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Prof. Dr. Ekmeleddin İHSANOĞLU

İslâm Konferansı Teşkilâtı Genel Sekreteri

Muhterem başkan, değerli bilim adamları, muhterem hanımefendiler,
beyefendiler!
Dinimizin temel kaynağı Kur’ân‐ı Kerim’in vahyedilmeye başlamasının
1400. yıldönümünde düzenlenen bu önemli ve anlamlı toplantı vesilesiyle
sizleri selamlamaktan büyük şeref ve gurur duymaktayım.
Hicrî takvime göre üç ay içerisinde yeni bir yıla girecek olmamız, miladî
takvime göre ise üç aydan kısa bir süre içerisinde yirmi birinci yüzyılın ilk
on yıllık dilimini tamamlamış olacağız. Bu zamanda geçmişi tefekkür etmek,
teemmül etmek, geleceği tasarlamak bakımından çok önemlidir.
Bu muhasebe ve tefekkür tecrübesi ruhî arayışımızı güçlendirecek ve
yeni meselelerle karşı karşıya kalındığında bunların üstesinden gelmek için
kuvvetli bir başlangıç noktası oluşturacaktır. Aynı zamanda insanoğlunun iç
muhasebesine yardımcı olacaktır.
Kur’ân‐ı Kerim bütün insanlığa rehber olan ve her an ve ebediyen ge‐
çerli olacak rahmet yüklü ilahî mesajdır. Bu ilahî mesajın ve beraberinde
getirdiği değerler bütününün layıkıyla anlaşılması, hayata geçirilmesi ve
bütün toplum kesimleriyle paylaşılması düşüncesiyle Türkiye’de Diyanet
İşleri Başkanlığı’mızın 2010 yılını “Kur’ân Yılı” ilân etmesi tebriğe şayan bir
gelişme olmuştur.
İslâm Konferansı Teşkilatı olarak biz bu önemli girişimi destekleyerek
Dışişleri Bakanlığı’nın 18‐20 Eylül tarihinde İstanbul’da “Kur’ân‐ı Kerim’in
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Nüzûlünün 1400. Yılı” ismiyle uluslararası bir toplantı yapmıştır. Bugün ise
İslâmî İlimler Araştırma Vakfı (İSAV)’nın Milletlerarası Tartışmalı İlmî Top‐
lantı geleneğini “Vahyin Nüzûlünün 1400. Yılında Hz. Muhammed (s.a.v.)”
ismiyle sürdürecek olmasını tebrik etmek istiyorum.
Hayatını bilime ve İslâm’a hizmet etmeye hasreden değerli hocamız Ali
Özek Bey ve Türkiye’nin yanı sıra İslâm Âleminin muhtelif yerlerinden bu
toplantıya iştirak eden değerli ilim adamlarımıza teşekkürlerimi sunmak
istiyorum.
Muhterem hanımefendiler, beyefendiler! Hz. Peygamberimiz’in mûci‐
zesi yüce Kur’ân ebediyete kadar devam edecektir. Kur’ân âyetleri 23 sene‐
lik nebevî hayat boyunca ilahî mesajlar sûretinde peyderpey nâzil olmuştur.
Semavî kitapların sonuncusu olan Kur’ân‐ı Kerim insanlığa rabbimizin son
çağrısı, son mesajı ve biz kullarına da önemli bir emanetidir. Hatta gönder‐
diği kitaplardan yalnızca Kur’ân‐ı Kerim’i kıyamete kadar koruyacağını
taahhüt etmiştir. Bu sebeple bir harfi bile değişmeden yazıldığı ilk günden
bugüne kadar aynen kalan ve aslını koruyan tek ilahî kitap Kur’ân‐ı Ke‐
rim’dir.
İnsanları zulmetten nura çıkarmak için hayatının her safhası tesbit e‐
dilmiş, söz, fiil ve davranışları detaylarıyla birlikte kaydedilmiş ve günümü‐
ze kadar ulaştırılmış tek insan Peygamber Efendimiz olmuştur. Nasıl ki E‐
fendimiz, hizmetlerini kendi hayatında Kur’ân’dan ilham alarak yapmış ise
bugün de hedeflenmelidir.
Süleyman Çelebi bundan asırlar evvel kaleme aldığı ve günümüz
Türkçesiyle ismi “Kurtuluş vesilesi” olan Mevlid‐i Şerifin halkımız nazarın‐
da muteber olduğunu ve Osmanlı’nın hükm ü ferman olduğu coğrafyadaki
dillerin hemen hepsinde icra edildiği bilinmektedir.
Hepinize teşekkür eder toplantımızın verimli ve hayırlara vesile olma‐
sını temenni ederim.

AÇILIŞ KONUŞMALARI
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Hüseyin Avni MUTLU

İstanbul Valisi

İslâmî İlimler Araştırma Vakfı başkanı çok kıymetli Prof. Dr. Ali Özek,
değerli Yönetim Kurulu Üyeleri, çok kıymetli hocalarım, çok kıymetli ko‐
nuklar! Sizleri yüce Allah’ın selamıyla selamlıyorum.
Kırk yıldan bu yana İslâmî ilimleri araştırma noktasında birbirinden
güzel değerli çalışmalar yürüten vakfımızın başta değerli başkanını ve onun
mütevelli heyetini teşekkürlerimle yâd ve ilme katkılarından dolayı minnet‐
tarlığımızı ifade etmek istiyorum.
Bu toplantının gerçekten önemli olduğuna inanıyorum. Çünkü vahyin
getirmiş olduğu esasların tamamı bir hayat kitabıdır ve insan için de en de‐
ğerli olan da bu vahiydir. Biz biliyoruz ve inanıyoruz ki, hayat sadece bu
dünya için değil, öbür dünya için de vardır. Hayat her iki dünya için de
kıymetlidir. Dolayısıyla hem bu dünyanın hem de öbür dünyanın aziz ve
mübarek olması noktasında vahyin mesajlarını iyi anlamaya ve algılamaya
büyük ihtiyaç vardır. Yüce Allah’ın seçtiği İslâm dini, getirmiş olduğu pren‐
siplerle, kurallarla, âyetlerle insanlığın mutluluk ve huzuruna, dünya ve
ahiretine ışık olmak için 1400 yıl evvel yüce peygamberimiz vasıtasıyla bize
ulaştırıldı. Peygamberimiz 23 yıllık nübüvveti süresince bunu insanlığa ak‐
tarabilmek için rahmet peygamberi olarak bütün insanlığın kurtuluşuna
vesile olabilmek için en güzel şekilde yaşadı ve sünnetleriyle (söz, fiil ve
hareketleriyle) bunu gösterdi. Dolayısıyla hem Yüce Allah’ın emirleri hem
de Efendimizin sünneti hayatımızın kitabı oldu. “Allah’ın adıyla oku!” diye
başlayan bu emir ile birlikte bizim üzerimize farz olan husus, artık bu ilmi
tahsil etmektir. Elbetteki İslâm’ın insanlık için getirdiği en büyük değerler‐
den biri de barıştır, adalettir, haktır, hukuktur, hayattır; ama, bunun ilk emri
okudur. Yani ilimdir ve onu Allah’ın adıyla yapmaktır.
Toplantının
selamlıyorum.

başarılı

geçmesi

temennisiyle

hepinizi

hürmetle
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Prof. Dr. Ali ÖZEK

İslâmî İlimler Araştırma Vakfı Mütevelli Heyet Başkanı

Değerli Misafirler!
İslâmî İlimler Araştırma Vakfı’nın tertip ettiği bu 18’inci Milletlerarası
Tartışmalı İlmî Toplantısına hoş geldiniz. Yurtiçinden ve yurtdışından gelen
ilim adamlarına vakfımız adına hoş geldiniz diyor, toplantımızın başarılı
geçmesini Yüce Mevlâ’dan niyaz ediyorum.
İslâmî İlimler Araştırma Vakfı, bundan kırk sene önce 1970 yılında İs‐
tanbul’da kurulmuştur. İlim ve iş adamlarından oluşan 48 kurucu bir araya
gelerek bu vakfı kurmuşlardır. Bildiğim kadarıyla ilmî araştırmalar konu‐
sunda Türkiye’de ilk kurulan ilmî araştırma vakfıdır. Vakfımız şu anda
16’ncı Milletlerarası Tartışmalı İlmî Toplantısını yapmaktadır.
Vakfımızın bugüne kadar yaptığı Milletlerarası Tartışmalı İlmî Toplan‐
tılar şunlardır:
1‐ Tarihte ve Günümüzde Şiîlik,
2‐ Sünnetin Dindeki Yeri,
3‐ XV ve XVI. Asırları Türk Asrı Yapan Değerler,
4‐ Alevîler, Bektaşîler ve Nusayrîler,
5‐ İslâm ve Demokrasi,
6‐ Osmanlı Devleti’nde Din ve Vicdan Hürriyeti,
7‐ Modernleşme, İslâm Dünyası ve Türkiye,
8‐ Küreselleşme, İslâm Dünyası ve Türkiye,
9‐ XXI. Yüzyılda İslâm Dünyası ve Türkiye,
10‐ Tarihte ve Günümüzde Ehli Sünnet,
11‐ Günümüzde Aile,
12‐ Dinî Kurumlar ve Din Eğitimi,
13‐ İslâm Ülkelerinde Eğitim Meselesi,
14‐ Çağımızın Ahlâk Bunalımı ve Çözüm Arayışları,
15‐ Büyük Türk Bilgini Mâtürîdî ve Mâtürîdîlik.

AÇILIŞ KONUŞMALARI
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Vakfımız 2010 yılında 40 yaşına basmıştır. Bu sebeple vakfımızın kır‐
kıncı yılı ile vahyin nüzûlünün 1400. yılı bir hüsn‐ü tesadüf olarak birleşmiş‐
tir. Onun için biz bu yıl, hem vahyin nüzûlünün 1400. yılını hem de vakfı‐
mızın 40. yılını birlikte kutlama mutluğuna erişmiş bulunuyoruz.
Miladî takvime göre bundan tam 1400 yıl önce, 610 yılında, Mekke ya‐
kınlarındaki Cebel‐i Nûr Dağı’nda bulunan Hira Mağarası’nda inmeye baş‐
layan vahiy ile insanlık tarihinde yeni bir devir açılmıştır. Bu tarih o kadar
önemlidir ki, üç kutlu olay birlikte meydana gelmiştir:
Bunlardan birincisi; Hz. Muhammed Mustafa’nın Peygamberlik ve
risâletle müjdelenmesi olayıdır ki, böylece Araplar arasında yaygın olan,
“kimin peygamber olacağı sorusu ve beklentisi” sona ermiş, artık âhir za‐
man peygamberi belli olmuştur.
İkincisi; insanlığa hitap eden ve o tarihten itibaren de insanlık için tek
hidayet rehberi olan Kur’ân‐ı Azimüşşan inmeye başlamıştır.
Üçüncüsü; Allah tarafından gönderilmiş olan semavî dinlerin sonuncu‐
su İslâmiyet insanlık tarihinde yerini almıştır. İşte bu üç kutlu ve mutlu ola‐
yın başlamasının üzerinden tam 1400 yıl geçmiştir.
Ben burada konumuzla ilgili birkaç hususa temas edeceğim:
Şöyle bir dönüp geriye baktığımızda, Müslümanların İslâm’ın ilk asırla‐
rında ne kadar başarılı olduklarını görürüz. Bir de 19 ve 20. asırdaki Müs‐
lümanların durumlarına baktığımızda karşımıza çıkan manzaranın ne kadar
ürkütücü olduğunu görmemek mümkün değildir. Meselâ, Müslümanlar
hicrî birinci asrın sonuna geldiklerinde bilinen dünyanın büyük bir kısmını;
örneğin Bizans’ın güneyini, Çin ve Orta Asya kıyılarını, Kuzey Afrika ve
Endülüs’ü fethetmişlerdir. Hicrî ikinci asırda büyük ilmî gelişmeler ortaya
koymuşlar, hicrî yedinci asra yani Moğol istilasına kadar Müslümanlar, ilim
ve teknolojiyi geliştirmişlerdir. Bugün dünyada var olan ilim ve teknolojinin
temelini, o günün Müslümanları atmıştır. Daha sonraki devirlerde bu ilk 7
asırdaki gelişmesini devam ettirememiştir. Ancak miladî 17, 18 ve 19. asır‐
larda gerilemiştir. İlk asırlarda dünya ölçüsünde büyük gelişmeler kaydeden
Müslümanlar son asırlarda neden gerilediler? Bunun sorgulanması gerek‐
mez mi?
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Meselâ, miladî 17, 18 ve 19. asırlarda Müslümanlar mûsikîde, edebiyatta
ve tasavvufta büyük gelişmeler gösterdiği halde ilim, sanat ve teknoloji sa‐
hasında geri kalmışlar, buna mukabil Batı’daki devletler hızla ilerlemişler‐
dir. Bu geriliğe sebep olarak Müslümanların tembelliği, İslâm’ı yanlış uygu‐
lamaları, tasavvuf ve tarikatçılığa fazla meyletmeleri gösterilebilir. Bu menfi
tutumlar bugün bile Müslümanlar arasında hâlâ görülmektedir.
Bu sayılan sebepler sonunda Müslümanlar arasında cehalet ve işsizlik
artmış ve fakirlik yaygınlaşmıştır. 19 ve 20. asırlarda Müslüman ülkelerin
çoğu müstemleke hâline gelmiştir. Meselâ, Birinci Dünya Savaşı’ndan sonra
Türkiye, İran ve Afganistan’dan başka müstakil İslâm Devleti kalmamıştır.
20. asırda Müslümanlar, daha önceki devirlerde yanlış uyguladıkları İs‐
lâm’a sarılmak zorunda kalmışlar, tıpkı bir yatıra gidip yardım ister gibi
İslâm kelimesinden medet umarak her şeyin başına bir “İslâm” kelimesi
koymaya başlamışlardır. İslâm bir sıfattır. Hariçte vücudu yoktur. Sadece
zihinlerde mevcuttur. Eğer bir Müslüman fert varsa orada ancak İslâm var‐
dır. Farzedelim ki, yer yüzünde bir tek bile Müslüman kalmamış olsa bu
takdirde yeryüzünde İslâm yoktur. Zira sıfat mevsuf ile kāimdir. Mevsuf
yani Müslüman olmayınca İslâm da olmaz. Bu sebeple İslâm’ı dünyevî mü‐
esseselere ad olarak kullandığımız içindir ki, günümüz dünyasında İslâmî
fobia yani İslâm karşıtı düşünce yaygınlaşmıştır. Burada suç daha ziyade biz
Müslümanlardadır.
Tarih boyunca ecdadımız ne devletlere ne de medreselere İslâm adını
vermemiştir. Tarihte bir örneği bile yoktur. Çünkü Müslim’de geçe iki hadis‐
te Resulullah (s.a.v.) din adına insanları idare etmeyi yasaklamıştır. Hz. Ebû
Bekir de valilerine, komutanlarına ve âmillerine bir tamim göndererek “Bu‐
lunduğuz yerde insanları Allah, din adına değil kendi adınıza idare edin.
Din Allah’ındır. Onu idarenize karıştırmayın sonra insanlar bunu yanlış
anlar, hatalarınızı dine yüklerler” demiştir.
Emevîlerin ikinci yarısı ile Abbasîlerin ilk asırlarında yaşayan Müslü‐
manlar “İlim ve hikmet mü’minin/Müslümanın yitiğidir. Onu nerede bulursa alır”
hadis‐i şerifine uyarak eski Yunan, eski Mısır ve eski Hint’e âit ilim, felsefe
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ve teknoloji olarak ne varsa onların hepsini Arapçaya tercüme etmişler ve
onlardan faydalanmışlardır.
Bir de 17, 18 ve 19’ncu asırlarda yaşayan Müslümanlara bakalım! Röne‐
sans’tan sonra Avrupa’da gelişen ilim ve teknolojiyi almak şöyle dursun,
onların Müslümanlar tarafından alınıp kullanılmasına bile karşı çıkmışlar‐
dır. Bir de bunu din adına yaptıkları düşünülürse olayın ne kadar vahim
olduğu ortaya çıkar. Müslümanları bu noktaya getiren sebebin araştırılması
ve doğru olanın bulunması gerekir.
Vahyin nüzûlünün 1400’ncü yılında gerekli öz eleştirileri yaparak ken‐
dimize gelmemiz, inancımızın ve bize yol gösteren Peygamberimiz’in emir
ve tavsiyelerinden yararlanmamız gerekmektedir. Hepimiz biliyoruz ki,
Kur’ân’da Allah Teâlâ “Hiç bilenlerle bilmeyenler bir olur mu?…” buyurmuş‐
tur. Müslümanlar, ilim ve teknolojide geri kalınca, tabiî olarak Batılılarla
aynı seviyede olamamışlardır. “Allah kimseye haksızlık etmez, ancak insan‐
lar kendilerine haksızlık ederler..” âyetine göre Müslümanlar kendi hataları
yüzünden geri kalmışlardır. Bir de dönüp geriye bakarsak, İbn Sina’nın Şifa
adlı eseri, dört yüz sene Avrupa medreselerinde ders kitabı olarak okutul‐
muştur. Onun için Şifa’nın en güzel baskıları Avrupa’da yapılmıştır.
18 ve 19’ncu asırlarda Müslüman ülkelere baktığımızda Müslümanların
bir kısmının bilerek veya bilmeyerek yabancılarla işbirliği yaptıklarını görü‐
yoruz. Bundan kırk sene kadar önce bir kitap okumuştum. İngilizler Müs‐
lüman ülkelerde 5.000 kadar casus kullanmışlar, bunlardan 3.500 tanesi hoca
ve şeyh imiş. Şayet kitabın yazdığı doğru ise Müslümanların seviyesinin ne
kadar düştüğünü gösteriyor bu durum. Bunun sebebi bana göre İslâmî an‐
layıştaki düşüştür. Hâşâ huzurdan, o dönemde bir kısım Müslümanlar maa‐
lesef Müslümanlıktan ümidini kesmişlerdir. Yoksa bu kadar Müslüman’ın
gayr‐i müslim saflarında çalışması nasıl izah edilebilir?
Yurtdışından ve yurtiçinden gelerek toplantımıza katılan, bizi şereflen‐
diren sizlere tekrar tekrar teşekkür ediyor bu toplantının başarılı olmasını
Cenâb‐ı Allah’dan niyaz ediyorum.
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ﺑﺴﻢ ﺍﷲ ﺍﻟﺮﲪﻦ ﺍﻟﺮﺣﻴﻢ

ﺍﻟﻮﺣﻲ ﻭﻣﻌﺎﱂ ﻣﻦ ﺍﻷﺧﻼﻕ ﻭﺍﻟﻘﻴﻢ ﻟﺮﺳﻮﻝ ﺍﷲ ﺻﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ
ﻭﺳﻠﻢ ﰲ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﻭﺍﻟﺴﲑﺓ ﺍﻟﻨﺒﻮﻳﺔ
ﺩ .ﻣﺤﻤﺪ ﺧﺮﺷﺎﰲ

ﺑﺎﺩﺉ ﺫﻱ ﺑﺪﺀ ﺃﺗﻘﺪﻡ ﺑﺎﻟﺸﻜﺮ ﺍﳉﺰﻳﻞ ﻟﺴﺎﺋﺮ ﺍﻟﻔﻌﺎﻟﻴﺎﺕ ﺍﻟﱵ ﺃﺷﺮﻓﺖ ﻭ ﻛﺬﺍ ﺍﻟﱵ
ﺳﺎﳘﺖ ﰲ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻫﺬﺍ ﺍﳌﺆﲤﺮ ﺍﻟﺪﻭﱄ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ ﻭﺍﳍﺎﻡ ﲟﻨﺎﺳﺒﺔ ﻣﺮﻭﺭ ﺃﺭﺑﻌﺔ ﻋﺸﺮ ﻗﺮﻧﺎ
ﻋﻠﻰ ﻧـﺰﻭﻝ ﺍﻟﻮﺣﻲ ﻋﻠﻰ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﷲ ﺻﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ؛ ﻓﺎﻟﺬﻛﺮﻯ ﺫﺍﺕ ﺎﺀ
ﻭﻋﻄﺎﺀ ،ﻭﺍﻟﺒﻠﺪ ﺫﻭ ﺃﳎﺎﺩ ﻭﺃﺻﺎﻟﺔ ،ﻭﺫﻭ ﻛﺮﻡ ﻭﺿﻴﺎﻓﺔ ،ﻭﺍﳌﻨﺎﺳﺒﺔ ﲢﻴﻲ ﰲ ﺍﻟﻨﻔﻮﺱ
ﻋﻈﻤﺔ ﺍﻟﻮﺣﻲ ﻭﻗﺪﺍﺳﺘﻪ ،ﻭﻫﺬﺍ ﻭﺫﺍﻙ ﻳﻨﻢ ﻋﻦ ﺣﺐ ﳌﻦ ﻧـﺰﻝ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﻮﺣﻲ ﻭﺷﺮﻓﻪ ﺍﷲ
ﺬﻩ ﺍﳌﺮﺗﺒﺔ ﺍﻟﺴﻨﻴﺔ.
ﻣﻘﺪﻣﺔ :
ﺇﻥ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺮﻳﺪ ﺃﻥ ﻳﺘﺤﺪﺙ ﻋﻦ ﺳﲑﺓ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﷲ ﺻﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﺑﺎﳌﻌﲎ
ﺍﻟﻮﺍﺳﻊ ﻟﻠﺴﲑﺓ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﻛﺘﺎﺏ ﺍﷲ ﻋﺰ ﻭﺟﻞ ﻭﺳﻨﺔ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺼﻼﺓ ﻭﺍﻟﺴﻼﻡ

)VAHYİN NÜZÛLÜNÜN 1400. YILINDA HZ. MUHAMMED (S.A.V.

18

ﻻ ﳝﻜﻦ ﺃﻥ ﳛﻴﻂ ﲜﻮﺍﻧﺐ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺴﲑﺓ ﺍﻟﻌﻄﺮﺓ ﰲ ﺣﻴﺎﺓ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺮﺳﻮﻝ ﺍﻟﻜﺮﱘ؛ ﻷﻣﻮﺭ
ﻋﺪﺓ :
ﻣﻨﻬﺎ :
ﺃﻧﻪ ﺳﻴﺘﻌﺎﻣﻞ ﰲ ﺍﺳﺘﺨﺮﺍﺝ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺴﲑﺓ ﻣﻦ ﻛﺘﺎﺏ ﺍﷲ ﻋﺰ ﻭﺟﻞ ،ﻭﻣﻦ
ﻋﻤﻮﻡ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﻟﻨﺒﻮﻳﺔ ﺍﻟﺼﺤﻴﺤﺔ.
ﺳﲑﺓ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﷲ ﺻﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﺑﺪﻻﻟﺘﻬﺎ ﺍﻟﻮﺍﺳﻌﺔ ﰲ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﻭﺍﻟﺴﻨﺔ ﺫﺍﺕ
ﺟﻮﺍﻧﺐ ﻣﺘﻌﺪﺩﺓ ،ﻭﻻ ﳝﻜﻦ ﺇﺣﺼﺎﺅﻫﺎ.
ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﻭﺣﻲ ﺍﷲ ﺍﳌﻨـﺰﻝ ﻋﻠﻰ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﷲ ﳏﻤﺪ ﺻﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ،ﻭﻣﻌﲎ
ﺫﻟﻚ ﺃﻥ ﺣﻴﺰ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺴﲑﺓ ﻻ ﻳﻨﺤﺼﺮ ﰲ ﺍﻵﻳﺎﺕ ﺍﻟﱵ ﻳﺬﹾﻛﺮ ﻓﻴﻬﺎ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﷲ ﺻﻠﻰ ﺍﷲ
ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﺑﻀﻤﲑ ﺍﳋﻄﺎﺏ ﺃﻭ ﺑﻀﻤﲑ ﺍﻟﻐﻴﺒﺔ ﺃﻭ ﺑﺎﲰﻪ ،ﻓﺎﻷﻣﺮ ﺃﻭﺳﻊ ﻣﻦ ﺫﻟﻚ ﺑﻜﺜﲑ.
ﻓﺎﳌﻜﻲ ﻭﺍﳌﺪﱐ ﻣﻦ ﻛﺘﺎﺏ ﺍﷲ ﻋﺰ ﻭﺟﻞ ﻟﻪ ﻋﻼﻗﺔ ﺑﺪﻋﻮﺓ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﷲ ﺻﻠﻰ ﺍﷲ
ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﰲ ﻣﻜﺔ ،ﻭﺍﳌﺪﱐ ﻟﻪ ﻋﻼﻗﺔ ﺑﺪﻋﻮﺓ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﷲ ﺻﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ
ﺑﺎﳌﺪﻳﻨﺔ ،ﺃﻭ ﺇﻥ ﺷﺌﺖ ﻗﻠﺖ  :ﻓﻤﺎ ﻧـﺰﻝ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﻗﺒﻞ ﻫﺠﺮﺓ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﷲ ﺻﻠﻰ ﺍﷲ
ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﺇﱃ ﺍﳌﺪﻳﻨﺔ ﻓﻬﻮ ﻣﻜﻲ ،ﻭﻣﺎ ﻧـﺰﻝ ﺑﻌﺪ ﻫﺠﺮﺗﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺼﻼﺓ ﻭﺍﻟﺴﻼﻡ؛ ﻓﻬﻮ
ﻣﺪﱐ.
ﻭﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﻋﻤﻮﻣﺎ ﻳﻨﻘﺴﻢ ﺇﱃ ﻗﺴﻤﲔ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﺃﺳﺒﺎﺏ ﺍﻟﻨـﺰﻭﻝ ﻭﻋﺪﻣﻬﺎ ،ﻭﻫﺬﻩ
ﺍﻷﺳﺒﺎﺏ ﺟﺰﺀ ﻻ ﻳﺘﺠﺰﺃ ﻣﻦ ﺍﻷﺣﻮﺍﻝ ﺍﶈﻴﻄﺔ ﺑﺮﺳﻮﻝ ﺍﷲ ﺻﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ
ﻭﻗﻮﻣﻪ ...ﻭﺳﲑﺗﻪ.
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ﺍﻟﻮﺣﻲ ﻭﻣﻌﺎﱂ ﻣﻦ ﺍﻷﺧﻼﻕ ﻭﺍﻟﻘﻴﻢ ﻟﺮﺳﻮﻝ ﺍﷲ ﺻﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﰲ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﻭﺍﻟﺴﲑﺓ ﺍﻟﻨﺒﻮﻳﺔ

