz. Peygamber, bir taraftan hastalık bulaĢtıktan sonra
ne gibi tedbirler alınacağını açıklarken, diğer taraftan da
hastalığı yayan ve zararlı oldukları bilinen hayvanlarla
mücadele edilmesini emrettiği görülmektedir.
8. Sonuç ve Değerlendirme
Son olarak Ģunu söyleyebiliriz Hz. Peygamber,
Müslümanlar için sadece dini konularda değil, dünyevi
konularda da örnek teĢkil etmektedir. Müslümanların
döneminin sağlık ile ilgili yanlıĢ bilgilerden arındırarak,
hurafe ve batıl inanıĢlardan soyutlayarak modern tıbbın
temellerinin atıldığı bir düzleme taĢımıĢtır. Hz.
Peygamber, bizzat kendisi de hekimlere tedavi olmuĢ,
hatta hekim dönemin hekimlerinin tedavi Ģekilleri ve
hazırladıkları ilaçları kendisi kullandığı gibi, aynı Ģekilde
etrafındaki insanlara da önermiĢtir. Hz. Peygamber ile
aynı dönemi paylaĢan sahabe de dini konularda olduğu
gibi, tıbbi konularda da onu örnek alarak önerilerine dikkat etmiĢ ve harfiyen uygulamıĢlardır. Nitekim, Hz.
Peygamberin, dini ve dünyevi uygulamaları, her alanda
olduğu gibi, tıp alanında da önem arz eder. Böylece, Hz.
Peygamber, nebevi önerileri ile toplumun sağlığı konusundaki geliĢimlerine katkı sağladığı gibi, günümüz
sünnet algısına da bir nevi ıĢık tutmaktadır.
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GĠRĠġ
Ġnsanların maddi gereksinimleri kadar, bazı manevi
ihtiyaçlarının olduğu artık kabul edilen bir gerçektir.1
Dinin ruh ve beden sağlığına olumlu tesirlerinin bilimsel
olarak kanıtlanmasıyla dini yaĢantı, inanç ve maneviyata
olumsuz yaklaĢımlar psikoloji bilimi içerisinde geride
kalmıĢtır. Bir zamanlar en kötü ihtimalle patolojik en iyi
ihtimalle de önemsiz görülen maneviyat ve dini inançlar
modern çağda terapi süreçlerine dahil edilmeye
baĢlanmıĢtır.2 Bu da dinin insan için vazgeçilmezliğini
teyit eden bir husustur.
KiĢilerin bedenlerinin yanında ruh sağlıklarının da
muhafaza edilmesi, onların tam bir huzur içinde olması
bakımından önem arz etmektedir. Bu nedenle tarih
boyunca hastalar sadece maddi ilaçlar ile değil, manevi
destek denebilecek telkin, dua, okuma gibi soyut3; su,
müzik gibi somut yöntemlerle de tedavi görmüĢlerdir.4
Maddi ihtiyaçlar ve tedaviler kadar manevi ihtiyaç ve

tedavinin de gerekliliğinde Ģüphe yoktur.

Zuhal Ağılkaya ġahin, Manevi Bakım ve Danışmanlık, (Ġstanbul: Marmara
Akademi Yayınları, 2017), 17.
2
ġahin, Manevi Bakım ve Danışmanlık, 543; Ayrıca bkz. Zeki KarataĢ, Evde
bakım hizmeti sunan aile bireyi bakıcıların moral ve manevi değerlerinin
başaçıkmadaki etkisi, Yüksek Lisans Tezi, Rize Üniversitesi Sosyal Bilimler
Enstitüsü, Rize 2011, 242.
3
Bu konuda geniĢ bilgi için bkz. Veli Atmaca, Tarih Boyunca İnanç ve Tıp,
(Ġstanbul: Gerekli Kitap, 2011); a. mlf., Hadislerde Rukye –Şifa Hadisleri-,
(Ġstanbul: Rağbet Yayınları, 2010); a. mlf., Tarih Boyunca Hastalık Algılamasında Dua Şifa İlişkisi, (Ġstanbul: Gerekli Kitap, 2011).
4
Garip Aydın, Ayetler ve Hadisler Işığında Hastalara Manevi Destek. (Kayseri: Kimlik Yayınları, 2019), 17; Recep Yaparel, “Depresyon ve Dini Ġnançlar
ile Tabiatüstü Nedensel Yüklemeler Arasındaki ĠliĢkiler”, Dokuz Eylül Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 1994, sayı: 8, s. 275-299, 292.
1
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Ġnsan manevi zaaflarını gidermek için, Yaratan‟a daima muhtaçtır. Allah için yapılan ibadetler, dualar ve
hayırlı faaliyetler manevi irtibatı daimi kılan araçlardır.
Fıtrî insan modeli tamamıyla manevi bir temele dayanmaktadır.5
Maneviyat, vahiy kaynaklarından esinlenme sonucunda inancı güçlendiren her türlü düĢünce, yaklaĢım ve
faaliyetlerdir.6 Soyut esaslara dayanan manevi bakım,
diyalogun, iletiĢimin ve etkileĢimin ortaya çıkmasını
sağlayan bir süreçtir.7 Bilhassa baĢkalarının yardımına
veya bakımına devamlı olarak muhtaç duruma gelmiĢ
yaĢlı, hasta ve özürlülerin hayat mücadelesi, diğer sosyal
gruplara nazaran her dönemde zor olmuĢtur. Tarihin bazı
dönemlerinde ve özellikle bazı katı ve ırkçı ideolojilerin
pençesi altında idare edilen ülkelerde zihinsel ve ruhsal
özürlülere ve hastalara yaĢama hakkı bile çok görülmüĢtür.8
KiĢinin manevi kaynaklarını harekete geçirmesine
yardımcı olan ihtiyaçların baĢında, hayatın anlamı ve
amacına yönelik cevapların bulunması, sevgi ve ait olma
ihtiyacı, ibadet etme isteği, hastalığın hikmetini anlama
ihtiyacı, ölüm sonrası sorulara tatmin edici bir Ģekilde
cevap verilmesi ve ahiret inancı ile kaygıların giderilmesi
ihtiyacı vardır.9

Ali Seyyar, “Ġslâmî Değerler Açısından Manevî Sosyal Hizmetler”, Manevî
Sosyal Hizmetler, Ed. Ali Seyyar, (Ġstanbul: Rağbet Yay., 2008), 24.
6
Ali Seyyar, Tıbbi Sosyal Hizmetlerde Manevi Bakım, (Ġstanbul: Rağbet Yay.,
2010), 31.
7
Ali Seyyar, Engelli ve Yaşlı Hizmetlerinde Sosyal Bakım, (Ġstanbul: Rağbet
Yay., 2013), 36.
8
Seyyar, Engelli ve Yaşlı Hizmetlerinde Sosyal Bakım, 53.
9
Seyyar, “Ġslâmî Değerler Açısından Manevî Sosyal Hizmetler”, 46.
5
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Manevi, maneviyatla veya inançla ilgili olup, maddi
olmayan, manaya, ruha ve gönüle ait olan her Ģey olarak
da ifade edilir. Maneviyat içermeyen, manevi ihtiyaçları
dikkate almayan sosyal hizmet uygulamaları, çoğu zaman
yetersiz kalacaktır.10 Maneviyat, geniĢ anlamda din
(Ġslam) ve dinî (metafizik) öğretiler Ģeklinde tanımlanabilir. Ġnsanın sahip olduğu tüm duygu, düĢünce ve manevi hasletlerin ve duyguların bütünüdür. Bir insanın
maneviyatının güçlü olması demek, Yaratan‟a, kadere,
ahirete ve gayba imanı güçlü olan kimse demektir. Bu
yönüyle maneviyat, insanlık için sağlam bir rehber ve
insan ruhunun gıdasıdır.11 Sosyal hizmetler, aslında manevidir. Ġnsanların zihnen düĢünmeleri, kalben duygulanmaları, vicdanen rahatsız olmaları, içten sevmeleri,
kendilerini yalnız hissetmeleri gibi tüm içsel olgular hep
manevidir. Sosyal hizmetlerin ana hedeflerinden birisi
olan kiĢinin mutluluğu bile manevi ihtiyaçların
karĢılanması ile mümkündür. Bu yönüyle manevi sosyal

hizmetler, insanı sosyal hayatta huzur içinde
yaĢamasını sağlamak isteyen bir hizmet türüdür.12
Musibetler, ilahî bir ikaz, bir iltifat, bir hediye veya
kiĢinin geçmiĢ günahlarına kefaret olduğundan dolayı
bakıma muhtaç kiĢi, bu manevi avantajları düĢünüp,
halinden memnun olmalı ve Rabbine Ģükretmelidir.13
Maneviyatı yüksek olan insanlar örneğin nihilistlere
göre daha inançlı aktif enerjik güçlü azimli kararlı iddialı
Seyyar, “Ġslâmî Değerler Açısından Manevî Sosyal Hizmetler”, 13.
Seyyar, “Ġslâmî Değerler Açısından Manevî Sosyal Hizmetler”, 13-14.
12
Ali Seyyar, Manevi Sosyal Hizmetler, Ed. Ali Seyyar, (Ġstanbul: Rağbet
Yay., 2008), 9 (GiriĢ).
13
Ali Seyyar, “Bakıma Muhtaç KiĢilere Dönük Manevi Bakım Uygulamaları”,
Manevî Sosyal Hizmetler, Ed. Ali Seyyar, (Ġstanbul: Rağbet Yay., 2008), 173;
Seyyar, Tıbbi Sosyal Hizmetlerde Manevi Bakım, 356.
10
11

30• Ġlahiyat Alanında AraĢtırma Makaleleri

ve sabırlı olur. KarĢısına çıkan her engeli aĢmak için
mücadele eden, engellerle birlikte yaĢamayı kabul eden
maneviyat odaklı insanlar hem kendileriyle hem de toplumla barıĢık olabileceklerdir.14 KarmaĢık ve modern
toplumların günlük hayatında özellikle ahlaki değerlerden
ve ideallerden mahrum kalarak yaĢayan insanların, özellikle gençlerin neden ve hangi gaye için böyle bir toplumda yaĢadığını kendi kendine sormaya baĢlamalarıyla
ortaya çıkan psikososyal yabancılaĢma sendromu ancak
mana odaklı sosyal hizmet uygulamaları ile ortadan
kaldırılabilir.15
Bakıma muhtaçlığın kiĢinin manevi dünyasındaki
müspet tesiri ve bu alandaki istidatların inkiĢafına vesile
olabileceği ve özürlülerin de bu yolla manevi huzura
eriĢebilecekleri düĢüncesi önemlidir.16 Ġnsanın hayattan
zevk almasını engelleyen ve mutluluğunu azaltan önemli
maddi etkenlerden biri de bakıma muhtaçlıktır. Bazen
değiĢik derecelerde bu tür sıkıntılara maruz kalan özürlüler, intiharı bile akıllarından geçirebilmektedirler. Bu
yüzden manevi bakım hizmetlerine ihtiyaç vardır.17
GeliĢmiĢ ülkelerde manevi yaklaĢımlar ve açılımlar,
bütüncül sosyal hizmet uygulamalarının vazgeçilmez bir
parçasıdır. Hızlı bir değiĢim sürecinde olan memleketimizde ortaya çıkan toplumsal sorunları giderme
anlamında çok yönlü sosyal hizmet türlerine ihtiyaç
vardır. Maneviyat merkezli sosyal hizmetler, sosyal ve
Seyyar, “Ġslâmî Değerler Açısından Manevî Sosyal Hizmetler”, 15-16
(Açıklama dipnotu).
15
Seyyar, “Ġslâmî Değerler Açısından Manevî Sosyal Hizmetler”, 16-17.
16
Seyyar, “Bakıma Muhtaç KiĢilere Dönük Manevi Bakım Uygulamaları”,
173-174.
17
Seyyar, “Bakıma Muhtaç KiĢilere Dönük Manevi Bakım Uygulamaları”,
143.
14
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çevresel Ģartlardan kaynaklanan dinî ihtiyaçları dikkate
aldığı gibi, dinî içerik taĢımayan konuları da içermektedir.18
Hastalara yönelik dinî rehberlik hizmetleri, sadece
Ġslam‟da değil Hristiyan geleneklerinde de var olan uygulamalardır. Hasta ve hastalık kavramları insanlığın ortak
sorunları olduğundan dolayı dinlerin oluĢturduğu ve
etkilediği her kültürde dinî bir yaklaĢımın geliĢmesine
neden olmuĢtur. Tüm dinlerde ortak olan hedefler vardır.
Bu esaslar Ġslam‟da da yer almıĢtır. Bu beĢ ortak esastan dinin, aklın, neslin, malın ve canın korunması- birisi de
aklın korunmasıdır. Aklın korunması demek bir yönüyle
sağlığın korunması demektir. Nitekim tüm dinlerde
sağlıklı bir hayatın önemi vurgulanmıĢ, hastaların
sağlığına kavuĢması ve ruhen desteklenmesi ön plana
çıkartılmıĢtır.19

Ġnsanın biyolojik yapısı kadar ruhî ve manevî
yapısının önemini ortaya koyan, insana insan olması
hasebiyle değer veren her türlü hizmet önemli ve
öncelikli olacaktır. Zira burada söz konusu olan,
yaratılmıĢların en Ģereflisi olarak tavsif edilen insandır. Ġslam‟ın ve onun mübelliği olan Hz. Muhammed‟in (sas) insana, insan sağlığına ve onuruna
verdiği değer izahtan varestedir. Bu çalıĢmada
Resûlullah‟ın (sas) insan sağlığına verdiği kıymet
Seyyar, Manevi Sosyal Hizmetler, 7 (GiriĢ). Manevi sosyal hizmetler Ġngiliz
literatüründe “Spritual social work”; “Pastoral work” veya “Cure of souls”
olarak ifade edilmektedir. Alman dilinde ise “Seelsorgerische Dienste”, “Seelssorge” veya “Seelsorgerische Sozialarbeit” kavramları kullanılmaktadır. (Seyyar, Manevi Sosyal Hizmetler, 7 (GiriĢ, Açıklama dipnotu).
19
Nurullah AltaĢ, “Hastanelerde Dini DanıĢmanlık Hizmetleri”, Dini
Danışmanlık ve Din Hizmetleri, 2012, s. 172-186, 172.
18
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çerçevesinde, onun manevi bakım bağlamında hastalara
yaklaĢımı ele alınacaktır. Bu yaklaĢımı ortaya koyan bazı
örnek rivayetler incelenecek, Ģerhler ve ilmî kaynaklar
ıĢığında değerlendirmeler yapılacaktır. Ancak öncesinde
„Manevi bakım‟ ve „Ġslam‟ın insana verdiği değer‟
konularına yer vermek faydalı olacaktır.
1. MANEVĠ BAKIM VE ÖNEMĠ
1.1. Manevi Bakım Nedir?
Manevi ihtiyaçlar, insanın sadece bedenden ibaret
olmadığı, hem beden hem ruhtan müteĢekkil bir varlık
olduğu hususunun göz önünde bulundurulmasını gerektirir. Bu nokta, insanın manevi yönünün ihmal edilemeyecek nitelikte olduğunu gösterir. Manevi ihtiyaçlar,
kiĢinin bireysel yaĢamını ilgilendirdiği gibi sosyal
yönünü de yakından alakadar etmektedir.
Sağlık hizmetlerinde ve sosyal hizmetlerde bütüncül
bakım, insanın fiziksel, psikolojik ve manevi ihtiyaçlarının giderilmesini ihtiva eder. Manevi ihtiyaçları
gidermeye hizmet eden faaliyetler manevi bakım olarak
nitelendirilir.20
Manevi bakım, insan deneyimlerinde anlam ve deneyimin geniĢ boyutunu kapsayan bir alandır. Manevi
bakım uygulamalarıyla kurumsal ve bireysel dinî ihtiyaçların ötesinde duygusal stres, büyük kayıp, üzüntü,
kederlenme, ciddî hastalık ve ölüm korkusu gibi kaygı

Ali Seyyar, “Dünya Ve Türkiye Uygulamaları Açısından Manevi Bakım”,
http://www.manevibakim.com/bilim_alanlari/manevi_bakim/makale_07.asp
EriĢim: 02.11.2019.
20
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verici oluĢumlar giderilmek istenmektedir.21 Bu yönüyle
manevi bakım sadece dinî değil, kiĢinin psikososyal
tarafını da yakından ilgilendiren bir süreçtir.
Esasında manevi bakım, daha çok insanın inancıyla
iliĢkili alanla ilgilenir. Yani manevi bakım, bir din ve
inanç desteğidir, denebilir. Bireylerin sıkıntılı, üzüntülü,
korkulu, yalnızlık ve ümitsizlik hallerinde, ani değiĢmelerle gelen hastalık, ameliyat, sakatlık, yaĢlılık vb. gibi
durumlarında yanlarında olmak; onlara din ve inanç
açısından destek olabilmek, sorunlarına danıĢmanlık etmek; ibadetlerini yerine getirebilmelerine rehberlik etmek, hayatlarına yeni bir anlam verebilmede eĢlik ede22
bilmektir.
Manevi bakımın resmi, profesyonel ve uzman bir
Ģekilde yapılabilmesi de önemlidir. Hastane ve bakım
kurumlarında bu iĢi uzman bir Ģekilde yapan kiĢiye Manevi Bakım Görevlisi denir.23 Ancak tabii olarak bu
durum, sadece resmi kurumları ilgilendiren bir faaliyet
değildir. Yerine göre aile içinde, arkadaĢ ortamlarında

ve akrabalık iliĢkilerinde de yerine getirilmesi gerekebilecek bir iĢ olarak karĢımıza çıkar. Manevi
bakım aslında insanî ve Ġslâmî bir görev olarak herkese lazım olabilecek bir faaliyettir.
Manevi bakım yardımdır. Bu yardıma bazen nazik bir
kelime, cesaretlendirici bir bakıĢ, sahici bir tokalaĢma da
Seyyar, “Dünya Ve Türkiye Uygulamaları Açısından Manevi Bakım”,
http://www.manevibakim.com/bilim_alanlari/manevi_bakim/makale_07.asp
EriĢim: 02.11.2019.
22
Arslan Karagül, “Manevi Bakım: Anlamı, Önemi, Yöntemi ve Eğitimi
(Hollanda Örneği)”, Dinî Araştırmalar, 2012, cilt: XIV, sayı: 40, s. 5-27, 7.
23
Karagül, “Manevi Bakım: Anlamı, Önemi, Yöntemi ve Eğitimi (Hollanda
Örneği)”, 7.
21
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dâhildir. Bunlar göz önünde bulundurularak manevi
bakım iliĢki halinde olmak Ģeklinde tanımlanabilir. Bazılarına göre de manevi bakım, yaĢam yardımıdır. Ġnsanları bu yanlıĢ iliĢkilerden kurtarmak, iliĢkilerini düzeltmeleri için yardım etmek manevi bakımdır. Dönem dönem farklı açılardan bakılsa, farklı özellikleri vurgulansa
da, manevi danıĢmanlıkta özne de nesne de insandır.24
Unutulmaması gereken önemli Ģey uzun süreli bakım
ihtiyacı her yaĢ için geçerli olabilmektedir. Bireysel
bakım ve destek ihtiyaçlarının belirlenmesi ve ihtiyaçlara
uygun çözüm önerilerinin geliĢtirilmesi, bakım modelleri
ile günlük yaĢam aktivitelerini desteklenmesi hayati
öneme sahiptir.25
Manevi bakım, belirli bir durum veya mekânda
bulunan insanlara içinden geçmekte oldukları süreçlerde
eĢlik edilmesidir. Manevi bakım sadece krizlerde değil,
insanın mutlu dönemlerine de eĢlik etmeyi içine alır.
EĢlik etmek ise burada bir yol arkadaĢlığı anlamındadır.
Manevi bakımın en ayırt edici özelliği, dini iletiĢimin
belirli bir Ģekli olarak görülmesidir.26
Manevi koruma faaliyetleri, koruyucu manevi sosyal
hizmet uygulamalarının yanında manevi rehabilitasyonlara yönelik manevi telkin ve teselli yöntemlerinin tü-

müdür. Manevi koruma faaliyetleri, kiĢilerin iç dünyalarında gerçek manevi değerlerin ortaya çıkarılması, bu değerlere esas teĢkil eden duyguların ko24

ġahin, Manevi Bakım ve Danışmanlık, 29, 33.
Heyet, Bakım Hizmetleri Kalite Standartları, Ed. Uzm.
Fzt. Hatice Reyhan Özgöbek, (Ankara: Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, 2014), 14.
25

26

ġahin, Manevi Bakım ve DanıĢmanlık, 25-26.
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runması ve geliĢtirilmesi yolunda yapılan rehberlik
hizmetleridir.27
Aslında zahirî boyutuyla bakıma muhtaçlık, gerek
bakıma muhtaç kiĢilerin, gerekse bakıcı aile ferlerinin
psiko-sosyal yapılarını olumsuz yönde etkileyecek kadar
ciddî bir sorundur.28 Bakıma muhtaçların olduğu ortamlarda, manevi bakımın insanî yönü ve uhrevî mükâfatı
asla akıldan çıkarılmamalıdır. Bu durum, meselenin
güçlü bir inanç ile yakından ilgili olduğuna iĢaret etmektedir.
Aile içerisinde veya çevresindeki insanlara özellikle
de bakıma muhtaç kiĢilere maddi ve manevi yardımlarda
bulunmak, onlara iyilikte bulunmak, hadislerin teĢvik
29
ettiği ve yapılmasını tavsiye ettiği önemli hususlardır.
Bakıma muhtaç kiĢilere ve aile fertlerine hitap eden, onların manevi yüklerini hafifletmeyi ve huzurlarını sağlamayı hedefleyen, milli ve manevi değerlere bağlı manevi
bakım modellerinin geliĢtirilmesi zaruridir.30
1.2. Manevi Bakımın Önemi
Ġnsanlar, insan olarak kıymet görmek istedikleri gibi
inançlarına saygı gösterilmesine de ihtiyaç duyarlar. Her
insan, özellikle hastalık ve sakatlık gibi anlarında önemli
sorulara cevap ararlar ve mesela “neden ben” diye
sorarlar. Hayat, evren, ahiret, kader ve musibetler
hakkında akla gelebilecek sorulara cevap vermek ve in-

Seyyar, Tıbbi Sosyal Hizmetlerde Manevi Bakım, 51.
http://www.manevibakim.com/tanitim.asp EriĢim: 30.10.2019.
29
Saffet Sancaklı, “Hadislerde “YaĢlılık Olgusunun” DeğerlendiriliĢi”, Manevî
Sosyal Hizmetler, Ed. Ali Seyyar, (Ġstanbul: Rağbet Yay., 2008), 395-396.
30
Seyyar, Tıbbi Sosyal Hizmetlerde Manevi Bakım, 355.
27
28
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sanları manen rahatlatmak, manevî bakım uygulamalarının temel gayesidir.31
Manevi bakım inançla ilgili olduğu için, kiĢilerin
inançları istikametinde onlara ilgi, destek, yardım ve
rehberliği içermektedir. Bu bağlamda, kiĢilerin fayda ve
önemine inanarak yerine getirdikleri ibadet vb.
ritüellerin, dua ve sembollerin manevi bakımda önemli
bir yerinin olduğunu unutmamak gerekir. Bu ritüellerin
en belirginleri, örneğin Hıristiyanlıkta doğan çocuğun
vaftiz edilmesi, ölmekte olan insanın baĢının
yağlanmasıdır. Hristiyanlıkta olduğu gibi hemen her din
ve akımda benzer ibadetler ve ritüeller söz konusudur.
Bunları yapmak, insanın manevi geliĢimine bir Ģekilde
etki etmekte ve anlam kazandırmaktadır. Nitekim
Ġslam‟da isim verme esnasında çocuğun kulağına okunan
ezanın ve kametin ruhi ve psikolojik etkisinin hayat boyu
devam ettiğine inanılır. Ölürken getirilen Ģehadet vs. ile
bu tamamlanır. Ezan ve Ģehadet arasındaki ibadetlerin
Müslümanın manevi hayatının geliĢmesindeki anlam ve
etkisi inkâr edilemez. Bir Müslümanın yiyeceği ve
içeceğinden tıbbi tedavi Ģekline kadar her Ģey manevi
yaĢamını etkiler. Bu konularda teselli, moral ve alaka
ister.32

Ġslam toplumlarında hasta ve sakat durumunda
olanlara Ģefkat ve merhametle yaklaĢılmıĢ, batı toplumlarında olduğu gibi kesinlikle dıĢlanmamıĢ,
kendilerine gereken yardım gösterilmiĢtir. Zira inanAli Seyyar, “Dünya Ve Türkiye Uygulamaları Açısından Manevi Bakım”,
http://www.manevibakim.com/bilim_alanlari/manevi_bakim/makale_07.asp
EriĢim: 02.11.2019.
32
Karagül, “Manevi Bakım: Anlamı, Önemi, Yöntemi ve Eğitimi (Hollanda
Örneği)”, 14.
31
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an kiĢi, yaĢadığı dünyanın bir imtihan yeri
olduğunun herkesin baĢına her an olumsuz Ģeyler
gelebileceğinin bilincindedir.33
Manevi sosyal hizmetlerin temel hedefi, sosyal hizmetlere ihtiyaç duyan kiĢinin sadece dünyada değil,
34
ahirette de mutlu olmasını sağlamaktır. Manevi bakımın
asıl gayesi, sadece dezavantajlı sosyal grupların değil
bütün insanların manevî risklerden uzak durarak,
günahlardan sakınarak manevî huzura kavuĢmalarını
sağlamaktır. Manevi huzur, Allah‟ı anmanın, onun emirlerini yerine getirmenin ve aklı mekanizmaları kullanarak
tefekkür etmenin sonucunda insanın kalbinde meydana
35
gelen bir rahatlıktır.
“Allah bize yeter, o ne güzel vekildir.”36 sözünü kalben söyleyenler, tevekkül içinde vekâletlerini Allah‟a
teslim ettikleri için, bakıma muhtaçlığın yol açtığı halleri,
ilahi rahmetin celbine bir vesile olacaktır. Bakıma muhtaç kiĢiler bu nedenden dolayı bakıcı personel, yakınları
ve toplum için bir bereket kaynağıdır. Öyle bir rahmet ve
bereket vesilesi ki, bakıma muhtaç kiĢileri sayesinde
sağlıklı olanlar da birçok psiko-sosyal riskten kendilerini
37
muhafaza etmiĢ olacaktır.
Bakıma muhtaç kiĢilerin sayesinde eve bereket geldiğine, evin veya kiĢilerin de değiĢik musibetlere karĢı

Saffet Sancaklı, “Hz. Peygamber‟in Engellilere KarĢı BakıĢ Açısının
Tespiti”, Manevî Sosyal Hizmetler, Ed. Ali Seyyar, (Ġstanbul: Rağbet Yay.,
2008), 183.
34
Seyyar, “Ġslâmî Değerler Açısından Manevî Sosyal Hizmetler”, 17.
35
Seyyar, “Ġslâmî Değerler Açısından Manevî Sosyal Hizmetler”, 21.
36
Âl-i Ġmrân, 3/173.
37
Seyyar, Sosyal Bakım, 315.
33
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koruma altına alındıklarına dair38 Hz. Peygamber‟in (sas)
Ģu hadisi dikkat çekmektedir: “ Bir genç, yaĢlı birisine
hürmet ederse yaĢlandığında Allah da ona saygı
gösterecek insanları yaratır.”39
Manevi bakımın gayesi, ruhu aydınlatmaktır. Sosyal
manevi hizmetlerin en büyük enstrümanları arasında
kiĢilerin ruhlarına, kalplerine, vicdanlarına, iradelerine ve
akıllarına hitap eden manevi telkin yöntemleri gelir.40 Bu
yöntemlerin etkili bir biçimde baĢta hastaneler olmak
üzere birçok yaĢam alanında uygulanması önemlidir.41
Manevi ve psikolojik yaklaĢımların,
hastalıklarda
iyileĢmelere vesile olduğu malumdur. Zira böyle bir
yöntemin içeriğinde Ģu esaslar yer alır: “Allah kaldıramayacağımız yükü yüklemez” Ģeklinde kaynağını
Kur‟ân‟dan alan esas; “Her derdin dermanı vardır” anlamında kaynağını hadislerden alan esas ve “Hak Ģerleri
hayreyler, zannetme ki gayreyler, Arif onu seyreyler,
Mevla görelim neyler, neylerse güzel eyler” gibi güzel
vecizeleri kaynak alan esas.42

Bilindiği gibi, insanın hayatta zevk almasını engelleyen ve mutluluğunu azaltan önemli maddi etSeyyar, Sosyal Bakım, 315-316 Açıklama dipnotu.
Tirmizî, Muhammed b. Ġsa. Sünen. Tahkik: Ahmed Muhammed ġakir. 4
cilt., (Beyrut: Dâru ihyai‟t-türâsi‟l-Arabî, ts.), “Birr”, 75.
40
Seyyar, “Ġslâmî Değerler Açısından Manevî Sosyal Hizmetler”, 24.
41
Serpil BaĢar, “Diyanet ĠĢleri BaĢkanlığı‟nın Yürüttüğü Cami DıĢı Din Hizmetleri Kapsamında Hastanelerde Din Hizmeti Ġhtiyacı”, I. Din Hizmetleri
Sempozyumu (3-4 Kasım 2007), 2008, cilt: I, s. 620-646, 646; Ayrıca bkz.
Nihal Esendir, Sağlık çalışanlarının maneviyat ve manevi bakım algısı, İstanbul örneği, Yüksek Lisans Tezi, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Sosyal
Bilimler Enstitüsü, Çanakkale 2016, 68.
42
Öznur Özdoğan, “Hastalıklara Manevi - Psikolojik YaklaĢım”, IV. Din
Şurası Tebliğ ve Müzakereleri 12-16 Ekim 2009 Ankara, 2009, cilt: II, s. 366372, 367.
38
39
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kenlerden biri de bakıma muhtaçlıktır. Bakıma muhtaç kiĢilere ve aile fertlerine hitap eden, onların
manevi yüklerini hafifletmeyi ve huzurlarını sağlamayı hedefleyen, manevi bakım önem arz etmektedir.43
2. ĠSLAM’IN ĠNSANA VERDĠĞĠ DEĞER
Tarih boyunca insanların Ģeref ve haysiyetini yok sayan pek çok olumsuz örnek bulunmuĢtur. Ancak insanın
onurunun garantörü, insanlara üstün bir değer veren ilahi
dinlerdir. Zira Yahudilik, Hıristiyanlık ve Ġslam
dinlerinde insanoğlunun atası ve ilk insan olarak Hz.
Âdem kabul edilmiĢ ve ondan çoğalan nesle Âdemoğlu
ismi verilmiĢtir. Ġnsanoğlunun ptototipi kabul edilen Hz.
Âdem, maddi ve manevi bakımdan mükemmel bir Ģekil44
de yaratılan Ģerefli ve onurlu bir varlıktır. Onun bu
mükemmelliği, Ģerefi ve onuru kendisinden sonra gelen
bütün insanlığı kapsamaktadır.45
Ġlâhî dinlere göre insanın bir amaç için yaratıldığı ve
bu amaca bağlı kaldığı sürece Allah katında değer kazanacağı kabul edilmektedir. Dolayısıyla Yahudilik,
Hıristiyanlık ve Ġslam, insana bir takım temel haklar vermiĢ ve bu hakları temel kaynaklarında birtakım emir,
yasak ve uygulamalarla koruma altına almıĢtır. Bu durum

Seyyar, Tıbbi Sosyal Hizmetlerde Manevi Bakım, 355.
Bkz. el-Bakara, 2/30; el-En‟âm, 6/165; en-Neml, 27/62. Hz. Âdem ile ilgili
geniĢ bilgi için bkz. Nurullah Agitoğlu, Peygamberimizin (sas) Dilinden Hz.
Âdem (Ġstanbul: Kitabi Yayınları, 2015)
45
ġevket Özcan, Dinlerin insana verdiği değer(Yahudilik, hıristiyanlık ve islam
örneği), Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi,
2013, 199.
43
44
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ilâhî dinlerin insana verdiği kıymetin açık bir göstergesidir.46
Ġnsan hayatının ayrılmaz bir parçası olan din, insanın
hayatına anlam kazandırmasına vesile olmuĢtur. Ġlâhî
dinler, insana bir takım haklar vererek hak ve hürriyetlerin garantörü rolünü üstlenmiĢtir. Ġnsanın, canını,
aklını, malını, namusunu ve dinini korumaya yönelik olan
bu garantörlüğün kapsamı, derecesi, etkinliği veya
olumlu veya olumsuz yorumlanıĢı elbette farklıdır. Ancak
farklılıkların varlığına rağmen bu garantörlük rolü, her ne
kadar göreceli olsa da söz konusu bütün dinlerin insana
47
verdiği değerin açık bir göstergesidir.
Yüce Allah‟ın gönderdiği son kutsal kitap Kur‟ân,
yaratılmıĢlar arasında insana, ayrı bir değer vermiĢ ve
inançlı-inançsız her insana bazı temel haklar tanımıĢtır.
Her insana tanınan bu haklar doğuĢundan, hatta ana karnında oluĢumunu sürdüren cenin halinden itibaren baĢlamaktadır. Bu haklar, yaĢama hakkı, inanç ve ibadet
hakkı, mal-mülk ve meslek edinme hakkı, evlenip çoğalma hakkı vb. gibi haklardır. Bunlar bütün insanlara verilmiĢ temel insan haklarıdır.48
Ġnsana verilen değer Resûlullah‟ta (sas) öyle tezahür
etmiĢtir ki, onun Ģefkat ve merhameti, savaĢ esnasında
Özcan, Dinlerin insana verdiği değer, 199.
Özcan, “Ġnsana Verilen Değer Ekseninde ÇeĢitli Dinlerde Ġnsan: Dinler
Tarihi Açısından KarĢılaĢtırmalı Bir Ġnceleme”, Dini Araştırmalar, OcakHaziran 2016, Cilt : 19, Sayı : 48, ss. 203-224, 221.
48
Mevlüt Güngör, “Kur‟ân‟ın Ġnsana Ġnsan Olarak verdiği Değer -Ġstanbul
Tecrübesi –“ Dinsel ve Kültürel Farklılıkların Birarada Yaşaması: İstanbul
Tecrübesi, 2010, s. 175-186, 175; ElĢad Mahmudov, “Kuran-ı Kerim ve Sünne
IĢığında Ġslam Harb Hukukunun Ġnsana Verdiği Değer (Terrörizm Ġftirası
Üzerine)”, Bakü Devlet Üniversitesi İlahiyat Fakültesinin İlmî Mecmuası,
2008, sayı: 9, s. 31-48, 41.
46
47
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düĢman tarafında bulunup, zararı olmayan yaĢlıların
49
öldürülmesini dahi yasaklamıĢtır. Böylece savaĢta toplumun zayıf kesimlerini oluĢturan çocuk, kadın ve
yaĢlılara zarar verilmemesini özellikle vurgulamıĢtır.50
Hz. Peygamber‟in bakıma muhtaç kiĢiler ile olan
iliĢkileri insanî ve ahlaki boyutlarda gerçekleĢmiĢtir. Onlara değer verdiğinin en güzel göstergesi onlara üst
düzeyde kamu görevleri vermiĢ olmasıdır.51 Onun için
52
önemli olan ehliyet, liyakat ve ahlak gibi niteliklerdir.
Ġnsan, Ġslam‟ın kendisine değer verdiği, ancak diğer
taraftan belli sınırlar içerisinde yaĢamak durumunda olan
bir varlıktır. Doğru tevekkül anlayıĢına sahip olmak insanın zorluk ve sıkıntılar karĢısında daha azimli ve güçlü
kalmasını sağlayacaktır.53 Ġnsanların baĢlarına gelen bela
ve musibetlere karĢı ümitsiz ve karamsar olması hoĢ
görülmemiĢ, her türlü yol, yöntem ve metodun kullanılması helal/haram sınırları içerisinde tavsiye edilmiĢ hatta
zaman zaman emredilmiĢtir. Bu bağlamda Kur‟ân-ı
Kerim aslı itibariyle necis ve haram olan domuz etinin
Buhârî, Ebû Abdillah Muhammed b. Ġsmail. el-Câmiu’s-sahîh. (Beyrut: Dâru
Ġbn Kesîr, 1987), “Cihad”, 145-146; Muslim b. el-Haccâc. el-Câmiu’s-Sahîh.
Thk. Muhammed Fuad Abdulbaki. 5 cilt. (Beyrut: Dâru ihyâi‟t-turâsi‟l-Arabî,
ts.), “Cihad”, 137-140; Bu konuyla ilgili bir değerlendirme için bkz. Nurullah
Agitoğlu, “YanlıĢ Yorumlamalarla YanlıĢ Bir Ġslam Algısına Yol Açabilecek
ġiddet Ġçerikli Bazı Rivâyetler Üzerine”, İslam ve Yorum, 2017, cilt: II, s. 637649.
50
Sancaklı, “Hadislerde “YaĢlılık Olgusunun” DeğerlendiriliĢi”, 395.
51
Bkz. Ebû Dâvûd, Süleyman b. el-EĢ‟as. Sünenü Ebî Dâvûd, 7 cilt, (thk.
ġuayb el-Arnavut ve diğerleri), (Beyrut: Dâru‟r-Risâleti‟l-Âlemiyye. Trs.),
“Akdiye”, 11; Tirmîzî, “Ahkâm”, 3; Ġbnü‟l-Esîr el-Cezerî, Üsdü’l-Gâbe fî
Ma’rifeti’s-Sahâbe, (by: 1970), 4: 264; Abdullah Aydınlı, “Ġbn Ümmü
Mektûm”, DİA, 20: 434.
52
Sancaklı, “Hz. Peygamber‟in Engellilere KarĢı BakıĢ Açısının Tespiti”, 216.
53
Mehmet Ġlhan, “Kelam Açısından Hastalık ve Tedavi Süreci”, Din Bilimleri
Akademik Araştırma Dergisi, 2015, cilt: XV, sayı: 3, s. 51-66, 64-65.
49
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bile canın korunması noktasında yenmesine müsaade
etmiĢtir. Hz. Peygamber‟in hastalıklara ve hastalara
bakıĢı da hep bu minval üzere olmuĢtur.54
Ġslami gelenekte insanın Allah‟ın halifesi olması anlayıĢı da bir bakıma herkesi manevi bakımla mükellef
kılar, denilebilir. Bu nedenledir ki geleneğimizde halka
hizmet, Hakka hizmettir anlayıĢı ile insana yapılan her
türlü yardım, hayır ve hasenat Allah‟a yapılmıĢ –yani
onun rızası istikametinde- sayılır. Yine yaratılanı sev,
Yaratandan ötürü, sözü de Ġslam‟da insana verilen değeri
ifade eder ve manevi bakım ve danıĢmanlığa önemli bir
55
çıkıĢ noktası sunar.
3. EBÛ DÂVÛD’UN SÜNEN‟ĠNDE GEÇEN
HASTALAR ĠLGĠLĠ BAZI RĠVAYETLER ÖRNEĞĠNDE MANEVĠ BAKIM KONUSU
Müslüman bir toplumda yaĢadığımıza göre, dinimizin
hastalara bakıĢı ve bu konuda bize yüklediği vazifeler,
gündemimizde olması gereken konular olmalıdır.
Bu bölümde, Ebû Dâvûd‟un (ö. 275/889) Sünen adlı
eserinde yer alan hastalarla ilgili bazı rivayetler
örneğinde manevi bakım konusu değerlendirilecek ve Hz.
Peygamber‟in (sas) insana verdiği kıymete vurgu
yapılacaktır.
Kütüb-i Sitte eserleri içinde hastalar ile ilgili
rivayetlere yoğun bir Ģekilde yer veren bir musannıf da
Ġlyas Uçar, “Hz. Peygamber Zamanında Medîne‟de Ortaya Çıkan Hastalıklar
ve Tedavi Yöntemleri”, Pamukkale Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi =
Pamukkale University Journal of Divinity Faculty, 2017, cilt: IV, sayı: 8, s.
196-218, 214.
55
ġahin, Manevi Bakım ve Danışmanlık, 31.
54
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Ebû Dâvûd olmuĢtur.56 Onun özellikle Kitâbu‟lcenâiz‟de bu tür rivayetleri kaydettiği görülmektedir.
Ancak Kitabu‟s-savm gibi farklı bölümlerde de ilgili bazı
rivayetleri bulmak mümkündür. Biz de söz konusu
rivayetleri genel olarak Kitâbu‟l-cenâiz‟den seçmeyi
uygun gördük. Rivayetleri kaydettikten sonra, gerekli
bazı değerlendirmelerle konuyu izah etmeye gayret
göstereceğiz.
3.1. Ebû Dâvûd ve Sünen Adlı Eseri
Konumuzla ilgili rivayetlere geçmeden önce bu
bölümde esas aldığımız kaynak eser olan Sünen ve musannıfı Ebû Dâvûd hakkında kısaca bilgi vermek faydalı
olacaktır.
Tam adı Ebû Dâvûd Süleymân b. el-EĢ„as b. Ġshâk esSicistânî el-Ezdî (ö. 275/889) olan musannıf, Kütüb-i
Sitte‟den Sünen’in sahibi önemli bir hadis âlimidir. Hicri
202 veya 203‟te Sicistan‟da doğduğu57 kaydedilmiĢtir.58
Örneğin Buhârî‟nin el-Câmiu’s-sahîh’indeki hastalar ile ilgili rivayetler
hakkında yapılmıĢ kayda değer bazı çalıĢmalar için bkz. Serpil BaĢar, “Hastaya
Yönelik Manevi Bakım Açısından Buhârî‟nin Kitabu‟l-Merda Rivayetlerinin
Değerlendirilmesi”, Uluslararası Tıbb-i Nebevî Kongresi, 24-25 Haziran 2014
Ankara Bildiriler = International Congress on Prophetic Medicine, 24-25 June
2014 Ankara Proceedings, 2016, s. 290-297; a. mlf., “Kur‟an ve Buhari‟nin
Kitabu‟l-Merda Rivayetleri Çerçevesinde Hastalara Manevi YaklaĢım”, İslâmî
Araştırmalar, 2014, cilt: XXV, sayı: 3, s. 137-146. Ayrıca genel olarak hadislerde manevi bakım ile ilgili bir çalıĢma için bkz. Aydın, Garip. Ayetler ve
Hadisler Işığında Hastalara Manevi Destek. (Kayseri: Kimlik Yayınları,
2019).
57
Zehebî, ġemsuddin Ebu Abdillah, Siyeru A’lâmi’n-Nübela, I-XXIII, Thk.
ġuayb el-Arnavut, (Beyrut: Müessesetu‟r-Risâle, 1985), 13: 203; Durak
Pusmaz, “Ebû Dâvûd ve Sünen'i”, Diyanet İlmi Dergi, 1986, cilt: XXII, sayı: 1,
ss. 21-37, 21; Mehmet Dinçoğlu, Ebû Dâvud’un Sünen’i (Kaynakları ve Tasnif
Metodu), (Ankara: TDV Yay., 2012), 28.
58
Ġbn Asâkir, Ebu‟l-Kasım Ali b. el-Hasan, Târihu Medineti Dımaşk, I-LXXX,
(Thk. Amr b. Garame el-Umrevî), (Beyrut: Dâru‟l-fikr, 1995), 22: 191; M.
56
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Eğitim hayatına Sicistan‟da baĢlayan Ebû Dâvûd‟un,
hadis eğitimi amacıyla on sekiz yaĢında seyahate çıkarak
önce Bağdat‟a, daha sonra Basra‟ya gittiği ve orada uzun
süre kaldığı59 belirtilmiĢtir.
Hocaları arasında Ģu isimler bulunmaktadır: Müslim
b. Ġbrâhim el-Ezdî, Tebûzekî, Ġshak b. Râhûye, Kuteybe
b. Saîd, Ali b. Medînî, Saîd b. Mansûr ve Yahyâ b. Maîn
Ebü‟l-Velîd et-Tayâlisî, Ka‟nebî, Süleyman b. Harb,
Hasan b. Rebî el-Becelî, Ebû Tevbe el-Halebî.60 Ebû
Dâvûd‟dan pek çok muhaddis istifade etmiĢtir: Oğlu Abdullah, Tirmizî, Ġbn Ebi‟d-Dünyâ, bir rivayete göre Nesâî,
Abdân el-Ahvâzî, Zekeriyyâ b. Yahyâ es-Sâcî, Ebû BiĢr
ed-Dûlâbî, Ebû Bekir el-Hallâl ve Ebû Avâne elĠsferâyînî.61 Basralı talebelerinden Muhammed b. Ahmed
el-Lü‟lüî ile Ebû Bekir Ġbn Dâse kendisinden Sünen‟i
rivayet edenlerin en meĢhurlarıdır. Ebû Dâvûd 16 ġevval
275‟te (21 ġubat 889) Basra‟da vefat etmiĢtir.62 Sünen‟i
tasnif ettikten sonra ulema arasında Ģöhreti artan Ebû

YaĢar Kandemir, “Ebû Dâvûd es-Sicistânî”, DİA, 10: 119; Dinçoğlu, Ebû
Dâvud’un Sünen’i, 29.
59
Bkz. Dinçoğlu, Ebû Dâvud’un Sünen’i, 31, 50. Dipnot; Ayrıca bkz. Zehebî,
Siyer, 13: 212, 213.
60
Zehebî, Siyer, 13: 204-205.; Dinçoğlu, Ebû Dâvud’un Sünen’i, 38. Ġbn Hacer
el-Askalânî onun 300 kadar hocası olduğunu söyler. Hocaları içinde en çok
hadis toplayıp ezberleyen muhaddisin Yahyâ b. Maîn, hadislerin fıkhını en iyi
anlayanın Ahmed b. Hanbel, hadislerdeki gizli kusurları (illet) en iyi bilenin
Ali b. Medînî olduğunu ifade etmiĢtir. (Kandemir, “Ebû Dâvûd es-Sicistânî”,
119-120.)
61
Zehebî, Siyer, XIII, 205-206; Dinçoğlu, Ebû Dâvud’un Sünen’i, 39.
62
Ġbn Asâkir, Târihu Medîneti Dımaşk, 22: 201; Ġbn Kesîr, Ebû‟l-Fida Ġsmail b.
Ömer, el-Bidâye ve’n-Nihâye, I-XV, (Beyrut: Daru‟l-fikr, 1986), 11: 55;
Kandemir, “Ebû Dâvûd es-Sicistânî”, 120.
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Dâvûd, hadis ilmindeki otoritesi63 yanında fıkıh bilgisiyle
de dikkati çekmiĢtir.64
MeĢhur hadis eseri Sünen‟in yanı sıra el-Merâsil,
Mesâilü’l-İmâm Ahmed b. Hanbel, İcâbâtühû alâ suâlâti
Ebî Ubeyd Muhammed b. Alî b. Osmân el-Âcurrî,
Risâletü Ebî Dâvûd ilâ ehli Mekke fî vasfi Sünenihî,
Kitâbü’z-Zühd, Tesmiyetü ihve ellezîne ruviye anhümü’lhadîs, Kitâbü’l-Bas ve’n-nüşûr, Kitâbü’l-Kader, Suâlatu
Ebî Dâvûd li’l-İmâm Ahmed b. Hanbel fî Cerhi’r-ruvât ve
ta’dîlihim, Nâsihu’l-Kurân ve mensûhuh, Delâilü’nnübüvve, et-Teferrüd fi’s-sünen,
Fezâilü’l-ensâr,
Müsnedü Mâlik, ed-Duâ, İbtidâü’l-vahy, Ahbârü’lhavâric, Ma’rifetu’l-evkât, Kitabu Ashabi’ş-Şa’bî, Hadisu Hirakl, el-Melâhim, Kitabu’s-Sünne, Mâ teferrede
bihî ehlü’l-emsâr, el-Âdâbü’ş-şeriyye65 adlı eserlerinin
bulunduğu zikredilmektedir.
Ebu Davûd‟un Sünen’i, Kütüb-i Sitte içinde önemli
bir yere sahiptir. Sünen türünün ilk sırasında ismi geçen
Ebu Davûd‟un Sünen adlı eserinin kendi alanında tescilli
bir otorite olduğu belirtilmiĢtir.66 Ebu Dâvûd‟un
rivayetlerin metinlerine çok önem verdiği, farklı tarikleri
zikrettiği, lafız farklılıklarını ve ziyadeleri kaydettiği
belirtilmiĢtir. Hadisin fıkhına gösterdiği ilginin isnadına
olan ilgisinden fazla olduğu da vurgulanmıĢtır.67 Ebû

Zehebî, Siyer, 13: 203-204.
Kandemir, “Ebû Dâvûd es-Sicistânî”, 120.
65
Bkz. Kandemir, “Ebû Dâvûd es-Sicistânî”, 121; Dinçoğlu, Ebû Dâvud’un
Sünen’i,43-48.
66
Dinçoğlu, Ebû Dâvud‟un Sünen‟i,13, 15.
67
Ġbn Receb, ġerhu Ġleli‟t-Tirmizî, I-II, Tahk. Nureddin Itr, (Mülteka Ehli‟lHadis), 1: 51; ÖzafĢar, Hadisi Yeniden DüĢünmek, 209; Ġbrahim Bayraktar,
Hadis Kaynakları Üzerine AraĢtırmalar, (Erzurum: Ekev Yayınları, 2001), 102.
63
64

46• Ġlahiyat Alanında AraĢtırma Makaleleri

Dâvûd‟un bazen hadisleri ihtisar ettiği,68 ayrıca Sünen’inde fıkhu‟l-hadisi amaç edindiği de ifade
edilmiĢtir.69 Ebû Dâvûd‟un Sünen‟i ile ilgili hicri IV.
asırdan bu tarafa Ģerh, haĢiye, ihtisar vb. gibi birçok
çalıĢma yapılmıĢtır.70
Eserinde zayıf hadisler varsa bu hadislerin zayıflığını açıklamıĢtır. Gizli bir illeti bulunanlara iĢarette
bulunmuĢtur. Hadislerin baĢına herhangi bir âlimin o
hadisten çıkardığı hükmü veya görüĢü varsa baĢlık olarak
koymuĢtur. ĠĢte bundan dolayı Gazzâlî (ö. 505/1111) gibi
âlimler onun kitabının bir müçtehit için yeterli olduğunu
belirtmiĢlerdir.71
3.2. Sünen‟de Manevi Bakım Bağlamında Hastalar
Ġle Ġlgili Bazı Rivayetler ve Değerlendirilmesi
Kütüb-i Sitte eserlerinin ilki olan Buhârî‟nin (ö.
256/870) el-Câmiu‟s-Sahîh‟inde hastalar ile ilgili
“Kitâbu‟l-Mardâ ve‟t-Tıb” ismiyle müstakil bir bölüm
açılmıĢtır. Buhârî bu bölümde çok sayıda hadis rivayet
etmiĢtir. Kütüb-i Sitte eserlerinde Buhârî dıĢında hastalar
ile ilgili müstakil baĢlık açan olmamıĢtır. Müslim‟in (ö.
261/875) el-Câmiu‟s-Sahîh‟inde bu konuda az sayıda
Ebû Dâvûd, Süleyman b. el-EĢ‟as, Risâletu Ebî Dâvûd ilâ ehli Mekke ve
gayrihim fî vasfi Sünenih, Tahk. Muhammed es-Sabbâğ, (Beyrut: Dâru‟lArabiyye, Trs.), s. 24.
69
Dinçoğlu, Ebû Dâvud‟un Sünen‟i,86.
70
GeniĢ bilgi için bkz. Dinçoğlu, Ebû Dâvud‟un Sünen‟i, 114 vd. Ayrıca
Sünen‟le ilgili yapılan akademik çalıĢmalar hakkında bkz. Dinçoğlu, Ebû
Dâvud‟un Sünen‟i, 124 vd.
71
ġâh Veliyullah Dehlevî, Huccetullahi’l-Baliğa, 2 cilt, Çev. Mehmet
Erdoğan, (Ġstanbul: Yeni ġafak Yay., 2003), 1: 447.
68

Nurullah AGĠTOĞLU • 47

rivayet geçmektedir. Kütüb-i Sitte eserlerinde Buhârî
dıĢında bu konuya en çok yer veren müellif Ebû Dâvûd
olmuĢtur. Tirmizî de (ö. 279/892) Sünen‟inde bununla
ilgili az sayıda hadis rivayet etmiĢtir. Ebû Dâvûd‟tan
sonra en çok hadis rivayet eden musannıf Ġbn Mâce (ö.
273/887) olmuĢtur. Nesâî‟nin (ö. 303/915) Sünen‟inde
de hastalar ile ilgili rivayet sayısı çok değildir.72
Konumuzla ilgili rivayetleri dört baĢlık altında
inceleyecek ve değerlendirmelerimizi o baĢlıklar altında
yapacağız. Değerlendirme yaparken isnad ve metin tenkidine girmeyecek, rivayetleri Ģerhler ve ilmî çalıĢmalar
ıĢığında irdelemeye gayret göstereceğiz.
3.2.1. Hastalığın Günahlara Kefaret Olması

1) „Âmir er-Râmi‟den Ģöyle dediği nakledildi:
Ben yurdumuzda idim. Bizim için bayrak ve sancakların
dikilmiĢ olduğunu gördüm ve „Bu nedir?‟ dedim. „Bu Hz.
Peygamber‟in (sas) sancağıdır‟ dediler. Bunun üzerine
Resûlullah‟ın (sas) yanına vardım. Bir ağacın altında
kendisi için serilmiĢ bir elbisenin üzerinde oturuyordu.
Ashabı etrafına toplanmıĢtı. Ben de onların arasına oturdum. Resûlullah (sas) hastalıklardan bahsederek Ģöyle
diyordu: “Bir mümine hastalık isabet eder de Allah
mümini o hastalıktan kurtarırsa hastalık, müminin
Bkz. Buhârî, Ebû Abdillah Muhammed b. Ġsmail. el-Câmiu’s-sahîh. Beyrut:
Dâru Ġbn Kesîr, 1987; Muslim b. el-Haccâc. el-Câmiu’s-Sahîh. Thk. Muhammed Fuad Abdulbaki. 5 cilt. Beyrut: Dâru ihyâi‟t-turâsi‟l-Arabî, ts. ; Nesâî,
Ahmed b. ġuayb. el-Müctebâ mine’s-Sünen. 8 cilt. Haleb: Mektebetu‟lmatbuati‟l-Ġslamiye, 1986; Tirmizî, Muhammed b. Ġsa. Sünen. Tahkik: Ahmed
Muhammed ġakir. 4 cilt., Beyrut: Dâru ihyai‟t-türâsi‟l-Arabî, ts.; Ġbn Mâce,
Ebû Abdillah Muhammed b. Yezid el-Kazvinî, Sünen, (bi ġerhi‟l-Ġmam Hasan
ElHanefi el-Maruf bi‟s-Sindi ), (I-IV), Beyrut: Dâru‟l-Marife, 1997.
72
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günahlarına kefaret, ileride baĢına gelecek iĢler hakkında
da ona nasihat olur. Bir münafık hastalanır da sonra
iyileĢirse, tıpkı sahiplerinin bağlayıp sonra salıverdiği bir
deve gibi olur. Kendisini niçin bağladıklarını da, niçin
saldıklarını da bilmez.” buyurdu. Bunun üzerine orada
bulunanlardan bir adam, „Ey Allah'ın Resûlü, Bu hastalıklar nedir? Vallahi ben hiç hastalanmadım‟ dedi. Hz.
Peygamber de (sas) „Sen yanımızdan kalk. Çünkü sen
bizden değilsin‟ dedi. Biz Hz. Peygamber‟in (sas) yanında iken oraya üzerinde elbise olan bir adam çıkıp geldi.
Elinde bir Ģey daha vardı ve elbise o Ģeyin üzerine sarılıydı. O kiĢi, „Ey Allah'ın Resûlü, ben seni görünce sana
doğru yöneldim. Gelirken ağaçları sık olan bir yere uğradım. Orada birtakım kuĢ yavrusu sesleri duydum. O
kuĢları elbisemin içine koydum. Bunun üzerine anneleri
gelip baĢımın üstünde dolaĢmaya baĢladı. Ben de onun
için elbisemi yavruların üzerinden kaldırdım. Bunun
üzerine anneleri yavruların üzerine kondu. Ben de hepsini
elbisemin içine sardım. ĠĢte Ģu yanımdakiler onlardır‟
dedi. Hz. Peygamber (sas) „Onları bırak‟ buyurunca adam
da onları bırakıverdi. Anneleri ise onlardan ayrılmadı.
Bunun üzerine Hz. Peygamber (sas) ashâba, „Yavruların
annesinin yavrularına olan Ģefkatine hayret ediyor musunuz?‟ diye sordu. Onlar da, „Evet ya Resûlallah‟ diye
cevap verdiler. Hz. Peygamber de, „Beni hak din ile
gönderen Zat‟a yemin olsun ki Allah, kullarına, yavrularına karĢı Ģefkatini gördüğünüz Ģu yavruların annesinden daha merhametlidir. Onları geri götür ve anneleri ile
birlikte iken yakaladığın yere bırak.‟ O kiĢi de onları geri
götürdü.73

73

Ebû Dâvûd, “Cenâiz”, 1.
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2) Ġbrahim b. Mehdi es-Selemî‟nin sahâbî olan dedesinden Ģöyle dediği rivayet edilmiĢtir: “Hz. Peygamber‟i
(sas) Ģöyle derken iĢittim: „Bir kul kendisi için (cennette)
hazırlanmıĢ olan makama ameliyle eriĢemeyecekse, Allah onun bedenine, malına veya çoluk çocuğuna bir bela
verir.‟ (Yani bu belaya sabretmesi sebebiyle o makama
eriĢtirilir.) Ebû Dâvûd dedi ki: (Râvî Ġbn Nüfeyl rivayetine devamla Ģunları) ilave etti: “Sonra Allah, kulu bu
musibete sabretmeye muvaffak kılar.” (Metnin bu
kısmından sonra hadisin her iki râvîsi birleĢerek Ģu cümleyi rivayet ettiler: „Nihayet Allah o kulu kendi katından
hazırlamıĢ olduğu makama ulaĢtırır.‟74
3) Ebû Mûsa „Ben Peygamber‟i (sas) defalarca Ģöyle
buyururken iĢittim‟ demiĢtir: “Bir kul sâlih amel iĢlemeye
devam ederken, hastalık veya yolculuk kendisini sâlih
amelden alıkoyarsa sıhhatli ve mukîm iken iĢlemiĢ
olduğu sâlih amelin aynısı kendisine yazılır.”75
4) Ümmü'l-Alâ‟ demiĢtir ki: “Resûlullah (sas) beni
hasta iken ziyaret etti ve „Ey Ümmül-Alâ‟ sana müjde
olsun. Çünkü ateĢin altın ve gümüĢün paslarını giderdiği
gibi bir Müslümanın hastalığı da onun günahlarını siler.‟
buyurdu.”76
5) Hz. ÂiĢe‟den (ra) Ģöyle dediği nakledildi: “Ben
Hz. Peygamber‟e „Ey Allah'ın Resûlü, ben Kur‟ân‟da en
Ģiddetli olan âyeti biliyorum” dedim. „O hangi ayettir ey
ÂiĢe? diye sorunca, Yüce Allah'ın „kötülük yapan
cezasını çeker‟ sözüdür, diye cevap verdim. Bunun
üzerine, „Ey ÂiĢe, bir mümine musibet veya bir diken
Ebû Dâvûd, “Cenâiz”, 1.
Ebû Dâvûd, “Cenâiz”, 2.
76
Ebû Dâvûd, “Cenâiz”, 3.
74
75
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isabet eder o kul da buna sabrederse, bu musibete sabretmesi onun amellerinin en kötüsüne karĢılık olur da
hesaba çekilmez. Kıyamet günü günahlarından hesaba
çekilen kimse ise azap görür‟ buyurdu. Hz. ÂiĢe de, Allah (Kur‟ân‟da) „o kolay bir hesaba çekilecek‟ buyurmuyor mu? diye sordu. Hz. Peygamber de (sas) “O (kulun günahlardan hesaba çekilmesi değil, amellerin Allah'a) arz edilmesidir. Ey ÂiĢe, inceden hesaba çekilen
kimse azaba uğratılır” buyurdu.77
6) Üsame b. Zeyd‟den rivayet edildi: “Hz. Peygamber
(sas) Abdullah b. Übeyy‟i (ölüm hastalığı sırasında)
ziyarete gitti. Yanına girince onda ölüm alametleri gördü.
„Ben seni Yahudileri sevmekten nehyetmiĢtim‟ buyurdu.
O da, „sus, Esad b. Zürare onlara buğzetti de ne oldu?‟
dedi. Abdullah b. Übeyy ölünce oğlu Hz. Peygamber‟e
(sas) gelip, „Ey Allah'ın Resûlü, Abdullah b. Übeyy öldü.
Gömleğini bana ver, onu o gömlekle kefenleyeyim?‟
dedi. Resûlullah da (sas) gömleğini çıkarıp ona verdi.”78

Değerlendirme:
Ġnsan için hastalık, günahlardan temizlenme, bir imtihan, Ģükrü eda edilmeyen bir sıhhatin kefareti kabul
edilmelidir. Nitekim eskiler hastalıksız bir ömür
geçirmekten korkarlar, sıhhatli geçen günler için nefislerini didikler ve bunu gaflet sayarlardı.79 Ġslam dini insanı
ruh ve beden sağlığını korumakla mükellef tutmuĢtur.