ﻭﺣﱴ ﻣﺎ ﻧـﺰﻝ ﺍﺑﺘﺪﺍﺀ ﺩﻭﻥ ﺳﺒﺐ ﻫﻮ ﺍﻵﺧﺮ ﻳِﺒِﲔ ﻋﻦ ﺣﺎﺟﺔ ﺍﻷﻣﺔ ﳍﺬﺍ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻊ
ﻟﻌﻠﻢ ﺍﷲ ﺍﻟﻮﺍﺳﻊ ﻭﺇﺣﺎﻃﺘﻪ ﲟﺎ ﻓﻴﻪ ﺍﳋﲑ ﻭﺍﻟﺼﻼﺡ ﳍﺬﺍ ﺍﻟﻨﱯ ﺍﻟﻜﺮﱘ ﻭﻷﻣﺘﻪ ﻭﻟﻺﻧﺴﺎﻧﻴﺔ
ﲨﻌﺎﺀ.
ﻭﺍﳋﻼﺻﺔ ﺃﻥ ﺣﻴﺎﺓ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﷲ ﺻﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﻭﺳﲑﺗﻪ ﺍﻟﻌﻄﺮﺓ ﰲ ﻛﺘﺎﺏ
ﺍﷲ ﻭﺳﻨﺘﻪ ﺍﳌﻨﻴﻔﺔ ﻻ ﺗﻮﺟﺪ ﺁﻳﺔ ﻣﻦ ﻛﺘﺎﺏ ﺍﷲ ﺇﻻ ﻭﳍﺎ ﺃﺛﺮ ﰲ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻨﻔﺲ ﺍﻟﺰﻛﻴﺔ
ﺗﻄﺒﻌﻬﺎ ﺑﻄﺎﺑﻌﻬﺎ ﺳﻮﺍﺀ ﻛﺎﻧﺖ ﺃﻣﺮﺍ ﺃﻭ ﻴﺎ ،ﺃﻭ ﻣﺪﺣﺎ ﺃﻭ ﺫﻣﺎ ،ﺃﻭ ﺧﱪﺍ ﺃﻡ ﺇﻧﺸﺎﺀ...
ﰒ ﻻ ﻳﻮﺟﺪ ﺣﺪﻳﺚ ﻣﻦ ﺃﺣﺎﺩﻳﺚ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﷲ ﺻﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﻓﻴﻤﺎ ﺻﺢ ﻋﻨﻪ
ﺇﻻ ﻭﻫﻮ ﻣﺘﻨﺎﻭﻝ ﻟﻘﺴﻢ ﻣﻦ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺴﲑﺓ ﺍﻟﻌﻄﺮﺓ.
ﻓﺴﲑﺓ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﷲ ﻫﻲ ﺍﻷﳕﻮﺫﺝ ﺍﻟﺘﻄﺒﻴﻘﻲ ﺍﻷﻣﺜﻞ ﳍﺬﻩ ﺍﻷﻭﺍﻣﺮ ﺍﻟﻮﺍﺭﺩﺓ ﰲ ﻛﺘﺎﺏ
ﺍﷲ ،ﻭﺇﺫﺍ ﻛﺎﻧﺖ ﺍﻵﻳﺔ ﻧﺎﻫﻴﺔ ﻋﻦ ﻓﻌﻞ ﻣﻦ ﺍﻷﻓﻌﺎﻝ ﺭﺃﻳﺖ ﺍﻻﺳﺘﺠﺎﺑﺔ ﻣﻦ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﷲ
ﺻﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﳌﺪﻟﻮﻝ ﳍﺬﺍ ﺍﻟﻨﻬﻲ ﰲ ﻃﺎﻋﺔ ﺗﺎﻣﺔ ﻭﻭﻗﻮﻑ ﻋﻨﺪ ﺣﺪﻭﺩ ﺍﷲ.
ﻭﺃﺣﺪﺍﺙ ﺍﳊﻴﺎﺓ ﰲ ﳎﺘﻤﻊ ﻳﺴﻮﺩﻩ ﺍﻟﺼﺮﺍﻉ ﺑﲔ ﺍﳊﻖ ﻭﺍﻟﺒﺎﻃﻞ ﻣﻠﻴﺌﺔ ﺑﺎﻟﺘﺤﺪﻳﺎﺕ،
ﻭﻓﻴﻬﺎ ﻛﻠﻬﺎ ﺗﻔﺎﻋﻞ ﻣﻦ ﻧ ﹾﻔ ِ
ﺲ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﷲ ﺻﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﻣﻊ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺘﺤﺪﻳﺎﺕ،
ﻭﻣﻨـﺰ ﹸﻝ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻮﺣﻲ ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ ﻻ ﻳﺘﺮﻙ ﺭﺳﻮﻟﹶﻪ ﻭﺣﺪﻩ ﻳﺼﺎﺭﻉ ﺍﻟ ﹶﻜﻔﹶﺮﺓ ﻭﺍﳌﺸﺮﻛﲔ ،ﺑﻞ
ﻳ ﻤﺪﻩ ﲟﺪﺩﻩ ﻭﻋﻮﻧﻪ ﻭﻳﺴﺪﺩ ﺧﻄﺎﻩ ﻭﻳﺜﺒﺖ ﻓﺆﺍﺩﻩ.
ﺍﻟﺮﺳﻮﻝ ﺻﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﻭﺍﻟﻮﺣﻲ :
ﺛﻘﻞ ﺍﻟﻮﺣﻲ ﻭﺷﺪﺗﻪ ﻋﻠﻰ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﷲ ﺻﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﻋﻨﺪ ﻧـﺰﻭﻟﻪ :
ﺷﺎﺀ ﺍﷲ ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ ﻭﺗﻌﺎﱃ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﻟﻮﺣﻲ ﺍﳌﻨـﺰﻝ ﻋﻠﻰ ﺭﺳﻞ ﺍﷲ ﺫﺍ ﻃﺒﻴﻌﺔ
ﺧﺎﺻﺔ ،ﻭﺃﻥ ﺗﻜﻮﻥ ﺃﺣﻮﺍﻝ ﻣﺼﺎﺣﺒﺔ ﻟﻨـﺰﻭﻟﻪ ﻋﻠﻰ ﻗﻠﻮﺏ ﺍﳌﺼﻄﻔﲔ ﺍﻷﺧﻴﺎﺭ ﻣﻦ ﻋﺒﺎﺩ
ﺍﷲ؛ ﻭﻫﺬﺍ ﳏﻤﺪ ﺻﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﻟﻴﺲ ﺑﺪﻋﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﺮﺳﻞ ،ﻭﻗﺪ ﺃﺧﱪﻧﺎ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ
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ﺑﺒﻌﺾ ﻫﺬﻩ ﺍﻷﺣﻮﺍﻝ ﺍﻟﱵ ﻛﺎﻧﺖ ﺗﺼﺎﺣﺐ ﺗﻨـﺰﻝ ﺍﻟﻮﺣﻲ ﻋﻠﻰ ﺭﺳﻮﻟﻪ ﺻﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ
ﻭﺳﻠﻢ ،ﻭﺟﺎﺀﺕ ﺍﻷﺧﺒﺎﺭ ﻣﻦ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﻟﺼﺤﻴﺤﺔ ﻭﺍﻟﺴﲑﺓ ﺍﻟﻌﻄﺮﺓ ﲟﺎ ﻳِﺘﻢ ﻣﻌﺎﱂ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺜﻘﻞ
ﻭﻫﺬﻩ ﺍﻟﺸﺪﺓ ﻋﻨﺪ ﺍﻟﺘﻠﻘﻲ؛ ﻭﻫﺬﺍ ﺑﻌﺾ ﺫﻟﻚ :
ﺭﻭﻯ ﺍﻹﻣﺎﻡ ﺍﻟﺒﺨﺎﺭﻱ ﰲ ﺻﺤﻴﺤﻪ ﻋﻦ ﻋﺎﺋﺸﺔ ﺃﻡ ﺍﳌﺆﻣﻨﲔ ﺭﺿﻲ ﺍﷲ ﻋﻨﻬﺎ ﺃﺎ
ﺉ ﺑﻪ ﺭﺳﻮ ﹸﻝ ﺍﷲ ﺻﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﻣﻦ ﺍﻟﻮﺣﻲ ﺍﻟﺮﺅﻳﺎ ﺍﻟﺼﺎﳊﺔ
ﻗﺎﻟﺖ) :١ﺃﻭﻝ ﻣﺎ ﺑِ ﺪ 
ﺐ ﺇﻟﻴﻪ ﺍﳋﹶﻼﺀ،
ﰲ ﺍﻟﻨﻮﻡ ،ﻓﻜﺎﻥ ﻻ ﻳﺮﻯ ﺭﺅﻳﺎ ﺇﻻ ﺟﺎﺀﺕ ﻣﺜﻞ ﻓﻠﻖ ﺍﻟﺼﺒﺢ .ﰒ ﺣﺒ 
ﻭﻛﺎﻥ ﳜﻠﻮ ﺑﻐﺎﺭ ﺣﺮﺍﺀ ،ﻓﻴﺘﺤﻨﺚ ﻓﻴﻪ  -ﻭﻫﻮ ﺍﻟﺘﻌﺒﺪ  -ﺍﻟﻠﻴﺎﱄ ﺫﻭﺍﺕ ﺍﻟﻌﺪﺩ ،ﻗﺒﻞ ﺃﻥ
ﻳﻨـﺰﻉ ﺇﱃ ﺃﻫﻠﻪ ﻭﻳﺘﺰﻭﺩ ﻟﺬﻟﻚ ،ﰒ ﻳﺮﺟﻊ ﺇﱃ ﺧﺪﳚﺔ ﻓﻴﺘﺰﻭﺩ ﳌﺜﻠﻬﺎ ،ﺣﱴ ﺟﺎﺀﻩ ﺍﳊﻖ
ﻭﻫﻮ ﰲ ﻏﺎﺭ ﺣﺮﺍﺀ ،ﻓﺠﺎﺀﻩ ﺍ ﹶﳌﹶﻠﻚ: 
ﻓﻘﺎﻝ  :ﺍﻗﺮﺃ.
ﻗﺎﻝ " :ﻣﺎ ﺃﻧﺎ ﺑﻘﺎﺭﺉ.
ﻗﺎﻝ  :ﻓﺄﺧﺬﱐ؛ ﻓﻐﻄﲏ ﺣﱴ ﺑﻠﻎ ﻣﲏ ﺍﳉﻬﺪ ،ﰒ ﺃﺭﺳﻠﲏ ﻓﻘﺎﻝ  :ﺍﻗﺮﺃ.
ﻗﻠﺖ " :ﻣﺎ ﺃﻧﺎ ﺑﻘﺎﺭﺉ" .ﻓﺄﺧﺬﱐ؛ ﻓﻐﻄﲏ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﺣﱴ ﺑﻠﻎ ﻣﲏ ﺍﳉﻬﺪ ،ﰒ ﺃﺭﺳﻠﲏ

ﻓﻘﺎﻝ  :ﺍﻗﺮﺃ.

ﻓﻘﻠﺖ :ﻣﺎ ﺃﻧﺎ ﺑﻘﺎﺭﺉ .ﻓﺄﺧﺬﱐ؛ ﻓﻐﻄﲏ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ،ﰒ ﺃﺭﺳﻠﲏ ﻓﻘﺎﻝ } :ﺍ ﹾﻗ ﺮﹾﺃ ﺑِﺎ ﺳ ِﻢ

ﻚ ﺍﹾﻟﹶﺄ ﹾﻛ ﺮﻡ{(٣) 
ﻚ ﺍﱠﻟﺬِﻱ ﺧﹶﻠ ﻖ ) (١ﺧﹶﻠ ﻖ ﺍﹾﻟِﺈﻧﺴﺎ ﹶﻥ ِﻣ ﻦ ﻋﹶﻠ ٍﻖ ) (٢ﺍ ﹾﻗ ﺮﹾﺃ ﻭ ﺭﺑ 
ﺭﺑ 
]ﺍﻟﻌﻠﻖ.[٣-١:

1

ﻓﺘﺢ ﺍﻟﺒﺎﺭﻱ ﻣﻊ ﻣﱳ ﺍﻟﺒﺨﺎﺭﻱ ﻛﺎﻣﻼ ﺍﺑﻦ ﺣﺠﺮ ] [٢٢/ ١ﺡ.٣:
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ﻓﺮﺟﻊ ﺎ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﷲ ﺻﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﻳﺮﺟﻒ ﻓﺆﺍﺩﻩ ،ﻓﺪﺧﻞ ﻋﻠﻰ ﺯﻭﺟﻪ

ﺧﺪﳚﺔ ﺑﻨﺖ ﺧﻮﻳﻠﺪ ﺭﺿﻲ ﺍﷲ ﻋﻨﻬﺎ.
ﻓﻘﺎﻝ" :ﺯﻣﻠﻮﱐ ﺯﻣﻠﻮﱐ" .

ﻓﺰﻣﻠﻮﻩ ﺣﱴ ﺫﻫﺐ ﻋﻨﻪ ﺍﻟﺮﻭﻉ.
ﻓﻘﺎﻝ ﳋﺪﳚﺔ ﻭﺃﺧﱪﻫﺎ ﺍﳋﱪ " :ﻟﻘﺪ ﺧﺸﻴﺖ ﻋﻠﻰ ﻧﻔﺴﻲ" .
ﻓﻘﺎﻟﺖ ﺧﺪﳚﺔ  :ﻛﻼ ﻭﺍﷲ ﻣﺎ ﳜﺰﻳﻚ ﺍﷲ ﺃﺑﺪﺍ ،ﺇﻧﻚ ﻟﺘﺼﻞ ﺍﻟﺮﺣﻢ ،ﻭﲢﻤﻞ
ﺍﻟﻜﻞ ،ﻭﺗﻜﺴﺐ ﺍﳌﻌﺪﻭﻡ ،ﻭﺗ ﹾﻘﺮِﻱ ﺍﻟﻀﻴﻒ ،ﻭﺗِ ﻌﲔ ﻋﻠﻰ ﻧﻮﺍﺋﺐ ﺍﳊﻖ.
ﻓﺎﻧﻄﻠﻘﺖ ﺑﻪ ﺧﺪﳚﺔ ﺣﱴ ﺃﺗﺖ ﺑﻪ ﻭﺭﻗﺔ ﺑﻦ ﻧﻮﻓﻞ ﺑﻦ ﺃﺳﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻌﺰﻯ  -ﺍﺑﻦ
ﻋﻢ ﺧﺪﳚﺔ  -ﻭﻛﺎﻥ ﺍﻣﺮﺃ ﻗﺪ ﺗﻨﺼﺮ ﰲ ﺍﳉﺎﻫﻠﻴﺔ ،ﻭﻛﺎﻥ ﻳﻜﺘﺐ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﺍﻟﻌﱪﺍﱐ،
ﻓﻴﻜﺘﺐ ﻣﻦ ﺍﻹﳒﻴﻞ ﺑﺎﻟﻌﱪﺍﻧﻴﺔ ﻣﺎ ﺷﺎﺀ ﺍﷲ ﺃﻥ ﻳﻜﺘﺐ ،ﻭﻛﺎﻥ ﺷﻴﺨﺎ ﻛﺒﲑﺍ ﻗﺪ ﻋ ِﻤ ﻲ.
ﻓﻘﺎﻟﺖ ﻟﻪ ﺧﺪﳚﺔ  :ﻳﺎ ﺍﺑﻦ ﻋﻢ ﺍﲰﻊ ﻣﻦ ﺍﺑﻦ ﺃﺧﻴﻚ.
ﻓﻘﺎﻝ ﻟﻪ ﻭﺭﻗﺔ  :ﻳﺎ ﺍﺑﻦ ﺃﺧﻲ ﻣﺎﺫﺍ ﺗﺮﻯ؟
ﻓﺄﺧﱪﻩ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﷲ ﺻﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﺧﱪ ﻣﺎ ﺭﺃﻯ.
ﻓﻘﺎﻝ ﻟﻪ ﻭﺭﻗﺔ  :ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻨﺎﻣﻮﺱ ﺍﻟﺬﻱ ﻧـ ﺰ ﹶﻝ ﺍﷲ ﻋﻠﻰ ﻣﻮﺳﻰ ،ﻳﺎ ﻟﻴﺘﲏ ﻓﻴﻬﺎ ﺟﺬﻋﺎ،
ﻟﻴﺘﲏ ﺃﻛﻮﻥ ﺣﻴﺎ ﺇﺫ ﳜﺮﺟﻚ ﻗﻮﻣﻚ.
ﻓﻘﺎﻝ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﷲ ﺻﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ " :ﺃﻭﳐﺮﺟﻲ ﻫﻢ؟
ﻗﺎﻝ :ﻧﻌﻢ ،ﱂ ﻳﺄﺕ ﺭﺟﻞ ﻗﻂ ﲟﺜﻞ ﻣﺎ ﺟﺌﺖ ﺑﻪ ﺇﻻ ﻋﻮﺩﻱ ،ﻭﺇﻥ ﻳﺪﺭﻛﲏ ﻳﻮﻣﻚ

ﺃﻧﺼﺮﻙ ﻧﺼﺮﺍ ﻣﺆﺯﺭﺍ.

ﰒ ﱂ ﻳﻨﺸﺐ ﻭﺭﻗﺔ ﺃﻥ ﺗﻮﰲ ﻭﻓﺘﺮ ﺍﻟﻮﺣﻲ(.
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ﻭﰲ ﻫﺬﺍ ﺍﳊﺪﻳﺚ ﺃﻣﻮﺭ ﻛﻠﻬﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﺸﺪﺓ ﲟﻜﺎﻥ :
ﺟﱪﻳﻞ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺴﻼﻡ ﻳﻔﺠﺄ ﳏﻤﺪﺍ ﺻﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ  :ﻷﻧﻪ ﱂ ﻳﻜﻦ ﻣﺘﻮﻗﻌﺎ ﺃﻥ
ﻳﺄﺗﻴﻪ ﻣﻠﻚ.
ﺤﺒﺲ ﻣﻌﻪ ﺍﻟﻨﻔﺲ ،ﺑﺪﻟﻴﻞ
ﻏﻄﻪ ﺛﻼﺙ ﻣﺮﺍﺕ  :ﻭﺍﻟﻐﻂ ﻫﻮ ﺍﻟﻀﻢ ﺍﻟﺸﺪﻳﺪ ﺍﻟﺬﻱ ﻳ 
ﻗﻮﻟﻪ ﺻﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ " :ﺣﱴ ﺑﻠﻎ ﻣﲏ ﺍﳉﻬﺪ".
ﳏﻤﺪ ﺻﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﱂ ﻳﺴﺒﻖ ﻟﻪ ﻗﺮﺍﺀﺓ ﻭﻻ ﻛﺘﺎﺑﺔ؛ ﻓﻬﻮ ﺃﻣﻲ ،ﰒ ﺇﻥ ﻫﺬﺍ
ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻐﻄﻪ ﻳﻄﻠﺐ ﻣﻨﻪ ﺍﻟﻘﺮﺍﺀﺓ ،ﻓﻜﻴﻒ ﻳﻘﺮﺃ ﻣﻊ ﺃﻣﻴﺘﻪ؟
ﻭﻳﻨـﺰ ﹸﻝ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻵﻳﺎﺕ ﺍﻷﻭﻝ ﻣﻦ ﺳﻮﺭﺓ ﺍﻟﻌﻠﻖ  :ﺍﻗﺮﺃ ...ﻓﲑﺟﻊ ﺎ ﳏﻤﺪ ﺻﻠﻰ
ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﻭﻗﻠﺒﻪ ﻳﺮﺟﻒ.
ﺗﺼﻴﺒﻪ ﺻﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﻗﹸﺸﻌﺮﻳﺮﺓ ﻣﻦ ﺍﻟﱪﺩ ،ﺃﻭ ﺇﻥ ﺷﺌﺖ ﻗﻠﺖ  :ﲪﻰ ﺑﺎﺭﺩﺓ؛
ﻓﻴﻄﻠﺐ ﺭﺳﻮ ﹸﻝ ﺍﷲ ﺻﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﻣﻦ ﺯﻭﺟﻪ ﺧﺪﳚﺔ ﺃﻥ ﺗﺰﻣﻠﻪ.
ﻚ ﹶﻗ ﻮﻟﹰﺎ ﹶﺛﻘِﻴﻠﹰﺎ )] {(٥ﺍﳌﺰﻣﻞ.[٥ :
ﻭﻗﺎﻝ ﺗﻌﺎﱃ ِ} :ﺇﻧﺎ ﺳﻨ ﹾﻠﻘِﻲ ﻋﹶﻠﻴ 

ﻗﺎﻝ ﺻﺎﺣﺐ ﺃﺿﻮﺍﺀ ﺍﻟﺒﻴﺎﻥ  ) :ﻣ ﻌﻠﹸﻮ ﻡ ﹶﺃﻥﱠ ﺍﹾﻟ ﹶﻘ ﻮ ﹶﻝ ﻫﻨﺎ ﻫ ﻮ ﺍﹾﻟ ﹸﻘﺮﺁ ﹸﻥ ﹶﻛﻤﺎ ﻗﹶﺎ ﹶﻝ
ﺗﻌﺎﻟﹶﻰ ِ} :ﺇﻧ ﻪ ﹶﻟ ﹶﻘ ﻮﻝﹸ ﺭﺳﻮ ٍﻝ ﹶﻛ ِﺮ ٍﱘ )] {(٤٠ﺍﳊﺎﻗﺔ [٤٠ :ﻭﹶﻗ ﻮﻟﹸﻪ } : ﻭﹶﻟ ﹶﻘ ﺪ
ﺻ ﹾﻠﻨﺎ ﹶﻟﻬﻢ ﺍﹾﻟ ﹶﻘ ﻮ ﹶﻝ ﹶﻟ ﻌﻠﱠﻬ ﻢ ﻳﺘ ﹶﺬ ﱠﻛﺮﻭ ﹶﻥ )] {(٥١ﺍﻟﻘﺼﺺ.[٥١ :
ﻭ 
ﺼ ﹲﻞ )] {(١٣ﺍﻟﻄﺎﺭﻕ ، [١٣:ﻭﹶﻗ ﻮﻟﹸﻪ } : ﻭ ﻣ ﻦ
ﻭﹶﻗ ﻮﻟﹸﻪِ} : ﺇﻧ ﻪ ﹶﻟ ﹶﻘ ﻮ ﹲﻝ ﹶﻓ 
ﺕ.
ﻚ ِﻣ ﻦ ﺍﻟﹾﺂﻳﺎ ِ
ﺤﻮ ﹶﺫِﻟ 
ﺻ ﺪﻕِ ﻣ ﻦ ﺍﻟﻠﱠ ِﻪ ﻗِﻴﻠﹰﺎ )] {(١٢٢ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ، [١٢٢ :ﻭﻧ 
ﹶﺃ 
ﻚ ﹶﻗ ﻮﻟﹰﺎ ﹶﺛﻘِﻴﻠﹰﺎ{ ﹶﺃﻥﱠ ِﺛ ﹶﻘﹶﻠﻪ ﻣﺘ ﻌﱢﻠ ﻖ ﺍﺑِﺘﺪﺍ ًﺀ ﺑِﺎﻟ ﺮﺳﻮ ِﻝ
ﻭﹶﺃ ﺷ ﻌ ﺮ ﹶﻗ ﻮﻟﹸﻪِ} :ﺇﻧﺎ ﺳﻨ ﹾﻠﻘِﻲ ﻋﹶﻠﻴ 

ﻚ{.
ﷲ ﻋﹶﻠﻴ ِﻪ ﻭ ﺳﻠﱠ ﻢ ِﻟ ﹶﻘ ﻮِﻟ ِﻪ ﹶﻗﺒﹶﻠﻪِ} :ﺇﻧﺎ ﺳﻨ ﹾﻠﻘِﻲ ﻋ ﹶﻠ ﻴ 
ﺻﻠﱠﻰ ﺍ ُ
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ﷲ ﻋﹶﻠﻴ ِﻪ ﻭ ﺳﻠﱠ ﻢِ» :ﺇﺫﹶﺍ ﻧـ ﺰ ﹶﻝ ﻋﹶﻠﻴ ِﻪ ﺍﹾﻟ ﻮ ﺣ ﻲ
ﺻﻠﱠﻰ ﺍ ُ
ﺱ :ﻛﹶﺎ ﹶﻥ ﺭﺳﻮ ﹸﻝ ﺍﻟﻠﱠ ِﻪ 
ﻗﹶﺎ ﹶﻝ ﺍﺑ ﻦ ﻋﺒﺎ ٍ
ﹶﺛﻘﹸ ﹶﻞ ﻋﹶﻠﻴ ِﻪ ﻭﺗ ﺮﺑ ﺪ ﹶﻟﻪِ ﺟ ﹾﻠﺪﻩ«
ﺸ ﻌﺮِﻳ ﺮ ِﺓ(
ﻱ ﺗ ﻐﻴ ﺮ ِﺑ ِﻤﹾﺜ ِﻞ ﺍﹾﻟ ﹸﻘ 
)ﹶﺃ 
ﺼﻢ ﻋﻨﻪ
ﺸﺪِﻳ ِﺪ ﺍﹾﻟﺒ ﺮ ِﺩ ﹶﻓﻴ ﹾﻔ ِ
ﻭﻗﹶﺎﻟﹶﺖ ﻋﺎِﺋﺸﺔ » :ﺭﺃﹶﻳﺘ ﻪ ﻳﻨـ ِﺰﻝﹸ ﻋﹶﻠﻴ ِﻪ ﺍﹾﻟ ﻮ ﺣ ﻲ ﻓِﻲ ﺍﹾﻟﻴ ﻮ ِﻡ ﺍﻟ 
ﺾ ﻋ ﺮﻗﹰﺎ«
ﻭِﺇﻥﱠ ﺟﺒِﻴﻨ ﻪ ِﻟﻴ ﺮﹶﻓ 
ﻭﺍﹾﻟ ﹶﻘ ﻮ ﹸﻝ ﺍﻟﺜﻘِﻴ ﹸﻞ ﻫ ﻮ ﺍﹾﻟ ﹸﻘﺮﺁ ﹸﻥ ﻭِﺇﹾﻟﻘﹶﺎ ﺅ ﻩ ﻋﹶﻠﻴ ِﻪِ :ﺇﺑﻠﹶﺎ ﹸﻏ ﻪ ﹶﻟﻪِ ﺑ ﹶﻄﺮِﻳ ِﻖ ﺍﹾﻟ ﻮ ﺣ ِﻲ ِﺑﻮﺍ ِﺳ ﹶﻄ ِﺔ
ﻚ.
ﺍﹾﻟ ﻤﹶﻠ ِ
ﺽ ﻭ ﹶﻃ ﺮﺣﻪ ﻭﻳﻘﹶﺎ ﹸﻝ :ﺷ ﻲ ٌﺀ ﹶﻟﻘﹶﻰ،
ﺸ ﻲ ِﺀ ِﻣ ﻦ ﺍﹾﻟﻴ ِﺪ ِﺇﻟﹶﻰ ﺍﹾﻟﹶﺄ ﺭ ِ
ﻭ ﺣﻘِﻴ ﹶﻘ ﹸﺔ ﺍﹾﻟِﺈﹾﻟﻘﹶﺎ ِﺀ :ﺭ ﻣﻲ ﺍﻟ 
ﺐ.
ﻍ ﺩ ﹾﻓ ﻌ ﹰﺔ ﻋﻠﹶﻰ ﹶﻏﻴ ِﺮ ﺗ ﺮﻗﱡ ٍ
ﻱ ﻣ ﹾﻄﺮﻭﺡ ،ﺍ ﺳﺘِ ﻌ ﲑ ﺍﹾﻟِﺈﹾﻟﻘﹶﺎ ُﺀ ِﻟ ﹾﻠِﺈﺑﻠﹶﺎ ِ
ﹶﺃ 
ﺼﻌﻮﺑ ِﺔ ِﺣ ﹾﻔ ِﻈ ِﻪ
ﺴﺘﻌﺎ ﺭ ِﻟ 
ﻑ ِﺑ ِﻪ ﺍﹾﻟ ﹶﻘ ﻮ ﹸﻝ ِﺛ ﹶﻘ ﹲﻞ ﻣﺠﺎ ِﺯﻱ ﻟﹶﺎ ﻣﺤﺎﹶﻟﺔﹶ ،ﻣ 
ﻭﺍﻟِﺜ ﹶﻘﻞﹸ ﺍﹾﻟ ﻤ ﻮﺻﻮ 
ﺴ 
ﻟِﺎ ﺷِﺘﻤﺎِﻟ ِﻪ ﻋﻠﹶﻰ ﻣﻌﺎ ٍﻥ ﹶﻟﻴ 
ﻚ
ﺖ ِﻣ ﻦ ﻣ ﻌﺘﺎ ِﺩ ﻣﺎ ﻳﺠﻮ ﹸﻝ ﻓِﻲ ﻣﺪﺍ ِﺭ ِﻙ ﹶﻗ ﻮ ِﻣﻪِ؛ ﹶﻓﻴﻜﹸﻮ ﹸﻥ ِﺣ ﹾﻔﻆﹸ ﹶﺫِﻟ 
ﺴﲑﺍ ﻋﻠﹶﻰ ﺍﻟ ﺮﺳﻮ ِﻝ ﺍﹾﻟﹸﺄﻣﻲ ﺗﻨﻮ ُﺀ ﺍﻟﻄﱠﺎﹶﻗﺔﹸ ﻋ ﻦ ﺗﹶﻠﻘﱢﻴ ِﻪ.
ﺍﹾﻟ ﹶﻘ ﻮ ِﻝ ﻋ ِ
ﺠ ﹾﻞ
ﻭﻗﺪ ﻗﺎﻝ ﺍﷲ ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ ﻭﺗﻌﺎﱃ ﻟﺮﺳﻮﻟﻪ ﺻﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ  } :ﻭﻟﹶﺎ ﺗ ﻌ 
ﺏ ِﺯ ﺩﻧِﻲ ِﻋ ﹾﻠﻤﺎ )] {(١١٤ﻃﻪ:
ﻚ ﻭ ﺣﻴﻪ ﻭﹸﻗ ﹾﻞ ﺭ 
ﺑِﺎﹾﻟ ﹸﻘﺮﺁ ِﻥ ِﻣ ﻦ ﹶﻗﺒ ِﻞ ﹶﺃ ﹾﻥ ﻳ ﹾﻘﻀﻰ ِﺇﹶﻟﻴ 
.[١١٤
ﻫﺬﻩ ﺍﻵﻳﺔ ﺗﺸﲑ ﺇﱃ ﺣﺎﻟﺔ ﻣﻦ ﺃﺣﻮﺍﻝ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺼﻼﺓ ﻭ ﺍﻟﺴﻼﻡ ﻋﻨﺪ ﺗﻠﻘﻲ
ﺻﻠﱠﻰ ﺍﻟﱠﻠ ﻪ ﻋﹶﻠﻴ ِﻪ ﻭ ﺳﻠﱠ ﻢ ِﺇﺫﹶﺍ ﺟﺎ َﺀﻩِ ﺟﺒﺮِﻳ ﹸﻞ ﺑِﺎﹾﻟ ﻮ ﺣ ِﻲ ﹸﻛﱠﻠﻤﺎ ﺗﻼ ِﺟﺒﺮِﻳ ﹸﻞ
ﺍﻟﻮﺣﻲ؛ ﺣﻴﺚ ﻛﹶﺎ ﹶﻥ 
ﻆ ﺍﹾﻟ ﹸﻘﺮﺁﻥِ؛
ﺻ ِﻪ ﻋﻠﹶﻰ ِﺣ ﹾﻔ ِ
ﺻﻠﱠﻰ ﺍﻟﱠﻠ ﻪ ﻋﹶﻠﻴ ِﻪ ﻭ ﺳﻠﱠ ﻢ ِﻣ ﻦ ِﺷ ﺪ ِﺓ ِﺣ ﺮ ِ
ﺁﻳ ﹰﺔ ﺗﻼﻫﺎ ﻣ ﻌﻪ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﷲ 
ﹶﻓﹶﺄﻧـﺰﻝ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻫﺬﻩ ﺍﻵﻳﺔ ﺇﺭﺷﺎﺩﺍ ﻟﻪ ِﺇﻟﹶﻰ ﻣﺎ ﻳﻨﺒﻐِﻲ؛ ﺣﻴﺚ ﻧﻬﺎ ﻩ ﻋ ِﻦ ﺍﹾﻟ ﻌ 
ﺠﹶﻠ ِﺔ ِﺑ ِﻘﺮﺍ َﺀ ِﺓ
ﺖ ِﻟ ِﻘﺮﺍ َﺀ ِﺓ ِﺟﺒﺮِﻳ ﹶﻞ ﺣﺘﻰ ﻳﻨﺘ ِﻬﻲ ،ﹸﺛﻢ ﻳ ﹾﻘ ﺮﹶﺃﻩ ﻫ ﻮ ﺑ ﻌ ﺪ
ﺼ 
ﺍﹾﻟ ﹸﻘﺮﺁ ِﻥ ﻣ ﻊ ِﺟﺒﺮِﻳﻞﹶ ،ﺑ ﹾﻞ ﹶﺃ ﻣ ﺮﻩ ﹶﺃ ﹾﻥ ﻳﻨ ِ
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ﺤﻪ ﺍﻟﱠﻠ ﻪ
ﺿ
ﹶﺫِﻟﻚ ،ﹶﻓِﺈﻥﱠ ﺍﻟﻠﱠ ﻪ ﻳﻴﺴ ﺮ ﹶﻟﻪِ ﺣ ﹾﻔ ﹶﻈﻪ ٢.ﻭ ﻫﺬﹶﺍ ﺍﹾﻟ ﻤ ﻌﻨﻰ ﺍﹾﻟ ﻤﺸﺎ ﺭ ِﺇﹶﻟﻴ ِﻪ ﻓِﻲ ﻫ ِﺬ ِﻩ ﺍﻟﹾﺂﻳ ِﺔ ﹶﺃ ﻭ 
ﺠ ﹶﻞ ِﺑ ِﻪ
ﻚ ِﻟﺘ ﻌ 
ﺤ ﺮ ﻙ ِﺑ ِﻪ ِﻟﺴﺎﻧ 
ﺿ ِﻊ .ﹶﻛ ﹶﻘ ﻮِﻟ ِﻪ ﻓِﻲ ﺳﻮﺭﺓ »ﺍﹾﻟ ِﻘﻴﺎ ﻣ ِﺔ« } :ﻟﹶﺎ ﺗ 
ﻓِﻲ ﹶﻏﻴ ِﺮ ﻫﺬﹶﺍ ﺍﹾﻟ ﻤ ﻮ ِ
)ِ (١٦ﺇﻥﱠ ﻋﹶﻠﻴﻨﺎ ﺟ ﻤ ﻌﻪ ﻭﹸﻗﺮﺁﻧﻪ (١٧) ﹶﻓِﺈﺫﹶﺍ ﹶﻗ ﺮﹾﺃﻧﺎ ﻩ ﻓﹶﺎﺗِﺒ ﻊ ﹸﻗﺮﺁﻧﻪ (١٨) ﹸﺛﻢِ ﺇﻥﱠ ﻋﹶﻠﻴﻨﺎ ﺑﻴﺎﻧﻪ
)] {(١٩ﺍﻟﻘﻴﺎﻣﺔ.[١٩ - ١٦ :
ﺱ ﻓِﻲ
ﺤ ِﻪ ٣ﺑﺴﻨﺪﻩ ﺇﱃ )) ﺳ ِﻌﻴ ﺪ ﺑ ِﻦ ﺟﺒﻴﺮٍ ،ﻋ ِﻦ ﺍﺑ ِﻦ ﻋﺒﺎ ٍ
ﺻﺤِﻴ ِ
ﻱ ﻓِﻲ 
ﻭﺭﻭﻯ ﺍﹾﻟﺒﺨﺎ ِﺭ 
ﺻﻠﱠﻰ ﺍﻟﱠﻠ ﻪ
ﺠ ﹶﻞ ِﺑ ِﻪ{ ﻗﹶﺎ ﹶﻝ  :ﻛﹶﺎ ﹶﻥ ﺭﺳﻮ ﹸﻝ ﺍﻟﻠﱠ ِﻪ 
ﻚ ِﻟﺘ ﻌ 
ﺤ ﺮ ﻙ ِﺑ ِﻪ ِﻟﺴﺎﻧ 
ﹶﻗ ﻮِﻟ ِﻪ ﺗﻌﺎﻟﹶﻰ } :ﻟﹶﺎ ﺗ 
ﺱ:
ﺤﺮ ﻙ ﺷ ﹶﻔﺘﻴﻪِ ،ﹶﻓﻘﹶﺎ ﹶﻝ ﺍﺑ ﻦ ﻋﺒﺎ ٍ
ﻋﹶﻠﻴ ِﻪ ﻭ ﺳﻠﱠ ﻢ ﻳﻌﺎِﻟ ﺞ ِﻣ ﻦ ﺍﻟﺘﻨـﺰِﻳ ِﻞ ِﺷ ﺪﺓﹰ ،ﻭﻛﹶﺎ ﹶﻥ ِﻣﻤﺎ ﻳ 
ﹶﻓﹶﺄﻧﺎ ﹸﺃ ﺣ ﺮ ﹸﻛ ﻬﻤﺎ ﹶﻟ ﹸﻜ ﻢ ﹶﻛﻤﺎ ﻛﹶﺎ ﹶﻥ ﺭﺳﻮ ﹸﻝ ﺍﻟﻠﱠ ِﻪ 
ﺤ ﺮ ﹸﻛ ﻬﻤﺎ .ﻭﻗﹶﺎ ﹶﻝ
ﺻﻠﱠﻰ ﺍﻟﱠﻠ ﻪ ﻋﹶﻠﻴ ِﻪ ﻭ ﺳﻠﱠ ﻢ ﻳ 
ﺤ ﺮ ﻙ ﺷ ﹶﻔﺘﻴ ِﻪ .ﹶﻓﹶﺄﻧـ ﺰ ﹶﻝ ﺍﻟﱠﻠ ﻪ
ﺤﺮﻛﹸﻬﻤﺎ ،ﹶﻓ 
ﺱ ﻳ 
ﺳﻌِﻴ ﺪ  :ﹶﺃﻧﺎ ﹸﺃ ﺣ ﺮ ﹸﻛ ﻬﻤﺎ ﹶﻛﻤﺎ ﺭﹶﺃﻳﺖ ﺍﺑ ﻦ ﻋﺒﺎ ٍ
ﺠ ﹶﻞ ِﺑ ِﻪ )ِ (١٦ﺇﻥﱠ ﻋﹶﻠﻴﻨﺎ ﺟ ﻤ ﻌﻪ ﻭﹸﻗﺮﺁﻧﻪ{(١٧) 
ﻚ ِﻟﺘ ﻌ 
ﺤ ﺮ ﻙ ِﺑ ِﻪ ِﻟﺴﺎﻧ 
ﺗﻌﺎﻟﹶﻰ}:ﻟﹶﺎ ﺗ 
ﺻ ﺪ ِﺭﻙ ،ﻭﺗ ﹾﻘﺮﺃ ﻩ }ﹶﻓِﺈﺫﹶﺍ ﹶﻗ ﺮﹾﺃﻧﺎ ﻩ ﻓﹶﺎﺗِﺒ ﻊ ﹸﻗﺮﺁﻧﻪ
ﻚ ﻓِﻲ 
]ﺍﻟﻘﻴﺎﻣﺔ ،[١٧،١٦:ﻗﹶﺎ ﹶﻝ  :ﺟ ﻤ ﻌﻪ ﹶﻟ 
ﺼﺖ} ،ﹸﺛﻢِ ﺇﻥﱠ ﻋﹶﻠﻴﻨﺎ ﺑﻴﺎﻧﻪ{(١٩) 
)] {(١٨ﺍﻟﻘﻴﺎﻣﺔ ،[١٨ :ﻗﹶﺎ ﹶﻝ  :ﻓﹶﺎ ﺳﺘ ِﻤ ﻊ ﹶﻟﻪ ﻭﹶﺃﻧ ِ
ﺻﻠﱠﻰ ﺍﻟﱠﻠ ﻪ ﻋﹶﻠﻴ ِﻪ ﻭ ﺳﻠﱠ ﻢ ﺑ ﻌ ﺪ
]ﺍﻟﻘﻴﺎﻣﺔ ،[١٩ :ﹸﺛﻢ ﻋﹶﻠﻴﻨﺎ ﹶﺃ ﹾﻥ ﺗ ﹾﻘ ﺮﹶﺃﻩ . ﹶﻓﻜﹶﺎ ﹶﻥ ﺭﺳﻮ ﹸﻝ ﺍﻟﻠﱠ ِﻪ 
ﹶﺫِﻟ 
ﺻﻠﱠﻰ ﺍﻟﱠﻠ ﻪ ﻋﹶﻠﻴ ِﻪ ﻭ ﺳﻠﱠ ﻢ ﹶﻛﻤﺎ
ﻚ ِﺇﺫﹶﺍ ﹶﺃﺗﺎ ﻩ ِﺟﺒﺮِﻳ ﹸﻞ ﺍ ﺳﺘ ﻤ ﻊ .ﹶﻓِﺈﺫﹶﺍ ﺍﻧ ﹶﻄﹶﻠ ﻖ ِﺟﺒﺮِﻳ ﹸﻞ ﹶﻗ ﺮﹶﺃﻩ ﺍﻟﻨِﺒ ﻲ 
ﹶﻗ ﺮﹶﺃﻩ.((ﺍﻩ
ﻭﺭﻭﻯ ﺍﻟﺒﺨﺎﺭﻱ ﰲ ﺻﺤﻴﺤﻪ ﻋﻦ ﻋﺎﺋﺸﺔ ﺭﺿﻲ ﺍﷲ ﻋﻨﻬﺎ ) :ﺃﻥ ﺍﳊﺎﺭﺙ ﺑﻦ
ﻫﺸﺎﻡ ﺭﺿﻲ ﺍﷲ ﻋﻨﻪ ﺳﺄﻝ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﷲ ﺻﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ؛ ﻓﻘﺎﻝ  :ﻳﺎ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﷲ
ﻛﻴﻒ ﻳﺄﺗﻴﻚ ﺍﻟﻮﺣﻲ؟ ﻓﻘﺎﻝ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﷲ ﺻﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ" :ﺃﺣﻴﺎﻧﺎ ﻳﺄﺗﻴﲏ ﻣﺜﻞ
2
3

ﺃﺿﻮﺍﺀ ﺍﻟﺒﻴﺎﻥ ﰲ ﺇﻳﻀﺎﺡ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﺑﺎﻟﻘﺮﺁﻥ ].[١٠٣/ ٤
ﺻﺤﻴﺢ ﺍﻟﺒﺨﺎﺭﻱ  :ﻛﺘﺎﺏ ﺑﺪﺀ ﺍﻟﻮﺣﻲ .ﺡ) .٥:ﻓﺘﺢ ﺍﻟﺒﺎﺭﻱ ﻁ ﺩﺍﺭ ﻃﻴﺒﺔ.(٦٥ /١
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ﺍﻟﻮﺣﻲ ﻭﻣﻌﺎﱂ ﻣﻦ ﺍﻷﺧﻼﻕ ﻭﺍﻟﻘﻴﻢ ﻟﺮﺳﻮﻝ ﺍﷲ ﺻﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﰲ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﻭﺍﻟﺴﲑﺓ ﺍﻟﻨﺒﻮﻳﺔ

ﺻﻠﺼﻠﺔ ﺍﳉﺮﺱ ،ﻭﻫﻮ ﺃﺷﺪﻩ ﻋﻠﻲ؛ ﻓﻴﻔﺼﻢ ﻋﲏ ﻭﻗﺪ ﻭﻋﻴﺖ ﻋﻨﻪ ﻣﺎ ﻗﺎﻝ ،ﻭﺃﺣﻴﺎﻧﺎ
ﻳﺘﻤﺜﻞ ﱄ ﺍﳌﻠﻚ ﺭﺟﻼ ،ﻓﻴﻜﻠﻤﲏ ﻓﺄﻋﻲ ﻣﺎ ﻳﻘﻮﻝ"(.

٤

ﻭﻫﺬﺍ ﺍﳊﺪﻳﺚ ﻳﺒﲔ ﻓﻴﻪ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﷲ ﺻﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﺣﺎﻟﺘﲔ ﻣﻦ ﺃﺣﻮﺍﻝ
ﻧـﺰﻭﻝ ﺍﻟﻮﺣﻲ ﻋﻠﻴﻪ ،ﻓﻔﻲ ﺑﻌﺾ ﺍﻷﺣﻴﺎﻥ ﻳﺴﻤﻊ ﺻﻮﺗﺎ ﻛﺼﻠﺼﺔ ﺍﳉﺮﺱ ،ﻭﻗﺪ ﻭﺻﻒ
ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺼﻼﺓ ﻭﺍﻟﺴﻼﻡ ﻫﺬﻩ ﺍﳊﺎﻟﺔ ﺑﺄﺎ ﺃﺷﺪ ﺣﺎﻻﺕ ﻧـﺰﻭﻝ ﺍﻟﻮﺣﻲ ﻋﻠﻴﻪ ،ﻭﻣﻌﲎ
ﺫﻟﻚ ﺃﺎ ﻛﻠﻬﺎ ﺷﺪﻳﺪﺓ ﻟﻜﻦ ﺃﻋﻼﻫﺎ ﺷﺪﺓ ﻫﺎﺗﻪ ﺍﳊﺎﻟﺔ.
ﻭﻫﺬﻩ ﺍﳊﺎﻟﺔ ﻫﻲ ﺍﻟﱵ ﺷﺒﻬﻬﺎ ﻋﻤﺮ ﺑﻦ ﺍﳋﻄﺎﺏ ﺭﺿﻲ ﺍﷲ ﻋﻨﻪ ﺑﻘﻮﻟﻪ ) :ﻓﻴﺴﻤﻊ
ﻋﻨﺪ ﻭﺟﻬﻪ ﺩﻭﻱ ﻛﺪﻭﻱ ﺍﻟﻨﺤﻞ(؛ ﻓﻬﻮ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﺮﺳﻮﻝ ﺍﷲ ﺻﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ
ﻛﺼﻠﺼﻠﺔ ﺍﳉﺮﺱ ﻗﻮﺓ ﻭﺷﺪﺓ ،ﻭﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﳌﻦ ﻛﺎﻥ ﰲ ﳎﻠﺴﻪ ﺻﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﻓﺈﻧﻪ
ﻳﺴﻤﻊ ﻋﻨﺪ ﻭﺟﻬﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺼﻼﺓ ﻭﺍﻟﺴﻼﻡ ﺩﻭﻳﺎ ﻛﺪﻭﻱ ﺍﻟﻨﺤﻞ.
ﺼﻢ "ﺃﻱ ﻳﻘﻠﻊ ﻭﻳﺘﺠﻠﻰ ﻣﺎ ﻳﻐﺸﺎﱐ.
ﻭﻗﻮﻟﻪ ﺻﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ " :ﹶﻓﻴ ﹾﻔ ِ
ﻭﺗﺮﻭﻱ ﻟﻨﺎ ﻋﺎﺋﺸﺔ ﺭﺿﻲ ﺍﷲ ﻋﻨﻬﺎ ﺣﺎﻟﺔ ﻣﻦ ﻫﺬﻩ ﺍﳊﺎﻻﺕ ﺍﻟﱵ ﺗﻜﻮﻥ ﻣﻊ ﺗﻨـﺰﻝ
ﺍﻟﻮﺣﻲ؛ ﻗﺎﻟﺖ ) :ﻭﻟﻘﺪ ﺭﺃﻳﺘﻪ ﻳﻨـﺰﻝ ﻋﻠﻴﻪ ﰲ ﺍﻟﻴﻮﻡ ﺍﻟﺸﺪﻳﺪ ﺍﻟﱪﺩ ﻓﻴﻔﺼﻢ ﻋﻨﻪ ﻭﺇﻥ
٥
ﺟﺒﻴﻨﻪ ﻟﻴﺘﻔﺼﺪ ﻋﺮﻗﺎ(.
ﻗﺎﻝ ﺍﳊﺎﻓﻆ ﺍﺑﻦ ﺣﺠﺮ ﰲ ﺑﻴﺎﻥ ﺍﻟﺸﺪﺓ ﺍﻟﱵ ﻛﺎﻥ ﻳﻌﺎﻧﻴﻬﺎ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﷲ ﺻﻠﻰ ﻋﻠﻴﻪ
ﻭﺳﻠﻢ ﻫﺎﺗﻪ ) :ﻗﻮﻟﻪ" :ﻟﻴﺘﻔﺼﺪ" ﺑﺎﻟﻔﺎﺀ ﻭﺗﺸﺪﻳﺪ ﺍﳌﻬﻤﻠﺔ ،ﻣﺄﺧﻮﺫ ﻣﻦ ﺍﻟﻔﺼﺪ ﻭﻫﻮ:

4
5

ﻓﺘﺢ ﺍﻟﺒﺎﺭﻱ ﻣﻊ ﻣﱳ ﺍﻟﺒﺨﺎﺭﻱ ] [١٨/ ١ﺡ.٢:
ﺃﺧﺮﺟﻪ ﺍﻟﺒﺨﺎﺭﻱ ﰲ ﺑﺪﺀ ﺍﻟﻮﺣﻲ )ﻓﺘﺢ ﺍﻟﺒﺎﺭﻱ  ١٨ /١ﺡ ،(٢:ﻭﺃﺧﺮﺟﻪ ﻣﺴﻠﻢ ﰲ ﺍﻟﻔﻀﺎﺋﻞ
ﺭﻗﻢ ]. [٢٣٣٣
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ﻗﻄﻊ ﺍﻟﻌﺮﻕ ﻹﺳﺎﻟﺔ ﺍﻟﺪﻡ ،ﺷﺒﻪ ﺟﺒﻴﻨﻪ ﺑﺎﻟﻌﺮﻕ ﺍﳌﻔﺼﻮﺩ ﻣﺒﺎﻟﻐﺔ ﰲ ﻛﺜﺮﺓ ﺍﻟﻌﺮﻕ .ﻭﰲ
ﻗﻮﳍﺎ " :ﰲ ﺍﻟﻴﻮﻡ ﺍﻟﺸﺪﻳﺪ ﺍﻟﱪﺩ "ﺩﻻﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﻛﺜﺮﺓ ﻣﻌﺎﻧﺎﺓ ﺍﻟﺘﻌﺐ ﻭﺍﻟﻜﺮﺏ ﻋﻨﺪ ﻧـﺰﻭﻝ
ﺍﻟﻮﺣﻲ ،ﳌﺎ ﻓﻴﻪ ﻣﻦ ﳐﺎﻟﻔﺔ ﺍﻟﻌﺎﺩﺓ ،ﻭﻫﻮ ﻛﺜﺮﺓ ﺍﻟﻌﺮﻕ ﰲ ﺷﺪﺓ ﺍﻟﱪﺩ ،ﻓﺈﻧﻪ ﻳﺸﻌﺮ ﺑﻮﺟﻮﺩ
٦
ﺃﻣﺮ ﻃﺎﺭﺉ ﺯﺍﺋﺪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻄﺒﺎﻉ ﺍﻟﺒﺸﺮﻳﺔ(.
ﻭﺭﻭﻯ ﺍﻹﻣﺎﻡ ﺃﲪﺪ ﰲ ﻣﺴﻨﺪﻩ ﻣﻦ ﺣﺪﻳﺚ ﻋﺎﺋﺸﺔ ﺭﺿﻲ ﺍﷲ ﻋﻨﻬﺎ ﺃﺎ ﻗﺎﻟﺖ :
)ﺇﻥ ﻛﺎﻥ ﹶﻟﻴﻮﺣﻰ ﺇﱃ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﷲ ﺻﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﻭﻫﻮ ﻋﻠﻰ ﺭﺍﺣﻠﺘﻪ ،ﻓﺘﻀﺮﺏ
٨ ٧
ﺑِﺠﺮﺍﺎ (.
ﻭﰲ ﺭﻭﺍﻳﺔ ﺍﺑﻦ ﺟﺮﻳﺮ ﺍﻟﻄﱪﻱ ) :ﺃﻥ ﺍﻟﻨﱯ ﺻﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﻛﺎﻥ ﺇﺫﺍ ﺃﹸﻭﺣِﻲ
١٠ ٩
ﺴﺮﻯ ﻋﻨﻪ (.
ﺤ ﺮ ﻙ ﺣﱴ ﻳ 
ﺇﻟﻴﻪ ﻭﻫﻮ ﻋﻠﻰ ﻧﺎﻗﺘﻪ ،ﻭﺿﻌﺖ ِﺟﺮﺍﺎ ،ﻓﻤﺎ ﺗﺴﺘﻄﻴﻊ ﺃﻥ ﺗﺘ 
ﺠ ﹶﻞ
ﻚ ِﻟﺘ ﻌ 
ﺤ ﺮ ﻙ ِﺑ ِﻪ ِﻟﺴﺎﻧ 
ﻭﻋﻦ ﺍﺑﻦ ﻋﺒﺎﺱ ﺭﺿﻲ ﺍﷲ ﻋﻨﻬﻤﺎ ﰲ ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ} :ﻻ ﺗ 
ِﺑ ِﻪ{ ]ﺍﻟﻘﻴﺎﻣﺔ.[١٦:
ﻗﺎﻝ  :ﻛﺎﻥ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﷲ ﺻﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﻳﻌﺎﰿ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻨـﺰﻳﻞ ﺷﺪﺓ ﻭﻛﺎﻥ
ﺠ ﹶﻞ ِﺑ ِﻪ )ِ (١٦ﺇﻥﱠ
ﻚ ِﻟﺘ ﻌ 
ﺤ ﺮ ﻙ ِﺑ ِﻪ ِﻟﺴﺎﻧ 
ﺤﺮ ﻙ ﺷﻔﺘﻴﻪ… ﻓﺄﻧـﺰﻝ ﺍﷲ ﻋﺰ ﻭﺟﻞ} :ﻟﹶﺎ ﺗ 
ﻳ 
ﻋﹶﻠﻴﻨﺎ ﺟ ﻤ ﻌﻪ ﻭﹸﻗﺮﺁﻧﻪ] {(١٧) ﺍﻟﻘﻴﺎﻣﺔ [١٧،١٦:ﻗﺎﻝ :ﲨﻌﻪ ﻟﻚ ﰲ ﺻﺪﺭﻙ .ﻓﻜﺎﻥ

6
7
8
9
10

ﻓﺘﺢ ﺍﻟﺒﺎﺭﻱ ﻣﻊ ﻣﱳ ﺍﻟﺒﺨﺎﺭﻱ  :ﺍﺑﻦ ﺣﺠﺮ ].[٢١/ ١
ﺍﳉﺮﺍﻥ :ﻫﻮ ﺑﺎﻃﻦ ﻋﻨﻖ ﺍﻟﻨﺎﻗﺔ.
ﺍﳌﺴﻨﺪ ).(٢٢٢/٢
ﻗﺎﻝ ﺍﺑﻦ ﺟﺮﻳﺮ ﺍﻟﻄﱪﻱ ) :ﻭﻫﺬﺍ ﻣﺮﺳﻞ(.
ﺗﻔﺴﲑ ﺍﻟﻄﱪﻱ ).(٨٢/٢٩
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ﺍﻟﻮﺣﻲ ﻭﻣﻌﺎﱂ ﻣﻦ ﺍﻷﺧﻼﻕ ﻭﺍﻟﻘﻴﻢ ﻟﺮﺳﻮﻝ ﺍﷲ ﺻﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﰲ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﻭﺍﻟﺴﲑﺓ ﺍﻟﻨﺒﻮﻳﺔ

ﺭﺳﻮﻝ ﺍﷲ ﺻﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﺑﻌﺪ ﺫﻟﻚ ﺇﺫﺍ ﺃﺗﺎﻩ ﺟﱪﻳﻞ ﺍﺳﺘﻤﻊ ،ﻓﺈﺫﺍ ﺍﻧﻄﻠﻖ ﺟﱪﻳﻞ
ﻗﺮﺃﻩ ﺍﻟﻨﱯ ﺻﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﻛﻤﺎ ﻛﺎﻥ ﻗﺮﺃ.
ﻭﺇﺫﺍ ﻧـﺰﻝ ﺍﻟﻮﺣﻲ ﻋﻠﻰ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﷲ ﺻﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﻓﺈ ﱠﻥ ﻣ ﻦ ﻛﺎﻥ ﲜﺎﻧﺒﻪ
ﻳﺴﺘﺸﻌﺮ ِﺛ ﹾﻘ ﹶﻞ ﻧـﺰﻭﻝ ﺍﻟﻮﺣﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﺼﻄﻔﻰ؛ ﻓﻬﺬﺍ ﺯﻳﺪ ﺑﻦ ﺛﺎﺑﺖ ﺍﻟﺼﺤﺎﰊ ﺍﳉﻠﻴﻞ
ﻛﺎﺗﺐ ﺍﻟﻮﺣﻲ ﻛﺎﻧﺖ ﻓﺨﺪ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﷲ ﺻﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﻓﻮﻕ ﻓﺨﺪﻩ ،ﻓﻨـﺰﻝ
ﺍﻟﻮﺣﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﺼﻄﻔﻰ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺼﻼﺓ ﻭ ﺍﻟﺴﻼﻡ؛ ﻗﺎﻝ ﺯﻳﺪ ﻭﻫﻮ ﳛﻜﻲ ﻟﻨﺎ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺼﻮﺭﺓ
" :ﺃﻧـﺰﻝ ﺍﷲ ﻋﻠﻰ ﺭﺳﻮﻟﻪ ﺻﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﻭﻓﺨﺬﻩ ﻋﻠﻰ ﻓﺨﺬﻱ ،ﻓﺜﻘﻠﺖ ﻋﻠﻲ
١١
ﺣﱴ ﺧﻔﺖ ﺃﻥ ﺗﺮﺽ ﻓﺨﺬﻱ"
ﺍﻟﺮﺳﻮﻝ ﺻﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﻭﺍﻻﺑﺘﻼﺀ :
ﺃﺭﺳﻞ ﺍﷲ ﺭﺳﻠﻪ ﺇﱃ ﺍﳋﻠﻖ ﻟﻴﺒﻠﻐﻮﺍ ﺭﺳﺎﻻﺕ ﺭﻢ ﺇﻟﻴﻬﻢ ،ﻓﻬﻢ ﺍﻷﻣﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﻭﺣﻲ
ﺍﷲ ،ﻭﻗﺪ ﺍﻗﺘﻀﺖ ﺣﻜﻤﺘﻪ ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ ﻭﺗﻌﺎﱃ ﺃﻥ ﻳﺒﺘﹶﻠﻮﺍ ﲟﻦ ﻛﻔﺮ ﻢ ﻭﺟﺤﺪ ﺭﺳﺎﻻﺕ
ﺭﻢ ﺇﻟﻴﻬﻢ ،ﻭﻻ ﺗﻘﻒ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺒﻠﻮﻯ ﻋﻨﺪ ﺣﺪ ﺍﻟﺘﻜﺬﻳﺐ ﻭﺍﳉﺤﻮﺩ ،ﺑﻞ ﺗﺘﻌﺪﻯ ﺫﻟﻚ ﺇﱃ
ﺃﻧﻮﺍﻉ ﻛﺜﲑﺓ ﻣﻦ ﺍﻹﺫﺍﻳﺔ؛ ﻓﻤﻦ ﺍﻷﻧﺒﻴﺎﺀ ﻣﻦ ﹸﻗﺘِﻞ؛ ﻭﻣﻨﻬﻢ ﻣﻦ ﻋﺬﱢﺏ...
ﻭﻫﺬﺍ ﺧﺎﰎ ﺍﻷﻧﺒﻴﺎﺀ ﻭﺍﻟﺮﺳﻞ ﳏﻤﺪ ﺻﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﺷﺄﻧﻪ ﺷﺄﻥ ﻣﻦ ﺳﺒﻘﻪ ﻣﻦ
ﺍﻟﺮﺳﻞ ﺃﻭﺫﻱ ﰲ ﺳﺒﻴﻞ ﺍﷲ؛ ﻭﳊﻘﻪ ﻣﻦ ﺻﻨﻮﻑ ﺍﻹﺫﺍﻳﺔ ﺍﻟﻜﺜﲑ؛ ﻣِﻦ ﺫﻟﻚ ﻭﺿﻊ ﺳﻼ
ﺍﳉﺰﻭﺭ ﻋﻠﻰ ﻇﻬﺮﻩ ﻭﻫﻮ ﺳﺎﺟﺪ ،ﻭﻣﻨﻬﺎ ﺣﺼﺎﺭﻩ ﻣﻊ ﻣﻦ ﺁﻣﻦ ﺑﻪ ﻋﻨﺪ ﺷﻌﺎﺏ ﺃﰊ
ﻃﺎﻟﺐ ،ﻭﻣﻨﻬﺎ ﺇﻏﺮﺍﺀ ﺍﻟﺴﻔﻬﺎﺀ ﺑﻪ ﻭﺭﻣﻴﻪ ﺑﺎﳊﺠﺎﺭﺓ ﻣﻦ ﺃﻫﻞ ﺍﻟﻄﺎﺋﻒ ،ﻭﻣﻨﻬﺎ ﻛﺴﺮ
ﺭﺑﺎﻋﻴﺘﻪ ﻭﺷﺞ ﻭﺟﻬﻪ ﺍﻟﺸﺮﻳﻒ ،ﻭﺩﺧﻮﻝ ﺣﻠﻘﺔ ﺍﳌﻐﻔﺮ ﰲ ﻭﺟﻬﻪ ﻳﻮﻡ ﺃﺣﺪ...

11

ﻓﺘﺢ ﺍﻟﺒﺎﺭﻱ  .ﻛﺘﺎﺏ ﺍﻟﺼﻼﺓ .ﺑﺎﺏ ﻣﺎ ﻳﺬﻛﺮ ﰲ ﺍﻟﻔﺨﺬ.٤٧٨ /١ .
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ﻭﺣﱴ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺼﻴﺐ ﺳﺎﺋﺮ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻣﻦ ﺍﻟﺒﻼﻳﺎ ﻭﺍﻷﻣﺮﺍﺽ ﻓﻘﺪ ﻛﺎﻥ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﷲ ﺻﻠﻰ
ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﻳﺒﺘﻠﻰ ﺎ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻏﲑﻩ؛ ﻓﻘﺪ ﺭﻭﻯ ﺍﻟﺒﺨﺎﺭﻱ ﰲ ﺻﺤﻴﺤﻪ
)ﺡ (٥٦٤٨:ﻋﻦ ﻋﺒﺪ ﺍﷲ ﺑﻦ ﻣﺴﻌﻮﺩ ﺭﺿﻲ ﺍﷲ ﻋﻨﻪ ﻗﺎﻝ ) :ﺩﺧﻠﺖ ﻋﻠﻰ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﷲ
ﺻﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﻭﻫﻮ ﻳﻮﻋﻚ؛ ﻓﻘﻠﺖ  :ﻳﺎ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﷲ  :ﺇﻧﻚ ﻟﺘﻮﻋﻚ ﻭﻋﻜﺎ
ﺷﺪﻳﺪﺍ .ﻗﺎﻝ  :ﺃﺟﻞ؛ ﺇﱐ ﺃﻭﻋﻚ ﻛﻤﺎ ﻳﻮﻋﻚ ﺭﺟﻼﻥ ﻣﻨﻜﻢ .ﻗﻠﺖ  :ﺫﻟﻚ ﺃﻥ ﻟﻚ
ﺃﺟﺮﻳﻦ؟ ﻗﺎﻝ  :ﺃﺟﻞ؛ ﺫﻟﻚ ﻛﺬﻟﻚ ،ﻣﺎ ﻣﻦ ﻣﺴﻠﻢ ﻳﺼﻴﺒﻪ ﺃﺫﻯ  -ﺷﻮﻛﺔ ﻓﻤﺎ ﻓﻮﻗﻬﺎ -
ﺇﻻ ﻛﻔﺮ ﺍﷲ ﺎ ﺳﻴﺌﺎﺗﻪ ﻛﻤﺎ ﲢﻂ ﺍﻟﺸﺠﺮﺓ ﻭﺭﻗﻬﺎ(.
ﻭﺭﻭﻯ ﺍﺑﻦ ﺣﺒﺎﻥ ﰲ ﺻﺤﻴﺤﻪ )ﺡ (٢٩٠١:ﻋﻦ ﺳﻌﺪ ﺑﻦ ﺃﰊ ﻭﻗﺎﺹ ﺭﺿﻲ ﺍﷲ
ﻋﻨﻪ؛ ﻗﺎﻝ ﻗﻠﺖ ) :ﻳﺎ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﷲ ﻣﻦ ﺃﺷﺪ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﺑﻼﺀ؟ ﻗﺎﻝ " :ﺍﻷﻧﺒﻴﺎﺀ ،ﰒ ﺍﻷﻣﺜﻞ
ﻓﺎﻷﻣﺜﻞ ،ﻭﻳﺒﺘﻠﻰ ﺍﻟﻌﺒﺪ ﻋﻠﻰ ﺣﺴﺐ ﺩﻳﻨﻪ ،ﻓﻤﺎ ﻳﱪﺡ ﺍﻟﺒﻼﺀ ﺑﺎﻟﻌﺒﺪ ﺣﱴ ﻳﺪﻋﻪ ﳝﺸﻲ
ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺭﺽ ،ﻭﻣﺎ ﻋﻠﻴﻪ ﺧﻄﻴﺌﺔ(.
ﺍﻟﺮﺳﻮﻝ ﻭﺍﻟﺼﱪ ﻋﻠﻰ ﺷﺪﺍﺋﺪ ﺍﻟﺪﻋﻮﺓ :
ﻣﻦ ﺃﻛﱪ ﺍﻻﺑﺘﻼﺀﺍﺕ ﻟﻠﺮﺳﻞ ﺗﻜﺬﻳﺐ ﺃﻗﻮﺍﻣﻬﻢ ﳍﻢ ،ﻭﻫﺬﺍ ﳏﻤﺪ ﺻﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ
ﻚ
ﺤﺰﻧ 
ﻭﺳﻠﻢ ﻟﻘﻲ ﻣﺎ ﻟﻘﻴﻪ ﻏﲑﻩ ﻣﻦ ﺍﻷﻧﺒﻴﺎﺀ ﻭﺍﻟﺮﺳﻞ؛ ﻗﺎﻝ ﺗﻌﺎﱃ } :ﹶﻗ ﺪ ﻧ ﻌﹶﻠﻢِ ﺇﻧ ﻪ ﹶﻟﻴ 
ﺤﺪﻭ ﹶﻥ ) (٣٣ﻭﹶﻟ ﹶﻘ ﺪ
ﺠ
ﺕ ﺍﻟﻠﱠ ِﻪ ﻳ 
ﲔ ﺑِﺂﻳﺎ ِ
ﻚ ﻭﹶﻟ ِﻜ ﻦ ﺍﻟﻈﱠﺎِﻟ ِﻤ 
ﺍﱠﻟﺬِﻱ ﻳﻘﹸﻮﻟﹸﻮ ﹶﻥ ﹶﻓِﺈﻧﻬ ﻢ ﻟﹶﺎ ﻳ ﹶﻜ ﱢﺬﺑﻮﻧ 
ﺼ ﺮﻧﺎ ﻭﻟﹶﺎ ﻣﺒ ﺪ ﹶﻝ
ﺼﺒﺮﻭﺍ ﻋﻠﹶﻰ ﻣﺎ ﹸﻛﺬﱢﺑﻮﺍ ﻭﺃﹸﻭﺫﹸﻭﺍ ﺣﺘﻰ ﹶﺃﺗﺎ ﻫ ﻢ ﻧ 
ﻚ ﹶﻓ 
ﺖ ﺭ ﺳ ﹲﻞ ِﻣ ﻦ ﹶﻗﺒِﻠ 
ﹸﻛ ﱢﺬﺑ 
ِﻟ ﹶﻜِﻠﻤﺎ ِ
ﺿ ﻬ ﻢ
ﻚ ِﺇ ﻋﺮﺍ 
ﲔ ) (٣٤ﻭِﺇ ﹾﻥ ﻛﹶﺎ ﹶﻥ ﹶﻛﺒ ﺮ ﻋﹶﻠﻴ 
ﺕ ﺍﻟﻠﱠ ِﻪ ﻭﹶﻟ ﹶﻘ ﺪ ﺟﺎ َﺀ ﻙ ِﻣ ﻦ ﻧﺒِﺈ ﺍﹾﻟﻤ ﺮ ﺳِﻠ 
ﺴ ﻤﺎ ِﺀ ﹶﻓﺘ ﹾﺄِﺗﻴﻬ ﻢ ﺑِﺂﻳ ٍﺔ ﻭﹶﻟ ﻮ ﺷﺎ َﺀ
ﺽ ﹶﺃ ﻭ ﺳﱠﻠﻤﺎ ﻓِﻲ ﺍﻟ 
ﺖ ﹶﺃ ﹾﻥ ﺗﺒﺘ ِﻐ ﻲ ﻧ ﹶﻔﻘﹰﺎ ﻓِﻲ ﺍﹾﻟﹶﺄ ﺭ ِ
ﹶﻓِﺈ ِﻥ ﺍ ﺳﺘ ﹶﻄ ﻌ 
ﲔ )] {(٣٥ﺍﻷﻧﻌﺎﻡ.[٣٥ - ٣٣ :
ﺠ ﻤ ﻌﻬ ﻢ ﻋﻠﹶﻰ ﺍﹾﻟ ﻬﺪﻯ ﹶﻓﻠﹶﺎ ﺗﻜﹸﻮﻧ ﻦ ِﻣ ﻦ ﺍﹾﻟﺠﺎ ِﻫِﻠ 
ﺍﻟﱠﻠ ﻪ ﹶﻟ 

29

ﺍﻟﻮﺣﻲ ﻭﻣﻌﺎﱂ ﻣﻦ ﺍﻷﺧﻼﻕ ﻭﺍﻟﻘﻴﻢ ﻟﺮﺳﻮﻝ ﺍﷲ ﺻﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﰲ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﻭﺍﻟﺴﲑﺓ ﺍﻟﻨﺒﻮﻳﺔ

ﺏ
ﰲ ﻫﺬﻩ ﺍﻵﻳﺎﺕ ﻭﰲ ﺃﻣﺜﺎﳍﺎ ﺗﺜﺒﻴﺖ ﻟﻘﻠﺐ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﷲ ﻋﻠﻰ ﺍﳊﻖ ،ﻓﺈﺫﺍ ﻛﹸ ﱢﺬ 
ﺭﺳﻮﻝ ﺍﷲ ﺻﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﻓﻤﺎ ﻫﻮ ﺑﺄﻭﻝ ﻣﻦ ﻳ ﹶﻜ ﱠﺬﺏ ،ﻓﻤﻦ ﺗﻘﺪﻣﻪ ﻣﻦ ﺍﻟﺮﺳﻞ
ﹸﻛﺬﱢﺑﻮﺍ ﻛﺬﻟﻚ ،ﻭﻗﺪ ﺻﱪﻭﺍ ﻋﻠﻰ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﻜﺬﻳﺐ ،ﻭﻛﺎﻧﺖ ﺍﻟﻌﺎﻗﺒﺔ ﳍﻢ ﺑﺄﻥ ﺟﺎﺀﻫﻢ ﻧﺼﺮ
ﺍﷲ ﳍﻢ.
ﻭﻳﺄﰐ ﺍﳌﻨﺎﻓﻘﻮﻥ ﻋﻨﺪ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﷲ ﺻﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﻭﻳﺸﻬﺪﻭﻥ ﻟﻪ ﺑﺄﻧﻪ ﺭﺳﻮﻝ
ﺍﷲ؛ ﻓﻴﻔﻀﺤﻬﻢ ﺍﷲ ﻭﻳﻜﺸﻒ ﺃﺿﻐﺎﻢ؛ ﻗﺎﻝ ﺗﻌﺎﱃ ِ} :ﺇﺫﹶﺍ ﺟﺎ َﺀ ﻙ ﺍﹾﻟﻤﻨﺎِﻓﻘﹸﻮ ﹶﻥ ﻗﹶﺎﻟﹸﻮﺍ
ﲔ ﹶﻟﻜﹶﺎ ِﺫﺑﻮ ﹶﻥ
ﺸ ﻬﺪِ ﺇﻥﱠ ﺍﹾﻟ ﻤﻨﺎِﻓ ِﻘ 
ﻚ ﹶﻟ ﺮﺳﻮﹸﻟ ﻪ ﻭﺍﻟﻠﱠﻪ ﻳ 
ﻚ ﹶﻟ ﺮﺳﻮ ﹸﻝ ﺍﻟﻠﱠ ِﻪ ﻭﺍﻟﻠﱠﻪ ﻳ ﻌﹶﻠﻢِ ﺇﻧ 
ﺸ ﻬﺪِ ﺇﻧ 
ﻧ 
ﺼﺪﻭﺍ ﻋ ﻦ ﺳﺒِﻴ ِﻞ ﺍﻟﻠﱠ ِﻪ ِﺇﻧ ﻬ ﻢ ﺳﺎ َﺀ ﻣﺎ ﻛﹶﺎﻧﻮﺍ ﻳ ﻌ ﻤﻠﹸﻮ ﹶﻥ ){(٢
ﺨﺬﹸﻭﺍ ﹶﺃﻳﻤﺎﻧ ﻬ ﻢ ﺟﻨ ﹰﺔ ﹶﻓ 
) (١ﺍﺗ 
]ﺍﳌﻨﺎﻓﻘﻮﻥ.[٢ ،١ :
ﻭﻣﻦ ﺷﻴﻢ ﺍﻷﻧﺒﻴﺎﺀ ﻭﺍﻟﺮﺳﻞ ﺍﻟﺼﱪ ﻋﻠﻰ ﲢﻤﻞ ﺍﻷﺫﻯ؛ ﻓﻬﻢ ﻳﻌﻠﻤﻮﻥ ﺃﻢ ﻋﻠﻰ
ﺣﻖ ،ﻭﻳﺴﻌﻮﻥ ﻹﻧﻘﺎﺫ ﺃﻗﻮﺍﻣﻬﻢ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﺎﺭ؛ ﻓﺈﺫﺍ ﺭﺃﻭﺍ ﻣﻨﻬﻢ ﺻﺪﻭﺩﻫﻢ ﻭﻋﻨﺎﺩﻫﻢ
ﻭﺟﺤﻮﺩﻫﻢ ﻟﺪﻋﻮﺓ ﺍﷲ ﺁﳌﻬﻢ ﺫﻟﻚ؛ ﻓﺎﻏﺘﻤﻮﺍ ﳉﻬﻠﻬﻢ ﻭﺗﻜﺬﻳﺒﻬﻢ ﻟﺪﻋﻮﺓ ﺍﳊﻖ ،ﻭﻭﺩﻭﺍ
ﻟﻮ ﻓﻌﻠﻮﺍ ﻛﻞ ﻣﺎ ﻳﺴﺘﻄﻴﻌﻮﻥ ﻹﻗﻨﺎﻉ ﺃﻗﻮﺍﻣﻬﻢ ﺣﱴ ﻳﻌﺪﻟﻮﺍ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺍﻟﺰﻳﻎ ﻭﺍﻟﻀﻼﻝ
ﻭﻳﺴﻠﻜﻮﺍ ﺳﺒﻴﻞ ﺍﻟﺮﺷﺎﺩ.
ﻳﻘﻮﻝ ﺍﷲ ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ ﻭﺗﻌﺎﱃ ﻣﺬﻛﺮﺍ ﺭﺳﻮﻟﻪ ﳏﻤﺪﺍ ﺻﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﺑﺼﱪ ﺃﻭﱄ
ﺻﺒ ﺮ ﺃﹸﻭﻟﹸﻮ ﺍﹾﻟ ﻌ ﺰ ِﻡ ِﻣ ﻦ ﺍﻟ ﺮﺳِ ﻞ
ﺻِﺒ ﺮ ﹶﻛﻤﺎ 
ﺍﻟﻌﺰﻡ ﻣﻦ ﺍﻟﺮﺳﻞ؛ ﻭﺁﻣﺮﺍ ﻟﻪ ﺑﺎﺗﺒﺎﻉ ﺳﺒﻴﻠﻬﻢ } :ﻓﹶﺎ 
ﻍ
ﺠ ﹾﻞ ﹶﻟ ﻬ ﻢ ﹶﻛﹶﺄﻧ ﻬ ﻢ ﻳ ﻮ ﻡ ﻳ ﺮ ﻭ ﹶﻥ ﻣﺎ ﻳﻮ ﻋﺪﻭ ﹶﻥ ﹶﻟ ﻢ ﻳ ﹾﻠﺒﺜﻮﺍ ِﺇﻟﱠﺎ ﺳﺎ ﻋ ﹰﺔ ِﻣ ﻦ ﻧﻬﺎ ٍﺭ ﺑﻠﹶﺎ ﹲ
ﺴﺘ ﻌ ِ
ﻭﻟﹶﺎ ﺗ 
ﹶﻓ ﻬ ﹾﻞ ﻳ ﻬﹶﻠﻚِ ﺇﻟﱠﺎ ﺍﹾﻟ ﹶﻘ ﻮ ﻡ ﺍﹾﻟﻔﹶﺎ ِﺳﻘﹸﻮ ﹶﻥ )] {٣٥ﺍﻷﺣﻘﺎﻑ.[٣٥:
ﻭﰲ ﺳﻮﺭﺓ ﺍﻟﻨﺤﻞ ﻳﺄﻣﺮ ﺍﷲ ﺭﺳﻮﻟﻪ ﺑﺎﻟﺼﱪ ﻭﻳﺬﻛﺮﻩ ﲟﻌﻴﺘﻪ ﻟﻪ ﻭﻟﻠﻤﺘﻘﲔ ﻭﺍﶈﺴﻨﲔ
ﺿﻴ ٍﻖ
ﺤ ﺰ ﹾﻥ ﻋﹶﻠﻴ ِﻬ ﻢ ﻭﻟﹶﺎ ﺗﻚ ﻓِﻲ 
ﺻﺒﺮ ﻙ ِﺇﻟﱠﺎ ﺑِﺎﻟﻠﱠ ِﻪ ﻭﻟﹶﺎ ﺗ 
ﺻِﺒ ﺮ ﻭ ﻣﺎ 
ﺑﻘﻮﻟﻪ ﻋﺰ ﻭﺟﻞ } :ﻭﺍ 
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ﺴﻨﻮ ﹶﻥ ){(١٢٨
ﺤِ
ِﻣﻤﺎ ﻳ ﻤ ﹸﻜﺮﻭ ﹶﻥ )ِ (١٢٧ﺇﻥﱠ ﺍﻟﻠﱠ ﻪ ﻣ ﻊ ﺍﱠﻟﺬِﻳ ﻦ ﺍﺗ ﹶﻘﻮﺍ ﻭﺍﱠﻟﺬِﻳ ﻦ ﻫ ﻢ ﻣ 
]ﺍﻟﻨﺤﻞ.[١٢٨ ،١٢٧ :
ﺤﻜﹸ ﻢ ﺍﻟﱠﻠ ﻪ ﻭﻫ ﻮ ﺧﻴﺮ
ﺻِﺒ ﺮ ﺣﺘﻰ ﻳ 
ﻚ ﻭﺍ 
ﻭﻗﺎﻝ ﺗﻌﺎﱃ } :ﻭﺍﺗِﺒ ﻊ ﻣﺎ ﻳﻮﺣﻰ ِﺇﹶﻟﻴ 
ﲔ )] {(١٠٩ﻳﻮﻧﺲ.[١٠٩ :
ﺍﹾﻟﺤﺎ ِﻛ ِﻤ 
ﲔ )] {(١١٥ﻫﻮﺩ:
ﺴِﻨ 
ﺤِ
ﺻِﺒ ﺮ ﹶﻓِﺈﻥﱠ ﺍﻟﻠﱠ ﻪ ﻟﹶﺎ ﻳﻀِﻴ ﻊ ﹶﺃ ﺟ ﺮ ﺍﹾﻟﻤ 
ﻭﻗﺎﻝ ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ } :ﻭﺍ 
.[١١٥
ﺸ ﻲ
ﻚ ﻣ ﻊ ﺍﱠﻟﺬِﻳ ﻦ ﻳ ﺪﻋﻮ ﹶﻥ ﺭﺑ ﻬ ﻢ ﺑِﺎﹾﻟ ﻐﺪﺍ ِﺓ ﻭﺍﹾﻟ ﻌ ِ
ﺴ 
ﺻِﺒ ﺮ ﻧ ﹾﻔ 
ﻭﻗﺎﻝ ﻋﺰ ﻭﺟﻞ } :ﻭﺍ 
ﺤﻴﺎ ِﺓ ﺍﻟ ﺪﻧﻴﺎ ﻭﻟﹶﺎ ﺗ ِﻄ ﻊ ﻣ ﻦ ﹶﺃ ﹾﻏ ﹶﻔ ﹾﻠﻨﺎ ﹶﻗ ﹾﻠﺒﻪ
ﻳﺮِﻳﺪﻭ ﹶﻥ ﻭ ﺟ ﻬﻪ ﻭﻟﹶﺎ ﺗ ﻌﺪ ﻋﻴﻨﺎ ﻙ ﻋﻨ ﻬ ﻢ ﺗﺮِﻳ ﺪ ﺯِﻳﻨ ﹶﺔ ﺍﹾﻟ 
ﻋ ﻦ ِﺫ ﹾﻛ ِﺮﻧﺎ ﻭﺍﺗﺒ ﻊ ﻫﻮﺍ ﻩ ﻭﻛﹶﺎ ﹶﻥ ﹶﺃ ﻣﺮﻩ ﹸﻓ ﺮﻃﹰﺎ )] {(٢٨ﺍﻟﻜﻬﻒ.[٢٨ :
ﻚ ِﺑﹶﺄ ﻋﻴِﻨﻨﺎ ﻭ ﺳﺒ ﺢ ِﺑ 
ﻚ ﹶﻓِﺈﻧ 
ﺻِﺒ ﺮ ِﻟﺤ ﹾﻜ ِﻢ ﺭﺑ 
ﻭﻗﺎﻝ ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ } :ﻭﺍ 
ﲔ
ﻚ ِﺣ 
ﺤ ﻤ ِﺪ ﺭﺑ 
ﺤﻪ ﻭِﺇ ﺩﺑﺎ ﺭ ﺍﻟﻨﺠﻮ ِﻡ )] {(٤٩ﺍﻟﻄﻮﺭ.[٤٩،٤٨:
ﺴﺒ 
ﺗﻘﹸﻮ ﻡ ) (٤٨ﻭ ِﻣ ﻦ ﺍﻟﻠﱠﻴ ِﻞ ﹶﻓ 