Ebû Dâvûd, “Cenâiz”, 3.
Ebû Dâvûd, “Cenâiz”, 4.
79
Asaf Ataseven, “Bir Hadisin DüĢündürdükleri: Hastalık - ġifa - Ġhtiyarlık –
Ölüm” -, İslâm Medeniyeti, 1967, cilt: I, sayı: 3, s. 39-41, 39.
77
78
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Bunun asli ifadesi fıtrat-ı selimeyi bozmamaktadır.80
Gerçekten Hz. Peygamber‟in (sas) tıbba dair tavsiye ve
reçeteleri oldukça büyük bir yekun tutar.81
Hz. Peygamber, ashâbına bela, musibet ve hastalıklara
karĢı isyan etmeden, sabrederek, Ģikâyette bulunmadan
hareket etmelerini tavsiye etmiĢtir. Böyle hareket etmenin
iĢlenen günahlara kefaret olacağı, ahirette mükâfata
erdireceği hadislerde vurgulanan hususlardır. Yüce Allah‟ın mümin kullarına karĢı çok merhametli olduğu,
hastalık ve musibet vermesinin de kulu bu dünyadaki
günahlarından temizlemek amacına matuf olduğu ve
bunun neticesinin de cennet olacağı belirtilmiĢtir.82
Olgun müminler, bu hassasiyete sahip oldukları için
bela ve musibetlere karĢı rıza gösterirler. Hatta bu durumu tövbe ve istiğfara vesile olarak değerlendirirler. Bu
sayede varsa günahları bağıĢlanmıĢ ve cennetteki
makamları yükselmiĢ olur. Aslında onlar böyle yaparak
takvaya eriĢmiĢ olurlar.83
Gaflet içinde hareket eden müminler ise, böyle bir
hassasiyete sahip olmadıklarından musibetleri kullara
Ģikâyet ederler. Böylece sevaptan da mahrum kalırlar. Bu
durum özellikle hastalıklarda kendini gösterir. Hâlbuki
80

Asaf
Ataseven, “Ġslâm‟a
Göre
Ruh
Beden
Sağlığı”, İslâm’da Aile ve Çocuk Terbiyesi (I), 2005, s. 273280, 273.
Asaf Ataseven, “Tıbb-ı Nebevi”, Diyanet İlmi Dergi [Diyanet Dergisi],
1989, cilt: XXV, sayı: 4, Özel Sayı, s. 93-100, 93.
82
Sehârenfûrî, Halil Ahmed, Bezlü’l-mechûd fî halli Süneni Ebî Dâvûd, 14 cilt,
Thk. Takiyyuddin en-Nedvî, (Hind: Merkezu ġeyh Ebü‟l-Hasan en-Nedvî,
2006), 10: 341.
83
Azîmâbâdî, ġemsülhakk, Avnu‟l-Ma‟bûd Ģerhu Süneni Ebî Dâvûd ve maahu
haĢiyetü Ġbni‟l-Kayyım, 14 cilt, (Beyrut: Dârü‟l-kütübi‟l-ilmiyye, 1415), 8:
243.
81
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hasta iyileĢtiğinde bu hastalığın kendisi için bir uyarı
olduğunu anlar, hatalarından piĢman olur, bir daha yapmazsa, bu ona kefaret olur.84
Yukarıda zikredilen musibetlerle affedilen günahların
küçük günahlar olduğu kaydedilmiĢtir. Ancak burada
büyük günahların kastedilmiĢ olması da mümkündür.85
Kısaca özetlemek gerekirse, müminin baĢına gelen
bela, musibet ve hastalıklar onun günahlarına kefaret
olacaktır. Bu tür imtihanlara sabır göstermesi, hatta
Ģükretmesi, kulun hem dünyasını hem ahiretini kazanmasına vesile olacaktır. Bela, musibet ve hastalıklara
karĢı dayanma gücü elde etmesi, mümin kiĢinin maneviyatına olumlu etkide bulunacaktır. Özellikle hastalar
tarafından böyle bir tutumun gösterilmesi yolunda, yakınları gerekli davranıĢları sergilemelidirler. Bu tür davranıĢların, manevi bakım faaliyeti olarak fayda
sağlayacağı unutulmamalıdır.
3.2.2.Müslüman Olmayan Hastaları Ziyaret Etmek
1) Enes‟ten rivayet edildiğine göre Yahudilerden bir
çocuk hastalanmıĢ, Hz. Peygamber de (sas) ziyaret için
gidip yanına oturmuĢ, ona „Müslüman ol‟ diye telkinde
bulunmuĢtu. Bunun üzerine çocuk babasına bakmıĢ, babası da ona „Ebü‟l-Kâsım‟a itaat et‟ deyince o da
Müslüman olmuĢtu. Hz. Peygamber de (sas) „Benim
vasıtamla onu ateĢten kurtaran Allah‟a hamdolsun‟ diye
ĢükretmiĢ ve oradan kalkmıĢtı.86

Azîmâbâdî, Avnu’l-Ma’bûd, 8: 244.
Sehârenfûrî, Bezlü’l-mechûd, 10: 343.
86
Ebû Dâvûd, “Cenâiz”, 5.
84
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Değerlendirme:
Bu hadis Ģerh edilirken Ģöyle bir yorumda bulunulmuĢtur: Hastalanmaları durumunda, Müslüman olmayan kiĢiler de ziyaret edilebilir. Hatta bu durum, o kiĢilere
Müslüman olmaları için telkinde bulunmaya vesile
olabilir.87
Hz. Peygamber (sas), hadiste geçen Yahudi çocuğun
Ġslam‟a girmekle ateĢten kurtulmuĢ olduğunu buyurmuĢtur. Zira Ehl-i Kitap, Ġslâm dinine girmekle
mükelleftirler. Ayrıca çocuklara Ġslam‟ı anlatıp onların
Müslüman olması için telkin ve tavsiyede bulunmanın da
caiz olduğu anlaĢılmaktadır. Müslüman olmayanları
çalıĢtırmak ve hasta olduklarında ziyaret etmek, caiz
olduğu gibi, aynı zamanda Ġslam‟a ısındırmak ve davet
88
etmek için iyi bir fırsat olarak görülebilir.
Yukarıdaki rivayetten, Müslüman olsun gayr-ı
Müslim olsun, her hastanın ziyaret edilebileceği anlaĢılmaktadır. Hasta olan kiĢiye her Ģeyden önce insan
olarak değer vermek, onu ziyaret edip teselli etmek, ona
moral aĢılamak gibi hususlar manevi bakımın faydalı
sonuçlarını ortaya çıkaracaktır.
Hz. Peygamber bazen Yahudi ve Hristiyanları ziyaret
ettiği için sahâbiler de bu geleneği devam ettirmiĢlerdir.89
Hz. Peygamber, tebliğ vazifesini en güzel Ģekilde
gerçekleĢtirmek için hasta ziyaretlerini fırsat olarak
değerlendirmiĢtir. Zira sağlıklı insan bazen kendini her
Azimabâdî, Avnu’l-Ma’bud, VIII, 359.
Aynî, Bedrüddin, Şerhu Süneni Ebî Dâvûd, Thk. Ebü‟l-Münzir Halid b.
Ġbrahim el-Mısrî, (Riyad: Mektebetü‟r-RüĢd, 1999), 6: 14; Azîmâbâdî, Avnu‟lMa‟bûd, 8: 249; Sehârenfûrî, Bezlü’l-mechûd, 10: 353.
89
Ġbn Hibbân el-Büstî, Sahîhu İbn Hibbân, 18 cilt, Thk. ġuayb el-Arnaut,
(Beyrut: Müessesetü‟r-Risale, 1993), 9: 242. Ayrıca bkz. Buhârî, “Merdâ”, 11.
87
88
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Ģeyden müstağni sayabilir. Hiçbir Ģeye muhtaç olmadığı,
malının, mülkünün, gücünün ebedi olduğu yanılgısına
düĢebilir. Hastalık durumunda acziyetinin farkına varabilir. Bu dönemde bilinçaltında yatan binlerce soru bilinç
üstüne çıkar. Bu noktada kiĢinin aradığı sorulara cevap
vermek, ona maddi gıdalarla birlikte manevi gıdalar
sunmak, onu rahatlatacak ve teselli edecektir.90
3.2.3. Hastaları Ziyaret Etmenin ġekilleri ve Faziletleri
1) Câbir‟den Ģöyle dediği rivayet edilmiĢtir: “Hz.
Peygamber (sas), hastalandığım zaman katıra veya ata
binmeden beni ziyaret ederdi”.91
2) Enes b. Mâlik Hz. Peygamber‟in (sas) Ģöyle buyurduğunu haber verdi: “Kim güzelce abdest alır, sevabını
Allah‟tan umarak hasta olan bir mümin kardeĢini ziyaret
ederse, cehennemden yetmiĢ harîf mesafe kadar uzaklaĢtırılır.” (Harîf‟in yıl olduğu ifade edilmiĢtir.)92
3) Ali b. Ebî Tâlib dedi ki: “Geceleyin bir hastayı
ziyaret eden kimseyle birlikte yetmiĢ bin melek yola
çıkar. Sabaha kadar o ziyaretçi için Allah‟tan af dilerler.
Ayrıca onun için cennette hazırlanmıĢ meyveler vardır.”93
4) Hz. ÂiĢe‟den rivayet edildiğine göre o Ģöyle
demiĢtir: “Sa‟d b. Muâz Hendek SavaĢı günü kolundaki
can damarına atılan bir okla yaralanmıĢtı. Bunun üzerine

Aydın, Hastalara Manevi Destek, 54.
Ebû Dâvûd, “Cenâiz”, 6.
92
Ebû Dâvûd, “Cenâiz”, 7.
93
Ebû Dâvûd, “Cenâiz”, 7.
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Hz. Peygamber (sas) daha sık ziyaret edebilmek için
mescitte onun için bir çadır kurdurdu.”94
5) Zeyd b. Erkam‟dan Ģöyle rivayet edildi:
“Gözlerimde bulunan bir ağrıdan dolayı Hz. Peygamber
(sas) beni ziyaret etti.”95
Değerlendirme:
Hastalanan insanları ziyaret etmek önemli bir davranıĢtır. Zira bu davranıĢ, onların iyileĢmeleri için morallerinin iyi hale gelmesini sağlar. Hadiste geçen hastaları
abdestli bir Ģekilde ziyaret etmek de yapılan iĢin önemi
ve kıymetini gösterir. Bu durum, aynı zamanda hasta
ziyaretini psikolojik olarak da hazır ve uygun bir Ģekilde
yerine getirmenin ehemmiyetine iĢaret eder. Zaten böyle
hazırlıklı bir ziyaret Ģeklini müstehab olarak görmek de
mümkündür.
Azimâbâdî, ilgili rivayeti Ģerh ederken, hastaları abdestli olarak ziyaret etmenin Hz. Peygamber‟in (sas) bir
sünneti olduğunu söylemektedir.96
Yukarıda hadiste geçen mükâfatların, hastayı
sadece Allah rızası için ziyaret edenler için olduğu
söylenmiĢtir. Bu husus, hasta ziyaretlerini ihmal etmemenin gerekliliği kadar samimi ve içten yapılmasını
da nazara vermektedir. Hastayı zenginliğinden veya Ģahsî
nüfuzundan dolayı ya da gösteriĢ için ziyaret edenlerin
böyle mükâfatlardan nasiplerinin olmayacağı belirtilmiĢtir. Ayrıca hasta ziyaretinde belki de bilemey-

94

Ebû Dâvûd, “Cenâiz”, 8.
Ebû Dâvûd, “Cenâiz”, 9.
96
Azimabâdî, Avnu’l-Ma’bud, 8: 361.
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eceğimiz baĢka hikmetlerin de bulunabileceği ifade
edilmiĢtir.97
Hastayı defalarca ziyaret etmenin cevazı da
rivayetlerden çıkarılabilir. Özellikle hasta bunu arzu
ediyorsa, ziyareti tekrarlamak daha bir önem kazanır.
Nitekim Hz. Peygamber‟in (sas) Sa‟d için mescidde özel
bir çadır hazırlatmasının amacı da onu sık sık ziyaret
etmekti. Ayrıca yukarıdaki rivayetlerde, hasta ziyareti
için uygun yerler hazırlatma, tahsis etme ve ziyareti kolaylaĢtırmanın caiz olduğuna delil bulunduğu söylenebilir.98
Hasta ziyareti bir ibadet olarak algılanmalı ve sadece
dünyadaki pratik sonuçları için değil aynı zamanda âhiret
hayatı için önemli sonuçlarının olacağı unutulmamalıdır.99 Hasta ziyaretinin, manevi bakım noktasında, hastaya sağlayacağı moral iyileĢmesine katkı
sunacaktır. Bu faaliyet çift yönlü bir özellik taĢır. Hem
ziyareti yapan, hem de ziyaret edilen hasta için manevi
destek olarak görülmelidir.
Hz. Peygamber‟in cennete girdirecek amellerin
arasında miskinleri doyurmayı, cenazeye katılmayı, ardından hasta ziyaretini sayması100 dinimizde zorda kalmıĢ
olanlara maddi manevi destek vermenin önemini çok açık
göstermektedir.101

Aynî, ġerhu Süneni Ebî Dâvûd, 6: 17.
Azîmâbâdî, Avnu‟l-Ma‟bûd, 8: 252.
99
Ali Çolak, “Hasta Ziyareti ile Ġlgili Hadisler Bağlamında Bir
Ġnceleme”, EKEV Akademi Dergisi - Sosyal Bilimler -, 2011, cilt: XV, sayı:
48, s. 161-176, 174.
100
Müslim, “Zekât”, 28; “Fedailü‟s-Sahabe”, 1.
101
Aydın, Hastalara Manevi Destek, 44.
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Hz. Peygamber konunun önemine binaen olsa gerek
“Hastaları ziyaret edin”102 sözünü emir kipiyle buyurmuĢtur. Buhârî, hasta ziyaretinin vücûbiyeti baĢlığı ile bir
bölüm açmıĢtır.103 Ancak buradaki emrin mendubluğa
delalet ettiği söylenmiĢtir. Farz-ı kifaye diyenler de
vardır.104 Ġbn Hacer bazı durumlarda hasta ziyaretinin
vâcip olabileceğini ifade etmiĢtir.105 Hz. Peygamber‟in
yedi Ģeyi emrettiği, yedi Ģeyi yasakladığı hadisinde de
yedi emirden biri hasta ziyaretidir.106
Müslümanın Müslüman üzerindeki hakları ile ilgili
rivayetler sayı bakımından farklı nakledilmektedir. Bu
haklar bazen altı, bazen beĢ olabilmektedir. Ancak bunlar
içinde değiĢmeyen tek madde hasta ziyaretidir.107
Hadislerde bir kimseyi Allah için sevmenin ve ziyaret
etmenin karĢılığı Allah‟ın sevgisini kazanmaktır. Hatta
imanın tadını alacak üç sınıftan biri Allah için birbirini
seven kimselerdir.108 Hasta ziyaretinin ziyaretçiye kazandıracağı maddi ve manevi katkılar vardır. Hz.
Peygamber, “hastaları ziyaret edin, cenazelere katılın”
dedikten sonra bunun sebebi olarak, bunların ahireti
hatırlatacağını zikretmiĢtir.109
Buhârî, “Cihad” 168; “Nikah”, 71; “Merdâ”, 4.
Buhârî, “Merdâ”, 4.
104
Ġbn Battâl, Ebü‟l-Hasan, Şerhu Sahîhi’l-Buhârî, 10 cilt, Thk. Ebû Temim
Yasir b. Ġbrahim, (Riyad: Mektebetü‟r-RüĢd, 2003), 5: 211.
105
Ġbn Hacer, el-Askalânî, Fethu’l-Bârî Şerhu Sahîhi’l-Buhârî, 13 cilt, Thk.
Ahmed b. Ali b. Hacer el-Askalânî, (Beyrut: Dârü‟l-marife, 1379), 9: 519.
106
Buhârî, “Cenâiz”, 2; “Mezâlim”, 6; “Nikâh”, 71; “Libâs”, 35.
107
Buhârî, “Cenâiz”, 2; Müslim, “Selâm”, 3; Aydın, Hastalara Manevi Destek,
45.
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Bkz. Buhârî, “Ġman”, 8, 12; “Ġkrah”, 1; Müslim, “Ġman”, 17; “Birr”, 12;
Tirmizi, “Ġman”, 10; Ġbn Mace, “Fiten” 23.
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Buhârî, Ebû Abdillah, el-Edebü’l-Müfred, Thk. Muhammed Fuad Abdulbaki, (Beyrut: Dârü‟l-BeĢâiri‟l-Ġslamiyye, 1989), 183.
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Hasta ziyaretinde dikkat edilmesi gereken en önemli
noktalardan birisi ziyaretlerin profesyonel bir Ģekilde
yapılmasıdır. Hastaya moral vermeyen, hastanın yanında
ne konuĢacağını, nasıl hareket edeceğini bilmeyen ve
ziyaret usûllerine dikkat etmeyen bir kiĢi, ziyaretinde
hastaya faydadan çok zarar getirir.110
Ziyaretlerin düzenli olması ve hastanın psikolojik ve
fizyolojik takibinin yapılması da dikkat edilmesi gereken
hususlardan birisidir. Hasta ziyaretleri “ziyaret” kelimesinden ayrı olarak hadislerde “ „iyâdetü‟l-marid” tabiri ile
kullanılmıĢtır. Bu tabirin birçok manaları olmakla birlikte
bir gün durup bir gün ziyaret etmek, bir iĢi yaptıktan sonra en az bir kere daha yapmak, bitirdiği bir iĢe tekrar
dönmek ve adet edinmek anlamlarına gelmektedir. Bu
ifadenin Ġslam öncesi döneme ait kullanımına
rastlanmamıĢtır. Ancak hadislerde hasta ziyareti söz konusu olduğunda Hz. Peygamber (sas) daima bu ifadeyi
tercih etmiĢtir. 111
Hasta ziyaretlerinde dikkat edilmesi gereken bir nokta
da hastanın yanında sükûneti korumaktır. Onu rahatsız
edecek söz ve davranıĢlardan kaçınmaktır. Bazı
rivayetlerde hasta ziyaretinin en faziletlisinin kısa olanı
olduğu nakledilmiĢtir.112
Manevi bakım alanında bakıma muhtaç kiĢi sık sık
ziyaret edilmeli, hal-hatır sorulmalı, kendisine söz, fiil ve
beden dili ile sevgi gösterilmeli, bakıma muhtaç kiĢinin
eli tutulmalı, sabır ve Ģefkatle sorunları ve Ģikâyetleri
Aydın, Hastalara Manevi Destek, 50.
Çolak, “Hasta Ziyareti Ġle Ġlgili Hadisler Bağlamında Bir Ġnceleme”, 51.
112
Abdurrezzak, Musannef, 3: 594; Beyhakî, Şuabü’l-İman, 6: 543; Aydın,
Hastalara Manevi Destek, 52.
110
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dinlenmeli, bakıma muhtaç kiĢinin durumunu kabullenmesi ve hatta benimsemesi için, içinde bulunduğu durumun Allah nezdinde manevi yönden çok avantajlı olduğu
113
kendisine söylenmelidir.
Bakıma muhtaçlara merhamet ve tevazu kanadı
gerilmeli, hastalıkların ve diğer rahatsızlıkların aslında
Allah‟tan geldiği, geçmiĢ günahlara kefaret ve ileride
iĢleyeceği hatalar için manevi ikaz olduğu, çekilen
çilelerin mükâfatı da öbür dünyada yine Allah tarafından
verileceği vurgulanmalıdır. Bakıma muhtaç kiĢinin yalnız
kalmaması ve mümkün mertebe kültürel açıdan faydalı
ve manevi hayatını zenginleĢtirici meĢgaleler (Kur‟ân
okuma, Kur‟ân dinlemesini sağlama, dua, ibadet, zikir
vb.) içinde olması sağlanmalıdır.114 Bakıma muhtaç
kiĢinin gelecek endiĢesinden ve değiĢik vesveselerden
kurtulması için, kendisine kadere iman etmesi yönünden
115
telkinlerde bulunulmalıdır.
KiĢilerin ümitsizliğe kapılmaması için onlara bir
teselli eli, Ģefkat kucağı açılması Ġslam dininde çok
önemlidir. Hz. Peygamber, bir hadisinde “Kim bir
mümine bir nefes aldıracak (onu sıkıntısından kurtaracak)
olursa, Allah kıyamet günü ona bir nefes aldırır.” (onu
sıkıntıdan kurtarır) buyurmuĢtur.116 Hadisteki nefes
117
aldırma, sıkıntısını giderme manasına gelmektedir. Bu
hadiste gizli bir sır olduğu, bu hadisle amel eden kiĢinin
Seyyar, Sosyal Bakım, 314-315.
Seyyar, Sosyal Bakım, 316.
115
Seyyar, Sosyal Bakım, 317-318.
116
Müslim, “Zikir, Dua, Tevbe”, 11; Ebû Dâvûd, “Edeb”, 68.
117
Ġbnü‟l-Esîr, Mecdüddin, en-Nihâye fî garîbi’l-hadîs, 5 cilt, Thk. Tahir
Ahmed ez-Zâvî, (Beyrut: el-Mektebetü‟l-ilmiyye, 1979), 5: 94; Aydın, Hastalara Manevi Destek, 32-33.
113
114
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imanla ölmesine iĢaret olduğu söylenmiĢtir. Bu büyük bir
müjdedir. Bundan dolayı bir mümini rahatlatmak
sıkıntıdan kurtarmak en faziletli iĢlerden sayılmıĢtır.118
Manevi destek anlamında Hz. Peygamber‟in hastalara
yaklaĢımını 24 baĢlık altında açıklamaya çalıĢan Aydın‟ın sıraladığı maddeleri Ģöyle özetleyebiliriz: Hastaları
güzel sözlerle teselli etmesi ve onlara moral vermesi,
onları dinlemesi ve psikolojik olarak rahatlatması, hastaları rahatlatacak bilgiye yani “yakin” e yönlendirmesi,
iman gücünü kullanmaya yönlendirmesi, onlara daha
büyük belaları hatırlatması, psikolojik durumlarına göre
yaklaĢması, onların bela ve musibetlere karĢı bakıĢ
açılarını değiĢtirmesi, onların kalplerini Ģükran hisleri ile
doldurması, onların dini sorularına cevap verilmesi, sabır
ve takvaya yönlendirilmeleri, ibadetlere yönlendirilmeleri, Kur‟ân okumaya yönlendirilmeleri, tövbe ve istiğfara
yönlendirilmeleri, tedbir almaya ve sebeplere sarılmaya
yönlendirilmeleri, kader inancı bakımından desteklenmeleri, dua edilmesi ve duaya yönlendirilmeleri,
tevekküle teĢvik edilmeleri, yerine göre ĢakalaĢma, imkân dâhilinde isteklerinin yerine getirilmesi.119
3.2.4. Hasta Ġçin Dua Etmek
1) AiĢe bt. Sa‟ddan rivayet edildiğine göre babası
Ģöyle demiĢtir: “Mekke'de hastalanmıĢtım. Hz.
Peygamber (sas) beni ziyarete geldi ve elini alnıma
koydu. Sonra göğsümü ve karnımı sıvazlayıp: „Ey Al-

Nevevî, Ebû Zekeriyya, Şerhu Metni Erbaîni’n-Nebeviyye fî Ehâdîsi’sSahîhati’n-Nebeviyye, (Beyrut: Mektebetü‟l-Ġslamiyye, 1984), 97; Aydın,
Hastalara Manevi Destek, 33.
119
GeniĢ bilgi için bkz. Aydın, Hastalara Manevi Destek, 57-213.
118
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lah'ım Sa‟da Ģifa ver ve onun hicretini tamamla‟ diye dua
etti.”120
2) Ġbn Abbas‟tan rivayet edildiğine göre Hz.
Peygamber Ģöyle buyurmuĢtur: “Her kim eceli gelmeyen
bir hastayı ziyaret eder de onun yanında iken yedi defa
„Yüce Allah ve arĢın yüce Rabbinden sana Ģifa vermesini
dilerim.‟ diye dua ederse Allah o hastayı kesinlikle bu
hastalıktan kurtarır.”121
3) Abdullah b. Amr‟dan Hz. Peygamber‟in Ģöyle
buyurduğu rivayet edilmiĢtir: “Bir adam bir hastayı
ziyarete gittiğinde „Ey Allah‟ım, bu kuluna Ģifa ver.
Senin için düĢmanla savaĢır ve cenaze namazı kılmaya
gider.‟ diye dua etsin.122
Değerlendirme:
Hasta ziyareti cemiyette karĢılıklı sevgi ve saygının
doğup geliĢmesine ve hastanın bir an için bile olsa acısını
unutup rahatlamasına sebep olur. Hasta ziyareti emrinin
hükmü âlimler arasında ihtilaflıdır. Ancak, eğer ziyaretin
terki ve onun ihtiyaçlarını temin etmenin ihmali, hastanın
helakine sebep olacaksa, o zaman onu ziyaret farz-ı ayn
olur. Bazıları farzı kifaye demiĢtir. Mendub diyen de
vardır. Cumhur da bu görüĢtedir.123
Hastaları ziyaret etmek ve ziyaret esnasında onlara
Ģifa bulmaları için dua etmek meĢrudur. Allah ve
Rasûlü‟nün öğrettiği dualar Ģifa gibi olduğu için Kur‟an
ve hadislerde geçen duaların okunması daha iyi görülEbû Dâvûd, “Cenâiz”, 11.
Ebû Dâvûd, “Cenâiz”, 12.
122
Ebû Dâvûd, “Cenâiz”, 12.
123
Azîmâbâdî, Avnu’l-Ma’bûd, 8: 257.
120
121

62• Ġlahiyat Alanında AraĢtırma Makaleleri

müĢtür. Hastaya dua etmek müstehab olarak görülmüĢtür.
Hatta hastanın alnına eli koymak, dokunarak dua etmek
de güzel görülmüĢtür. Dua ederken Allah‟ım falan kiĢiye
Ģifa ver Ģeklinde ismen dua etmek tavsiye edilen dav124
ranıĢlardandır.
Ġnsanlar, genelde inanç düzeyleri doğrultusunda, hastalıklarının Allah tarafından verilen bir imtihan olduğunu
kabul etmekte ve hasta olduklarında ilk önce Allah‟a dua
ederek Ģifa aramakta sonra tıbbi tedaviye yönelmektedirler. Ancak, bireylerin hastalık durumlarında duaya
yönelme sıklıkları diğer zamanlara göre artıĢ
göstermektedir. Bu durum, insanın fiziksel ve ruhsal
açıdan sıkıntıda olduğu zamanlarda daha çok Allah‟a
yöneleceğine dair yaklaĢımlarla paralellik arz etmektedir.125
Ġslam inancına göre dua bir ibadettir. En makbul olanı
bütün sebepleri devre dıĢı bırakarak samimi bir kalp ile
Allah‟a yapılanıdır. Hasta, Ģifanın sadece Allah‟tan
geleceğini, diğer tedbirlerin sadece bir vesile olduğunu
yakinen hissettiği ve çaresizliğini apaçık fark ettiği için
daha temiz bir gönül ile ona sığınır. Bu sebeple hastanın
126
duası önemlidir.
Manevi destek bağlamında dua etme sayesinde hasta
ruhsal bunalımdan sıyrılıp çıkabilecek, içinde bulunduğu
sıkıntıları daha rahat atlatacaktır. Manevi destekle hastanın ruhsal dengesi sağlanmalı içinde bulunduğu durum
Aynî, Şerhu Süneni Ebî Dâvûd, 6: 23.
Halil Apaydın, - Süleyman Özer, Ali Rıza Aydın, “Hastalık Sürecinde
Bireylerin Dinî Eğilimlerine Psikolojik Bir YaklaĢım”, Amasya Üniversitesi
İlahiyat Fakültesi Dergisi [Amasya İlahiyat Dergisi = Amasya Theology
Journal], 2014, sayı: 3, s. 5-51, 47-48.
126
Çolak, “Hasta Ziyareti ile Ġlgili Hadisler Bağlamında Bir Ġnceleme”, 174.
124
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onun maddi ve manevi geliĢimi için bir fırsat olarak
127
görülmelidir.
Dua etmek, Kurân okumak, nazar ve
büyülerden sakınmak için çareler aramak hem
rivayetlerde hem de toplumda var olan bir olgudur. Bu
nedenle bunları dıĢlamak yerine doğru kanalize edilmeli
ve halkı istismarcıların tuzağından korumalıdır. Ayrıca
hastalara manevi destek verilirken doğru rehberlik yapmalı, onların batıl ve hurafelere düĢmelerine engel olun128
malıdır.
SONUÇ
Dinin, bir insanın iyi olma haline katkıda bulunduğuna dair farkındalık artmaktadır. Dinin, stresli yaĢam
olaylarıyla baĢa çıkmaya nasıl yardımcı olduğunu
açıklamaya çalıĢan araĢtırmacılar, sık sık ibadet eden
bireylerin, nadir olarak ibadete katılanlardan daha az
depresif olduklarını göstermiĢtir.
Hangi kültürün insanı olursa olsun kiĢi sevdiklerini
kaybettiğinde üzülecek, evlendiğinde sevinecek, hastalandığında endiĢelere kapılacak ve sağlığın büyük bir
nimet olduğunu fark edecektir. Ġnsan manevi zaaflarını
gidermek için, Yaratan‟a daima muhtaçtır. Allah için
yapılan ibadetler, dualar ve hayırlı faaliyetler manevi
irtibatı daimi kılan araçlardır.
Musibetler, ilahî bir ikaz, bir iltifat, bir hediye veya
kiĢinin geçmiĢ günahlarına kefaret olduğundan dolayı
bakıma muhtaç kiĢi, bu manevi avantajları düĢünüp,
halinden memnun olmalı ve Rabbine Ģükretmelidir.
Esasında manevi bakım, bir din ve inanç desteğidir. Ma-

127
128

Aydın, Hastalara Manevi Destek, 412.
Aydın, Hastalara Manevi Destek, 411.
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nevi bakım, sadece resmi kurumları ilgilendiren bir faaliyet değildir. Yerine göre aile içinde, arkadaĢ ortamlarında
ve akrabalık iliĢkilerinde de yerine getirilmesi gerekebilecek bir iĢ olarak karĢımıza çıkar. Manevi bakım
aslında insanî ve Ġslâmî bir görev olarak herkese lazım
olabilecek bir faaliyettir. Manevi bakım inançla ilgili
olduğu için, kiĢilerin inançları istikametinde onlara ilgi,
destek, yardım ve rehberliği içermektedir.
Ġslam‟a göre insan değerli bir varlıktır ve bu değerini
fiziki yapısından almayıp manevi yapısından almaktadır.
Ġslam toplumlarında hasta ve sakat durumunda olanlara
Ģefkat ve merhametle yaklaĢılmıĢ, batı toplumlarında
olduğu gibi kesinlikle dıĢlanmamıĢ, kendilerine gereken
yardım gösterilmiĢtir. Manevi sosyal hizmetlerin temel
hedefi, sosyal hizmetlere ihtiyaç duyan kiĢinin sadece
dünyada değil, ahirette de mutlu olmasını sağlamaktır.
Manevi bakımın ayırt edici bir baĢka özelliği de
ritüelleri kullanmasıdır. Manevi bakımın en büyük
enstrümanları arasında kiĢilerin ruhlarına, kalplerine,
vicdanlarına, iradelerine ve akıllarına hitap eden manevi
telkin yöntemleri gelir.
Hz. Peygamber‟in insana verdiği kıymet, onlara
gösterdiği Ģefkat ve merhamet bilinmektedir. Bu
çerçevede, onun hastalara yaklaĢımını ele aldık. Böylece
manevi bakımın sünnette yeri ve önemini tespit edip
değerlendirmeye çalıĢtık. Ebû Dâvûd‟un Sünen adlı eserinde yer alan hastalarla ilgili bazı rivayetler örneğinde
konuyu ele aldık ve Hz. Peygamber‟in insana verdiği
kıymete vurgu yaptık. Zira Ebû Dâvûd, Kütüb-i Sitte
musannıfları içinde hastalar ile ilgili rivayetlere yoğun bir
Ģekilde yer veren bir hadisçidir. Onun daha çok Kitâbu‟l-
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cenâiz‟de bu tür rivayetleri kaydettiği görülmüĢtür. Ancak Kitabu‟s-savm gibi farklı bölümlerde de ilgili bazı
rivayetleri bulmak mümkündür. Biz de söz konusu
rivayetleri genel olarak Kitâbu‟l-cenâiz‟den seçmeyi
uygun gördük.
Müminin baĢına gelen bela, musibet ve hastalıkların
onun günahlarına kefaret olacağı, bu tür imtihanlara sabır
göstermesinin, hatta Ģükretmesinin, kulun hem dünyasını
hem ahiretini kazanmasına vesile olacağını ilgili
rivayetlerden çıkarmak mümkündür. Bela, musibet ve
hastalıklara karĢı dayanma gücü elde etmesi, mümin
kiĢinin maneviyatına olumlu etkide bulunacaktır. Özellikle hastalar tarafından böyle bir tutumun gösterilmesi
yolunda, yakınları gerekli davranıĢları sergilemelidirler.
Bu tür davranıĢların, manevi bakım faaliyeti olarak fayda
sağlayacağı unutulmamalıdır.
Hastalanmaları durumunda, Müslüman olmayan
kiĢilerin de ziyaret edilebileceği, bu durumun, o kiĢilere
Müslüman olmaları için telkinde bulunmaya vesile
olacağı da mezkûr rivayetlerden çıkarılabilecek uygulamalardır. Öte yandan hasta ziyareti bir ibadet olarak algılanmalı ve sadece dünyadaki pratik sonuçları için değil
aynı zamanda âhiret hayatı için önemli sonuçlarının
olacağı unutulmamalıdır. Manevi bakım alanında bakıma
muhtaç kiĢi sık sık ziyaret edilmeli, hal-hatır sorulmalı,
kendisine söz, fiil ve beden dili ile sevgi gösterilmeli,
bakıma muhtaç kiĢinin eli tutulmalı, sabır ve Ģefkatle
sorunları ve Ģikâyetleri dinlenmeli, bakıma muhtaç
kiĢinin durumunu kabullenmesi ve hatta benimsemesi
için, içinde bulunduğu durumun Allah nezdinde manevi
yönden çok avantajlı olduğu kendisine söylenmelidir.
Bakıma muhtaçlara rahatsızlıkların aslında Allah‟tan
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geldiği, geçmiĢ günahlara kefaret ve ileride iĢleyeceği
hatalar için manevi ikaz olduğu vurgulanmalı, kendisine
kadere iman etmesi yönünden telkinlerde bulunulmalıdır.
Hastaları ziyaret etmek ve ziyaret esnasında onlara
Ģifa bulmaları için dua etmek meĢrudur. Ġnsanlar, genelde
inanç düzeyleri doğrultusunda, hastalıklarının Allah
tarafından verilen bir imtihan olduğunu kabul etmekte ve
hasta olduklarında ilk önce Allah‟a dua ederek Ģifa aramakta sonra tıbbi tedaviye yönelmektedirler. Ancak,
bireylerin hastalık durumlarında duaya yönelme sıklıkları
diğer zamanlara göre artıĢ göstermektedir. Bu durum,
insanın fiziksel ve ruhsal açıdan sıkıntıda olduğu zamanlarda daha çok Allah‟a yöneleceğine dair yaklaĢımlarla
paralellik arz etmektedir.
Kısaca, Hz. Peygamber (sas) insana değer vermiĢ,
biyolojik ihtiyaçlar kadar manevi gereksinimler noktasında da bize rehberlik etmiĢtir. Manevi ihtiyaçların
giderilmesi hususunda manevi bakım faaliyeti önem arz
eder. Bakıma muhtaçlar içerisinde yer alan hastalar, özel
olarak ilgilenilmesi gereken bir kesimdir. Hastalar ile
ilgili ele aldığımız hadislerde gördük ki, Resûlullah (sas)
hastalığın dünya imtihanı çerçevesinde Allah‟tan geldiği
ve hastalığa sabredilmesi gerektiği, bu Ģekilde davranıldığı takdirde onun günahlara kefaret olacağını haber
vermiĢtir. Hz. Peygamber, insana insan olduğu için
kıymet verdiğinden, Müslüman olmayan hastaların da
ziyaret edilebileceğini, hasta ziyaretlerinin hastaların
maneviyatı üzerindeki olumlu etkisinin olacağını ve özellikle hastalık durumunda dua etmenin önemini beyan
etmiĢtir.
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GĠRĠġ
Anabaptistler, 16. yüzyıl reform hareketinin etkisiyle
Katolikleri eleĢtiren bir hareket olarak ortaya çıkmıĢtır.
Batı Avrupa‟nın büyük bir kısmını kapsayan çeĢitli
bölgelerinde sosyal, ekonomik ve politik Ģartlar altında
meydana gelen Anabaptistler, dini kökenli bir kilise
reform hareketidir.2 Anabaptistlerin ortaya çıktığı ilk yer
Ġsviçre olarak kabul edilir.3 Almanya‟nın merkezinde
ortaya çıkan Anabaptizm ise Saksonyanın dini
topografyası ve siyasi özellikleriyle ortaya çıkan kendine
özgü karakteristik yapısı bulunan bir harekettir.
Anabaptistler, Avrupa‟nın farklı yerlerinde, çeĢitli
gruplara ayrılmıĢtır. Bunlar Mennonitler, Hutteritler ve
Ġsviçre Anabaptistleri‟dir. Bu gruplar temelde Anabaptist
olmalarına rağmen bazı konularda farklı görüĢlere
sahiptirler.4 Hutteritler ve Mennonitler, reformun radikal
kanadı olarak tanımlanmıĢtır. Dikkati çeken Ģey bu
5
grupların tek bir lidere bağlı olmamasıdır. Ancak 1520
yılında Avusturya‟nın Tirolean bölgesinde, Katoliklere
karĢı olmalarıyla ortak bir anlayıĢ içerisinde
6
birleĢmiĢlerdir.
Bununla
birlikte
Protestanların
2

Cornelius J. Dyck, An Introduction to Mennonite History: A Popular History
of the Anabaptists and the Mennonites, (Scottdale, Pensilvanya, Waterloo,
Ontaryo: Herald Press, 1993), 33; Rod Janzen, Max Stanton, The Hutterites in
North America, (Baltimore: The Johns Hopkins University Press 2010) 23.
3
Duane Ruth Heffelbower The Anabaptists are Back: Making Peace in a
Dangerous World, Herald Press, 1991, 58.
4
Kat Hıll, Baptism, Brotherhood, and Belief in Reformation Germany, Anabaptism and Lutheranism, 1525-1585, (UK: Oxford University Press, 2015),
7,19; John Andrew Hostetler, Gertrude Enders Huntington, “Communal Socialization Patterns in Hutterite Society”, Ethnology 7/4 1968, 331-355, 332.
5
Russel Tarr, Keith Randell, Luther and the German Reformation 1517-55, 3.
Baskı, (UK: Hodder Education, 2008) 110, 118.
6
Dyck, An Introduction to Mennonite History, 33; Janzen, Stanton, The Hutterites in North America, 23.
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görüĢlerini de kabul etmemiĢlerdir. Anabaptistlerin en
önemli ortak noktası, Roma Katolik Kilisesi ve Protestan
kiliselerinin, Hıristiyan dünyasının temel konumunda
olmalarına Ģiddetle karĢı çıkmaları ve onlarla aynı inanç
ve pratikleri kabul etmemeleridir. Bütün Hıristiyan yetki
alanlarında bebek vaftizi, topluma kabul edilmek için
yapılması gereken yasal bir zorunluluk olarak
uygulanmıĢtır. Fakat devrimci Anabaptistler, bebek
vaftizinin geçerliliğini tanımamıĢ, devlet ve kilisenin
yasasına karĢı çıkmıĢtır.7 Özellikle bebek vaftizinin
geçerliliğini kabul etmemeleriyle Anabaptist olarak
isimlendirilmiĢlerdir. “Ana” kelimesi tekrar anlamına
gelir ve “baptize” yani vaftiz kelimesiyle birleĢtirilerek
“Anabaptist” ismini oluĢturmuĢtur. Anabaptist ismi,
yunanca “tekrar vaftiz edenler”, “yetiĢkin vaftizi” ve
“inananların vaftizi” anlamlarında kullanılmıĢtır. Ġlk
yetiĢkin vaftizi, 21 Ocak 1525 tarihinde Zürih‟te
uygulanmıĢtır.8
Anabaptistler inananların vaftizini kurarak, kendi
çocuklarını istedikleri zaman vaftiz etmiĢlerdir. Çoğu
Anabaptist, sakramentleri yediden ikiye düĢürmüĢtür. Bu
sakramentler vaftiz ve Ġsa‟nın son akĢam yemeğidir.
Papanın, baĢpiskoposların, rahiplerin ve diğer Roma
Katolik liderlerin eklesiyastik ve hiyerarĢik otoritesini
reddetmiĢlerdir. Martin Luther‟in sadece Kutsal Kitabı
geçerli sayan görüĢünü takip ederek, hayatın temel
kaynağı olarak Kutsal Kitabı kabul etmiĢlerdir. Ancak
Luther‟den faklı olarak Ġsa‟nın öğretilerini, kilise ve
devlet iĢlerinin ayrılması gerektiğini savunmuĢ,
7

Dyck, An Introduction to Mennonite History, 19-20.
Roman J. Miller, Bioethics and the Beginning of Life: An Anabaptist Perspective,(Scottdale, Pensilvanya, Waterloo, Ontaryo: Herald Press 1990), 9.
8
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barıĢseverliği ve
9
edinmiĢlerdir.

sıkı

kilise

disiplinlerini

ilke

16. yüzyılda Anabaptistlerin görüĢleri sebebiyle
kendi kiliselerini kurmalarına izin verilmemiĢtir.
Ancak yerel halkın desteğini alan Anabaptistler,
kanun dıĢı yollarla birkaç yerde kilise kurmuĢtur.
Fakat Ġsviçre, Almanya, Avusturya ve o zamanlar
the Low Countries olarak bilinen, bugünkü Belçika
ve Hollanda, binlerce Anabaptistin idam edildiği
yerler olmuĢtur. (Anabaptistlere göre ise Ģehit
edilmiĢlerdir.) Bu sebeple birçok Anabaptist, devlet
kilisesine dönüĢ yapmıĢtır.10 Anabaptizm, bölgesel
ve ideolojik olarak farklı görüĢlere sahip olan bir
harekettir.
Ancak
bütün
Anabaptistler,
Hıristiyanların, Hıristiyan yaĢamlarına kendilerini
adamalarına ve bunu yaĢayıĢ tarzlarında dıĢa dönük
olarak göstermeleri gerektiğine inanırlar. Hutteritler
ise malların ortak paylaĢımı Ģeklindeki yaĢam tarzını
da benimsemiĢtir. Onlara göre bu yaĢam tarzı,
Tanrı‟ya bağlılıklarının ifadesi ve Tanrı ile sadece
kiĢisel bir Ģekilde karĢılaĢılmayacağının göstergesi
olarak kabul edilmiĢtir. 11

9

Dyck, An Introduction to Mennonite History, 20.
Rod Janzen, Max Stanton, The Hutterites in North America, (Baltimore,
Maryland, The John Hopkins University Press: 2010), 24.
11
Hans Jürgen Goertz, The Anabaptists, trans: Trevor Johnson 2. Baskı, (
London, 2008), 6-23.
10
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HUTTERĠTLERĠN ORTAYA ÇIKIġI
Hutteritlerin asıl kökeni, 16. yüzyılda Protestan
Reformunun etkisiyle ortaya çıkan Anabaptist harekete
dayanır. Anabaptistler, çeĢitli teolojik görüĢleri ileri süren
dini bir harekettir. ÇeĢitli Ģekillerde denmesinin sebebi,
bütün Anabaptistlerin aynı inanç ve uygulamaları kabul
etmemelerinden kaynaklanmıĢtır. Hutteritlerin diğer
Anabaptistlerden ayrılan en önemli noktası, “community
of goods” yani ortak mülk anlayıĢı uygulamasını ve
toplumsal yaĢam tarzını kabul etmeleridir.12
Anabaptist grupların birçoğu, teolojik açıdan farklı
görüĢlere sahip olduğu için ortak bir anlayıĢ içerisinde
olamamıĢtır. Ancak bütün gruplar, Katolik ve
Protestanlar tarafından yapılan Kutsal Kitap yorumlarına
itibar etmemiĢ, Kutsal Kitabı kendileri okuyarak
anlamaya ve yorumlamaya çalıĢmıĢlardır. 1525 ve 1526
yıllarında
Hapsburg
Ġmparatorluğu‟nda
Ġsviçreli
Anabaptist lider George Blaurock, Kutsal Kitap‟ı kendi
yorumuna göre Hıristiyanların ortak bir Ģekilde
yaĢamasını öne süren kiĢi olmuĢtur. 1528 yılında
Austerlitz ve Moravya‟da Anabaptist liderler Jacob
Wiedemann ve Philip Jager, iki yüz kiĢiden oluĢan
Hutterit gruba, ilk defa ortak yaĢam tarzı uygulamasını
baĢlatmıĢtır.13 Bu sebeple Hutteritlerin tam kuruluĢ yılı
1528 olarak kabul edilmiĢtir. Böylece Hutteritler, 16.
yüzyılda kökenleri Moravya‟ya dayanan ve malların

12

Duane C. S. Stoltzfus, Pacifists in Chains; The Persecution of Hutterites
during the Great War, (Baltimore: Johns Hopkins University Press 2013), 1518.
13
Janzen, Stanton, The Hutterites in North America, 26-27.
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ortak paylaĢımı uygulamasını gerçekleĢtiren
14
Anabaptist hareket olarak tanımlanmıĢtır.

bir

Hutteritler, cemaat Hıristiyanlığın Yeni Ahit‟te geçen
gerçek bir yoruma dayandığını ifade etmiĢtir. Elçilerin
ĠĢleri kitabında özellikle cemaat olarak yaĢanması
sayesinde, toplumsal geliĢimin mümkün olacağından
bahsederler. Bu Ģekilde, Kutsal Ruh‟un Pentakost‟da
görünmesi hadisesine yakınlaĢılacağına inanmıĢlardır. Bu
sebeplerle ilk Hutteritler, Tanrının bütün Hıristiyanların,
kiĢisel mülkiyet sahibi olmadan, cemaat Ģeklinde
yaĢamasını istediğine inanır. Tanrı‟nın bu isteğini temel
alan ilk Hutteritler, ortak yaĢam tarzını benimsemiĢtir.15
Bunlara ek olarak, dünyevi herhangi bir resmi iĢte
çalıĢılmasını, yemin edilmesini, dünyevi amaçla kilise
kurulmasını, savaĢ için vergi ödenmesini ve kiliseye
vergi verilmesini reddetmiĢlerdir. YaĢam tarzlarında da
dünyevi kaygı, menfaat ve iliĢkilerden uzak
durmuĢlardır.16
Hutteritler, bu inançları sebebiyle takibat altına
alınmıĢ, çocukları ailelerinden uzaklaĢtırılmıĢ, tecavüz,
soygun,
yağmalama,
dayak
olaylarına
maruz
kalmıĢlardır. Bu yüzden Hutteritler, dağlarda ve
Avusturya ormanlarında saklanarak yaĢamıĢlardır.17
Hutteritler, dini iĢkenceden kaçarken ve gruplar halinde
göç ederken sahip oldukları bütün her Ģeyi ortak bir
14

James Juhnke, Vision, Doktrine, War: Mennonite Identity and Organization
in Amerika, 1890-1930 Mennonite Experience in America, 3. Baskı,
(Scottdale, Pensilvanya, Waterloo, Ontaryo: Herald Press 1989), 52.
15
Janzen, Stanton, The Hutterites in North America, s.24.
16
Karl Andreas Peter, The Dynamics of Hutterite Society, (Edmonton, Alberta,
Kanda: The University of Alberta Press 1987), 27.
17
Janzen, Stanton, The Hutterites in North America, 27.
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Ģekilde kullanmayı öğrendiklerini ifade ederler. Zulüm
gördükleri zamanda, her bir kiĢi paltosunu yere sermiĢ ve
sahip olduğu bütün mal varlığını paylaĢmak için
paltosunun üzerine yığarak ortak yaĢam tarzına
baĢlamıĢlardır. Buna “community of goods” demiĢlerdir.
Daha sonra bu malları idare etmek için yöneticiler
seçmiĢlerdir. Bu Ģekilde oluĢan ilk grup, Moravya‟nın
Austerlitz Ģehrinden olan Bruderhof (KardeĢler) grubu
olmuĢtur. Bu grup, Austerlitz‟deki yaĢamlarına cemaat
yaĢamı olarak devam etmiĢtir.18 Daha sonra Tirol
Ģehrinden Jacob Hutter, bu gruba katılmıĢ ve grubun
tartıĢılmaz lideri konumuna getirilmiĢ ve bundan sonra
grubun karizmatik lideri olarak kabul edilmiĢtir.19 1530
yılının ortalarında bazı meclis üyeleri, güney Almanya ve
Avusturya göçmenlerine katılmıĢtır. Köylü Ġsyanı20
taraftarı olan Jacob Hutter‟in, bazı iĢaret ve kehanetlerle
Tanrı ile karĢılaĢtığı belirtilmiĢtir. Hutter, Tanrı ile
karĢılaĢmasından sonra Moravya‟da en önde gelen
Anabaptist lider olarak kabul görmüĢtür. Vaazlarında,
Tanrı‟nın bütün Hıristiyanların ortak bir Ģekilde
yaĢamalarını istediğini ifade etmiĢtir. Hutter, Tanrının bu
isteğini öne sürerek, ortak yaĢam tarzını benimsemeyen
diğer iki Anabaptist grubu aforoz etmiĢtir.21 Çünkü
Hutteritler, ortak yaĢam tarzının, her Ģeyin ihtiyaca göre
eĢit derecede toplumla paylaĢıldığı bir sistem ve prensip
18

John Andrew Hostetler, Hutterite Life, (Scottdale, Pensilvanya, Waterloo,
Ontaryo: Herald Press 1983), 13.
19
Peter, The Dynamics of Hutterite Society, 27.
20
Köylü SavaĢı olarak da bilinir. Bu savaĢta, reform yanlısı olan bazı liderle
köylülerin birleĢerek devlete karĢı isyan etmesidir. 1524-1526 yılları arasında
gerçekleĢen bu savaĢta köylüler ağır bir Ģekilde yenilgiye uğratılmıĢtır. Bkz.
Douglas Miller, Armies of the German Peasents‟ War 1524-26, (Great Britain,
Osprey Publishing: 2003).
21
Hostetler, Hutterite Life, s. 13; Peter, The Dynamics of Hutterite Society, 27.
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olduğuna inanmıĢlardır. Yani bu inanç ve uygulama,
toplumun kendi arasında iĢbirliği içerisinde, eĢitliğin,
kardeĢliğin, adaletin, rekabetten kurtulmanın ve
22
sömürgenin olmamasının benimsendiği temel ilkelerdir.
Jacob Hutter, memleketine döndüğü zaman, burada
iĢkence gören ve takibat altına alınan takipçilerini
kurtarmak için onların Moravya‟ya kaçmalarına yardım
etmiĢtir. Hutter, takipçilerinin ortak yaĢam tarzına
geçmeleri gerektiğini düĢünmüĢ ve ölmeden önce siyasi
ve sosyal açıdan grup üyelerinin, eĢit bir yaĢam tarzı
uygulamasını hemen baĢlatması gerektiğini ileri
sürmüĢtür.23 Ancak Hutter‟in ömrü buna yetmemiĢtir.
Hutter, otoriteler tarafından yakalanmıĢ ve iĢkence
görmüĢtür. ĠĢkence sırasında önce buzlu suya konulmuĢ
sonra hemen sıcak odaya alınmıĢ ve sopayla
dövülmüĢtür. Daha sonra açık olan yaralarına brendi
dökülmüĢ ve 25 ġubat 1536 tarihinde Avusturya
Innsbruck‟ta kazıkta yakılarak idam edilmiĢtir. Bundan
sonra en geniĢ komünal Anabaptist grup, Hutter‟in ismini
alarak yoluna devam etmiĢtir.24
Hutterit topluluğunun, yaptıkları göçler, siyasi amaç
gütmemeleri ve zenginliklerini de dönem dönem iyi bir
Ģekilde idare etmeleri sayesinde, dört yüz yıldan fazla
hayatta kalmayı baĢarmıĢtır. Grubun mucizevi bir Ģekilde
hayatta kalmasının en önemli nedenlerinden diğer bir
tanesi, güçlü otoriteye sahip devletlerden uzakta bir hayat
22

Shirin Schludermann, Eduard Schludermann, “Social Role Perception of
Children in Hutterite Communal Society”, The Journal of Psychology, 72:2,
1969, 183.
23
James M. Stayer, “Swiss- South German Anabaptism 1526-1540”, A Companion to Anabaptism and Spiritualism 1521-1700, Vol.6, Edit. John D. RothJames Stayer, (Leiden Boston 2007), 112.
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tarzı benimsemeleridir. Topluluk, devlet sınırlarında
yaĢamayı tercih ettiğinden, otoriteler de onları, endüstri
çiftçileri olarak kabul etmeyi tercih etmiĢ, onların
barıĢseverlik politikalarına ve özerkçi yaĢam tarzlarına
hoĢgörü göstermiĢtir. Ancak Hutteritlerin dini özgürlük
arayıĢları, onların bugün Çek Cumhuriyeti sınırları
içerisinde yer alan Moravya‟dan ayrılmalarına sebep
olmuĢtur. Buradan Slovakya, Macaristan, Romanya,
Rusya, Amerika BirleĢik Devletleri ve Kanada‟ya göç
etmiĢlerdir.25
Hutteritlerin Avrupa’da Hayatta Kalma Çabaları
Jacob Hutter‟den baĢka diğer önemli ve ilklerden olan
Hutterit lider Peter Riedemann‟dır. Peter Riedemann‟ın
asıl mesleği ayakkabıcılıktır. Riedemann, 1530 ve 1540‟lı
yıllarda Avrupa‟nın çeĢitli bölgelerinde misyonerlik
çalıĢmaları yapmıĢtır. 1540 yılının baĢlarında da
Hesse‟de hapse girmiĢtir. Riedemann, hapisteyken His
Account of our Religion, Doctrine, and Faith, which
isimli iki yüz sayfalık Hutterit inanç itirafını yazmıĢtır.
Aynı zamanda Die Lieder der Hutterischen Brüder adlı
kırk altı ilahiyi bestelemiĢtir. Bu ilahiler, Hutterit ilahi
koleksiyonunun en geniĢ parçasını oluĢturmuĢtur.26
1542 yılında Peter Riedemann ve Leonard Lanzenstiel
kıdemliler olarak seçilmiĢtir. Ġlk Hutteritlerin bütün
Anabaptist hareketlerin içerisinde misyonerlik çalıĢmaları
bakımından en aktif ve baĢarılı olan topluluk oldukları
iddia edilmiĢtir. Çünkü misyoner evanjelistler, Ġsviçre,
Danimarka, Ġtalya, Ġsveç, Rhineland, Prusya, Bavarya
25
26

Hostetler, Hutterite Life, 13.
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dahil olmak üzere Avrupa‟nın çeĢitli bölgelerine
gönderilmiĢtir. Hutterit inanç itirafını baz alarak Hutterit
olanlar, Tanrı göçmenlerinin yeri olarak kabul edilen
Moravya ve Slovakya‟ya gönderilmiĢtir. 1586‟da
Ġsviçre‟den birkaç yüz kiĢi buradaki topluluğa katılmıĢtır.
Bu katılanlar arasında kocalarını bırakarak sonsuz yaĢam
için hayatlarını riske atan bayanlar da vardır. Ancak
Hutteritler, Moravya ve Slovakya köylüleri arasında
kendi inançlarını yaymayı baĢaramamıĢtır. Buna rağmen
Katolik olan bu köylüler, Hutteritlere karĢı hoĢgörülü
davranmıĢtır. Moravya ve Slovakya‟daki Hutteritler,
kendilerini eski Ġsrail‟deki Yahudi topluluğuyla
karĢılaĢtırmıĢtır. Buna göre kendilerini, yeni vaat edilmiĢ
kutsal topraklarda yaĢamaya seçilmiĢ etnik grup olarak
görmüĢler, Eski Ahit‟te geçen Tanrı‟nın insanlarının
Hıristiyan versiyonları olduklarını iddia etmiĢlerdir.
Doğu Avrupa‟nın da ortak yaĢam tarzı uygulamasının
gerçekleĢtirildiği bir Hıristiyan sığınağı olduğunu
düĢünmüĢlerdir. Bu sebeple bu bölge, Tanrı‟nın
Krallığı‟nın ön Ģekli olarak görülmüĢ ve Mesih‟in
döndüğü zaman burada mükemmel bir Krallık göreceğine
inanmıĢlardır.27
1560‟lı ve 1570‟li yıllarda Hutteritler, erkek, kadın ve
çocuklarından oluĢan, her biri ortalama beĢ yüz kiĢilik en
az yetmiĢ farklı topluluğa ayrılmıĢ ve bu topluluklar ortak
yaĢam tarzını benimsemiĢtir. Bu yıllarda Hutteritlerin
nüfusu 40.000‟e ulaĢmıĢ ve onlar altın yıllarını
yaĢamıĢlardır. Hutteritlerin politik ve kültürel merkezleri
Moravya (Neumühl) olup, burada Hutterit kıdemliler
27
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(Vorsteher) bulunmuĢ ve konferanslar düzenlemiĢlerdir.
Buradaki nüfus da bin kiĢidir. Birlikte yaĢamanın
getirdiği kurallar, Moravya‟da yazılmıĢ ve bu kurallara
Ordnungen adı verilmiĢtir.28
Hutteritler, Altın Yıllar denilen zamanlarında, koloni
topluluğunun ihtiyacını karĢılayabilecek derecede sosyal
29
dağılımlar yapmıĢtır. Bu koloni topluluğunun, kentsel
yaĢam tarzını benimseyen profesyonellerden oluĢtuğu
belirtilmiĢtir. Bunlar cerrahlar, öğretmenler, eski din
adamları, her türlü zanaatkar ve yüzlerce çiftçidir.
Hutteritler, çatal- bıçak yapımı, ayakkabıcılık,
dokumacılık, değirmencilik, terzilik, metal iĢçiliği, ip
yapımı, ciltçilik ve ilaç damıtma gibi birçok zanaat
alanında faaliyet göstermiĢtir. Bunlara ek olarak
bakırcılar, vagon yapımcıları, saatçiler, demirciler ve
tabakhaneciler de vardır. Bununla birlikte iĢ hayatlarında
sistemli bir çıraklık eğitimini uygulamıĢlardır.
Hutteritlerin büyük ölçüde olan bu endüstrilerinin sanayi
devriminden önce kurulmuĢtur.30
Endüstri alanında kalitenin sağlanması için her zanaat
alanında standart ve düzenli geliĢmelerin takip edilmiĢtir.
Bununla birlikte bütün alanlarda, manevi ve dünyevi bir
öğretim gerçekleĢtirilmiĢtir. “Ekip Kuralları” olarak
adlandırılan kalite kontrol, kiliseye katılımın önemi
üzerine öğütler ve Ģartlardır. Bununla birlikte Ordnungen,
sosyal etkileĢimde uyulması gereken kuralları da
içermiĢtir. Örneğin ahırlarda, caddelerde yani her yerde
uygun olan sessizliğin olmasıdır ve buralarda Ģaka
28

Janzen, Stanton, The Hutterites in North America, 28.
Peter Riedemann, John J. Friesen, Peter Riedemann‟s Hutterite Confession
of Faith,( Waterloo, Ontaryo, Scottdale, Pensilvanya: Herald Press 1999), 42.
30
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yapmak
ve
aptalca
davranıĢlar
sergilemek
31
yasaklanmıĢtır. Bu yüzden Hutteritler, daha küçük
yaĢlardan itibaren Alman öğretmenler aracılığıyla sosyal
ahlak kurallarının ne olduğunu, bunlara uyulması
gerektiğini ve itaatkar olmanın önemini öğrenmiĢlerdir.
Çocukların ilk öğrendikleri Ģey de “Hutteritler
itaatkardır”
cümlesi
olup, bu
cümle
onlara
söylettirilmiĢtir. Ayrıca Avrupa‟daki ilk anaokulunu
32
kurmuĢlar ve okulöncesi olarak isimlendirmiĢlerdir.
Hutteritlerin tek bir topluluk olarak kırk bin kiĢiye
ulaĢtıları zamanda33 Otuz Yıl SavaĢları‟nın baĢlaması,
Hutteritler için yıkıcı bir dönem olmuĢtur. Hutteritlerin
cennetvari diye nitelendirdikleri yaĢamları yok olmuĢ ve
Hutteritler takibat altına alınmıĢtır. Çünkü bu dönemde
Hutteritler, askeri ve siyasi güçler arasında kalmıĢtır.
Protestan ve Katolik orduları, Hutteritlerin mallarını
yağmalamıĢ, evlerini yakmıĢ, kadınlarına tecavüz etmiĢ,
erkeklerini öldürmüĢ ve Hutteritlerin bu bölgeden
kaçmalarına neden olmuĢtur. Bu sebeple birçok Hutterit,
1622‟ye kadar giriĢ ve çıkıĢlarını geçitlerle sağladıkları,
yer altı mağara evlerinde yaĢamak zorunda kalmıĢtır.
Geride kalan Anabaptistler de Katolikler tarafından
Moravya‟dan sürülmüĢtür. Slovakya‟da sadece bin tane
Hutterit kalmıĢtır. Bundan sonra Sabatisch Bruderhof
denilen
Hutteritler,
Slovakya‟da
yeni
merkez
kurmuĢlardır. 1630-1662 yılları arasında Hutteritlerin
yeni lideri, Andreas Ehrenpreis olmuĢtur. Güçlü bir lider
olan Ehrenpreis, yüzlerce vaazın yazılmasını ve tek
31

Janzen, Stanton, The Hutterites in North America, 29.
Hostetler, Hutterite Life, 26.
33
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koleksiyon haline getirilmesini sağlamıĢtır. Bu vaazlar,
günümüz Hutterit topluluğunda önemli bir yere sahiptir.
Hatta Modern Hutteritler, kendilerini Jacob Hutter veya
Peter Reidemann‟ın çocukları yerine, daha çok
34
Ehrenpreis‟in çocukları olarak görürler.
1662 yılında Ehrenpreis‟in ölümünden sonra Katolik
Kilisesi, Hapsburg Ġmparatorluğu boyunca, Anabaptistler
üzerindeki takibat ve zulümlerini arttırmıĢtır.35 1700
yılından sonra Slovak toplumu üzerinde tekrar
KatolikleĢtirme politikası uygulanmıĢtır.36 KardeĢler diye
adlandırılan Hutteritler, devlet kilisesine dönmeleri
konusunda, dini ve sivil otoriteler tarafından Ģiddetli bir
Ģekilde baskı altına alınmıĢtır. Hutteritlerin devlet
kilisesine dönüĢ yapmaları için onlara, ilk önce eğitimli
teologlar tarafından ikna yöntemi kullanılmıĢtır. Ġkna
çabalarının yetersiz kaldığının görülmesi üzerine iĢkence,
hapis ve idam yoluyla topluluğa zulüm yapılmıĢtır.
Bununla da kalınmamıĢ, 18. yüzyılda KardeĢlerin değerli
saydıkları kitaplarına el konulmuĢ ve çocukları da
yetimhanelere
götürülmüĢtür.
Katolikliğe
geri
dönmelerini sağlamak için yetenekli birçok erkek
manastırlarda tutulmuĢtur. Bu erkekler, Katolikliğe dönüĢ
yapmasalar bile ölene kadar manastırlarda tutuklu
kalmıĢtır. Grubun zorla Katolik ayinine katılmaları
sağlanmıĢtır. Bu konuda devlet ilahiyatçıları, bir cellat ile
anlaĢmıĢ ve Katolikliğe dönüĢ yapmayanların cezası
34
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idam olarak belirlenmiĢtir. Katolik Kilisesi‟nin antiheretik programını, çok baĢarılı bir Ģekilde sürdürmüĢtür.
Sonuç olarak Hutteritler, buradaki ortak yaĢam tarzlarını,
1690‟dan 1757‟ye kadar tamamen bırakmıĢ ve 15.000
olan üye sayısı 49 kiĢiye kadar düĢmüĢtür. Ancak
beklenmedik
bir
Ģekilde
göçmenler,
Hutterit
vaazlarındaki etkili komüniteryan mesajı dinleyerek
Hutterit olmuĢtur. Bununla birlikte Geleneksel Hutteritler
ortak yaĢam tarzını ve Anabaptist Hıristiyanlığı terk
etmiĢtir. Ancak 1756 yılında 56 Lutheranın, Güney
Avusturya‟dan sürgün edilmesi ve bu kiĢilerin KardeĢlere
katılımı, grubu desteklemiĢtir.37 1760 yılında orijinal
Hutterit gruptan on dokuz kiĢiyle, Transilvanya Kreuz‟da
ortak yaĢam tekrar kurulmuĢtur. Bu sırada Avusturya
Ġmparatorluğu‟nda Anabaptizm yasaklanmıĢtır. Bu
sebeple özgürlüklerini kazanmak isteyen Hutteritler,
1767‟de Wallachia‟ya ve Rusya‟ya ilerlemiĢtir. Ortak
yaĢam tarzını benimsemeyen birkaç yüz Hutterit,
Slovakya‟da kalmıĢ (daha sonra bu gruba Habaner
denilmiĢtir)38 ve bazıları da Transilvanya‟da kalarak
Roma Katolik Kilisesi‟ne katılmıĢtır.
1770 yılında, Kont Peter Alexandrovihc Rumiantsev,
Hutteritleri kâr kazanmak amacıyla kendi arazisinde
yaĢamaları ve çalıĢmaları için davet etmiĢtir.
Rumiantsev‟in onları askerlik hizmetinden muaf tutması,
37

Hostetler, Hutterite Life, 12-14.
Habaner denilen grup, 19. yüzyılda Katolikliğe geri dönen
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kendi okullarını kurmalarına izin vermesi ve manevi
hakları konusunda da özerklik sağlayacağını söylemesi
üzerine Hutteritler, bu daveti kabul etmiĢtir. Böylece
Hutteritler, Ukrayna‟nın merkez kuzeyinde bulunan
Wischenka‟da resmi bir Ģekilde ortak yaĢam tarzlarını
tekrar kurmuĢtur. Ancak 1802‟de Rumiasntsev‟in
ölümüyle birlikte, onun mirasçıları tarafından Hutteritlere
tanınan ekonomik, siyasi ve dini haklar azaltılmıĢtır. Bu
sebeple Hutteritler, Rus Hükümeti‟ne, Raditschewa‟ya
sekiz mil uzaklıktaki arazide yerleĢim alanı kurmaları
için baĢvuruda bulunmuĢtur. Ġçlerindeki anlaĢmazlıklar,
ekonomik sorunlar ve yaĢadıkları yerde büyük bir
yangının çıkmasıyla birlikte Hutteritler, ikinci kez 1819
yılında malların ortak paylaĢımı Ģeklindeki yaĢam
tarzlarından vazgeçmiĢtir. 1819‟da çıkan yangınla,
binaların çoğu yıkılmıĢtır. Bu sebeple, meyve bahçeleri
hariç, odunlar, birkaç bina, araziler ve kiĢisel mal
varlıkları, bütün Hutteritler arasında eĢit olarak
39
bölünmüĢtür.
Avrupalı Hutteritlerin tarihinde ilk kez ortak yaĢam
tarzından vazgeçtiği zaman 16. yüzyıldaki Otuz Yıl
SavaĢları‟nın sosyal ve ekonomik etkisiyle, dini takibat
altında olmalarıydı, yani sebep dıĢ etkenlerden
kaynaklanmaktaydı. Ancak 1819‟daki ortak yaĢam
tarzından vazgeçme sebebi, iç çekiĢmelerin artmasıdır.
Askeri veya dıĢarıdan gelen bir tehdit değildir. Hutteritler
arasındaki kiĢisel anlaĢmazlıklar, ekonomik problemler,
teolojik anlaĢmazlıklar Hutteritlerin ortak yaĢamını bozan
etkenler olmuĢtur. Hutterit aileler, topluluğun sadakatinin
yerine kendi ailelerinin sadakatini yerleĢtirmiĢ, böylece
39
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yavaĢ yavaĢ ortak yaĢamdan vazgeçilmiĢtir. Aileler, dini
pozisyonlarından öte kendi değerlerini ön plana alınca,
insanlar malları satmaya baĢlamıĢ, kazanılan paralar
topluluğun hazinesine verilmemiĢ, kendi ceplerinde
kalmıĢtır.40
1842‟de bazı Hutteritler, Karadeniz bölgesinin
güneyine göç etmiĢtir. Bu bölgede binlerce Alman
Mennonit, 18. yüzyılın sonlarına doğru buraya göç etmiĢ
ve burada zengin bir hayat kurmuĢtur. Mennonitler ile
Rus hükümeti arasında tarımsal bir topluluk olmalarından
dolayı bir anlaĢma yapılmıĢtır. Mennonit resmi yetkilisi
Johann Cornies de bu anlaĢmanın yetkilisi olup etkili ve
güç sahibi birisidir. Rus hükümeti de Hutteritlere finansal
yardım ve yerleĢim yeri sağlaması için Cornies‟i
görevlendirmiĢtir. Cornies, Hutteritler Mennonitlere
katılmasını istemiĢtir. Cornies, Hutteritlere on beĢ bin
ruble avans vermiĢtir. Hutteritler için finansal ve sosyal
yardım yapmıĢ, bununla birlikte onların sosyal iliĢkilerine
de karıĢmıĢtır. Hatta oradaki Hutteritlerin evlilik
adetlerinin değiĢmesinden sorumlu kiĢi olarak Cornies
gösterilir. Hutteritlerin inancına göre evlilik kararı,
topluluk tarafından verilir. Çünkü evlilik kararının,
evlenecek kiĢilere bırakılması kibrin göstergesi olarak
görülmüĢtür. Bu inanç Cornies tarafından mantıklı
bulunmamıĢtır. YaĢlı dul bir adamla evlenmesine karar
verilen bir genç kızın, Cornies‟den yardım istemesi
üzerine, Cornies genç kızı hizmetçisi olarak iĢe almıĢtır.
Bundan sonra Cornies, Hutterit kızlarının rızaları alınmak
Ģartıyla evliliğin gerçekleĢebileceğini ilan etmiĢtir.
Cornies, Hutterit köylerine Mennonit öğretmenler de
40
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göndermiĢ ve eğitimde onları desteklemiĢtir. Bu
Ģekilde onların eğitimine de karıĢmıĢtır.41
Hutteritlerin 1819 yılında ortak yaĢam tarzından
vazgeçiĢlerinde Mennonitlerin yaĢam tarzı da etkili
olmuĢtur. Ancak bu durum 1859 yılana kadar
sürmüĢtür.42 1859 yılında, Michael Waldner ve Jacob
Hofer, güney Ukrayna‟da ortak yaĢam tarzını benimseyen
bir koloni kurmuĢtur. Hutteritler Ukrayna‟nın güneyinde
ilk defa çok geniĢ bir tarımsal topluluk kurmuĢtur. Daha
önce Raditschewa‟da yaptıkları gibi endüstri alanında da
atılımlar yapmıĢ, büyük ilerleme kaydetmiĢlerdir. Ayrıca
endüstri alanında Hutterit olmayanlarla ticari iliĢkiler
kurmuĢlar ve ekonomik sistemlerini kapitalist yöntemle
geliĢtirmiĢlerdir. Hatta birkaç Ģirket büyük oranda
büyüme göstermiĢ ve Hutterit olmayan Ukraynalı
köylülere iĢ sağlamıĢtır. Daha sonra 1860 yılında
Hutteritlerin yarısı, Molotschna ve Chortitza Mennonit
kolonilerinin yanında ortak yaĢam tarzını uygulamayan
beĢ köy de inĢa etmiĢtir.43 Böylece buradaki Hutteritler,
Mennonitlerin yaĢam tarzını örnek alarak, kendi kiĢisel
mallarına sahip olmaya karar vermiĢtir. Bu Ģekilde
44
Hutteritler arasında bölünmeler meydana gelmiĢtir.
1860 ila 1870 yılları arasında Hutteritler, iki gruba
daha ayrılmıĢtır. Bunlardan biri Darius Walter‟in
liderliğinde ortak yaĢam tarzını uygulayan gruptur. Diğeri
de 1864 yılında, öğretmen Jacob Wipf liderliğinde
Johannesruh köyünde küçük bir topluluktur. Hutteritlerin
41
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üçte ikisi de yeni topluluklara katılmayı reddetmiĢtir.
Ortak yaĢam tarzında, malların ortak kullanımını savunan
grup ise çok azdır.45
Mennonitlerin Rusya‟da dini ve sosyal açıdan rahat
bir Ģekilde yaĢadıklarını ve zenginleĢtiklerini duyan bazı
Hutteritler, Rusya‟ya göç etmeye karar vermiĢtir.
Mennonitler gibi Hutteritler de sivil ve dini
özgürlüklerinin keyfini çıkarmak istemiĢtir. Böylece,
Rusya‟da kendi inançlarını rahatça yaĢayabildikleri bir
hayat kurmuĢlardır. Bununla birlikte, Hutteritlerin zeki ve
çalıĢkan insanlar olması, onların Rusya‟ya kabulünü
kolaylaĢtırmıĢtır. Böylece Rusya‟nın zeki, çalıĢkan,
endüstri alanında yetenekli insanların ülkeye yararlı
olacağını planladığı belirtilmiĢtir. Ancak 1870 yılında
Çar II. Alexander, okullarda sadece Rusça konuĢulmasına
ve ülkede evrensel askeri eğitimin baĢlamasına karar
46
vermiĢtir.
Hutteritlerin politik, eğitim ve dini
haklarının ellerinden alınmasına dair karar çıkarmıĢtır.
Bu karar, Rusya‟da yaĢayan bütün Alman toplulukları
için de geçerli olmuĢtur. Bu kanun, 1880 yılına kadar
geçerliliğini korumuĢtur. Hutteritler, bu karara itiraz
etmiĢ ve askeri herhangi bir hizmette bulunmama
sebeplerini dini inanıĢlarına bağlamıĢlardır. Bu
itirazlardan dolayı Hutteritlerden, Mennonitler gibi
lojistik destek, tıbbi yardım gibi konularda orduya destek
vermeleri
istenmiĢtir.
Ancak
Hutteritler,
dini
inançlarından taviz vermeyi kabul etmemiĢler ve St.
Petersburg‟a, 1870 yılı öncesinde sahip oldukları
ayrıcalıkların iade edilmesi için iki delege göndermiĢtir.
Ancak bu giriĢim baĢarısız olmuĢtur. Sonunda da oradaki
45
46

Dyck, An Introduction to Mennonite History, 244.
Duane, Pacifists in Chains, 18,44.
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Mennonitler gibi Rusya‟yı terk edip, batıya doğru hareket
etmeye karar vermiĢlerdir.47
Hutteritlerin Amerika’ya Göçü
Hutteritler
üzerinde
uygulanmaya
çalıĢılan
RuslaĢtırma politikası, onları tekrar göç etmek için yeni
yer arayıĢına sürüklemiĢtir. 870‟de göç etmek için yeni
bir yer arayıĢına giren Hutteritler, BirleĢik Devletler ve
Kanada‟da çalıĢan on Mennonit temsilcisiyle iĢ birliği
yapmıĢtır. Hutteritlerden Paul Tschetter ve Lohrentz
Tschetter, gönüllü olarak Kuzey Amerika‟ya gözlem
yapmaya gitmiĢtir. Orada kaldıkları müddetçe, insanların
dans, müzik, sigara kullanımı ve avcılık gibi dünyevi
iĢlerle meĢgul olmalarından memnun kalmamıĢlardır.
Hatta 1871‟de Büyük ġikago Yangınının sebebinin
teolojik olduğunu ifade eden Hutterit ilahisi yazmıĢlar ve
Tanrının ahlaksız ve dünyevi yaĢam tarzlarından dolayı
onlara ceza olarak bu yangını verdiğini ileri sürmüĢlerdir.
Paul ve Lohrentz Tschetter Dakota, Nebraska, Manitoba,
Red River vadisi bölgelerine gitmiĢ ve oralarda materyal,
48
hava ve toprak analizi yapmıĢlardır.
Mennonit delegesi ve Paul- Lohrentz Tschetter,
BaĢkan Ulysses S. Grant ile görüĢmüĢtür. Bu görüĢmede
Paul ve Lohrentz Tschetter, Hutteritlerin askerlik
hizmetinden muaf tutulmalarına, halktan ayrı bir yere
yerleĢim yeri kurmalarına, kendi topluluklarının
yönetiminin kendi ellerinde olmasına, kanuni konularda
yemin etmemelerine, jüri hizmetinde bulunmamalarına,
Almancayı kullanmalarına ve kendi okullarını inĢa
47
48

Janzen, Stanton, The Hutterites in North America, 36.
Duane, Pacifists in Chains, 44-45.
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etmelerinin izin verilmesine, BirleĢik Devletlerini
istedikleri zaman terk edebileceklerine dair isteklerde
bulunmuĢtur. Bununla birlikte federal sigorta da
49
istemilerdir.
BaĢkan Grant, bundan sonra elli yıl içinde baĢka bir
savaĢın olmayacağını bu yüzden askerlik hizmeti ile ilgili
ayrıcalık verilmesinin gerekmediğini ve kanun
konularında da diğer vatandaĢlardan istenen görevlerin
Hutteritlerden de isteneceğini bildirmiĢtir. Hutteritler, bu
cevaptan memnun kalmamıĢtır ancak yine de bu cevap
onları korkutmamıĢtır. Ukrayna‟ya dönen Paul ve
Lohrentz Tschetter, Hutteritlerle toplantı yapmıĢ ve
sunduğu raporla BirleĢik Devletlere gitmenin uygun
olacağını söylemiĢtir. Kanada ise Hutteritler için askeri
hizmetten muaf tutulma, geniĢ ölçekli yerleĢim yeri ve
satın alma fırsatları konusunda ayrıcalık tanınacağını
bildirmesine rağmen, Paul ve Lohrentz Tschetter,
Manitoba‟nın havasını ve yerlilerini beğenmediği için
Kanada‟yı uygun görmemiĢtir.50 Ġl göçler Kuzey
Amerika‟ya yapılmıĢtır.51 Göç ettikleri yerler güney
Dakota, Minnesota, Montana, Manitoba, Alberta,
VaĢington ve Saskatchewan bölgeleridir.52
Hutteritler, bir Hıristiyan‟ın acı ve çileli bir hayat
yaĢaması gerektiğine inanarak ve sürekli göç halinde
yaĢayacaklarını düĢünerek bütün mal varlıklarını
49

Dyck, An Introduction to Mennonite History, 242; Janzen, Stanton, The
Hutterites in North America, 38.
50
Janzen, Stanton, The Hutterites in North America, 16,17.
51
Edward D. Boldt, “The Death of Hutterite Culture: An Alternative Interpretation”, Phylon, 41/4 (Clark Atlanta University 4th Qtr 1980) 390-395, 390.
52
Arthur P. Mange, “Growth and Inbreeding of a Human Isolate”, Human
Biology, 36/2 1964 104-133, 105.
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satmıĢtır. Bu sebeple Amerika‟da kendilerine fazla
ayrıcalık verilmeyeceğini bilmelerine karĢın, orada fazla
kalmayacaklarını ve tekrar göç edeceklerini düĢündükleri
için yola çıkmakta sakınca görmemiĢlerdir. Doğu
Avrupa‟yı terk eden Hutteritler, Amerika‟nın Dakota
bölgesinin engebeli ovalarında yeni koloniler kurmuĢtur.
1870-1880 yıllarında Amerika‟nın James Nehri etrafına,
yarım düzine koloni yerleĢmiĢtir. Göç esnasında
Amerikan Mennonit yayıncısı John F. Funk, Mennonit
Yardım Organizasyonu ve Dakota Bölgesel Göç
Komisyonu, Hutteritlerin, Dakota bölgesine yerleĢmiĢ
olan Kırım‟dan gelen Mennonit göçmenlerin yanına
yerleĢmesine yardımcı olmuĢtur. Hutteritlerin çoğu,
Missouri‟ye doğru giden James Nehri‟nin yakınındaki
Yankton‟un kuzey topraklarına yerleĢtirilmiĢtir. Ancak
Hutteritlerin birçoğu, kendilerinin büyük bir popülasyon
olan Mennonitlerin yanına yerleĢtirilmesinden hoĢnut
olmamıĢtır. Mennonitlerin kendilerini, kültürel ve eğitim
yönünden Hutteritlerden daha üstün gördüğü ileri
sürülmüĢtür. Çünkü daha önceden birçok genç Hutterit,
Ukrayna‟da zengin Mennonitlerin emri altında iĢçi olarak
çalıĢmıĢtır. Hatta Mennonitlerin, görevlerini tam yerine
getirmeyen Hutteritleri hapse attığı belirtilmiĢtir.53
1874‟den 1879‟a kadar 1.265 civarı Hutterit, BirleĢik
Devletler‟e göç etmiĢtir. Bu sayının yarısı aileler
Ģeklinde, geniĢ çayırlardan oluĢan çiftliklere yerleĢmiĢtir.
Bu çiftliklerde koloni sistemi uygulanmamıĢtır.
Çiftliklerde yaĢayanlara Hutterit denilmiĢtir ancak, onlar
devlet tarafından Mennonitlere bağlı olarak görülmüĢtür.
Daha sonra bugünkü Güney Dakota‟ya üç ayrı koloni
53

Janzen, Stanton, The Hutterites in North America, 16,17,39,40.
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yerleĢkesi kurulmuĢtur.54 Bu üç koloniden sadece bir

tanesi
malların
ortak
kullanımı
tarzını
benimsemiĢtir. Diğer iki koloni, ortak yaĢam tarzını
uygulamamıĢ,
Mennonitlerin
yaĢam
tarzını
benimsemiĢ ve aileler kendilerine ait mal varlığı
edinmiĢtir.55
Hutteritler, inançları gereği askerlik yapmayı
doğru bulmazlar. I. Dünya SavaĢı sırasında
askerlikle bağlantısı olan Ģeyleri yapmak
istememeleri ve onların Almanca konuĢmaları
“düĢman dili konuĢuyorlar” Ģeklinde hedef
gösterilmelerine sebep olmuĢtur. Ġngilizceyi
bilmelerine rağmen Almancayı konuĢmakta ısrar
etmeleri tepkilere yol açmıĢtır. Bu yüzden Amerikan
hükümeti ve vatandaĢları, onlara baskı yapmıĢtır.
Sonuç olarak 1918 ve 1936 yılları arasında bir
koloni hariç diğer bütün koloniler geçici bir
süreliğine Kanada‟ya göç etmiĢtir.56 1944‟den
1972‟ye kadar Alberta vilayetinde Hutteritlerin arazi
sahibi olmaları ve arazi geniĢletmeleri kanunen
kısıtlanmıĢtır. Ancak bu kısıtlamalar, geçmiĢte
Avrupa‟da yaĢanılan baskı ve zulümlerle
kıyaslandığında, önemsenecek bir sorun olarak
görülmemiĢtir. Sonunda birçok Hutterit, güney

54

Hostetler, Hutterite Life, 14.
Duane, Pacifists in Chains, 45.
56
Duane, Pacifists in Chains, 3,10-11; Hostetler, Hutterite Life, 17.
55
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Dakota‟ya dönmüĢtür. Kanada da Alberta vilayetinin
aldığı kararı kabul etmemiĢtir.57
Hutteritler, BirleĢik Devletlere ilk göçlerinden sonraki
birkaç yılda, çok zorlu hayat koĢulları içerisinde
yaĢamıĢlardır. Ancak Hutteritler burada zenginleĢmiĢ,
huzurlu ve zengin bir yaĢama kavuĢmuĢ ve farklı birçok
58
koloni daha kurmuĢlarıdır.
SONUÇ

Hutteritler 16. yüzyıldaki reform hareketinden
etkilenerek ortaya çıkan Anabaptist bir harekettir.
Avrupa‟da zulüm ve iĢkence gören Hutteritlerin rahat bir
yaĢama kavuĢtukları ilk yer Rusya‟dır. Ancak Rusya,
baĢlarda Hutteritlerin inançlarına göre yaĢamasına izin
vermesine rağmen onların kedi Alman ırklarını
koruduklarını ve Rusya‟yı bir vatandan ziyade rahat
yaĢamak için kullandıkları bölge olarak görmesiyle
RuslaĢtırma politikası uygulamıĢtır. Bu uygulamayı kabul
etmeyen Hutteritler Amerika‟ya göç etmiĢtir. Bugün
Hutteritler 50.000 olan nüfuslarıyla Amerika‟da barıĢ
içerisinde yaĢamaktadır. Hutteritler 450 yıldan fazla bir
süredir ayakta kalan komünal bir harekettir. Hutteritler
uzun süre ayakta kalmalarını komünal yaĢam tarzlarına
bağlamaktadır. Ancak Hutteritlerin bu kadar uzun bir
zaman ayakta kalmaları, siyasi bir çıkar gözetmemelerine
bağlanabilir. Öyle bir durum söz konusu olsa idi
Amerika‟da barınamazlardı. Bu zaman zarfında dini
inançlarından
vazgeçmemiĢlerdir.
Kendilerinden
olmayan bütün topluluklardan izole bir Ģekilde
yaĢamıĢlardır. Teknolojik geliĢmeleri de takip etmiĢler ve
kendilerinden olmayanlarla ticari iliĢkilerde bulunmuĢlar
57
58

Janzen, Stanton, The Hutterites in North America, 17.

Sotak, Sivakova, Historical Sketch of Slocak Haban (Hutterite) Population,
600.

Hatice KELEġ • 99

ancak sosyal bir bağlantı içerisinde olmamıĢlardır. Bu
sebeple onların komünal yaĢam tarzları dikkat çekici bir
unsur olmuĢtur.
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GĠRĠġ
Afrika, sahip olduğu kara parçası ve barındırdığı
nüfus açısından dünyanın ikinci büyük kıtasıdır. Elliden
fazla bağımsız ülkenin bulunduğu kıtada 1.2 milyardan
fazla insan yaĢamaktadır. Kıtada birbirinden oldukça
farklı etnik grup bulunduğu için kıtada farklı kültürler
varlığını sürdürmekte ve binden fazla dil konuĢulmaktadır. Bütün bu çeĢitlilik ve farklılıklar kıta hakkında
genel değerlendirmeler yapılmasını zorlaĢtırmaktadır.
Bununla birlikte kıtanın genel bir portresini ortaya koyabilmek amacıyla kıtada yaĢayan toplulukların tarihleri,
kültürleri, gelenekleri, yaĢam tarzları hakkında çalıĢmalar
yapılmıĢtır. Günümüzde ise daha spesifik konularda
yapılan araĢtırmalar kıtada yaĢayan topluluklar hakkında
bilgi birikiminin artmasına katkı sağlamıĢtır.
Toplum sözcüğü sözlükte “Aynı toprak parçası
üzerinde bir arada yaĢayan ve temel çıkarlarını sağlamak
için iĢ birliği yapan insanların tümü, cemiyet.”2 biçiminde
tanımlanır. Topluluk sözcüğünün ise, “Nitelikleri
bakımından bir bütün oluĢturan kimselerin hepsi, toplum,
camia, cemiyet. Aynı yerde bulunan insan kalabalığı.”3
Ģeklinde tanımlandığı dikkati çeker. Bu tanımlar Afrika
kıtasının bir kara bütünü olması açısından dikkate
alındığında bölgede yaĢayan insanlar toplum veya topluluk olarak nitelendirilebilir. Kıta farklı kültürel
yapılanmaları ihtiva etmesinden ötürü kıtada benzer niteliklere sahip olan, benzer idealleri paylaĢan ve benzer
uygulamaları benimseyen farklı toplulukların varlığından
söz edilebilir. Zira aynı ülke toprakları içerisinde dahi
2
3

Türkçe Sözlük, Türk Dil Kurumu Yay., Ankara, 2005, s. 1993.
Türkçe Sözlük, s. 1993.
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olsa farklı gelenekleri benimsemeleri ve sürdürmelerinden ötürü farklı toplulukların varlığına rastlanmaktadır.
Afrika‟daki toplulukların yapısına bir göz atıldığında
toplumda öne çıkan Ģahsiyetlerin varlığı dikkati çeker. Bu
bazen bir kral, bazen bir Ģef, bazen de değiĢik nitelikleri
açısından seçkin bir bilge kiĢi olabilir. Böylesi nitelikli
insanların toplumda öncü role sahip olduğu ve sözlerinin
dinlenildiği görülür. Bu manada Afrika‟daki topluluklar
arasında krallar, kabile Ģefleri, din adamları, medyumlar,
kâhinler, sihirbazlar, hekimler ve aktarlara ifa ettikleri
görevleri ve toplumdaki konumları nedeniyle büyük
saygı gösterilir.4 Biz de burada öncü kiĢilerin Afrika toplumsal hayatındaki rollerini ve bireylerin yaĢamındaki
yerlerini ortaya koymaya gayret edeceğiz.
I- Krallar ve Kraliçeler
i- Kral
Kralın yeryüzünde ilahi gücün temsilcisi olduğuna
dair inanç yeryüzündeki ilk dini yapılanmalarda dahi
bulunmaktadır. A. M. Hocart‟a göre, yeryüzünde kraldan
bir temsilcisi olmayan herhangi bir tanrının varlığından
söz edilemez.5 MÖ 3000‟lerde eski Mezopotamya Ģehir
krallarının tanrının katından düĢtüğüne inanılırdı. Ġnsanlar krallar, tanrı tarafından gönderilmiĢ kurtarıcılar olarak
Modern etki ve değiĢimlere rağmen geleneksel kültür Afrika toplumun
zihnindeki yerini korumaktadır. Bu konuda bkz., Aylward Shorter, “African
Traditional Religion: Its Relevance In The Contemporary World”, CrossCurrents, Vol. 28, No. 4 (Winter 1978-9), ss. 421-431. Bu makalede yer alan alt
baĢlıklar için ayrıca bkz., Hammet Arslan, Bir Din Araştırıcısı Olarak Geoffrey
Parrinder: Hayatı, Bilimsel Kişiliği ve Dinler Tarihine Katkıları, DEÜ, SBE,
[BasılmamıĢ Yüksek Lisans Tezi], Ġzmir, 2004.
5
Arthur Maurice Hocart, Kingship, Oxford University Press, 1927; Arthur
Maurice Hocart, Kings and Councillors, Oxford University Press, 1936.
4
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görürlerdi. Antik Mısır kültüründe kral, tanrının oğlu
veya enkarnasyonu kabul edilirdi.6
Afrika kıtasının birçok bölgesinde krallara saygı duyulmaktadır. Onlara en üst düzeyde hürmet gösterilmekte
ve kusursuzca hizmet edilmektedir. Bu saygı, hürmet ve
hizmet, Afrika inancı ile antik dünya arasındaki en net
bağlantılardan biri olarak yorumlanır.7 Buna bağlı olarak,
C. G. Seligman gibi bazı araĢtırmacılar antik Mısır ile
Afrika‟nın diğer bölgeleri arasındaki krallık yapılanması
ve bunlarla iliĢkili ritüellerde büyük benzerlikler
olduğunu iddia etmiĢtir.8
Afrika toplulukları arasında kralın önemine ve gücüne
dair farklı yaklaĢımlar gözlemlenebilir. Hatta krallarla
ilgili olarak yüce bir mitten9 esinlenilen anlatılar yaygın
bir Ģekilde bilinmektedir. Mesela Güney Afrika‟da
yaĢayan ve Bantu etnik grubuna mensup olan Swazi/Swati10 halkı arasında kral, “halkın çocuğu”, kralın
annesi de “halkın annesi” olarak tanımlanmaktadır.11
Anne milli ve kutsal kabul edilen nesnelerin koruyucusudur. Anne ve oğlu toplumun refahı ve mutluluğunu
sağlayan bir ikiz olarak kabul edilir. Onların aralarında
6

G. Parrinder, African Traditional Religion, Sheldon Press, London, 1974, s.
66. Antik Mısır kültürü için ayrıca Ģu eserlere bakınız: Toby Wilkinson, The
Rise and Fall of Ancient Egypt, Bloomsbury, London, 2010; Ronald J. Leprohon, The Great Name: Ancient Egyptian Royal Titulary, Society of Biblical
Literature, Atlanta, 2013.
7
G. Parrinder, African Traditional Religion, s. 67
8
C. G. Seligman, Races of Africa, Thorthorn Butterworth, London, 1930.
9
Afrika halkları arasında yaygın mitolojik anlatılar için bkz., K. Arnott, African Myths and Legends, Oxford University Press, London, 1965
10
Swazi halkında dini uygulamalar için bkz., Peter Kasenene, Religion in
Swaziland, South Africa, ABC-CLIO, 1992.
11
Burada, kralın eĢinden ziyade annesine daha fazla değer verildiği
görülmektedir.
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vuku bulacak bir anlaĢmazlığın, kıtlık, kuraklık, yoksulluk ve sefalete yani kısaca milli bir felakete yol açacağına
inanılır.12
Uganda‟da krallık sistemine çok büyük önem atfedilir
ve bütün ülke kralın mülkiyeti kabul edilmektedir.13
Kralın, ritüelleri icra eden ve hukuki iĢlemleri denetleyerek adaletli bir iĢleyiĢ oluĢmasını sağlayan
yardımcıları vardır. Ayrıca kral ülkedeki birçok sorunun
çözümünde baĢvurulan son merciidir. Bu yüzden kralsız
yaĢamak dünyanın sonu veya bir felaket olarak telakki
edilir. E. L. R. Meyerowitz, Orta Gana‟da yaĢayan
Ashanti14 halkının kralını „kutsal Ģehrin kutsal idarecisi‟
biçiminde tanımlamaktadır.15 Ana kraliçe ve halk tarafından seçilen kral, Tanrının dünyevi temsilcisi veya
güneĢin oğlu olarak kabul edilir. Kralın güneĢin kuvvetli
enerjisiyle dolu olan ruhu, devleti kutsal kılan bir güçtür
ve bu güç aynı zamanda insanlar için yaĢam kaynağıdır.
Kral kendisini güneĢin oğlu olarak tanımlayarak, kendisinin dünyanın merkezi olduğunu ve her Ģeyin kendisinin
etrafında döndüğünü düĢünür.16
Afrika‟daki bütün topluluklarda kralın tahta çıkıĢı
esnasında mutlaka bir seremoni gerçekleĢtirilir. Ancak
seremonilerdeki uygulamalar ülkeden ülkeye, bölgeden
bölgeye hatta topluluktan topluluğa değiĢebilir. Mesela
12

G. Parrinder, African Traditional Religion, s. 69
Krallığın modern Uganda siyasetindeki rolü için bkz., Cathrine Johannessen,
“Kingship in Uganda: The Role of the Buganda Kingdom in Ugandan Politics”, CMI Working Papers, 2006:8, ss. 1-14.
14
Ashanti halkı için bkz., R. S. Rattray, Ashanti, Clarendon Press, Oxford,
1923.
15
Eva L. R. Meyerowitz, At the Court of An African King, Faber and Faber,
London, 1962.
16
G. Parrinder, African Traditional Religion, s. 69-70
13
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Swazi kraliyet ailesinde doğan her bebek için özenle
hazırlanmıĢ büyük bir kraliyet seremonisi yapılır. Swazi
halkı arasında incwala17 olarak isimlendirilen ve kralın
baĢ aktör olduğu geleneksel ve milli bir seremoni veya
ritüel düzenlenir. İncwala ayinleri, mümkün olduğunca,
Aralık gündönümünden sonra güneĢin kuzeye doğru hareketlenmesiyle ve ayın büyümeye baĢlamasıyla aynı
vakte denk gelir. Geleneksel uygulamaların hakim olduğu
iki gün süren törenlere küçük incwala, kralın topluluğu
birleĢtirici rolünün olduğu ve dört gün süren törene ise
büyük incwala ritüeli denilir. Ġki tören birbirine benzemekle birlikte ilki kısa ve sadedir, ikincisinde ise kral
baĢroldedir.18 Parrinder‟e göre bu ritüel, „turfanda ürün
seremonisi‟ olarak isimlendirilse de temelde, krallığı
güçlendirme ritüelidir.19 Ritüel, kralın, beraberindekilerin
ve destekçilerinin toplumdaki baskın rolüne dikkat çekmesi açısından önemlidir.
Afrika topluluklarında kralların ölüm töreni ve yenisinin tahta çıkıĢıyla ilgili olarak ayrıntılı uygulamalar göze
çarpar. Bu uygulamalar kralların kutsallığını ve
yüceliğini ortaya koyması açısından dikkat çekicidir.
Mesela Afrika kıtasının doğu kesiminde yer alan Uganda‟da merhum kralın baĢ danıĢmanı, yeni kral adayına
tahta çıkarken uygulaması gereken bütün hususları
Swazi topluluğunca gerçekleĢtirilen incwala ritüeli hakkında ayrıntılı bilgi
için Ģu eserlere bakılabilir: H. Kuper, “A Ritual of Kingship among the Swazi”,
1944, Africa, XIV, s. 230-256; H. Kuper, An African Aristocracy: Rank among
the Swazi, Oxford University Press, London, 1947; M. Gluckman, Rituals of
Rebellion in South-East Africa, Manchester University Press, 1954; M.
Gluckman, Order and Rebellion in Africa, Cohen & West, London, 1963; B.
A. Marwick, The Swazi, Cambridge University Press, 1940.
18
T. O. Beidelman, “Swazi Royal Ritual”, Africa: Journal of the International
African Institute, Vol. 36, No. 4 (Oct. 1966), s. 373-405.
19
G. Parrinder, African Traditional Religion, s. 72-73
17
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ayrıntılı biçimde anlatır. Kralın tahta oturmasından sonra,
yine danıĢman, yeni kralın baĢlarında olduğu, ona saygı
duymaları, hürmet göstermeleri, onun sözlerine riayet
etmeleri ve onun için savaĢmaları konusunda halkı da
tembihler.20
Afrika‟da yaĢayan birçok halk gibi Swazi halkı da insanların doğal bir Ģekilde öldüğüne inanmaz. Bu inanıĢ
sadece krallar için değil aynı zamanda sıradan halk için
de geçerlidir. Swazi kralı güçlü ve sağlıklı olmalı, ölümle
ilintili her Ģeyden uzak olmalıdır. Kralın üzgün ve
sağlıksız olması halkı da güçsüz ve sağlıksız kılar. Kralın
selefinin evinde oturması asla uygun değildir. Bu yüzden
yeni kral için yeni bir ev inĢa edilir. Yeni kral, eski
kralın cesedine dokunmaz ve birkaç gün yas tutar. Kralın
ölümü sadece ana kraliçe ve birkaç yakın görevli tarafından bilinir ve yerine halefi geçinceye kadar halktan
gizlenir. Bu süre içerisinde, kralı merak eden ve görmek
isteyen halka, kralın önemli iĢlerle meĢgul olduğu
söylenir. Kralın cesedi geceleyin ilk evlendiği eve
götürülür ve kral adayına haber verilinceye kadar ceset
orada bekletilir. Aynı zamanda ölünün ruhunu mutlu
etmek, kötülükleri def etmek için sığırlar kesilir. Kesilen
hayvanların özellikle siyah renkli olmasına dikkat edilir.
Kralın cesedi siyah bir öküz derisine sarılır. Zifiri karanlık bir gecede kabile liderleri, ülkenin değiĢik yerlerinden
gelen temsilciler ve insanlarla kralın cesedi kraliyet
mağarasına taĢınır. Ceset canlı bir siyah keçi ve kralın

20

G. Parrinder, African Traditional Religion, s. 73-74.
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kullanacağı Ģahsi eĢyalarla birlikte gömülür.21 Bu olayı
müteakiben yaklaĢık üç yıl yas tutulur.22
Ashanti halkı, krallarının öldüğünü kabullenmek
istemez ve onun baĢka bir yere gittiğine inanırlar. Bu
inançla iliĢkili olarak asla „kral öldü‟ Ģeklinde bir cümle
kurmazlar. Hatta bunu ima edecek söylemlerden dahi
uzak dururlar.23 Dolayısıyla kralın öldüğünü ifade etmek
için karmaĢık bir takım sözler veya deyimler kullanılır.
Bunlara en yaygın örnek olarak, “Ģimdi gecedir, ev
yıkıldı, kudretli ağacın kökü söküldü, dağ çöktü, gök
kubbeye gitti, semaya yükseldi” gibi ifadeler sayılabilir.24
Ölümsüzlük arzusu ve toplumun liderinin ölümle
iliĢkilendirilmesindeki olumsuzluklar kralın canlı fiziki
biçimini aslına uygun Ģekilde muhafaza etmek için muhtelif mumyalama tekniklerinin geliĢtirilmesine yol
açmıĢtır.25 Kral yaĢadığı süre içerisinde yarı-tanrı veya
tanrının topluluk içerisindeki temsilcisi olarak kabul
edilir ve öldükten sonra da tanrı derecesine yükselerek
kabile ve kraliyet ataları arasındaki hiyerarĢik sıralamada
yerini alır. Ölümünden sonra da onun krallığını
sürdürdüğü var sayılır. Bundan dolayı, görünmez âlemde
onun güç ve kudretini arttırmak için insanlar kurban
olarak sunulur. BeĢeri kurbanlar aracılığıyla bu dünyada
yaĢayan aile bireylerinin ve kabile liderlerinin mesajları
görünmez âlemdeki krala ulaĢtırılmıĢ olur. Böylelikle bu
21

H. Kuper, An African Aristocracy: Rank among the Swazi, Oxford University Press, London, 1947; T. O. Beidelman, “Swazi Royal Ritual”, s. 373-405.
22
G. Parrinder, African Traditional Religion, s. 75
23
Bu durum, Afrika‟nın büyük bir bölümünde yaygın bir gelenek olarak
yaĢatılmaktadır.
24
G. Parrinder, African Traditional Religion, s. 76
25
Mumyalama tekniklerinin Mısır‟dan ilham alınıp alınmadığı konusunda
tartıĢmalar vardır.
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dünyadan ayrılmıĢ kralın, çocukları, aile bireyleri, maiyetindekiler ve halkı üzerindeki yardım ve lütfu teminat
altına alınmıĢ olur.26
ii- Kraliçe
Afrika topluluklarında kralın sahip olduğu önem, bir
bakıma etrafındakilerin de önemli addedilmesinin yolunu
açmıĢtır. Ancak bazı topluluklarda kral ve kraliçe bir çift
kabul edilmesinden ötürü kraliçe, toplumda kraldan ötürü
değil bizzat çiftin bir tarafını oluĢturmasından ötürü
önemli kabul edilir. Aynı zamanda kraliçe, kralın iĢlerini
baĢarılı bir Ģekilde sürdürmesinin teminatı kabul edilir.27
Kraliçelerin sahip oldukları konumlarını sürdürmeleri
büyük ölçüde yaĢam süreleriyle iliĢkilidir. Onlar kralın
eĢi olduktan ölünceye kadar unvanlarını ve topluluk içerisindeki önemli rollerini sürdürürler. Bazı kraliçelerin bu
yüzden yıllar boyunca iktidarda kaldıkları görülür. Bunlar
arasında en önemli örneği Afrika‟nın güney kısmında
yaĢayan Lobedu/Lovedu28 kraliçeleri oluĢturur. Onlar
uzun ömürlü olmaları nedeniyle, baĢa geçen kraliçe sayısı
çok sınırlı sayıda olmuĢtur.29 Kraliçe gündelik rahatsızlıklardan ve salgın hastalıklardan uzak olmalıdır.

26

G. Parrinder, African Traditional Religion, s. 76-77.
Afrika‟da son yıllarda kadınlar dikkat çeken görevler üstlenmiĢlerdir. Bu
konuda bkz., Josephine Dawuni and Alice Kang, “Her Ladyship Chief Justice:
The Rise of Female Leaders in the Judiciary in Africa”, Africa Today, Vol. 62,
No. 2 (Winter 2015), ss. 45-69.
28 28
Lobedu veya Lovedu topluluğu ayrıntılı bilgi için bkz., E. Jensen and J. D.
Krige, The Realm of a Rain-Queen: A Study of the Pattern of Lovedu Society,
London: Oxford University Press, 1943.
29
Son 220 yılda toplam sekiz kraliçe iktidarda bulunmuĢtur. Bazı kraliçeler 4060 yıl iktidarda kalmıĢtır.
27
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Lovedu halkı arasında yağmur yağdırmakla da görevli
kabul edilen kraliçelere çok fazla önem atfedilir. Hatta
halk, onların ölümünü kabullenmek istemez. Kraliçe
öldüğü zaman cansız bedeni sığır derisine30 sarılarak
dikey pozisyonda derin bir mezara gömülür. Cesedin baĢı,
çürüme tamamen gerçekleĢinceye kadar kapatılmaz. Yüzünün,
kuzeye dönük vaziyette gömülmesine dikkat edilir. Çünkü
kuzey, ataların bulunduğu yön kabul edilir. Kraliçenin cansız
bedeniyle birlikte bir kabın içerisinde bir miktar su, meĢale,
paspas ve tespih taneleri de gömülür. Bunlar kraliçenin öte
dünyaya geçiĢi sürecinde iĢine yarayacak temel ihtiyaç malzemeleridir. Bu eĢyalara eski dönemlerde ayrıca bir de erkek
cesedi ilave edilirdi. Bu kiĢinin ölmüĢ kraliçeye öteki dünya
yaĢamında yardım edeceği inancı yaygındır. Cenaze merasiminden sonra bir yıllık yas süresi vardır. Bu sürenin sonunda
yeni kraliçe seçilmek üere halk davet edilir ve seçilen kimse
kraliçe makamına geçerek31 eski kraliçenin yetki ve görevlerini üstlenir.

II- ġefler
Afrika halkları arasında önemli rollere sahip kiĢilerin
baĢında kabile Ģefi gelmektedir.32 Kabile Ģefi topluluktaki
iĢlevi açısından hem dünyevi hem de manevi sorumluluklar üstlenmektedir. Kabilenin Ģefi, dini ve geleneksel
uygulamalar açısından din adamı ve sihirbaz33, toplumu
idare ve tartıĢmaların çözümü yönüyle yönetici ve
hukukçu, toplumun güven içerisinde yaĢamasını temin
Kraliçenin bedeninin elbiseye sarıldığı yönünde açıklamalar da vardır.
G. Parrinder, African Traditional Religion, s. 67-74
32
ġef, “yetki ve sorumluluğu olan, yöneten kimse” anlamına gelmektedir.
Türkçe Sözlük, s. 1854.
33
Afrika toplumunda sihir uygulamasının geri planı ve iĢleyiĢi için bkz., Dale
Wallace, “Rethinking Religion, Magic and Witchcraft in South Africa: From
Colonial Coherence to Postcolonial Conundrum”, Journal for the Study of
Religion, Vol. 28, No. 1 (2015), ss. 23-51.
30
31
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etmesiyle bir komutan ve halkının temel beslenme ihtiyaçlarının tedariki hususunda ise bir servet kaynağı
kabul edilir. ġef sadece kabilenin lideri değil aynı zamanda kabilenin toplumsal birlikteliğinin sembolüdür.
Bütün bu nitelikleriyle o, toplumu idare eden kiĢiler
arasında güç ve otoritenin en önemli sahibi olarak bilinir.34
Kabile Ģefi, bütün toplumsal aktivitelerin merkezinde
yer alır.35 Törenler, kutlamalar, festivaller merkezi bir
figür olarak onun etrafında ve bilgisinde gerçekleĢir.
Dolayısıyla o, kutsal bir kiĢi varsayıldığı için eğitimlieğitimsiz bütün insanlar onun önünde tam bir bağlılık ve
teslimiyetle eğilerek veya diz çökerek saygı ve hürmetlerini sergilerler. G. Parrinder eğitimli insanların Ģefe olan
saygılarını göstermeleri bağlamındaki gözlemini “Bir gün
Nijerya’da Ife halkının şefiyle birlikteyken, Avrupai tarzda elbiseler giymiş iki genç geldi ve şefin önünde yere
kapandılar.”36 Ģeklinde aktarmaktadır.
Bununla beraber Afrika‟nın bazı Ģehirlerinde eğitimli
birçok insanın Ģefin önünde eğilmedikleri hatta ayakkabılarını Ģeften önce çıkardıkları görülmektedir. Bu
durum modern zamanlarda birçok geleneğin değiĢimine
önemli bir örnek var sayılmaktadır.37 Demokratik seçimÖrnek oluĢturması açısından Güney Afrika‟daki Bantu topluluğu için kabile
Ģefinin rolü çok önemlidir G. Parrinder, African Traditional Religion, s. 68, 77.
35
ġeflerin toplumdaki rollerine dair bir örnek için bkz., Paul S. Landau,
“Preacher, Chief and Prophetess: Moruti Seakgano in the Ngwato Kingdom,
East-Central Botswana”, Journal of Southern African Studies, Vol. 17, No. 1
(Mar., 1991), ss. 1-22.
36
G. Parrinder, African Traditional Religion, s. 77.
37
Afrika topluluklarında geleneksel yaĢam tarzındaki değiĢim ve dönüĢümler
için bkz., John S. Pobee and Emmanuel H. Mends, “Social Change and African Traditional Religion”, Sociological Analysis, Vol. 38, No. 1 (Spring,
1977), ss. 1-12; John Pobee, “Aspects of African Traditional Religion”, Socio34
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lere geçilmesiyle beraber geleneksel otoritenin çöküĢü ve
merkezi yönetim biçiminin benimsenmesi, Avrupa hukuk
sisteminin adapte edilmesi, tüccar sayısının ve ticari aktivitenin artması, Ģehirlerin geliĢmesi gibi etkenler eski
yönetim sisteminin değiĢimini ve dönüĢümünü beraberinde getirmiĢtir.38 Bu da doğal olarak bazı topluluklardaki
Ģeflerin güç ve otoritesinin zayıflamasına yol açmıĢtır.
Bütün bunlara rağmen bazı seremoniler eski canlılığını
korumaya devam etmektedir.
Afrika topluluklarında yöneticilerin ve idareci sınıfın
sahip olduğu ayrıcalıkların yanı sıra riayet etmek zorunda
oldukları bir takım kurallar vardır. Kabile Ģefleri, insanı
bıktırıcı ve idareciliği çekilmez kılan birçok tabu ile muhataptırlar. Yöneticiler ve idareciler hiçbir ayrıma tabi
tutmaksızın kendilerine gelen her kiĢiyi her konuda
dinler. Vakitlerinin büyük çoğunluğunu almasına rağmen
onların sıkıntılarına ve sorunlarına çözüm üretmeye ve
isteklerini makul ölçüde karĢılamaya çalıĢırlar. Kabile
Ģefi, temizlenme ve arınma ayini gibi dini uygulamaların
yanı sıra savaĢ ritüelleri gibi büyük seremonilerde topluluğun bilge kiĢisi olarak kabile yaĢamında önemli bir rol
oynar. Topluluklarda Ģefin lider olduğu yönetici sınıfın
yanında danıĢma amacıyla kurulmuĢ yaĢlılar konseyi de39
bulunmaktadır.
Toplumsal yaĢam bütün üyeleriyle birlikte dikkate
alındığında Ģefin ve kralın kiĢiliğinde mistik tezahürlerin
sezilebilmesi hiç de zor değildir. Çünkü kabile Ģefinin
tamamıyla seküler bir yönetici olmadığı bilinmektedir.
logical Analysis, Vol. 37, No. 1 (Spring, 1976), ss. 1-18; Ifi Amadiume, Reinventing Africa: Matriarchy, Religion and Culture, Zed Books, London, 1997.
38
G. Parrinder, African Traditional Religion, s. 78.
39
G. Parrinder, African Traditional Religion, s. 77-79.
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Zira onun çevresi kutsalla sarılmıĢ durumdadır. ġefin
geleneklere uygun olmayan bir takım davranıĢlar sergilemesi, üst yetkililerce görevden uzaklaĢtırılmasına yol
açabilir. Böyle bir değiĢim, mistik değerler üzerine kurulu olan krallık makamını etkilemez. Merkezi yönetimin, idarecilik niteliklerini haiz olmayan, liderlik ehliyetinden yoksun olan, toplumsal normlara uygun
düĢmeyen vasıflara sahip, kötü bir Ģöhretle tanınan ve
gelenek-görenekten uzak birisi Ģefliğe aday göstermesi
durumunda halk tepki göstererek ve böyle birisinin Ģef
olmasının uygun ve mümkün olmadığını dile getirir.
Çünkü böylesi uygunsuz bir insanın Ģef olması halinde
yağmur yağmayacağına, topraklarında ürün yetiĢmeyeceğine, kadınların hamile kalamayacağına; bunlardan
dolayı kuraklığın, verimsizliğin baĢlarının belası
olacağına ve nesillerinin tükenmesine yol açacağına
inanırlar.40 Tabiat kurallarına uygun olmayan davranıĢlar
ve tercihler tabiat dıĢı sıkıntı ve dertlere yol açar.41 Bundan ötürü Afrika toplulukları, tabii düzen ve iĢleyiĢin
bozulmasının insan yaĢamını doğrudan etkilediğine
inanır.
III- Bilgeler
Afrika topluluklarında kral, bir çift olarak kral-kraliçe
ve kabile Ģefleri toplumsal yapının barıĢ ve huzur içerisinde ve istikrarlı bir Ģekilde varlığını sürdürmesinin teminatıdır. Onlar hem dünyevi iĢleyiĢin hem de manevi uygulamaların baĢ aktörü konumundadır. Ancak onların
görev ve sorumlulukları daha ziyade toplumun dünyevi
Din ve sağlık üzerine bir çalıĢma için bkz., Laura M. Gaydos, vd., “An
Emerging Field in Religion and Reproductive Health”, Journal of Religion and
Health, Vol. 49, No. 4 (December 2010), ss. 473-484.
41
G. Parrinder, African Traditional Religion, s. 28.
40
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huzurunun sağlanması açısından dikkat çekmektedir.
Toplumun manevi ihtiyaçlarının yürütülmesi bağlamında
idarecilere yardımcı konumunda değiĢik uzmanlık alanlarına sahip bilgeler bulunmaktadır. Bunlar toplumun
gelenek-görenek, örf-adetlerin sürdürülmesi, bazı hastalıkların tedavisi, karĢılaĢılan sıkıntıların çözülmesi ve
gelecekle ilgili haberler vermesi gibi konularda insanlara
yardımcı olmaktadırlar.
i- Din Adamı
Afrika topluluklarına ait yerel tapınaklardaki din
adamları, genel olarak ritüellerin yapılması ve sunumların
Tanrıya takdim edilmesiyle görevlidir.42 Din adamları
görev ve sorumluluklarını layıkıyla yerine getirebilmek
için ciddi ve disiplinli bir eğitim sürecinden geçmek zorundadırlar.43 Eğitim sürecinde genel ahlak ilkelere uyma
ve yeme-içme kuralları dikkat çekicidir. Özellikle sert bir
zeminde uyumak ve çok az yiyecek tüketerek kendilerini
terbiye etmeleri eğitim sürecinin önemli yönleri arasında
sayılır. Disiplinli ve ciddi eğitim sürecinde din adamı
adayları ilahi ilhamı bizzat tecrübe ederek kendilerini
içsel bir olgunluk44 seviyesine ulaĢtırmaya çalıĢır.45
Din adamları genellikle, kutsal kabul edilen ve çokça
tercih edilen bir renk olan beyaz elbiseler giyerler.
Afrika topluluklarında Tanrı anlayıĢı ve Tanrıya yapılan sunumlar hakkında
bkz., Shafiul Islam & Didarul Islam, “African Traditional Concept Of God: A
Critical Analysis”, Green University Review of Social Sciences, Volume 02,
Issue 01, June-2015, ss. 1-18.
43
Afrika‟da din-eğitim iliĢkisi için bkz., Amy Stambach, “Education, Religion,
and Anthropology in Africa”, Annual Review of Anthropology, Vol. 39 (2010),
ss. 361-379.
44
Tanrısal ilhamı tecrübe etmeye dönük uygulamalar nedeniyle Hintli bir azize
benzetilmektedir.
45
G. Parrinder, African Traditional Religion, s. 101.
42
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Bununla birlikte az da olsa mavi renkli elbiseler de tercih
edenler bulunmaktadır. Din adamlarından bazıları vücutlarını beyaz ve kırmızı tozla boyarlar, saçlarını ilginç ve
dikkat cezbeden biçimlerde tıraĢ ederler. Ayrıca boyunlarına muska ya da nazarlık takarlar, sembolik anlamlar
taĢıyan süs eĢyaları ve takılar kullanırlar.46 Din adamları
halkı bilgilendirme amacıyla gezgin bir vaiz olarak bütün
toplumu ziyaret ederek hem topluma dini konuları anlatırlar hem de onların sorularına cevaplar verirler.47
Afrika topluluklarında kadınların birçok yeteneğinden
söz edilir. Bu yeteneklere bağlı olarak onların faaliyet
alanları da oldukça geniĢtir. Kadınların faal oldukları
alanlardan bir tanesi de dini uygulamalardır.48 Kadınlar
tapınaktaki dini iĢlerin organizasyonunda en az erkekler
kadar becerikli ve baĢarılıdırlar.49 Hatta onların bazı topluluklarda dinsel törenleri yönetebilme liyakatine sahip
oldukları ve bu görevi baĢarı ile yerine getirdikleri de
ifade edilmektedir.

Ancak bunun tam aksine oldukça sade bir görünüĢü benimseyen din adamları
da bulunmaktadır. Çünkü süslü giyim tarzının ve abartılı takıların Tanrı
tarafından hoĢ karĢılanmadığını düĢünürler. G. Parrinder, African Traditional
Religion, s. 101.
47
Vaizler hakkında Ģu çalıĢmaya bakılabilir: Paul S. Landau, “Preacher, Chief
and Prophetess: Moruti Seakgano in the Ngwato Kingdom, East-Central Botswana”, ss. 1-22.
48
Kadınların dini uygulamalardaki rolleri için bkz., Paul S. Landau, “Preacher,
Chief and Prophetess: Moruti Seakgano in the Ngwato Kingdom, East-Central
Botswana”, ss. 1-22.
49
G. Parrinder, African Traditional Religion, s. 100-102; G. Parrinder, West
African Religion, The Epworth Press, London, 1961, s. 75.
46
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ii- Aktar Hekimler
Aktar kelimesi sözlükte “baharat ve güzel kokular satan kimse, bunların satıldığı dükkan”50 biçiminde
tanımlanır. Ancak biz burada aktar sözcüğünü aynı zamanda Ģifalı bitki yapraklarını ve köklerini bilen ve bunları insanların tedavisinde kullanan kimseleri de
kapsayacak Ģekilde geniĢ bir bağlamda kullanacağız. Zira
Afrika toplulukları arasında tabiatta hangi bitkinin hangi
hastalığa deva olduğunu bilen ve hastalıklar için bitki
karıĢımlarından ilaçlar üreten aktar hekimler vardır. Onlar Ģifalı bitkilerin yanı sıra zararlı ve zehirli bitkiler konusunda da uzmandır ve bu konudaki bilgileriyle insanlara yardımcı olurlar. Bu yüzden Ģifalı bitkileri tanıyan ve
onları özel karıĢımlarla tedavi tekniğine kullanan, zararlı
bitkiler konusunda insanlara rehberlik eden kimseler
toplumda bilge kiĢi kabul edilir. Bu bilgeler sadece
erkeklerden oluĢmamakla birlikte bunlar arasında dikkat
çekici oranda kadın da vardır.51
Afrika toplumsal yaĢamında önemli bir yere sahip
olan aktar hekimler genellikle “bitki uzmanı” olarak isimlendirilir. Onlar bitki köklerinin, kabuklarının, yapraklarının ve meyvelerinin hangi hastalığa Ģifa olacağı
hakkında derin bilgiye sahiptir. Onların sahip olduğu
bilgi çok değerlidir ve herkes tarafından bilinmez.
Dolayısıyla bilginin gizlilik içerisinde nesilden nesile
aktarımı söz konusudur. Aktar hekimler değiĢik bitkilerin
nitelikleri hakkında hem önceki nesillerden edindikleri

50

Türkçe Sözlük, s. 60

Susan J. Rasmussen, “Only Women Know Trees: Medicine Women and the
Role of Herbal Healing in Tuareg Culture”, Journal of Anthropological Research, Vol. 54, No. 2 (Summer, 1998), ss. 147-171.
51
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hem de yaĢamları neticesinde kazandıkları tecrübe ve
bilgi birikimleri üst düzeydedir.
Aktar hekimler tedavi tekniğinde kullandıkları bazı
malzemeler açısından kâhinlere benzetilmektedir. Çünkü
bazı aktarların bitki kökleri, kabukları, yaprakları ve
meyvelerinin yanı sıra muhtelif bitki yağlarını, hayvan
dıĢkılarını, bazı hayvanların derisi ve kemiklerini, ölmüĢ
böcek çeĢitlerini tedavi amaçlı kullandıkları belirtilmektedir. Bilim adamlarınca yanlıĢ olduğu iddia edilse
de Afrikalılar, modern Batı tıbbının tedavi edemediği
birçok hastalığı kendi toplumlarındaki aktar hekimlerin
tedavi edebildiğini iddia ederler.52
iii- Kâhinler
Afrika toplumsal yapısında önemli roller üstlenen ve
bütün kıtada oldukça yaygın olan bir diğer grup ise, sık
sık falcılarla ve din adamlarıyla iliĢkilendirilen
kâhinlerdir.53 Kâhinler gizemli teknikler vasıtasıyla muhtelif nesneleri kullanarak, tecrübi birikimleri sayesinde
problemlere çözüm üretmeye çalıĢan ve kıtlık, kuraklık,
sel, salgın hastalık gibi muhtemel felaketleri tahmin edebilme yeteneğine sahip kimselerdir. Onlar sahip oldukları
bu niteliklerden ötürü uzman veya bilgili insan kabul
edilir ve “gizemlerin babası” olarak isimlendirilir.
Kâhin adayı, tıpkı din adamları gibi, disiplinli ve ciddi
bir eğitim sürecinden geçer. Adaylar hastalıkları tedavi
Afrika toplulukları içerisinde uzun yıllar geçiren Parrinder‟e göre, ilaçların
büyük çoğunluğu ishal ve karın ağrıları içindir. G. Parrinder, African Traditional Religion, s. 105-106; G. Parrinder, World Religions: From Ancient
History to the Present, Ed., Fact on File Publication, New York, 1983, s. 21.
53
Kâhin Türkçe sözlükte “Doğaüstü yollardan gizli, bilinmeyen Ģeyleri,
geleceği bilme iddiasında bulunan kimse.” Ģeklinde tanımlanmaktadır. Türkçe
Sözlük, s. 1035.
52
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tekniğini öğrenmek amacıyla uzman ve tecrübeli birisinin
yanında en az üç en fazla yedi yıl süren bir eğitim
almalıdır. Eğitim sürecinde bütün kurallara istisnasız
uymak zorundadır.54 Bu süre zarfında fiziksel temizliği,
ilaçları hazırlama tekniğini, ritimli biçimde dans etmeyi,
salgın hastalıkların önlenmesi için alınacak her türlü tedbiri ve hastalıkların yok edilmesinde gerekli olacak
ilaçları detaylı bir Ģekilde öğrenirler. Afrika toplulukları
arasında gözlemlerde bulunan araĢtırmacılardan Parrinder‟e göre kâhinlerin çoğu zeki ve akıllı olmasının
yanı sıra insanların tavır ve davranıĢlarını okuyabilme ve
olayları muhakeme edebilme yeteneğine de sahiptir.55
Kâhin, Afrika‟da bir bölgede ortak yaĢam sürdüren
grubun veya köy ve kasabanın hikmet sahibi ve bilgili
insanıdır. O, toplumsal yaĢamının her safhasında
danıĢılan önemli bir kiĢidir. Kâhinler zeki olmalarından
ötürü ayrıca insanların geçmiĢi hakkında bilgi sahibidirler
ve bu sayede insanların geleceğini de tahmin edebilmektedir. Bu iĢlem esnasında muhtelif kemik türlerini
ve sert kabuklu yiyecekleri kullanırlar. Kâhinlerin insanların geleceği hakkında doğruluğu muhtemel bilgiler
verebilmelerinin temelinde (i) kiĢilerin karakterini
bilmeleri, (ii) kiĢilerin hal, tavır ve tutumlarını analiz
yeteneği, (iii) kendisine insanlar hakkında ulaĢan dedikodular56 (iv) tecrübi birikim yer almaktadır.
Amy Stambach, “Education, Religion, and Anthropology in Africa”, ss. 361379.
55
G. Parrinder, African Traditional Religion, s. 104.
56
Kahinlerin toplumdaki rolleri hakkında Parrinder‟in Ģu eserlerine bakılabilir:
G. Parrinder, African Traditional Religion, s. 103-104; G. Parrinder, West
African Religion, s. 75-79 ve 137-144; G. Parrinder, African Mythology, Peter
Bedrick Books, New York, 1986, s. 84-85; G. Parrinder, The World‟s Living
Religions, Pan Books, London, 1977, s. 138.
54
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iv- Büyü Bozucu Hekimler
Afrika‟daki toplulukların gündelik hayatlarında önemli addedilen bir diğer grup ise büyü bozucu hekimlerdir.
Onlar toplumun bütün üyelerince tanınır ve onlara bütün
herkes büyük saygı ve hürmet gösterir. Bu kimseler için
kullanılan „büyücü hekimler‟ sözcüğü ilk anlamda insanlara „büyü yapan kimseler‟ gibi bir anlam içerebilir.57
Ancak onlar, tam aksine, büyü söken yani büyüleri bozan
veya yok eden bilge insanlardır. Bu tür hekimler manevi
olarak kötü büyülerin etkisinde kalan kiĢileri tedavi ederler. Aynen kâhinler gibi büyü bozucu hekimler de, bir
takım nesneleri kullanarak hem yapılmıĢ kötü büyüleri
meydana çıkarır hem de gelecek hakkında kehanette
bulunur. Büyü bozucu hekim tedavi tekniklerini art niyetsiz biçimde ve doğru uygulamalıdır. Aksi takdirde uyguladığı tekniğin kendisine zarar verme riski vardır. Büyü
bozucu hekimlerin özel tekniklerle büyü yapan kimseleri,
büyü yapılmıĢ kimseleri ve yapılan büyü türlerini tanıyabildikleri düĢünülür.58
Büyü bozucu hekimlerin eğitimi de tıpkı kâhinlerde
olduğu gibi uzun süreli, disiplinli ve karmaĢıktır.59 Periyotlar halinde eğitim alan adaylar, eğitmenlere belli bir
ücret ödemek zorundadır. Ücret ödeyerek değiĢik periyotlarda yaĢlı üstatlardan ders alırlar. Periyodik dersleri
baĢarılı biçimde tamamlayan adaylar bir üst aĢama olan
Afrika kıtası yıllar boyunca büyücülük uygulamasıyla anılmıĢtır. Kıtadaki
topluluklardan birisi hakkında yapılmıĢ örnek bir araĢtırma için bkz., Julie
Parle, “Witchcraft or Madness? The Amandiki of Zululand, 1894-1914”,
Journal of Southern African Studies, Vol. 29, No. 1 (Mar., 2003), ss. 105-132.
58
Büyü yapan kimselerin gözlerinin renkli ve yüzlerinde sert tüylerin olduğu
ifade edilir. G. Parrinder, African Traditional Religion, s. 106-107.
59
Amy Stambach, “Education, Religion, and Anthropology in Africa”, ss. 361379.
57
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gizemli bilgileri öğrenmek için uzmanların eğitim
halkalarına dâhil olurlar. Aday bu süreçte tedavi
tekniğinde iĢine yarayacak olan ilaçların ve merhemlerin
hazırlanıĢını ve kullanılıĢını öğrenir. Eğitimin en önemli
aĢamasını ise büyünün nasıl keĢfedileceği ve olası
büyüsel saldırılarına karĢı kendisini nasıl koruyacağını
öğrenmesi oluĢturur.
Orta kuzey Afrika‟daki Kongo bölgesinde yaĢayan
Azande/Zande halkında büyü bozucu hekimler genelde
erkektir.60 Onlar arasında karĢılıklı yardımlaĢmalar
vardır. Büyü bozucu hekimler, bir büyü sökümü seansında davullar eĢliğinde dans ederek cezbe haline ulaĢır.
Dans ederken izleyicilerin sordukları soruları düĢünme
fırsatı bulur. Aklına uygun bir cevap geldiğinde durur ve
uzaktan gelen bir ses havasında cevap verir. BüyülenmiĢ
insanların bedenlerinin kötü güçlerin etkisi ve egemenliği
altına girdiği düĢünülür. Hekim, büyünün etkisi altında
kaldığı düĢünülen kimseyi büyülerin etkisinden temizlemeyi hedefler. Böylelikle hastanın manevi olarak arındığı
ve ruhunun yenilendiği var sayılır. Hekimlerin insanları
aldatmaya dönük bir niyet ve teĢebbüsleri yoktur. Onlar,
toplumdaki hasta insanların özellikle de akli dengesi yerinde olmayan hastaların yararına61 olacak uygulamalar
yaparlar.

Azande halkı arasında yaygın olan sihirsel ve büyüsel uygulamalar için bkz.,
E. E. Evans-Pritchard, Witchcraft, Oracles and Magic Among the Azande,
Oxford University Press, Oxford, 1963; E. E. Evans-Pritchard, The Zande
Trickster, Clarendon Press, Oxford, 1967.
61
G. Parrinder, World Religions, s. 21; G. Parrinder, African Traditional
Religion, s. 106-109; G. Parrinder, African Mythology, s. 91; G. Parrinder, The
World’s Living Religions, s. 140.
60
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v- Medyumlar
Medyumlar62, Afrika toplumsal yaĢamında dikkat
çekici bir öneme sahiptir. Büyü bozucu hekimlerin
aksine çoğunluğu kadın olan medyumlar, tapınakta insanlara rehberlik ederler. Bu yüzden onlar, din adamlarıyla yakın bir iliĢki içerisindedirler. Bazı
medyumlar bir din adamının emri altında danıĢman
olarak çalıĢırken, bazıları da bağımsız olarak çalıĢır.
Onlar, rehbere ihtiyaç duyan kiĢilere, transa geçmek
suretiyle uygun biçimde yardım etmeyi amaçlar.
Medyum adayı da tıpkı din adamı, aktar hekim, kâhin
ve büyü bozucu hekim adayı gibi, büyük zorluk ve
sıkıntılara göğüs gererek disiplinli bir eğitim sürecinden geçer.63 Batı Afrika‟da özellikle Dahomey‟de64
göreve yeni baĢlayacak medyumlar teorik eğitimlerin
yanı sıra pratik olarak da kendilerini geliĢtirmek zorundadır. Onlar, “kült evleri” olarak isimlendirilen
toplu eğitim merkezlerinde manevi eğitim sürecini
tamamlamak için aylarca inzivaya çekilirler. Medyum
adayları kült evlerindeki eğitimler sayesinde yeni bir
kiĢiliğe kavuĢarak ve farklı bir isim alarak kendilerine
özgü yeni bir yaĢam tarzı kazanırlar. Bu süreden itibaren yeni bir dil ve yeni isim kullanmaya baĢlarlar.
Böylelikle gerçek yaĢamın yeniden baĢladığını ifade
Medyum sözlükte “Ruh ötesi iletiĢim kurma deneylerinde, ruhlarla insanlar
arasında aracılık ettiğini ileri süren kimse.” biçiminde tanımlanır. Türkçe
Sözlük, s. 1361.
63
Amy Stambach, “Education, Religion, and Anthropology in Africa”, ss. 361379.
64
Afrika kıtasının batı kısmında Benin Körfezi kıyılarında 1600‟den 1894
yılına kadar varlığını sürdüren krallıktır. Melville J. Herskovits, Dahomey: An
Ancient West African Kingdom, Northwestern University Press, Evanston,
1967.
62
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ederler. Genellikle baĢlangıç aĢamasında kullandıkları
ifadeler ve anlatım tarzları pek net bir Ģekilde anlaĢılmaz. Ancak transa geçmeye dönük pratik yapmaya devam ettikçe ve uzmanlaĢma sürecine doğru
girdikçe verdikleri mesajların anlaĢılırlık ve tutarlılık
seviyesi artıĢ gösterir.
Medyumlar sahip oldukları özgüven neticesinde bazen
kendilerini toplumun tanıdığı bir kahraman savaĢçıya
benzeterek dikkat ve ilgi çekmeye çalıĢır. Medyumlara
özgü süs, takı ve alametleri taĢıyan gösteriĢli kıyafetler
giyerler. Bunların yanı sıra değiĢik bitkilerden ve hayvan
tüylerinden yapılmıĢ bilezik ve gerdanlık takarlar.
Bölgede gözlemler yapan araĢtırmacılar, gösteriĢli ve ağır
gerdanlıklar, deniz salyangozu kabuğundan yapılmıĢ
muhtelif biçimli kolyeler, bitki yaprak ve köklerinden
yapılmıĢ rengârenk süsler, kahraman savaĢçılara benzeyen giyecekleri ve teçhizatlarıyla, medyumların
oldukça etkileyici ve dikkat çekici olduklarını ifade ederler.65 Böylelikle medyumlar toplumun önemli ve gözde
bir Ģahsiyeti konumunu üstlenerek, trans ayinleri
sayesinde bireylere hayatın iĢleyiĢi konusunda yardımcı
olmaya çalıĢır.

65

G. Parrinder, African Traditional Religion, s. 102-103; G. Parrinder, West
African Religion, s. 75.
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GĠRĠġ
Abbâsîler devrinde hicrî 3. asırda yaĢamıĢ, 203/818
senesinde Ġran‟ın Tüster Ģehrinde doğup 283/896
senesinde Basra‟da vefat etmiĢ olan Sehl b. Abdullah etTüsterî,2 tasavvuf ve iĢârî tefsir tarihinde önde gelen
simalardan biri olması yanısıra, Sühreverdî el-Maktûl‟e
göre gerçek anlamda hakîm ve filozof,3 Bursevî‟ye göre
de hukemâ-i ilâhiyyedendir.4
DüĢünce sistemini ortaya koyacak Ģekilde etraflıca
tetkik edilmeye değer söz ve görüĢlere sahip olan Tüsterî‟nin, nefis, ruh, marifet gibi tasavvufî terimleri zaman zaman tab„ kavramıyla ya da bu kavrama izâfe
ederek anlatması kanaatimizce dikkate Ģâyân bir durumdur. Bu nedenle yazımızda, önemsediğimiz bu konu:

Tüsterî’nin tab‘ ve tabiat anlayışı incelenecektir.