ﰲ ﻫﺎﺗﲔ ﺍﻵﻳﺘﲔ ﺃﻣﺮ ﺍﷲ ﺭﺳﻮﻟﻪ ﺻﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﺃﻥ ﻻ ﻳﻌﺒﺄ
ﺑﺎﳌﺸﺮﻛﲔ ،ﻭﺃﻥ ﻳﺼﱪ ﳊﻜﻢ ﺭﺑﻪ ﺍﻟﻘﺪﺭﻱ ﻭﺍﻟﺸﺮﻋﻲ ﺑﻠﺰﻭﻣﻪ ﻭﺍﻻﺳﺘﻘﺎﻣﺔ
ﻚ ِﺑﹶﺄ ﻋﻴِﻨﻨﺎ{ ﺃﻱ :ﲟﺮﺃﻯ ﻣﻨﺎ
ﻋﻠﻴﻪ ،ﻭﻭﻋﺪﻩ ﺑﺎﻟﻜﻔﺎﻳﺔ ﺑﻘﻮﻟﻪ ﻋﺰ ﻭﺟﻞ} :ﹶﻓِﺈﻧ 
ﻭﺣﻔﻆ ،ﻭﺍﻋﺘﻨﺎﺀ ﺑﺄﻣﺮﻙ ،ﻭﺃﻣﺮﻩ ﺃﻥ ﻳﺴﺘﻌﲔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺼﱪ ﺑﺎﻟﺬﻛﺮ ﻭﺍﻟﻌﺒﺎﺩﺓ،
ﻚ ِﺣ 
ﺤ ﻤ ِﺪ ﺭﺑ 
ﻓﻘﺎﻝ } :ﻭ ﺳﺒ ﺢ ِﺑ 
ﲔ ﺗﻘﹸﻮ ﻡ{ ﺃﻱ :ﻣﻦ ﺍﻟﻠﻴﻞ.
ﻓﻔﻴﻪ ﺍﻷﻣﺮ ﺑﻘﻴﺎﻡ ﺍﻟﻠﻴﻞ ،ﺃﻭ ﺣﲔ ﺗﻘﻮﻡ ﺇﱃ ﺍﻟﺼﻠﻮﺍﺕ ﺍﳋﻤﺲ ،ﺑﺪﻟﻴﻞ
ﺤﻪ ﻭِﺇ ﺩﺑﺎ ﺭ ﺍﻟﻨﺠﻮ ِﻡ{ ﺃﻱ :ﺁﺧﺮ ﺍﻟﻠﻴﻞ ،ﻭﻳﺪﺧﻞ ﻓﻴﻪ
ﺴﺒ 
ﻗﻮﻟﻪ } :ﻭ ِﻣ ﻦ ﺍﻟﻠﱠﻴ ِﻞ ﹶﻓ 
ﺻﻼﺓ ﺍﻟﻔﺠﺮ.
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ﻭﻛﺎﻥ ﻣﻦ ﺃﻭﺍﺋﻞ ﻣﺎ ﺃﻧـﺰﻝ ﻋﻠﻴﻪ ﺻﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﰲ ﺍﻷﻣﺮ ﺑﺎﻟﺼﱪ ﻗﻮﻟﻪ
ﺠﺮﺍ ﺟﻤِﻴﻠﹰﺎ )] {(١٠ﺍﳌﺰﻣﻞ.[١٠ :
ﺠ ﺮ ﻫ ﻢ ﻫ 
ﺻِﺒ ﺮ ﻋﻠﹶﻰ ﻣﺎ ﻳﻘﹸﻮﻟﹸﻮ ﹶﻥ ﻭﺍ ﻫ 
ﺗﻌﺎﱃ } :ﻭﺍ 
ﻭﻟﺬﺍ ﻗﺎﻝ ﺍﻟﺒﻐﻮﻱ  :ﻫﺬﻩ ﺍﻵﻳﺔ ﻧﺴﺨﺘﻬﺎ ﺁﻳﺔ ﺍﻟﻘﺘﺎﻝ.
ﺍﻟﺮﺳﻮﻝ ﺻﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﻭﺭﺣﻠﺔ ﺍﻟﻄﺎﺋﻒ :
ﺗﻮﰲ ﺃﺑﻮ ﻃﺎﻟﺐ ﻋﻢ ﺍﻟﻨﱯ ﺻﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﻭﻫﻮ ﻭﺇﻥ ﱂ ﻳﺆﻣﻦ ﺑﻪ ﻓﻘﺪ ﻛﺎﻥ
ﳛﻮﻃﻪ ﻭﳛﻤﻴﻪ ﻣﻦ ﻗﺮﻳﺶ ،ﻭﺑﻮﻓﺎﺗﻪ ﺧﻼ ﺍﳉﻮ ﻟﻘﺮﻳﺶ ﻟﺘﻤﻌﻦ ﰲ ﳏﺎﺭﺑﺔ ﺍﻟﻨﱯ ﻋﻠﻴﻪ
ﺍﻟﺼﻼﺓ ﻭﺍﻟﺴﻼﻡ ،ﻓﻜﺎﻥ ﻣﻨﻪ ﺃﻥ ﺫﻫﺐ ﺇﱃ ﺛﻘﻴﻒ ﺑﺎﻟﻄﺎﺋﻒ ﻋﻠﻬﺎ ﺗﺆﻣﻦ ﺑﻪ ﻭﺗﻨﺼﺮﻩ؛
ﻟﻜﻨﻬﻢ ﱂ ﻳﺴﺘﺠﻴﺒﻮﺍ ﻟﻪ ﻭﺃﻏﺮﻭﺍ ﺑﻪ ﺻﺒﻴﺎﻢ ﻭﺳﻔﻬﺎﺀﻫﻢ ﻓﺮﺷﻘﻮﻩ ﺑﺎﳊﺠﺎﺭﺓ ،ﻭﻳﺆﺭﺥ
ﺍﻟﻮﺍﻗﺪﻱ ﳍﺬﻩ ﺍﻟﺮﺣﻠﺔ ﺃﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﰲ ﺷﻮﺍﻝ ﺳﻨﺔ ﻋﺸﺮ ﻣﻦ ﺍﻟﺒﻌﺜﺔ ﺍﻟﻨﺒﻮﻳﺔ ،ﻭﻳﻀﻴﻒ ﺃﻥ
ﻣﺪﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﻋﺸﺮﺓ ﺃﻳﺎﻡ.
ﻭﱂ ﺗﺮﺩ ﺭﻭﺍﻳﺔ ﺻﺤﻴﺤﺔ ﲜﻤﻴﻊ ﺗﻔﺎﺻﻴﻞ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺮﺣﻠﺔ ،ﻏﲑ ﺃﻥ ﺃﺻﻠﻬﺎ ﺛﺎﺑﺖ
ﺝ ﺍﻟﻨِﺒ ﻲ ﺻﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ
ﺸ ﹶﺔ ﺯ ﻭ 
ﻭﺻﺤﻴﺢ؛ ﻓﻘﺪ ﺭﻭﻯ ﺍﻟﺒﺨﺎﺭﻱ ١٢ﻭﻣﺴﻠﻢ ١٣ﹶﺃﻥﱠ ﻋﺎِﺋ 
ﺖ ِﻟ ﺮﺳﻮ ِﻝ ﺍﻟﻠﱠ ِﻪ ﺻﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ :
ﺖ ﹶﺃﻧﻬﺎ ﻗﹶﺎﹶﻟ 
ﻭﺳﻠﻢ ﺣ ﺪﹶﺛ 
ﻚ ﻳ ﻮ ﻡ ﻛﹶﺎ ﹶﻥ ﹶﺃ ﺷ ﺪ ِﻣ ﻦ ﻳ ﻮ ِﻡ ﹸﺃ ﺣﺪٍ؟
ﻳﺎ ﺭﺳﻮ ﹶﻝ ﺍﻟﻠﱠ ِﻪ ﻫ ﹾﻞ ﹶﺃﺗﻰ ﻋﹶﻠﻴ 
ﺖ ِﻣﻨ ﻬ ﻢ ﻳ ﻮ ﻡ ﺍﹾﻟ ﻌ ﹶﻘﺒﺔِ؛ ِﺇ ﹾﺫ
ﺖ ِﻣ ﻦ ﹶﻗ ﻮ ِﻣﻚِ ،ﻭﻛﹶﺎ ﹶﻥ ﹶﺃ ﺷ ﺪ ﻣﺎ ﹶﻟﻘِﻴ 
ﹶﻓﻘﹶﺎ ﹶﻝ » :ﹶﻟ ﹶﻘ ﺪ ﹶﻟﻘِﻴ 
ﻋ ﺮ 
ﺠﺒﻨِﻲ ِﺇﻟﹶﻰ ﻣﺎ ﹶﺃ ﺭ ﺩﺕ،
ﻼ ٍﻝ ١٤ﹶﻓﹶﻠ ﻢ ﻳ ِ
ﺿﺖ ﻧ ﹾﻔﺴِﻰ ﻋﻠﹶﻰ ﺍﺑ ِﻦ ﻋﺒ ِﺪ ﻳﺎﻟِﻴ ﹶﻞ ﺑ ِﻦ ﻋﺒ ِﺪ ﻛﹸ ﹶ
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ﻓﺘﺢ ﺍﻟﺒﺎﺭﻱ ...٣١٢/٦
ﺻﺤﻴﺢ ﻣﺴﻠﻢ ).[١٨١/ ٥] ٨/١ﻭﺍﻟﻠﻔﻆ ﻟﻪ(
ﻣﻦ ﺃﻛﺎﺑﺮ ﺃﻫﻞ ﺍﻟﻄﺎﺋﻒ ﻣﻦ ﺛﻘﻴﻒ) .ﻓﺘﺢ ﺍﻟﺒﺎﺭﻱ .(٣١٥/٦
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ﺐ ١٥ﹶﻓ ﺮﹶﻓ ﻌﺖ ﺭﹾﺃﺳِﻲ
ﻓﹶﺎﻧ ﹶﻄﹶﻠ ﹾﻘﺖ ﻭﹶﺃﻧﺎ ﻣ ﻬﻤﻮ ﻡ ﻋﻠﹶﻰ ﻭ ﺟﻬِﻰ ،ﹶﻓﹶﻠ ﻢ ﹶﺃ ﺳﺘ ِﻔ ﻖ ِﺇﻻﱠ ِﺑ ﹶﻘ ﺮ ِﻥ ﺍﻟﺜﻌﺎِﻟ ِ
ﺴﺤﺎﺑ ٍﺔ ﹶﻗ ﺪ ﹶﺃ ﹶﻇﻠﱠﺘﻨِﻲ؛ ﹶﻓﻨ ﹶﻈ ﺮﺕ ﹶﻓِﺈﺫﹶﺍ ﻓِﻴﻬﺎ ِﺟﺒﺮِﻳﻞﹸ ،ﹶﻓﻨﺎﺩﺍﱐ ﹶﻓﻘﹶﺎ ﹶﻝ ِ :ﺇﻥﱠ ﺍﻟﻠﱠ ﻪ ﻋ ﺰ
ﹶﻓِﺈﺫﹶﺍ ﹶﺃﻧﺎ ِﺑ 
ﺠﺒﺎ ِﻝ
ﻚ ﺍﹾﻟ ِ
ﻚ ﻣﹶﻠ 
ﺚ ِﺇﹶﻟﻴ 
ﻚ ﻭﻣﺎ ﺭﺩﻭﺍ ﻋﹶﻠﻴﻚ ،ﻭﹶﻗ ﺪ ﺑ ﻌ ﹶ
ﻚ ﹶﻟ 
ﻭ ﺟﻞﱠ ﹶﻗ ﺪ ﺳ ِﻤ ﻊ ﹶﻗ ﻮ ﹶﻝ ﹶﻗ ﻮ ِﻣ 
ﺤﻤ ﺪ
ﺠﺒﺎ ِﻝ ﻭ ﺳﻠﱠ ﻢ ﻋﹶﻠ ﻲ .ﹸﺛﻢ ﻗﹶﺎ ﹶﻝ  :ﻳﺎ ﻣ 
ﺖ ﻓِﻴ ِﻬﻢ؛ ﻗﹶﺎ ﹶﻝ  :ﹶﻓﻨﺎﺩﺍﱐ ﻣﹶﻠﻚ ﺍﹾﻟ ِ
ِﻟﺘ ﹾﺄﻣ ﺮﻩِ ﺑﻤﺎ ِﺷﹾﺌ 
ﻚ ِﻟﺘ ﹾﺄ ﻣ ﺮﻧِﻲ
ﻚ ِﺇﹶﻟﻴ 
ﺠﺒﺎ ِﻝ ﻭﹶﻗ ﺪ ﺑ ﻌﹶﺜﻨِﻲ ﺭﺑ 
ﻚ ﹶﻟﻚ ،ﻭﹶﺃﻧﺎ ﻣﹶﻠﻚ ﺍﹾﻟ ِ
ِﺇﻥﱠ ﺍﻟﻠﱠ ﻪ ﹶﻗ ﺪ ﺳ ِﻤ ﻊ ﹶﻗ ﻮ ﹶﻝ ﹶﻗ ﻮ ِﻣ 
ﺸﺒﻴ ِﻦ«.
ﺖ ﹶﺃ ﹾﻥ ﺃﹸ ﹾﻃِﺒ ﻖ ﻋﹶﻠﻴ ِﻬﻢ ﺍ َﻷ ﺧ 
ِﺑﹶﺄ ﻣ ِﺮﻙ؛ ﹶﻓﻤﺎ ِﺷﹾﺌﺖ؟ ِﺇ ﹾﻥ ِﺷﹾﺌ 
ﺝ ﺍﻟﱠﻠ ﻪ ِﻣ ﻦ
ﺨ ِﺮ 
ﹶﻓﻘﹶﺎ ﹶﻝ ﹶﻟﻪ ﺭﺳﻮ ﹸﻝ ﺍﻟﻠﱠ ِﻪ ﺻﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ » :ﺑ ﹾﻞ ﹶﺃ ﺭﺟﻮ ﹶﺃ ﹾﻥ ﻳ 
ﺸ ِﺮﻙِ ﺑ ِﻪ ﺷﻴﺌﹰﺎ«.
ﻼِﺑ ِﻬ ﻢ ﻣ ﻦ ﻳ ﻌﺒﺪ ﺍﻟﻠﱠ ﻪ ﻭ ﺣ ﺪﻩ ﹶﻻ ﻳ 
ﺻﹶ
ﹶﺃ 
ﺍﻟﺮﺳﻮﻝ ﺻﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﻭﺣﻔﻆ ﺍﷲ ﻟﻪ :
ﻣﻜﺚ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﷲ ﺻﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﰲ ﻣﻜﺔ ﻳﺪﻋﻮ ﺇﱃ ﻋﺒﺎﺩﺓ ﺍﷲ ﻭﺣﺪﻩ ﻭﻧﺒﺬ
ﺍﻟﺸﺮﻙ ﻭﺍﻷﻭﺛﺎﻥ ﻭﺍﻷﺻﻨﺎﻡ ﺛﻼﺙ ﻋﺸﺮﺓ ﺳﻨﺔ ،ﻟﻜﻦ ﺻﻨﺎﺩﻳﺪ ﺍﳌﺸﺮﻛﲔ ﰲ ﻣﻜﺔ ﻭﻣﺎ
ﺣﻮﳍﺎ ﱂ ﻳﺰﺩﺍﺩﻭﺍ ﺇﻻ ﺗﻌﻨﺘﺎ ﻭﻣﻜﺮﺍ ﻭﺍﺳﺘﻜﺒﺎﺭﺍ ،ﻭﻫﻴﺄ ﺍﷲ ﻟﺮﺳﻮﻟﻪ ﻭﻟﻠﻤﺆﻣﻨﲔ ﺃﺭﺿﺎ
ﺧﺼﺒﺔ ﻟﻠﺪﻋﻮﺓ ﻳﺴﺘﺠﻴﺐ ﺃﻫﻠﻬﺎ ﻟﺪﻋﻮﺓ ﺍﻹﺳﻼﻡ ﻭﺗﻜﻮﻥ ﻣﻨﻄﻠﻘﺎ ﻟﻠﺪﻋﻮﺓ ﺇﱃ ﺩﻳﻦ ﺍﷲ.
ﻓﻤﺎ ﺇﻥ ﻻﺡ ﻟﻪ ﺻﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﻫﺬﺍ ﺍﻷﻣﺮ ﰲ ﺍﻷﻓﻖ ﺣﱴ ﺃﻣﺮ ﺍﳌﺆﻣﻨﲔ
ﺑﺎﳍﺠﺮﺓ ﺇﱃ ﺍﳌﺪﻳﻨﺔ ،ﻭﻟﻜﻦ ﻗﺮﻳﺸﺎ ﺭﺃﺕ ﺃﻥ ﺧﻄﺮ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﻳﺰﺩﺍﺩ ﻭﻳﻌﻈﻢ ﻳﻮﻣﺎ ﺑﻌﺪ
ﻳﻮﻡ ،ﻓﻘﺮﺭﺕ ﺃﻥ ﲡﻌﻞ ﺣﺪﺍ ﻟﻪ ﺑﻘﺘﻞ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﷲ ﺻﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ،ﻭﺍﲣﺬﺕ ﻟﺬﻟﻚ
ﻛﺎﻓﺔ ﺍﻻﺳﺘﻌﺪﺍﺩﺍﺕ ﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﺫﻟﻚ.
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ﺍﻟﻮﺣﻲ ﻭﻣﻌﺎﱂ ﻣﻦ ﺍﻷﺧﻼﻕ ﻭﺍﻟﻘﻴﻢ ﻟﺮﺳﻮﻝ ﺍﷲ ﺻﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﰲ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﻭﺍﻟﺴﲑﺓ ﺍﻟﻨﺒﻮﻳﺔ

ﻭﻗﺪ ﺃﺷﺎﺭ ﺍﷲ ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ ﻭﺗﻌﺎﱃ ﺇﱃ ﻣﻜﺮ ﻫﺆﻻﺀ ﺍﳌﺸﺮﻛﲔ ﻭﻣﺎ ﻛﺎﺩﻭﻩ ﻟﺮﺳﻮﻝ ﺍﷲ
ﻚ ﺍﱠﻟﺬِﻳ ﻦ ﹶﻛ ﹶﻔﺮﻭﺍ ِﻟﻴﹾﺜِﺒﺘﻮ ﻙ ﹶﺃ ﻭ
ﺻﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﰲ ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ  } :ﻭِﺇ ﹾﺫ ﻳ ﻤﻜﹸﺮِ ﺑ 
ﺨ ِﺮﺟﻮ ﻙ ﻭﻳ ﻤ ﹸﻜﺮﻭ ﹶﻥ ﻭﻳ ﻤﻜﹸﺮ ﺍﻟﱠﻠ ﻪ ﻭﺍﻟﻠﱠﻪ ﺧﻴﺮ ﺍﹾﻟﻤﺎ ِﻛﺮِﻳ ﻦ ){(٣٠
ﻳ ﹾﻘﺘﻠﹸﻮ ﻙ ﹶﺃ ﻭ ﻳ 
]ﺍﻷﻧﻔﺎﻝ.[٣٠:
ﻭﳌﺎ ﻛﺎﻥ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﷲ ﺻﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﻭﺃﺑﻮ ﺑﻜﺮ ﳐﺘﺒﺌﲔ ﰲ ﻏﺎﺭ ﺛﻮﺭ ﺍﻗﺘﺮﺏ
ﻣﻦ ﺍﻟﻐﺎﺭ ﺑﻌﺾ ﺍﳌﺸﺮﻛﲔ؛ ﻓﺨﺸﻲ ﺃﺑﻮ ﺑﻜﺮ ﺃﻥ ﻳﺮﻭﻫﻢ ﻭﰲ ﺫﻟﻚ ﳛﺪﺙ ﺃﺑﻮ ﺑﻜﺮ
ﺖ
ﺤ 
ﺖ ﻟِﻠﻨِﺒ ﻲ ﺻﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﻭﹶﺃﻧﺎ ﻓِﻲ ﺍﹾﻟﻐﺎ ِﺭ ﹶﻟ ﻮ ﹶﺃﻥﱠ ﹶﺃ ﺣ ﺪﻫ ﻢ ﻧ ﹶﻈ ﺮ ﺗ 
ﻓﻴﻘﻮﻝ  :ﹸﻗ ﹾﻠ 
ﺼ ﺮﻧﺎ  .ﹶﻓﻘﹶﺎ ﹶﻝ » ﻣﺎ ﹶﻇﻨ 
ﹶﻗ ﺪ ﻣﻴ ِﻪ َﻷﺑ 
ﻚ ﻳﺎ ﹶﺃﺑﺎ ﺑ ﹾﻜ ٍﺮ ﺑِﺎﺛﻨﻴ ِﻦ ﺍﻟﱠﻠ ﻪ ﺛﹶﺎِﻟﹸﺜ ﻬﻤﺎ «.