Hayatı hakkında bkz. Ġsfahânî, Ebû Nuaym Ahmed b. Abdullah (ö.430/1038),
Hilyetü’l-Evliyâ ve Tabakâtü’l-Asfiyâ, Mektebetü Hâncı, Beyrut 1405; KuĢeyrî,
Abdülkerîm b. Hevâzin, er-Risâletü’l-Kuşeyriyye, tah. Ma‟rûf Zirîk, Ali
Abdülhamîd Baltacî, Dâru‟l-Hayr, Beyrut 1413/199; Cafer, Muhammed Kemal, mine’t-Türâsi’s-Sûfî liSehli’bni Abdillah et-Tüsterî, Dâru‟l-Maarif, Mısır
1974 (Jaʿfar, Muḥammad Kamāl Ibrāhīm. Min al-turāth al-Tustarī al-ṣūfī:
dirāsa wa taḥqīq. Cairo, 1974–); Mustafa Öztürk, “Sehl et-Tüsterî”, DİA,
36/321.
3
Mahmut Kaya, “Felsefe”, DİA, 12/315; Mahmut Kaya, “ĠĢrâkiyye”, DİA,
23/436.
4
Ġsmail Hakkı Bursevî, Kitâbü’l-Envâr, çev. Naim Avan, Ġnsan Yay., Ġstanbul,
1999, s. 62. Tüsterî‟nin, döneminin felsefe kültürüne âĢinâlığını göstermesi
bakımından, felsefe ve kimya bilgisine sahip Zünnûn Mısrî‟ye talebelik etmesi,
Beytü‟l-hikme gibi merkezlerde felsefî düĢüncenin yoğunlaĢtığı bir devirde
yaĢaması, halkın, kendisiyle tabiata tesir edebileceği yeni bir ilim peşinde (fî
ilmin bedî‘) olduğunu söylemesi, diyânet, tıp, nücûm ve kimya olmak üzere
dörtlü bir ilim tasnifi yapıp bunların handikaplarına değinmesi, akıldan çokça
söz ederek “Allah‟ın zatına sarfedilmediği takdirde akıl Allah düĢmanı olur”
Ģeklinde Sokrat‟tan bir nakilde bulunması gibi hususlar zikredilebilir. Bkz.
Tüsterî, Kelâmü Sehl, Köprülü Kütüphanesi, 727, vr. 36a-b; 63a; 7a, 152a.
2
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Kendisine nisbet edilen Tefsîr ve Kelâmu Sehl gibi eserler baĢta olmak üzere diğer tasavvuf klasiklerindeki
kayıtlara göre Tüsterî‟nin, (  ) ط ب عkökünden tab‘,
tabîat, tabâi‘, tâbi‘, tubiû kelimelerini kullandığını öncelikle belirtmek gerekir. Bu manada birçok Ģeyin tab„ına,
tabiatına temas etmekte, ezcümle insanın, ruhun, marifetin, imanın, halkın, nefsin, cesedin, beĢeriyetin,
hayvanların, Ģeytanların, sihirbazların, iblislerin, meleklerin, aklın, nefsü‟r-rûhun, âhiretin, dünyanın tab„ından,
hatta tab„ın da tab„ından söz etmektedir. O‟nun bunları
hangi bağlamda ve ne anlamda kullandığını izaha
geçmeden önce tab‘ın sözlük ve terim anlamlarını
hatırlayalım.
Tab„/Tabiat Kavramı ve Tüsterî’nin Tab‘ AnlayıĢı
Tab„ sözlükte masdar olarak, “yaratmak, inĢa etmek,
biçim vermek, mühürlemek” anlamlarına gelmektedir.
Tabîat da yaratılıĢ, seciye, yaratılıĢtan gelen aslî yapı”
anlamında kullanılır. Mühürlemek anlamından hareketle
yaratılıĢ veya alıĢkanlıklar yoluyla nefse nakĢedilen temel
yapıyı anlatan bu kelimenin terim olarak “bir varlığı belirleyen özelliklerin tamamını, hareket sağlayıcı güç diye
kabul edilen etkeni, doğuĢtan sahip olunan aslî yapıyı
(fıtrat), bilimsel veya metafizik açıdan ele alınan maddî
dünyayı, hareketin ve onu takip eden sükûnun ilkesini,
kültür ve tekniğin etkisiyle değiĢikliğe uğramamıĢ olan
Ģeyi ve nefsin ilk güçlerinden birini ifade ettiği”
kaydedilmektedir.5 Mâhiyet, öz ve cevher kavramları da
tabiat terimini anlatmakla birlikte tabiatın farkı, varlığın
içsel eğilimlerine ve dinamik yapısına iĢaret etmesidir.

5

ġaban Ali Düzgün, “Tabiat”, DİA, 39/325.
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Ġslam düĢüncesinde varlığı açıklamada deney ve tümevarım yöntemlerini kullanarak tabiata dayalı bir metafizik kurma amacında olan tabiatçı filozoflar, Allah‟ın
varlığını kabul etmekle birlikte nübüvveti ve dini kabule
yanaĢmamıĢlardır.6 Buna mukabil, tab„ ile ilgili düĢüncelerini de Kitap ve Sünnet‟e dayalı olarak geliĢtiren
Tüsterî “Aslolan, tevhîdi ikrar etmektir. (Bu aslın) fer‟i
Hz. Peygamber‟e, ashabına ve (onları) güzelce (izleyen)
tâbiîne iktidâ etmektir. Onlara iktidâ eden ulemadan
(olur)”7 demekte, zikrettiği bu asıllara muhâlefet eden
kimseleri zâtında âlim, fiilinde câhil olarak nitelemektedir. Tüsterî‟nin bu değerlendirmesine sebep olan Ģey
“halkın, kendisiyle tabiata tesir edebileceği yeni bir ilim
peĢinde (fî ilmin bedî„in)”8 oluĢudur.
Tab„ın tab„ını dahi sözkonusu eden Tüsterî, tab„ eden,
yapıcı olan, karakterize eden, Yaradan yani Tâbi„ olan
Allah‟ın tab„ından değil, ahlâkı, sıfatları ve isimlerinden
bahseder. Çünkü Tâbi„ın tabiatı olmaz. O‟na göre halkın
tab„olundukları hilkat, marifetin aslıdır.9 Yani mahlûk

olan tabiat bilgi yüklüdür.
Nitekim Tüsterî‟ye göre kiĢi için Allah, Allah’ın emri,
Allah’ın günleri olmak üzere bilgiye konu olan üç mesele
vardır.10 Allah’ın emri ve Allah’ın günlerinin bilinmesi
Burhan Köroğlu, “Tabiatçılar”, DİA, 39/328.
Tüsterî, Kelâmü Sehl, vr. 36a-b.
8
Sehl b. Abdullah‟ın 200 kadar sözünü Ģerheden ġârih Abdurrahman es-Sicillî,
onun bu sözüyle, insanların ihdâs ettikleri üf‟ûleleri (garip, müstenker amel,
fiil) yani bid‟atlari kastettiği Ģeklinde açıklama yapmıĢtır. Bkz. Tüsterî, Kelâmü
Sehl, vr. 36a-b.
9
Tüsterî, Kelâmu Sehl, vr. 14b
10
Bu üç meselenin birini, ikisini ya da hepsini bilme durumuyla orantılı olarak
Tüsterî, (1) âlim billâh, (2) âlim billâh ve biemrillâh, (3) âlim billâh ve
biemrillâh ve bieyyâmillâh Ģeklinde üç tip âlimden söz eder. Birincisi genel
6
7
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ancak vahiyle mümkün iken Allah meselesi tab„ yoluyla
bilinir.11 AnlaĢılan Tüsterî, marifetü‟t-tab„sız marifetullah kesbedilemeyeceği, fiziksiz metafizik yapılamayacağı düĢüncesindedir. “Nefsini bilen Rabbini bilir”
sözü bu gerçeğin baĢka bir ifadesi olmalıdır.
Dünyanın ve âhiretin ikiĢer ismi olduğunu söyleyen
Tüsterî‟ye göre dünyanın ismi tabiatı bilmek (marifetü‟ttab„), âhiretin ismi ise Allah‟ı bilmek (marifetu‟llâh)
olup dünyada yaĢama arzusu ve âhiret için de azıklanmak
bunların diğer isimlerini oluĢturur.12 Tüsterî‟nin, fizik
bilgisinin sebep ve gerekliliğini yaĢama arzusuna, metafizik bilginin sebep ve gerekliliğini de âhirete hazırlanmaya bağladığı anlaĢılmaktadır.
Tüsterî Ģu ifadeleriyle sanki içgüdüyü anlatmaktadır:
“Dört Ģey: yaĢama arzusu, ölüm korkusu, erkek çocuk
istemek ve evlâdına Ģefkat etmek tab„ın sıfatlarından olup
bunlar için talime ihtiyaç duyulmaz. Çünkü Allah Teâlâ,
tab„ı, kendini bilir, bile bile kendini inkâr etmez, kendini
bilmek için zorlanmaz bir vaziyette yaratmıĢ ve tab„ın
içine, objeleri ayırdedebileceği doğal bir bilgi (eşyayı

temyiz edebileceği bir marifet) yerleĢtirmiĢtir.”13

manada mü‟minler, ikincisi âlimler, üçüncüsü Peygamberler ve Sıddıklardır.
O‟nun üçlü baĢka ilim ve âlim tasnifleri de vardır. Bkz. Tüsterî, Kelâmü Sehl,
vr. 64b-65a; Sicillî, Abdurrahman, eş-Şerh ve’l-Beyân limâ eşkele min Kelâmi
Sehl, Köprülü Kütüphanesi, 727, vr. 169b-170a; Mekkî, Kûtü’l-Kulûb, 1/393
[2/50]; Gazzâlî, Ebû Hâmid Muhammed b. Muhammed b. Muhammed
(505/1111), İhyâu Ulûmiddîn, Dâru‟l-Marife, Beyrut ts, 1/75.
11
Tüsterî, Kelâmu Sehl, vr. 46a.
12
Tüsterî, Kelâmu Sehl, vr. 36a.
13
Tüsterî, Kelâmu Sehl, vr. 36a.
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Yine Tüsterî‟nin dediğine göre tab‘ın dini yani dindarlığı güzel ahlak (mekârimü’l-ahlâk) olup tab‘ için
ma‘kûl olan tab„ın iman etmesidir.14
Tüsterî‟nin dediğine göre “tab„, Tâbi„ın huzurunda
15
durduğu ve zayıfladığı vakit nefis mâlike dönüĢür.”
Yani tabiatın Yaradan‟ın huzurunda vukufu ve zaafı sonrası nefis, mâlik olur.
Tüsterî‟ye, bir çare bulması için, günahından tevbe
edip bir daha onu yapmayan, fakat sonra bu günahı
hatırlayan veya gören ya da duyan, dolayısıyla bu kötü
günahın tadını alan kimsenin durumu sorulduğunda tad
almanın (vicdânu’l-halâvet) tab„dan ileri geldiğini, bunun
beĢeriyet icabı (cesedin/beşeriyetin tab‘ı) olduğunu,
tab„ın kaçınılmaz olup değiĢmeyeceğini söyledikten sonra çözüm yolunu göstermiĢtir.16
Tüsterî‟ye göre kalp Allah‟ın emrine râzı olduğu vakit
organların fiilleri kula zarar vermez. Nitekim Hz.
Peygamber, oğlu Ġbrahim vefat edince ona merhametinden dolayı beĢeriyet tab„ıyla ağlamıĢ, fakat kalbi Al-

lah‟ın takdirine râzı olduğu için organlarının eylemi
ona zarar vermemiĢtir.17
Hz. Ġbrahim, oğlu Ġsmail‟i beĢeriyet tab„ıyla sevince
Allah‟ın fazlı ve ismeti O‟na yetiĢmiĢ ve oğlunu kurban
etmesi emredilmiĢtir. Hakkın bundan muradı boğazlamak
olmayıp, sırrın en çarpıcı sebeplerle ağyâr sevgisinden

kurtarılmasıdır. Hz. Ġbrahim‟in sırrı Allah için arınıp
Tüsterî, Kelâmu Sehl, vr. 36a.
Tüsterî, Kelâmu Sehl, vr. 129b.
16
Tüsterî, Kelâmü Sehl, vr. 140b; Tüsterî, Tefsîr, s. 74; Mekkî, Kûtü’l-Kulûb,
2/510 [2/198-199]; Sühreverdî, Avârifü’l-meârif, s. 284 [629].
17
Tüsterî, Tefsîr, s. 104.
14
15
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tab‘ın âdetinden yani doğal alıĢkanlıklarından dönünce, oğlunun fidyesi olmak üzere kendisine büyük
bir kurbanlık verilmiĢtir.18
Tab‘ın/tabiatların asılları (Usûlü’t-tab‘/tabâi‘)
Tüsterî bazen tab‘ bazen tabiat/tabâi‘ kelimelerini
kullanarak tab„ın ve tabiatların asıllarından söz etmektedir. Cehennemin her bir derekesi için bir tab‘, cennetin her bir kapısı için de bir tab‘ olmak üzere yedisi
cehennemin yedi derekesine ve sekizi cennetin sekiz
kapısına yönelik olarak onbeş şubeye ayrılan tabiatların
asılları Ģu dört asıldır: (1) insanın tab‘ı, (2) rûhun tab‘ı,
(3) marifetin tab‘ı ve (4) imanın tab‘ı. Ruhların tabiatlarını marifetin tabiatlarına, marifetin tabiatlarını da
imanın tabiatlarına bağlamayan kimse için ruhların tabiatlarının tümü mezmumdur. Ġman insanın külliyeti
19
bakımından tab„ıdır.
1. Ġnsanın (halkın, nefsin) tab‘ı
Tüsterî insanın tab„ının cehl, cehlin tab„ının nisyân,
nisyânın tab„ınınsa masiyet olduğunu söyler. Dolayısıyla
bu mezmum tabiatlardan kurtuluĢun çaresi cehle bedel
ilme, nisyâna bedel zikre, masiyete bedel tâate tâlip
olmaktır. Ġlmini zikre bağlayana tevekkül verilir, zikrini
tâate bağlayan için bu zikir şükre dönüĢür. Kendisine
Ģükür verilmiĢ kimseninse mezîd peĢini bırakmaz.20 Söz
konusu mezmum tabiatların vesvesesinden de bahseden
Tüsterî‟ye göre ehl-i Ģirkin/Ģirk vesvesesini ancak
Müslümanlar, münâfıkların/nifak vesvesini ancak
Tüsterî, Tefsîr, s. 131.
Tüsterî, Kelâmu Sehl, Köprülü Ktp. , vr. 35a-b.
20
Tüsterî, Kelâmu Sehl, vr. 61b, 84b.
18
19
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mü‟minler tanıyıp bildiği gibi, câhilin/cehl vesvesesini
âlimden,
unutanın/nisyân
vesvesesini
zâkirden,
âsînin/isyân vesvesesini de itaatkârdan baĢkası tanıyıp
bilmez. Dünya vesvesesini de ancak âhiret için çalıĢan
kimse tanıyıp bilir.21 Yine Tüsterî der ki: “Bu Kerîm
Rabbi unutmaktan –ki bu masiyetlerin asıllarıdır– ve
Allah‟ı bilmemekten (el-cehl billâh) daha çetin bir
masiyet bilmiyorum. Sonra ondan sâir masiyetler dallanır. ġayet bir adam Allah‟ı unutmuĢ (nâsî) olarak
namaz kılsa Allah‟a âsî olur. ġayet adam namaz kılmadan, oruç tutmadan, sadaka vermeden oturmuĢ olsa ve
sonra da Allah‟ı zikretse (zâkir olsa) elbette itaatkâr
22
(mutî‘) olur.”
Dört asıl tabiattan biri olan insanın tab‘ı için Tüsterî‟nin, halkın tab‘ı veya nefsin tab‘ı tabirlerini de
kullandığı olmuĢtur. Mesela baĢka bir sözünde halkın
tab„ının cehl, cehlin tab‘ının hevâ, hevânın tab‘ının irâde,
irâdenin tab‘ının Ģehvet, şehvetin tab‘ının ısrar olduğu,
halkın çoğununsa içinde bulundukları halt (tahlît) üzere
öldüğü23 Ģeklinde farklı bir açıklama yapan Tüsterî der
ki: “Allah Teâlâ nefsi yarattı ve nefsin tab„ını cehl kıldı.
Hevâyı nefse en yakın Ģey kıldı. Hevâyı, izledikleri
takdirde, halkın helâkına sebep olan kapı olarak belirledi.”24
Ġnsanın, halkın ya da nefsin tabiatının cehl olduğu,
doğasında bilgisizlik bulunduğu fikrini Tüsterî‟nin,
Tüsterî, Kelâmu Sehl, vr. 24a-b; Tüsterî, el-Muâraza ve‟r-Red alâ Ehli‟lFirak ve Ehli‟d-Deâvî fi‟l-Ahvâl min Kelâmi Sehl eydan, Köprülü Kütüphanesi, 727, vr. 220b.
22
Tüsterî, Kelâmu Sehl, vr. 106a.
23
Tüsterî, el-Muâraza ve‟r-Red, vr. 241b.
24
Tüsterî, Kelâmu Sehl, vr. 124a; Tüsterî, Tefsîr, s. 82.
21
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Kur‟ân‟ın “insan pek zâlimdir, pek câhildir” (Ahzab,
33/72) O âyetine dayandırdığı âĢikârdır. Çünkü O‟na
göre “Kitap ve Sünnet‟in, doğruluğuna Ģahitlik etmediği
her vecd bâtıldır.”25
Halkın dört tabiatı
Sehl b. Abdullah “Halk dört tabiat üzere tab„ olunmuştur” yani yaratılmıĢtır der ve sıralar:
1. Ġlk tab„ hayvanların tab„ıdır ki batın ve ferçtir
(yeme ve üreme tabiatıdır).
2. Ġkincisi şeytanların tab„ıdır ki eğlence ve
oyundur.
3. Üçüncüsü sihirbazların tab„ıdır ki tuzak kurma, aldatma ve yalancılıktır.
4. Dördüncüsü iblislerin tab„ıdır ki ayak diretip
kibirlenmedir.
Ġlk tab„dan korunmak ve selâmette olmak imanla
mümkündür. Ġkinciden selâmet meleklerin tab„ı olan
tesbîh ve takdis iledir. Üçüncüden sıdk, nasihat, insaf ve
tafaddulla, dördüncüden Allah‟a tazarru, niyaz ve ilticâ
ederek kurtulmak mümkündür.”26
2. Rûhun tab‘ı
Tüsterî tab„ın asılları arasında ikinci sırada rûhun
tab„ından ve ayrıca nefsü‟r-rûhun tab„ından söz etmiĢse
de bunun ne olduğuna dair açık bir beyanda bulunmamıĢtır. Yalnız Ģu sözünde nefsin tab„ı mukabilinde ruh
için ahvâl tabirini kullanması bu anlamda manidardır:
Serrâc, Lüma‘, s. 99 [116, 352]; Gazzâlî, İhyâ, 2/302.
Tüsterî, Kelâmu Sehl, vr. 35b-36a, 121a; Tüsterî, el-Muâraza ve’r-Red, vr.
217a; Tüsterî, Tefsîr, s. 82.
25
26
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“Ubûdiyet rıkk, sabır, ilim, hilim, sekînet, vakar,
tevâzu, Allah‟tan istiâne ile olur. Vahdet, gurbet, infirâd
ve uzlet ise ühbedendir (yapılması gerekli hazırlıktır) ki
bunlar nefsin tab‘ıdır. Önceki (saydığımız) ahvâl ise ruha
yöneliktir.”27
3. Marifetin tab‘ı/tabiatları
Tüsterî mülk âlemi gibi ve diğer arĢ, kürsi, cennet ve
cehennem gibi mahlukatın varlığından evvel marifet
tabiatları ile Allah‟a ibadet edildiğini, bu durumun
Peygamberimiz‟in de içinde bulunduğu bir takım toplu28
luklara mahsus olduğunu söyler.
4. Ġmanın tab‘ı/tabiatları
Ġmanın tab„ı ve tabiatları Tüsterî‟nin dediğine
göre “gaybı muâyene, yakîni mükâĢefe ve Rabbi
müĢâhede etmek”ten ibarettir.29 Tasavvuf yolunda sâdık
olan kulun gaybı muâyenesi: görür gibi olması sayesinde
dünya ona sırt çevirecek, zorlu iĢler ona basit gelip kolaylaĢacak, yakîni mükâĢefe yani yakînin kula açılması
ile Ģeytan (adüvv) hezimete uğrayacak, kul su üzerinde ve
havada yürüyebilecek, Rabbi müşâhede etmek sure-

tiyle de nefsini kahredecektir.30

Tüsterî, Kelâmu Sehl, vr. 25b-26a.
Tüsterî, Kelâmu Sehl, vr. 35b.
29
Tüsterî, Kelâmu Sehl, vr. 35b; Sicilli, eş-Şerh ve’l-Beyân, vr. 185; Tüsterî,
Tefsîr, s. 69. Tefsîr‟de “imânı muâyene” olarak geçmiĢse de doğrusu “gaybı
muâyene”dir.
30
Tüsterî, Kelâmu Sehl, vr. 68b, 98a.
27
28
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Erkânü’l-belâ ve tab‘
Tüsterî erkânü‟l-belâ dediği dört imtihan ayağından
bahseder ki bunlar tab‘, tama‘, tatallu‘ ve taarruzdur.
KiĢi bu hususlarda korunarak âfiyette olursa (in ûfiye) ne
31
a„lâ! Değilse kiĢinin helâki bunlardan dolayıdır.
Bu erkânın birbirlerinin tabiatı olma durumundan da
söz eder ve der ki: “Tab„ın tab„ı tama„dır. EĢdeyiĢle
tama„,
tab„ın
tab„ındandır.
Tatallu„,
tama„ın
tab„ındandır. Taarruz, tatallu„un tab„ındandır. ġekâ ve
saâdet, taarruzun tab„ındandır.”32 SadeleĢtirerek diyebiliriz ki tama„kârlık tabiatın doğasında, muttali olma
tama„kârlığın doğasında, iliĢme muttali olmanın doğasında mevcuttur. Bahtiyarlık ve bedbahtlıksa iliĢmenin
doğasında vardır.
Ġmtihanın bu dört ayağını aralarındaki tab‘ iliĢkisiyle
birlikte daha iyi kavramak için bir de alt alta sıralamak
suretiyle verelim:
(1) tab‘,
(2) tama„ (tab‘u’t-tab‘)
(3) tatallu„ (tab‘u’t-tama‘)
(4) taarruz (tab‘u’t-tatallu‘)
(-) Ģekâ ve seâdet (tab‘u’t-taarruz)
Ġmtihânın dört ayağını bu Ģekilde birbirine, Ģekâvet ve
seâdeti taarruza, taarruzu tatallu„a, tatallu„u tama„a,

tama„ı da tab„a bağlayan Tüsterî, sâdıkın belâya

31
32

Tüsterî, Kelâmu Sehl, vr. 73a.
Tüsterî, Kelâmu Sehl, vr. 35b, 121a.
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taarruz etmeyeceğini, halkın sürçmelerine de ancak
câhil ihlalcinin, muhti‟in tatallu‘ edeceğini söyler:
“Sâdık, belâya taarruz etmez ve nefsini herhangi bir
belâya atmaz. Sâdıkın alâmeti sana dünyanın hayrını
değil, âhiretin hayrını vermesi, sana mahlukların ahlâkını
değil, Allah‟ın ahlâkını vasfetmesidir. O sana kalbini
verir, organlarını değil!”33 “Halkın sürçmelerine (aserât)
ancak bir ihlâl edici câhil, bir muhti‟ tatallu„ eder (muttali
olmak ister). Muttali olduğu Ģeyin örtüsünü ancak bir
mel‟un açar/yırtar.”34
Tüsterî bir baĢka sözünde, vâki„ olan ilk belânın hiss
(etmek), sonra hemm (etmek) yani düĢünmek olduğunu
belirtir. KiĢi hemmiyle yaratıcısına döner, düĢüncesini
Yaradanına döndürürse kurtulur. Değilse helâk olur. Tab„
hisseder surette (duyarlı, hassas) yaratılmıştır. Tab‘ın
hissettiği asıllar, baĢka bir deyiĢle asıl tabîî hisler korku,
35
açlık, hastalıklar ve rahatsızlıklardır.
Açlığın üç menzili olduğunu söyleyen Tüsterî ilk sırada tab„ın açlığını zikreder ki bu, akıl mevziidir.36

“Aklın tab„ı ilimdir”37 diyen ve biri dünyaya
ve öbürü âhirete yönelik olmak üzere aklın iki
tab„ından bahseden Tüsterî‟ye göre âhiretin tab„ı, nefsü‟rTüsterî, Kelâmu Sehl, vr. 146a; Sicilli, eĢ-ġerh ve‟l-Beyân limâ eĢkele min
Kelâmi Sehl, vr. 197a.
34
Tüsterî, Kelâmu Sehl, vr. 81b; Sicilli, eĢ-ġerh ve‟l-Beyân, vr. 155b.
35
Tüsterî, Kelâmu Sehl, vr. 36b, 54b, 121b.
36
Tüsterî, Kelâmu Sehl, vr. 90b; Sicilli, eĢ-ġerh ve‟l-Beyân, vr. 160a; HarkûĢî,
Tehzîbü‟l-Esrâr fî Usûli‟t-Tasavvuf, s. 148. Diğer iki açlıktan biri kuvvet
açlığıdır ki bunda fesat sözkonusudur. Diğeri Ģehvet açlığıdır ki bunda da israf
söz konusudur. Akıllıların açlığı da ilim açlığı, fehim açlığı ve fıtnat açlığı
olmak üzere üç çeĢittir.
37
Tüsterî, Tefsîr, s. 82.
33
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rûhun tab„ı ile muntabı„dır, dünyanın tab„ı ise Ģehvânî
nefisle mü‟teliftir. Hz. Peygamber‟in “Beni nefsime bir
an dahi bırakma!” sözü de bu manadadır. Çünkü kul
nefsiyle meĢgul olduğu sürece Allah‟tan mahcuptur.38
Nefis anlamında tab‘
Anladığımız kadarıyla Tüsterî tab„ kavramını
öncelikle ve çoğunlukla, ele aldığı varlığın doğasındaki
en karakteristik hususiyeti belirtmek için kullanmaktadır.
Bunun yanısıra O‟nun, Tefsîr‟de birçok âyeti
yorumlarken tab„ kelimesini nefis için hususî bir anlamda
kullandığı görülür. Buna göre âhirete yönelik olan
nefsü‟r-rûh dediği rûhun mukabilinde, dünyaya yönelik
nefis bulunmaktadır ki Tüsterî bu nefis için nefsü‟t-tab„
ve latîfü nefsi‟t-tab„ı‟l-kesîf tabirlerini tercih etmiĢtir.
Meselâ “nefisler tezvîc edildiği vakit” (Tekvîr, 81/7)
âyetinin tefsirinde nefsü‟t-tab„ın nefsü‟r-rûhla yani nefsin
ruhla arkadaĢ kılındığını, dünyada sürdürüp Ģükrü yerine
getirdikleri gibi, ikisinin cennetin nimetleri içinde imtizaç
edeceklerini belirtir.39 “Allah ölümleri anında nefislerin
canını alır, ölmeyenleri ise uykularında” (Zümer, 39/42)
âyetinin tefsirinde “Allah nefislerin canını aldığı vakit
40
nûrî ruhu, kesîf nefsü’t-tab‘ latifesinden çıkarır” der.
Tüsterî‟nin rûh ve nefsin her ikisi için nefs izâfesiyle
nefsü’r-rûh ve nefsü’t-tab‘ deyiĢi kanaatimizce yukarıda
zikredilen âyetlerde nüfûs ve enfüs Ģeklinde nefsin çoğul
olarak zikredilmesine dayanmaktadır. Âyetlerdeki bu
espriyi çok iyi kavradığı için onun kullandığı kavramlar
da aslında Kur‟ânîdir, Kur‟ân‟ın rûhuna uygundur.

Tüsterî, Tefsîr, s. 126.
Tüsterî, Tefsîr, s. 187.
40
Tüsterî, Tefsîr, s. 133.
38
39
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Âyette geçen “nefs-i emmâre” (Yusuf, 12/53) Ģehvet
olup tab‘ mevziidir. Âyetin devamındaki “Rabbimin
merhum kıldığı müstesnâ (nefis)” ise ismet mevziidir,
41
nefs-i mutmainnedir. “Ey nefs-i mutmainne” (Fecr,
89/27) hitabı ise nefsü’t-tab‘ın, sayesinde hayat sürdüğü
nefsü’r-rûha yöneliktir ki onun mutmain oluĢu, Allah‟ın
sevabını ve ıkâbını tasdik edici olması anlamına
gelmektedir.42
Tüsterî‟nin tab‘ ile nefsi kastettiğine daha açık bir
baĢka delil de “eğer mü‟minlerden iki tâife çatışırlarsa
derhal o ikisinin arasını bulunuz” (Hucurât, 49/9)
âyetinin bâtın anlamını verirken yaptığı sıralamada nefis
yerine bu kavramı kullanmasıdır ki Ģöyle der: “Ruh, akıl
ve kalp (tâifesi), tab‘, hevâ ve Ģehvet (tâifesi). Eğer tab‘,
hevâ ve Ģehvet kalbe, akla ve ruha bağyederse, kul
murâkabe kılıçlarıyla, mutâlaa oklarıyla ve muvâfakat
nurlarıyla ona karĢı savaĢmalıdır ki ruh ve akıl gâlip,
hevâ ve Ģehvet mağlup olsun.”43
Sonuç
AraĢtırmamızın neticesinde diyebiliriz ki Sehl b. Abdullah et-Tüsterî, yaĢadığı çağda Müslüman dünyada
hararetle sürdürülen felsefe hareketlerinden bîhaber
olmadığını gösterircesine, felsefenin temel kavramlarından olan tab‘ kelimesini ve türevlerini sohbetlerinde
sıkça kullanmıĢtır.
Tab‘u’l-insân, tabâiu’l-marifet ifadelerinde olduğu
gibi söz ettiği varlığa izâfe ederek birçok Ģeyin tab„ına,
Tüsterî, Tefsîr, s. 81-82.
Tüsterî, Tefsîr, s. 194.
43
Tüsterî, Tefsîr, s. 149.
41
42
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tabiatına temas etmiĢ, ezcümle insanın, ruhun, marifetin,
imanın, halkın, nefsin, cesedin, beĢeriyetin, hayvanların,
Ģeytanların, sihirbazların, iblislerin, meleklerin, aklın,
nefsü‟r-rûhun, âhiretin, dünyanın tab„ından, hatta tab„ın
dahi tab„ından söz etmiĢtir. Tüsterî‟nin, sayılan
kelimelere muzâf Ģekilde kullandığı tab‘/tabâi‘ ile, o
varlığın doğasındaki yaratılıştan gelen en karakteristik
hususiyeti/hususiyetleri kasdettiği, bir bakıma o varlığın
özüne, mahiyetine iĢaret ettiği anlaĢılmaktadır. Meselâ
insanın tabiatının cehâlet, cehâletin tabiatının nisyân,
nisyânın tabiatınsa masiyet olduğunu söyler ki insanın bu
doğası oluĢu Kur‟ân‟da vurgulanmıĢtır.
Kavramın Tüsterî‟de ikinci bir hususî kullanımı daha
vardır. et-tab‘ Ģeklinde izafesiz ya da nefsü’t-tâb‘
Ģeklinde bir kelimeye muzâfun ileyh olarak karĢımıza
çıkan bu kullanımda Tüsterî‟nin kasdettiği, nefsü’r-rûh
dediği ruhun mukabili olarak nefistir.
Tüsterî‟ye göre, yaratılmıĢ olan tabiat/hilkat marifetin
aslıdır. Allah Tâbi„dır ve O, tab„ ettiği tabiatla bilinir. Bu
manada tabiatı bilen Tâbi„ı bilir. HerĢeyin tabiatından
doğasından söz etmek mümkündür. Allah doğmadığına
göre O‟nun tabiatı söz konusu olamaz. Bilakis O‟nun
sıfatları, ahlâkı vardır.
Tabiata dayalı bir metafizik kurmak isteyen, fakat
nübüvveti ve dini kabul etmeyen çağdaĢı filozofların
farkında olan Tüsterî, halkın, tabiatı Allah‟a tercih ettiği
yeni bir ilim peĢinde olduğunu söyleyerek Kitap ve Sünnet‟e dayalı bir tab„/tabiat düĢüncesi geliĢtirmiĢ, tab„ için
makul olanın iman etmesi olduğunu, çünkü aslolanın
tevhîdi ikrar edip Hz. Peygamber‟e, ashabına ve tâbiîne
iktidâ etmek olduğunu, bunlara iktidâ eden kimsenin
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ulemadan sayılacağını belirtmiĢtir. Zikrettiği bu asıllara
muhâlefet eden kimseleri zâtında âlim, fiilinde câhil
nitelemesiyle tenkit etmiĢtir. Zaten halkın en âlimi ve
aynı zamanda en câhili Ġblis‟tir. Çünkü o zâtında âlim
iken fiilinde cahillik etmiĢ, Peygamberlerle uğraĢmıĢtır.
Ġlk uğraĢtığı da Peygamberimiz (Hz. Âdem)dir ki O‟nun
cennetten çıkmasına sebep olmuĢtur.44

44

Tüsterî, Kelâmu Sehl, vr. 36b.

148• Ġlahiyat Alanında AraĢtırma Makaleleri

Fatma GEDĠK • 149

KAYNAKÇA
Bursevî, Ġsmail Hakkı, Kitâbü’l-Envâr, çev. Naim Avan, Ġstanbul 1999.
Cafer, Muhammed Kemal, mine’t-Türâsi’s-Sûfî liSehli’bni
Abdillah et-Tüsterî, Dâru‟l-Maarif, Mısır 1974 (Jaʿfar,
Muḥammad Kamāl Ibrāhīm. Min al-turāth al-Tustarī
al-ṣūfī: dirāsa wa taḥqīq. Cairo, 1974–).
Düzgün, ġaban Ali, “Tabiat”, DİA, 15/325-327, Ġstanbul 2010.
Gazzâlî, Ebû Hâmid Muhammed b. Muhammed b. Muhammed
(505/1111), İhyâu Ulûmiddîn, Dâru‟l-Marife, Beyrut ts.
HarkûĢî, Ebû Sa„d Abdülmelik b. Muhammed, Tehzîbü’l-Esrâr
fî Usûli’t-Tasavvuf, Beyrut, 2006.
Ġsfahânî, Ebû Nuaym Ahmed b. Abdullah (ö.430/1038), Hilyetü’l-Evliyâ ve Tabakâtü’l-Asfiyâ, Mektebetü Hâncı,
Beyrut 1405;
Kaya, Mahmut, “Felsefe”, DİA, 12/311-319, Ġstanbul 1995.
Kaya, Mahmut, “ĠĢrâkiyye”, DİA, 23/435-438, Ġstanbul 2001.
Köroğlu, Burhan, “Tabiatçılar”, DİA, 39/327-328, Ġstanbul
2010.
KuĢeyrî, Abdülkerîm b. Hevâzin, er-Risâletü’l-Kuşeyriyye, tah.
Ma‟rûf Zirîk, Ali Abdülhamîd Baltacî, Dâru‟l-Hayr,
Beyrut 1413/199.
Mekkî, Ebû Tâlib, Kûtü’l-kulûb fî Muâmeleti’l-Mahbûb I-III,
tah. M. Ġ. Muhammed Rıdvânî, Mektebetü Dâri‟t-Türâs,
Kâhire 2001, [Kûtü’l-Kulûb:Kalblerin Azığı I-IV, çev.
Dilaver Selvi, Ġstanbul 2014].
Öztürk, Mustafa, “Sehl et-Tüsterî”, DİA, 36/321-323, Ġstanbul
2009.

150• Ġlahiyat Alanında AraĢtırma Makaleleri
Serrâc et-Tûsî, Ebû Nasr, el-Lüma„ , Beyrut 2001, [el-Lüma’ İslâm Tasavvufu- (çev. H. Kâmil Yılmaz), Ġstanbul: Erkam, 2012].
Sicillî, Abdurrahman, eş-Şerh ve’l-Beyân limâ eşkele min
Kelâmi Sehl, Köprülü Kütüphanesi, 727, vr. 153a-205a.
Sühreverdî, ġihâbeddîn Ebû Hafs Ömer, Avârifü’l-maârif,
Beyrut 2005, [Avârifü’l-Meârif: Tasavvufun Hakikatleri, (terc. Abdülvehhab Öztürk), Ġstanbul 2010].
Tüsterî, Sehl b. Abdullah, Tefsîru’t-Tüsterî, Beyrut 2007.
Tüsterî, Kelâmu Sehl, Köprülü Kütüphanesi, 727, vr. 1a-152b.
Tüsterî, el-Muâraza ve’r-Red alâ Ehli’l-Firak ve Ehli’d-Deâvî
fi’l-Ahvâl min Kelâmi Sehl eydan, Köprülü Kütüphanesi, 727, vr. 205a-242a.

٢غرحش جُؿ٘حت٩ ج٢ح كٌٛٝوٝ ٞ٣ى٤جُل

BÖLÜM
6

Adnan ALGÜL
Hezha NAJIMALDIN



 ػ٘طحخ١َ ؾحٓؼس ؿح٢ٓ٬ْ٩ جٚحش هْٓ جُلو٤ُٜ٫س ج٤ًِ ٢ أْطحي كGaziantep Üniversitesi
Ġlahiyat Fakültesi Temel Ġslam Bilimleri Ġslam Hukuku Anabilim Dalı adnanalgul47@hotmail.com

 ػ٘طحخ١َحش ؾحٓؼس ؿح٤ُٜ٫س ج٤ًِ ٢ كٌٙجٞحُد وًط٠

Adnan ALGÜL, Hezha NAJIMALDIN • 153

انًمذيخ
جُكٔى هلل ٌخ جُؼحُٔٝ ،ٖ٤جُ٬ٛز ٝجُٓ ّ٬ػِ ٌُْٚٞ ٠ج ٖ٤ٓ٧دمحم
ملسو هیلع هللا یلصٝ ،ػِ ٠آُٝ ٚأٚكحذٝ ٚجُطحذؼ ٖٓٝ ،ٖ٤ضرؼ ْٜذاقٓحٕ ئُ ّٞ٣ ٠جُى.ٖ٣
أٓح ذؼى :كوى َّ
ٖٓ هللا ْركحٗٝ ٚضؼحُی ػِ ًٙٛ ٠جٓ٧س ذإٔ ؾؼَ
ٍٖ٣ؼطٜح نحضٔس ٍُِٗجتغ هحذِس ُِططر٤ن كَٓ ًَ ٢حٕ ٌٓٝحٕ ،ضٜطْ ذحٓٗ٩حٕ
ْٝحتٍ أٓ ٌٞق٤حض ،ٚق٤ع أٍٓش ذحُؼىٍ ٝقووص ْٝحتِ ٚجُط ٢ضٓحػى ػِٖٓ ٚ٤
أؾَ ًٍجٓس جٓٗ٩حٕ ك ٢ج ،ٌٜ٧ق٤ع ٣طٍضد ػِٓ ٠رحٍٖز ج٩ؾٍجءجش
جُؿ٘حت٤س ٓٓحِ قطٔ ٢ذكوٞم ٝقٍ٣حش جُٔٞجٝ ٖ٤٘٠يُي كٓ ٢هطِق ٍٓجقَ
ج٩ؾٍجءجش جُؿ٘حت٤س جُٔطؼِوس ذحُطكٍٝ ١جُٟرٝ ١جُٔكحًٔس ٝجُط٘ل.ً٤
ٝأْحِ قوٞم جٓٗ٩حٕ ٜ٘ٔٞ ٖٓٝح قوٞم جُٔط ْٜك ٢جٍُٗ٣ؼس
ج٤ٓ٬ْ٩س ضٌٍ ْ٣جُ٘حِ٣ٝ ،طٔطغ ذًٜج جُطٌٍ ْ٣ذ٘ ٞجُرٍٗ ًحكس ػِ ٠هىّ
جُٔٓحٝجزٝ ،جُطٌٍ٣ ْ٣وط ٢ٟػىّ جُطؼً٣د ٝجٞ٩طٜحو ٝجُٔؼحِٓس جُوحْ٤س،
ٝجُٔٓحٝجز ذ ٖ٤جُ٘حِ كً ٢حكس ج ٌٞٓ٧جٍُٔٗٝػسٝ ،نحٚس أٓحّ جُوحٕٗٞ
ٝجُوٟحء .كح٧وُس جُؼِٔ٤س ْٝٝحتَ جُطٌُ٘ٞٞؾ٤ح ضطٌٞش ٝأٚركص أًػٍ
ضؼو٤ىجًٓٝ ،غ ضوىّ  ًٙٛجُؼِٝ ّٞجُْٞحتَ أٚركص ٘ٛحى ٓهحً ٍ٠رٍ٤ز ضطٔػَ
كٓ ٢ىٍٝٗٓ ٟػ٤س جْطهىجّ  ًٙٛجُْٞحتَ جُطو٘٤س ك ٢ج٩غرحش ٝيُي ٛ٩ىجٌٛح
ئٌجوز جٓٗ٩حٕ أ ٝضٜٟ٘ٔح ئؾرحٌ ٙػِ ٠ضوى ْ٣وُٞ ً٬٤ى ٗلٓ ٚك ٢جُطٜٔس
جُٔ٘ٓٞذس ئُ ،ٚ٤أ ٝجٗطٜحًٜح ُك٤حض ٚجُهحٚس ٓغ إٔ ج َٚ٧ك ٚ٤جُرٍجءز.
كٌحٕ  ٫ذى ٖٓ ئُوحء جُٟٞء ػِٜ٤حٝ ،ذ٤حٕ قؿ٤طٜح ك ٢ج٩غرحش ك٢
ػَ ٍٛجو ك ٚ٤ج٩ؾٍجّٝ ،هَ ضٞكٍ جُىُ َ٤جُٔرحٍٖ ،ق٤ع إٔ ج٧وُس جُؼِٔ٤س
ْٝٝحتَ جُكى٣ػس ٝنحٚس جُطٝ ٍ٣ٞٛجٌُٞٛز ضؼى ػٗٞح ً ُطكو٤ن أٛىجكٜح.1
يشكهخ انجذج:
ُوى هًكص جُك٤حز جُٔؼحٍٚز ذٔثحش جُٔٓحتَ ٝجُوٟح٣ح ٝجٌُٔٗ٬ش،
 ًٙٛٝجُٔٓطؿىجش ضكطحؼ ًِٜح ٖٓ جُٔ٘ظ ٌٞج ٢ٓ٬ْ٩ئُ ٠ئذىجء جٍُأٓ ،١غ
ضوىّ جُؼِْ ْٝٝحتَ جُطٌُ٘ٞٞؾ٤ح جُطٜٖ ٢ىضٜح جُؼ ٌٞٛج٧نٍ٤زٍٜٞ ،ش ك٢
ْحقحش جُوٟحء ْٝحتَ ؾى٣ىز ُ٪غرحش ،ضطٔػَ ْٝحتَ جُكى٣ػس نٚٞٛح ً
جُط ٍ٣ٞٛأٓ ٝح  ٠ٔٓ٣ذحُل٤ى ٖٓ ،ٞ٣غٌٞز ػِٔ٤س ٖٓ ق٤ع ذ٤حٕ أغٍٛح ك٢
ج٩غرحش جُؿ٘حتٝ ٢ذ٤حٕ وٌٛٝح ٓٝى ٟقؿ٤طٜح ًِ٤ْٞس ئغرحش ك ٢جٍُٗ٣ؼس
ٝجُوحٗٓٝ ٕٞؼٍكس ٓى ٟجػطٔحو أقٌحّ جُوٟحء ػِ ٠ج٧وُس جُٔٓطٔىز ٖٓ ْٝحتَ
جُكى٣ػس ٝجُطٌُ٘ٞٞؾ٤ح أٓحّ جُوٟحء ٝجُٔكحًْ جٍُٗػ٤س ٓٝح ٘٣طؽ ػٜ٘ح ٖٓ آغحٌ
قوٞم جٓٗ٩حٕ٣ ٌٖ٣ ُْٝ ،ؼٍكٜح جُلوٜحء جُوىجٓٝ ٠أْ٬ك٘ح جُؼِٔحء ٌُٖ ،جُلوٚ
ً
ػحؾُج أٓحّ  ًٙٛجُوٟح٣ح جُٔٓطؿىز ٝجُٔٓطكىغسٓ ،ح
ج٤ُ ٌٖ٣ ُْ ٢ٓ٬ْ٩وق
وجّ ذحخ ج٫ؾطٜحو ٓلطً ٞقح قط ٠ضظَ  ًٙٛجٍُٗ٣ؼس هحتٔس ًٔح أٌجو هللا ُٜح ئُ٠
 ّٞ٣جُو٤حٓس.

 1جٗظٍ :كٓٓ َٛ٤حػى جُؼُ٘ ،١أحز اإلحجبد ثٕطبئم انتمٍُخ انذذٌخخ ػهى دمٕق اإلَظبٌٌْ ،حُس
ٓحؾٓط ،ٍ٤ئٍٖجف :أ.و.ػِ ٢دمحم قٓ٘ ٖ٤قٔحو.)ّ2007-ٙ1428( ،

154• Ġlahiyat Alanında AraĢtırma Makaleleri

أطئهخ انجذج:
ٓح ٓل ّٜٞجُل٤ىٝ ٞ٣ج٫غرحش ٝجُؿ٘حت٢؟
ٓح  ٠ٍٖٝ ٞٛج٫غرحش جُؿ٘حتٝ ٢أوُطٚ؟
ٓح ٓٞهق جٍُٗ٣ؼس ٝجُوحٗ ٖٓ ٕٞجْطهىجّ جُل٤ىً ٞ٣أوُس ك ٢ج٫غرحش
جُؿ٘حت٢؟
أْذاف انجذج:
ذ٤حٕ ٓل ّٜٞجُل٤ىٝ ٞ٣ج٫غرحش ٝجُؿ٘حتٗ ٖٓ ٢حق٤س جُِـس
ٝجٚ٫ط٬ـ؟
ذ٤حٕ ٍٖ ٠ٝج٫غرحش جُؿ٘حتٝ ٢ذ٤حٕ أوُط.ٚ
ضر٤حٕ ٝض٤ٞٞف ٓٞهق جٍُٗ٣ؼس ٝجُوحٗ ٖٓ ٕٞجْطهىجّ جُل٤ىً ٞ٣أوُس
ك ٢ج٫غرحش جُؿ٘حت.٢
يُٓج انجذج:
جُٜٔ٘ؽ جْ٩طوٍجتٝ ٢جُٚٞلُ ٢ط٤ٞٞف جٝ ّْ٧جُٟٞجذ ١جُط٢
ضٓط٘ى ػِٜ٤ح ج٩ؾٍجءجش جُؿ٘حت٤س ك ٢ج٩غرحش ك ٢جٍُٗ٣ؼس ٝجُوحٗ.ٕٞ
ٍْكم انجذج:
انًمذيخ
انًجذج األٔل :تؼزٌف ثًفزداد انؼُٕاٌ
جُٔطِد ج :ٍٝ٧جُل٤ىٞ٣
جُٔطِد جُػحٗ :٢ج٩غرحش
جُٔطِد جُػحُع :جُؿ٘حت٢
انًجذج انخبًَ :أًٍْخ اإلحجبد انجُبئً ٔأدنتّ ٔشزٔطّ
جُٔطِد ج :ٍٝ٧أ٤ٔٛس ج٩غرحش جُؿ٘حت٢
جُٔطِد جُػحٗ:٢أ٤ٔٛس ج٩غرحش جُؿ٘حت ٢ك ٢جٍُٗ٣ؼس ج٤ٓ٬ْ٩س
جُٔطِد جُػحُع :أوُس ج٩غرحش
جُٔطِد جٍُجذغ ٠ٍٖٝ :ج٩غرحش
انًجذج انخبنج :يٕلف انشزٌؼخ ٔانمبٌَٕ يٍ اطتخذاو انفٍذٌٕ
كذنٍم فً اإلحجبد انجُبئً
أُطِد جٞٓ : ٍٝ٧هق جٍُٗ٣ؼس ج٤ٓ٬ْ٩س ٖٓ جْطهىجّ جُل٤ى ٞ٣ك٢
ج٩غرحش جُؿ٘حت٢
جُٔطِد جُػحٗٞٓ :٢هق جُوحٗ ٖٓ ٕٞجْطهىجّ جُل٤ى ٞ٣ك ٢ج٩غرحش
جُؿ٘حت٢
انخبتًخَ :تبئج انجذج
انًصبدر ٔانًزاجغ
انًجذج األٔل:تؼزٌف ثًفزداد انؼُٕاٌ
ًٛ ٍٞٗ٣ج جُٔركع ئُ ٠جْطؿ٬ء ٓٛطِف جُل٤ىٞ٣
ٝج٫غرحش ٝجُؿ٘حتٗ ٖٓ ٢حق٤ط ٢جُِـس ٝجٚ٫ط٬ـٝ ،يُي ػِ ٠جُٞؾٚ
ج٥ض.٢
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انًطهت األٔل :انفٍذٌٕ
جُل٤ىٝ ٞ٣ؾٔؼ ٚك٤ىٛٞ٣حشٓٝ ،ؼ٘ح ٞٛ :ٙػرحٌز ػٖ أوجز أِ٤ْٝ ٝس
ٝجُرع ُ٘وَ جُ ٌٞٛجٍُٔت٤س.2
ئٌُطٍ٤ٗٝس ضٓطهىّ ٧ؿٍج ٜجُطٓؿٝ َ٤جُ٘ٓم
ِّ
ٝػٍك ٚذؼ ْٜٟذأٗٛٓ ٞٛ :ٚىٌ ٍٓت٣ ٢ؿٔغ ذِِْٓ ٖ٤س ٖٓ جٌُٞٛ
َّ
ُطٌ ٕٞكٌٞٚ ٌَٖ ٢ز ٓطكًٍس ٘٣ٝوَ جٖ٩حٌز ئُ ٠جُٗحٖس ُطٍض٤د ػِٔ٤س
ٓؼ٘ٓ ٠ؼ،ٖ٤
ػٍ ٜجُ ٌٞٛأ ٝج٧كٝ ،ّ٬ضٌٛٓ ٕٞكٞذس ُٞٛش ٓؼرٍ ػٖ
ً
ٝذٔح ٣طٞجكن ٓغ جٌُٞٛز جُط ٢ضؼٍ ٜػِ ٠جُٗحٖس.3
ٝؾحء ك ٢جُوحٓ ِٞجُٔؼحٗ :٢ؾٜحَ ٓ٣ؿَّ جُٔ٘حْرحش ٝج٧قىجظ ٞٚضًح
ْ ِ ّؿَ ػِ ًٙٛ ٠ج٠ٍٖ٧س
ٌٞٚٝز ػِ ٠أٍٖ٠س ٓٔـ٘طس ٣ٝ ،و ّٞذؼٍٓ ٜح ُ
ضِلًُّ٤ٗٞ٣ح أ ٝػِٖ ٠حٖس ػٍٔ٘٤ْ ٜحتّ٤س.4
ٝجُطؼٍ٣ق جٍُجؾف ٖٓ ٝؾٗ ٚظٍ جُرحقع ٌُِٔس جُل٤ى ٞٛ ٞ٣ػرحٌز ػٖ
ٝجُرع ُ٘وَ
أوجز أِ٤ْٝ ٝس ئٌُطٍ٤ٗٝس ضٓطهىّ ٧ؿٍج ٜجُطٓؿٝ َ٤جُ٘ٓم
ِّ
جُ ٌٞٛجٍُٔت٤س.
انًطهت انخبًَ:اإلحجبد
ا
أًٔل :اإلحجبد فً انهغخ
ؾحء ك ٢جُٔؼؿْ جُ ١٤ْٞكٓ ٢حوز غرصَّ غَرحضًأ ٝغرُطًح :جْطوٍ ٣ٝوحٍ :غرص
ذحٌُٔحٕ أهحّ ٝجٚ ٍٓ٧ف ٝضكون( ،أغْ َرصَ ) جُٗة أهٍٝ ٙك ٢جُطُ٘ َ٣جُؼُُ٣
(ٔ٣كٞج هللا ٓح ٗ٣حء ُ٣ٝػْ ِرصُ )( ،أغْ َرص) ج ٍٓ٧قووٚٝ ٚكك٣ٝ ،ٚوحٍ أغرص
جٌُطحخ ْؿِٝ ٚجُكن أهحّ قؿطٝ ٚأغرص جُٗة :ػٍك ٚقن جُٔؼٍكس ٝكٗ٬ح
قرٓٝ ٚك ٢جُطُ٘ َ٣جُؼَُٝ { :ُ٣جِ ْي  ٍُ ٌُ ْٔ َ٣ذِيَ جًًََُّ َٖ٣ل ٍَُٝج ُُِ٤ػْ ِرطُٞىَ ج َ ْْ َ٣ ٝوطُُِٞىَ ج َ ْٝ
ُْ ٣ه ٍِؾُٞىَ }[جٗ٧لحٍ .5]30
ٝهحٍ جٍُجَ :١غرص :أ ١غرصَ جُٗ٢ء ٖٓ ذحخ ونَ  ٝغَرَحضح ً أٟ٣ح ٝ
أغْ َرطَ ُٚؿٝ ٍٙ٤غ َ ّرطَ ُٚأٟ٣ح ٝأَغْ َرطَ ُٚجُٓوْ ئيج ُْ ٣لحٌهٝ ٚه ُٚٞضؼحُ٤ُ{ ٠ػرطٞى} أ١
٣ؿٍقٞى ؾٍجقس  ٫ضوٓ ّٞؼٜح ٝضَػَرّصَ ك ٢جٝ ٍٓ٧ج ْْط َػْ َرصَ ذٔؼٌ٘ٝ ٠ؾَ غَرْصٌ
ذٌٓ ٕٞجُرحء أ ١غحذصُ جُوِد ٌٝؾَ ُ ٚغَرَصٌ ػ٘ى جُكِٔس ذلطف جُرحء أ ١غرحش
ٝضو ٫ ٍٞأقٌْ ذًٌج ئ ٫ذػرص ذلطف جُرحء أ ١ذكؿس ٝجُػَّرِ٤صُ جُػحذص جُؼوَ.6
حبٍَاب :اإلحجبد فً اًلصطالح
جنطِق كوٜحء جُوحٗ ٕٞجُؿ٘حت ٢ك ٢ضؼٍ٣ل٪ُ ْٜغرحش جُؿ٘حت ٢ذطؼحٌ٣ق
ٓطؼىوز ٜٓ٘ح:
 2جٗظٍ ٍ٤٘ٓ :جُرؼِرٌ ٍ٤٘ٓ ١ٌُٓ ،٢جُرؼِرٌ ،٢انمبيٕص انًٕرد انذذٌج( ،وجٌ جُؼِْ ُِٔ،ٖ٤٣٬
جٌُ٩طٍ:٢ٗٝ
جُٔٞهغ
جٗظٍ:
٘.1311
،)2009
،2٠
ذٍٝ٤شُ-ر٘حٕ،
 www.wikipedia.org/wiki/videoآنٍ جُطكى٣ع ُِٛلكس ك.2014/2/21 ٢
 3جُٔٞهغ جٌُ٩طٍwww.businessdictionary.com/definition/video/html :٢ٗٝ
4
https://www.almaany.com/ar/dict/arجٌُ٩طٍ:٢ٗٝ
جُٔٞهغ
 ،ar/%D9%81%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D9%88/ضحٌ٣م جُُ٣حٌز.2019/03/02 :
ٓ 5ؿٔٞػس ٖٓ جُؼِٔحء ،انًؼجى انٕطٍظ ،ضكو٤نٓ :ؿٔغ جُِـس جُؼٍذ٤س( ،وجٌ جُىػٞز ،و ،٠.و.ش)،
ؼ.93٘ ،1
 6دمحم ذٖ أذ ٢ذٌٍ ذٖ ػرىجُوحوٌ جٍُجَ ،١يختبر انصذبح ،ضكو٤نٓ :كٔٞو نح( ،ٍ٠ذٍٝ٤شٌٓ :طرس
ُر٘حٕ ٗحٍٖ٠ ،ٕٝرؼس ؾى٣ىزٛ1415 ،ـ ،90٘ ،)ّ1995-ذحخ جُػحءٓ ،حوز غرص.
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ج٩غرحش ذٔؼ٘ح ٙجُوحٗ ٞٛ ٢ٗٞئهحٓس جُىُُ َ٤ى ٟجُِٓطحش جُٔهطٛس
ذح٩ؾٍجءجش جُؿ٘حت٤س ػِ ٠قو٤وس ٝجهؼس يجش أ٤ٔٛس هحٗ٤ٗٞسٝ ،يُي ذحُطٍم
جُط ٢قىوٛح جُوحٗٝٝ ٕٞكن جُوٞجػى جُط ٢أنٟؼٜح ُٜح.7
ٝػٍف ٓٛطلٓ ٠ؿىٍٛ ١ؾ ٚذأٗ ٞٛ :ٚضأً٤ى قن ٓط٘حَع كُٚ ٚ٤
َّ
أغٍ هحٗ ٢ٗٞذحُىُ َ٤جًُ ١أذحق ٚجُوحٗ٩ ٕٞغرحش يجُي جُكن.8
٘ٛٝحى أًٟ٣ح ضؼٍ٣ق أنٍ٪ُ ٟغرحش  ٞٛٝئهحٓس جُىُ َ٤أٓحّ جُوٟحء
ذحُطٍم جُط ٢قىوٛح جُوحٗ ٕٞػِٝ ٠ؾٞو ٝجهؼس هحٗ٤ٗٞس ضٍضرص آغحٌٛح،9
ٝجُٞجهغ إٔ كٌٍز ج٩غرحش ك ٢قى يجضٜح كٌٍز ًٍٓرس ،ك ٢ٜضكطَٔ أًػٍ ٖٓ
ٝؾٝ ٌَُ ،ٚؾٜ٘ٓ ٚح ٓؼ٘ح ٙجُٔطٔٗٓٝ ُ٤حًِ ٚجُهحٚسًُُ ،ي جنطِق كوٜحء
جُوحٗ ٕٞجُؿ٘حت ٢ك ٢ضؼٍ٣ل٪ُ ْٜغرحش جُؿ٘حتٝ ،٢جُٓرد ك ٢يُي إٔ جٍُٔٗع
جُؿ٘حت٣ ُْ ٢ؼٖ ذٞٞغ ضؼٍ٣لًح ٓكىوًج ُٔح٤ٛس ج٩غرحش جُؿ٘حت ،٢جًطلحء ذاٍ٣جو
جُ٘ ٘ٞٛجُط ٢ضر ٖ٤هٞجػى ج٩غرحش جُؿ٘حت ٢ك ٢جُٔٞجٞغ جُٔهٛٛس
ُْ٬طىٝ ،ٍ٫جُطكو٤ن ج٫ذطىجتٝ ،٢جُٔكحًٔس.10
٣ٝؼٍف ج٩غرحش جُؿ٘حت ٢ذأٗٓ ًَ ٚح ٣إو ١ئُ ٠جٜٞحٌ جُكو٤وس
ٞٞٞٓٝع ج٩غرحش جُؿ٘حت٣ ٢ط:ٖٟٔ
 جغرحش ٝهٞع جُؿٍٔ٣س ذٞؾ ٚػحّ.
ٓٗ رس  ًٙٛجُؿٍٔ٣س ُِٔط ْٜذٞؾ ٚنح٘ ئٕ ًحٕ  ٞٛجُؿحٗ.٢
ًٛٝجٕ جٍٓ٧جٕ ٔٛح ك ٢جُٞجهغ جُٜىف ٖٓ جُطكو٤ن ٝذ٘حء ػِ ٠يُي كإ
جُطكو٤ن ٣ؼ٘ ٠ج٩غرحش.11
ٝجُطؼٍ٣ق جٍُجؾف  ٞٛضؼٍ٣ق ج٩غرحش جُؿ٘حت ٢ذحُ٘ظٍ ُٔٓأُس ئهحٓس
ج٧وُس أ ٝضوىٜٔ٣ح ،ق٤ع ػٍف أٗٛحٌ ًٛج جٍُأ ١ج٩غرحش جُؿ٘حت ٢ذأٗ ٚػرحٌز
ػٖ "ئهحٓس جُىُُ َ٤ى ٟجُِٓطحش جُٔهطٛس ذح٩ؾٍجءجش جُؿ٘حت٤س ػِ ٠قو٤وس
ٝجهؼس يجش أ٤ٔٛس هحٗ٤ٗٞسٝ ،يُي ذحُطٍم جُط ٢قىوٛح جُوحٗٝٝ ٕٞكن جُوٞجػى
جُط ٢أنٟؼٜح ُٜح"ٝ ،يُي ًٛ ٕ٧ج جُطؼٍ٣ق  َٔٗ٣ج٩غرحش أٓحّ هٟحء جُكٌْ
 َٔٗ٣ٝأًٟ٣ح ج٩غرحش أٓحّ هٟحء جُطكو٤ن ِْٝطحش جْ٫طىًٛٝ ،ٍ٫ج ٣طٟف
ٖٓ ػرحٌز "جُِٓطحش جُٔهطٛس ذح٩ؾٍجءجش جُؿ٘حت٤س.12

ٓ 7كٔٞو ٗؿ٤د قٓ٘ ،٠شزح لبٌَٕ اإلجزاءاد انجُبئٍخ( ،جُوحٍٛز :وجٌ جُٟٜ٘س جُؼٍذ٤س،2٠ ،
.405٘ ،)ّ1988
ٛٓ 8طلٓ ٠ؿىٍٛ ١ؾ ،ٚلبٌَٕ اإلحجبد فً انًٕاد انًذٍَخ ٔانتجبرٌخ فً ضٕء أدذث اَراء
ٔأدكبو انُمض ٔانصٍغ انمبٍََٕخ( ،جُوحٍٛز :وجٌ جُػوحكس ،و.8٘ ،)ّ1986 ،٠.
 9أ ٖٔ٣كحٌٝم ػرىجُٔؼرٞو ،اإلحجبد انجُبئً ثشٓبدح انشٕٓد( ،جٍُ٣حٌٓ ،ٜطرس جُوحٗٝ ٕٞج٩هطٛحو،
ٛ1431 ،1٠ـ.24٘ ،)ّ2010-
 10أ ٖٔ٣كحٌٝم ػرىجُٔؼرٞو ،اإلحجبد انجُبئً ثشٓبدح انشٕٓد ،25٘ ،جٗظٍٓ :كٔٞو ٗؿ٤د
قٓ٘ ،٠شزح لبٌَٕ اإلجزاءاد انجُبئٍخ.406٘ ،
 11أذ ٞجُؼ ٬ػِ ٢أذ ٞجُؼ ٬جٍُ٘ٔ ،انجذٌذ فً اإلحجبد انجُبئً( ،جُوحٍٛز :وجٌ جُٟٜ٘س جُؼٍذ٤س،1٠ ،
.7-6٘ ،)ّ2000
ٓ 12كٔٞو ٗؿ٤د قٓ٘ ،٠شزح لبٌَٕ اإلجزاءاد انجُبئٍخ.405٘ ،
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تؼزٌف اإلحجبد فً انشزٌؼخ اإلطاليٍخ:
ػٍف ذؼ ٝكوٜحء جٍُٗ٣ؼس ج٤ٓ٬ْ٩س ج٩غرحش ذأٗ" ٚئهحٓس جُٔىَّػ٢
جُىُ َ٤ػِ ٠غرٞش ٓح ٣ىػ ٚ٤هرَ جُٔىػ ٠ػِ ،"ٚ٤كح٩غرحش كؼَ ٛ٣ىٌ ٖٓ
جُٔىػ ٞٛٝ ٢هحتْ ذًجضٚٝ ٚحوٌ ػ٘.13ٚ
ٝجْطؼَٔ ج٥نٍ ٕٝج٩غرحش ذٔؼ٘ح ٙجُِـ ٞٛٝ ،١ٞئهحٓس جُكؿس ،ؿٍ٤
أٗ٣ ٚإنً ٖٓ جْطؼٔح٫ض ْٜأٗ٣ ْٜطِو ٚٗٞػِٓ ٠ؼ٘ ٖ٤ػحّ ٝنح٘ ،كوى ٣طِوٚٗٞ
٣ٍ٣ٝى ٕٝذٓ ٚؼ٘ح ٙجُؼحّ ٞٛٝ ،ئهحٓس جُكؿس ٓطِوًح ْٞجء ًحٕ يُي ػِٓ ٠ح قن
أّ ػِٝ ٠جهؼسْٞٝ ،جء أًحٕ أٓحّ جُوح ٢ٞأّ أٓحّ ؿ.14ٍٙ٤
ٝهى ٣طِو ٕٞج٩غرحش ٣ٍ٣ٝى ٕٝذٓ ٚؼ٘ح ٙجُهح٘  :ٞٛٝئهحٓس جُكؿس
أٓحّ جُوٟحء ذحُطٍم جُط ٢قىوضٜح جٍُٗ٣ؼس ػِ ٠قن ،أٝ ٝجهؼس ضطٍضد ػِٜ٤ح
آغحٌ ٍٖػ٤سًٛٝ ،ج جُٔؼ٘ ٠جُهح٘ ٓ ٞٛح ٗوٛى ٙكًٛ ٢ج جُركع.15
ٌٍٓ٘جٝ ،جٚطً ٬قح ٞٛ
أٍٓج ٌٕٞ٣
ً
ٝجُىٍُ٣ َ٤جو ذ ٚػٍكحٓ ًَ ،ح ٣ػرص ً
جُرٍٛحٕ جًُ٣ ١وىٓ ٚجُٔىػ ٢ذحٞٝ٧حع جُٔوٌٍز٤ُ ،و٘غ جُوح ٢ٞذٛكس وػٞجٙ
 ٖٓ ٞٛٝجُُّ جُِٞجَّ ئي ٣ ٫ط ٌٞٛإٔ ٣كٌْ جُوح ُٚ ٢ٞئ ٫ػ٘ى جهط٘حػ ٚذأٗٚ
ػِ ٠قن كٌإٔ جُىُ ٖٓ ًٌٖ َ٤أًٌحٕ جُكٌْ.
ٝجُكٌْ هٓٔحٕ :ئغرحش ٝئُُجّ ،كح٩غرحش ٣ؼطٔى جُٛىمٝ ،جُُ٩جّ ٣ؼطٔى
جُؼىٍ  ٬ًٝجُوٍٓٔ٠ ُٚ ٖ٤م ٓطؼىوز ،قىوٛح جذٖ جُو ْ٤كً ٢طحذ" ٚجُطٍم
ً
ك ٬ٟػٖ ٣ٍ٠ن جُكٌْ كٔ٤ح ٣ ٫طٞهق
جُكٌٔ٤س" ذهٔٓس ٝػٍٗ٣ٍ٠ ٖ٣وًح،
ػِ ٠جُىػ ٞٛٝ ٟٞجُكٓرس.16
انًطهت انخبنج :انجُبئً
ا
أًٔل :تؼزٌف انجُبئً فً انهغخ
جٓٗ٩حٕ ٓٔح ٞ٣ؾد ػِ ٚ٤جُؼوحخ أَٝ
ْ
جًَُّٗدُ ٝجُ ُؿ ٍّْ ٓٝح ٣لؼِِ ٚ
َ
َ
َ
جُوٛح٘ ك ٢جُىٗ٤ح ٝج٥نٍزٝ ،جُٔؼ٘ ٠أُٗ٣ ٫ ٚطحُدُ ذؿ٘ح٣س ؿ ٖٓ ٍٙ٤أهحٌذٚ
ٝأَذحػى ٙكاِيج َؾَ٘ ٠أَقىُِ ْٛؾ٘ح٣سً ُ٣ ٫طحَُد ذٜح ج٥نٍ ُوّ ُٚٞ
ػُٝؾَّ٫َ َٝ { :
ٌ
ك ٕ٬ػِٗ ٠لٓ ٚئِيج َؾ ٍَّ
ض َُِ ٌُ َِ ٝجَ ٌَز ٌ ِ ٌَ َْ ٝأ ُ ْن ٍَ[ ،}ٟجٍْ٩جءَ ٝ ،]٥١ :ؾَ٘٠
ٌ
ك ٕ٬ػِ ٠ك ٕ٬يٗرح ً ِئيج ضَوَ َّ َُٚٞػِٚ٤
ٍ٣ز ً َ٣ؿْ ِِ٘ ٢ؾَ٘حَ٣سً ػِ ٠هٝ ،ٚٓٞض َ َؿَّ٘٠
َؾ ٍِ َ
َ ٞٛٝذ ٍِ١ءٝ ،ض َ َؿَّ٘ ٠ػِ ٝ ٚ٤ؾحَٗ : ٠جوَّػ ٠ػِِ ٚ٤ؾ٘ح٣سً.17

 13أقٔى ئذٍج ْ٤ٛذي ،طزق اإلحجبد انشزػٍخ يغ ثٍبٌ اختالف انًذاْت انفمٍٓخ ٔطٕق األدنخ
ٔانًٕاسَخ ثٍُٓب حى يمبرَخ ثبنمبٌَٕ ،ئػىجوٝ :ج َٚػ٬ءجُى ٖ٣أقٔى ئذٍج( ،ْ٤ٛجُوحٍٛز :جٌُٔطرس ج٣ٍَٛ٧س
ُِطٍجخ.31٘ ،)2003 ،4٠ ،
 14دمحم ٓٛطل ٠جُُقٔ ،٢ِ٤طبئم اإلحجبد فً انشزٌؼخ اإلطاليٍخ فً انًؼبيالد انًذٍَخ ٔاألدٕال
انشخصٍخ( ،وٓٗن :وجٌ جُر٤حٕٛ1402 ،1٠ ،ـ.22٘ ،)ّ1982-
 15دمحم ٓٛطل ٠جُُقٔ ،٢ِ٤طبئم اإلحجبد فً انشزٌؼخ اإلطاليٍخ فً انًؼبيالد انًذٍَخ ٔاألدٕال
انشخصٍخ.23٘ ،
 16أ ٖٔ٣كحٌٝم ػرىجُٔؼرٞو ،اإلحجبد انجُبئً ثشٓبدح انشٕٓد.28-27٘ ،
 17دمحم ذٖ ٌٍّٓ ذٖ ٓ٘ظ ٌٞج٧كٍ٣و ٢جُٔ ،١ٍٛنظبٌ انؼزة( ،ذٍٝ٤ش :وجٌ ٚحوٌ ،1٠ ،و.ش)،
ؼ.153٘ ،14
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ٝػٍف ذؼ ْٜٟذإٔ جُؿ٘ح٣حش  ٢ٛؾٔغ ؾ٘ح٣س ٓ ٢ٛٝح ٣ؿٖ٘ٓ ٠
جٍُٗ أ٣ ١كىظ ٌٓ٣ٝد  ٢ٛٝك ٢جٛٓ َٚ٧ىٌ ؾ٘ ٠ػٍِٖ ٚ٤ج ؾ٘ح٣س ٞٛٝ
ػحّ كٓ ًَ ٢ح ٣ورف ٞٓ٣ٝء ٝهى ن ٙذٔح ٣كٍّ ٖٓ جُلؼَ ٌُٖٝ ،ك ٢أُٓ٘س
جُلوٜحء ٍ٣جو ذحُؿ٘ح٣س جُوٛح٘ ك ٢جُ٘لٝ ِٞجٍ٠٧جف ٝئٗٔح ؾٔؼٜح ذحػطرحٌ
أٗٞجػٜح ٌػح٣س ُِط٘حْد ذ ٖ٤جُِود ٝجُِٔود.18
حبٍَاب :تؼزٌف انجُبئً فً اإلصطالح
جُؿ٘ح٣س ًَ كؼَ ٓكظ٣ ٌٞطٌٍٞ ٖٟٔج ٝؿِرص ك ٢أُٓ٘س جُلوٜحء
ػِ ٠جُؿٍـ ٝجُوطَ ٝجُوطغ.19
انًجذج انخبًَ:أًٍْخ اإلحجبد انجُبئً ٔأدنتّ ٔشزٔطّ
ًٛ ٍٞٗ٣ج جُٔركع ئُ ٠ذ٤حٕ أ٤ٔٛس ج٩غرحش جُؿ٘حتٝ ٢ذ٤حٕ أوُطٚ
ٝ ،ٚ٠ٍٖٝٝيُي ػِ ٠جُٞؾ ٚج٥ض.٢
انًطهت األٔل :أًٍْخ اإلحجبد انجُبئً
ج٩غرحش ك ٢جُٔٞجو جُؿ٘حت٤س ٓٞٞٞع أَُ ٢أ ٝنحُىٍٓ ٚٗ٧ ،ضر ١ػِ٠
جُىٝجّ ذٌَ ؾٜى هٟحت٣ ٢رًٍ كْ ٢ر َ٤ئظٜحٌ "جُكو٤وس جُٞجهؼ٤س"ًٛ ،ج جُؿٜى
جًُُ٣ ٫ ١جٍ ٝأظٖ أٗ٤ْ ٚظَ ٓكطل ً
ظح ذأ٤ٔٛط ٚجُوٝ ،ٟٞٛذى ٌٙٝجُكحْْ ك٢
ٓ ٍ٤ٛجُىػ ٟٞجُؿ٘حت٤س ،كح٩غرحش جُؿ٘حت٣ ٢ؼى ٖٓ أٞٓ ْٛج٤ٞغ ج٩ؾٍجءجش
جُؿ٘حت٤س ،ئي ذٝ ٚقى٣ ٙطٌٖٔ جُوحًٗ ٖٓ ٢ٞق جُكو٤وس ك ٢جُىػٟٞ
جُٔطٍٝقس ػِٝ ،ٚ٤كٞٞ ٢ء  ًٙٛجُكو٤وس ُِ ٌٖٔ٣ؼىجُس جُؿ٘حت٤س إٔ ضل َٛك٢
ٓح ضٞجكٍ ِْطس جُىُٝس ك ٢ػوحخ جُٔط.20ْٜ
ٝج٩غرحش جُؿ٘حت ٢ػًِٛ ٠ج جُ٘ك ٞٛ ٞجُؼٛد جٍُتُِ ٢ٓ٤كٌْ
جُؿ٘حت ،٢ئي كٝ ٚ٤قى ٌٖٔ٣ ٙجُٓرد جًُ٣ ١وٞو ئُ ٠جُوح ٢ٞئٚىجٌ جُكٌْ
ذح٩وجز أ ٝػِ ٠جُؼٌّ ذحُرٍجءزًٛ ٖٓٝ ،ج جُٔ٘طن كإ ج٩غرحش ٣كظ ٢ك٢
ٗطحم جُوحٗ ٕٞجُؿ٘حت ٢ذأ٤ٔٛس نحٚس٠ ،حُٔح ًحٕ ٖٓ جُٔٓطك َ٤هحٗٗٞح ً ئوجٗس
ً
كحػ ٬أٝ
ٖه ٙو ٕٝإٔ ضػرص ٓٓحٔٛط ٚك ٢جُلؼَ ج٩ؾٍجْٓٞ ،٢جء ذٚٞلٚ
ً
ك ٬ٟػٖ غرٞش ْحتٍ جًٌ٧حٕ ٝجٍُٗ ٠ٝجُط ٢ضٌَٗ ٜٓ٘ح
ًٌٍٖ ٣ح ك ٢ئٌضٌحذٚ
جُؿٍٔ٣س جُٔٓ٘ىز ئُٝ .ٚ٤قط ٠ضٌطَٔ هٔ٤س ج٩غرحش جُؿ٘حت ٫ ٢ذى ُ ٖٓ ٚج٧وُس
جُط ٢ضٞٞف ج٩غرحش ٝضوٝ ٚ٣ٞذحُطحُ ٢ضإو ١ئُ ٠جهط٘حع جُوح ٢ٞذٛكس ٓح
ؾحءش ذ ًٙٛ ٚج٧وُس ،كأوُس ج٩غرحش  ٢ٛجُْٞحتَ جُط ٢ضٌَٗ ذىج٣س جُركع ػٖ
جُكو٤وس ك ٢أٓٓ ١أُس ؾ٘حت٤س ٢ٛٝ ،ذىٌٛٝح ضإو ١ئُ ٠ج٫هط٘حع جُلؼِ ٢ذٞؾٞو
ٝجهؼس ٓؼ٘٤س ،أٚ ٝكس أًً ٝخ ه٤ٟس ٓح.21
 18هحْْ ذٖ ػرى هللا ذٖ أٓ ٍ٤ػِ ٢جُو ،١ٞٗٞأٍَض انفمٓبء فً تؼزٌفبد األنفبظ انًتذأنخ ثٍٍ
انفمٓبء ،ضكو٤ن :و.أقٔى ذٖ ػرى جٍَُجم جٌُر( ،٢ٓ٤ؾىز :وجٌ جُٞكحء.291٘ ،)1406 ،1٠ ،
19دمحم ػرى جٍُؤٝف جُٔ٘ح ،١ٝانتٕلٍف ػهى يًٓبد انتؼبرٌف ،تذمٍك :و .دمحم ٌٞٞجٕ جُىج٣س،
(ذٍٝ٤ش :وجٌ جُلٌٍ جُٔؼح ،255٘ ،)ٙ1410 ،1٠ ،ٍٚك َٛجُ٘ .ٕٞجٗظٍ :ػِ ٢ذٖ دمحم ذٖ ػِ٢
جُؿٍؾحٗ ،٢انتؼزٌفبد ،ضكو٤ن :ئذٍج ْ٤ٛج٧ذ٤حٌ( ،١ذٍٝ٤ش :وجٌ جٌُطحخ جُؼٍذ،107٘ ،)1405 ،1٠ ،٢
ذحخ جُؿ.ْ٤
 20أ ٖٔ٣كحٌٝم ػرىجُٔؼرٞو ،اإلحجبد انجُبئً ثشٓبدح انشٕٓد.28٘ ،
 21أ ٖٔ٣كحٌٝم ػرىجُٔؼرٞو ،اإلحجبد انجُبئً ثشٓبدح انشٕٓد.29٘ ،
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كرى ٕٝج٧وُس أ ٝجُىُ٣ ٫ َ٤طُٓ٘٘ ٠ح ئغرحش جُؿٍٔ٣س ًًٝج جْط٘حوٛح ئُ٠
جُٔطٛ٣ٝ ،ْٜرف ٖٓ جُٔٓطك َ٤ضطر٤ن هحٗ ٕٞجُؼوٞذحش.22
٘ٛٝح ضظ ٍٜأ٤ٔٛس ْٝحتَ ج٩غرحش ق٤ع ق٤ع ٓ٣طؼ ٖ٤جُوح ٢ٞذٜح
ٌُ٣ ٢ؼ٤ى أٓحٌٓٝ ٚج٣س ٝضلٓ َ٤ٛح قىظ قو٤وسًُُ ،ي ضكطَ هٞجػى ج٩غرحش
أ٤ٔٛس نحٚس ئي إٔ جُكن ٓٞٞٞع جُطوح٣ ٢ٞطؿٍو ٖٓ ًَ هٔ٤س ئيج ُْ ٣وْ
جُىُ َ٤ػِ ٠جُكحوظ جًُٓ٣ ١ط٘ى ئُ" ،ٚ٤كحُىُ ٞٛ َ٤هٞجّ ق٤حضٓٝ ٚؼوى جُ٘لغ
ٓ٘ ،"ٚقطٚ ٠ىم جُو ٍٞذإٔ جُكن ٓؿٍو ٖٓ وُٛ٣ ِٚ٤رف ػ٘ى جُٔ٘حَػس ك٤س
ٝ ٞٛجُؼىّ ْٞجء.
ٝنٚ٬س ج ،ٍٓ٧أٗ ٌٖٔ٣ ٚجُو ٍٞذإٔ ج٩غرحش ً٘ظٍ٣س هحٗ٤ٗٞس ضؼطرٍ
ً
ٖٔٝ ٫ٞجٞطٍجوًج ك٢
ٖٓ أٝ ْٛأنطٍ ٗظٍ٣حش جُوحٗ ٕٞق٤ع ضؼطرٍ أًػٍ
جُططر٤ن جُؼِٔ ٢أٓحّ جُٔكحًْ.23
انًطهت انخبًَ :أًٍْخ اإلحجبد انجُبئً فً انشزٌؼخ اإلطاليٍخ
ػ٘٤ص جٍُٗ٣ؼس ج٤ٓ٬ْ٩س ذح٩غرحش ػ٘ح٣س كحتوس كوٌٍش ٍ٠هًح ُكلع
جُكوٞم ْٞجء ًحٗص قوٞم هللا ْركحٗٝ ٚضؼحُ ٠أّ ًحٗص قوٞهًح ُِؼرحو ،كلٜ٤ح
ٖٓ جُوٞجػى ٝج٩ؾٍجءجش ٓح ٘٣ظْ جُكوٞم  ٕٞٛ٣ٝجُكٍ٣حش ٣ٝكلع ػِ٠
جُ٘حِ وٓحتٝ ْٜأٓٞجُٝ .24ْٜضطٟف أ٤ٔٛس ج٩غرحش ذأْٔٓ ٠ؼحٗ ٚ٤ك ٢هٌ ٍٞخ
ٓ ًّٔ ٠كَح ًْطُرٌُْ ٤َ ُْ َٝ ُٙٞطُدْ
جُؼحُٔ٣َ { :ٖ٤حأََٜ ُّ٣ح جًَُِّ َٖ٣آ َُٓ٘ٞج ِئيَج ضَىَج َْ٘ ٣ط ُ ْْ ِذىَِ ٍْٖ ٣ئَُ ٠أ َ َؾ ٍَ ُٓ َ
ػَِّ ََّٔ ُٚ
َّللاُ كَ ِْ ٌَْ ٤طُدْ َ َِ ِِ ْٔ ُ٤ُْ ٝجًَُِّ١
د ًَ َٔح َ
خ ًَحضِدٌ أ َ ْٕ ٌَْ ٣ط ُ َ
َذ ًَْ ْْ ٌُ َ٘٤حضِدٌ ِذ ْحُ َؼ ْى ٍِ َ٣َ ٫َ ٝأ ْ َ
ْ
َّ
َ
ً
ْ
َ
ُّ
ْ
ن َّ
ْلًِٜ ٤ح
َّ ِٓ َ٘ ُٚ
َّللاَ ٌَذَّْ َ٣ ٫َٝ ُٚره ْ
ٖ ْ٤ثح كَإِ ًَحَٕ جًَُِ ١
َ
ػِ ْ ِٚ ٤جُ َكن َ
ػَِ ْْ ِٚ ٤جُ َك ُّن ََ٤ُْ ٝط َّ ِ
ْ
ْ
َ
ٖ ِ٤ٜىَِْٖ ٣
ٞؼِ٤لًح أ َ ْْٓ َ٣ ٫َ ٝطَطِ ُ ٤غ أ ْٕ  َُٞ ٛ ََّ ُِٔ٣كَِ ُُّٚ٤ُِ َٝ َِْ ِْٔ ُ٤ذِحُؼَ ْى ٍِ َٝج ْْط َ ْٗ ِٜىُٝج َ
أ َ َْ ٝ
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ػَِ ُْ ْْ ٌ٤ؾَ٘ح ٌـ أ ٫ضٌَطرَُٛٞح َٝأٖ ِٜىُٝج ئِيج ضَرَحْ َ٣ؼط ْْ ََ ُ٣ ٫ٝ
َ
َّللاُ ََّ ٝ
َّللاَ َُ٣ٝؼَ ِِّ ُٔ ٌُ ُْ َّ
ض َ ْلؼَُِٞج كَاَِّٗ ُٚكٌُُٓ ٞم ذِ ٌُ ْْ َٝجضَّوُٞج َّ
ػِِ[ ،}ٌْ ٤جُروٍز:
َّللاُ ذِ ٌُ َِّ َ
ٖ ْ٢ءٍ َ
.]٢٨٢
ٝهحٍ ضؼحُیَ٣{ :حأََٜ ُّ٣ح جًَُِّ َٖ٣آ َُٓ٘ٞج ِئ ْٕ َؾح َء ًُ ْْ كَحْ ٌ
ِن ِذَ٘رَا ٍ كَطَرََُّٞ٘٤ج أ َ ْٕ
ػََِٓ ٠ح كَ َؼ ِْط ُ ْْ َٗحوِِٓ [ ،} َٖ٤جُكؿٍجشًٙٛٝ ،]٦ :
٤ٛرُٞج هَ ًْٓ ٞح ِذ َؿ َٜحَُ ٍس كَط ُ ْ
ِ ٛر ُكٞج َ
ضُ ِ
ج٣٥س ٝئٕ ُْ ضٌٖ كٓ ٢وحّ ج٩غرحش ئ ٫أٗ ٚضإو ١ئُ ،ٚ٤كوى ؾحء ك ٢ضلًٓٙٛ ٍ٤
ج٣٥س جٌٍُٔ٣س ٓح ٗ٣" ٚٛح أٜ٣ح جًُٚ ٖ٣ىَّهٞج هللا ٝ ٌُْٚٞٝػِٔٞج ذٍٗػ ،ٚئٕ

 22أقٔى كطك ،ٌٍْٝ ٢انٕطٍظ فً لبٌَٕ اإلجزاءاد انجُبئٍخ ( ،جُوحٍٛز :وجٌ جُٟٜ٘س،1٠ ،
.271٘ ،)ّ1985
 23أ ٖٔ٣كحٌٝم ػرىجُٔؼرٞو ،اإلحجبد انجُبئً ثشٓبدح انشٕٓد.31-30٘ ،
 24أ ٖٔ٣كحٌٝم ػرىجُٔؼرٞو ،اإلحجبد انجُبئً ثشٓبدح انشٕٓد.31٘ ، ،
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ؾحءًْ كحْن ذهرٍ كطػرَّطٞج ٖٓ نرٍ ٙهرَ ضٛى٣وٗٝ ٚوِ ٚقط ٠ضؼٍكٞج ٚكطٚ؛
نٗ٤س إٔ ض٤ٛرٞج هًٓ ٞح ذٍآء ذؿ٘ح٣س ٌْٓ٘ ،كط٘ىٓٞج ػِ ٠يُي.25
ًًُٝي جٛطْ ٌْ ٍٞهللا ملسو هیلع هللا یلص ،ذح٩غرحشٝ ،هى ٌ ٟٝجذٖ ػرحِ ٌٞی
هللا ػ٘ ٚإٔ جُ٘ر ٢ملسو هیلع هللا یلص هحٍ٣ ُٞ" :ؼط ٠جُ٘حِ ذىػٞج٫ ْٛوػٗ ٠حِ وٓحء ٌؾحٍ
ٝأٓٞجُ ٌُٖٝ ْٜجُ ٖ٤ٔ٤ػِ ٠جُٔىػ ٠ػِ.26"ٚ٤
ًٛج جُكى٣ع هحػىز ًرٍ٤ز ٖٓ هٞجػى أقٌحّ جٍُٗع ،كل ٚ٤أٗ٣ ٫ ٚورَ
ه ٍٞجٓٗ٩حٕ كٔ٤ح ٣ىػ ٚ٤ذٔؿٍو وػٞج ٙذَ ٣كطحؼ ئُ ٠ذ٘٤س أ ٝضٛى٣ن جُٔىػ٠
ػِ ،ٚ٤كإ ِ٠د  ٖ٤ٔ٣جُٔىػ ٠ػِ ٚ٤كِ ٚيُي ٝهى ذ ٌٍْٞ ٖ٤هللا ملسو هیلع هللا یلص جُكٌٔس
ك٣ ٫ ًٚٗٞ ٢ؼط ٠ذٔؿٍو وػٞجً ُٞ ٚٗ٧ ٙحٕ أػط ٠ذٔؿٍوٛح ٫وػ ٠هّٞ
وٓحء هٝ ّٞأٓٞجُٝ ْٜجْطر٤ف  ٌٖٔ٣ ٫ٝجُٔىػ ٠ػِ ٚ٤إٔ ٓ ٕٞٛ٣حُٝ ٚوٓ،ٚ
ٝأٓح جُٔىػ ٢ك٤ٚ ٌٚ٘ٔ٤حٗطٜٔح ذحُر٘٤س.27
كوى ذُ٘ ٖ٤ح ٌْ ٍٞهللا ملسو هیلع هللا یلص إٔ جُىػح ٟٝجُٔؿٍوز ٖٓ وُ٣ َ٤ػرطٜح ٫
ضٌٓ ٕٞورُٞس ٕ٧ ،يُي ْٞف ٣لطف جُرحخ ػٍِٛٓ ٠جػُِ ٚ٤لٓحوٝ ٚٗ٧ ،ئٕ
ًحٗص جٓ٧حٗس ٓلطٍٞس ك ِْٓٓ ًَ ٢ئ ٫ئٕ ضٞجكٍٛح ك ٖ٤ِٔٓٓ ًَ ٢أٍٓ
ٓطؼًٌ٠ٝ ،ر٤ؼس جُ٘لّ جُرٍٗ٣س ٓ٤حُس ُِؼىٝجٕ ٝج٫ػطىجء ػِ ٠ج٥نٍ،ٖ٣
ٝػِ ٠يُي كٌِ٣ ٢ؼْ جٝ ٖٓ٧ضٓٞو جُؼىجُس ذ ٖ٤أكٍجو جُٔؿطٔغ٣ ٫ ،ؿَٞ
ُِوح ٢ٞإٔ ٛ٣ىٌ قٌٔ ٚك ٢أ ١وػ ٟٞنحُ٤س ػٖ وُ٣ َ٤إ٣ىٛح .ذ٤ى إٔ
جٍُٗ٣ؼس ج٤ٓ٬ْ٩س ك ٢ئغرحضٜح ُِكوٞم ُْ ضـلَ جنط٬ف ضِي جُكوٞم ٖٓ ق٤ع
أ٤ٔٛطٜحًُُٝ ،ي ٌْٔص ٌَُ قن ج٧وُس جُط ٢ضإًىٝ ٙضىػٔٝ ،ٚجُ٘حظٍ ئُ٠
جٍُٗ٣ؼس جُـٍجء ٣ؿى أٜٗح ًِٔح ًحٗص جُكوٞم ٓحْس ذحُٔؿطٔغ ًِٔح ًحٗص ٍ٠م
ئغرحضٜح ٤ٞوس ٓٝو٤ىز ،ذٔؼ٘ ٠أٗ٣ ٫ ٚورَ ك ٢ئغرحضٜح ئ ٫ج٧وُس جُط ٌٖٔ٣ ٫ ٢إٔ
ٞٗ٣ذٜح أ ١جقطٔحٍٝ ،جٛطٔحّ جٍُٗ٣ؼس ج٤ٓ٬ْ٩س ذح٩غرحش٤ُٛ ،حٗس جُكوٞم
ٝجُٔكحكظس ػِ ٠جُىٓحء ٖٓ إٔ ضٓلي ٝجٞٓ٧جٍ ٖٓ إٔ ضٜ٘د ٕ٧ ،يُي أهٍخ
ئُ ٍٗٗ ٠جُؼىٍ ٝجُطٔأٗ٘٤س ذ ٖ٤أكٍجو جُٔؿطٔغ.28
انًطهت انخبنج :أدنخ اإلحجبد
ضٍ٘ٛف أوُس ج٩غرحش ئُ ٠أْٝغ ٓؼحٜٗ٤ح ،ك ٫ ٢ٜض٘ك ٍٛك ٢ج٧وُس
جُط ٢ضطؿ ٚئُ ٠ئغرحش ٝهٞع جُؿٍٔ٣س ٓٗٝرطٜح ئُ ٠جُٔط ،ْٜأ ١أوُس ج٩وجٗس
ككٓد ،ذَ ضَٗٔ ًًُي أوُس جُ٘ل ٢جُط ٢ضٜىف ئُ ٠ئغرحش ذٍجءز جُٔط،ْٜ
ٝجُؿحٓغ ك ٢جُكحُ ٞٛ ٖ٤جُٓؼ ٢ئًُٗ ٠ق جُكو٤وس ٞٛٝ ،جُـح٣س ك ٢ج٩غرحش،
ٝأوُس ج٩غرحش ٖٓ ق٤ع وُ٫طٜح ػِ ٠جُكو٤وس جُط٣ ٢ؿٍ ١جٌُٗق ػ٘ ٚئُ ٠أوُس
ٓ 25ؿٔٞػس ٖٓ جُؼِٔحء ،انتفظٍز انًٍظز ،ئٍٖجف جُىًط ٌٞػرى هللا ذٖ ػرى جُٔكٖٓ جُطًٍ،٢
(ٓؿٔغ جُِٔي كٜى ُطرحػس ،و ،٠.و.ش).516٘ ،

 ِْٓٓ 26ذٖ جُكؿحؼ أذ ٞجُكٓ ٖ٤جُوٗ ١ٍ٤جُ٘ٓ٤حذ ،١ٌٞصذٍخ يظهى ،ضكو٤ن :دمحم كإجو
ػرىجُرحه( ،٢ذٍٝ٤ش :وجٌ ئق٤حء جُطٍجظ جُؼٍذ ،٢و ،٠.و.ش) ،ؼٌ ،1336٘ ،3هْ،
 ،1711ذحخ جُ ٖ٤ٔ٤ػِ ٠جُٔىػ ٠ػِ.ٚ٤
 27أذح ًٍَ٣ح ٣ك ٠٤ذٖ ٍٖف جُهُجٓ ٢جُ٘ ،١ٝٞشزح صذٍخ يظهى( ،ذٍٝ٤ش :وجٌ جٌُطحخ جُؼٍذ،٢
و ،)ّ1987-ٙ1407 ،٠.ؼ.3٘ ،4
 28أ ٖٔ٣كحٌٝم ػرىجُٔؼرٞو ،اإلحجبد انجُبئً ثشٓبدح انشٕٓد.34-33٘ ،
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ٓرحٍٖز ٝؿٓ ٍ٤رحٍٖز .أٓح ج٧وُس جُٔرحٍٖز ك ٢ٜجُط ٢ضإو ١ئُ ٠جُكو٤وس ٌأْح ً
ٝذـٝ ٍ٤جْطسٜٗ٧ ،ح ض٘ٛد ػِ ٠يجش جُٞجهؼس جٍُٔجو ئغرحضٜحٝ ،أٓح ج٧وُس
ؿ ٍ٤جُٔرحٍٖز ك ٬ضإو ١ئُ ٠جُكو٤وس ٌأْحً ،ذَ ٣ؿد إٔ ٟ٣حف ئُٜ٤ح ؾٜى
ػوِ٣ ٢طٔػَ ك ٢جْ٫ط٘رحٜٗ٧ ،٠ح ض٘ٛد ػِٝ ٠جهؼس أنٍ ٟؿ ٍ٤جُطٍ٣ ٢جو
ئغرحضٜحٌُٜ٘ ،ح ٓغ يُي ضٍضر ١ذٜح ئ٣ؿحذح ً ِْٝرحً ،ئٓح ػِْ ٠ر َ٤جُكطْ أ ٝػِ٠
ٝؾ ٚجُـِرسٝ ،جُىُ َ٤جُٞجقى  ٌٖٔ٣إٔ ٓ ٌٕٞ٣رحٍٖج ً ك ٢قحٍ ٝؿٓ ٍ٤رحٍٖ ك٢
قحٍ أنٍٝ ،ٟجُؼرٍز ك ٢يُي ذٔكِ .ٚكايج ٌٝو جُىُ َ٤ػِ ٠يجش جُٞجهؼس
جٍُٔجو ئغرحضٜح ًحٕ ٓرحٍٖجًٝ ،ئيج ٌٝو ػِٝ ٠جهؼس ضط َٛذٜح ًحٕ ؿٓ ٍ٤رحٍٖ.
ُ٘ٝؼٍُِٜٗ ٜحوز ًٔػحٍ؛ كحُٗحٛى ئيج ٖٜى ذأٌٗ ٚأ ٟجُٔطٜ٘٣ ْٜحٍ ذحٌُٖٓ٤
٠ؼ٘ح ً ك ٢جُٔؿ٘ ٠ػًِ ،ٚ٤حٗص ٖٜحوض ٚوُٓ ً٬٤رحٍٖج ً ػِ ٠جًٍُٖ جُٔحو١
ُؿٍٔ٣س جُوطَ ،أٓح ئيج ٖٜى ذأْٗٔ ٚغ ِ٠وح ً ٗحٌ٣ح ً ٞٚٝش جْطـحغس ٘٣طِن ٖٓ
وجنَ ذ٤ص ،غْ ٌأ ٟجُٔط٣ ْٜؼى ٝنحٌؾح ً ٖٓ ًٛج جُر٤ص ٝك٣ ٢ى٬ْ ٙـ ٗحٌ،١
كإ ٖٜحوض ٚضٌ ٕٞوُ ً٬٤ؿٓ ٍ٤رحٍٖ ٫ٝ .كٍم ك ٢جُوحٗ ٕٞذ ٖ٤جُىُ َ٤جُٔرحٍٖ
ٝجُىُ َ٤ؿ ٍ٤جُٔرحٍٖ ،كٌٔٛ٬ح كٓ ٢وحّ ج٩غرحش ْٞجءٜٔ٤ًِ ٕ٩ ،ح ٣إو ١ئُ٠
جٌُٗق ػٖ جُكو٤وسٝ ،29ػِ ٠جٍُؿْ ٖٓ إٔ أوُس ج٩غرحش ُْ ضٍو ك ٢جُوحٕٗٞ
ػِْ ٠ر َ٤جُك ،ٍٛئ ٫أٜٗح ض٘ك ٍٛػٔ ً٬ك ٢ج٩ػطٍجفٝ ،جُٜٗحوزٝ ،قؿ٤س
جٌٝ٧جمٝ ،جُوٍجتٖٝ ،قؿ٤س ج٧قٌحّٝ ،جُهرٍزٝ ،جُٔؼ٘٤سٝ ،30جُرحقع ٫
٣ططٍم ئٍُٖ ٠ـ ضِي جُى٫تَ جُٔٞؾٞوزٝ ًَ ٕ٧ ،جقى ٓ٘٣ ْٜكطحؼ ئُ ٠ذكع
ٓٓطوَٝ ،ئٗٔح ٣ططٍم ئُ ٠و ٌٝجُل٤ى ٞ٣ك ٢ج٩غرحش جُؿ٘حت٣ َٛٝ ٢ؼطرٍ وًُ٬٤
ك ٢ج٩غرحش أ.٫ ٝ
انًطهت انزثغ :شزٔط اإلحجبد
ٗ٣طٍ ٠ك ٢ج٩غرحش إٔ ضطٞكٍ ك ٚ٤ػىز ٖٓ جٍُٗ:٢ٛٝ ٠ٝ
 إٔ ضٓرن ج٩غرحش جُىػ ٕ٩ ،ٟٞج٩غرحش ٣إًى أ٣ ٝظ ٍٜقوح ً ُٗهٙ
ػِ ٠آنٍ ،كٛ٣ ٬ف ضوى ٚٔ٣ئ ٫ذطِد جُٔىػٚ ٢حقد جُكنٕ٩ٝ ،
ٚحقد جُكن ِٔ٣ي جُطٍٛف ذ ٚذحْ٩وحٝ ٠ج٩ذٍجءًٛٝ ،ج جٍُٗٓ ٠طلن
ػِ ٚ٤ػ٘ى جُلوٜحء ك ٢قوٞم ج٥وًٓ ٖ٤٤حُكوٞم جُٔحُ٤س ٝجٌُ٘حـ ٝجُط٬م،
ٝجُؼوٞوٝ ،جُؼوٞذحش ًحُوٛح٘ ٝجُؿٍٝـ ٝقى جُوًفٝ ،جُٞهق ػِ٠
آوٓٓ ٢ؼ ٕ٧ ،ٖ٤جُٜٗحوز كٜ٤ح قن ُ٦وٓ ٢ك ٬ضٓطٞك ٠ئ ٫ذٔطحُرطٚ
ٝئيٗ.ٚ
 إٔ ٞ٣جكن ج٩غرحش جُىػ ٕ٩ ،ٟٞج٩غرحش ُطٛى٣ن جُٔىػ ٢ك ٢وػٞجٙ
ٝئظٜحٌ جُكن جُٔط٘حَع ك ،ٚ٤ك٤ؿد إٔ  ٌٕٞ٣ج٩غرحش ٓٞجكوح ً ُىػٟٞ
جُٔىػ ٢ذك٤ع ٓ ٌٕٞ٣طحذوح ً ُٜح ُ٘٤طؽ أغٍ ٙك ٢جُكٌْ ذٔٞؾرٌٕٞ٣ٝ ،ٚ

 29ػ ٜٞدمحم ػ ،ٜٞانًجبدئ انؼبيخ فً لبٌَٕ اًلجزاءاد انجُبئٍخ( ،جٌْ٘٫ىٌ٣س :وجٌ
جُٔطرٞػحش جُؿحٓؼ٤س ،و ،٠.و.ش).674-673٘ ،
 30ػرىجُكٔ٤ى جُٗٞجٌذ ،٢اإلحجبد انجُبئً فً ضٕء انمضبء ٔانفمّ-انُظزٌخ ٔانتطجٍك،
(جٌْ٘٫ىٌ٣س :جُٔؼحٌف ،و ،٠.و.ش) .66٘،
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ٓكَ ج٩غرحش ٝجُىػ ٠ذٝ ٚجقىج ً كإ نحُق ج٩غرحش جُىػ ٟٞك٣ ٬ورَ،
ُؼىّ ضٞكٍ جٍُذ ١ذٜٔ٘٤ح.
 إٔ  ٌٕٞ٣ج٩غرحش ٓ٘طؿح ً ك ٢جُىػ ٞٛٝ ،ٟٞإٔ  ُٚ ٌٕٞ٣كحتىز ك ٢ئغرحش
جُكن ٚٝى ٌٝجُكٌْ ٝئُُجّ جُه ْٛذ.ٚ
 إٔ  ٌٕٞ٣ج٩غرحش كٓ ٢ؿِّ جُوٟحء ٕ٧ ،جُٔوٞٛو ٖٓ ج٩غرحش جُكٌْ
ذٔٞؾرٝ ،ٚجُكٌْ ٣ ٫ؼطرٍ ئ ٫ئيج ٚىٌ كٓ ٢ؿِّ جُوٟحء ،كايج أهْ٤
ج٩غرحش نحٌؼ ٓؿِّ جُكٌْ ك٣ ٬ك َٛذ ٚجُٔوٞٛو ٫ٝ ،ض٘وطغ ذٚ
جُهٓٞٛس.31
 إٔ ٓ٣ط٘ى ج٩غرحش ئُ ٠جُؼِْ أ ٝؿِرس جُظٖ ،كإ جْط٘ى ئُٖ ٠ي  ْٛٝك٬
ػرٍز ذ ٕ٩ ،ٚج٩غرحش ٣ؿد إٔ  ٌٕٞ٣هحتٔح ً ػِ ٠أْحِ هْ٘ٝ ،ْ٣ٞى
ه ،١ٞذإٔ ٓ ٌٕٞ٣ر٘٤ح ً ػِ ٠ػِْ ذٔكَ ج٩غرحش أ ٝػِ ٠ظٖ ه٣ ١ٞوٍخ
ٖٓ جُؼِْ ٝجُ٤و.ٖ٤
 إٔ  ٌٕٞ٣ج٩غرحش ٓٞجكوح ً ُِؼوَ أٍُِٗ ٝع أُِ ٝكّ أُ ٝظح ٍٛجُكحٍ ،كإ
نحُق ج٩غرحش أقىٛح ك٣ ٬ؼطرٍ ٕ٩ ،ج٩غرحش ٣ل٤ى ػِٔح ً ظ٘٤ح ً ك٣ ٬ورَ ك٢
ٓؼحٌٞس جُكّ جُ٣ ٢ٟل٤ى ػِٔح ً هطؼ٤حً.
 إٔ  ٌٕٞ٣ج٩غرحش ذحُطٍم جُط ٢قىوٛح جُٗحٌع ك٣ ٬ؿ َٞج٩غرحش ذٔح
ٗ ٢ٜػً٘ ٚحُٗؼٞيز ٝجُٓكٍ ٝجُطٍ٤ز ٕ٩ ،ج٩غرحش أقٌحّ ٍٖػ٤س أهٍٛح
جُٗحٌع ذحُ٘ ٙأ ٝج٫ؾطٜحو ٝجْ٫ط٘رح ٖٓ ٠ج٧وُس جُطل٤ِ٤ٛس.32
أٓح ٍٖ ٠ٝج٩غرحش ك ٢جُوحٍٖٗ ًًٍ٣ ُْ ،ٕٞجـ جُوحٗ ٕٞأٟ٣ح ً ٍٖ٠ٝح ً
ػحٓس ُ٪غرحش  ٌٖٔ٣ٝإٔ ضٓطهِ ٖٓ ٙضؼٍ٣ق ج٩غرحش ك ٢جُٔإُلحش
جُوحٗ٤ٗٞس ،ػىز ٖ:٢ٛٝ ٠ٌٞ
 إٔ  ٌٕٞ٣ج٩غرحش كٝ ٢جهؼس ٓط٘حَع ػِٜ٤ح.
 إٔ  ٙ٘٣جُوحٗ ٕٞػِ ٠ج٧غٍ جُوحُِٗٞ ٢ٗٞجهؼس جٍُٔجو ئغرحضٜحٝ ،يُي ٕ٧
ٓكَ ج٩غرحش ك ٢جُوحٗ ٞٛ ٕٞجُٞجهؼس جُوحٗ٤ٗٞس.
 إٔ ٛٓ ٌٕٞ٣ىٌ جُؼِْ ذح٩غرحش ٚك٤كحً.
ٓ ؿِّ جُوٟحء ،ج َٚ٧إٔ  ٌٕٞ٣ج٩غرحش جُوحٗ ٢ٗٞكٓ ٢وٍ جُٔكٌٔس،
٣ ٌُٖٝؿُِٔ َٞكٌٔس إٔ ض٘وَ ئٌُٓ ٠حٕ ج٩غرحش ُِو٤حّ ذاؾٍجءجض.ٚ
 إٔ  ٌٕٞ٣ج٩غرحش ٍٓٗٝػح ً ذحُوحٗ٤ًِ ٕٞح ً أ ٝؾُت٤ح ً ك٣ ٬ورَ ج٩غرحش ذؼِْ
جُوح.33٢ٞ
انًجذج انخبنج :يٕلف انشزٌؼخ اإلطاليٍخ ٔانمبٌَٕ انٕضؼً يٍ
اطتخذاو انفٍذٌٕ كذنٍم فً اإلحجبد انجُبئً
 31دمحم ٓٛطل ٠جُُقٔ ،٢ِ٤طبئم اإلحجبد فً انشزٌؼخ اإلطاليٍخ فً انًؼبيالد انًذٍَخ ٔاألدٕال
انشخصٍخ( ،وٓٗنٌٓ :طرس وجٌ جُر٤حٕٛ1402 ،1٠ ،ـ.53-47٘ ،)ّ1982 -
 32دمحم ٓٛطل ٠جُُقٔ ،٢ِ٤طبئم اإلحجبد فً انشزٌؼخ اإلطاليٍخ فً انًؼبيالد انًذٍَخ ٔاألدٕال
انشخصٍخ.59-54٘ ،
 33دمحم ٓٛطل ٠جُُقٔ ،٢ِ٤طبئم اإلحجبد فً انشزٌؼخ اإلطاليٍخ فً انًؼبيالد انًذٍَخ ٔاألدٕال
انشخصٍخ.60٘ ،
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ًٛ ٍٞٗ٣ج جُٔركع ئُ ٠ضر٤حٕ ٓٞهق جٍُٗ٣ؼس ج٤ٓ٬ْ٩س ٝجُوحٕٗٞ
جُٞٞؼ ٖٓ ٢جْطهىجّ ْٝحتَ جُل٤ىً ٞ٣ىُ َ٤ك ٢ج٩غرحش جُؿ٘حتٝ ،٢يُي ػِ٠
جُٞؾ ٚج٥ض.٢
انًطهت األٔل  :اطتخذاو انفٍذٌٕ فً اإلحجبد انجُبئً فً انشزٌؼخ
اإلطاليٍخ
ً
ئٕ آُس جُل٤ى ٞ٣أ ٝجُطٓ ٌٖ٣ ُْ ٍ٣ٞٛؼٍٝكح ك ٢ذىج٣س ظ ٌٜٞج،ّ٬ْ٩
ًٔح ُْ ٣ؼح ٍٙٚكوٜحء جًُُِٜٔٓٔ ٖ٤ج ُْ ٗؿى كً ٢طر ْٜأقٌحٓح ً ضؿ ،ُٙ٤أ ٝضٔ٘غ
ج٧نً ذحُطً ٍ٣ٞٛىُ ٖٓ َ٤أوُس ج٩غرحش ك ٢جُىػ ٟٞجُؿ٘حت٤س ،ئ ٫إٔ ك٢
ػٍٗٛح ًٛج إٔ جُط ٍ٣ٞٛأ ٝآُس جُل٤ى ٞ٣أٚرف ٝجهؼس ٖٓ ٝهحتغ جُطكو٤نٝ ،ئٕ
 ًٙٛجُٔٓطؿىجش ضؼى ٖٓ جُْٞحتَ جُؼِٔ٤س جُكى٣ػس ٢ٛٝ ،غٍٔز ٖٓ غٍٔجش
جُطوىّ جُؼِٔٝ ٢جُطٌُ٘ٞٞؾ ٢جُطٜٖ ٢ىضٜح جُؼ ٌٞٛج٥نٍ٤ز٣ ٌٖ٣ ُْٝ .ؼٍكٜح
ً
ػحؾُج أٓحّ  ًٙٛجُوٟح٣ح
جُوىٓحء ٝأْ٬ك٘ح ٌُٖ ،جُلو ٚج٤ُ ٌٖ٣ ُْ ٢ٓ٬ْ٩وق
جُٔٓطؿىزٓ ،ح وجّ ذحخ ج٫ؾطٜحو ٓلطً ٞقح قط ٠ضظَ  ًٙٛجٍُٗ٣ؼس هحتٔس ًٔح
أٌجو هللا ضؼحُُٜ ٠ح ئُ ّٞ٣ ٠جُو٤حٓسٝ .أٗ ٌٖٔ٣ ٚجْط٘رح ٠قٌْ كٓ ٢ػَ ًٙٛ
جُٔٓأُس ذ٘ح ًءج ػِٓ ٠حؾحءش ذٌٝ ٚـ جٍُٗ٣ؼس ج٤ٓ٬ْ٩س ٓٝوحٚىٛح.34
ًػ ٖٓ ٍ٤جُلوٜحء جُٔؼح ٍٟ٣ ٖ٣ٍٚػىّ ج٫ػطىجو ذ ًٜٙجُوٍجتٖ
جُٔٓطؿىز ك ٢جُوٟحء٣ ٫ٝ ،ؿ َٞجػطرحٌٛح ِ٤ْٝس ٖٓ ْٝحتَ ج٩غرحش
جٍُٗػٝ ،٢هى جقطؿٞج ذٔح ٣أض:٢
ئٕ ج٧نً ذحُطٍ٣ٞٛجش ضٍ٣ٝغ ُٝ ،ٖ٤٘ٓ٦ئغحٌز ُِوِن كٗ ٢ل،ْْٜٞ
ٝجٗطٜحى ُكٍٓحش جُِٔٓٔٝ ،ٖ٤ضؼ ٍىّ ػًٍِ ٠جٓط ًَ ،ْٜيُي ٣ؼى جػطىجء ػِ٠
جُ٘حِ ًٗٝلًح ٍْ٧جٌٝ ْٛػٌٞجضٝ ،ْٜج٬٠ػًح ػِٓ ٠ح ٣كٍ ٕٞٚػِ٠
ئنلحت٣ٝ ،ٚىنَ ؾٔ٤غ يُي ك ٢ذحذح جُطؿّ ٕ٧ٝ ،جُطؿّٓ ٓ٘ ٢ٜػٜ٘ٔٓ ٚح
ٓٞج} [ٌْٞز جُكؿٍجش.]12 :
ًحٗص جُِ٤ْٞسُ ،35و ٍٞهللا ضؼحُ ٫َ َٝ { :٠ض َ َؿ َّ
ٓ ُ
ئٕ ٖٓ ٓرحوب ج ّ٬ْ٩ج٤ِٚ٧س جُكٍ٘ ػِ ٠قٔح٣س جُكوٞم
جْ٧حْ٤س ُٓٗ٪حٕ٣ ٫ ٞٛٝ ،لٍم ك ًٙٛ ٢جُكٔح٣س ذٝ ِْٓٓ ٖ٤ؿ.ِْٓٓ ٍ٤
٘ٛٝحى قى أوٗ ٖٓ ٠جُكوٞم ٣ػرص ُٓٗ٪حٕ ذٚٞل ٚئٗٓحًٗح ،ك٣ ٬ؿ َٞجُٔٓحِ
ذ ٚئٌٍُٟٝ ٫ز ضؼِ ٞػٌٍِٝٞ ٠ز قٔح٣ط ،ٚك٤ٛحٗس قٍٓحش جٓٗ٩حٕ ٖٓ
ٓوط٤ٟحش جُطٌٍ ْ٣جٓٗ٪ُ ٢ُٜ٩حٕٝ ،ج٣٥حش جُوٍآٗ٤س ٝج٧قحو٣ع جُ٘ر٣ٞس ك٢
ًٛج جُه ٘ٞٛػى٣ىز.36
ؿ ٍَْ ٤ذُِ ُٞ٤ض ٌُ ْْ
هحٍ هللا ػُٝؾَ٣َ { :حأ َ َُّٜ ٣ح جًَُِّ َٖ٣آ َُٓ٘ٞج َ ٫ض َ ْى ُنُِٞج ذُُٞ٤ضًح َ
َ
ْ
ػَِ ٠أ َ َْٜ ِِ ٛح يَ ُِ ٌُ ْْ َنَُ ْْ ٌُ َُ ٌٍْ ٤ؼََِّ ٌُ ْْ ضًََ ًَّ ٍُ َٕٝكَإِ ُ ْْ ض َِؿىُٝج
َقطَّ ٠ض َ ْٓط َأِْٗ ُ
ٓ ِِّ ُٔٞج َ
ٓٞج َٝض ُ َ
ُ
َ
َ
ُ
ُ
َّ
حٌ ِؾؼُٞج َُٞ ٛ
جٌ ِؾؼُٞج كَ ْ
كَِٜ ٤ح أ َ َقىًج كَ َ ٬ض َ ْى ُنَِٛٞح َقطُ٣ ٠إْ يََٕ ٌُ ْْ َٝئِ ْٕ هِْ ُْ ٌُ ََ ٤
 34انظر :ػحٌف ػِ ٢ػحٌف جُوٍ ٙوجؿ ،٢يظبئم فمٍٓخ يؼبصزحًٞ ،IIUM press( ،جٓ٫٫ر-ٌٞ
ٓحُ٣ُ٤ح.188٘ ،)ٙ1432/ّ2011 ،1٠ ،
 35جٗظٍ :ػحٌف ػِ ٢ػحٌف جُوٍ ٙوجؿ ،٢يظبئم فمٍٓخ يؼبصزح191 ٘ ،؛ كٓٓ َٛ٤حػى
جُؼُ٘ ،١أحز اإلحجبد ثٕطبئم انتمٍُخ انذذٌخخ ػهى دمٕق اإلَظبٌٌْ ،حُس ٓحؾٓط ،ٍ٤ئٍٖجف :أ.و .ػِ٢
دمحم قٓ٘ ٖ٤قٔحوٛ1428( ،ـ.184-182 ٘ ،)ّ2007-
 36ػحٌف ػِ ٢ػحٌف جُوٍ ٙوجؿ ،٢يظبئم فمٍٓخ يؼبصزح.192٘ ،
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أ َ ًَََّْ َٝ ْْ ٌُ َُ ٠
ؿٍَْ ٤
ػَِ ُْ ْْ ٌُ ٤ؾَ٘ح ٌـ أ َ ْٕ ض َ ْى ُنُِٞج ذُُٞ٤ضًح َ
ّْ َ
َّللاُ ِذ َٔح ض َ ْؼ ََُِٔ َٕٞ
ػَِِ ٤َُ ٌْ ٤
ع َُ ٌُ ْْ ََّ ٝ
َّللاُ َْ ٣ؼَِ ُْ َٓح ض ُ ْرىَُٓ َٝ َٕٝح ض َ ٌْط ُ ٌُْٔٞ [} َٕٞز جُ٘-27 :ٌٞ
َٓ ْٓ ٌٍُ َٗٞس كَِٜ ٤ح َٓط َح ٌ
.]28
ٍِ٤ج ِٓ َٖ َّ
جُظ ِّٖ ئِ َّٕ
ٝهحٍ ْركحٗٝ ٚضؼحَُ٣{ :٠حأََٜ ُّ٣ح جًَُِّ َٖ٣آ َُٓ٘ٞج جؾْ طَِ٘رُٞج ًَػ ً
َّ ٝ
ٓٞج}[ ٌْٞز جُكؿٍجش.]12 :
جُظ ِّٖ ئِغْ ٌْ َ ٫َ ٝض َ َؿ َّ
ٓ ُ
ذَ ْؼ َ
ٚٝ ٖٓٝح٣ح جٍُْ ٍٞملسو هیلع هللا یلص ك ٢جُٔكحكظس ػِ ٠ػٌٞجش جُ٘حِ ْٝطٍٛح
ٓ ْىض َ ُ ،ْٜأًِ ٝىْشَ إٔ ض ُ ْل ِٓىَٝ .37"ُْٛهى
ش
ػٌٞج ِ
ِ
أٗ ٚهحٍ" :ئَّٗيَ ئٕ جضَّرؼصَ َ
جُ٘حِ أ َ ْك َ
أًى جٍُْ ٍٞملسو هیلع هللا یلص ػِ ٠أٗ٣ ٫ ٚؿ َٞئُكحم جُ ٌٍٟذحُِٔٓٔ ٖ٤آقحوْٛ
ٝؾٔحػط ْٜذوٍٞ ٫ٝ ٌٍٞ ٫" :ُٚٞجٌ"ٝ .38ػٖ أذٍ٣ٍٛ ٢ز ٌ ٢ٞهللا
جُِْٔٓ قٍجّٓ :حُُ،ُٚ
جُِْٔٓ ػِ٠
ػ٘ ،ٚهحٍ :هحٍ ٌْ ٍُ ٞهللا ملسو هیلع هللا یلصًَُ " :
ِ
ِ
39
٢
جٍُٗ إٔ
ٝ ،ُٚٞوَ ُٓ ،ٚقٓدُ
ٝػٍِ ُ
جٍٓب ٖٓ ِ ّ
ٍ
ِ
٣كوٍ أنح ُٙجُ ُِْٔٓ" ٝ .هحٍ جَُّ٘رِ ّ
َ
َّ
ْ
َ
َّ
ٓىَ ُ.40"ْْ ٛ
ج٧
ٕ
ئ
"
:
ْ
ِ
ْ
ٝ
ٚ
٤
ِ
ػ
هللا
٠َِّٚ
ْ
ِٓ
ِ
ُ
ِ ٍ٤ئيَج ج ْذطَـَّ ِ ٠
جٍُ٣رَسَ كِ ٢جَُّ٘ ِ
َ
حِ أ َ ْك َ
َ
َ
َ
َ َ ِ
٘ٛٝحى آ٣حش ٝأقحو٣ع ًػٍ٤ز قًٛ ٍٞج جُٔٞٞٞعًُُ ،ي كإ ٖٓ ضٞؾٜ٤حش
ج ّ٬ْ٩جُٔكحكظس ػِ ٠ػٌٞجش جُ٘حِ ْٝطٍٛح.
ًًٝج جقطؽ جُٔحٗؼ ٖٓ ٕٞجػطرحٌ جُط ٍ٣ٞٛقؿس ك ٢ج٫غرحش جُؿ٘حت٢
ذأٗ ٖٓ ّ٤ُ ٚجُوٍجتٖ جُوح٠ؼس؛ ٣ ٚٗ٧ورَ جُطُٝ ٍ٣ٝجُطًُُٔ ،ٚ٣ٞي ك ٬ضٛف إٔ
ضٌ ٕٞقؿس ٣كٌْ ذٔٞؾرٜح ك ٢أٓٞجٍ جُ٘حِ ٝأػٍجٝ ،ْٜٞأذىجٗ ،ْٜق٤ع ئٜٗح
 ٫ضؼى هٍ٘٣س هح٠ؼسٓ ٕ٧ ،ح ٍ٣و ػِٜ٤ح ٖٓ ٖرٜحش ضٟؼلٜح ٝضٜ٤ٛٞح،
ٝضؿؼِٜح ؿٚ ٍ٤حُكس ُر٘حء جُكٌْ ػِٜ٤حٝ .41جًُ٣ ١رىُ٘ ٝح أٟ٣ح ً أَّ ٣ ٫ؿَٞ
ضطرغ جُ٘حِ ٝض ٍْٛ٣ٞٛنِٓس ٝو ٕٝػٌِٔٞٝ ْٜح ٕ٧ ،ْٛيُي ضطٔطغ ذكٍٓس
نحٚس ،ك٣ ٬ؿ َٞإٔ ٣طِغ ػِٜ٤ح أقى؛ ٜٗ٧ح ن٤ٚٞٛس ٖٓ ن٤ٚٞٛحش
ج٧كٍجوٝ ،جٍُٗ٣ؼس ج٤ٓ٬ْ٩س قٔص  ًٙٛجُه٤ٚٞٛس.
كرحُ٘ٓرس ُؿٍجتْ جُكىٝو ٝجُوٛح٘  ٌٕٞ٣جغرحضٜح ذٞجْطس جُل٤ىٝ ٞ٣آُس
جُط ٍ٣ٞٛأٍٓ ٓٓطرؼى ضٔح ًٓح ٣ٝرطَ جْ٫ط٘حو ئُٜ٤ح ًىُٓٓ َ٤طوَ ٩وجٗس ٖٓ
هىٓص ٞىٙ؛  ٕ٧وُ٫س جٌُٞٛز ػِٚ ٠حقرٜح وُ٫س ٝج٤ٛس ٞٝؼ٤لس ٣ ٫ؼٍٞ
ػِٜ٤ح ك ٢ئٚىجٌ ج٧قٌحّ ٕ٧ ،جُ ٌٞٛجُلٞضٞؿٍجك٤س هى ضىنَ كٜ٤ح جُهىع
ٝجُطُ ،ٍ٣ٝئي ذآٌحٕ جُٔ ٖ٣ٌٞٛجُٔطه ٖ٤ٛٛأنً ٌٞٚز ُِٗهٌٞٚٝ ٙز
أنٌٍُِٔ ٟحٕ غْ ٣طْ ضًٍ٤رٜح ٓؼح ً كطٛرف ٌٞٚز ٝجقىز كٞٝ ٢غ ٓٗٞٛٝ ٖ٤
ٓ ِِؿْٓطحٗ٢
 37أذ ٞوجٝو ِْٔ٤حٕ ذٖ جٖ٧ؼع ذٖ ئْكحم ذٖ ذٗ ٍ٤ذٖ ٖىجو ذٖ ػٍٔ ٝجَ٧و ١جُ ّ
(جُٔطٞكٛ275 :٠ـ) ،طٍُ أثً دأد ،جُٔكونٖ :ؼَ٤د جٌٗ٧إَ ٓ - ٠ٝك َّٔى ًحِٓ َ هٍ ٙذِِ( ،٢وجٌ جٍُْحُس
جُؼحُٔ٤س ،جُطرؼس جٛ 1430 ،٠ُٝ٧ـ  ،)ّ2009 -ذحخ ك ٢جُ٘ ٢ٜػٖ جُطؿّٓ ،ؼ ٌ ،250 ٘ ،7هْ
جُكى٣ع.4888 :
 38أقٔى ذٖ ق٘رَ ،يظُذ اإليبو أدًذ ثٍ دُجم ،جُٔكونٖ :ؼ٤د جٌٗ٧إٝ ٠ٝآنٍٓ( ،ٕٝإْٓس
جٍُْحُس ،جُطرؼس جُػحٗ٤س ٛ1420ـ  ،)ّ1999 ،ؼٌ ،55٘ ،5هْ جُكى٣ع.2865 :
 39أذ ٞوجٝو طٍُ أثً دأدً ،طحخ ج٧وخ ،ذحخ ك ٢جُـ٤رس ،ؼٌ ،244٘ ،7هْ جُكى٣ع.2882 :
 40أذ ٞػرى هللا جُكحًْ دمحم ذٖ ػرى هللا ذٖ دمحم ذٖ قٔى ٚ٣ٝذٖ ُٗؼ ْ٤ذٖ جُكٌْ جُٟر ٢جُطٜٔحٗ٢
جُ٘ٓ٤حذ ١ٌٞجُٔؼٍٝف ذحذٖ جُر٤غ (جُٔطٞكٛ405 :٠ـ) ،انًظتذرن ػهى انصذٍذٍٍ ،ضكو٤نٛٓ :طل ٠ػرى
جُوحوٌ ػطح( ،وجٌ جٌُطد جُؼِٔ٤س – ذٍٝ٤ش ،جُطرؼس ج ،)ّ1990 – ٙ1411 ،٠ُٝ٧ؼٌ ،419٘ ،4هْ
جُكى٣ع.8137 :
 41ػحٌف ػِ ٢ػحٌف جُوٍ ٙوجؿ ،٢يظبئم فمٍٓخ يؼبصزح ،ص.191
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ٓح ( ٠ٔٓ٣ذحُىذِؿس) ،ق٤ع ضٞؾى آ٫ش ضٓ ٍ٣ٞٛططٌٞز ضُِٓٗ َٜهٙ
ضؼىٓ َ٣ح ٣ٍ٣ى ٙك ٢جٌُٞٛزٝ ،قًف ٓح ٣ٍ٣ىٝ ،ٙذ٘حء ػِ ٚ٤ك ًٜٙجقطٔح٫ش
ضؼى ٖرٜح ً ضىٌأ ئهحٓس جُكى قٓد هحػىز "وٌء جُكىٝو ذحُٗرٜحش" ،ئ ٫أٗٚ
 ٌٖٔ٣جػطرحٌ  ًٙٛجُ ٌٞٛهٍ٘٣س ٞى جُٔط ْٜضه ٍٞجُِٓطحش جُٔهطٛس
ذحُطكو٤ن ٓؼٞٓٝ ٚجؾٜط ٚذ ًٜٙجُوٍ٘٣س ُِك ٍٞٛػِ ٠ج٫ػطٍجف ئي أٌٖٓ يُي
أ٣ ٝؼٌُ ٙجُوح ٢ٞئيج ضٌٗٞص ُى ٚ٣جُو٘حػس ذ ًٜٙجُوٍ٘٣س.42
٣ٝو ٍٞجُٗ٤م ٛحٗ ٢ذٖ ػرى هللا جُؿر ،ٍ٤جُوح ٢ٞذحُٔكٌٔس جٌُرٍٟ
ذؿىز" :ئٕ جُطٓؿ٬٤ش جُٞٛض٤س ٝجُط ٍ٣ٞٛذحُل٤ى ٞ٣ك٣ ٬ؼطٔى ػِٜ٤ح ئ ٫ئيج
ًحٗص ٚحوٌز ٖٓ ؾٜس ٓٞغٞم كٜ٤ح ٣ ٫ٝططٍم ئُٜ٤ح ٖيٓٝ ،ح ػىج يُي ،ك٬
٣ؿ َٞج٫ػطٔحو ػِٜ٤ح ٌٓ٩حٕ جُطىُٝ ،ّ٤ذهحٚس ٓغ ظ ٌٜٞجُطو٘٤حش جُكى٣ػس
ك ٢جُٞهص جُكح ،ٍٞكإ ضْ ٖٓ ؾٜس ٌْٔ٤س ٣ ٫ططٍم جُٗي ك ٢جقطٔحٍ
ضٍُٛ٣ٝح أ ٝضـٍٛ٤٤ح ٝأٌٖٓ جُوطغ ذٔطحذوطٜح ُٖٔ ٗٓرص ئُ ٚ٤ك ٢ٜهٍ٘٣س
ًًُيٝ ،ئ ٫كاٗٛ٣ ٚؼد جُطؼ َ٣ٞػِٜ٤ح ٌٓ٩حٕ ئقىجظ جُطـٝ ٍ٤٤ضؼى َ٣جٌَُٗ
ٝجُٔٓ٬ف ًٔح ٝ ٞٛجهغ".43
ك ًٜٙجٌٓ٩حٗ٤حش جُؼِٔ٤س جُٔططٌٞز ض٘ٓق وُ٫س هٍ٘٣س جٌُٞٛز
ٝجُطِلحَ  ٫ٝضِٛف قؿس ٣كٌْ ذٔٞؾرٜح ٫ ،هحٗٗٞح ً ٍٖ ٫ٝػحً ،يُي إٔ ج٧قٌحّ
جٍُٗػ٤س  ٫ضر٘ ٠ػِ ٠أٟٓٓ ٌٞطٍذس ْٔ٤ح كٓٓ ٢حتَ ئهحٓس ج٧قٌحّٗ ،ح٤ٛي
ػٖ ٓح ك ٢جُطًٗ ٖٓ ٍ٣ٞٛق ُؼٌٞجش جُ٘حِ ٝج٬٠٫ع ػِ ٠نلح٣ح جُرٞ٤ش
جُط٣ ٢كٍ٘ أِٜٛح ػِْ ٠طٍٛح وجتٔحًٝ ،أٓح جُل٤ى ٞ٣كاٗ٣ ٚوحٍ ك ٚ٤ػِٝ ٠ؾٚ
جُؼٔٓ ّٞح ٣وحٍ ك ٢جٌُٞٛز ٝجُطِلحَ ئ ٫ئيج ًحٕ ض ٍ٣ٞٛجُل٤ى ٞ٣ذطٍ٣ن ؾٜس
ٓٓثُٞس ٓٝأٓٗٞس جُؿحٗد ًإٔ ضٌٓ ٕٞهُٞس ٖٓ جُىُٝس أ ٖٓ ٝأ ١ؾٜس كٜ٤ح
ًٔح ٣كىظ يُي ك ٢ض ٍ٣ٞٛجُل٤ى ٞ٣ك ٢جُر٘ٞى ًًُٝي ٓح  ٌٕٞ٣ك ٢جُٔطحٌجش
ٝؿ ٍ٤يُي.44
كحُهٚ٬س٣ ٫ :ؿ َٞجْطهىجّ آُس جُل٤ى ٞ٣أ ٝجُطً ٍ٣ٞٛىُ َ٤ك٢
ج٩غرحش جُؿ٘حت ،٢ك٣ ٬ؼطٔى ػِٜ٤ح ذح٬٠ه ٚو ٕٝه٤ى أ ٠ٍٖ ٝأٞ ٝحذ١؛ ٕ٧
جُط ٍ٣ٞٛضىنَ كٜ٤ح جُهىع ٝجُطُ ٍ٣ٝذٞجْطس جُرٍجٓؽ جٌُ٩طٍ٤ٗٝس كًٛ ٢ج
جُؼ ٌُٖٝ ،ٍٛأق٤حٗح ً ٣ؼطرٍ هٍ٘٣س ٞى جُٔط ْٜئيج ًحٗص ٚحوٌز ٖٓ ؾٜس
ٓٞغٞم٣ ٫ٝ ،ططٍم ئُٜ٤ح ٖي٘ٛٝ ،حى ٍٖٓ ٠ٝؼطرٍز ٣ؿد ٍٓجػحضٜح
ٝجُ٫طُجّ ذٜح ً ٢ضؼطٔى ك ٢ج٩غرحش ٣ٝؼطى ذٜحْ٘ٝ .ر ًٙٛ ٖ٤جٍُٗ٠ٝ
ٝجُٟٞجذ٧ ١ؾَ جُ٫طُجّ ذٜح ك٤ٓ ٢ىجٕ جُوٟحءٝ ،ج٫ػطٔحو ػِ ًٙٛ ٠جُوٍجتٖ
جُٔٓطؿىز ًىُٓ َ٤ؼطرٍ ٖٓ أوُس ج٩غرحش ،ػِ ٠جُ٘ك ٞج٥ض:٢