١٦

ﺼ ﺮﻩ ﺍﻟﱠﻠ ﻪ ِﺇ ﹾﺫ ﹶﺃ ﺧ ﺮ ﺟﻪ ﺍﱠﻟﺬِﻳ ﻦ
ﺼﺮﻭ ﻩ ﹶﻓ ﹶﻘ ﺪ ﻧ 
ﻭﰲ ﺫﻟﻚ ﻳﻘﻮﻝ ﻋﺰ ﻭﺟﻞ ِ} :ﺇﻟﱠﺎ ﺗﻨ 
ﺤ ﺰ ﹾﻥ ِﺇﻥﱠ ﺍﻟﻠﱠ ﻪ ﻣ ﻌﻨﺎ ﹶﻓﹶﺄﻧـ ﺰ ﹶﻝ
ﹶﻛ ﹶﻔﺮﻭﺍ ﺛﹶﺎِﻧ ﻲ ﺍﺛﻨﻴ ِﻦ ِﺇ ﹾﺫ ﻫﻤﺎ ﻓِﻲ ﺍﹾﻟﻐﺎ ِﺭ ِﺇ ﹾﺫ ﻳﻘﹸﻮ ﹸﻝ ِﻟﺼﺎ ِﺣِﺒ ِﻪ ﻟﹶﺎ ﺗ 
ﺴ ﹾﻔﻠﹶﻰ ﻭ ﹶﻛِﻠ ﻤﺔﹸ
ﺠﻨﻮ ٍﺩ ﹶﻟ ﻢ ﺗ ﺮ ﻭﻫﺎ ﻭ ﺟ ﻌ ﹶﻞ ﹶﻛِﻠ ﻤ ﹶﺔ ﺍﱠﻟﺬِﻳ ﻦ ﹶﻛ ﹶﻔﺮﻭﺍ ﺍﻟ 
ﺍﻟﱠﻠ ﻪ ﺳﻜِﻴﻨﺘﻪ ﻋﹶﻠﻴ ِﻪ ﻭﹶﺃﻳ ﺪﻩِ ﺑ 
ﺍﻟﻠﱠ ِﻪ ِﻫ ﻲ ﺍﹾﻟ ﻌ ﹾﻠﻴﺎ ﻭﺍﻟﻠﱠﻪ ﻋﺰِﻳ ﺰ ﺣﻜِﻴ ﻢ )] {(٤٠ﺍﻟﺘﻮﺑﺔ.[٤٠:
ﻚ ﻭِﺇ ﹾﻥ ﹶﻟ ﻢ ﺗ ﹾﻔ ﻌ ﹾﻞ ﹶﻓﻤﺎ
ﻚ ِﻣ ﻦ ﺭﺑ 
ﻗﺎﻝ ﺗﻌﺎﱃ } :ﻳﺎ ﹶﺃﻳﻬﺎ ﺍﻟ ﺮﺳﻮ ﹸﻝ ﺑﱢﻠ ﹾﻎ ﻣﺎ ﹸﺃﻧـ ِﺰ ﹶﻝ ِﺇﹶﻟﻴ 
ﺱ ِﺇﻥﱠ ﺍﻟﱠﻠ ﻪ ﻟﹶﺎ ﻳ ﻬﺪِﻱ ﺍﹾﻟ ﹶﻘ ﻮ ﻡ ﺍﹾﻟﻜﹶﺎِﻓﺮِﻳ ﻦ ){(٦٧
ﻚ ِﻣ ﻦ ﺍﻟﻨﺎ ِ
ﺼﻤ 
ﺖ ِﺭﺳﺎﹶﻟﺘﻪ ﻭﺍﻟﻠﱠﻪ ﻳ ﻌ ِ
ﺑﻠﱠ ﻐ 
]ﺍﳌﺎﺋﺪﺓ.[٦٧ :

16
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ﺍﻟﺮﺳﻮﻝ ﺻﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﻭﺍﻟﺮﲪﺔ :
ﺍﻟﺮﺳﻮﻝ ﺻﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﳜﺘﺎﺭ ﻷﻣﺘﻪ ﺍﻟﺘﻮﺑﺔ ﻭﺍﻟﺮﲪﺔ :
ﻀ ﻲ ﺍﹾﻟﹶﺄ ﻣ ﺮ ﹸﺛﻢ
ﻚ ﻭﹶﻟ ﻮ ﹶﺃﻧـ ﺰﹾﻟﻨﺎ ﻣﹶﻠﻜﹰﺎ ﹶﻟﻘﹸ ِ
ﻗﺎﻝ ﺗﻌﺎﱃ  } :ﻭﻗﹶﺎﻟﹸﻮﺍ ﹶﻟ ﻮﻟﹶﺎ ﹸﺃﻧـ ِﺰ ﹶﻝ ﻋﹶﻠﻴ ِﻪ ﻣﹶﻠ 
ﻟﹶﺎ ﻳﻨ ﹶﻈﺮﻭ ﹶﻥ )] {(٨ﺍﻷﻧﻌﺎﻡ.[٨ :
ﺕ ِﺇﻟﱠﺎ ﹶﺃ ﹾﻥ ﹶﻛﺬﱠ 
ﻭﻳﻘﻮﻝ ﺗﻌﺎﱃ  } :ﻭﻣﺎ ﻣﻨ ﻌﻨﺎ ﹶﺃ ﹾﻥ ﻧ ﺮ ِﺳ ﹶﻞ ﺑِﺎﻟﹾﺂﻳﺎ ِ
ﺏ ِﺑﻬﺎ ﺍﹾﻟﹶﺄ ﻭﻟﹸﻮ ﹶﻥ ﻭﺁﺗﻴﻨﺎ
ﺨﻮِﻳﻔﹰﺎ )] {(٥٩ﺍﻹﺳﺮﺍﺀ:
ﺕ ِﺇﻟﱠﺎ ﺗ 
ﺼ ﺮ ﹰﺓ ﹶﻓ ﹶﻈﹶﻠﻤﻮﺍ ِﺑﻬﺎ ﻭﻣﺎ ﻧ ﺮ ِﺳﻞﹸ ﺑِﺎﻟﹾﺂﻳﺎ ِ
ﹶﺛﻤﻮ ﺩ ﺍﻟﻨﺎﹶﻗ ﹶﺔ ﻣﺒ ِ
.[٥٩
ﻫﺎﺗﺎﻥ ﺍﻵﻳﺘﺎﻥ ﺗﺸﲑﺍﻥ ﺇﱃ ﺳﻨﺔ ﺭﺑﺎﻧﻴﺔ ﳏﻜﻤﺔ ﻭﻫﻲ ﺃﻥ ﺍﳌﺸﺮﻛﲔ ﺇﺫﺍ ﻃﻠﺒﻮﺍ ﺁﻳﺔ
ﺣﺴﻴﺔ ﻟﻴﺆﻣﻨﻮﺍ؛ ﻓﺈﻥ ﺁﺗﺎﻫﻢ ﺍﷲ ﺗﻠﻚ ﺍﻵﻳﺔ ﻭﱂ ﻳﺆﻣﻨﻮﺍ ﻓﺈﻥ ﺍﷲ ﻋﺰ ﻭﺟﻞ ﻳﻌﺠﻞ ﳍﻢ
ﺍﻟﻌﺬﺍﺏ ﻭﺍﳍﻼﻙ.
ﻓﻜﺬﻟﻚ ﻗﺮﻳﺶ ﻓﻠﻮ ﺃﻋﻄﻴﺖ ﻣﺎ ﺳﺄﻟﺖ ﻣﻦ ﺍﻵﻳﺎﺕ ﺍﳊﺴﻴﺔ ﺍﻟﱵ ﺍﻗﺘﺮﺣﺘﻬﺎ ،ﰒ ﱂ
ﺗﺆﻣﻦ ﻷﻫﻠﻜﻮﺍ ،ﻭﻟﻜﻦ ﺍﷲ ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ ﻭﺗﻌﺎﱃ ﺭﻓﻊ ﻋﻦ ﻫﺬﻩ ﺍﻷﻣﺔ ﻋﺬﺍﺏ ﺍﻻﺳﺘﺌﺼﺎﻝ،
ﺑﻔﻀﻞ ﻧﺒﻴﻬﺎ ﳏﻤﺪ ﺻﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﺍﻟﺬﻱ ﺑﻌﺜﻪ ﺭﲪﺔ ﻭﱂ ﻳﺒﻌﺜﻪ ﻧﻘﻤﺔ ،ﻭﺻﺪﻕ
ﲔ )] {(١٠٧ﺍﻷﻧﺒﻴﺎﺀ:
ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ ﺣﻴﺚ ﻳﻘﻮﻝ  } :ﻭﻣﺎ ﹶﺃ ﺭ ﺳ ﹾﻠﻨﺎ ﻙ ِﺇﻟﱠﺎ ﺭ ﺣ ﻤ ﹰﺔ ِﻟ ﹾﻠﻌﺎﹶﻟ ِﻤ 
.[١٠٧
ﻓﻬﻮ ﺍﻟﺮﲪﺔ ﺍﳌﻬﺪﺍﺓ ﻟﻠﻌﺎﳌﲔ؛ ﺭﻭﻯ ﺍﺑﻦ ﺟﺮﻳﺮ ﺍﻟﻄﱪﻱ ١٧ﻋﻦ ﺳﻌﻴﺪ ﺑﻦ ﺟﺒﲑ ،ﻋﻦ
ﱯ ﺻﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﺃﻥ ﳚﻌﻞ ﳍﻢ ﺍﻟﺼﻔﺎ ﺫﻫﺒﺎ،
ﺍﺑﻦ ﻋﺒﺎﺱ ،ﻗﺎﻝ :ﺳﺄﻝ ﺃﻫﻞ ﻣﻜﺔ ﺍﻟﻨ 
ﻭﺃﻥ ﻳﻨﺤﻲ ﻋﻨﻬﻢ ﺍﳉﺒﺎﻝ ،ﻓﻴﺰﺭﻋﻮﺍ ،ﻓﻘﻴﻞ ﻟﻪ :ﺇﻥ ﺷﺌﺖ ﺃﻥ ﻧﺴﺘﺄﱐ ﻢ ﻟﻌﻠﻨﺎ ﳒﺘﲏ
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ﻣﻨﻬﻢ ،ﻭﺇﻥ ﺷﺌﺖ ﺃﻥ ﻧﺆﺗﻴﻬﻢ ﺍﻟﺬﻱ ﺳﺄﻟﻮﺍ ،ﻓﺈﻥ ﻛﻔﺮﻭﺍ ﺃﻫﻠﻜﻮﺍ ﻛﻤﺎ ﺃﻫﻠﻚ ﻣﻦ ﻗﺒﻠﻬﻢ،
ﺏ ِﺑﻬﺎ
ﺕ ِﺇﻟﱠﺎ ﹶﺃ ﹾﻥ ﹶﻛﺬﱠ 
ﻗﺎﻝ :ﺑﻞ ﺗﺴﺘﺄﱐ ﻢ ،ﻓﺄﻧـﺰﻝ ﺍﷲ  } :ﻭﻣﺎ ﻣﻨ ﻌﻨﺎ ﹶﺃ ﹾﻥ ﻧ ﺮ ِﺳ ﹶﻞ ﺑِﺎﻟﹾﺂﻳﺎ ِ
ﺨﻮِﻳﻔﹰﺎ ){(٥٩
ﺕ ِﺇﻟﱠﺎ ﺗ 
ﺼ ﺮ ﹰﺓ ﹶﻓ ﹶﻈﹶﻠﻤﻮﺍ ِﺑﻬﺎ ﻭﻣﺎ ﻧ ﺮ ِﺳﻞﹸ ﺑِﺎﻟﹾﺂﻳﺎ ِ
ﺍﹾﻟﹶﺄ ﻭﻟﹸﻮ ﹶﻥ ﻭﺁﺗﻴﻨﺎ ﹶﺛﻤﻮ ﺩ ﺍﻟﻨﺎﹶﻗ ﹶﺔ ﻣﺒ ِ
]ﺍﻹﺳﺮﺍﺀ.[٥٩:
ﻭﰲ ﺭﻭﺍﻳﺔ ﺃﺧﺮﻯ ﻟﻺﻣﺎﻡ ﺃﲪﺪ ﻋﻦ ﺍﺑﻦ ﻋﺒﺎﺱ ﺭﺿﻲ ﺍﷲ ﻋﻨﻬﻤﺎ ﺃﻧﻪ ﻗﺎﻝ  :ﻗﺎﻟﺖ
ﻗﺮﻳﺶ ﻟﻠﻨﱯ ﺻﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ  :ﺍﺩﻉ ﻟﻨﺎ ﺭﺑﻚ ﳚﻌﻞ ﻟﻨﺎ ﺍﻟﺼﻔﺎ ﺫﻫﺒﺎ ﻭﻧﺆﻣﻦ ﺑﻚ .
ﻗﺎﻝ ) :ﻭﺗﻔﻌﻠﻮﺍ ؟( .ﻗﺎﻟﻮﺍ  :ﻧﻌﻢ
ﻗﺎﻝ  :ﻓﺪﻋﺎ .ﻓﺄﺗﺎﻩ ﺟﱪﻳﻞ ﻓﻘﺎﻝ  :ﺇﻥ ﺭﺑﻚ ﻳﻘﺮﺃ ﻋﻠﻴﻚ ﺍﻟﺴﻼﻡ ﻭﻳﻘﻮﻝ ﻟﻚ  :ﺇﻥ
ﺷﺌﺖ ﺃﺻﺒﺢ ﺍﻟﺼﻔﺎ ﳍﻢ ﺫﻫﺒﺎ؛ ﻓﻤﻦ ﻛﻔﺮ ﻣﻨﻬﻢ ﺑﻌﺪ ﺫﻟﻚ ﺃﻋﺬﺑﻪ ﻋﺬﺍﺑﺎ ﻻ ﺃﻋﺬﺑﻪ ﺃﺣﺪﺍ
ﻣﻦ ﺍﻟﻌﺎﳌﲔ ،ﻭﺇﻥ ﺷﺌﺖ ﻓﺘﺤﺖ ﳍﻢ ﺑﺎﺏ ﺍﻟﺮﲪﺔ ﻭﺍﻟﺘﻮﺑﺔ .ﻓﻘﺎﻝ ﺻﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ :
)ﺑﻞ ﺑﺎﺏ ﺍﻟﺘﻮﺑﺔ ﻭﺍﻟﺮﲪﺔ(.
ﺍﻟﺮﺳﻮﻝ ﺻﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﻭﺍﳊﻠﻢ ﻭﺍﻟﺼﻔﺢ :
ﺻﻔﺢ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﷲ ﺻﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭ ﺳﻠﻢ ﻋﻦ ﺯﻳﺪ ﺑﻦ ﺳ ﻌﻨﺔ :
ﻓﻌﻦ ﺯﻳﺪ ﺑﻦ ﺳﻌﻨﺔ ١٨ﺃﻧﻪ ﻗﺎﻝ  :ﱂ ﻳﺒﻖ ﻣﻦ ﻋﻼﻣﺎﺕ ﺍﻟﻨﺒﻮﺓ ﺷﻲﺀ ﺇﻻ ﻭﻗﺪ ﻋﺮﻓﺘﻬﺎ
ﰲ ﻭﺟﻪ ﳏﻤﺪ ﺻﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭ ﺳﻠﻢ ﺣﲔ ﻧﻈﺮﺕ ﺇﻟﻴﻪ ،ﺇﻻ ﺍﺛﻨﺘﲔ ﱂ ﺃﺧﱪﳘﺎ ﻣﻨﻪ :
ﻳﺴﺒﻖ ِﺣ ﹾﻠﻤﻪ ﺟﻬﻠﹶﻪ ،ﻭﻻ ﻳﺰﻳﺪﻩ ﺷﺪ ﹸﺓ ﺍﳉﻬﻞ ﻋﻠﻴﻪ ﺇﻻ ﺣِﻠﻤﺎ .ﻗﺎﻝ ﺯﻳﺪ ﺑﻦ ﺳﻌﻨﺔ :
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ﻓﻜﻨﺖ ﺃﺗﻠﻄﻒ ﻟﻪ ﻷﻥ ﺃﺧﺎﻟﻄﻪ؛ ﻓﺄﻋﺮﻑ ﺣﻠﻤﻪ ﻭﺟﻬﻠﹶﻪ؛ ﻗﺎﻝ  :ﻓﺨﺮﺝ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﷲ
ﺻﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭ ﺳﻠﻢ ﻣﻦ ﺍﳊﺠﺮﺍﺕ ﻭﻣﻌﻪ ﻋﻠﻲ ﺑﻦ ﺃﰊ ﻃﺎﻟﺐ ،ﻓﺄﺗﺎﻩ ﺭﺟﻞ ﻋﻠﻰ
ﺭﺍﺣﻠﺘﻪ ﻛﺎﻟﺒﺪﻭﻱ ،ﻓﻘﺎﻝ  :ﻳﺎ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﷲ؛ ﻗﺮﻳﺔ ﺑﲏ ﻓﻼﻥ ﻗﺪ ﺃﺳﻠﻤﻮﺍ ﻭﺩﺧﻠﻮﺍ ﰲ
ﺍﻹﺳﻼﻡ ،ﻭﻛﻨﺖ ﺃﺧﱪﻢ ﺃﻢ ﺇﻥ ﺃﺳﻠﻤﻮﺍ ﺃﺗﺎﻫﻢ ﺍﻟﺮﺯﻕ ﺭﻏﺪﺍ ،ﻭﻗﺪ ﺃﺻﺎﻢ ﺷﺪﺓ
ﻭﻗﺤﻂ ﻣﻦ ﺍﻟﻐﻴﺚ ،ﻭﺃﻧﺎ ﺃﺧﺸﻰ ﻳﺎ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﷲ ﺃﻥ ﳜﺮﺟﻮﺍ ﻣﻦ ﺍﻹﺳﻼﻡ ﻃﻤﻌﺎ ،ﻛﻤﺎ
ﺩﺧﻠﻮﺍ ﻓﻴﻪ ﻃﻤﻌﺎ ،ﻓﺈﻥ ﺭﺃﻳﺖ ﺃﻥ ﺗﺮﺳﻞ ﺇﻟﻴﻬﻢ ﻣﻦ ﻳﻐﻴﺜﻬﻢ ﺑﻪ ﹶﻓ ﻌ ﹾﻠﺖ؟ ﻗﺎﻝ  :ﻓﻨﻈﺮ
ﺭﺳﻮﻝ ﺍﷲ ﺻﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭ ﺳﻠﻢ ﺇﱃ ﻋﻠﻲ ﺑﻦ ﺃﰊ ﻃﺎﻟﺐ ﻭ ﺳﺄﻟﻪ ) :ﻫﻞ ﻋﻨﺪﻧﺎ ﺷﻲﺀ
ﻣﻦ ﺍﳌﺎﻝ؟(.
ﻓﻘﺎﻝ ﻋﻠﻲ ﺑﻦ ﺃﰊ ﻃﺎﻟﺐ  :ﻻ ﻭﺍﷲ ﻳﺎ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﷲ ،ﻟﻘﺪ ﻧﻔﺬ ﺍﳌﺎﻝ ﻛﻠﻪ.
ﻗﺎﻝ ﺯﻳﺪ ﺑﻦ ﺳﻌﻨﺔ  :ﻓﺪﻧﻮﺕ ﺇﻟﻴﻪ ﻓﻘﻠﺖ ﻟﻪ  :ﻳﺎ ﳏﻤﺪ ﻫﻞ ﻟﻚ ﺃﻥ ﺗﺒﻴﻌﲏ ﲤﺮﺍ
ﻣﻌﻠﻮﻣﺎ ﰲ ﺣﺎﺋﻂ ﺑﲏ ﻓﻼﻥ ﺇﱃ ﺃﺟﻞ ﻣﻌﻠﻮﻡ؟ ﻓﻘﺎﻝ ﺍﻟﻨﱯ ﺻﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭ ﺳﻠﻢ  :ﻧﻌﻢ
ﺃﺑﻴﻌﻚ ﲤﺮﺍ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎ ،ﺇﱃ ﺃﺟﻞ ﻣﻌﻠﻮﻡ ،ﻟﻜﻦ ﻻ ﺗﺴﻤﻲ ﺣﺎﺋﻂ ﺑﲏ ﻓﻼﻥ .ﻓﻮﺍﻓﻘﺖ ﻋﻠﻰ
ﺫﻟﻚ؛ ﻓﺄﻋﻄﻴﺖ ﺍﻟﻨﱯ ﺻﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭ ﺳﻠﻢ ﲦﺎﻧﲔ ﻣﺜﻘﺎﻻ ﻣﻦ ﺍﻟﺬﻫﺐ ﰲ ﲤﺮ ﻣﻌﻠﻮﻡ
ﺇﱃ ﺃﺟﻞ ﻛﺬﺍ ﻭﻛﺬﺍ .ﻗﺎﻝ  :ﻓﺄﻋﻄﺎﻫﺎ ﺍﻟﻨﱯ ﺻﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭ ﺳﻠﻢ ﻟﺬﻟﻚ ﺍﻷﻋﺮﺍﰊ،
ﻓﺎﻧﻄﻠﻖ ﺍﻷﻋﺮﺍﰊ ﺑﺎﳌﺎﻝ ﻛﻠﻪ ،ﻭﻗﺎﻝ  :ﺍﻋﺠﻞ ﻋﻠﻴﻬﻢ ﻭﺃﻏﺜﻬﻢ ﺎ.
ﻗﺎﻝ ﺯﻳﺪ ﺑﻦ ﺳﻌﻨﺔ  :ﻓﻠﻤﺎ ﻛﺎﻥ ﻗﺒﻞ ﳏﻞ ﺍﻷﺟﻞ ﺑﻴﻮﻣﲔ ﺃﻭ ﺛﻼﺛﺔ ﺧﺮﺝ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﷲ
ﺻﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭ ﺳﻠﻢ ﰲ ﺟﻨﺎﺯﺓ ﺭﺟﻞ ﻣﻦ ﺍﻷﻧﺼﺎﺭ ﻭﻣﻌﻪ ﺃﺑﻮ ﺑﻜﺮ ﻭﻋﻤﺮ ﻭﻋﺜﻤﺎﻥ
ﻭﻧﻔﺮ ﻣﻦ ﺃﺻﺤﺎﺑﻪ ،ﻓﻠﻤﺎ ﺻﻠﻰ ﻋﻠﻰ ﺍﳉﻨﺎﺯﺓ ﺩﻧﺎ ﻣﻦ ﺟﺪﺍﺭ ﻟﻴﺠﻠﺲ ﺇﻟﻴﻪ ﰲ ﻇﻠﻪ ،ﻗﺎﻝ
ﺯﻳﺪ ﺑﻦ ﺳﻌﻨﺔ  :ﻓﺎﻗﺘﺮﺑﺖ ﻣﻨﻪ ﻭﻧﻈﺮﺕ ﺇﻟﻴﻪ ﺑﻮﺟﻪ ﻏﻠﻴﻆ ﻭﺃﺧﺬﺕ ﺑﻘﻤﻴﺺ ﺍﻟﻨﱯ ﺻﻠﻰ
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ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭ ﺳﻠﻢ ﻭﺭﺩﺍﺋﻪ ﻭﻫﺰﺯﺗﻪ ﻫﺰﺍ ﻋﻨﻴﻔﺎ؟ ﰒ ﻗﻠﺖ  :ﺃﻻ ﺗﻘﻀﻴﲏ ﻳﺎ ﳏﻤﺪ ﺣﻘﻲ؟ ﻓﻮ
ﺍﷲ ﻣﺎ ﻋﻠﻤﺘﻜﻢ ﻳﺎ ﺑﲏ ﻋﺒﺪ ﺍﳌﻄﻠﺐ ﺇﻻ ﻣﻄﻼ ١٩ﰲ ﺃﺩﺍﺀ ﺍﳊﻘﻮﻕ ﻭﺳﺪﺍﺩ ﺍﻟﺪﻳﻮﻥ.