 42كٓٓ َٛ٤حػى جُؼُ٘ ،١أحز اإلحجبد ثٕطبئم انتمٍُخ انذذٌخخ ػهى دمٕق اإلَظبٌ.182٘ ،
 43جُٔٞهغ جً٩طٍ ، www.onislam.net ٢ٗٝأذ ٞػرىجٍُقٖٔ ،جػطٔحو جُوٟحء ػِْٝ ٠حتَ ج٩غرحش
جُكى٣ػس.2006/5/20 ،
٣َ 44حو ػرىجُكٔ٤ى دمحم أذ ٞجُكحؼ ،دٔر انمزائٍ انذذٌخخ فً اإلحجبد فً انشزٌؼخ اإلطاليٍخ
ٔتطجٍمبتٓب فً انًذبكى انشزػٍخ فً لطبع غشحٌْ ،حُس ٓحؾٓط ،ٍ٤ئٍٖجف :وٓ.ح ٍٛقحٓى دمحم جُك،٢ُٞ
(ٛ1426ـ.80-79٘ ،)ّ2005-
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ه٤حّ ِٚس ذًٛ ٖ٤ج جُطٝ ٍ٣ٞٛجُوٟح٣ح جُط ٢ضؼٍ ٜك ٢جُىػ،ٟٞ

أ ١ئغرحش ِٚطٜح ذحُؿٍٔ٣س جٍُٔضٌرس ٝذٗه٤ٛس ٍٓضٌرٜح.
جُطكون ٖٓ ٚكس جُط ٍ٣ٞٛك ٢ضٔػ َ٤قو٤وس جُٞجهغ ٝجُطؼر ٍ٤ػٜ٘ح

ضؼرٍ٤ج ٚحوهًحٓ٬ْٝ ،طٜح ٖٓ جٌُٗٞى ٝجُٗرٜحش جُط ٢ضػحٌ ػِٜ٤ح.
ً
ضكون جُىهس ٝج٫ضوحٕ جُل٘ ٢ك ٢جُطٝ ،ٍ٣ٞٛنحٚس ئيج ػِٔ٘ح ضطٌٞ

ً
ضطٌٞج ًٓ ٖٓ ٬ٛجُ٘حق٤س جُطٌُ٘ٞٞؾ٤س ك ٢جٗٝ٥س
أؾُٜز جُطٍ٣ٞٛ
ً
ج٥نٍ٤ز.
جُطكون جُطحّ ٖٓ ؿ٤حخ أ ١هٛى ذٜىف جُط.َ٤ِٟ

ِ٣ ٫ؿأ ئُ ًٙٛ ٠ج٩ؾٍجءجش ئ ٖٓ ٫ذحخ جٌٍُٟٝجشٓٝ ،ح ضو٢ٟ

ذٓ ٚرحوب جُٓ٤حْس جٍُٗػ٤س ُىكغ جُؼىٝجٕ ٝجُٔلحْى ػٖ جُٔؿطٔغ.45
ًُج كإ ضوى ٍ٣قؿ٤س هٍ٘٣س ٓح ك ٢جُىػٓٝ ٟٞى ٟج٫ػطىجو ذٜح أٝ
ػىٓ ،ٚأٍٓ ٓطٍٝى ُِوحٓٝ ،٢ٞغ يُي كِٓ٤ص قٍ٣س جُوح ٢ٞك ٢ج٫هط٘حع
ٓطِوسٝ ،ئٗٔح ٓو٤ىز ذٍٗٚ ٠ٝكس جُطٓر٤د ٝجُ٫طُجّ ذحُطؼِ ،َ٤كآح إٔ
ضٛىهٜح ٝضوٍٛح ،أ ٝض٘وٜٟح ٝضٍكٜٟح.
انًطهت انخبًَ :اطتخذاو انفٍذٌٕ فً اإلحجبد انجُبئً فً انمبٌَٕ
انٕضؼً
كوى أٚرف جُط ٍ٣ٞٛجُ ّٞ٤ك٘ح ً ٖٓ جُل٘ ٕٞجُط٣ ٢ؼطٔىٛح جُٔكون ك٢
ئؾٍجء ضكو٤وحض ٚئي ٖٓ ٖأٗ ٚإٔ ٟ٣ر ١ذٌٞٛز ٍٓت٤س ْٔٝؼ٤س ٓؿٍ٣حش
جُطكو٤ن ذٌٞٛز ضؼٌّ ٝجهغ  ًٙٛجُٔؿٍ٣حش ٠ٝحُٔح إٔ جُط٣ ٍ٣ٞٛكَٛ
ذٔؼٍكس جُٔٓطؿٞخ ٞٞ٣ٝغ ه٤ى جُٔ٘حهٗس ًىُ ٖٓ َ٤ج٧وُس كاٖٗ ٫ ٚة ٘ٔ٣غ
ٖٓ ئؾٍجتٝ ٚقط ٠ئيج أنً نل٤س ػٖ جُٔىػ ٠ػِ ٠ٍٖ ٚ٤إٔ ضٞٞغ ٗطحتؿ ٚه٤ى
جُٔ٘حهٗس كحُٔرىأ  ٞٛػىّ ؾٞجَ جػطٔحو ٖٓ ٙهرَ هح ٢ٞجُطكو٤ن ًىُُ َ٤طٌٖ٣ٞ
ه٘حػط ٚئ ٫ئيج ٞٝغ ًٛج جُىُ َ٤ه٤ى جُٔ٘حهٗس ًٝحٕ ذحْططحػطٞ٣ ٖٓ ٚؾٞ ٚىٙ
إٔ ٘٣حهٗ ٚق٤ع ٗٛص جُٔحوز ( ٖٓ )427هحٗ ٕٞأٓ ٍٞٚكحًٔحش جُؿُجت٤س
جُلٍٗٓ ٢ػِ ٠أُِٗ ٌٖٔ٣ ٫" ٚوح ٢ٞجْ٘حو هٍجٌ ٙئ٨ُ ٫وُس جُط ٢هىٓص أغ٘حء
جُٔكحًٔس جُٞؾح٤ٛس ًٝحٗص ٓٞٞغ ٓ٘حهٗس" ،ئ ٫إٔ جٛ٣ ٍٓ٧رف أًػٍ وهس
ك ٢قحٍ ٞٝؼص ج٥ش ض ٍ٣ٞٛجُل٤ى ٞ٣نِٓس ك ٍُ٘ٓ ٢جُٔٗطر ٚذُٟ ٚر١
ضٍٛكحضًٛ ٕ٧ ٚج جُؼَٔ  ٌَٗ٣نٍهح ً كحٞكح ً ُكع جٓٗ٩حٕ ك ٢قٍٓس ُُٓ٘ٚ
ٝن٤ٚٞٛحضٍٓ ٞٛٝ ٚك ٜٞأن٬ه٤ح ً ٝهحٗ٤ٗٞح ً ٔ٤ْ ٫ح ٝإٔ ٓح  ٌٖٔ٣إٔ
ض ٌٙٞٛجٌُحٍٓ٤ج ٣هٍؼ ػٖ ئ٠حٌ جُطكو٤ن ُ ّٔ٤ق٤حز جٓٗ٩حٕ جُهحٚس
جُٔكٔ٤س ٍٖػح ً ٝوْطٌٞج ً ٝهحٗٗٞح ً ًٛٝج ٌَٖ ٖٓ أٌٖحٍ جُطؿّٓ ػِ ٠جٓٗ٩حٕ
٣ ٫ؿ َٞإٔ ٛ٣ىٌ ػٖ ٍٓؾغ هٟحت ٢أ ٝؿ ٍ٤هٟحتُٔ ٢ح ك ٖٓ ٚ٤جٗطٜحى
ُكوٞم جٓٗ٩حٕ ك ٢ق٤حض ٚجُهحٚس  ٌُٖٝجٛ٣ ٍٓ٧رف ػِ ٠ن٬ف يُي كٔ٤ح
ئيج ق َٛض ٍ٣ٞٛجُل٤ى ٞ٣ك ٢جٌ٘ٓ٧س جُؼحٓس ٔ٤ْ ٫ح ػِ ٠جُطٍم ئي ػ٘ىٛح
٣ؼٍف جٓٗ٩حٕ أٗٓ ٚؼٍٍُٚ ٜى ضكًٍحض ٖٓ ٚهرَ أٖ ١هٝ ٙإٔ
 45ػحٌف ػِ ٢ػحٌف جُوٍ ٙوجؿ ،٢يظبئم فمٍٓخ يؼبصزح.199٘ ،
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ضٍٛكحض ٚجُؼِ٘٤س ضوغ نحٌؼ قٔح٣س جُه٤ٚٞٛحش ق٤ع ئٕ ٓح  ٌٖٔ٣إٔ ٍٚ٣ى
ذحُؼ ٖ٤كٌٓ ٢حٕ ٌٚ ٌٖٔ٣ى ٖٓ ٙهرَ جُِٓطحش جُوحتٔس ذكلع جُ٘ظحّ ذٞجْطس
ػىْس جٌُحٍٓ٤ج ،ػِ ٠إٔ ضرو ٠جُ٘طحتؽ نحٞؼس ُِٔ٘حهٗس ٝئذىجع جُىكحع
ذٛىوٛح.46
 ٌٖٔ٣ٝإٔ  ٌٕٞ٣جُل٤ىٛٓ ٞ٣ىٌجً ه٣ٞح ً ُ٨وُس ذحُ٘ٓرس ُِٔكحٖٓ٤
ٝجُىػحز جُٓحػ ٖ٤ئُ ٠ئقوحم جُكن ٝضكو٤ن جُطـ ٫ ،ٍ٤٤قحؾس ئُ ٠إٔ ضٌٕٞ
ٓكحٓ٤ح ً ً ٢ض ٌٞٛأ ٝضٓطهىّ جُل٤ىً ٞ٣ىُٝ ،َ٤ػِٓ ٠ى ٟجُطٓؼ٘٤حش ٖٓ
جُوٍٕ جُٔح ٌٞ٠ ،٢ٞجُىػحز ٝجُٔكحٓ ٕٞك ًَ ٢أٗكحء جُؼحُْ جْطهىجّ أٍٖ٠س
جُل٤ىًٛٔ ٞ٣ىٌ ه٨ُ ١ٞوُسٝ ،هى جْطهىٓص أوُس جُل٤ى ٞ٣ك ٢جُٔكحًْ جُٔكِ٤س
ٝجُ٤٘٠ٞس ،هرَ إٔ ٣طْ ضٌٗ َ٤جُٔكحًْ جُى٤ُٝس ٓػَ ٓكٌٔس جُؿ٘ح٣حش جُى٤ُٝس
ذٍٝجٗىج ٓٝكٌٔس جُؿ٘ح٣حش جُى٤ُٝس جُهحٚس ذٞ٤ؿٓ٬ك٤ح جُٓحذوسٝ ،هرَ ئٗٗحء
٤ٛثحش جضلحهحش ج ْٓ٧جُٔطكىز جُط ٢ضٍجهد جُطُجّ جُى ٍٝذحُٔؼحٛىجش جُى٤ُٝس،
ٝهرَ ضٌٗٓ َ٤كحًْ جُٗؼد ؿ ٍ٤جُكٌ٤ٓٞس جُٔكِ٤س ٓػَ ٓكٌٔس جُٗؼد ذٗإٔ
ْٓ٬س جُـًجء ك ٢ضحٗ٬٣ى ٌُٖٝ .جْطهىجّ جُل٤ىً ٞ٣ىُ َ٤ئؾٍجء ُ ٚضحٌ٣م
 ،َ٣ٞ٠ق٤ع ضطو ٢ٛٝ ،ٕٞ٘٤ُ ٖ٤ِ٤ٛ ٠ٛذحقػس كٞٞٞٓ ٢ع جْطهىجّ جُل٤ىٞ٣
كٓ ٢كحًْ ؾٍجتْ جُكٍخ ،ػٖ جْطهىجّ ج٧كٝ ّ٬جُل٤ى ٞ٣جُٔؼح ٍٚك ٢ضوىْ٣
هٟح٣ح قوٞه٤س ئُٜٗ ٠ح٣س جُكٍخ جُؼحُٔ٤س جُػحٗ٤سٝ ،ك ٢ػحّ  ّ1945أْٓص
ِْطحش ج٫قط ٍ٬جُٔطكحُلس جٌ٧ذؼس -جُ٣٫ٞحش جُٔطكىز ج٤ٌ٣ٍٓ٧س ٝجٌُِٔٔس
جُٔطكىز ٝج٫ضكحو جُٓٞك٤طٝ ٢كٍٗٓح -جُٔكٌٔس جُؼٌٍٓ٣س جُى٤ُٝس ك٢
ٌٗٓٞرٍ٤ؽ ُٔكحًٔس جُوحوز جُ٘حَٝ ،ٖ٤٣هىّ ًَ ذِى أوُس ٌٓٞٛز ػٖ جُلٟحتغ
جُُٔػٓٞس جُط ٢جٌضٌرٜح جُ٘ظحّ جُ٘حَ ١ك ًَ ٢جٌٝٝذحٝ ،ػِ ٠ؿٍجٌ يُي ضْ
ك ٢جُٔكٌٔس جُؼٌٍٓ٣س جُى٤ُٝس جُهح٘ ذحٍُٗم ج٧هٝ ٠ٛجُط ٢أْٜٓح
ٝأوجٌٛح جُؿٍ٘جٍ ج ٢ٌ٣ٍٓ٧وٝؿٓ ِ٬حى آٌغٍ ك ،1946 ٢ضوى ًَ ْ٣أوُس
ٌٓٞٛز ػٖ جُلٟحتغ جُُٔػٓٞس كٍٖ ٢م آْ٤حٝ ،هى ْحػىش  ًٙٛجُٓٞجذن
ك ٢جُطأُْ ّ٤ور ٍٞجُٔكحًْ جُى٤ُٝس جُٔؼحٍٚز جُٔؼ٘٤س ذؿٍجتْ جُكٍخ ك٢
ٞ٣ؿٓ٬ك٤ح جُٓحذوس ٌٝٝجٗىج ذح٧وُس جٌُٔٞٛز ذٌَٗ هحٗ ٢ٗٞك ٢جُىػٟٞ
جُوٟحت٤س ٞى ِْٞذٞوجٕ ٓ٤ِْٞ٤ل٤طٕ ،أٖحٌ ج٩وػحء أٗ٤ْ ٚوىّ أًػٍ ٖٓ 600
وُ ٌٞٛٓ َ٤ذحُل٤ى.47ٞ٣
دجٍخ انفٍذٌٕ أٔ انتصٌٕز فً ثؼض يذبكى انؼبنى
َّ
ئٕ قؿ٤س جُٔهٍؾحش جُٔطكِٛس ٖٓ جُكحْٞخ ٢ٛ ،هٞضٜح
جْ٫طى٤ُ٫س ػِٚ ٠ىم ٗٓرس جُلؼَ ئُٖ ٠هٓ ٙؼ ٖ٤أًً ٝذ ،ٚأ ٢ٛ ٝهٔ٤س ٓح
٣طٔطغ ذ ٚجُٔهٍؼ جُٔطك ٖٓ َٛجٌُٔرٞ٤ضٍ ،ذأٗٞجػ ٚجُٔهطِلس جٌُٞه٤س
ٝجٌُ٩طٍ٤ٗٝس ٝجُٔٛـٍجش جُل٤ِٔ٤س ٖٓ ،هٞز جْطى٤ُ٫س كًٗ ٢ق جُكو٤وسُ .وى
جنطِلص أٗظٔس ج٩غرحش ك ٢ضوىٍٛ٣ح ُكؿ٤س جُٔهٍؾحش ،كل ٢جُوٞجٗ ٖ٤يجش
 46كٓٓ َٛ٤حػى جُؼُ٘ ،١أحز اإلحجبد ثٕطبئم انتمٍُخ انذذٌخخ ػهى دمٕق اإلَظبٌ.184٘ ،
جٗظٍ :ػرىجُكٔ٤ى جُٗٞجٌذ ،٢اإلحجبد انجُبئً فً ضٕء انمضبء ٔانفمّ-انُظزٌخ ٔانتطجٍك.141٘ ،
 47جُٔٞهغ جٌُ٩طٍ ، www.witness.org ٢ٗٝطٕكبٍَب ثٍالی" انفٍذٌٕ ثٕصفّ دنٍالا ،ذوِْ:
ضٓٞحِ ٛحٌو٘٣ؾ.
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جُ٤ٛحؿس جُ٬ض٤٘٤سٜ٘ٓٝ ،ح جُوحٗ ٕٞجٌ٧وٗٝ ٢جُلٍٗٓٝ ٢جُٔٝ ١ٍٛجُٓ١ٌٞ
ٝجُِر٘حٗ ،٢كإ قؿ٤س ج٧وُس جٌُ٩طٍ٤ٗٝس  ٫ضػٚ ٍ٤ؼٞذحش ُٔى ٟقٍ٣س ضوىْ٣
 ًٙٛج٧وُس ٩غرحش جُؿٍجتُْٔ ٫ٝ ،ى ٟقٍ٣س جُوح ٢ٞجُؿ٘حت ٢ك ٢ضوىًٙٛ ٍ٣
ج٧وُس يجش جُطر٤ؼس جُهحٚس ذحػطرحٌٛح أوُس ئغرحش ك ٢جُٔٞجو جُؿ٘حت٤سٝ ،ك٢
كٍٗٓح ٌِٓٗس قؿ٤س جُٔهٍؾحش جُٔطكِٛس ٖٓ جُكحْٞخ ػِٓٓ ٠طٟٞ
جُوحٗ ٕٞجُؿ٘حتٓ٤ُ ٢ص ِٓكس أ ٝػحؾِس كٗ ٢ظٍ جُلوٜحء ،كحْ٧حِ  ٞٛقٍ٣س
جُوح ٢ٞك ٢ضوى ًٙٛ ٍ٣ج٧وُس٣ٝ ،ىٌِ جُلو ٚجُلٍٗٓ ًٙٛ ٢جُكؿ٤س ضكص ٗطحم
هر ٍٞج٧وُس جُ٘حٖثس ػٖ جُ٥س أ ٝج٧وُس جُؼِٔ٤س ٓػَ أؾُٜز جُطٝ ٍ٣ٞٛأٍٖ٠س
جُطٓؿٝ َ٤أؾُٜز جُط٘ٛصٝ ،هى هٟص ٓكٌٔس جُ٘و ٝجُلٍٗٓ٤س( :ئٕ أٍٖ٠س
جُطٓؿ َ٤جُٔٔـ٘طس جُط ٢ضٌُٜ ٕٞح هٔ٤س و٫تَ ج٩غرحش  ٌٖٔ٣إٔ ضٌٚ ٕٞحُكس
ُِطوى ْ٣أٓحّ جُوٟحء جُؿ٘حتًًُٝ ،)٢ي جُكحٍ ذحُ٘ٓرس ٌَُ ٖٓ أُٔحٗ٤ح ٝضًٍ٤ح
ًُٔٓٞٝرٌٞؼ ٝجُٗٞ٤حٕ ٝجُرٍجَ ًٙٛ ًَٝ ،َ٣جُى ٍٝضهٟغ ج٧وُس
جٌُ٩طٍ٤ٗٝس ُكٍ٣س جُوح ٢ٞك ٢ج٫هط٘حع جًُجض ،٢ذك٤ع ضٌ ٕٞذٔوى ٌٙٝإٔ
٣طٍـ ٓػَ  ًٙٛج٧وُسٌ-ؿْ هطؼطٜح ٖٓ جُ٘حق٤س جُؼِٔ٤س -يُي ػ٘ىٓح ٣ؿى إٔ
جُىُ َ٤جٌُ٩طٍ٣ ٫ ٢ٗٝطٓن ٓ٘طوً٤ح ٓغ ظٍٝف جُٞجهؼس ٬ٓٝذٓحضٜح .أٓح ك٢
جُوٞجٗ ٖ٤يجش ج٫ضؿح ٙجُٔهطِ ٢ٛٝ ،١جُط ٢ضؿٔغ ٓح ذ ٖ٤جُ٘ظحٓ ٖ٤جُ٬ض٢٘٤
ٝجٗ٫ؿِ ،٢ٌْٗٞٓٞك٤ؼطٔى جُ٘ظحّ جُٔهطِ ١ػِ ٠إٔ ٣كىو جُوحٗ ٕٞأوُس ٓؼ٘٤س
٩غرحش ذؼ ٝجُٞهحتغ و ٕٝذؼٜٟح ج٥نٍ ،أٗ٣ ٝطٍ ٠ك ٢جُىًُ ٍٖٝ َ٤
٠ح ك٢
ذؼ ٝج٧قٞجٍ ،أ٣ ٝؼط ٢جُوح ٢ٞجُكٍ٣س ك ٢ضوى ٍ٣ج٧وُس جُوحٗ٤ٗٞسٓ ،ػَ
جُوحٗ ٕٞج٩ؾٍجت ٢جُ٤حذحٗٝ ،٢هى ق ٍٛجٍُٔٗع جُ٤حذحٍٗ٠ ٢م ج٩غرحش
جُٔورُٞس ذٔح ٣أض ( :٢أهٞجٍ جُٔطٝ ،ْٜأهٞجٍ جُٜٗٞوٝ ،جُوٍجتٖٝ ،جُهرٍز) ،أٓح
ذحُ٘ٓرس ٧وُس جُكحْٞخ ٝجٗ٩طٍٗص ،ك٤وٌٍ جُلو ٚجُ٤حذحٗ ،٢إٔ جُٓؿ٬ش
جٌُ٩طٍٓٝـ٘ح٤ٓ٤٠س ضٌ ٕٞؿٍٓ ٍ٤ت٤س ك ٢قى يجضٜحًُُٝ ،ي  ٌٖٔ٣ ٫إٔ
ضٓطهىّ ًىُ َ٤ك ٢جُٔكٌٔس ،ئ ٫ئيج ضْ ضكِٜ٣ٞح ئٌُٞٚ ٠ز ٍٓت٤س ٓٝوٍؤز ػٖ
٣ٍ٠ن ٓهٍؾحش جُطرحػس ُٔػَ  ًٙٛجُٓؿ٬شٝ ،كٓ ٢ػَ  ًٙٛجُكحُس ٣طْ هرٍٞ
 ًٙٛج٧وُس جُ٘حضؿس ػٖ جُكحْٞخ ٝجٗ٩طٍٗصْٞ ،جء ًحٗص  ٢ٛج َٚ٧أّ
ًحٗص ٗٓهس ٖٓ ًٛج ج.َٚ٧
ٝض٘ ٙجُٔحوز ( ٖٓ )113هحٗ ٕٞج٩ؾٍجءجش جُؿ٘حت٤س جُٗ ،٢ِ٤ػِ٠
ئٌٓحٗ٤س جْطهىجّ ج٧ك ّ٬جُٓٔ٘٤حت٤سٝ ،جُكحً ( ٢جُلٞٗٞؿٍجف)ٝ ،جُ٘ظْ
ج٧نٍ ٟجُهحٚس ذاٗطحؼ جٌُٞٛزٝ ،جُٞٛشٝ ،ج٫نطُجٍٝ ،ذٛلس ػحٓس أ٣س
ْٝحتَ أنٍ ،ٟهى ضٌ٬ٓ ٕٞتٔسٝٝ ،غ٤وس جُِٛسٝ ،ضل ٢ٟئُ ٠جْطه٘٬
جُٔٛىجه٤س ٌٖٔ٣ ،إٔ ضٌٓ ٕٞورُٞس ًىُ َ٤ئغرحش ٍٟ٣ٝ ،جُلو ٚجُٗ ،٢ِ٤إٔ
جُىُ َ٤جُ٘حضؽ ػٖ جُكحْٞخ ٝجٗ٩طٍٗص ٌٖٔ٣ ،إٔ ٓ ٌٕٞ٣ور ً٫ٞك ٢جُٔكٌٔس،
ًىًُ َ٤طحذ ٢أٓٓ ٝط٘ىٓ ،١ػِٓ ٚػَ جُ٘ظْ جُكى٣ػس ج٧نٍُ ٟؿٔغ ٝضٓؿَ٤
جُٔؼِٓٞحشٝ ،قؿس جُلو ٚجُٗ ٢ِ٤ضٓطٜىف ض٤ْٞغ ٓظِس جُْٞحتَ جُؼِٔ٤س
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جُكى٣ػس ك ٢ج٩غرحشُ ،طـط ٢جُؼ٘ح ٍٚج٩غرحض٤س جُ٘حضؿس ػٖ ؾٍجتْ
جُٔؼِٓٞحض٤س.48
انخبتًخ
ٝكٜٗ ٢ح٣س ًٛج جُركع ضِ٘ٚٞح ئُ ٠جُ٘طحتؽ ج٥ض٤سٝ -:أٜٔٛح :
 ئٕ ٓٞٞٞع ج٩غرحش ك ٢جُٔكحًْ جٍُٗػ٤س أ ٝجُوحٗ٤ٗٞس ٓٞٞٞع
أَُٝ ،٢ج٩غرحش  ٞٛجُؼٛد جٍُتُِ ٢ٓ٤كٌْ جُؿ٘حتٝ ،٢جُوح٢ٞ
ٛ٣ىٌ جُكٌْ ػِ ٠جُٔط ْٜذح٩وجز أ ٝػِ ٠جُؼٌّ ذحُرٍجءز ٝيُي
ذٓرد ج٩غرحش.
 ج٧وُس ج٩غرحش  ٞٛجًُ ١ضٌَٗ ذىج٣س جُركع ػٖ جُكو٤وس ك ٢أ١
ٓٓأُس ؾ٘حت٤س ٢ٛٝ ،ذىٌٛٝح ضإو ١ئُ ٠ج٫هط٘حع جُلؼِ ٢ذٞؾٞو
ٝجهؼس ٓؼ٘٤س.
 ئٕ ج٩غرحش ٖٓ أٝ ْٛأنطٍ ٗظٍ٣حش جُوحٗ ٕٞق٤ع ضؼطرٍ أًػٍ
ٖٔٝ ً٫ٞجٞطٍجوج ً ك ٢جُططر٤ن جُؼِٔ ٢أٓحّ جُٔكحًْ.
 ئٕ جٍُٗ٣ؼس ج٤ٓ٬ْ٩س ػ٘٤ص ذح٩غرحش ػ٘ح٣س كحتوس كوٌٍش ٍ٠هح ً
ُكلع جُكوٞم ْٞجء ًحٗص قوٞم هللا  أّ ًحٗص قوٞهح ً ُِؼرحو.
ًًُٝ ي ٗ٣طٍ ٠ك ٢ج٩غرحش إٔ ضطٞجكٍ ػىز ٖٓ جٍُْٗٞ ٠ٝجء ًحٗص
جٍُٗ ٖٓ ٠ٝجٍُٗ٣ؼس ج٤ٓ٬ْ٩س أ ٖٓ ٝجُوحٗ.ٕٞ
 ئٕ أُس جُط ٌٞٛأ ٝجُل٤ى٣ ٫ ٞ٣ؼطرٍ وُ ٖٓ ً٬٤أوُس ج٩غرحش ك٢
جُىػ ٟٞجُؿ٘حت٤س ك ٢جٍُٗ٣ؼس ج٤ٓ٬ْ٩س ٕ٧ ،وُ٫س جٌُٞٛز ػِ٠
ٚحقرٜح وُ٫س ٝج٤ٛس ٞٝؼ٤لس ٣ ٫ؼ ٍٞػِٜ٤ح ك ٢ئٚىجٌ ج٧قٌحّ
نٚٞٛح ً ذٔح ٣طؼِن ذٔٞؾرحش جُكىٝو ٝجُوٛح٘.
 ئيج ًحٕ ض ٍ٣ٞٛجُل٤ى ٞ٣ذطٍ٣ن ؾٜس ٓٓثُٞس ٓٝأٓٗٞس جُؿحٗد ًإٔ
ضٌٓ ٕٞهُٞس ٖٓ جُىُٝس أ ٖٓ ٝأ ١ؾٜس كٜ٤ح ًٔح ٣كىظ يُي ك٢
ض ٍ٣ٞٛجُل٤ى ٞ٣ك ٢جُر٘ٞى ًًُٝي ٓح  ٌٕٞ٣ك ٢جُٔطحٌجش ،كًٜج
٣ؼطرٍ هٍ٘٣س ٞى جُٔط.ْٜ
 ٌٞ٠ جُىػحز ٝجُٔكحٓ ٕٞك ًَ ٢أٗكحء جُؼحُْ جْطهىجّ أٍٖ٠س
جُل٤ىًٛٔ ٞ٣ىٌ ه٨ُ ١ٞوُسٝ ،هى جْطهىٓص أوُس جُل٤ى ٞ٣ك٢
جُٔكحًْ جُٔكِ٤س ٝجُ٤٘٠ٞس.
 كل ٢جُوٞجٗ ٖ٤يجش جُ٤ٛحؿس جُ٬ض٤٘٤سٜ٘ٓٝ ،ح جُوحٗ ٕٞجٌ٧وٗ٢
ٝجُلٍٗٓٝ ٢جُٔٝ ١ٍٛجُٓٝ ١ٌٞجُِر٘حٗ ،٢كإ قؿ٤س ج٧وُس
جٌُ٩طٍ٤ٗٝس  ٫ضػٚ ٍ٤ؼٞذحش ُٔى ٟقٍ٣س ضوى ًٙٛ ْ٣ج٧وُس ٩غرحش
جُؿٍجتُْٔ ٫ٝ ،ى ٟقٍ٣س جُوح ٢ٞجُؿ٘حت ٢ك ٢ضوى ًٙٛ ٍ٣ج٧وُس
يجش جُطر٤ؼس جُهحٚس ذحػطرحٌٛح أوُس ئغرحش ك ٢جُٔٞجو جُؿ٘حت٤س.
 48ػِ ٢قٖٓ جُطٞجُرس ،يشزٔػٍخ انذنٍم اًلنكتزًَٔ انًظتًذ يٍ انتفتٍش انجُبئً"دراطخ
يمبرَخ".)ّ2009( ،
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ك ٢جُوحٗ ٕٞجُلٍٗٓ ًٙٛ ٢جُكؿ٤س ضكص ٗطحم هر ٍٞج٧وُس جُ٘حٖثس
ػٖ جُ٥س أ ٝج٧وُس جُؼِٔ٤س ٓػَ أؾُٜز جُطٝ ٍ٣ٞٛأٍٖ٠س جُطٓؿَ٤
ٝأؾُٜز جُط٘ٛصٝ ،هى هٟص ٓكٌٔس جُ٘و ٝجُلٍٗٓ٤س( :ئٕ
أٍٖ٠س جُطٓؿ َ٤جُٔٔـ٘طس جُط ٢ضٌُٜ ٕٞح هٔ٤س و٫تَ ج٩غرحش ٌٖٔ٣
إٔ ضٌٚ ٕٞحُكس ُِطوى ْ٣أٓحّ جُوٟحء جُؿ٘حت.٢
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انًصبدر ٔانًزاجغ
أذ ٞجُكحؼ٣َ ،حو ػرىجُكٔ٤ى دمحمٛ1426 ،ـ ،ّ2005-دٔر انمزائٍ انذذٌخخ فً
اإلحجبد فً انشزٌؼخ اإلطاليٍخ ٔتطجٍمبتٓب فً انًذبكى انشزػٍخ فً لطبع غشح،
ٌْحُس ٓحؾٓط ،ٍ٤ئٍٖجف :وٓ.ح ٍٛقحٓى دمحم جُك.٢ُٞ
أقٔى ئذٍج ْ٤ٛذي ،ّ2003 ،طزق اإلحجبد انشزػٍخ يغ ثٍبٌ اختالف انًذاْت
انفمٍٓخ ٔطٕق األدنخ ٔانًٕاسَخ ثٍُٓب حى يمبرَخ ثبنمبٌَٕ ،ئػىجوٝ :جَٚ
ػ٬ءجُى ٖ٣أقٔى ئذٍج ،ْ٤ٛجُوحٍٛز :جٌُٔطرس ج٣ٍَٛ٧س ُِطٍجخ.)4٠( ،
أقٔى ذٖ ق٘رَٛ1420 ،ـ  ،ّ1999 ،يظُذ اإليبو أدًذ ثٍ دُجم ،جُٔكون:
ٖؼ٤د جٌٗ٧إٝ ٠ٝآنٍٓ ،ٕٝإْٓس جٍُْحُس ،جُطرؼس جُػحٗ٤س.
جُرؼِرٌ ٍ٤٘ٓ ،٢جُرؼِرٌ ٍ٤٘ٓ ١ٌُٓ ،٢جُرؼِرٌ ،2009 ،٢انمبيٕص انًٕرد
انذذٌج ،ذٍٝ٤شُ-ر٘حٕ ،وجٌ جُؼِْ ُِٔ.)2٠( ،ٖ٤٣٬
جُؿٍؾحٗ ،٢ػِ ٢ذٖ دمحم ذٖ ػِ ،ٙ1405 ،٢انتؼزٌفبد ،ضكو٤ن :ئذٍجْ٤ٛ
ج٧ذ٤حٌ ،١ذٍٝ٤ش :وجٌ جٌُطحخ جُؼٍذ.)1٠( ،٢
قٓ٘ٓ ،٠كٔٞو ٗؿ٤د ،ّ1988 ،شزح لبٌَٕ اإلجزاءاد انجُبئٍخ ،جُوحٍٛز :وجٌ
جُٟٜ٘س جُؼٍذ٤س.)2٠( ،
جٍُجَ ،١دمحم ذٖ أذ ٢ذٌٍ ذٖ ػرىجُوحوٌٛ1415 ،ـ ،ّ1995-يختبر انصذبح،
ضكو٤نٓ :كٔٞو نح ،ٍ٠ذٍٝ٤شٌٓ :طرس ُر٘حٕ ٗحٍٖ٠( ،ٕٝرؼس ؾى٣ىز).
جُُق ،٢ِ٤دمحم ٓٛطلٛ1402 ،٠ـٔ ،ّ1982 -طبئم اإلحجبد فً انشزٌؼخ
اإلطاليٍخ فً انًؼبيالد انًذٍَخ ٔاألدٕال انشخصٍخ ،وٓٗنٌٓ :طرس وجٌ جُر٤حٕ،
(.)1٠
جُُق ،٢ِ٤دمحم ٓٛطلٛ1402 ،٠ـٔ ،ّ1982-طبئم اإلحجبد فً انشزٌؼخ
اإلطاليٍخ فً انًؼبيالد انًذٍَخ ٔاألدٕال انشخصٍخ ،وٓٗن :وجٌ جُر٤حٕ.)1٠( ،
جُٓؿٓطحٗ ،٢أذ ٞوجٝو ِْٔ٤حٕ ذٖ جٖ٧ؼع ذٖ ئْكحم ذٖ ذٗ ٍ٤ذٖ ٖىجو ذٖ
ٓ ِِؿْٓطحٗ( ٢جُٔطٞكٛ275 :٠ـ)ٛ 1430 ،ـ  ّ2009 -طٍُ أثً دأد،
ػٍٔ ٝجَ٧و ١جُ ّ
جُٔكونٖ :ؼَ٤د جٌٗ٧إَ ٓ - ٠ٝك َّٔى ًحِٓ َ هٍ ٙذِِ ،٢وجٌ جٍُْحُس جُؼحُٔ٤س ،جُطرؼس
ج.٠ُٝ٧
ٍْ ،ٌٝأقٔى كطك ،ّ1985 ،٢انٕطٍظ فً لبٌَٕ اإلجزاءاد انجُبئٍخ ،جُوحٍٛز:
وجٌ جُٟٜ٘س.)1٠( ،
جُٗٞجٌذ ،٢ػرىجُكٔ٤ى ،و.ش ،اإلحجبد انجُبئً فً ضٕء انمضبء ٔانفمّ-
انُظزٌخ ٔانتطجٍك ،جٌْ٘٫ىٌ٣س :جُٔؼحٌف( ،و.)٠.
جُطٞجُرس ،ػِ ٢قٖٓ ،ّ2009 ،يشزٔػٍخ انذنٍم اًلنكتزًَٔ انًظتًذ يٍ
انتفتٍش انجُبئً"دراطخ يمبرَخ".
ػرىجُٔؼرٞو ،أ ٖٔ٣كحٌٝٝمٛ1431 ،ـ ،ّ2010-اإلحجبد انجُبئً ثشٓبدح
انشٕٓد ،جٍُ٣حٌٓ ،ٜطرس جُوحٗٝ ٕٞج٩هطٛحو.)1٠( ،
جُؼُ٘ ،١كٓٓ َٛ٤حػىٛ1428 ،ـ ،ّ2007-أحز اإلحجبد ثٕطبئم انتمٍُخ انذذٌخخ
ػهى دمٕق اإلَظبٌٌْ ،حُس ٓحؾٓط ،ٍ٤ئٍٖجف :أ.و .ػِ ٢دمحم قٓ٘ ٖ٤قٔحو.
ػ ،ٜٞػ ٜٞدمحم ،و.ش ،انًجبدئ انؼبيخ فً لبٌَٕ اًلجزاءاد انجُبئٍخ،
جٌْ٘٫ىٌ٣س :وجٌ جُٔطرٞػحش جُؿحٓؼ٤س( ،و.)٠.
جُوٍ ٙوجؿ ،٢ػحٌف ػِ ٢ػحٌف ،ّ2011-ٙ1432 ،يظبئم فمٍٓخ يؼبصزح،
(ًٞ ،IIUM pressجٓ٫٫رٓ -ٌٞحُ٣ُ٤ح.1٠ ،
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جُو ،١ٞٗٞهحْْ ذٖ ػرى هللا ذٖ أٓ ٍ٤ػِ ،ِ1406 ،٢أٍَض انفمٓبء فً تؼزٌفبد
األنفبظ انًتذأنخ ثٍٍ انفمٓبء ،ضكو٤ن :و .أقٔى ذٖ ػرى جٍَُجم جٌُر ،٢ٓ٤ؾىز :وجٌ
جُٞكحء.)1٠( ،
ٓؿٔٞػس ٖٓ جُؼِٔحء ،و.ش ،انتفظٍز انًٍظز ،ئٍٖجف جُىًط ٌٞػرى هللا ذٖ ػرى
جُٔكٖٓ جُطًٍٓ ،٢ؿٔغ جُِٔي كٜى ُطرحػس( ،و)٠.
ٓؿٔٞػس ٖٓ جُؼِٔحء ،و.ش ،انًؼجى انٕطٍظ ،ضكو٤نٓ :ؿٔغ جُِـس جُؼٍذ٤س ،وجٌ
جُىػٞز( ،و.)٠.
جُٔ ،١ٍٛدمحم ذٖ ٌٍّٓ ذٖ ٓ٘ظ ٌٞج٧كٍ٣و ،٢و.ش ،نظبٌ انؼزة ،ذٍٝ٤ش :وجٌ
ٚحوٌ.)1٠( ،
جُٔ٘ح ،١ٝدمحم ػرى جٍُؤٝف ،ٙ1410 ،انتٕلٍف ػهى يًٓبد انتؼبرٌف ،تذمٍك:
و .دمحم ٌٞٞجٕ جُىج٣س ،ذٍٝ٤ش :وجٌ جُلٌٍ جُٔؼح.)1٠( ،ٍٚ
جٍُ٘ٔ ،أذ ٞجُؼ ٬ػِ ٢أذ ٞجُؼ ،ّ2000 ،٬انجذٌذ فً اإلحجبد انجُبئً ،جُوحٍٛز:
وجٌ جُٟٜ٘س جُؼٍذ٤س.)1٠( ،
جُ٘ ،١ٝٞأذح ًٍَ٣ح ٣ك ٠٤ذٖ ٍٖف جُهُجٓ ،ّ1987-ٙ1407 ،٢شزح صذٍخ
يظهى ،ذٍٝ٤ش :وجٌ جٌُطحخ جُؼٍذ( ،٢و.)٠.
جُ٘ٓ٤حذ ،١ٌٞأذ ٞػرى هللا جُكحًْ دمحم ذٖ ػرى هللا ذٖ دمحم ذٖ قٔى ٚ٣ٝذٖ ُٗؼ ْ٤ذٖ
جُكٌْ جُٟر ٢جُطٜٔحٗ ٢جُ٘ٓ٤حذ ١ٌٞجُٔؼٍٝف ذحذٖ جُر٤غ (جُٔطٞكٛ405 :٠ـ)،
 ،ّ1990 – ٙ1411انًظتذرن ػهى انصذٍذٍٍ ،ضكو٤نٛٓ :طل ٠ػرى جُوحوٌ ػطح،
(وجٌ جٌُطد جُؼِٔ٤س – ذٍٝ٤ش ،جُطرؼس ج.٠ُٝ٧
جُ٘ٓ٤حذ ِْٓٓ ،١ٌٞذٖ جُكؿحؼ أذ ٞجُكٓ ٖ٤جُوٗ ،١ٍ٤و.ش ،صذٍخ يظهى،
ضكو٤ن :دمحم كإجو ػرىجُرحه ،٢ذٍٝ٤ش :وجٌ ئق٤حء جُطٍجظ جُؼٍذ( ،٢و.)٠.
ٍٛؾٛٓ ،ٚطلٓ ٠ؿى ،ّ1986 ،١لبٌَٕ اإلحجبد فً انًٕاد انًذٍَخ ٔانتجبرٌخ
فً ضٕء أدذث اَراء ٔأدكبو انُمض ٔانصٍغ انمبٍََٕخ ،جُوحٍٛز :وجٌ جُػوحكس،
(و.)٠.
انًٕالغ اإلنكتزٍَٔخ:
جُٔٞهغ جٌُ٩طٍ.www.wikipedia.org/wiki/video :٢ٗٝ
جٌُ٩طٍ:٢ٗٝ
جُٔٞهغ
www.businessdictionary.com/definition/video/html
جُٔٞهغ جٌُ٩طٍwww.almaany.com/home.php?word-video :٢ٗٝ
جُٔٞهغ جً٩طٍ ، www.onislam.net ٢ٗٝأذ ٞػرىجٍُقٖٔ ،جػطٔحو جُوٟحء
ػِْٝ ٠حتَ ج٩غرحش جُكى٣ػس.2006/5/20 ،
جُٔٞهغ جٌُ٩طًٍْٞ ، www.witness.org ٢ٗٝحٗ٤ح ذ٬٤ی" جُل٤ى ٞ٣ذٚٞلٚ
وُ ،ً٬٤ذوِْ :ضٓٞحِ ٛحٌو٘٣ؾ.
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يمذيخ
٘٣طٓد ٓؼح٣ٝس ذٖ أذْ ٢ل٤حٕ ئُ ٠هرِ٤س ذ٘ ٢أٓ٤س ٝجُط ٢ضؼطرٍ ٖٓ
أه ٟٞجُورحتَ كٌٓ ٢س ك ٢كطٍز ٓح هرَ جٝ ،ّ٬ْ٩هى ًحٗص هرِ٤ط- ٚذ٘ ٞأٓ٤س-
ضط٘حكّ ٓغ ذ٘ٛ ٢حْٖ ػِ ٠ه٤حوز ذ٘ ٢ػرى ٓ٘حفٝ ،ضؼٞو  ًٙٛجُٔ٘حكٓس ئُ٠
أْ٬ف جُؼحتِط ٖ٤جُٜحٖٔ٤س ٝج٣ٞٓ٧سُ ٌٖٔ٣ .ى ٟذ٘ ٢أٓ٤س أْحْح جُٗؼ ٌٞذأْٜٗ
ذٔػحذس جُىٌع جً٧رٍ ٞى ٍٗٗ ج ّ٬ْ٩كٌٓ ٢س قط ٠ضْ كطكٜحٝ ،قحُٞٝج ٓ٘غ
جُ٘ر ٢دمحم ملسو هیلع هللا یلص  ٖٓ ٞٛٝذ٘ٛ ٢حْٖ جًُ ١جنطٓ ٍ٤رِّـح ُى ٖ٣ج ّ٬ْ٩ئُ ٠ؿح٣س كطف
ٌٓس.
ٌَٖ ذ٘ ٞأٓ٤س جُطروس جُكحًٔس ك ًٙٛ ٢جُٔى٘٣س (ٌٓس)ٌ ،ؿْ أٗ ْٜهرِٞج
ذحْٞ ّ٬ْ٩جء ػٖ ٞ٠جػ٤س أ ٝػٖ ئًٍج ٙػ٘ى كطف ٌٓس ٖٓ ٍ٠ف جُِٔٓٔ،ٖ٤
ُْ ٣ؼطٞج هٔ٤س ٌٍَُٓ ٖٓ ْٜٗٞز جُطِوحء ٓوحٌٗس ذحُٓحذو ٖ٤جٖٓ ٖ٤ُٝ٧
جًُُُِٔٓٔ ،ٖ٤ي ُْ ٣طٌٔ٘ٞج ٖٓ ئغرحش ٝؾٞو ْٛك ٢ج٩وجٌز ك ٢جُلطٍجش
جٓٝ .٠ُٝ٧غ يُي ظِٞج ٣ركػ ٕٞػٖ كٍٚس ُِٔٗحًٌس ك ٢جُطًٓٔ ،ٍ٤٤ح ًحٗٞج
ك ٢كطٍز ٓح هرَ جٝ ،ّ٬ْ٩قِٞٛج ػِ ٠جُلٍٚس جُطُ ٢طحُٔح ذكػٞج ػٜ٘ح
ذطٍٖ٤ك٤ُٓ ْٜىٗح ػػٔحٕ ُِه٬كس ٖٓ نٓ ٍ٬ؿٔٞػس أ َٛجُٗ ٌٟٞجُٓطس جُط٢
ًٜٗٞح ْ٤ىٗح ػٍٔ .جْطلحو ذ٘ ٞأٓ٤س ٖٓ  ًٙٛجُلٍٚس ػرٍ جُو٤حّ ذأٗٗطس وػحت٤س
ٌٓػلس ٝكؼحُس ٖٓ أؾَ جنط٤حٌ ْ٤ىٗح ػػٔحٕ نِ٤لسٝ ،ذك٤ْ ٍٞٛىٗح ػػٔحٕ
ػِ ٠جُه٬كس ضٌٖٔ ذ٘ ٞأٓ٤س ٖٓ جُٓ٤طٍز ػِ ٠جُٜٔحّ ج٩وجٌ٣س جُٜٔٔس
ٝجُكٓحْس ًٞٗٞٝج ذًُي ٗظحٓح ذٍٝ٤هٍج٤٠ح ػظٔ٤ح ك ٢ضِي جُلطٍز .أٚرف
ٓر ٚجُٓ٤حْس ْ٤ىُٗح ػٍٔ ،أقى أه ٟٞجُٔٔػِٖ٤
ٓؼح٣ٝس ذٖ أذْ ٢ل٤حٕ ،جًُّ ً ١
جُٓ٤حْ ٖ٤٤ك ًٙٛ ٢جُلطٍز .ذؼى جْطٜٗحو ْ٤ىٗح ػػٔحٕ ػٝ ٠ٛضٍٔو ًٞجٍ
ٓوطىٌُِٗحّ ػِ٤ْ ٠ىٗح ػِ ٢جُهِ٤لس جٍُٗػ ٝ ٢جْططحع ك ٢كطٍز ٝؾُ٤ز
ضك َ٣ٞجُٛ ٍٓ٧حُك.ٚ
هحّ ٓؼح٣ٝس ذحػطرحٌٝ ٙجقىج ٖٓ أٌذؼس وٛحز جُؼٍخ ك ٢كطٍز جُٛكحذس
ٝنٚٞٛح ذؼى ضٓ ٚ٤ُٞوحّ جُه٬كس ذكى جُٓ٤ق؛ هحّ ذؼىز ئؾٍجءجش ٘٣طوى
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ػِٜ٤حٝ ،ؿحُرح ٓح ٣طْ جٗطوحو ٖٓ ٙهرَ ؿحُر٤س جُٔؿطٔغ ج ٢ٓ٬ْ٩ػِ ٠ذىتٚ
جٍُٛجع ق ٍٞجُه٬كس ٓغ ْ٤ىٗح ػِٝ ،٢نٚٞٛح ٖٓ ذؼ ٝجًُٔجٛد ٓػَ
جُٗ٤ؼس ٝجُهٞجٌؼ جًٌُ٣ ٖ٣لًٍُٜ ٚٗٝج جُٓرد 2.ك ٢ق٣ ٖ٤طرغ أ َٛجُٓ٘س
٣ٍ٠وح أًػٍ جػطىج ٫ذك٤ع ٣ورِ ٕٞأٗ ٚنح٠ة ٌُٖ  ِٕٞٛ٣ ٫ئُ ٠قى ضٌل.3ٍٙ٤
ًُُي ،ك ٢جُٞهص جًُ ٫ ١ضؼطرٍ أ ٖٓ ١أٗٗطط ٚجُ٬قوس ٖٓ هرَ جُٔؿٔٞػحش
ٓػَ جُهٞجٌؼ ٝجُٗ٤ؼس ٓؼوُٞس ،كإ جُطحتلس جُٓ٘٤س ٝذحػطرحٌ جٍُٝج٣س جُٔطؼِوس
ذحُكٖٓ جُر ١ٍٛجُٔإّْ جًُٜ ٍٝ٧ج جًُٔٛد كوى ضْ جٗطوحو ٙذٌَٗ ٫يع ك٢
أٌذؼس ٗو ١ػِٝ ٠ؾ ٚجُه" :٘ٞٛأٌذغ نٛحٍ ًٖ كٓ ٢ؼح٣ٝس ُ ُْ ٞضٌٖ
ك ٚ٤ئٝ ٫جقىز ٌُحٗص ٓٞذوس :ئٗطُجؤ ٙػِ ًٙٛ ٠جٓ٧س ذحُٓ٤ق قط ٢أنً جٍٓ٧
ٖٓ ؿٌٞٗٓ ٍ٤زٝ ،ك ْٜ٤ذوح٣ح جُٛكحذس ٝي ٝٝجُلِ٤ٟسٝ .جْطه٬ك ٚذؼى ٙجذ٘ٚ
ٌٍْ٤ج نٍٔ٤ج ِ٣رّ جُكٍٍٟ٣ٝ ٍ٣خ ذحُط٘حذٝ .ٍ٤جوػحؤ٣َ ٙحوج ٝهى هحٍ
جٍُْ ٍٞملسو هیلع هللا یلص >>جُُٞى ُِلٍجٔ ُِٝؼح ٍٛجُكؿٍ<<ٝ ،هطِ ٚقؿٍ ذٖ ػى١
ٝأٚكحذ ،ٚك٤ح  ٖٓ ُٚ ٬٣ٝقؿٍ ٝأٚكحخ قؿٍ".

4

ػِ ٠جٍُؿْ ٖٓ جٗ٫طوحوجش جُٞجٞكس ٝجُوحْ٤س جًًٌُٔٞز ِْلح جُط ٢هحّ
ذٜح جُكٖٓ جُر ،١ٍٛجًُُ ١ؼد وٌٝج ٜٓٔح ك ٢ضؿٓ٤ى أّْ ج٫ػطوحو َٛ٧
جُٓ٘س ٝجُؿٔحػس ،كوى يٛد ًرحٌ ػِٔحء أ َٛجُٓ٘س ٝجُؿٔحػس ئُ ٠ئ٣ؿحو جُؼًٌ
ٝضأٓ َ٣ٝح هحّ ذٓ ٚؼح٣ٝس ٖٓ ئؾٍجءجشًُٜ 5.ج جُٓرد ٍٟٗ ،ضأغًٛ ٍ٤ج ج٫ضؿحٙ
جًُٔٛر ٢ك ٢جُىٌجْحش جُؼِٔ٤س جُطً ٢حٗص ك ٢قن ٓؼح٣ٝس ك ٢جُلطٍجش جُطحُ٤س.
ًٛج جُطأغٓ ٍ٤كٓ ِٞك ٢ذؼ ٝجُىٌجْحش جُؼِٔ٤س جُط ٢أؾٍ٣ص قًٛ ٍٞج

 2أذ ٞجُكٖٓ ػِ ٢ذٖ ئْٔحػ َ٤جٖ٧ؼٍٓ ،١وح٫ش جٝ ٖ٤٤ٓ٬ْ٫ئنط٬ف جُٔ ،ٖ٤ِٛضكو٤ن دمحم ٓك٢
جُى ٖ٣ػرى جُكٔ٤ىٌٓ) ،طرس جُٟٜ٘س ،جُوحٍٛز13-12/I ،1950(٠ ،؛ أذ ٞجُكٓ ٖ٤ػرى جٍُقٖٔ ذٖ دمحم
جُه٤ح ، ٠جٗ٫طٛحٌ ٝجٍُو ػِ ٠جذٖ جٍُجٗٝى ١جُِٔكى) ،جٌُٔطرس جٌُحض٤ٌ٤ُٞس( ،ذٍٝ٤ش.102٘ ،1957٠ ،
3ػرى جُوح ٍٛذٖ ٠ح ٍٛجُرـىجو ،١جُلٍَم ذ ٖ٤جُلٍِم) ،وجٌ ج٧كحم جُؿى٣ىز ،ذٍٝ٤ش،(1982 ،5٠ ،
٘342؛ ْؼى جُى ٖ٣جُطلطحَجٍٖٗ ،٢ـ جُؼوحتى جُ٘ٓل٤س ،ضكو٤ن أقٔى قؿحَ ١جُٓوحٌٓ) ،طرس جٌُِ٤حش
ج٣ٍَٛ٧س.103-102٘ ،(1987٠ ،
4ػُجُى ٖ٣ذٖ ج٧غ ،ٍ٤جٌُحَٓ ك ٢جُطحٌ٣م ،ضكو٤ن أذ ٞجُلىجء ػرى هللا) ،وجٌ جٌُطد جُؼِٔ٤س ،ذٍٝ٤ش،
.337/III (1987٠
5جٗظٍ :أذ ٞجُكٖٓ ػِ ٢ذٖ ئْٔحػ َ٤جٖ٧ؼٍ ،١ج٩ذحٗس ػٖ أ ٍٞٚجُى٣حٗس ،ضكو٤ن ػرحِ جُٛرحؽ،
)وجٌ جُ٘لحتّ ،ذٍٝ٤ش.170٘ ،(1994٠ ،
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جُٔٞٞٞع ك ٢ذِىٗح أٟ٣حْٞ ،جء أًحٕ جٓ ٍٓ٧طؼِوح ذح ٖ٤٣ٞٓ٧ػٔٓٞح أٝ
ذٔٞٞٞع ٓؼح٣ٝس أ ٝذ٘وى ج٧ػٔحٍ جُط ٢هحّ ذٜح ٓؼح٣ٝس ػِٝ ٠ؾ ٚجُه،٘ٞٛ
كٖٔ جُؿى ٍ٣ذحُٔ٬قظس أٗ ٚك ٢ذؼ ٝجُىٌجْحش جً٧حو٤ٔ٣س جُط ٢أؾٍ٣ص ك٢
ذِىٗح٘ٛ ،حى ؾٜٞو ٌٓػلس ك ٢هْٓ ٖٓ  ًٙٛجُىٌجْحش ُْ ضىع ُطًُ٤س ٓؼح٣ٝس،
ك ٢ق ٖ٤أٗ ٚك ٢جُىٌجْحش جُؼِٔ٤س ٘٣رـ ٢ضو ْ٤٤جُٗه٤ٛحش جُطحٌ٣ه٤س ٖٓ
ن ٍ٬أكؼحُٜح ذٜ٘ؽ ٓٞٞٞػ ،٢ذؼ٤ىج ػٖ جُطكُ٤جش جُطحتل٤س.
ضٔص ًطحذس ذؼ ٝجُىٌجْحش قًٛ ٍٞج جُٔٞٞٞع ذؼ٤ىج ػٖ جُٔؼحٍ٤٣
جُؼِٔ٤س جًًٌُٔٞز أػٓ ،ٙ٬غ ٓوحٌذس يجض٤س ٓغ ئذٍجَ جُٔهحٝف جُطحتل٤سُٝ ،ؼىّ
ٝؾٞو وٌجْس ٓٓطوِس قًٛ ٍٞج جُٔٞٞٞع كٞٞ ٢ء جٗ٫طوحوجش جٌ٧ذؼس جُط٢
يًٍش ٖٓ هرَٝ ،ؾىٗح إٔ ٘ٛحى قحؾس ئُ ٠وٌجْس ذؼ٤ىز ػٖ جُٔوحٌذس جًُجض٤س
ٝجًُٔٛر٤س؛ ذك٤ع ٜٗ ٫ىف ٖٓ ن ًٙٛ ٍ٬جُىٌجْس ئُ ٠ئٛحٗس ٓؼح٣ٝس ذٖ أذ٢
ْل٤حٕ ٌُٗ ٚٗٞحكّ ْ٤ىٗح ػِّ٤ح ػِ ٠جُه٬كس  ٫ٝئُ ٠ضوىٚٓ٣؛ ذَ ؿح٣ط٘ح ضوىْ٣
ٓح كؼُِٛ ٚحُف جٝ ّ٬ْ٩جُٔؿطٔغ جًٛ ٢ٓ٬ْ٩كحذًٝ ٢كحًْ ٌ٧ذؼْ٘ ٖ٤س
كٞٞ ٢ء جُٔٛحوٌ جُطحٌ٣ه٤سٝ ،نحٚس ك٤ْ ٢حم جُ٘و ١جٌ٧ذؼس جُط٣ٌٝ ٢ص
ػٖ جُكٖٓ جُر ١ٍٛذٜ٘ؽ ٓٞٞٞػ ًٍُْ٘ٝ ،٢ك ًٙٛ ٢جُىٌجْس ػِ٠
ج٩ؾٍجءجش جُطً ٢حٗص ٓٞٞٞع جٗ٫طوحو ذىٍ جُٞهٞف ػ٘ى جُٔ٘طوى.ٖ٣
أ .يؼبٌٔخ ثٍ أثً طفٍبٌ ٔصؼٕدِ فً انظبدخ انظٍبطٍخ
٘ٛحى ٖف ك ٢جُٔٛحوٌ ٝجُٔؼِٓٞحش ق ٍٞق٤حز ٓؼح٣ٝس ذٖ أذ٢
ْل٤حٕ هرَ جُ ّ٬ْ٩ىٌؾس أٗ٘ح ٗٓطط٤غ جُو ٍٞذؼىّ ٝؾٞوٛح ضوٍ٣رحًُٜ .ج
جُٓرد ،قطً٘ ُٞ ٠ح ٗؼِْ أُٗٝ ٚى كٌٓ ٢سُ ّ٤ُ ٌُٖ ،ى٘٣ح ٓؼِٓٞحش ٝجٞكس
ػٖ ضحٌ٣م ٓ٬٤وٝ ،ٙذٌَٗ ػحّ  ٌٖٔ٣جُ ٍٞٚٞئُ ٠ضحٌ٣م ٓ٬٤و ٙجٗط٬هح ٖٓ
جقطٓحخ ضحٌ٣م ٝكحض ِّْٚ٘ ٝ ٚػ٘ى جُٞكحزٓٝ .غ يُي ٌٝؿْ ج٫ضلحم جُكح َٚػِ٠
ضحٌ٣م ٝكحض ٌٖٔ٣ ٫ ٚئػطحء ضحٌ٣م وه٤ن ُ٫ٞوض٩ ٚنط٬ف جٍُٝج٣حش قٍٞ
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جُؼٍٔ جًُ ١ضٞك ٢ػًُِٜٝ ،ٚ٤ج  ٌٖٔ٣جػطرحٌ جُطٞجٌ٣م جُٔ٬و٣س جُٔهطِلس ٓػَ
 602أ 6603 ٝأ 7608 ٝضحٌ٣م ٫ٝوض.ٚ
ٖٓ جُٔؼِٓٞحش جُوِِ٤س جُطُ ٢ى٘٣ح أًٗ ٚحٕ ٣كحٌخ ئُ ٠ؾحٗد
جًٍُٔٗٞ ٖ٤ى جُِٔٓٔ ٖ٤هرَ ئْ ،ٚٓ٬كوى ٖحٌى ك ٢ؿُٝز جُه٘ىم ك ٢ؾٕ٤
جًٍُٔٗ ٖ٤ضكص ه٤حوز ٝجُى ٙأذْ ٢ل٤حًٕٝ ،حٕ جُهٞف ٝجُؿٞع ٝجُرٍو جُ٘حؾْ
ػٖ جُؼحٚلس جُؼ٘٤لس هىضٓررص كٔ٣ُٛ ٢س ؾ ٕ٤جًٍُٔٗٝ ٖ٤كًٛ ٢ج ج٫غ٘حء
ذأٍٓ جُ٘ر ٢ملسو هیلع هللا یلص ضَِٓ قً٣لس ذٖ جُٔ٤حٕ ُ ٬٤ئُ ٠ؾ ٕ٤جًٍُٔٗ ٖ٤ذٜىف
جُطؿّٓ ػِٝ ،ْٜ٤ػ٘ىٓح أٍٓ أذْ ٞل٤حٕ ذإٔ ٣طؼٍف ًَ ٖه ٙئُ ٠جًُ١
ذؿحٗر ٚذحوٌ قً٣لس ئُ ٠ج٧نً ذ٤ى جُٗه ٙجًُ ١ػِْٝ ٚ٘٤ٔ٣ ٠أُ ٚػٖٔ
 ،ٌٕٞ٣كؼِْ أٗٓ ٚؼح٣ٝس ذٖ أذْ ٢ل٤حْٕٝ ،أٍ جًُ ١ػِٓ٣ ٠حٌ ٙكؼِْ أٗٚ
ػٍٔ ٝذٖ جُؼح٘.