ﻓﺎﻟﺘﻔﺖ ﺇﻟﻴﻪ ﻋﻤﺮ ﺑﻦ ﺍﳋﻄﺎﺏ ﻭﻋﻴﻨﺎﻩ ﺗﺪﻭﺭﺍﻥ ﰲ ﻭﺟﻬﻪ ﻛﺎﻟﻔﻠﻚ ﺍﳌﺴﺘﺪﻳﺮ ،ﰒ
ﺭﻣﺎﱐ ﺑﺒﺼﺮﻩ ،ﻭﻗﺎﻝ  :ﺃﻱ ﻋﺪﻭ ﺍﷲ؛ ﺃﺗﻘﻮﻝ ﻟﺮﺳﻮﻝ ﺍﷲ ﺻﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭ ﺳﻠﻢ ﻣﺎ ﺃﲰﻊ
ﻭﺗﻔﻌﻞ ﺑﻪ ﻣﺎ ﺃﺭﻯ؟! ﻓﻮ ﺍﻟﺬﻱ ﻧﻔﺴﻲ ﺑﻴﺪﻩ ﻟﻮﻻ ﺃﱐ ﺃﺧﺸﻰ ﻓﻮﺗﻪ ﻭﻏﻀﺒﻪ ﻟﻀﺮﺑﺖ
ﺑﺴﻴﻔﻲ ﻫﺬﺍ ﻋﻨﻘﻚ .ﻭﺭﺳﻮﻝ ﺍﷲ ﺻﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭ ﺳﻠﻢ ﻳﻨﻈﺮ ﺇﱃ ﻋﻤﺮ ﰲ ﺳﻜﻮﻥ
ﻭﺗﺆﺩﺓ ،ﰒ ﻗﺎﻝ " :ﻳﺎ ﻋﻤﺮ ﻟﻘﺪ ﻛﺎﻥ ﻣﻦ ﺍﻟﻮﺍﺟﺐ ﻋﻠﻴﻚ ﺃﻥ ﺗﺄﻣﺮﱐ ﲝﺴﻦ ﺍﻷﺩﺍﺀ،
ﻭﺗﺄﻣﺮﻩ ﲝﺴﻦ ﺍﻟﻄﻠﺐ.("...
ﻓﺒﻬﺖ ﺍﳊﱪ ﺍﻟﻴﻬﻮﺩﻱ ﺯﻳﺪ ﺑﻦ ﺳﻌﻨﺔ ﺃﻣﺎﻡ ﻫﺬﻩ ﺍﻷﺧﻼﻕ ﺍﻟﺴﺎﻣﻴﺔ ،ﻭﺃﻣﺎﻡ ﻫﺬﻩ
ﺍﻟﺮﻭﺡ ﺍﻟﻮﺿﻴﺌﺔ ﺍﻟﻌﺎﻟﻴﺔ ﻣﻦ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﷲ ﺻﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭ ﺳﻠﻢ .
ﰒ ﺍﻟﺘﻔﺖ ﺻﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭ ﺳﻠﻢ ﺇﱃ ﻋﻤﺮ ﺭﺿﻲ ﺍﷲ ﻋﻨﻪ ﻭ ﻗﺎﻝ  :ﺍﺫﻫﺐ ﺑﻪ ﻳﺎ
ﻋﻤﺮ ﻓﺎﻗﻀﻪ ﺣﻘﻪ ﻭﺯﺩﻩ ﻋﺸﺮﻳﻦ ﺻﺎﻋﺎ ﻣﻦ ﲤﺮ؛ ﺟﺰﺍﺀ ﻣﺎ ﺭ ﻭ ﻋﺘﻪ.
ﲤﺮ.

ﻗﺎﻝ ﺯﻳﺪ ﺑﻦ ﺳﻌﻨﺔ  :ﻓﺬﻫﺐ ﰊ ﻋﻤﺮ ﻓﻘﻀﺎﱐ ﺣﻘﻲ ،ﻭﺯﺍﺩﱐ ﻋﺸﺮﻳﻦ ﺻﺎﻋﺎ ﻣﻦ

ﻓﻘﻠﺖ ﻣﺎ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺰﻳﺎﺩﺓ؟ ﻗﺎﻝ  :ﺃﻣﺮﱐ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﷲ ﺻﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭ ﺳﻠﻢ ﺃﻥ ﺃﺯﻳﺪﻙ
ﻣﻜﺎﻥ ﻣﺎ ﺭ ﻭ ﻋﺘﻚ.
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ﻣﻄﻼ  :ﻣﻦ ﺍ ﹶﳌ ﹾﻄ ِﻞ  :ﻭﻫﻮ ﺍﻟﺘﺴﻮﻳﻒ ﻭﺍﳌﹸﺪﺍﻓﹶﻌﺔ ﻭ ﺗﻜﺮﺍﺭ ﺍﻟﻮﻋﺪ ﺑﺎﻟﻮﻓﺎﺀ ،ﻳﻘﺎﻝ  :ﻣ ﹶﻄﻠﹶﻪ ﺣﻘﱠﻪ
ﻭﺍ ﻣﺘ ﹶﻄﻠﹶﻪ ﻭﻣﺎ ﹶﻃﻠﹶﻪ ﺑﻪ ﻣﻤﺎﻃﹶﻠﺔﹰ ،ﺃﻱ ﱂ ﻳﺆﺩﻩ ﺣﻘﻪ.
ﻟﺴﺎﻥ ﺍﻟﻌﺮﺏ .٦٢٤/١١
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ﻓﻘﺎﻝ  :ﺃﺗﻌﺮﻓﲏ ﻳﺎ ﻋﻤﺮ؟
ﻗﺎﻝ  :ﻻ .ﻓﻤﻦ ﺃﻧﺖ؟
ﻗﻠﺖ  :ﺃﻧﺎ ﺯﻳﺪ ﺑﻦ ﺳﻌﻨﺔ.
ﻗﺎﻝ  :ﺍﳊﱪ؟ ﻗﺎﻝ  :ﻧﻌﻢ ﺍﳊﱪ.
ﻗﺎﻝ  :ﻓﻤﺎ ﺩﻋﺎﻙ ﺃﻥ ﺗﻘﻮﻝ ﻟﺮﺳﻮﻝ ﺍﷲ ﺻﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭ ﺳﻠﻢ ﻣﺎ ﻗﻠﺖ ،ﻭﺗﻔﻌﻞ ﺑﻪ
ﻣﺎ ﻓﻌﻠﺖ؟
ﻓﻘﺎﻝ ﺯﻳﺪ ﺑﻦ ﺳﻌﻨﺔ  :ﻳﺎ ﻋﻤﺮ ﻛﻞ ﻋﻼﻣﺎﺕ ﺍﻟﻨﺒﻮﺓ ﻗﺪ ﻋﺮﻓﺘﻬﺎ ﰲ ﻭﺟﻪ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﷲ
ﺻﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭ ﺳﻠﻢ ﺣﲔ ﻧﻈﺮﺕ ﺇﻟﻴﻪ ﺇﻻ ﺍﺛﻨﺘﲔ ﱂ ﺃﺧﺘﱪﳘﺎ ﻣﻨﻪ؛ ﺍﻷﻭﱃ  :ﻳﺴﺒﻖ
ﺣﻠ ﻤ ﻪ ﺟ ﻬﻠﹶﻪ ،ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ  :ﻻ ﻳﺰﻳﺪﻩ ﺷﺪﺓ ﺍﳉﻬﻞ ﻋﻠﻴﻪ ﺇﻻ ﺣﻠﻤﺎ ،ﻭﻗﺪ ﻋﺮﻓﺘﻬﻤﺎ ﺍﻟﻴﻮﻡ ﰲ
ﺭﺳﻮﻝ ﺍﷲ ﺻﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭ ﺳﻠﻢ .
ﻓﺄﹸ ﺷ ِﻬﺪ ﻙ ﻳﺎ ﻋﻤﺮ ﺃﱐ ﺃﺷﻬﺪ ﺃﻥ ﻻ ﺇﻻﻩ ﺇﻻ ﺍﷲ ،ﻭﺃﻥ ﳏﻤﺪﺍ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﷲ ﺻﻠﻰ ﺍﷲ
ﻋﻠﻴﻪ ﻭ ﺳﻠﻢ.
ﻭﻟﻠﻤﺴﻠﻢ ﺃﻥ ﻳﺘﻮﻗﻒ ﻋﻨﺪ ﻫﺬﺍ ﺍﳊﺪﻳﺚ ﻟﻴﺴﺘﺠﻠﻲ ﻣﻌﺎﻧﻴﻪ ﺍﻟﻜﺒﲑﺓ :
ﻣﺎﺫﺍ ﺻﺪﺭ ﻣﻦ ﻫﺬﺍ ﺍﳊﱪ ﺍﻟﻴﻬﻮﺩﻱ؟
ﺟﻬﻞ ﻋﻠﻰ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﷲ ﺻﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭ ﺳﻠﻢ ،ﺑﻞ ﺍﺷﺘﺪ ﻋﻠﻴﻪ ﰲ ﺍﳉﻬﻞ ﻗﻮﻻ
ﻭﻓﻌﻼ؛ ﻓﻤﻦ ﺣﻴﺚ ﺍﻟﻘﻮﻝ؛ ﻗﻮﻝ ﺍﳊﱪ ) :ﺃﻻ ﺗﻘﻀﲏ ﻳﺎ ﳏﻤﺪ ﺣﻘﻲ؟ ﻓﻮ ﺍﷲ ﻣﺎ
ﻋﻠﻤﺘﻜﻢ ﻳﺎ ﺑﲏ ﻋﺒﺪ ﺍﳌﻄﻠﺐ ﺇﻻ ﻣﻄﻼ ،ﰲ ﺃﺩﺍﺀ ﺍﳊﻘﻮﻕ ﻭﺳﺪﺍﺩ ﺍﻟﺪﻳﻮﻥ(.
ﻭﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﺍﻟﻔﻌﻞ  :ﻧﻈﺮ ﺍﳊﱪ ﰲ ﻭﺟﻪ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﷲ ﺻﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭ ﺳﻠﻢ ﺑﻮﺟﻪ
ﻏﻠﻴﻆ ،ﻭﺃﺧﺬ ﺑﻘﻤﻴﺼﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺼﻼﺓ ﻭﺍﻟﺴﻼﻡ ﻭﺭﺩﺍﺋﻪ ،ﻭﻫﺰﻩ ﻫﺰﺍ ﻋﻨﻴﻔﺎ؟.

39

ﺍﻟﻮﺣﻲ ﻭﻣﻌﺎﱂ ﻣﻦ ﺍﻷﺧﻼﻕ ﻭﺍﻟﻘﻴﻢ ﻟﺮﺳﻮﻝ ﺍﷲ ﺻﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﰲ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﻭﺍﻟﺴﲑﺓ ﺍﻟﻨﺒﻮﻳﺔ

ﻫﺬﺍ ﻣﻊ ﺍﻟﻌﻠﻢ ﺃﻥ ﻛﻞ ﺫﻟﻚ ﺣﺪﺙ ﻗﺒﻞ ﺣﻠﻮﻝ ﺃﺟﻞ ﺍﻷﺩﺍﺀ ﺍﳌﺘﻔﻖ ﻋﻠﻴﻪ ،ﻓﻤﺎ
ﻋﺎﻗﺐ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﷲ ﺻﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭ ﺳﻠﻢ ﻫﺬﺍ ﺍﳊﱪ ﺍﳌﺆﺫﻱ ﻟﻪ.
ﰒ ﺭﺃﻳﻨﺎ ﰲ ﻫﺬﺍ ﺍﳊﺪﻳﺚ ﻛﻴﻒ ﺃﻥ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﷲ ﺻﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭ ﺳﻠﻢ ﱂ ﻳﻘﺒﻞ ﻣﻦ
ﻋﻤﺮ ﺃﻥ ﻳﺮﻭﻉ ﺯﻳﺪ ﺑﻦ ﺳﻌﻨﺔ ﻷﻧﻪ ﺻﺎﺣﺐ ﺣﻖ ،ﺑﻞ ﺇﻥ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﷲ ﺻﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭ
ﺳﻠﻢ ﻳﺄﻣﺮ ﻟﻪ ﺑﺰﻳﺎﺩﺓ ﻋﺸﺮﻳﻦ ﺻﺎﻋﺎ ﻣﻦ ﲤﺮ ﺟﺰﺍﺀ ﺗﺮﻭﻳﻊ ﻋﻤﺮ ﺑﻦ ﺍﳋﻄﺎﺏ ﺭﺿﻲ ﺍﷲ
ﻋﻨﻪ ﻟﻪ.
ﰒ ﻟﻨﺎ ﺃﻥ ﻧﻘﻒ ﻗﻠﻴﻼ ﻋﻨﺪ ﺍﻟﻨﺘﻴﺠﺔ ﺍﻟﱵ ﺁﻟﺖ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﻣﻌﺎﻣﻠﺔ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﷲ ﺻﻠﻰ ﺍﷲ
ﻋﻠﻴﻪ ﻭ ﺳﻠﻢ ﻟﺰﻳﺪ ﺑﻦ ﺳﻌﻨﺔ! ﺍﻟﻨﺘﻴﺠﺔ ﺃﻧﻪ ﺍﻗﺘﻨﻊ ﺑﺒﻌﺜﺔ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﷲ ﺻﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭ ﺳﻠﻢ،
ﻭ ﺑﺄﻥ ﺍﻟﺼﻔﺎﺕ ﺍﻟﱵ ﻳﻌﺮﻓﻬﺎ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﻣﺎ ﻗﺮﺃ ﰲ ﻛﺘﺒﻬﻢ ﻣﻦ ﺃﻭﺻﺎﻑ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺮﺳﻮﻝ
ﻛﻠﻬﺎ ﻣﻮﺟﻮﺩﺓ ﰲ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ ﺍﷲ ﺻﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭ ﺳﻠﻢ ،ﻭﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ﺩﺧﻞ ﺯﻳﺪ ﺑﻦ
ﺳﻌﻨﺔ ﰲ ﺍﻹﺳﻼﻡ ﻋﻦ ﻗﻨﺎﻋﺔ ﺗﺎﻣﺔ ،ﻭﺷﻬﺪ ﺷﻬﺎﺩﺓ ﺍﳊﻖ.

٢٠

ﻭﺍﻟﺒﺸﺮﻳﺔ ﺑﺸﺮﻳﺔ ﻭﺍﺣﺪﺓ ﻭﺍﻟﺬﻳﻦ ﻳﻌﺎﺩﻭﻥ ﺍﻹﺳﻼﻡ ﰲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺰﻣﺎﻥ ﻳﻨﻘﺴﻤﻮﻥ ﺇﱃ
ﻗﺴﻤﲔ :
ﻗﺴﻢ ﳛﻤﻞ ﺍﳊﻘﺪ ﺍﻟﺪﻓﲔ ﻭﺍﻟﻀﻐﻴﻨﺔ ﻟﻸﻣﺔ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ؛ ﻓﻬﺬﺍ ﻳﺼﻌﺐ ﺯﻋﺰﻋﺘﻪ ﻋﻦ
ﺣﻘﺪﻩ ﻭﻣﻜﺮﻩ؛ ﻷﻧﻪ ﺭﺿﻲ ﺑﺎﻟﻌﻤﻰ ﻭﺍﲣﺬﻩ ﻣﻨﻬﺠﺎ ﳊﻴﺎﺗﻪ؛ ﻭﻫﺆﻻﺀ ﻗﻠﺔ ،ﻭﻻ ﻳﻀﺮﻭﻥ
ﺍﻹﻣﺔ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺇﻻ ﺃﺫﻯ.
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ﻭ ﺗﺬﻛﺮ ﻟﻨﺎ ﻛﺘﺐ ﻃﺒﻘﺎﺕ ﺍﻟﺼﺤﺎﺑﺔ ﺃﻥ ﺯﻳﺪ ﺑﻦ ﺳﻌﻨﺔ ﺷﺎﺭﻙ ﻣﻊ ﺍﻟﻨﱯ ﺻﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭ ﺳﻠﻢ
ﰲ ﻏﺰﻭﺍﺗﻪ ﺣﱴ ﺍﺳﺘﺸﻬﺪ ﰲ ﻏﺰﻭﺓ ﺗﺒﻮﻙ ﻣﻘﺒﻼ ﻏﲑ ﻣﺪﺑﺮ .ﺍﻧﻈﺮ ﺗﺮﲨﺘﻪ ﰲ ﺍﻹﺻﺎﺑﺔ ﰲ ﲤﻴﻴﺰ
ﺍﻟﺼﺤﺎﺑﺔ.
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ﺿﻠﱢﻞ ﺑﻪ ﻭ ﹸﻏﺮﺭ ﺑﻪ ،ﺣﻴﺚ ﹸﻗﺪﻣﺖ ﻟﻪ ﺻﻮﺭﺓ
ﻭﻗﺴﻢ ﺁﺧﺮ ﻭﻫﻮ ﺍﻟﻘﺴﻢ ﺍﻷﻋﻈﻢ 
ﺍﻹﺳﻼﻡ ﰲ ﻗﺎﻟﺐ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﺘﻞ ﻭﺍﻹﺭﻫﺎﺏ ﻭﺍﻟﺴﺮﻗﺔ ﻭﺍﻟﻐﺪﺭ ﻭﺍﳋﻴﺎﻧﺔ ﻭﺍﳊﺪﻭﺩ ﻭﻗﻄﻊ
ﺍﻷﻳﺪﻱ ﻭﺍﻷﺭﺟﻞ؛ ﻓﻬﻮ ﺇﺫﺍ ﺫﹸﻛﺮ ﻟﻪ ﺍﻹﺳﻼﻡ ﻻ ﻳﻌﺮﻑ ﻋﻨﻪ ﺇﻻ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺼﻮﺭﺓ ﺍﳌﺸﻮﻫﺔ،
ﰒ ﺇﺫﺍ ﺫﻛﺮ ﻟﻪ ﺍﳌﺴﻠﻤﻮﻥ ﺍﺳﺘﻌﺮﺽ ﺃﻣﺎﻣﻪ ﻣﺎ ﰲ ﺑﻼﺩﻫﻢ ﻣﻦ ﻓﱳ ﻭﺍﺿﻄﺮﺍﺑﺎﺕ ﻭﲣﻠﻒ
ﻭﻓﹸﺮﻗﺔ ...ﻓﻜﻴﻒ ﳛﺐ ﺍﻹﺳﻼﻡ ﻭﺍﳌﺴﻠﻤﲔ ﻭﻫﻮ ﻳﺮﻯ ﺃﻣﺎﻣﻪ ﻣﺎ ﻳﺮﺍﻩ؟
ﻭﻫﺬﺍ ﺍﻟﻘﺴﻢ ﺍﻟﺬﻱ ﳚﺐ ﺃﻥ ﺗﻨﺼﺮﻑ ﻟﻪ ﺍﳉﻬﻮﺩ ﻟﺘﺒﺼﲑﻩ ﺑﺎﳊﻖ ،ﻭﺗﻨﻮﻳﺮﻩ ﻟﲑﻯ
ﺍﻟﺴﺒﻴﻞ ﺍﳌﺴﺘﻘﻴﻢ ﻧﻘﻴﺎ ﻻ ﺗﺸﻮﺑﻪ ﺷﺎﺋﺒﺔ ﳐﺎﻟﻔﺎﺕ ﺍﳌﺴﻠﻤﲔ ﻭﺣﺎﻟﺘﻬﻢ ﺍﻟﱵ ﻫﻢ ﻋﻠﻴﻬﺎ.
ﺇﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻘﺴﻢ ﳊﺮﻱ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺳﻨﺪﺍ ﻟﻺﺳﻼﻡ ﻭﺳﻨﺪﺍ ﻟﺪﻋﻮﺗﻪ ،ﻭﺳﻨﺪﺍ ﻟﺮﺳﻮﻟﻪ؛
ﻷﻥ ﻣﻦ ﻛﺎﻥ ﻫﺪﻓﻪ ﺍﳊﻖ ﻭﺿﻞ ﻋﻨﻪ ﺑﺴﺒﺐ ﺍﻟﺘﻀﻠﻴﻞ ﻭﺍﻟﺘﻌﻤﻴﺔ ﻭﻗﻠﺐ ﺍﳊﻘﺎﺋﻖ ﻻ ﻳﻠﺒﺚ
ﺃﻥ ﻳﻌﻮﺩ ﺇﱃ ﺍﳊﻖ ﺑﻌﺪ ﺍﻟﺘﺄﻛﺪ ﻣﻦ ﺃﻧﻪ ﺣﻖ.
ﻋﻔﻮ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﷲ ﺻﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭ ﺳﻠﻢ ﻋﻦ ﻓﻀﺎﻟﺔ ﺑﻦ ﻋﻤﲑ :

٢١

ﻓﺘﺢ ﺍﷲ ﻋﻠﻰ ﺭﺳﻮﻟﻪ ﺻﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭ ﺳﻠﻢ ﻣﻜﺔ ،ﻭﳌﺎ ﰎ ﻟﻪ ﺻﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭ
ﺸﺮﻓﺔ ،ﻓﺎﻏﺘﻨﻢ ﺫﻟﻚ ﻓﻀﺎﻟﺔ ﺑﻦ ﻋﻤﲑ ﺑﻦ ﺍ ﹸﳌﹶﻠﻮﺡ ﻭ ﺟﻬﺰ
ﺳﻠﻢ ﺫﻟﻚ ﻃﺎﻑ ﺑﺎﻟﻜﻌﺒﺔ ﺍ ﹸﳌ 
ﻧﻔﺴﻪ ﻟﻴﻘﺘﻞ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﷲ ﺻﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭ ﺳﻠﻢ ﻭ ﻫﻮ ﻳﻄﻮﻑ ،ﻓﻠﻤﺎ ﺩﻧﺎ ﻣﻨﻪ ﻗﺎﻝ ﻟﻪ
ﺭﺳﻮﻝ ﺍﷲ  :ﺃﻓﻀﺎﻟﺔ؟ ﻗﺎﻝ  :ﻧﻌﻢ ﻓﻀﺎﻟﺔ ﻳﺎ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﷲ .ﻗﺎﻝ  :ﻣﺎﺫﺍ ﻛﻨﺖ ﲢﺪﺙ ﺑﻪ
ﻧﻔﺴﻚ؟ ﻗﺎﻝ  :ﻻ ﺷﻲﺀ؛ ﻛﻨﺖ ﺃﺫﻛﺮ ﺍﷲ ،ﻓﻀﺤﻚ ﺍﻟﻨﱯ ﺻﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭ ﺳﻠﻢ ،ﰒ
ﻗﺎﻝ " :ﺍﺳﺘﻐﻔ ِﺮ ﺍﷲ" ،ﰒ ﻭﺿﻊ ﻳﺪﻩ ﻋﻠﻰ ﺻﺪﺭﻩ ،ﻓﺴﻜﻦ ﻗﻠﺒﻪ ،ﻭﻛﺎﻥ ﻓﻀﺎﻟﺔ ﻳﻘﻮﻝ :
21

ﺍﻧﻈﺮ ﺗﺮﲨﺔ ﻓﻀﺎﻟﺔ ﺑﻦ ﻋﻤﲑ ﻭﻗﺼﺔ ﺇﺳﻼﻣﻪ ﰲ  :ﺍﻟﺴﲑﺓ ﺍﻟﻨﺒﻮﻳﺔ ﻻﺑﻦ ﻫﺸﺎﻡ  ،٥٨٣/٣ﻋﻴﻮﻥ
ﺍﻷﺛﺮ ﻻﺑﻦ ﺳﻴﺪ ﺍﻟﻨﺎﺱ  ،٢٠١/٢ﺍﻟﺮﻭﺽ ﺍﻷﻧﻒ  ،١٧٦/٤ﺯﺍﺩ ﺍﳌﻌﺎﺩ  ، ٣٦١/٣ﺍﻟﺒﺪﺍﻳﺔ
ﻭﺍﻟﻨﻬﺎﻳﺔ ﻻﺑﻦ ﻛﺜﲑ " ،٣٥٢/٤ﺍﻹﺻﺎﺑﺔ" ﻻﺑﻦ ﺣﺠﺮ .٤٤٠/٢
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ﺍﻟﻮﺣﻲ ﻭﻣﻌﺎﱂ ﻣﻦ ﺍﻷﺧﻼﻕ ﻭﺍﻟﻘﻴﻢ ﻟﺮﺳﻮﻝ ﺍﷲ ﺻﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﰲ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﻭﺍﻟﺴﲑﺓ ﺍﻟﻨﺒﻮﻳﺔ

ﻭﺍﷲ ﻣﺎ ﺭﻓﻊ ﻳﺪﻩ ﻋﻦ ﺻﺪﺭﻱ ﺣﱴ ﻣﺎ ﺧﻠﻖ ﺍﷲ ﺷﻴﺌﺎ ﺃﺣﺐ ﺇﱄ ﻣﻨﻪ .ﻗﺎﻝ ﻓﻀﺎﻟﺔ :
ﻓﺮﺟﻌﺖ ﺇﱃ ﺃﻫﻠﻲ؛ ﻓﻤﺮﺭﺕ ﺑﺎﻣﺮﺃﺓ ﻛﻨﺖ ﺃﲢﺪﺙ ﺇﻟﻴﻬﺎ ،ﻓﻘﺎﻟﺖ  :ﻫﻠﻢ ﺇﱃ ﺍﳊﺪﻳﺚ.
ﺖ  :ﻻ ،ﻭﺍﻧﺒﻌﺚ ﻓﻀﺎﻟﺔ ﻳﻘﻮﻝ :
ﻓﻘﻠ 
ﺚ ﻓﻘﻠـﺖ ﻻ
ﺖ ﻫﹸﻠﻢ ﺇﱃ ﺍﳊـﺪﻳ ِ
ﻗﹶﺎﹶﻟ 