8

ٗٗأ ٓؼح٣ٝس ك ٢ذ٤ثس جٖطؼِص كٜ٤ح ًٍج٤ٛس دمحم ملسو هیلع هللا یلص ٝج ،ّ٬ْ٩ػِ٠
جٍُؿْ ٖٓ إٔ ٝجُى ٙأذح ْل٤حٕ ٚهٍ ذٖ قٍخ ذٖ أٓ٤س ُْ ٣وْ ذٜؿٔحش
ٝئٛحٗحش كؼِ٤س ٞى جُ٘ر ٢ملسو هیلع هللا یلص ٝجًُِٔٓٔ ٖ٤رحهٌٓ ٢ًٍٗٓ ٢س ،ئ ٫أٗ ٚذًٍ
ؾٜٞوج ًرٍ٤ز ُِوٟحء جُطحّ ػِ ٠ج .ّ٬ْ٩أٓح أٓ٘ٛ ٚى كٌحٗص أٖى ػىجٝز ٖٓ
أذ ،ّ٬ْ٪ُ ٚ٤ق٤ع أٚركص ضكَٔ قوىج ًٍٝج٤ٛس وك٘٤س ٍُِْ ٍٞملسو هیلع هللا یلص ٝجّ٬ْ٩
ذؼى ٓوطَ أذٜ٤ح ػطرس ٝػ ّٜٔح ٖ٤رس ٝأنٜ٤ح ٤ُٝى ك ٢ؿُٝز ذىٌٝ ،ذًُص ؾٜىج
ًرٍ٤ج ٖٓ أؾَ جٗ٫طوحّ ُُ ،ْٜىٌؾس أٜٗح جْطأؾٍش هحضً 9٬حٕ ْررح ك٢
جْطٜٗحو ْ٤ىٗح قُٔز ق٤ع ٓػِص ذؿػطٝ ٚأنًش كٟٓ ٢ؾ ًرى ٙكأِ٠ن ػِٜ٤ح

6
Ġrfan Aycan, Saltanata Giden Yolda Muâviye b. Ebî Süfyân, (Ankara:
Fecr Yayınları, 1990), 35.
7ذٓحّ ػِٓ ،٢هحوز كطف ذ٬و جُٗحّ ٝجُؼٍجم) ،وجٌ جُ٘لحتّ ،ذٍٝ٤ش379٘ ،(2012٠ ،؛
”Osman Nuri Dural, “Muâviye b. Ebî Süfyan‟a Yöneltilen EleĢtiriler,
(YayınlanmamıĢ Yüksek Lisans Tezi, Selçuk Üniv. Sosyal Bilimler Enstitüsü,
Konya 2007), 6.
 8دمحم جٌُُهحٍٖٗ ،٢ـ ػِ ٠جُٔٞجٛد جُِىٗ٤س ،ضٛك٤ف دمحم ػرى جُؼُ ُ٣جُهحُى( ،١وجٌ جٌُطد جُؼِٔ٤س،
ذٍٝ٤ش .52/III ،)1996٠ ،
 9ئٕ ٚلس (هحض )٬جُط ٢يًٍش ٘ٛح ُٓ٤ىٗح ٝقٗ ٢جًُ ِْٓ٤ْ ١كٔ٤ح ذؼى ٓ ٌٕٞ٤ْٝظٍٜج ُٔىـ جُ٘ر٢
ملسو هیلع هللا یلصٓ٤ُ ،ص ػِْ ٠ر َ٤جٛ٩حٗس أ ٝجُطؿٍ٣فٝ ،ئٗٔح يًٍش ػِٚٝ ٠ل ٚذًُي ئٖحٌز ُٔح هرَ ئْ.ٚٓ٬
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جْْ آًِس جً٧رحوًُٜٝ .ج ٝجٓ َٚؼح٣ٝس ،جًُٗٗ ١أ كٓ ٢ػَ  ًٙٛجُر٤ثسٞٓ ،هلٚ
جُِٓرٞ ٢ى ج ّ٬ْ٩قط ٠جُِكظس ج٧نٍ٤ز.
ٝذًٜج ه ِرَ ٓؼح٣ٝس جُىن ٍٞك ٢ج ّٞ٣ ّ٬ْ٩كطف ٌٓس ًرحه ٢أٌٓ َٛس
جًُ ٖ٣ونِٞج ك ٢جٞ٠ ّ٬ْ٩ػح أًٍٛ ٝح ٝػٌِ ٠أْ ْٜأذ ٙٞأذْ ٞل٤حٕ ٝأٓٚ
٘ٛى .ك ٢جُكو٤وس ٌؿْ ٝؾٞو جوػحءجش ػٖ ئْْ٘ ٚٓ٬س  ّ 629ك ٢ػٍٔز
جُوٟحء ئ ٫إٔ  ًٙٛجٍُٝج٣حش ضظَ ٞؼ٤لس 10،ذحٞ٩حكس ئُ ٠أٗ ٚذؼى كطف ٌٓس
ٓرحٍٖز ضكون جٗطٛحٌ جُ٘ر ٢ملسو هیلع هللا یلص ك ٢ؿُٝز ق٘ٝ ٖ٤جػطرٍ ًٓ ٖٓ ٬ؼح٣ٝس ٝأذٚ٤
ٝأن٣ُ٣ ٚ٤ى ٖٓ جُٔإُلس هِٞذْٜ؛ ق٤ع أػط ٠جُ٘ر ٢ملسو هیلع هللا یلص ًٓ ْٜ٘ٓ ٬ثحش جُرؼٍ٤
ٝذحُطحُ٣ ٢ل ْٜأٗ ٚأِْْ  ّٞ٣كطف ٌٓس ٝأٗ٣ ٚؼطرٍ ٖٓ جُطِوحء ٝجُٔإُلس هِٞذ.ْٜ
ٞ٣ؾى ؾىٍ قٓ ٍٞح ً َٛحٕ ٓؼح٣ٝس ًحضد جُٞقُِ٘ ٢ر ٠ِٚ ٢هللا
ػِ ِْْٝ ٚ٤أ ٌٖ٣ ُْ ٝذؼى ئًْٔ ،ٚٓ٬ح ٓ ٞٛؼًِ ّٞحٕ ٓؼىٍ ٓؼٍكس جُوٍجءز
ٝجٌُطحذس كٖ ٢ر ٚجُؿٍُ٣ز جُؼٍذ٤س ك ٢كطٍز جُؿح٤ِٛس ٓ٘هلٟح ؾىجٝ ،يًٍُ ك٢
جُٔٛحوٌ إٔ جًُ٣ ٖ٣ؼِٔ ٕٞجُوٍجءز ٝجٌُطحذس كٌٓ ٢س كٗ ٢لّ جُلطٍز ْرؼس
ػٍٗ ٖهٛح كو ،١ذ ْٜ٘٤أذْ ٞل٤حٕ ٝجذ٘ٓ ٚؼح٣ٝسٝ 11.قٓد جٍُٝج٣حش كإ
أ ٍٝػٍذً ٢طد ذحُِـس جُؼٍذ٤س  ٞٛؾى ٓؼح٣ٝس قٍخ ذٖ أٓ٤سًُُ 12،ي ًحٗص
جٗٗ٧طس جُػوحك٤س ٌٓػلس ك ًٙٛ ٢جُؼحتِسً .حٕ ٓؼح٣ٝس ،جًُٗٗ ١أ ك ًٙٛ ٢جُر٤ثس،
ٖٓ ذ ٖ٤جُٔطؼِٔ ٖ٤هرَ إٔ ٛ٣رف ِٓٓٔحٝ ،ذؼى إٔ أٚرف ِٓٓٔح ٖٓ جُٔكطَٔ
ؾىج إٔ  ٌٕٞ٣جُ٘ر ٢ملسو هیلع هللا یلص هى جْطلحو ٓ٘ ٚكًٛ ٢ج جُٛىو َٛ ٌُٖ 13.جْطهىٓ ٚك٢
ًطحذس جُٞق ٢أ ٝكٍٓ ٢جْ٬ش ٖٓ ؿ ٍ٤جُٞق٢؟ ُٓ٤ص ُى٘٣ح ٓؼِٓٞحش
ٝجٞكس ػٖ يُي .كٝ ٢جهغ ج ٍٟٗ ،ٍٓ٧إٔ ذؼ ٝجُٔإُل ٖ٤جًًُ ٖ٣طرٞج جٌُطد
قًٛ ٍٞج جُٔٞٞٞع يًٍٝج إٔ ٓؼح٣ٝس ُٝظق ٌُطحذحش أنٍ ٟؿ ٍ٤جُٞق،٢
 10جٗظٍ ،أذ ٞػٍٔ ْٞ٣ق ذٖ ػرى جُرٍ ،جْ٫طؼحخ كٓ ٢ؼٍكس جٚ٧كحخ ،ضٛك٤ف ػحوٍ ٍٖٓى،
(وجٌ ج٩ػ،ّ٬ػٔحٕ668٘ ،)2002٠ ،؛ ّٖٔ جُى ٖ٣دمحم ذٖ ػػٔحٕ جًُٛر ٍ٤ْ ،٢أػ ّ٬جُ٘ر٬ء،
(ٓإْٓس جٍُْحُس ،ذٍٝ٤ش.119/III ، ( 1982 ،2 ٠ ،
 11أقٔى ذٖ ٣ك ٠٤جُر ،١ٌَ٬كطٞـ جُرِىجٕ ،ضكو٤ن :ػرى هللا أٗ ّ٤جُطرحٓ ( ،إْٓس جُٔؼحٌف،
ذٍٝ٤ش.661-660 ٘ ، )1987٠ ،
 12جذ ٞػرى هللا جُؿ٤ٜٗحًٌ ،١طحخ جٌَُٞجء ٝجٌُطحخ ،ضكو٤ن دمحم جُٓوحٝ ،ؿٓ( ،ٍٙ٤طرؼس ٓٛطل٠
جُرحذ ٢جُكِر ،٢جُوحٍٛز.2 ٘ ،)1938٠ ،
13جٗظٍ ،جُؿ٤ٜٗحًٌ ،١طحخ جٌَُٞجء.12٘ ،
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ئٞحكس ئُ ٠أُٝثي جًُُ٣ ٖ٣ػٔ ٕٞإٔ ٓؼح٣ٝس ًحٕ ًحضرح ُِٞقٞ٣ ُْ ٢ؾى ُ ْٜأ١
ٓٛىٌ ٓ٣ؿَ أٓ ١ؼِٓٞس ػٖ ج٣٥حش أ ٝجُٓ ٌٞجُطً ٢طرٜح ٓؼح٣ٝس ذحْطػ٘حء
ٓح ٌ ١ٝػٖ جًُٛرٝ ،٢قٓد جًُٛر ٢ػِٓ ٢ح ٌ ١ٝػٖ أذ ٠ْٞٓ ٢كإ
ٓؼح٣ٝس ًطد آ٣س جٌٍُْٓٝ 14،٢غ يُيُِٗ ٌٖٔ٣ ٫ ،ه ٙجًُ ١هرَ جّ٬ْ٩
كٜٗ ٢ح٣س كطٍز جُٔى٘٣س جٌُٔ٘ٞز إٔ ٌ٣طد جُٞق ٢جًُ ٍُٗ ١ذؼى كطٍز ٝؾُ٤ز
ٖٓ جُٜؿٍزًُٜ .ج جُٓردً ،حٕ ٗ٣طر ٚك ًٙٛ ٢جٍُٝج٣حش.
أض٤كص ُٔؼح٣ٝس جًُ ١ضؼِْ ئؾٍجءجش قٌْ هٍ ٕ٣ضكص ئٍٖجف ٝجُىٙ
جًًُ ١حٕ َػٌٓ ْ٤س هرَ إٔ ٛ٣رف ِٓٓٔح ،كٍٚس جُؼَٔ ًٌحضد ُِ٘ر٠ِٚ ٢
هللا ػُِ ُٞٝ ِْْٝ ٚ٤لطٍز ٝؾُ٤زًٌٛٝ ،ج ،ضٌٖٔ ٖٓ جُطؼٍف ػٖ هٍخ ػِ٠
ؾٔ٤غ ٓإْٓحش جُ٘ظحّ جُكٌ ٢ٓٞجُؿى٣ى ٝأُٝثي جًُ٤ْ ٖ٣ؼَٔ ٓؼ٫ ْٜقوح أٝ
٘٣حٓ َٞؼْ ،ْٜحٔٛص  ًٙٛجُط٘ٗثس يجش جُٞؾُِٗ ٖ٤ٜحخ جُٔٞٛٞخ ٓؼح٣ٝس
ذٍٓػس ًرٍ٤ز كٟٗ ٢ؿٝ ٚئػىجوُِٓٔ ٙطورَ 15،ئ ٫أٗ ٚذىأ ذٍٓ َٝؼح٣ٝس ذٌَٗ
ٗحؾف ك ٢جُىُٝس ذٚٞح٣س ْ٤ىٗح ػٍٔ ك ٢كطٍز ن٬كس ْ٤ىٗح أذ ٢ذٌٍ ،أٌجو
ْ٤ىٗح أذ ٞذٌٍ ذؼى جُوٟحء ػِ ٠جٍُٔضى ٖ٣ك ٢قٍٝخ جٍُوز ٝضٜىتس جٞٝ٧حع
ك ٢جٌ٧ج ٢ٞج٤ٓ٬ْ٩س ،ئٌْحٍ هٞجش ئُ ٠جُٔ٘طوس جُٗحّ جُطً ٢حٗص ضكص
قٌْ جُىُٝس جُرُٗ٤ط٤سًُٜ .ج ذؼع ذؿ ٕ٤ضكص ه٤حوز ًَ ٖٓ أذ ٢ػر٤ىز ذٖ
جُؿٍجـ ٍٖٝقر َ٤ذٖ قٓ٘س ٝػٍٔ ٝذٖ جُؼح٘ ٣ُ٣ٝى ذٖ أذْ ٢ل٤حٕ 16.ك٢
جُكو٤وس ُْ  ٌٖ٣جْْ ٣ُ٣ى ذٖ أذْ ٢ل٤حٕ ٓٞؾٞوج ذ ٖ٤أْٔحء جُوحوز ،ذَ ذىٖٓ ٫
يُيِ٠ ،د ْ٤ىٗح أذ ٞذٌٍ ئٌْحٍ نحُى ذٖ ْؼ٤ى ذ ٖ٤جُوحوز ،ئ ٫إٔ ْ٤ىٗح ػٍٔ
ػحٌ ٜكٌٍز إٔ  ٌٕٞ٣جُؿ ٕ٤ضكص ه٤حوز نحُى ذٖ ْؼ٤ىًُٜ ،ج ػ ٖ٤ذىُٚ
٣ُ٣ىجًٝ ،حٕ جػطٍج٤ْ ٜىٗح ػٍٔ ػِ ٠نحُى ذو ُٚٞإٔ نحُىج ًحٕ ٣طٔطغ
ذٗه٤ٛس ضطلحنٍ ذ٘لٜٓح ٝإٔ ًٛج ٖٓ جٍُٔؾف إٔ ٣إو ١ذ ٚئُ ٠جُطٓحذن
14جًُٛر ،٢جػ ّ٬جُ٘ر.129/III. ،٬
H. Lammens, “Muâviye”, Milli Eğitim Bakanlığı İslam Ansiklopedisi
(İA), (Ġstanbul: MEB Yayınları, 1979), VIII, 438.
16
نِ٤لس ذٖ ن٤ح ،٠ضحٌ٣م جذٖ ن٤ح ،٠ضكو٤ن أًٍّ ٤ٞحء جُؼٍٔ( ،١وجٌ ٤٠رس ،جٍُ٣ح،)2 ٠ ،ٜ
119٘ ،1985؛ جًُٛر ،٢جػ ّ٬جُ٘ر.329/I. ،٬
15
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ٍُِكؼس ٝجُطؼٛد،

17

ػِ ٠جٍُؿْ ٖٓ إٔ ػٍُ نحُى هى ضْ ئٌؾحػ ٚجُ٠

جْ٧رحخ جًًٌُٔٞز أػ ،ٙ٬أػطوى ٓغ جُؿُّ إٔ جُٓرد جٍُتٌٝ ٢ٓ٤جء ًٛج
ضٍٜخ ٖٓ ذ٤ؼس ْ٤ىٗح أذ ٢ذٌٍ ك ٢ذىج٣س ن٬كطٕ٧ .ٚ
جُؼٍُ قو٤وسً إٔ نحُىج ّ
جُ٘ر ٢ملسو هیلع هللا یلص ػ ٖ٤نحُىج ٝئنٞضُ ٚكٌْ ٓ٘طوس جُٝ ،ٖٔ٤ذؼى ٝكحز جُ٘ر ٢ملسو هیلع هللا یلص ٓرحٍٖز
ضهِ ٠ػٖ قٌْ جُٝ ٖٔ٤أض ٠جُٔى٘٣س جٌُٔ٘ٞز ق٤ع ػحضد ٝأوجٕ ذٗىز ْ٤ىٗح
ػِ٤ح ٤ْٝىٗح ػػٔحٕ ُطًٍ ْٜن٬كس جُِٔٓٔ٤ُٓ ٖ٤ىٗح أذ ٢ذٌٍ ،ذحٞ٩حكس ئُ٠
أٗ٣ ُْ ٚرح٣غ ْ٤ىٗح أذح ذٌٍ ئ ٫ذؼى ػىز أٖ.ٍٜ

18

ضْ ئذؼحو ًَ ٖٓ ذ٘ٛ ٢حْٖ ٝجٛٗ٧حٌ جًُ٠ ٖ٣حُٔح ضٓحذوٞج ػِ ٠جُكٌْ
ٝجُه٬كس ذؼى ٝكحز جُ٘ر ٢ملسو هیلع هللا یلص ْٞجء ك ٢ػٜى ن٬كس ْ٤ىٗح أذ ٢ذٌٍ أ ٝك ٢ن٬كس
ْ٤ىٗح ػٍٔ ػٖ جُه٬كسًُٜٝ ،ج جُٓرد ُْ ضٌٖ ضٔ٘ف ٌَُ ٖٓ جٛٗ٧حٌ ٝذ٘٢
ٛحْٖ ٝظحتق ػٌٍٓ٣س ٓ ٫ٝىٗ٤سًُٜ ...ج أػطوى أٗ٣ ٚؿد هٍجءز ػٍُ نحُى ذٖ
ْؼ٤ى ٖٓ ًٛج جُٔ٘ظ.ٌٞ
ٍٓز أنٍ ،ٟقو٤وس إٔ ْ٤ىٗح أذح ذٌٍ ًحٕ ٣ورَ ٓٗحًٌس ٓؼح٣ٝس ك٢
كؼحُ٤حش جُؿٜحو ً ٚٗ٧حٕ ٓ٣طٜىف هِٞخ ٝؾرٍ نٞج ٍ٠ج ٖ٤٣ٞٓ٧جًُٖ٣
جٖطٌٞج ٌٝكٟٞج ًٙٛ ٌُٕٞ ،جُؼحتِس ضٌَٗ جُ٘هرس جُط ٢قٌٔص ٌٓس هرَ
جٝ ّ٬ْ٩جُط ٢ذًُص ؾٜٞوج ًرٍ٤ز ٠٩لحء ٗ ٌٞجُٔ ّ٬ْ٩ح ٣وٍخ ٖٓ ػٍٖٗ٣
ػحٓح ،ونِٞج ك ٢جٓ ّ٬ْ٩طأنٍج ذوٞج ٖٓ ٌٝجء هرحتَ هٍٍٖ ٕ٣كح ٤ٛٝرس.
جٖطٌٞ٤ٖ ٠ل جٍْ٧ز جًٌُٞٗٞ٣ ُْ ٖ٣ج ٌج ٖ٤ٞػٖ  ًٙٛجُٔٓأُس ُٓ٤ىٗح أذ٢
ذٌٍ.

19

ٓٝغ يُي ٫ ،ضؼط ٢جُٔٛحوٌ أٓ ١ؼِٓٞحش وه٤وس قٓ ٍٞح ئيج ًحٕ

ٓؼح٣ٝس هى ٖحٌى ك ٢أٗٗطس جُؿٜحو ن ٍ٬قٍٝخ جٍُوز أ ٝك ٢جُلطٞقحش جُط٢
هحٓص ك٘ٓ ٢طوس جُٗحّ ٓرحٍٖز ذؼى قٍٝخ جٍُوز .ك ٢جُٞجهغ٘ٛ ،حى أٟ٣ح ٖٓ
٣و ٍٞذإٔ ٓؼح٣ٝس ٖحٌى ك ٢جُؿٜحو ك َٖٓ ٢جُ٘ر ٢ملسو هیلع هللا یلصٝ ..هى ْؿَ ك٢
جُٔٛحوٌ أٖٗ ٚحٌى كٓ ٢ؼًٍس ق٘ٓ ٖ٤غ ٝجُى ٙأذْ ٢ل٤حٕ ٝأن٣ُ٣ ٚ٤ى جُط٢
17جُر ،١ٌَ٬كطٞـ جُرِىجٕ.150٘ ،
18أقٔى ذٖ ٣ك ٠٤جُر ،١ٌَ٬أٗٓحخ جٍٖ٧جف( ،وجٌ جُٔؼحٌف.588/I ،1987)٠ ،ٍٛٓ ،
19
Ahmed Cevdet PaĢa, Peygamberler ve Halifeler Tarihi, sad. Metîn Muhsin Bozkurt, (Ġstanbul: Çile Yayınları, trsz.), I, 482.
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ًحٗص ػود كطف ٌٓس ٖٓٝ 20.ن ًٙٛ ٍ٬جٍُٝج٣حش ٝػِ ٠جٍُؿْ ٖٓ أٗ٘ح ٗؼطوى
أٖٗ ٚحٌى ك ٢جُؿٜحو ًٓ٘ َٖٓ جُ٘ر ٢ملسو هیلع هللا یلص ٝجُهِلحء جٝ٧جتَ ئ ٫أٗ٘ح ٗ ٫ؼٍف
ٓح ٢ٛجُٛلس ٝجُٔٞهغ جًًُ ١حٕ ٗ٣حٌى ك ٚ٤ذ ًٜٙجُكٍٝخ.
ذؼع ًَ ٖٓ ػٍٔ ٝذٖ جُؼح٘ ئُ ٠كِٓطٍٖٝ ٖ٤قر َ٤ذٖ قٓ٘س ئُ٠
جٌ٧وٕ ٣ُ٣ٝى ئُ ٠وٓٗن ُلطف ٓ٘طوس جُٗحّ،
جُؿٕ٤

22

21

ًٝحٕ ٓؼح٣ٝس قحَٓ ُٞجء

جًًُ ١حٕ ضكص ه٤حوز أن ٚ٤جً٧رٍ ؿ ٍ٤جُٗو٤ن ٣ُ٣ى ،ذىج ٚؼٞو

ٓؼح٣ٝس ضحٌ٣ه٤ح ك ٢جُلطٍز جُطً ٢حٕ كٜ٤ح ٓٓحػىج ٗٝحترح ٧ن٣ُ٣ ٚ٤ى ػِ٠
جُؿ ٕ٤جًُ٣ ١وٞو ٙكٓ ٢ؼًٍس كطف ٓ٘طوس جُٗحُّٔٝ ،غ ٗؿٔ ٚنحٚس ك ٢ؿُٝ
ْحقَ جٌ٧وُٕ 23،ىٌؾس إٔ جُوحتى ج٧ػُِِ ٠ؿ ٕ٤أذ ٞػر٤ىز ٓىـ ٤٘ٚغ ٔٛٝس
ٓؼح٣ٝس كًٛ ٢ج جُلطف ُِهِ٤لس ػٍٔٗ 24،ط٤ؿس ًُٜج ،ضْ ضؼ ٚ٘٤٤قحًٔح ك ٢جُٔ٘طوس
ٖٓ هرَ جُهِ٤لس ػٍٔ،

25

ٝذؼى كطٍز ٝؾُ٤ز ضْ ضؼٝ ٚ٘٤٤جُ٤ح ػِ ٠وٓٗن ذؼى

ٝكحز أذ ٢ػر٤ىز ٣ُ٣ٝى ذٓرد ٠حػ ٕٞػٔٞجِ جًُ ١ظ ٍٜك٘ٓ ٢طوس جُٗحّ.

26

ٝذًٜج جُطؼ ٖ٤٤أٚرف ٓؼح٣ٝس قحًٔح ُىٓٗن كأٚرف  ٞٛجٝ ٍٓ٥جُ٘ح ٢ٛكٜ٤ح،
 ْٞٝئُ ٚ٤ؾٔ٤غ ٓ٘طوس جُٗحّ ذؼى إٔ ض ٠ُٞهٍ٣ر٤ْ ٚىٗح ػػٔحٕ جُه٬كس 27،كوى
ٚؼى ئُٛ٘ٓ ٠د جُكحًْ جُؼحّ ُطِي جُٔ٘طوسٝ .ك ٢كطٍز ْ٤ىٗح ػػٔحٕ ٝذٓرد
جُ٬ٛق٤حش جُط ٢أػط٤ص ُٔؼح٣ٝس أٚرف  ٞٛجُكحًْ جُلؼُِ٘ٔ ٢طوس جُٗحّ
 ٢ٛٝجُطً ٢حٕ ٣إجنً ػِٜ٤ح ْ٤ىٗح ػػٔحٕ.
جْطٍٔ ٓؼح٣ٝس جُكحًْ جُلؼُِ٘ٔ ٢طوس جُٗحّ قط ٠إٔ جْطٜٗى ْ٤ىٗح
ػػٔحٕ ،كوحّ ْ٤ىٗح ػِ ٢ذؼى ض ٚ٤ُٞجُه٬كس ذؼٍُ ًَ ٖٓ ٓؼح٣ٝس ٝؾٔ٤غ جُ٫ٞز

ٓ20كٔٞو ٖحًٍٓ ،ؼح٣ٝس ذٖ أذْ ٢ل٤حٕ ٝأٍْض( ،ٚجٌُٔطرس ج٤ٓ٬ْ٩س ،ذٍٝ٤ش.85٘ ،)1998٠ ،
 21أّ ٣ُ٣ى ٘٣َ ٢ٛد ذ٘ص ٗٞكَ ٖ ٢ٛو٤وس أّ قر٤رس َٝؾس ٌْ ٍٞهللا ػِ ٚ٤جُٓ .ّ٬جًُٛر ،٢جػّ٬
جُ٘ر329/I. ،٬
22جُر ،١ٌَ٬كطٞـ جُرِىجٕ.150٘ ،
23
Aycan, Muâviye, 78.
24جُر ،١ٌَ٬كطٞـ جُرِىجٕ.160٘ ،
 25دمحم ذٖ ؾٍ ٍ٣جُطرٍ ،١ضحٌ٣م جُطرٍ ،١ضكو٤ن أذ ٞجُل َٟئذٍج( ،ْ٤ٛوجٌ جُٔؼحٌف ،جُوحٍٛز،
و.67 /IV، )٠.
26جُطرٍ ،١ضحٌ٣م جُطرٍ.62 /IV ١
27جُر ،١ٌَ٬كطٞـ جُرِىجٕ.175٘ ،
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جًًُ ٖ٣حٗٞج ك ٢ػٜى ْ٤ىٗح ػػٔحٕٓٝ ،غ يُي ،كإ ًٛج جُٞٞغ نِن كٍٚح
ؾى٣ىز ُٔؼح٣ٝس ،ق٤ع هحّ ٓؼح٣ٝس ذح٫ػطٍج ٜػِ ٠ضٍٛف ْ٤ىٗح ػِ٢
ٝأػِٖ جُؼ٤ٛحٕ ػِٝ ٚ٤هحّ ذطأُ٤د أ َٛوٓٗن ػِ٤ْ ٠ىٗح ػِٝ ٢ضر٘ ٠كٌٍز
جُٔطحُرس ذىّ ْ٤ىٗح ػػٔحٕ ٝهطَ هطِط ٚجًًُ ٖ٣حٗٞج  ٖٔٞؾ٤ْ ٕ٤ىٗح ػِٝ ٢ئ٫
كٓ٤كَٔ ٓٓإ٤ُٝس هطَ ْ٤ىٗح ػػٔحٕ ُٓ٤ىٗح ػِٝ ،٢هحّ ٓؼح٣ٝس ذط٤ْٞغ ؾرٜس
ٓؼحٌٞط٤ُٓ ٚىٗح ػِ ٢ػرٍ جػطرحٌ ْ٤ىٗح ػػٔحٕ هطَ ٓظِٓٞح ٖٓ ؾٜسٖٓٝ ،
ؾٜس أنًٍ ١حٕ ٓ٣طؼى ٣ٝهط ١أٟ٣ح ُِكٍخ ٞى جُهِ٤لس ػِٝ ،٢ذًٜج ٌٕٞ٣
ًٛج جُطٍٔو ٞى ْ٤ىٗح ػِ ٞٛ ٢جًُ٣ ١رىأ ذ ٚجُؼِٔحء جُِٔٓٔ ٕٞأغ٘حء جُكى٣ع
ػٖ ج٧نطحء جُؼظٔ٤س جُط ٢جٌضٌرٜح ٓؼح٣ٝس.
ة .ثؼض اإلجزاءاد انتً اَتمذ ػهٍٓب يؼبٌٔخ ثٍ أثً طفٍبٌ
ذىأ ٓؼح٣ٝس ق٤حض ٚك ٢جُكٌْ ًٞجُ ٢ك ٢ػٜى ْ٤ىٗح ػٍٔٝ ،جْطٍٔ
ًهِ٤لس ذؼى جْطٜٗحو ْ٤ىٗح ػِٝ ،٢ظَ ك ٢جُكٌْ ْٞجء ًٞجُ ٢أً ٝهِ٤لس
ُلطٍز ض٘ح ُٛأٌذؼ ٖ٤ػحٓحًُ ،ج أؾٍ ٟجُؼى٣ى ٖٓ ج٧ػٔحٍ ًكحًْ ،ك ٢جُٞهص
جًُ ١هٞذَ ذؼ ًٙٛ ٝج٧ػٔحٍ ذحٍُكٝ ٖٓ ٝؾٜس ٗظٍ ػِٔحء أ َٛجُٓ٘س
جًُ ٍٕٝ٣ ٖ٣إٔ ٘ٛحى ذؼٟح ٖٓ  ًٙٛج٩ؾٍجءجش ٓٞجكوس ٖٓ ٓ٘ظ ٌٞجُوٍإٓ
ٝجُٓ٘س ٝذؼٜٟح ج٥نٍ ؿٞٓ ٍ٤جكوس ُ ،ٚنٚٞٛح ج٧نطحء جٌ٧ذؼس جٍُت٤ٓ٤س
جُط ٢ػرٍ ػٜ٘ح جُكٖٓ جُر ١ٍٛجًُُ ١ؼد وٌٝج ٜٓٔح ك ٢ضٌٗ َ٤جُر٘٤س
جُطكط٤س جُلٌٍ٣س  َٛ٧جُٓ٘س ٝجُؿٔحػس هٞذِص ذٍوٝو كؼَ ًرٍ٤ز ك ٢جُٔؿطٔغ
ج.٢ٓ٬ْ٩
ك ٢ػٜى ن٬كس ْ٤ىٗح ػٍٔ،ػ٘ىٓح ًحٕ ٓؼح٣ٝس ٝجُ٤ح ػِ ٠وٓٗنً ،حٕ
ُرحْ ٚجًُ ٌٖٔ٣ ٫ ١جُطٞك٤ن ذٝ ٚ٘٤ذ ٖ٤جُطٞجٞغ جٓ٣ ٢ٓ٬ْ٩رد كٌ ٢و كؼَ
جُهِ٤لس .ػِ ٠جٍُؿْ ٖٓ أًٗ ٚحٕ ٣طكؿؽ ُِهِ٤لس ذٌ ٚٗٞؾحٌج ُِرُٗ٤ط،ٖ٤٤

28

ٓٔح ٣لٍ ٜػِ ٚ٤إٔ ٍ٣ضى٣َ ١ح ْحقٍج ئ ٫أٗ ٌٖ٣ ُْ ٚهحوٌج ػِ ٠جُطهِٖٓ ٙ

 28أقٔى ذٖ دمحم ذٖ ػرى ٌذ ،ٚجُؼوى جُلٍ٣ى ،ضكو٤ن ٓل٤ى دمحم هٔ٤كس )،وجٌ جٌُطد جُؼِٔ٤س ،ذٍٝ٤ش،
.81/ I ،)1983٠
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ٗؤس  ُّٞٝجُهِ٤لس ُٗٝ ٚؼط ٚذو ٍٛ٤جُؼٍخ.

29

ًحٗص قو٤وس أًٗ ٚحٕ ٓٞظلح

ٓىٗ٤ح ك ٢جُىُٝسٝ ،أٗلن أٓٞج ٫ضطؿح َٝقىٝو ٌجضرٝ ٚػحٔ ق٤حز كحنٍز
ٓٝكطٍٓس ٖٓ نٓ ٍ٬ؿحٌجز جُِٔي جُرُٗ٤ط ٖٓ ٢ذ ٖ٤ج٧نطحء جُط ٢ضٓررص
كٌ ٢و كؼَ ٝجٗطوحو جُؼِٔحء ُ.ٚ

30

ًًٍْ٘ جٗ٫طوحوجش جُٔٞؾٜس ُٔؼح٣ٝس ٖٓ ٍ٠ف أقى جُٔإْٖٓ٤
جٝ٧جتَ  َٛ٧جُٓ٘س ٝجُؿٔحػس جُكٖٓ جُر ١ٍٛك ٢أٌذؼس ذ٘ٞو:
 .1اًلطتٍالء ػهى انخالفخ ثبنظٍف
هحّ ٓؼح٣ٝس ذؼى ض٤ْ ٢ُٞىٗح ػِ ٢جُه٬كس ٝػُُ ٖٓ ُٚ ٚجُ٣٫ٞس ذٍكغ
ٌج٣س جُؼ٤ٛحٕ ٝئػ ٕ٬ػىّ ذ٤ؼطُِ ٚهِ٤لس ذؼى ٓٗحٌٝز ٝؾٜحء جُٗحّ ٔٞٝحٕ
ٓٓحٗىض ،ُٚ ْٜككح ٍٝإٔ ٣ؿؼَ ٖٓ ٓوطَ ْ٤ىٗح ػػٔحٕ أْحْح ُؼ٤ٛحٗ ،ٚق٤ع
٠حُد ٓؼح٣ٝس ٖٓ ْ٤ىٗح ػِ ٢إٔ  ِٚٔٓ٣هطِس ْ٤ىٗح ػػٔحٕ ُ٤وط ْٜ٘ٓ ٙذ٘لٓٚ
 ٞٛٝآًٗجى ٓؼُ٣٫ٝ ٖٓ ٍٝس جُٗحّ ،قو٤وس إٔ ٓطحُرس أٞٓ ١ج٤ً ٖ٠لٔح ًحٕ
ٓٞهل ٖٓ ٚنِ٤لس ٍٖػٓ ٢ؼحهرس جُوحضَ ذ٘لٓ ٫ ٚضطلن ٓغ جُوحٗ ٕٞأ ٝجُٔ٘طن
جُٓ٤حًُُْ ،٢ي  ٌٖٔ٣ضوٓ ْ٤٤ح هحّ ذٓ ٚؼح٣ٝس ٞى ْ٤ىٗح ػِ ٢ذحُطٍٔو
ٝجُؼ٤ٛحُٕٔٝ ،ؼٍكس ٓؼح٣ٝس ذأٗٓ ٚهطة ٖٓ ق٤ع جٍُٗػ٤س جُٓ٤حْ٤س قحٍٝ
ئ٣ؿحو ٓهٍؼ ُ ٚػرٍ ًٝ ٚٗٞجُ٤ْ ٢ىٗح ػػٔحٕ  ُٚٝجُكن ك ٢جُٔطحُرس ذىٓ،ٚ
 ٖٓٝغْ ،كوى ق ٍٞجُٔٓأُس ٖٓ ٓٓأُس ْ٤حْ٤س ئُٓٓ ٠أُس و٤٘٣س.

31

ًحٕ ٓؼح٣ٝس جًُ ١جضهً ٖٓ ٓوطَ ْ٤ىٗح ػػٔحٕ يٌ٣ؼس ُُ٘جػٓ ٚغ
ْ٤ىٗح ػِ ٍ٤ٗ٣ ٢ذٌَ ُْٜٞس ئُ ٠جْْ ًٛج ج٧نً ٍ٤وحضَ ُِهِ٤لس ػػٔحٕ،
ٝجوػ ٠إٔ ٓوطَ ْ٤ىٗح ػػٔحٕ ًحٕ ذأٍٓ ٝضٞج٠ة ٖٓ ْ٤ىٗح ػِٝ ٢إٔ جُوطِس
ضكص قٔح٣ط ،ٚق٤ع ئًٗ ٚحٕ  ٍٟ٣إٔ ػِٓٓ ٚ٤إ٤ُٝس جٗ٫طٛحٌ ُؼػٔحٕ ٌ٢ٞ
هللا ػ٘ٝ ٚجُوٛح٘ ٖٓ هحضِ ،ٚ٤ك ٢ُٝ ٜٞوٓٝ ٚهللا ضؼحُ٣ ٠ؤً" :ٍٞلتمتهٕا
29أذ ٌٞٛ٘ٓ ٞػرى جُِٔي جُػؼحُر ،٢غٔحٌ جُوِٞخ ك ٢جُٟٔحف ٝجُٔ٘ٞٛخ ،ضكو٤ن دمحم أذ ٞجُلَٟ
ئذٍج( ،ْ٤ٛوجٌ جُٔؼحٌف جُوحٍٛز.161٘ ،)1965٠ ،
30
Aycan, Muâviye, 87.
31
Ahmet Akbulut, Sahabe Dönemi İktidar Kavgası, (Ankara: Otto Yayınları, 2015), 176-177.
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انُفض انتً دزو هللا إًل ثبنذك ٔيٍ لتم يظهٕيب فمذ جؼهُب نٕنٍّ طهطبَب"
اٍْ٩جء ٓ ،33كح ٫ٝذًُي ْطٍ نطث ٚجُٓ٤حْ ٢ذحُكؿؽ جُى٤٘٣س ٖٓ نٍ٬
جُطأ َ٣ٝجُُجتق ُ٣٦س .وػح ٓؼح٣ٝس أ َٛجُٗحّ ُٔٓحٗىض ٚهحت ٬ذإٔ ْ٤ىٗح ػػٔحٕ
هطَ ظِٔح ٝػىٝجٗح ٝإٔ هللا ضؼحُ ٠أٍٓ ذوطحٍ جُطحتلس جُرحؿ٤س ٝجُظحُٔس ئُ ٠إٔ
ضل٢ء ئُ ٠أٍٓ.ٙ

32

ٝوػح جُٗحٓ ٖ٤٤ئُ ٠جٟٔٗ٫حّ ئُ ،ٚ٤هحت ً٬ئٕ هللا أٍٓٙ

ذٔكحٌذس جُؿٔحػس جُٔطٍٔوز ٝجُوحْ٤س قط ٠ضؼٞو ئُ ٠ضكص ئٍٓضٝ ٚه٤حوض .ٚك٢
جُكو٤وس جْططحع ٓؼح٣ٝس ذ ًٜٙجُىػح٣س جُلؼحُس ئه٘حع أ َٛجُٗحّ ذإٔ ْ٤ىٗح ػِ٤ح
ضٞج٠أ ك ٢هطَ ْ٤ىٗح ػػٔحٕ ُىٌؾس إٔ جُٗحٓ ٖ٤٤هحُٞج ئٕ ُْ ٣كحٌخ ذٓ٤ىٗح
ػِ ٢كٓ٤هٍؾٓ ٕٞؼح٣ٝس ٗلٓ ٖٓ ٚذ٬و.ْٛ

33

أنلٓ ٠ؼح٣ٝس ٗٞج٣ح ٙج٤ِٚ٧س ُِه٬كس ُلطٍز ِ٣ٞ٠سًٝ ،حٕ ٣و ٍٞذأٗٚ
ْ٤رح٣غ ْ٤ىٗح ػِ٤ح ئيج ضٔص ٓؼحهرس هطِس ْ٤ىٗح ػػٔحٕ ،ك ٢ق ٖ٤أٗ ٚذؼع
ذٍْحُس ئُ٤ْ ٠ىٗح ػِٓ ٢لحوٛح أٗ٣ ٚرح٣ؼ ٚػِ ٠جُه٬كس ذٍٗ ٠ضِٓ ٚٔ٤هطِس
ْ٤ىٗح ػػٔحٕ 34غْ ٍ٠ـ ٍٓ ٍٝ٧ز كٌٍز جُٗ ٌٟٞك ٢جُه٬كس ئُٚ ٠ل٘ٛ ،ٖ٤ح
ذؼع ذٔرؼٞظ ئُ ٠جُٔؼٌٍٓ ِ٠ٝد ٖٓ ْ٤ىٗح ػِ ٢جُطهِ ٢ػٖ جُه٬كس ُٛحُف
جًُ٤ْ ١طْ جنط٤حٌ ٙذحُٗ ٌٟٞكٚ ٢ل.ٖ٤

35

ٓٝغ يُي ئُ ٠ج ٕ٥كإ ٓؼح٣ٝس

٣ل٤ى ذأٗ٤ْ ٚرح٣غ ك ٢قحُس ضٔحّ ضِٓ ْ٤جُوطِس ئُ .ٚ٤ك ٢جُٞجهغُ ،وى ٌأ٘٣ح ٖٓ هرَ
أٗ ٚؿ ٢ٔ٤ٔٚ ٍ٤كًٛ ٢ج جُٛىو ٚٗ٧ ،هرَ ٝهص ٚ ٖٓ َ٣ٞ٠ل ٖ٤أػِٖ ػٖ
ٗ٤ط ٚجُكو٤و٤س كًٛ ٢ج جُٛىو كٌْ ٢حُس نحٚس ئُٝ ٠جقى ٖٓ أذٍَ جُٛكحذس
ْؼى ذٖ أذٝ ٢هح٘ ،ق٤ع ػٍ ٜػِ ٠جٌُػ ٖٓ ٖ٣ٍ٤جُٞؾٜحء جُٔٗحًٌس
ٝجُطؼح ٕٝك ٢ض٤ْٞغ هحػىز جُٔؼحٌ٤ُٓ ٖ٤ٞىٗح ػِ ٢نىٓس ُُ٘جػٓ ٚؼٖٓ ،ٚ
ذْ ْٜ٘٤ؼى ذٖ أذٝ ٢هح٘ ق٤ع وػح ٙك ٢جٍُْحُس جُط ٢ذؼع ُ ٚذٜح ٝ ٞٛذحه٢
أػٟحء ٤ٛثس جُِٗ٠ ٌٟٞكس ٝجُُذ ٍ٤ذاػ ٕ٬ػ٤ٛحٗ ْٜػِ٤ْ ٠ىٗح ػِ٢
 ٍٛٗ32ذٖ ُٓجقْ جُٔ٘وحٌٝ ،١هؼس ٚل ،ٖ٤ضكو٤ن ػرى جُٓ ّ٬دمحم ٛحٌ( ،ٕٝوجٌ جُؿ ،َ٤ذٍٝ٤ش،
.128-127 ٘ ،)1990٠
33جُٔ٘وحٌٝ ،١هؼس ٚل. 47٘،ٖ٤
34جُٔ٘وحٌٝ ،١هؼس ٚل.198 ،86- 85،ٖ٤
35جُٔ٘وحٌٝ ،١هؼس ٚل . 200 ٘ ،ٖ٤جذٖ ػرى ٌذ ،ٚجُؼوى جُلٍ٣ى.81 ،5 ٘ ،
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ٝو ٕٝجٌُٗق ػٖ ٗٞج٣ح ٙجُكو٤و٤س ،هحٍ ذؿؼَ جُه٬كس ٖ ٌٟٞذ ٖ٤جُِٖٔٓٔ٤
ذؼى جُطلٞم ٝجٗ٫طٛحٌ ػِ٤ْ ٠ىٗح ػِ.٢

36

ك ٢جُٞجهغ ،قط ٠ك ٢ق٤حز ْ٤ىٗح ػػٔحٕ ٍٗ ٟجْ٫طؼىجوجش جُطً ٢حٕ
٣و ّٞذٜح ذ٘ ٞأٓ٤س ٝػٌِ ٠أْٓ ْٜؼح٣ٝس ًِٗ ْٜهط ١جُك ٍٞٛػِ ٠جُه٬كس
ُلطٍز ٓح ذؼى ْ٤ىٗح ػػٔحٕٝ .ذىأ ذ٘ ٞأٓ٤س جًُ٣ ٖ٣لوى ٕٝج َٓ٧ك ٢جُه٬كس ذؼى
قٛحٌ ْ٤ىٗح ػػٔحٕ ٗ٘٣إٕ ْ٤حْحض ْٜػِ ٢ئٜٗحى ْ٤ىٗح ػِ ٕ٧ ٢جٍُٖٔف
جُٞق٤ى ُِه٬كس ًحٕ ْ٤ىٗح ػِ .٢ئٞحكس ئُ ٠إٔ ضٍٛف ًَ ٖٓ ٓؼح٣ٝس ٝذحه٢
جُ٫ٞز جًُ٘٣ ٖ٣طٓرُ ٕٞر٘ ٢أٓ٤س ك ٢ذؼع ؾُِٔ ٕ٤ى٘٣س ُلي جُكٛحٌ ٝقٔح٣س
ْ٤ىٗح ػػٔحٕ ًحٕ ذط٤ثح ٓٝطهحيًٛ .٫ج  ٍ٤ٗ٣ئُ ٠أٗ ٍٕٝ٣ ْٜإٔ ٓٞجِٚس
ًلحق ٖٓ ْٜأؾَ جُه٬كس ٝجُِٓطس ػرٍ جْ٫طلحوز ٖٓ هطَ ْ٤ىٗحػػٔحٕ ػِ٠
أ٣ى ١جُػٞجٌ أٗلٓ ْٜأ ٖٓ ْٛق٤حز نِ٤لس ً .ٍّٛ َٜك ٢جُٞجهغ ٖٓ ،ذٖ٤
جُٔرؼٞغ ٖ٤جًُ ٖ٣يٛرٞج ئُٓ ٠ؼح٣ٝسً ،حٕ ٘ٛحى أُٝثي جًُٚ ٖ٣لؼٞج ٝؾ ٜٚذًٜج
ج٫قطٔحٍ،

37

ػرى هللا ذٖ ػرحِ كاٗ ٚأٖحٌ أٟ٣ح ئًُٛ ٠ج ج٫قطٔحٍ ك ٢جٍُو

جًُ ١ذؼع ذ ٚػِ ٠نطحخ ٓؼح٣ٝس.

38

ذحٞ٩حكس ئُ ٠يُي ،كإ ٓؼح٣ٝس ًٔح أٗ٤ٔ٤ٔٚ ٌٖ٣ ُْ ٚح ك ٢كٌٍز ٗوَ
أٍٓ جُه٬كس ئُ ٠جُٗ ٌٟٞكاٗ٤ٔ٤ٔٚ ٌٖ٣ ُْ ٚح أٟ٣ح كٞٞٞٓ ٢ع جُوٛح٘
ٖٓ هطِس ْ٤ىٗح ػػٔحٕٓ ٕ٧ ،ؼح٣ٝس ،ػ٘ىٓح ض ٠ُٞجُه٬كس ذؼى إٔ ض٘حٍَ ُٚ
ػٜ٘ح ْ٤ىٗح جُكٖٓ ٝأٚرف جُِٓطس جُٞق٤ىز ك ًَ ٢جُر٬و ج٤ٓ٬ْ٩س ُْ ٣وْ
ذأٓ ١كحُٝس ُِوٛح٘ ٖٓ هطِس ْ٤ىٗح ػػٔحٕ ،ك ٢ق ٖ٤أٗ ٚذ٘ ٠ؾٔ٤غ أّْ
ُٓجػٔ ٚك ٢جُُ٘جع ق ٍٞجُه٬كس ْٞجء ٓغ ْ٤ىٗح ػِ ٢أّ ٓغ جذ٘٤ْ ٚىٗح
جُكٖٓ ٖٓ ذؼى ٙق ٍٞضِٓ ٚٔ٤هطِس ْ٤ىٗح ػػٔحٕ ُ٬هطٛح٘ ٓ٘٣ٝ .ْٜظٍٜ
ْرد ػىّ ٓؼحهرس ٓؼح٣ٝس ُوطِس ْ٤ىٗح ػػٔحٕ ٖٓ ن ٍ٬جُكٞجٌ ذٝ ٚ٘٤ذ ٖ٤جذ٘س
ْ٤ىٗح ػػٔحٕ ق٤ع ئٕ ٓؼح٣ٝس هىّ جُٔى٘٣س أ ٍٝقؿس قؿٜح ذؼى ئؾٔحع جُ٘حِ
36جُٔ٘وحٌٝ ،١هؼس ٚل.74٘ ،ٖ٤
37جذٖ ج٧غ ،ٍ٤جٌُحَٓ ك ٢جُطحٌ٣م.168/III ،
38جُر ،١ٌَ٬جٓٗ٧حخ.115/V ،
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ػِ ،ٚ٤كطٞؾ ٚئُ ٠وجٌ ْ٤ىٗح ػػٔحٕ كِٔح وٗح ئُ ٠ذحخ جُىجٌ ٚحقص ػحتٗس
ذ٘ص ػػٔحٕ ٗٝىذص أذحٛح كوحٍ ُٜح ٓؼح٣ٝس ٓكح ٫ٝئٌْحضٜح٣" :ح ذ٘ص أن ،٢ئٕ
جُ٘حِ أظٍٜٝج ُ٘ح جُطحػس ػٖ ًٍ ٙكأظٍٜٗح ُ ْٜقِٔح ضكط ٚؿٟد ،كإ ػىٗح
ػٖ قِٔ٘ح ػحوٝج ػٖ ٠حػط٣ 39."ْٜل ٖٓ ْٜنٓ ّ٬ً ٍ٬ؼح٣ٝس ًٛج أٗ٣ ُْ ٚوْ
ذاؾٍجء ضكو٤ن ٜٓ٘ؿ ٢أٓ ٝكحًٔس هطِس ْ٤ىٗح ػػٔحٕ ٓهحكس إٔ ضظ ٍٜجُلط٘س
ٍٓز أنٍ ،ٟك ٢جُٞجهغ إٔ ٓىٛٓ ٟىجه٤س هًٛ ُٚٞج أٟ٣ح ٣كطحؼ ئُٗ ٠وحٔ،
ئيج ًحٕ ٣و ٍٞذهٞك ٖٓ ٚظ ٌٜٞجُلط٘س  ٞٛٝج ٕ٥جُهِ٤لس جُوحوٌ كِٔحيج ًحٕ
٣طِد ٖٓ ْ٤ىٗح ػِ ٢جُوٛح٘ ٖٓ هطِس ْ٤ىٗح ػػٔحٕ ك ٢جُٞهص جًًُ ١حٗص
ك ٚ٤جُٔى٘٣س جٌُٔ٘ٞز ٓكطِس ٖٓ ٍ٠ف جُٔطٍٔوٝ ٖ٣جُؼٛحز .قط٣ ٠طٌٖٔ ٖٓ
ٖٖ جُكٍخ ٝئٌجهس ػٍٗجش ج٫٥ف ٖٓ وٓحء جُِٔٓٔٓ .ٖ٤غ يُي ،كإ جُلط٘س
جُٔكطِٔس جُطْ ٢ططٔه ٝػٖ يُي ُٓ٤ص ٖ٤ثح ذحُ٘ظٍ ئُ ٠كط٘س ٚل .ٖ٤ذ٘حء
ػِ ٠يُي كإ جُطؼِ٬٤ش جُط ٢هىٜٓح ٓؼح٣ٝس ُٓ٤ص ٓو٘ؼس.40
ًًُٝي جٗطوى ٓؼح٣ٝس ػِ ٠ؾؼَ ٗلٓ٤ْ ٢ُٝ ٚىٗح ػػٔحٕ ٚٝحقد
جُكن ك ٢جُٔطحُرس ذىٖٓ ٚؼحٌج ٩ػ ٕ٬جُؼ٤ٛحٕ ػِ٤ْ ٠ىٗح ػِ ٢ذًٌٛ ٕٞج
جُطٍٛف ٖٓ أن٬م جُؿح٤ِٛس .ك ٢جُٞجهغُٔ ،ؼٍكس ٓؼح٣ٝس أٗٓ ٫ ٚؿحٍ
ُِٔوحٌٗس ذٝ ٚ٘٤ذ٤ْ ٖ٤ىٗح ػِ ٖٓ ٢ق٤ع هىٓٞٓٝ ٚهؼ ٚك ٢ج ،ّ٬ْ٩ذهِن ًٙٛ
جُىػح٣س أنٍؼ جُُ٘جع ذٝ ٚ٘٤ذ٤ْ ٖ٤ىٗح ػِٝ ٢ق ُٚٞئُُٗ ٢جع ذ٤ْ ٖ٤ىٗح ػِ٢
ٝذ٤ْ ٖ٤ىٗح ػػٔحٕ ٝ 41ذٌ٘ ٠أًٛ ٚ٣ج ػِ ٠ج٣٥س جٌٍُٔ٣سًٔ" :ل تمتهٕا انُفض
انتً دزو هللا إًل ثبنذك ٔيٍ لتم يظهٕيب فمذ جؼهُب نٕنٍّ طهطبَب فال

39جُر ،١ٌَ٬جٓٗ٧حخ . 133/V ،ضو ٢جُى ٖ٣أقٔى ذٖ ض٤ٔ٤سٜ٘ٓ ،حؼ جُٓ٘س ،ضكو٤ن دمحم ٌٖحو ْحُْ،
(ٓطرؼس ؾحٓؼس جٓ٫حّ دمحم ذٖ ْؼٞو ج٤ٓ٬ْ٩س ،جٍُ٣ح.408/IV ،)1986٠ ،ٜ
40جذٖ ض٤ٔ٤س ،جُٜٔ٘حؼ408 /IV،؛
Hasan YaĢaroğlu, „‟Bir Taktik ve Propağanda Dehası Olarak Muaviye b.
Ebi Süfyan ve Hz. Osman‟ın Katillerinin Sorgulanması Meselesi‟‟, Turkish
Studies, Internatıonal Perodical For The Languages, Literature and History of
Turkish or Turkic, 8/8, (2013): 2221.
41
Hasan Onat, Emevîler Devri Şiî Hareketleri ve Günümüz Şiîliği, (Ankara: TDV Yayınları, 1993), 40; Adem Apak, Anahatlarıyla İslâm Tarihi (2), 7.
bs., (Ġstanbul: Ensar Yayınları, 2012), 318.
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ٌظزف فً انمتم إَّ كبٌ يُصٕرا" 42.كل ٢ج٣ ّ٬ْ٩وطَ جُِْٔٓ ك ٢غ٬ش
قح٫ش كو ١ئيج هطَ ِٓٓٔح ذـٝ ٍ٤ؾ ٚقنٝ ،جُٔك ٖٛئيج َٗٝ ،٠جٍُٔضى ػٖ
ج٤ْ ٌُٕٞٝ 43.ّ٬ْ٩ىٗح ػػٔحٕ  ٫ضٞؾى ك ٚ٤أ ًٙٛ ٖٓ ١جُهٛحت ٙكاٗ ٚهطَ
ظِٔح ٝػىٝجٗحٝ ،ذحُطحُ ٚ٤ُُٞ ٢جُكن ذطِد وًُٜٓ ،ٚج ًحٕ ٓؼح٣ٝس ٗ ٍٟ٣لٓٚ
ٌُ ٖٓ ٚٗٞأهحٌخ ْ٤ىٗح ػػٔحٕ ذأقو٤ط ٚك ٢جُطِد ذىٓٝ ،ٚأٗ ٚأًُُ َٛي ٝهحوٌ
ػِٓٝ ،ٚ٤غ يُي كوى ًحٕ ػٍٞس ُِ٘وى ذٌ ٚٗٞكٍٓ ج٣٥س ضلٍٓ٤ج نح٠ثح ،قط٠
ئٕ ػٔحٌ ذٖ ٣حٍْ ٌو هحت ٬ػِٓ ٠ؼح٣ٝس ٝجضرحػً٘" :ٚح ٗوحضَ ٓؼٌْ ٖٓ أؾَ
جُوٍإٓٝ ،جٗ ٕ٥كٖ ٗوحضَ ٖٓ أؾَ جُطأ،"َ٣ٝ

44

 ٚٗ٧ك ٢جُ٣ ّ٬ْ٩وٛى ٖٓ

جُ ٢ُٞأهٍخ ج٧هٍذحء  ْٛٝجُٞجُىجٕ ٝج٧ذ٘حء ٝج٩نٞز ج٧هحٌخ ٖٓ جُىٌؾس
جٝ ،٠ُٝ٧ك ٢ه٤ْ ٍٞىٗح ػُِٔ ٢ؼح٣ٝس ػ٘ى ٓطحُرط ٚذوطِس ْ٤ىٗح ػػٔحٕ 'ٖٓ
أٗص  ٞٛ ٖٓٝػػٔحٕ؟ ٛإ٫ء ذ٘ ٞػػٔحُٕ ،ى ْٜ٣أ٣ُٞٝس جُطِد ذىّ أذ ْٜ٤أػِ٠
ٓ٘ي' ئٖحٌز ئُ ًٙٛ ٠جُكو٤وسٝ .كٓ ٢كحٌٝز ٫ظٜحٌ ٓىٚ ٟىم ٓؼح٣ٝس ك٢
ِ٠ر ٚذىّ ْ٤ىٗح ػػٔحٕ ػٍ ٜػِ٤ْ ٚ٤ىٗح ػِ ٢هحت" :٬ئيج ً٘ص ضؼطرٍ ٗلٓي
هحوٌج ٝه٣ٞح ػِ ٠جُٔطحُرس ذىّ ػػٔحٕ؛ ضؼحٍ ٝأو جُر٤ؼس جُط ٢ػِ٤ي ُِهِ٤لس ،غْ
هْ ذٓكد جُوطِس أٓحٓ٘ح ئُ ٠جُٔكحًٔس".

45

ٝجًُ٣ ٖ٣ىػ ٕٞإٔ ِ٠د ٓؼح٣ٝس جٗ٫طوحّ ُٓ٤ىٗح ػػٔحٕ ئٗٔح ٖٓ ٞٛ
ضأغٍ ٙذػوحكس ٝأن٬م جُؿح٤ِٛس ،هى جْط٘ىٝج ك ٢ئوػحتًٛ ْٜج ػٌِ ٠أٖٓ ًَ ١
ػٔحٌ ذٖ ٣حٍْ ٝػرى هللا ذٖ ذى َ٣كٓ ٢ؼح٣ٝس ٝؾ ٕ٤جُٗحّٝ .هى أؾحخ ػٔحٌ
ذٖ ٣حٍْ أقى جًُ ٖ٣ضٓحءُٞج ػٖ ً ٕٞػِ ٢ػِ ٠جُكن أّ  ،٫ذحُو ٍٞجُطحُ:٢
'٤ٛح ٍْٝ٤ج ئُ ٠ج٧قُجخ أػىجء جُ٘ر( ٢جًُ ٖ٣هحضِٞج ٞى جُ٘ر ٢ك ٢جُه٘ىم)
جْطٍٔٝج ٝجػِٔٞج إٔ أك َٟجٍُؾحٍ ٖٓ ًحٕ ٓغ ػِٝ ،'٢ذًٜج ٖر ٚأ َٛجُٗحّ
ذحًٍُٔٗ ٖ٤جًًُ ٖ٣حٗٞج ك ٢ؾ ٕ٤ؿُٝز جُه٘ىمٝ .أٟ٣ح جًُ٣ ٖ٣ىػ ٕٞإٔ
 42جٍْ٩جء.33/17
ٔ٤ِْ 43حٕ ذٖ أٖؼع جُٓؿٓطحٗٚ ،٢ك٤ف ْٖ٘ أذ ٢وجٝو( ،وجٌ جذٖ قُّ ،ذٍٝ٤ش،)1997 ٠ ،
جُكىٝو.1 ،
44جُٔ٘وحٌٝ ،١هؼس ٚل.341-340٘،ٖ٤
 45جذٖ ػرى ٌذ ،ٚجُؼوى جُلٍ٣ى.81/5،
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ِ٠د ٓؼح٣ٝس ذىّ ْ٤ىٗح ػػٔحٕ ئٗٔح  ٞٛػٖ غوحكس جُؿح٤ِٛس هى جْط٘ىٝج ك٢
ٌأًٛ ْٜ٣ج ػِ ٢ه ٍٞػرىهللا ذٖ ذى :َ٣ئٕ ْرد ًٍج٤ٛس ٓؼح٣ٝس ُؼِ ٞٛ ٢هطِٚ
٧هٍذحء ٓؼح٣ٝس  ّٞ٣ذىٌٖ ٖٓ ًَ ْٛٝ ،و٤و ٚق٘ظِس ٝنحُ ٚجُ٤ُٞى ٝؾىٙ
ػطرس.

46

ذحٞ٩حكس ئُ ٠يُي ٖٓ ،جوػحءجش أُٝثي جًُ ٍٕٝ٣ ٖ٣إٔ ٓؼح٣ٝس ًحٕ
ذحؿ٤ح ٓٝهطثح ٖٓ جُ٘حق٤س جُى٤٘٣س ك ٢نٍٝؾ ٚػِ٤ْ ٠ىٗح ػِ ،٢إٔ ػٔحٌ ذٖ
٣حٍْ ٖحٌى كٓ ٢ؼًٍس ٚل ٖ٤ئُ ٠ؾحٗد ْ٤ىٗح ػِٝ ٢جْطٜٗى ػِ٣ ٠ى ؾٕ٤
أ َٛجُٗحّٝ ،هى هحٍ ك ٚ٤جُ٘ر ٢ملسو هیلع هللا یلص" :ػٔحٌ ذٖ ٣حٍْ ضوطِ ٚجُلثس جُرحؿ٤س،

47

ٝػ٘ىٓح أذِؾ ٓؼح٣ٝس ذًُي هحٍ ذَ هطِ ٖٓ ٚأض ٠ذ ٠ٌٓٝ ٚذ ٚذٌٓ ٖ٤حق٘ح.

48

٘ٛٝح أٟ٣ح ضأٓ َ٣ٝؼح٣ٝس ُِكى٣ع ٝكوح ٌ٩جوضٝ ٚقٓد ٓح ٛ٣د ك٢
ِٓٛكط.ٚ
ًَ  ًٙٛج٧وُس ضظ ٍٜإٔ ٓؼح٣ٝس ؿ ٍ٤ػحوٍ كُٗ ٢جػٞ ٚى ْ٤ىٗح
ػِٝ ،٢أُٗ ٚؿأ ئُ ٠جُكٍخ ٞى ْ٤ىٗح جُكٖٓ ذؼى ٝكحز ٝجُى٤ْ ٙىٗح ػِ،٢
ٝجْط ٠ُٞك ٢جُٜ٘ح٣س ػِ ٠جُه٬كس ذوٞز جُٓ٤ق ٍٓ٣ ُْٝ .ػِ ٠نط ٠جُهِلحء
هرِ ٚكًٛ ٢ج جُٔٞٞٞع ٕ٧ ،جُهِلحء جُٓحذو ٖ٤هى ِٞٚٝج ئُ ٠جُه٬كس ذر٤ؼس
جُٓٞجو ج٧ػظْ ٖٓ جٓ٧س ُ .ْٜذحٞ٩حكس ئُ ٠جكطوحٌ ٙئُ ٠جُهٛحٍ جُطً ٢حٕ
ٗ٣طٍى كٜ٤ح جُهِلحء جٌ٧ذؼس جُٓحذوٕٞ؛  ًْٜٗٞ ٢ٛٝجُٓرحه ٖ٤ئُ ٠جّ٬ْ٩
 ٖٓٝجُٛكحذس جُٔوٍ٣رٖ ٖٓ جُ٘ر ٢ملسو هیلع هللا یلص ٝؿ ٍ٤يُيًُُ .ي كإ ن٬كس ٓؼح٣ٝس
ضروٓ ٠ػٍ٤ز ُِؿىٍ ئُ٘ٓٞ٣ ٠ح ًٛج ْٞجء ٖٓ ق٤ع جٍُٗػ٤س جُٓ٤حْ٤س ٝجُى٤٘٣س
ػِ ٠قى ْٞجءٌٗ ٫ٝ ،حو ٗؿى ٍٓٗٝػ٤س ن٬كط ٚكً ٍ٤ٔٞ ٢ػٖٓ ٍ٤
جُِٔٓٔ ٖ٤جُ.ّٞ٤
 .2تؼٍٍُّ ًلثُّ ٌشٌذ ٔنٍب نهؼٓذ
46جُٔ٘وحٌٝ ،١هؼس ٚل.102-100٘ ،ٖ٤
 ِْٓٓ47أذ ٞجُكٓ ٖ٤ذٖ قؿحؼ جُوٗ ١ٍ٤جُ٘ٓ٤حذٚ ،١ٌٞك٤ف ِْٓٓ( ،ذ٤ص ج٧كٌحٌ  ،)1998٠جُلطٖ،
٘.73-72
Müslim Ebu‟l-Hüseyn b. Haccâc el-KuĢeyri en-Nisâbûri, Sahih-i Müslim,
(Riyad: Beytül-Efkâr Yayınları, 1998), Fiten, 72, 73.
48جُٔ٘وحٌٝ ،١هؼس ٚل.343-342٘ ،ٖ٤
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ك ٢جُوحًِٓٔ ِٞس  ٢ُٝجُؼٜى ضؼ٘٣ ٖٓ" ٢طكَٔ جُٔٓإ٤ُٝس" ٝ
"جُ٣ٌٞع"ٝ ،ك ٢جُطؼٍ٣ق جٚ٫ط٬ق٣ ٖٓ ٢ط ٠ُٞجُِٓطس ذؼى جُهِ٤لس أٝ
جُكحًْ ٢ُٝٝ .جُؼٜى  ٞٛجنطٛحٌ ُطؼر ٢ُٝ ٍ٤ػٜى جُِٔٓٔ ،ٖ٤أ ١جُٗهٙ
جًُ٣ ١طكَٔ ٓٓإ٤ُٝس ئوجٌز جُِٔٓٔٓٝ .ٖ٤ؼح٣ٝس ذٖ أذْ ٢ل٤حٕ  ٞٛأٍٝ
ٖه ٙهحّ ذطأًْٛ ّ٤ج جُ٘ظحّ ك ٢ضحٌ٣م جُِٔٓٔ ،ٖ٤ق٤ع قىو ًٛج جُوحٕٗٞ
ك ٢ق٤حض ٖٓ ٚأؾَ إٔ ٣ط ٠ُٞجذ٘٣ُ٣ ٚى ِْطس جُر٬و ٖٓ ذؼى.ٙ

49

أٗؿد ٓؼح٣ٝس ٣ُ٣ىج ٖٓ َٝؾط ٕٞٓ٤ٓ ٚذ٘ص ذكىٍ جُط ٢ض٘طٓد ُورِ٤س
ًِد أه ٟٞهرحتَ جُٗحُّٝ ،ى ك ٢وٓٗن ك ٢ن٬كس ْ٤ىٗح ػػٔحٕ ،ضٍػٍع ٣ُ٣ى
ك ٢جُٛكٍجء ٓغ أٓ ٕٞٓ٤ٓ ٚجُط ٢هٟص ٓؼظْ ق٤حضٜح ك ٢جُٛكٍجء ٓغ
أِٜٛح ٌُٜٗٞح ُْ ضأُق ق٤حز جُٔىٕ ،ق٤ع ئٕ جُك٤حز جُٛكٍج٣ٝس ضٌٓد
جُٗهُٓ ٙج٣ح ٝكٟحتَ أن٬ه٤س ٣ٌٍٝٞس ٌَُ قحًْ ًحُلٛحقس ٝئضوحٕ ُـس
جُٗؼٍ ٝجٌٍُّ ٓٝح ئُ ٠يُيٝ .ئُ ٠ؾحٗد جُُٔج٣ح ُِؼ ٕ٤ك ٢ذ٤ثس ٚكٍج٣ٝس
كإ ٘ٛحى ْٔحش ِْر٤س ُِؼ ٕ٤ك ٢جُٛكٍجءٓ ،ػَ هٟحء ذؼ ٝجُٞهص ٓغ
جُكٞ٤جٗحش ًٌ٬خ جُ٤ٛىٝ ،جُؼ ٕ٤ذى ٕٝهٞ٤و ضٔ٘ؼ ٚػٖ كؼَ ٓح ٘٣٫رـ،٢
ٝجً٩طلحء ذٔؿٍو جُٔطؼس ٝجُِ .ٜٞكوى أغٍش جُك٤حز جُٛكٍج٣ٝس ػِ٣ُ٣ ٠ى
ذحًطٓحذ ًٙٛ ٚجُٓٔحش ج٧ن٬ه٤سٝ ،ذٓرد  ًٙٛجُهٛحٍ جُِٓر٤س ًحٕ جُِٕٔٓٔٞ
٣ ٫ورِ ٕٞذ٣ُ٤ى ًهِ٤لس ٍُْ ٍٞهللا ملسو هیلع هللا یلصٝ .ضٓررص ٣٫ٝس ػٜى ٙكٌ ٢وٝو كؼَ
ًرٍ٤ز ٖٓ هرَ جٓ٧س ج٤ٓ٬ْ٩س ،ق٤ع هحٍ ػرى هللا ذٖ ػٍٔ ػ٘ىٓح ْٔغ ذإٔ
ٓؼح٣ٝس أنً جُر٤ؼس ٫ذ٘ٗ َٛ' :ٚرح٣غ ٖٓ ٬٣ػد جُوٍوز ٝجٌُ٬خ ٍٗ٣ٝخ
جُهٍٔ ٣ٝؼِٖ كٓٞه٤ً !ٚق ٍْ٤و ُٓحٗ٘ح ٓٗ ّٞ٣أٍ ػٖ ًٛج أٓحّ هللا؟'
ٝجػطٍ ٜأٟ٣ح ػرى هللا ذٖ جُُذ ٍ٤ػِ ٠ذ٤ؼس ٣ُ٣ى ذو' ُٚٞئٗ٤ْ ٚلٓى و٘٘٣ح
ٝئٗ٠ ٫ ٚحػس ُٔهِٞم كٓ ٢ؼ٤ٛس جُهحُن'.

50

ٝػحٌ ٜأٟ٣ح َ٣حو ٝجُ٢

49
Saim Yılmaz, “Veliaht”, Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi
(DİA), (Ankara, TDV Yayınları, 2013), XLIII, 28.
 50أقٔى ذٖ أذ٣ ٢ؼوٞخ ذٖ ؾؼلٍ جُ٤ؼوٞذ ،٢ضحٌ٣م جُ٤ؼوٞذًٍٖ( ،٢س ج٧ػِٔ ،٢ذٍٝ٤ش ،)2010٠ ،
.138/II
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ٓؼح٣ٝس ػِ ٠جٌُٞكس ذ٤ؼس ٣ُ٣ى ٌُ٬٣ ٚٗٞػد جٌُ٬خ ٝجُوٍوز ِ٣ٝرّ جُِرحِ
جًٌُُٕٔ ًٝحٕ ُٓٞؼح ذحٍُٗخ ٝجٍُٔـ ،كل ٢جُكو٤وس ُْ ُٔ ٌٖ٣ؼح٣ٝس ن٤حٌ
آنٍ ؿ٣ُ٣ ٍ٤ىٗ ٖٓ ٚٗ٧ ،حق٤س٣ٍ٣ ٌٖ٣ ُْ ،ى إٔ ضهٍؼ جُِٓطس ٖٓ ػحتِط،ٚ
ٗ ٖٓٝحق٤س أنٍُ ٌٖ٣ ُْ ٟى ٚ٣جذٖ  ٌٚ٘ٔ٣ضؼ ٚ٘٤٤نِ٤لس ؿ٣ُ٣ ٍ٤ى  ٕ٧جذ٘ ٚػرى
جٍُقٖٔ جٌُٔ٘ٓ ٢ؼح٣ٝس ذأْ ٚضٞكٚ ٢ـٍ٤جٝ ،جذ٘ ٚج٥نٍ ػرى هللا ٣ؼحٖٗٓ ٢
ئػحهس ي٤٘ٛس.

51

ذحٞ٩حكس ئُ ٠ئٚحذط ٚذحُؼوْ ػ٘ىٓح ؾٍـ ئغٍ ٓكحُٝس جُوطَ

جُط ٢ضؼٍُٜ ٜح ػِ٣ ٠ى جُرٍى ذٖ ػرى هللا جُهحٌؾ.٢

52

كِْ ُ ٌٖ٣ى ٚ٣أ١

كٍٚس ٗ٩ؿحخ أ٠لحٍ ك ٢جُؼٍْٗ٘ ٖ٣س ج٧نٍ٤ز ٖٓ ق٤حض ًٙٛ ٌَُ ،ٚجْ٧رحخ
ذًٍ ٓؼح٣ٝس ؾٜٞوج ًرٍ٤ز ُطكٌٓٞٚ ٖ٤ز جذ٘ ٚجًًُ ١حٕ ػِ ٚ٤ضؼ٣ٌٝ ٚ٘٤٤ػح.
قحٓ ٍٝؼح٣ٝس ؾحٛىج ئًٓحخ جذ٘ ٚنرٍز ك ٢جُطٓٝ ٍ٤٤جُِٓطس ْٞجء ػرٍ ضؼٚ٘٤٤
أٍٓ٤ج ػِ ٠جُكؿحؼ أ ٝػرٍ ذؼػً ٚوحتى ػِ ٠جُؿ ٕ٤جًُ ١أٌَْ ُلطف
جُوٓط٘ط٤٘٤س.
قٓد ٓٛحوٌ جُطحٌ٣م ج ٢ٓ٬ْ٩كإ  ًٙٛجُلٌٍز ضْ جهطٍجقٜح ك٢
ج َٚ٧ػِٓ ٠ؼح٣ٝس ٖٓ ٍ٠ف ٝجُ ٢جٌُٞكس جُٔـٍ٤ز ذٖ ٖؼرسُٝ ،طٔ ُٙ٤ذىٛحء
ْ٤حْ ٢ػحٍ يٛد ئُ ٠وٓٗن ٓرحٍٖز ئغٍ ْٔحػ ٚذإٔ ٓؼح٣ٝس ْٞف ٣ؼُُٚ
ٖٓ ٓ٘ٛر ،ٚضوٍخ جُٔـٍ٤ز ٖٓ ٓؼح٣ٝس ػح٠ل٤ح ػرٍ كطف ٓٞٞٞع ٣٫ٝس جُؼٜى
ٓغ ٣ُ٣ى ٖٔٞٝ ،ذًٜج ذوحء ٙك٣٫ٝ ٢س جٌُٞكس ذؼىٓح قحَش جُلٌٍز ػِ ٠ضوىٍ٣
ٓؼح٣ٝس ٗٝحُص ئػؿحخ ٣ُ٣ى ،ذٌَٗ ٓح ضْ هر٣٫ٝ ٍٞس ػٜى ٣ُ٣ى ٖٓ ٓهطِق
جٌ٧ج ٢ٞج٤ٓ٬ْ٩س ػِ٣ ٠ى جُ٫ٞز جُٔوطىٌ ٖ٣ذحْطػ٘حء جُكؿحَ ،ق٤ع ئٕ
ًرحٌ أ٫ٝو جُٛكحذس ك ٢جُكؿحَ هى ًحٗٞج ٓطٍؾٔ ٍ٤ُٟٔ ٖ٤جُِٔٓٔ ٖ٤ػٖ
ن٬كس ٣ُ٣ىٝ ،ؾحء جػطٍج ْٜٞذ٘حء ػِ ٠إٔ ٣ُ٣ى ٣لطوٍ ئُٞٓ ٠جٚلحش
جُهِ٤لس ْٜ٘ٓ ًًٍٗٝ ،ػرى هللا ذٖ ػٍٔ ٝػرى هللا ذٖ جُُذٝ ٍ٤جُكٓ ٖ٤ذٖ ػِ٢
ٝػرى جٍُقٖٔ ذٖ أذ ٢ذٌٍُٝ ،ؼىّ ضٌٔ٘ ٖٓ ٚأنً جُر٤ؼس ٫ذ٘ ٖٓ ٚأذ٘حء

51جُطرٍ ،١ضحٌ٣م.329/V ،
52جُطرٍ ،١ضحٌ٣م.149/V ،
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جُٛكحذس ػِ٣ ٠ى ٝجُ ٢جُٔى٘٣س هحّ ذ٘لٓٝ ٚيٛد ئُ ٠جُٔى٘٣س ٓغ أُق كحٌِ،
٣ ُْٝكٍَ أٗ ١ط٤ؿس ،غْ هحّ جٍُؾحٍ جُِٔٓك ٕٞذٞٞغ جُٓ٬ـ ػٌِ ٠أِ ًَ
ٖٓ أذ٘حء جُٛكحذس جًًُٔ ٖ٣ٌٞآٗلح ٝضْ أنً ْٛئُ ٠جُٔٓؿى جُ٘رٝ ،١ٞهرَ
 ٠أقىًْ ًِٔس كٓ ٢وحًٓٙٛ ٢
ٓـحوٌضٛ ٚىو ْٛذحُو" :ٍٞكأهْٓ ذحهلل ٌ ٕ٩و ػِ َّ
ّ
ك٣٬روٌ ٖ٤ؾَ ئ٫
٫ضٍؾغ ئًُِٔ ٚ٤س ؿٍٛ٤ح قطٓ٣ ٢روٜح جُٓ٤ق ئٌُ ٠أْٚ
ػِٗ ٠لٓٝ ."ٚذؼى جٌُِٔس جُط ٢أُوحٛح ٓؼح٣ٝس ك ٢جُٔٓؿى ذإٔ أُٝثي جًُٖ٣
جػطٍٞٞج ػِ ٠ن٬كس ٣ُ٣ى هى ذح٣ؼٝ .ٙٞػ٘ىٓح ٌْص أذ٘حء جُٛكحذس ُهٞكْٜ
ذح٣غ ؾٍ٤جٕ جُ٘ر ٢ملسو هیلع هللا یلص ٣ُ٣ىج ك ٢جُٔٓؿى.

53

ٝذًٜج ٓ ٌٕٞ٣ؼح٣ٝس هى ٗؿف ك٢

أنً جُر٤ؼس ٫ذ٘ ٚك ٢ق٤حض ٚذٌَٗ ٖٓ جٌٖ٧حٍ.
جُٗه ٙجًُ٣ٍ٣ ١ى ٓؼح٣ٝس إٔ ٣أنً ذ٤ؼط ٚذ٘لٓ ٞٛ ٚجذ٘٣ُ٣ ٚى،
ٝجُكحٍ أٗ ٚػ٘ىٓح ًحٕ ٝجُ٤ح ػِ ٠وٓٗن جػطٌٍٝ ٜك ٝذ٤ؼس ْ٤ىٗح ػِ٢
ٗٝحَػ ٚػِ ٠جُه٬كس ٝؾؼَ ٖٓ ٍٖػ٤طٓ ٚكَ ؾىجٍ ،ذىػ ٟٞأٗ٣ ُْ ٚطْ
جنط٤حٌ ٙذحُٗ ٌٟٞذ ٖ٤جُِْٔٓٔٞ .ٖ٤جء ك ٢ض ٚ٤ُٞجُه٬كس ٓرحٍٖز ذؼى ج٫ضلحم
جًُ ١هحّ ذٓ ٚغ ْ٤ىٗح جُكٖٓ ٖٓ ؿ ٌٟٖٞ ٍ٤ذ ٖ٤جُِٔٓٔ ،ٖ٤أ ٝذأنًُ ٙر٤ؼس
جُِٔٓٔ٫ ٖ٤ذ٘ ٚك ٢ق٤حض ٖٓ ٚؿ ٍ٤جُكحؾس ُِٗ ،ٌٟٞكطكٗ ِٚ٣ٞظحّ جُِٓط٘س
جُؿى٣ى جًُ ١أقىغ ُْٝ ٚضؼٜى ٙجُػوحكس ج٤ٓ٬ْ٫س ًحٕ ْررح كٌ ٢و كؼَ جٓ٧س
ج٤ٓ٬ْ٩س .ذحٞ٩حكس ئُ ٠إٔ ٣ُ٣ىج ُْ ِٛ٣ ٌٖ٣ف ُه٬كس جُِٔٓٔ ٫ ٖ٤أن٬هح
 ٫ٝػٔٝ ،٬ض ٚ٤ُٞجُه٬كس ٌُ ٚٗٞكو ١جذٖ ٓؼح٣ٝس هى ضٍى كٍ٤ٔٞ ٢
جُِٔٓٔ ٖ٤ؿٛس ًرٍ٤زًٗٝ ،لص  ًٙٛجٗ٫طوحوجش جُٔٞؾٜس ُٔؼح٣ٝس ذٖ أذ٢
ْل٤حٕ ػٖ قن ،ػ٘ىٓح جػطِ ٠جذ٘٣ُ٣ ٚى جُؼٍٔ ذؼى ٝكحز أذ ٚ٤ق٤ع هحّ ك٢
كطٍز قٌٔ ٚذؼىز أػٔحٍ ضًٍص آغحٌج ػٔ٤وس ك ٍ٤ٔٞ ٢جُِٔٓٔ ،ٖ٤ئٞحكس ئُ٠
أًٗ ٚحٕ ٣ىػ ٢إٔ ٜٗؿًُٜ ٚج جُ٘ظحّ جُؿى٣ى ٛىك ٚجُٔكحكظس ػِ ٠جُِٖٔٓٔٓ ٖ٤
ج٫نط٬ف ٝجُُ٘جع ق ٍٞجُكٌْ ٖٓ ذؼى٘ٓٝ ٙغ ئٌجهس جُىٓحء كٔ٤ح ذ ،ْٜ٘٤هى غرص
ذطًٛ ٕ٬ج ج٫وػحء ٖٓ ن ٍ٬ج٧قىجظ جُط ٢هحّ ذٜح ٣ُ٣ى ك ٢كطٍز ن٬كطٓ ٚػَ
 53جذٖ ج٧غ ،ٍ٤جٌُحَٓ ك ٢جُطحٌ٣م.355-354/III ،
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قىظ ًٍذ٬ء ٝٝهؼس جُكٍز ٓٝكحٍٚز ٌٓس ،جُط ٢نِلص ؾٍٝقح ٗٝىٝذح
ػٔ٤وس كٝ ٢ؾىجٕ جُِٔٓٔ.ٖ٤
 .3إنذبلّ سٌبد ثٍ أثٍّ نُظت ٔانذِ
ُٝى َ٣حو ك ٢جُٓ٘س جُػحٓ٘س ُِٜؿٍز

54

أٝ ٝكوح ُٔؼظْ جُٔإٌنٖ٤

جٝ٧جتَ ك ٢جُؼحّ جُِٜ ٍٝ٧ؿٍز  ّ622ك ٢جُطحتق

55

ُؿحٌ٣س ضىػ٤ْٔ ٠س،

ق٤ع كطف ػ ٚ٤٘٤ػِ ٠جُىٗ٤ح ك ٢جُلطٍز جُطً ٢حٗص أٓ٤ْٔ ٚس ٓطُٝؾس ٖٓ ػر٤ى
جٍُٓ ٞٛٝ ،٢ٓٝحَجٍ ك ٢جٍُجذؼس ػٍٗز ٖٓ ػٍُٔ ٙلص جٗطرح٤ْ ٙىٗح ػٍٔ
ػ٘ىٓح هْٓ جُـ٘حتْ ك ٢ؾرٜس جُؼٍجم ،يٛد ئُٜ٤ح ٓغ  ٍٜٙٚػطرس ذٖ ؿُٝجٕ
جًُ ١ػ ٖ٤هحتىج ػِٜ٤ح .ضْ ضؼٓ ٚ٘٤٤رحٍٖز ًٌحضد ٌَُ ٖٓ ْؼى ذٖ أذٝ ٢هح٘،
ٝجُٔـٍ٤ز ذٖ ٖؼرسٝ ،أذ ٠ْٞٓ ٢جٖ٧ؼٍ .١ك ٢كطٍز ن٬كس ْ٤ىٗح ػػٔحٕ ًحٕ
َ٣حو ٖٓ َٓ٬ء ػرى هللا ذٖ ػحٍٓ ٝجُ ٢جُرٍٛز جُٔوٍذٝ ،ٖ٤ذؼى ض٤ْ ٢ُٞىٗح
ػِ ٢جُه٬كس جْططحع إٔ ٛ٣رف َ٣حو ٖٓ نٞج٘ ٌؾحُ ،ٚغْ ػ٤ْ ٚ٘٤ىٗح ػِ٢
ٝجُ٤ح ػِ ٠كحٌِ ذؼى إٔ ًحٕ كٚ ٢لٞك ٚكٓ ٢ؼًٍس جُؿَٔ غْ ٚلٌٖ٣ ُْ .ٖ٤
ٓؼح٣ٝس ٣كحٌخ ْ٤ىٗح ػِ٤ح ذحُٓ٤ق كو ١نُٗ ٍ٬جػ ُٚ ٚػِ ٠جُه٬كس ،ذَ
أٌجو إٔ ٣كح٤ْ ٍٚىٗح ػِ٤ح ٝقح ٍٝجؾطًجخ ٌؾحُ ٚجُرحٌَ ٖ٣ئُٝ ،ٚ٤ػ٘ىٓح
٣لَٗ ك ٢يُي ًحٕ ٣كح ٍٝضْٗٔ ٚ٣ٞؼس ْ٤ىٗح ػِ٘ٓٝ ٢حًٔ ،ٚ٣ٍٚح جْططحع
ٓؼح٣ٝس ذحُكِ٤س إٔ ٞ٣هغ ذ٤ْ ٖ٤ىٗح ػِٝٝ ٢جُ ٚ٤ػِ ٍٛٓ ٠ه ّ٤ذٖ ْؼى ذٖ
ػرحوز ،قح ٍٝأٟ٣ح ؾِد َ٣حو ئُ ٌُٚ٘ ٚ٤ػ٘ىٓح كَٗ ك ٢يُي هحّ ذطٜى٣ى،ٙ
ٝذؼىٛح أُكو ٚذ٘ٓد أذ ٚ٤أذْ ٢ل٤حٕ ًٙٛ ٌُٖ ،جُكِ٤س ُْ ض٘طَ ػِ٤ْ ٠ىٗح
ػًِٔ ،٢ح إٔ َ٣حوج أٟ٣ح ُْ  ٍٜ٣ذىػْ ٓؼح٣ٝسٝ ،جُكح َٚأٗ ٚذؼى ٝكحز
ْ٤ىٗح ػِٝ ٢ض٘حٍَ ْ٤ىٗح جُكٖٓ ػٖ جُه٬كس ُٛحُف ٓؼح٣ٝس ٝذؼى ضىنَ
جُىج٤ٛس جُٔـٍ٤ز ذٖ ٖؼرس جٗ٣َ ْٟحو ئُٓ ٠ؼح٣ٝس  ٝذح٣ؼ٣َ ٖٓ ٬ً ٌُٖ ،ٚحو
 54أذ ٞدمحم ػرى هللا ذٖ ِْٓٓ ذٖ هط٤رسً ،طحخ جُٔؼحٌف ،ضكو٤ن غٍٝز ػٌحٖس ( ،وجٌ جُٔؼحٌف،
جُوحٍٛز.346٘ )1969 ،4٠ ،
 55جذٖ ن٤ح ،٠ضحٌ٣م جذٖ ن٤ح211٘ ،٠؛ أذ ٞجُلىجء ،جُٔهط ٍٛك ٢أنرحٌ جُرٍٗ ،ضوى ْ٣قٖٓ٤
ٓإّٗ( ،وجٌ جُٔؼحٌف جُوحٍٛز،و229-228/I ،)٠.؛ جذٖ ج٧غ ،ٍ٤جٌُحَٓ ك ٢جُطحٌ٣م.300/III ،
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ٓٝؼح٣ٝس أٌجوج جُطأًى ٖٓ ٚىم ٗٞج٣ح ذؼٜٟٔح جُرؼًُٜ .ٝج جُٓرد ،هحّ
ٓؼح ٣ٝس ٍٓز أنٍ ٟذحُؼٍ ٜػِ٣َ ٠حو جْطِكحه ٚذأذ ٚ٤أذْ ٢ل٤حٕ ٝهرَ َ٣حو
ذًٜج جُؼٍ 56،ٜأقٜٗ٣ ٖٓ ٍٟى ُُ٣حوًٝ ،حٕ ك ٖٔ٤قٜٗ٤ُ ٍٟى ُُ٣حو أذٞ
ٍٓ ْ٣جُِٓ ٢ُٞجًًُ ١حٕ ٗ٣طـَ ك ٢قحٗس ذحُطحتق هرَ ج ّ٬ْ٫جًُٜٖ ١ى أٗٚ
ٖٓ ْحػى ٖه٤ٛح ك ٢إٔ ٣ؿطٔغ أذْ ٞل٤حٕ ٓغ ْٔ٤سٜٖٝ ،ى ذإٔ َ٣حوج جذٖ
٧ذْ ٢ل٤حٕٝ ،ذًُي ضكون جْ٫طِكحمٝ .هحٍ جُٔإٌل أذ ٞجُلىجء إٔ ًٛج جُكىظ
٣ؼطرٍ أ ٍٝئػ ٕ٬ػٖ ػَٔ ٓهحُق ُ،ّ٬ْ٪

57

ق٤ع ؾِد ًٛج جُكىظ

جٌٍُج٤ٛس ٝجُـٟد ٖٓ ؾٔ٤غ جُِٔٓٔٝ ٖ٤ػٌِ ٠أْ ْٜػحتِس ٓؼح٣ٝس ذ٘ ٞأٓ٤س
ٝأن٣َ ٞحو  ٚٓ٧أذ ٞذٌٍز .ك ٢ق ٖ٤إٔ ؿٟد ج٘٣ ُْ ٖ٤٣ٞٓ٧رغ ٖٓ جُٔهحٝف
جُى٤٘٣س 58،كوى ػحٌ ٜذحه ٢جًُِٔٓٔٛ ٖ٤ج جْ٫طِكحم ذٓرد جُٔهحٝف جُى٤٘٣س.
ٓ ٚٗ٧هحُق ذٌَٗ ؾُِ ٢كى٣ع جُ٘ر ٢ملسو هیلع هللا یلص جُٞجٞف" :جُُٞى ُِلٍجٔ".

59

ذؼى قحوظ جْ٫طِكحم ْٔغ أذ ٞذٌٍز إٔ أنح٣َ ٚٓ٧ ٙحوج ٣ٍ٣ى جُكؽ
كًٛد ئُ ٚ٤ػٌِ ٠ؿْ ٖٓ جُلط ٌٞجُؼح٠ل ٢جًًُ ١حٕ ذٜٔ٘٤ح ئُ ٠ذ٤ط ٚكِْ ٣ؿىٙ
ٝٝؾى جذ٘ ٚكوحٍ ُ٣" :ٚح ذْ٘ٔ ٢ؼص إٔ أذحى  ١ٞ٘٣جًُٛحخ ئُ ٠جُكؽ ،كأنرٍٙ
٫ذى أٍٗ٤ْ ٚؿد ك٣َ ٢حٌز َٝؼ جُ٘ر ٢ملسو هیلع هللا یلص ذ٘ص أذْ ٢ل٤حٕ أّ قر٤رسٓ ِٚ٣ٝ ،ح
٘ٛ٣غ ذأّ قر٤رس ذ٘ص أذْ ٢ل٤حٕ َٝٝؼ جُ٘ر ٢ملسو هیلع هللا یلص أ٣ٍ٣ى إٔ ٍ٣جٛح ،كإ قؿرطٚ
كٟكطٝ ،ٚئٕ ٌآٛح ك٤حُٜح ٖٓ ٓ٤ٛرس ٜ٣طي  ٖٓٝقٍٓس ٍُْ ٍٞهللا  ٠ِٚهللا
ػِ ِْْٝ ٚ٤ػظٔ٤س٣ 60.ل ٖٓ ْٜه ٍٞأذ ٢ذٌٍز إٔ ٓٞٞٞع جْ٫طِكحم ُْ ٣ورَ
ٖٓ ٍ٠ف ػحتِس َ٣حو أٟ٣ح .ئٞحكس ئُ ٠إٔ جُٓ٤ىز ػحتٗس أٟ٣ح ٌكٟص ذٗىز
ًأًػٍ٣س جًُِٔٓٔٛ ٖ٤ج جْ٫طِكحم.
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ٚ 56حُف دمحم جٍُٝج٤ٞس٣َ ،حو ذٖ أذ( ،ٚ٤ؾحٓؼس ٓطؼسٓ ،طؼس .83٘ ،)1994٠
57أذ ٞجُلىجء ،جُٔهط229/I ،ٍٛ؛
Ġhsan Süreyya Sırma, Hilafetten Saltanata Emevîler Dönemi, 15. bs. (Ġstanbul: Beyan Yayınları), 26.
58جٍُٝج٤ٞس٣َ ،حو ذٖ أذ.88٘،ٚ٤
 59أذ ٞػرى هللا ذٖ ئْٔحػ َ٤جُرهحٌ ،١جُؿحٓغ جُٛك٤ف ،ضكو٤ن ٓكد جُى ٖ٣جُهط٤د ٝؿ،ٍٙ٤
(ٓطرؼس جُِٓل٤س ،جُوحٍٛزٛ1400٠ ،ـ ) ،جُرٞ٤ع 100 ،3؛ جُٔـحَ53١؛ ج٧قٌحّ ٝ ...29ؿٍٛ٤ح.
 60جذٖ ج٧غ ،ٍ٤جٌُحَٓ ك ٢جُطحٌ٣م.302/III ،
 61جُٔٛىٌ جُٓحذن ٗلٓ.302/ III،ٚ
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ًحٕ ٣طِن ػِ٣َ ٠حو هرَ ٓطحُرس ٓؼح٣ٝس ئُكحه ٚئُٓٗ ٠د أذ٣َ ٚ٤حو
ذٖ ػر٤ى ٌُٚ٘ 62،ذؼى جْ٫طِكحم أٚرف جْٔ٤ٌْٔ ٚح َ٣حو ذٖ أذْ ٢ل٤حٕ ،ئ٫
أٗ ٚجٖط ٍٜذُ٣حو جذٖ أذُٗ ٚ٤رٜس ٗٓر٧ ٚذْ ٢ل٤حًٕٝ ،حٕ ٘ٛحى ٖٓ ٣ىػٙٞ
ذح٣َ ٍ٤ٓ٧حو جضوحء ٍٖ.ٙ
 .4لتم دجز ثٍ ػذي
ٗؿف أ َٛجُٗحّ جًًُ ٖ٣حٗٞج ػِٖٝ ٠ي جُٜٗ٫جّ كٓ ٢ؼًٍس ٚلٖ٤
ذٔ٘حٌٝز أوش ئُ ٠ئغحٌز جُطلٍهس ذ ٖ٤ؾ٤ْ ٕ٤ىٗح ػِ ،٢ق٤ع ًحٗٞج ٓ٣ؼٕٞ
ُطكو٤ن ٌٓحْر ْٜػرٍ جُٔطحُرس ذحُٓٝ ،ّ٬ػ٘ىٓح ًحٕ ْ٤ىٗح ػِ ٢جًُ ١أوٌى
ؾ٤ىج ٓإجٍٓز أ َٛجُٗحّ ؿ ٍ٤هحوٌ ػِ ٠ئه٘حع أضرحػ ٢ٌٞ ،ٚذح٩ؾرحٌ إٔ
ٞ٣جكن ػِ ٠جُطكٌ ْ٤جًُٗ ١طؽ ضكص نىع جُٗحٓٝ .ٖ٤٤ذٓرد جُوٍجٌ جُٖٔٗ٤
جًُ ١جضهً ٙقٌْ أ َٛجُٗحّ ٗٗأ ػ٘ ٚض٬ػٖ ذ ٬ً ٖ٤جُطٍك ،ٖ٤كٌٔح ًحٕ ِ٣ؼٖ
ٓؼح٣ٝس ك ٢جٌُٞكس ًحٕ ِ٣ؼٖ ْ٤ىٗح ػِ ٢ك ٢جُٔ٘حذٍ ك ٢جُٗحّٝ ،ذؼى ٝكحز
ْ٤ىٗح ػِٝ ٢ض٘حٍَ ْ٤ىٗح جُكٖٓ ػٖ جُه٬كس ُٛحُف ٓؼح٣ٝسٍ٣ ُْ ،ؿد ًٛج
ج٧ن ٍ٤ك ٢جُط٤ْٞغ ٖٓ ٌهؼس ٓؼحٌٚ٤ٞ؛ ق٤ع ذوىٌ ٓح ًحٕ هحْ٤ح ٖى٣ىج ك٢
جُطؼحَٓ ٓغ جُهٞجٌؼ ًحٕ أًػٍ ٓٓحٓكس ٓغ ٖ٤ؼس ْ٤ىٗح ػِٓٝ ،٢غ يُي كرؼى
إٔ ضْ جُوٟحء ػِ ٠جُهٞجٌؼ ٝضأغ ٍْٛ٤ذٌَٗ ًر ٍ٤ػِ٣ ٠ى جُٞجُ٣َ ٢حو ذٖ
أذ ،ٚ٤ذىأ ٓؼح٣ٝس ٓٔحٌْس جُٟـ ١جُ٘لٓٝ ٢جُٓ٤حْٝ ٢ج٫هطٛحو ١ػِ٠
أٗٛحٌ ْ٤ىٗح ػِ .٢أوش ػحوز ُؼٖ ْ٤ىٗح ػِ ٢جُط ٢ؾٍ ٟضطر٤وٜح كٓ ٢ؼظْ
ٓ٘ح٠ن جُر٬و 63ئُ ٠ئؿٟحخ أ َٛجُؼٍجم جًُ ٌِٕٞٗ٣ ٖ٣أًػٍ٣س أٗٛحٌ ْ٤ىٗح
ػِٝ ٢ػٌِ ٠أْ ْٜأ َٛجٌُٞكسٝ ،ػٔى ٓؼح٣ٝس ئُ ٠ئقٌحّ ْ٤طٍض ٚػِ٠
ٓؼحٌ ٚ٤ٞك ٢ضِي جُٔ٘طوس ػرٍ جُرىء ذؼحوز ُؼٖ ْ٤ىٗح ػِ ٢ك ٢جُٔ٘حذٍ ك٢
نطرس جُؿٔؼسٍٓ ،ز أنٍ ٍٟٗ ٟأٟ٣ح إٔ ٘ٛحى ٞـ٠ٞح جهطٛحو٣س ػِ٠

 62جٍُٝج٤ٞس٣َ ،حو ذٖ أذ.83-82٘،ٚ٤
 63أذ ٞجُلىجء ،جُٔهط.230/I ،ٍٛ
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أٗٛحٌ ْ٤ىٗح ػِ ٢ك ًٙٛ ٢جُٔ٘طوسْٞ ،جء ذٓرد ًَ ٖٓ جُٟـ٠ٞ
ج٫هطٛحو٣س أ ٝجٌُِٔحش جُٔ٘٤ٜس ك ٢قن ْ٤ىٗح ػِ ٢جُط٣ ُْ ٢طكِٜٔح أٗٛحٌ،ٙ
كوى ِٞٚٝج ذؼى ٓىز ئُٗ ٠وطس جٗ٫لؿحٌٝ ،ػٌِ ٠أْ ْٜأٓ ٍٝىجكغ ػٖ ْ٤ىٗح
ػِ ٢قؿٍ ذٖ ػى ،١جًًُ ١حٕ ِ٣ود ذكؿٍ جُهُ٘ٔ ٍ٤حهر ٚجُؼى٣ىزٝ ،ػِ٠
جٍُؿْ ٖٓ ٝؾٞو جنط٬ف ذ ٖ٤جُؼِٔحء ػٖ ً ٕٞقؿٍ ذٖ ػى ٖٓ ١جُٛكحذس
أّ جُطحذؼ ٖ٤كوى يٛد أًػٍ ْٛئُ ٠جُو ٍٞذأٗ ٖٓ ّ٤ُ ٚجُٛكحذسً 64.حٕ قؿٍ
ذٖ ػى٣ ١وحضَ ك ٢جُٛلٞف جٓ٧حٓ٤س ك ٢جُكٍٝخ جُطً ٢حٗص ك ٢ػٜى ْ٤ىٗح
أذ ٢ذٌٍ ٝك ٢ػٜى ْ٤ىٗح ػٍٔ ،ذٔ٘٤ح قحٌخ ك ٢ػٜى ْ٤ىٗح ػًِ ٢وحتى ُِؿٕ٤
كٞٓ ٢هؼس جُؿَٔ ٞٓٝهؼس ٚل٣ ُْ 65.ٖ٤طٛحُف قؿٍ جًُ ١جْطوٍ ك ٢جٌُٞكس
ذؼى ٝكحز ْ٤ىٗح ػِ ٢ذأ ٖٓ ٌَٖ ١ج ٌِٖ٧حٍ ٓغ جُ٫ٞز ج ٖ٤٣ٞٓ٧جُٔؼٖ٤٘٤
٘ٛحىٝ .أٚرف ٓٔػُِٔ ٬هحُلُ ٖ٤كٌْ ج ٖ٤٣ٞٓ٧ك ٢جٌُٞكسٞ٣ ُْ ٚٗ٧ ،كن
ُورِْ ٍٞطس جٝ ،ٖ٤٣ٞٓ٧أٟ٣ح ًِٔحش جُ٫ٞز جُ٘حذ٤س ػٖ ْ٤ىٗح ػِٝ ٢أٗٛحٌٙ
ػِ ٠جُٔ٘حذٍ ذٞهحقسٝ .ذ٘حء ػِ ٠أٍٓ ٖٓ ٓؼح٣ٝس ًحٕ جُٔـٍ٤ز ذٖ ٖؼرس أٍٝ
ٖٓ هحّ ذٔىـ ٝضؼظ٤ْ ْ٤ىٗح ػػٔحٕ ْٝد ُٝؼٖ ْ٤ىٗح ػِٝ ٢أٗٛحٌ ٙػِ٠
جُٔ٘حذٍ ك ٢جٌُٞكسٔٓ ،ح ؾؼَ قؿٍ ٣وق ُ ْٜذحٍُٔٚحو كٌ ٢وز كؼَ ه٣ٞس
ٚٝحٌٓس جضؿح ٙنطحذحش جُٔـٍ٤ز ،ق٤ع هحٍ ُ ٚكٝ ٢ؾٝ ٜٚأٗح أٖٜى إٔ ٖٓ
ضًٓٝ ٕٞضؼ٧ ٍٕٝ٤قن ذحُلٝ ،َٟإٔ ٖٓ ضًُٝ ٕٞضطٍ ٕٝأ ٠ُٝذحًُّ،
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ٝذًُي  ٌٕٞ٣قؿٍ أ ٍٝغحتٍ ػِِْ ٠ط٘س ذ٘ ٢أٓ٤س ك ٢جٌُٞكس .ك ٢جُٞهص
ٗلٓٝٝ ،ٚؾٜص ٓ٘طوس جُؼٍجم ٝنحٚس جٌُٞكس ذحُٟـ ٠ٞج٫هطٛحو٣س
جُٔلٍٞٝس ٖٓ ٍ٠ف جُكٌٓٞسًُٜ .ج جُٓردٗٓ ٍٟٗ ،حًٌس قؿٍ ذٖ ػى١
ك ٢جػطٍج ٜهحكِس جُؿٔحٍ جُط ٢أٍٓ ذٜح ٓؼح٣ٝس جُٔـٍ٤ز إٔ ضهٍؼ ٖٓ ذ٤ص
ٓحٍ جٌُٞكس ئُ ٠جُٗحّ ،ق٤ع أهْٓ أٗٔٓ٣ ُٖ ٚف ُِوحكِس ذٔـحوٌز جٌُٞكس قط٠
 64ػٔحو جُى ٖ٣أذ ٞجُلىجء ئْٔحػ َ٤ذٖ ًػ ،ٍ٤جُرىج٣س  ٝجُٜ٘ح٣س ،ضكو٤ن ػرى هللا جُطًٍ( ،٢وجٌ ٛؿٍ،
جُؿُ٤ز .228/XI ،)1998٠ ،يًٍ جذٖ ْؼى ٚحقد جُطروحش جُٔٗ ٌٜٞأٗٚ ٚكحذ .٢جٗظٍ :دمحم ذٖ ْؼى
جًُُ ،١ٍٛطحخ جُطروحش جٌُر ،ٍ٤ضكو٤ن ػِ ٢دمحم ػٌٍٔٓ( ،طرس جُهحٗؿ ،٢جُوحٍٛز.337/VIII ،)2001٠،
 65جذٖ ًػ ،ٍ٤جُرىج٣س.228/VIII ،
66جذٖ ج٧غ ،ٍ٤جٌُحَٓ ك ٢جُطحٌ٣م.326/III ،
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٣طْ ٓ٘ف ؾٔ٤غ أٚكحخ جُكوٞم ك ٢جٌُٞكس قوٞه .67ْٜػِ ٠جٍُؿْ ٖٓ ًَ ًٛج
كإ جُٔـٍ٤ز ًحٕ ٣طـح ٠ٞػ٘٣ٝ ٚطؿ٘د ٓؼحهرط ٌُٖ ،ٚج ٌٞٓ٧ضـٍ٤ش ذؼى
ٓٞش جُٔـٍ٤ز ،ق٤ع ػ٣َ ٖ٤حو ذٖ أذٝ ٚ٤جُ٤ح ػِ ٠جٌُٞكس ٖٓ ٍ٠ف ٓؼح٣ٝس،
ً ٚٗ٧حٕ ْ٤كٌْ ٓ٘طوس جُؼٍجم ذحُورٟس جُكى٣ى٣سًُٜ ،ج ُْ  ٌٖ٣قؿٍ ٍٓضحقح
ًٔح ًحٕ ٖٓ هرَ ،كوى ًحٕ قؿٍ ٍٓجهرح ذٛلس وجتٔس ٖٓ ٍ٠ف ٌؾحٍ
جُىُٝسً 68،حٕ َ٣حو ك ٢جُٞجهغ ٖٓ أٗٛحٌ ْ٤ىٗح ػِ ٢قط ٠آنٍ ُكظسًٝ ،حٕ
ٖٓ ذ ٖ٤آنٍ ٖٓ ذح٣غ ٓؼح٣ٝسًُٜ ،ج ُْ ٓ ٌٖ٣ؼح٣ٝس ٓط٤و٘ح ٖٓ ذ٤ؼطٝ ،ٚأٍٓ
ٓؼح٣ٝس جُٔـٍ٤ز ٝجُ ٢جٌُٞكس ذطؼود قًٍحش َ٣حو ٝقؿٍ ٔ٤ِْٝحٕ ذٖ ٍْجو
ٖٝرع ذٖ ٌذغ ٝئٌؿحٓ ْٜػِ ٠جُك٬ُٛ ٌٟٞز جُؿٔحػس .أٓح ج ٕ٥كوى أٚرف
َ٣حو كٞٓ ٢جؾٜس ٓغ أٚكحخ وػٞض ٚجُوىٓحءٝ ،جضرغ ْ٤حْس هحْ٤س ٞى ٌكحهٚ
جًًُ ٖ٣حٕ ٗ٣طٍى ٓؼٞ ْٜى ٓؼح٣ٝس كٍٛٗ ٢ز ْ٤ىٗح ػُِ ٢كىٝو جّٓ٧
٣ ْٜٗ٧ط ِٕٞ٤أُٓ٘طٞ ْٜى قٌْ جُ .ٖ٤٣ٞٓ٧ىٌؾس أٗ ٚهطَ أٝك ٠ذٖ قٖٛ
جُٔؼٍٝف ذأٖ ٍٝه ٙهطَ ك ٢قد ػِٝ .٢قًٌ َ٣حو قؿٍج ػىز ٍٓجش ػٖ
جٌُق ػٖ ٓؼحٌٞس ٓؼح٣ٝس قطٗ ُٚ ٌٕٞ٣ ٫ ٠لّ ػحهرس أٝك ٠ذٖ ق،ٖٛ
ٓٝغ ئٍٚجٌ قؿٍ ػِٞٓ ٠هل ٚأذِؾ َ٣حو ٓؼح٣ٝس ذح ٍٓ٧ذٍْحُس ٓرحُؾ كٜ٤ح،
ُٔٝح أٍٓ ٓؼح٣ٝس ذطٛل٤ى قؿٍ ٝجُرؼع ذ ٚئُ ٚ٤هحّ َ٣حو ذٍذ ١قؿٍ ٝأٚكحذٚ
ذحُٓٝ َْ٬جُرؼع ذ ْٜئُ ٠وٓٗن،
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ًٔح ضْ ؾٔغ ًٝطحذس ٖٜحوجش ٝؾٜحء

جٌُٞكس ك ٢قن قؿٍ ٝأٚكحذٝ ٚذؼػٜح ٓغ جُٔكٌ ّٞػِ ْٜ٤ئُٓ ٠ؼح٣ٝس ،ق٤ع
ًطرص أْٔحؤٓ ْٛطرٞػس ذحُؿٍجتْ جُٔ٘ٓٞذس ئُ ْٜ٤ػِ ٠جُطٞجُ ٢ك ٢جٍُْحُس ،ك٢
جُٞجهغً ،حٗص ُى ْٜ٣ؾٍٔ٣س ٝجقىز كو :١قد ػًِ ...٢حٕ َ٣حو هى أػى ذؼٝ
جُٜٗٞو ك ٢ػٍٟ٣س ج٫ضٜحّ ،ئ ٫إٔ جُلو٣ٍٖ ٚ٤كح ذٖ ٛحٗ ٢جًًُ ١حٕ أقى
٬٠خ ْ٤ىٗح ػِ ٢ذؼع ذٍْحُس ئُٓ ٠ؼح٣ٝس ٣و ٍٞكٜ٤ح ئٗ٣ ٫ ٚورَ ذحُٜٗحوز
جُٔ٘ٓٞذس ئُٝ ٚ٤إٔ َ٣حوج ًطد جًْٔٗ ٚحٛى ٖٓ و ٕٝػِٔٝ ،ٚػِ ٠جُؼٌّ ٖٓ
 67أذ ٞجُوحْْ ػِ ٢ذٖ قٖٓ ذٖ ػٓحًٍ ،ضحٌ٣م ٓى٘٣س وٓٗن( ،وجٌ جُلٌٍ ،ذٍٝ٤ش،)1995٠،
213/XII؛ جذٖ ًػ ،ٍ٤جُرىج٣س.230/VIII ،
68جذٖ ج٧غ ،ٍ٤جٌُحَٓ ك ٢جُطحٌ٣م.326/III ،
69جذٖ ػٓحًٍ ،ضحٌ٣م وٓٗن.215/XII ،
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يُي كاٜٗٗ٣ ٚى ُٛحُف قؿٍ جًُ ١ػٍكٓ ًِْٓٔ ٚطوٌٝٝ ٢ع 70.ػلٓ ٠ؼح٣ٝس
ػٖ هْٓ ٖٓٔ ذؼع ُ٣َ ٚحو ،ك ٢ق ٖ٤أػىّ ْطس آنٍ ،ٖ٣ذٔح ك ْٜ٤قؿٌٍ ،ؿْ
إٔ ٓؼح٣ٝس ٝػى قؿٍ ٝأٚكحذ ٚذا٬٠م ٍْجقٓ ْٜوحذَ جُرٍجءز ٖٓ ػِ٢
ُٝؼ٘ ،ٚئ ٫أٗ ْٜكِٟٞج جُٔٞش ػِ ٠إٔ ٣وُٞٞج ٓح  ٢ٍٞ٣ ٫هللا ضؼحُ.٠

71

ًحٕ ُكحوغس ٓوطَ قؿٍ ذٖ ػىٝ ١هغ ًر ٍ٤ؾىج ٞٝؿس ك ٢جُؼحُْ
ج ٖٓٝ ،٢ٓ٬ْ٩أذٍَ جًُ ٖ٣جْطٌٍ٘ٝج قحوغس هطِ ٚجُٓ٤ىز ػحتٗس أّ جُٔإٖٓ٘٤
ْٝؼى ذٖ أذٝ ٢هح٘ ٝػرى هللا ذٖ ػٍٔ ٝجُكٓ ٖ٤ذٖ ػِ ٢جًًُ ٖ٣حٗٞج
ٖه٤ٛحش ذحٌَز ك ٢جُٔؿطٔغ ج ٢ٓ٬ْ٩ك ٢ضِي جُلطٍز .قط ٠ئٕ ػحتٗس
ٝذهص ٓؼح٣ٝس ًُٜج جٝ ،ٍٓ٧أوجٗص جُكحوظ ذطٍ٣وس ضٜى٣ى٣س "ُ٣ ُْ ٞـِر٘ح
ٞؼحف جُؼو٘ٓ ٍٞح ،كٓٞف  ٌٕٞ٣ذٝ ٢٘٤ذ ٖ٤جذٖ أذْ ٢ل٤حٕ ذٓرد ٓوطَ
قؿٍ أٖ٤حء ًػٍ٤ز"،

72

ٝذؼى يُي هطَ ًُٝ ٬ى ١قؿٍ ذطٜٔس جُطؼح٠ق ٓغ

ْ٤ىٗح ػًِٛٝ 73،٢ج ٌٗ٣ق ػٖ جُٓ٤حْس جُٔطٌٜٞز ٝجُؿرحٗس ضؿحٓ ٙإ٣ى٤ْ ١ىٗح
ػِ ٢جُط ٢جهطلحٛح ٓؼح٣ٝس.
ذٔ٘٤ح ًحٕ ٓؼح٣ٝس ُ٣ ٫جٍ ػِ ٠ه٤ى جُك٤حز ،ضْ جْطؿٞجذ ٚقٍٞ
ٓؼحِٓط ٚقؿٍ ٕ٧ .قؿٍج ُْ ٣وْ ذأ ١يٗد ٞ٣ؾد جُوطَ ٝكوح ٍُِٗ٣ؼس
ج٤ٓ٬ْ٩س ،ذحُلؼَ ذؼى جُوطَْٞ ،جء ًحٕ ضٌلٝ ٚ٘٤جُو٤حّ ذىك٘ٝ ٚكوح ُِطؼحُْ٤
ج٤ٓ٬ْ٩س ،كإ جُِٓطس ج٩وجٌ٣س ك ٢ضِي جُلطٍز ُْ ض٘ٓد ئُ ٚ٤أ٣ح ٖٓ جُؿٍجتْ
جُطْ ٢طرٌٍ ئػىجٓ .ٚأٓح ٓؼح٣ٝس كوى وجكغ ػٖ ٗلٓ ٚك ٢هطَ قؿٍ ذٖ ػى١
أٓحّ جُٓ٤ىز ػحتٗس ذو٣ ُٚٞح أّ جُٔإٓ٘ ،ٖ٤ئٗٝ ٢ؾىش هطَ ٌؾَ ك٬ٚ ٢ـ
جُ٘حِ نٍ٤ج ٖٓ جْطك٤حت ٚك ٢كٓحوٝ ،ْٛذًُي ٣ل ْٜإٔ قؿٍج هطَ ذ٘حء ػِ٠
ظٖ ٓؼح٣ٝس إٔ قؿٍج ٖٓ جُٔكطَٔ إٔ ٓ٣رد كط٘س 74.ضْ هر ٍٞكٌٍز إٔ قؿٍج
هى هُطَ ظِٔح ٝػىٝجٗح ك ٢جُٔؿطٔغ جٝ ،٢ٓ٬ْ٩إٔ ًٛج جُظِْ جًُٝ ١هؼٚ
70جُطرٍ ،١ضحٌ٣م272/V ،؛ جذٖ ًػ ،ٍ٤جُرىج٣س.232/VIII ،
 71جُطرٍ ،١ضحٌ٣م.276-275/V ،
 72جذٖ ػٓحًٍ ،ضحٌ٣م وٓٗن.230/XII ،
 73جذٖ ػٓحًٍ ،ضحٌ٣م وٓٗن.210/XII ،
74جذٖ ػٓحًٍ ،ضحٌ٣م وٓٗن.229/XII ،
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ٓؼح٣ٝس هى جْطهىٓ ٚنًٞ ٚٓٞٛجقى ٖٓ ذ ٖ٤جُكؿؽ جُط ٢أغرطٞج ذٜح ٍٓٗٝػ٤س
نِغ ذ٤ؼس ٓؼح٣ٝس ٝجُؼ٤ٛحٕ ػِ ٠جُكٌٍْٓ .ز أنًٍ ،ٟحٕ ًٛج جُهطأ جُى٢٘٣
ٝجُٓ٤حُْٔ ٢ؼح٣ٝس ٖٓ ذ ٖ٤جْ٧رحخ جُطٜٓ ٢ىش جُطٍ٣ن ٤ٜٗ٫حٌ جُىُٝس
ج٣ٞٓ٧سٝ ،جُط ُْ ٢ضٓططغ إٔ ضؼ ٕ٤ئ ٫كطٍز ٖٓ جُُٖٓ ذوىٌ ق٤حز جٓٗ٩حٕ.
خبتًخ
ضٍى جُكحًْ ٓؼح٣ٝس ذٖ أذْ ٢ل٤حٕ جًُ٣ ١ؼطرٍ ٝجقىج ٖٓ ذ ٖ٤أٌذغ
آغحٌج ػٔ٤وس ك ٢ضحٌ٣م ج ّ٬ْ٩ذطٍٛكحضٚ
وٛحز جُؼٍخ ك ٢ػٜى جُٛكحذس ً
ن٣٫ٝ ٍ٬ط ٚػِ ٠جُٗحّ٣ ،ؿد ضو ْ٤٤جُكٌحّ ك ٢جُطحٌ٣م قٓد أكؼحُ٫ٝ ْٜ
٘٣رـ ٢جػطرحًٌ ْٛحت٘حش ٓوىْسٗ .ؼطوى أٗ ٖٓ ٚجُ ١ٌٍٟٝج٫هطٍجخ ٖٓ
ٓؼح٣ٝس ذٖ أذْ ٢ل٤حٕ ذ ًٜٙجُطٍ٣وس .ك ًٙٛ ٢جُىٌجْسٝ ،جْط٘حوج ػِ ٠يُي
قحُ٘ٝح ضو ْ٤٤ذؼ ٝأٗٗطط ٖٓ ٚق٤ع ج٧قٌحّ ج٤ٓ٬ْ٩س ٝض ٌٞٛجُٔؿطٔغ
ج ٢ٓ٬ْ٩ذطٍ٣وس نحُ٤س ٖٓ جُطكُ٤جش جُطحتل٤سًٌُٗ .ح ذٌَٗ نح٘ ػِ٠
جٗ٫طوحوجش جٌ٧ذؼس جُطٝ ٢ؾٜٜح ئُ ٚ٤جُؼِٔحء جُِٔٓٔ ٕٞجُٔؼطىُ ،ٕٞذىج٣س
ذحُوٟح٣ح جٌ٧ذؼس جُطً ٢حٗص ٓكَ جٗطوحو ك ٢قن ٓؼح٣ٝس.
ٌ٘٘ٔ٣ح ض٤ٞٞف ج٥غحٌ جُٓ٤حْ٤س جُط ٢جضرؼٜح ٓؼح٣ٝس ٝضٓررص كٌ ٢و
كؼَ جُِٔٓٔٝ ٖ٤جُٔهحُلس ُ٨قٌحّ ج٤ٓ٬ْ٩س ٝضٌٞٛجضٜح جُطٗ٣ ٢ؼٍ جُهِلحء
جٝ٧جتَ ذحٗ٫طٔحء ئُٜ٤ح ،ػِٞٓ ٌَٖ ٠جوٓ :ؼح٣ٝس ذٖ أذْ ٢ل٤حٕ
-1

ًٔح ٌأ٘٣ح كٍٚ ٢جػٓ ٚغ ْ٤ىٗح ػِٓ ٌَٖ ،٢ؿٔٞػس ٖٓ أَٛ

جُٗحّ جًًُ ٖ٣حٗٞج ٍٓضرط ٖ٤ذ ٚذٌَٗ أػٔ ٠ذى ٖٓ ٫ؾؼِٜح ٓؿٔٞػس ضحذؼس
ُِىُٝس ج٤ٓ٬ْ٫س ٝجُكٌْ ج.٢ٓ٬ْ٫
-2

ٍٗ ٟضأ ِٚ٣ٝجُهح٠ة ُرؼ ٝج٣٥حش جُوٍآٗ٤س ٝج٧قحو٣ع ،ذحٞ٫حكس

ئُ ٠أًٗٔ ٚح قح ٍٝجُطـط٤س ػِ ٠ػىّ ٍٓٗٝػ٤س ػ٤ٛحٗ٤ُٓ ٚىٗح ػِ ٢ذحُطلٍٓ٤
جُهح٠ة ُ٣٦س جٌٍُٔ٣س ٌْٞ ٖٓ 33ز جٍْ٩جء ،هحّ أٟ٣ح ذطأ َ٣ٝنح٠ة
ُِكى٣ع جٍُٗ٣ق جُٞجٌو ك ٢قن ػٔحٌ ذٖ ٣حٍْ ذؼى جْطٜٗحو ٙك ٢قٍخ
ٚلًٔ ٖ٤ح ٌأ٘٣ح أػ.ٙ٬
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-3

ٍْٗ٨ُ ٟق جْطهىجّ جُى ٖ٣ك ٢جُٓ٤حْس ك ًٙٛ ٢جُلطٍز ،ق٤ع ٍٟٗ

ً٤ق إٔ أ َٛجُٗحّ ؾؼِٞج ٖٓ ٚلكحش جُوٍإٓ جٌٍُ ْ٣وٌػح ُُ ْٜطكَ٣ٞ
جُٔ٣ُٜس جُط ٢أٌٖٞٝج ػِٜ٤ح ئُ٤ْ ٍٛٗ ٠حْ ٢كٍٚ ٢جػٓ ْٜغ ْ٤ىٗح ػِ٢
كٓ ٢ؼًٍس ٚل.ٖ٤
-4

هى قح ٍٝذِٞؽ أٛىجك ٚجُٓ٤حْ٤س ٖٓ ن ٍ٬جُْٞحتَ جُىذِٓٞحْ٤س ذى٫

ٖٓ جُٗؿحػس ٝجُرأِ كْ ٢حقس جُٔؼًٍسٝ ،كٝ ٢جهغ ج ،ٍٓ٧قحٌٚ٣ٍٖ ٍٝ
جُٓ٤حْ ٢ك ٢جُكٌْ ػٍٔ ٝذٖ جُؼح٘ ضكو٤ن جُ٘ؿحـ جًُ ١ضؼًٌ ضكو٤و ٚك٢
ْحقس جُٔؼًٍس ػٖ ٣ٍ٠ن جُٔ٘حٌٝز جُٓ٤حْ٤س ػرٍ ٓٓأُس جُطكٌ.ْ٤
-5

جْطهىّ جُكؿؽ جُٞج٤ٛس ُِ ٍٞٚٞئُ ٠جُِٓطس ،ق٤ع أّْ ُٗجػٚ

ْٞجء ٓغ ْ٤ىٗح ػِ ٢أٓ ٝغ جذ٘٤ْ ٚىٗح جُكٖٓ ػِ ٠كٌٍز ج٫هطٛح٘ ٖٓ هطِس
٣ه ُ
ْ٤ىٗح ػػٔحٕ ٝكٌٍز ً ٕٞجُه٬كس ٖ ٌٟٞذ ٖ٤جُِٔٓٔ ،ٖ٤ئ ٫أْٗ ُْ ٚ
 ١أ١
نطٞز كٛ ٢حض ٖ٤جُٔٓأُط ٖ٤ذؼى إٔ ٚحٌ جٝ ُٚ ٍٓ٧ض ٠ُٞجُِٓطس٘ٛ ٖٓٝ ،ح
ٗىٌى ػىّ ٚىم ٗٞج٣ح ٙك ٢جُكؿؽ جُط ٢هىٜٓح ُِ ٍٞٚٞئُ ٠جُِٓطس.
-6

أذىٍ جُه٬كس ذحُِٓط٘س.

-7

ٗلً أٗٗطس وػحت٤س كؼحُس ٝؿحُرح ٓح ًحٗص  ًٙٛجٗٗ٧طس جُىػحت٤س

ٓهحُلس ُ٤ِٓٝ ّ٬ْ٪ثس ذحُطٗٝ ٍ٤ٜجُرٜطحٕ ٝجُرح.َ٠
-8

ٜٗؽ ًِْٞح ٓهحُلح ٧قٌحّ جٍُٗ٣ؼس ج٤ٓ٬ْ٩سٝ ،يُي ذاُكحه٣َ ٚحو

ذٖ أذُٓ٘ ٚ٤د أذ ٚ٤أذْ ٢ل٤حٕٝ ،ذحُطحُ ٢هحّ ذلؼَ ٣طؼحٌٓ ٜغ جُكى٣ع جُ٘ر١ٞ
جٍُٗ٣ق "جُُٞى ُِلٍجٔ".
-9

أذىأ جُوطَ جُٓ٤حْ ،٢ق٤ع هحّ ذاػىجّ قؿٍ ذٖ ػىٝ ١أٚكحذٖٓ ٚ

ؿٝ ٍ٤ؾ ٚقنًٔ ،ح إٔ ٓوطَ ٓحُي جٖ٧طٍ ٣ؼى أٓ ٍٝػحٍ ػِ ٠ج٫ؿط٤حٍ
جُٓ٤حْ ٢ك ٢ضِي جُلطٍز.
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انًصبدر ٔانًزاجغ
ئ ذٖ ج٧غ ،ٍ٤ػُجُى ،ٖ٣جٌُحَٓ ك ٢جُطحٌ٣م ،ضكو٤ن أذ ٞجُلىجء ػرى هللا ،وجٌ جٌُطد
جُؼِٔ٤س ،ذٍٝ٤ش.1987٠ ،
ئ ذٖ ض٤ٔ٤س ،ضو ٢جُى ٖ٣أقٔىٜ٘ٓ ،حؼ جُٓ٘س ،ضكو٤ن دمحم ٌٖحو ْحُْٓ ،طرؼس ؾحٓؼس
جٓ٫حّ دمحم ذٖ ْؼٞو ج٤ٓ٬ْ٩س ،جٍُ٣ح.1986٠ ،ٜ
ئ ذٖ ًػ ،ٍ٤ػٔحو جُى ٖ٣أذ ٞجُلىجء ئْٔحػ ،َ٤جُرىج٣س  ٝجُٜ٘ح٣س ،ضكو٤ن ػرى هللا جُطًٍ،٢
وجٌ ٛؿٍ ،جُؿُ٤ز.1998٠ ،
ئذٖ جُه٤ح ،٠أذ ٞجُكٓ ٖ٤ػرى جٍُقٖٔ ذٖ دمحم  ،جٗ٫طٛحٌ ٝجٍُو ػِ ٠جذٖ جٍُجٗٝى١
جُِٔكى ،جٌُٔطرس جٌُحض٤ٌ٤ُٞس ،ذٍٝ٤ش.1957٠ ،
ئذٖ ن٤ح ،٠نِ٤لس ذٖ ن٤ح ،٠ضحٌ٣م ،ضكو٤ن أًٍّ ٤ٞحء جُؼٍٔ ،١وجٌ ٤٠رس ،جٍُ٣ح،ٜ
.1985 ،2 ٠
ئذٖ ػرى جُرٍ ،أذ ٞػٍٔ ْٞ٣ق ،جْ٫طؼحخ كٓ ٢ؼٍكس جٚ٧كحخ ،ضٛك٤ف ػحوٍ
ٍٖٓى ،وجٌ ج٩ػ،ّ٬ػٔحٕ.2002٠ ،
ئذٖ ػرى ٌذ ،ٚأقٔى ذٖ دمحم ،جُؼوى جُلٍ٣ى ،ضكو٤ن ٓل٤ى دمحم هٔ٤كس ،وجٌ جٌُطد جُؼِٔ٤س ،
ذٍٝ٤ش.1983٠ ،
ئذٖ ػٓحًٍ ،أذ ٞجُوحْْ ػِ ٢ذٖ قٖٓ  ،ضحٌ٣م ٓى٘٣س وٓٗن ،وجٌ جُلٌٍ،
ذٍٝ٤ش.1995٠،
ئذٖ هط٤رس ،أذ ٞدمحم ػرى هللا ذٖ ًِْٓٓ ،طحخ جُٔؼحٌف ،ضكو٤ن غٍٝز ػٌحٖس  ،وجٌ
جُٔؼحٌف،جُوحٍٛز.1969 ،4٠ ،
أذ ٞجُلىجء ،جُٔهط ٍٛك ٢أنرحٌ جُرٍٗ ،ضوى ْ٣قٓٓ ٖ٤إّٗ ،وجٌ جُٔؼحٌف
جُوحٍٛز،و.٠.
جٖ٧ؼٍ ،١أذ ٞجُكٖٓ ػِ ٢ذٖ ئْٔحػ ، َ٤ج٩ذحٗس ػٖ أ ٍٞٚجُى٣حٗس ،ضكو٤ن ػرحِ
جُٛرحؽ ،وجٌ جُ٘لحتّ ،ذٍٝ٤ش.1994٠ ،
جٖ٧ؼٍ ،١أذ ٞجُكٖٓ ػِ ٢ذٖ ئْٔحػٓ ، َ٤وح٫ش جٝ ٖ٤٤ٓ٬ْ٫ئنط٬ف جُٔ،ٖ٤ِٛ
ضكو٤ن دمحم ٓك ٢جُى ٖ٣ػرى جُكٔ٤ىٌٓ ،طرس جُٟٜ٘س ،جُوحٍٛز.1950٠ ،
جُرهحٌ ،١أذ ٞػرى هللا ذٖ ئْٔحػ ،َ٤جُؿحٓغ جُٛك٤ف ،ضكو٤ن ٓكد جُى ٖ٣جُهط٤د
ٝؿٓ ،ٍٙ٤طرؼس جُِٓل٤س ،جُوحٍٛزٛ1400٠ ،ـ.
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جُرـىجو ،١ػرى جُوح ٍٛذٖ ٠ح ،ٍٛجُلٍَم ذ ٖ٤جُلٍِم ،وجٌ ج٧كحم جُؿى٣ىز ،ذٍٝ٤ش،
.1982 ،5٠
جُر ،١ٌَ ٬أقٔى ذٖ ٣ك ، ٠٤أٗٓحخ جٍٖ٧جف ،وجٌ جُٔؼحٌف.1987٠ ،ٍٛٓ ،
جُر ،١ٌَ٬أقٔى ذٖ ٣ك ،٠٤كطٞـ جُرِىجٕ ،ضكو٤ن :ػرى هللا أٗ ّ٤جُطرح ،ذٍٝ٤ش،
ٓإْٓس جُٔؼحٌف،ذٍٝ٤ش.1987٠ ،
جُطلطحَجْٗ ،٢ؼى جُىٍٖ ،ٖ٣ـ جُؼوحتى جُ٘ٓل٤س ،ضكو٤ن أقٔى قؿحَ ١جُٓوحٌٓ ،طرس
جٌُِ٤حش ج٣ٍَٛ٧س.1987٠ ،
جُػؼحُر ،٢أذ ٌٞٛ٘ٓ ٞػرى جُِٔي  ،غٔحٌ جُوِٞخ ك ٢جُٟٔحف ٝجُٔ٘ٞٛخ ،ضكو٤ن دمحم
أذ ٞجُل َٟئذٍج ،ْ٤ٛوجٌ جُٔؼحٌف جُوحٍٛز.1965٠ ،
جُؿ٤ٜٗحٌ ،١جذ ٞػرى هللاً ،طحخ جٌَُٞجء ٝجٌُطحخ ،ضكو٤ن دمحم جُٓوحٝ ،ؿٓ ،ٍٙ٤طرؼس
ٓٛطل ٠جُرحذ ٢جُكِر ،٢جُوحٍٛز.1938٠ ،
جًُٛر ّٖٔ ،٢جُى  ٖ٣دمحم ذٖ ػػٔحٕ ٍ٤ْ ،أػ ّ٬جُ٘ر٬ءٓ،إْٓس جٍُْحُس ،ذٍٝ٤ش٠ ،
.1982 ،2
جٍُٝج٤ٞسٚ ،حُف دمحم٣َ ،حو ذٖ أذ ،ٚ٤ؾحٓؼس ٓطؼسٓ ،طؼس .1994٠
جٌُُهحٗ ،٢دمحمٍٖ ،ـ ػِ ٠جُٔٞجٛد جُِىٗ٤س ،ضٛك٤ف دمحم ػرى جُؼُ ُ٣جُهحُى ،١وجٌ
جٌُطد جُؼِٔ٤س ،ذٍٝ٤ش .1996٠ ،
جُُ ،١ٍٛدمحم ذٖ ْؼىً ،طحخ جُطروحش جٌُر ،ٍ٤ضكو٤ن ػِ ٢دمحم ػٌٍٔٓ ،طرس
جُهحٗؿ ،٢جُوحٍٛز.2001٠ ،
جُٓؿٓطحٗٔ٤ِْ ،٢حٕ ذٖ أٖؼعٚ ،ك٤ف ْٖ٘ أذ ٢وجٝو ،وجٌ جذٖ قُّ ،ذٍٝ٤ش٠ ،
.1997
ٖحًٍٓ ،كٔٞوٓ ،ؼح٣ٝس ذٖ أذْ ٢ل٤حٕ ٝأٍْض ،ٚجٌُٔطرس ج٤ٓ٬ْ٩س ،ذٍٝ٤ش،
.1998٠
جُطرٍ ،١دمحم ذٖ ؾٍ ،ٍ٣ضحٌ٣م جُطرٍ ،١ضكو٤ن أذ ٞجُل َٟئذٍج ،ْ٤ٛوجٌ جُٔؼحٌف،
جُوحٍٛز ،و.٠.
ػِٓ ،٢ذٓحّ ،هحوز كطف ذ٬و جُٗحّ ٝجُؼٍجم ،وجٌ جُ٘لحتّ ،ذٍٝ٤ش.2012٠ ،
ِْٓٓ أذ ٞجُكٓ ٖ٤ذٖ قؿحؼ جُوٗ ١ٍ٤جُ٘ٓ٤حذٚ ،١ٌٞك٤ف ِْٓٓ ،ذ٤ص ج٧كٌحٌ
.1998٠
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ٌ وج،ٌٕٝحٛ ّ دمحم٬ُٓن ػرى ج٤ ضكو،ٖ٤لٚ هؼسٝ ،ٍْ ذٖ ُٓجقٛٗ ،١ٌجُٔ٘وح
.1990٠ ،شٍٝ٤ ذ،َ٤جُؿ
،شٍٝ٤ ذ،٢ِٔػ٧ ًٍٖس ج،٢ذٞؼو٤ُم ج٣ٌ ضح،ٍخ ذٖ ؾؼلٞؼو٣ ٢ أقٔى ذٖ أذ،٢ذٞؼو٤ُج
.2010٠
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