ﷲ ﻭﺍﻹﺳــﻼ ﻡ
ﻚﺍ ُ
ﻳــ ﹾﺄﺑﻰ ﻋﻠﻴــ ِ

ﺖ ﳏﻤـﺪﺍ ﻭﹶﻗﺒِﻴﻠـ ﻪ
ﹶﻟ ﻮ ﻗـﺪ ﺭﺃﻳـ ِ

ﺑِــﹶﺎﹾﻟﻔِﺘﺢ ﻳــﻮﻡ ﺗ ﹶﻜﺴــ ﺮ ﺍﻷﺻــﻨﺎ ﻡ

ـﺎ
ـﺤﻰ ﺑﻴﻨـ
ﷲ ﺃﺿـ
ﺖ ﺩﻳـ ﻦ ﺍ ِ
ﹶﻟ ﺮﹶﺃﻳـ ِ

٢٢

ﻭﺍﻟﺸﺮ ﻙ ﻳﻐﺸﻰ ﻭﺟﻬـﻪ ﺍﻟِـﺈﻇﻼﻡ

ﻣﺎﺫﺍ ﻳﺴﺘﻔﺎﺩ ﻣﻦ ﺣﺪﻳﺚ ﻓﻀﺎﻟﺔ ﺑﻦ ﻋﻤﲑ؟ ﻳﺴﺘﻔﺎﺩ ﻣﻨﻪ ﺃﻥ ﺍﷲ ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ ﻭ ﺗﻌﺎﱃ
ﺑﺎﳌﺮﺻﺎﺩ ﻟﻠﺒﺎﻏﲔ ﺍﳌﻌﺘﺪﻳﻦ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻳﺮﻳﺪﻭﻥ ﺍﻟﻜﻴﺪ ﻭﺍﳌﻜﺮ ﻟﺪﻳﻦ ﺍﷲ ﻭﻟﺮﺳﻮﻟﻪ.
ﻳﺴﺘﻔﺎﺩ ﻣﻦ ﺍﳊﺪﻳﺚ ﻛﺬﻟﻚ ﺷﻔﻘﺔ ﻭﺭﲪﺔ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﷲ ﺑﺎﻷﻣﺔ؛ ﺇﻥ ﺷﺄﻥ ﻣﻦ ﻳﺮﻳﺪ
ﺍﻟﻔﺘﻚ ﺑﻐﲑﻩ ﺃﻥ ﻳﻔﺘﻚ ﺑﻪ ،ﻭﻣﻦ ﻳﺮﺩ ﺍﻟﻜﻴﺪ ﺑﻐﲑﻩ ﻳﺮﺩ ﻋﻠﻴﻪ ﺑﻜﻴﺪ ﻣﺜﻠﻪ ،ﻭﻛﺎﻥ ﲟﻘﺪﻭﺭ
ﺭﺳﻮﻝ ﺍﷲ ﺻﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﻟﻮ ﺃﺭﺍﺩ ﺃﻥ ﻳﻨﺘﻘﻢ ﻟﻨﻔﺴﻪ ﺃﻥ ﻳﻨﺘﻘﻢ ﻣﻦ ﻓﻀﺎﻟﺔ ،ﻭﻟﻜﻦ
ﺭﺳﻮﻝ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺼﻼﺓ ﻭ ﺍﻟﺴﻼﻡ ﺍﻟﺮﲪﺔ ﺍﳌﻬﺪﺍﺓ ﻟﻠﻌﺎﳌﲔ ﳚﺎﺯﻱ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﻜﺮ ﻭﺍﻟﻜﻴﺪ
ﺑﺎﻟﺘﻮﺟﻴﻪ ﻭﺍﻹﺭﺷﺎﺩ ﺇﱃ ﺍﻟﻄﺮﻳﻖ ﺍﳌﺴﺘﻘﻴﻢ ﻭﺍﻟﺪﻋﺎﺀ ﺑﺎﳍﺪﺍﻳﺔ ﻟﻘﻠﺐ ﻫﺬﺍ ﺍﳌﻌﺘﺪﻱ ﺍﻷﺛﻴﻢ،
ﻭﻫﺬﺍ ﻣﺎ ﺟﻌﻠﻪ ﻳﻘﻮﻝ ﻟﻪ ) :ﺍﺳﺘﻐﻔ ِﺮ ﺍﷲ( ،ﺑﻞ ﻭﺿﻊ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﷲ ﺻﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭ ﺳﻠﻢ
ﻳﺪﻩ ﻋﻠﻰ ﺻﺪﺭ ﻓﻀﺎﻟﺔ ﻭﺩﻋﺎ ﻟﻪ ﺑﺎﳍﺪﺍﻳﺔ ،ﻓﻮﺟﺪ ﻓﻀﺎﻟﺔ ﺑﺮﺩ ﻫﺪﺍﻳﺔ ﺍﻹﳝﺎﻥ ﰲ ﻗﻠﺒﻪ،
ﻭﻫﺬﺍ ﻣﺎ ﺟﻌﻠﻪ ﻳﻘﻮﻝ ) :ﻭﺍﷲ ﻣﺎ ﺭﻓﻊ ﻳﺪﻩ ﻋﻦ ﺻﺪﺭﻱ ﺣﱴ ﻣﺎ ﺧﻠﻖ ﺍﷲ ﺷﻴﺌﺎ ﺃﺣﺐ
ﺇﱄ ﻣﻨﻪ(.

22

ﺯﺍﺩ ﺍﳌﻌﺎﺩ  ،..٤١٢/٣ﺍﻟﺒﺪﺍﻳﺔ ﻭ ﺍﻟﻨﻬﺎﻳﺔ  ،٣٠٨/٤ﺍﻟﺪﺭﺭ .٢٢٢/١
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ﻭﻳﺴﺘﻔﺎﺩ ﻣﻦ ﻫﺬﺍ ﺍﳊﺪﻳﺚ ﺃﻥ ﺍﻹﳝﺎﻥ ﻣﺎ ﺇﻥ ﻳﺴﻘﺮ ﰲ ﺍﻟﻘﻠﺐ ﺣﱴ ﻳﺼﻨﻊ ﻣﻦ
ﺻﺎﺣﺒﻪ ﺭﺟﻼ ﺟﺪﻳﺪﺍ؛ ﻛﻠﻪ ﺍﺳﺘﻘﺎﻣﺔ ﻭﺻﻼﺡ ﻭﻫﺪﺍﻳﺔ ﻭﺇﺭﺷﺎﺩ ،ﻓﻌﻨﺪ ﺭﺟﻮﻉ ﻓﻀﺎﻟﺔ
ﺇﱃ ﺑﻴﺘﻪ ﳝﺮ ﻋﻠﻰ ﺍﻣﺮﺃﺓ ﻛﺎﻥ ﻟﻪ ﺎ ﺻﻠﺔ ﺷﺄﻥ ﺍﻟﺮﺟﺎﻝ ﻣﻊ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﰲ ﺍﳉﺎﻫﻠﻴﺔ ،ﻭﺗﺪﻋﻮﻩ
ﺎﻟﺴﺘﻬﺎ ...ﻟﻜﻨﻪ ﻟﻦ ﻳﺴﺘﺠﻴﺐ ﳍﺬﺍ ﺍﻟﻄﻠﺐ ﻭﻳﺴﺘﻐﻞ ﺍﻟﻔﺮﺻﺔ ﻟﻴﻌﻠﻤﻬﺎ ﲟﺎ ﺣﺪﺙ ﰲ
ﺣﻴﺎﺗﻪ ﻣﻦ ﺍﻹﳝﺎﻥ ﺑﺮﺳﻮﻝ ﺍﷲ ﺻﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭ ﺳﻠﻢ ﻭﲟﺒﺎﺩﺉ ﺍﻹﺳﻼﻡ ﺍﻟﱵ ﺗﺮﻓﻊ
ﺻﺎﺣﺒﻬﺎ ﻋﻦ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻟﻔﺎﺳﺪﺓ ﺑﲔ ﺍﻟﺮﺟﺎﻝ ﻭﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ...
ﻋﻔﻮ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﷲ ﺻﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﻋﻦ ﻋﻤﲑ ﺑﻦ ﻭﻫﺐ :
ﺭﻭﻯ ﺍﺑﻦ ﺇﺳﺤﺎﻕ ﺑﺴﻨﺪ ﺻﺤﻴﺢ ﻣﺮﺳﻼ ،ﻭﻗﺎﻝ ﺍﳍﻴﺜﻤﻲ ﰲ ﳎﻤﻊ ﺍﻟﺰﻭﺍﺋﺪ :

ﺃﺧﺮﺟﻪ ﺍﻟﻄﱪﺍﱐ ٢٣ﻋﻦ ﺃﻧﺲ ﻭﺭﺟﺎﻟﻪ ﺭﺟﺎﻝ ﺍﻟﺼﺤﻴﺢ ﻣﻦ ﺣﺪﻳﺚ ﻋﺮﻭﺓ ﺑﻦ ﺍﻟﺰﺑﲑ ﺃﻥ

ﻋﻤﲑ ﺑﻦ ﻭﻫﺐ ﺃﹸ ِﺳ ﺮ ﻭﻟﺪﻩ  :ﻭﻫﺐ ﺑﻦ ﻋﻤﲑ ﰲ ﻏﺰﻭﺓ ﺑﺪﺭ ،ﻓﺠﻠﺲ ﻋﻤﲑ ﺑﻦ ﻭﻫﺐ
ﻣﻊ ﺻﻔﻮﺍﻥ ﺑﻦ ﺃﻣﻴﺔ ،ﻭﻛﺎﻧﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻜﻔﺮ ﻭﺍﻟﺸﺮﻙ ،ﺟﻠﺴﺎ ﺇﱃ ﺟﻮﺍﺭ ﺍﻟﻜﻌﺒﺔ ﻓﺘﺬﻛﺮﺍ ﻳﻮﻡ
"ﺑﺪﺭ" ﻓﻘﺎﻝ ﻋﻤﲑ ﺑﻦ ﻭﻫﺐ ﺍﳉﻤﺤﻲ ﻟﺼﻔﻮﺍﻥ ﺑﻦ ﺃﻣﻴﺔ  :ﻗﺒﺢ ﺍﷲ ﺍﻟﻌﻴﺶ ﺑﻌﺪ ﻗﺘﻠﻰ
"ﺑﺪﺭ"؛ ﻭﺍﷲ ﻟﻮﻻ ﺩﻳ ﻦ ﻋﹶﻠ ﻲ ﻻ ﺃﺟﺪ ﻟﻪ ﻗﻀﺎﺀ ،ﻭﻋﻴﺎﻝ ﻻ ﺃﺩﻉ ﳍﻢ ﺷﻴﺌﺎ ،ﻟﺮﺣﻠﺖ ﺇﱃ
ﳏﻤﺪ ﺣﱴ ﺃﻗﺘﻠﻪ ﺇﻥ ﻣﻸﺕ ﻋﻴﲏ ﻣﻨﻪ ،ﻓﺈﻧﻪ ﺑﻠﻐﲏ ﺃﻧﻪ ﻳﻄﻮﻑ ﰲ ﺍﻷﺳﻮﺍﻕ ،ﻓﺎﻏﺘﻨﻤﻬﺎ
ﺻﻔﻮﺍﻥ ﺑﻦ ﺃﻣﻴﺔ ﻭﻗﺎﻝ  :ﻋﻠﻲ ﺩﻳﻨﻚ ،ﻭﺃﻧﺎ ﺃﻗﻀﻴﻪ ﻋﻨﻚ ،ﻭﻋﻴﺎﻟﻚ ﻣﻊ ﻋﻴﺎﱄ؛ ﻻ ﺃﻣﻨﻊ
ﺷﻴﺌﺎ ﻋﻨﻬﻢ.

23

ﻭ ﻳﻨﻈﺮ ﻛﺬﻟﻚ  :ﺍﻻﺳﺘﻴﻌﺎﺏ ﻻﺑﻦ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﱪ ﻭﺍﻹﺻﺎﺑﺔ ﻻﺑﻦ ﺣﺠﺮ ﰲ ﺗﺮﲨﺔ ﻋﻤﲑ ﺑﻦ ﻭﻫﺐ.
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ﺍﻟﻮﺣﻲ ﻭﻣﻌﺎﱂ ﻣﻦ ﺍﻷﺧﻼﻕ ﻭﺍﻟﻘﻴﻢ ﻟﺮﺳﻮﻝ ﺍﷲ ﺻﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﰲ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﻭﺍﻟﺴﲑﺓ ﺍﻟﻨﺒﻮﻳﺔ

ﻓﻘﺎﻝ ﻟﻪ ﻋﻤﲑ  :ﻓﺎﻛﺘﻢ ﻋﲏ ﻭﺷﺄﻧﻚ ،ﻗﺎﻝ  :ﺃﻓﻌﻞ.
ﻓﺎﻧﻄﻠﻖ ﻋﻤﲑ ﺇﱃ ﺍﳌﺪﻳﻨﺔ ﻭﻗﺪ ﺷﺤﺬ ﺳﻴﻔﻪ ﻭﲰﻪ ،ﻓﻠﻤﺎ ﺃﻧﺎﺥ ﺭﺍﺣﻠﺘﻪ ﻋﻠﻰ ﺑﺎﺏ
ﺍﳌﺴﺠﺪ ،ﺭﺁﻩ ﺍﻟﻔﺎﺭﻭﻕ ﺍﳌﻠﻬﻢ ﻋﻤﺮ ﺑﻦ ﺍﳋﻄﺎﺏ ﻣﺘﻮﺷﺤﺎ ﺳﻴﻔﻪ .ﻓﻘﺎﻝ ﻋﻤﺮ ﺭﺿﻲ ﺍﷲ
ﺗﻌﺎﱃ ﻋﻨﻪ  :ﻫﺬﺍ ﻋﺪﻭ ﺍﷲ ﻋﻤﲑ ﺑﻦ ﻭﻫﺐ ﻭﺍﷲ ﻣﺎ ﺟﺎﺀ ﺇﻻ ﻟﺸﺮ.
ﰒ ﺃﺧﺬ ﻋﻤﺮ ﲝﻤﺎﻟﺔ ﺳﻴﻔﻪ ﰲ ﻋﻨﻘﻪ ﻓﻠﺒﺒﻪ ﺎ ،ﰒ ﺃﺩﺧﻠﻪ ﻋﻠﻰ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﷲ ﺻﻠﻰ ﺍﷲ
ﻋﻠﻴﻪ ﻭ ﺳﻠﻢ .
ﻓﻘﺎﻝ ﺍﻟﻨﱯ ﺻﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭ ﺳﻠﻢ ﺃﺭﺳﻠﻪ ﻳﺎ ﻋﻤﺮ ،ﰒ ﻗﺎﻝ  :ﺍﺩﻥ ﻳﺎ ﻋﻤﲑ ،ﻓﺪﻧﺎ
ﻣﻦ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﷲ ﺻﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭ ﺳﻠﻢ ،ﰒ ﻗﺎﻝ ﻟﻪ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﷲ ﺻﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭ ﺳﻠﻢ :
ﻣﺎ ﺍﻟﺬﻱ ﺟﺎﺀ ﺑﻚ ﻳﺎ ﻋﻤﲑ؟
ﺤﺴِﻨﻮﺍ ﰲ ﻓﺪﺍﺋﻪ.
ﺖ ﻟﺘ 
ﻓﻘﺎﻝ  :ﺍﺑﲏ ﺃﺳﲑ ﰲ ﺃﻳﺪﻳﻜﻢ؛ ﺟﺌ 
ﺻ ِﺪ ﹾﻗﻨِﻲ ﻳﺎ ﻋﻤﲑ ،ﻣﺎ ﺍﻟﺬﻱ ﺟﺎﺀ ﺑﻚ ﻳﺎ
ﻓﻘﺎﻝ ﺍﻟﻨﱯ ﺻﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭ ﺳﻠﻢ  :ﹶﺃ 
ﻋﻤﲑ؟
ﻗﺎﻝ  :ﻣﺎ ﺟﺌﺖ ﺇﻻ ﳍﺬﺍ.
ﻓﻘﺎﻝ ﺍﻟﻨﱯ ﺻﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭ ﺳﻠﻢ  :ﻓﻤﺎ ﺑﺎﻝ ﺍﻟﺴﻴﻒ ﰲ ﻋﻨﻘﻚ؟
ﻓﻘﺎﻝ ﻋﻤﲑ ﺑﻦ ﻭﻫﺐ  :ﻗﺒﺤﻬﺎ ﺍﷲ ﻣﻦ ﺳﻴﻮﻑ ،ﻭﻫﻞ ﺃﻏﻨﺖ ﻋﻨﺎ ﺷﻴﺌﺎ ﻳﻮﻡ ﺑﺪﺭ؟
ﻓﻘﺎﻝ ﺻﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭ ﺳﻠﻢ  :ﺃﺻﺪﻗﲏ ﻳﺎ ﻋﻤﲑ ﻣﺎ ﺍﻟﺬﻱ ﺟﺎﺀ ﺑﻚ؟
ﻗﺎﻝ ﻋﻤﲑ  :ﻣﺎ ﺟﺌﺖ ﺇﻻ ﻟﺬﻟﻚ.
ﻓﻘﺎﻝ ﺍﻟﻨﱯ ﺻﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭ ﺳﻠﻢ ) :ﺑﻞ ﺟﻠﺴ 
ﺖ ﺃﻧﺖ ﻭﺻﻔﻮﺍﻥ ﺑﻦ ﺃﻣﻴﺔ ﰲ ﺣِﺠﺮ
ﺍﻟﻜﻌﺒﺔ ،ﻓﺬﻛﺮﲤﺎ ﺃﻫﻞ ﺑﺪﺭ ﻣﻦ ﻗﺮﻳﺶ ،ﰒ ﻗﻠﺖ ﻟﺼﻔﻮﺍﻥ  :ﻟﻮﻻ ﺩﻳﻦ ﻋﻠﻲ ﻭﻋﻴﺎﻝ
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ﺤ ﻤ ﹶﻞ ﻟﻚ ﺻﻔﻮﺍﻥ ﺑﺪﻳﻨﻚ
ﺃﺧﺸﻰ ﻋﻠﻴﻬﻢ ﺍﻟﻀﻴﻌﺔ ﺑﻌﺪﻱ ﻟﺮﻛﺒﺖ ﺇﱃ ﳏﻤﺪ ﻷﻗﺘﻠﻪ ،ﹶﻓﺘ 
ﻭﻋﻴﺎﻟﻚ ،ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺗﻘﺘﻠﻨِﻲ ،ﻭﺍﷲ ﺣﺎﺋﻞ ﺑﻴﻨﻚ ﻭ ﺑﲔ ﺫﻟﻚ...
ﻓﻘﺎﻝ ﻋﻤﲑ ﺑﻦ ﻭﻫﺐ  :ﺃﺷﻬﺪ ﺃﻧﻚ ﻟﺮﺳﻮﻝ ﺍﷲ ﻭﺇﻧﻚ ﺻﺎﺩﻕ ،ﻭﺃﺷﻬﺪ ﺃﻥ ﻻ ﺇﻟﻪ
ﺇﻻ ﺍﷲ؛ ﻛﻨﺎ ﻧﻜﺬﺑﻚ ﺑﺎﻟﻮﺣﻲ ﻣﻦ ﺍﻟﺴﻤﺎﺀ ،ﻭﻫﺬﺍ ﺍﳊﺪﻳﺚ ﻛﺎﻥ ﺳﺮﺍ ﺑﻴﲏ ﻭﺑﲔ
ﺻﻔﻮﺍﻥ؛ ﻛﻤﺎ ﻗﻠﺖ؛ ﱂ ﻳﻄﻠﻊ ﻋﻠﻴﻪ ﺃﺣﺪ ﻏﲑﻱ.
ﺐ ﺇﱄ ﻣﻨﻪ ﺣﲔ ﻃﻠﻊ ،ﻭﻫﻮ ﺍﻟﺴﺎﻋﺔ ﺃﺣﺐ
ﻓﻘﺎﻝ ﻋﻤﺮ  :ﻭﺍﷲ ﳋﻨـﺰﻳﺮ ﻛﺎﻥ ﺃﺣ 
ﺇﱄ ﻣﻦ ﺑﻌﺾ ﻭﻟﺪﻱ ،ﻓﻘﺎﻝ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﷲ ﺻﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭ ﺳﻠﻢ  :ﻋﻠﻤﻮﺍ ﺃﺧﺎﻛﻢ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ
ﻭﺃﻃﻠﻘﻮﺍ ﻟﻪ ﺃﺳﲑﻩ.

٢٤

ﻫﻨﺎ ﻳﻌﺠﺰ ﺍﻟﻠﺴﺎﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻖ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﺣﺪﺙ  :ﺧﻄﺔ ﳏﻜﻤﺔ ﻟﻘﺘﻞ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﷲ
ﺻﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭ ﺳﻠﻢ:
ﺭﺟﻼﻥ ﻳﺘﺂﻣﺮﺍﻥ ﻋﻠﻰ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﷲ ﺻﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭ ﺳﻠﻢ ﻓﻴﺘﻜﻔﻞ ﺃﺣﺪﳘﺎ ﺑﺴﺪﺍﺩ
ﺍﻟﺪﻳﻮﻥ ﺍﻟﱵ ﻋﻠﻰ ﺻﺎﺣﺒﻪ ،ﺑﻞ ﻭﻳﺘﻜﻔﻞ ﺑﺎﻹﻧﻔﺎﻕ ﻋﻠﻰ ﺯﻭﺟﺘﻪ ﻭﺃﻭﻻﺩﻩ ﻭﺇﻋﺎﻟﺘﻬﻢ ﰲ
ﺣﺎﻝ ﻏﻴﺎﺑﻪ ﺃﻭ ﺇﻥ ﻗﺘﻞ ﺃﺛﻨﺎﺀ ﺗﻨﻔﻴﺬﻩ ﻻﻏﺘﻴﺎﻝ ﺍﻟﺮﺳﻮﻝ ﺻﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭ ﺳﻠﻢ ..
ﰒ ﺷﺮﻭﻉ ﰲ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﺍﳋﻄﺔ  :ﻋﻤﻞ ﰲ ﺳﺮﻳﺔ ﺗﺎﻣﺔ؛ ﻓﻼ ﻳﻌﺮﻑ ﺧ ﱪ ﻣﺎ ﻫﻮ ﻣﻘﺪﻡ
ﻋﻠﻴﻪ ﺃﺣﺪ ،ﺣﱴ ﺯﻭﺟﻪ ﻭﺃﻭﻻﺩﻩ ﱂ ﳜﱪﻫﻢ ﺍﳋﱪ ،ﰒ ﻳﻘﺘﲏ ﺭﺍﺣﻠﺔﹰ ،ﻭﻳﺸﺤﺬ ﺳﻴﻔﻪ
ﻭﻳﺴﻘﻴﻪ ﺑﺎﻟﺴﻢ ﺣﱴ ﺇﺫﺍ ﺃﺻﺎﺏ ﻏﺮﳝﻪ ﻛﺎﻧﺖ ﺍﻟﻀﺮﺑﺔ ﻗﺎﺿﻴﺔ ﻋﻠﻴﻪ ،ﻭﻳﻘﻄﻊ ﻋﻤﲑ ﺍﻟﻔﻴﺎﰲ
ﻭﺍﻟﻘﻔﺎﺭ ﻣﻦ ﻣﻜﺔ ﺇﱃ ﺍﳌﺪﻳﻨﺔ ،ﻓﻴﺼﻠﻬﺎ ﻭﻳﻨﻴﺦ ﺍﻟﺒﻌﲑ ﻋﻠﻰ ﺑﺎﺏ ﻣﺴﺠﺪﻫﺎ ،ﻣﺎﺫﺍ ﺑﻘﻲ؟ ﱂ
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ﺍﻟﻮﺣﻲ ﻭﻣﻌﺎﱂ ﻣﻦ ﺍﻷﺧﻼﻕ ﻭﺍﻟﻘﻴﻢ ﻟﺮﺳﻮﻝ ﺍﷲ ﺻﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﰲ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﻭﺍﻟﺴﲑﺓ ﺍﻟﻨﺒﻮﻳﺔ

ﻳﺒﻖ ﺇﻻ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺁﺧﺮ ﺧﻄﻮﺍﺕ ﺍﳋﻄﺔ ﻭﻫﻮ ﺍﻻﻧﻘﻀﺎﺽ ﻋﻠﻰ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﷲ ﺻﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭ
ﺳﻠﻢ ﻭﺿﺮﺑﻪ ﺑﺎﻟﺴﻴﻒ ﺿﺮﺑﺔ ﻗﺎﺗﻠﺔ.
ﻟﻜﻦ ﻫﻞ ﺳﻴﺘﻢ ﻟﻪ ﻣﺎ ﺃﺭﺍﺩ؟ ﻟﻦ ﻳﺘﻢ ﻟﻪ ﺫﻟﻚ ﻷﻥ ﺍﷲ ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ ﻭﺗﻌﺎﱃ ﺣﺎﻓﻆ
ﺭﺳﻮﻟﻪ ﺻﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭ ﺳﻠﻢ ﻣﻦ ﻛﻴﺪ ﺍﻟﻜﺎﺋﺪﻳﻦ.
ﻭﺑﻌﺪ ﺃﻥ ﻳﻮﻗﻒ ﻋﻤﲑ ﺑﲔ ﻳﺪﻱ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﷲ ﺻﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭ ﺳﻠﻢ ﻭ ﻗﺪ ﺃﻃﻠﻌﻪ
ﺴﹶﺄﻝﹸ ﹶﻓﻴ ﹾﻜ ِﺬﺏ ﻭﻳﺘﺴﺘﺮ ﺑﺪﻋﻮﻯ ﺃﻧﻪ ﺟﺎﺀ ﻟﻔﻜﺎﻙ ﺍﺑﻨﻪ ﺍﻷﺳﲑ
ﺍﷲ ﻋﻠﻰ ﺣﻘﻴﻘﺔ ﺃﻣﺮﻩ ﻳ 
ﻋﻨﺪﻫﻢ.
ﻭﻟﻜﻦ ﺍﳌﻬﻢ ﻣِﻦ ﻫﺬﺍ ﻛﻠﻪ ﲟﺎﺫﺍ ﻳﻘﺎﺑﻞ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﷲ ﺻﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭ ﺳﻠﻢ ﻫﺬﻩ
ﺍﳋﻄﺔ ﻭﻫﺬﺍ ﺍﻟﻜﻴﺪ؟
ﻗﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎﻟﻌﻔﻮ ﻭﺍﻟﺼﻔﺢ ﻭﻗﺒﻠﻪ ﻋﻀﻮﺍ ﺟﺪﻳﺪﺍ ﰲ ﺣﻈﲑﺓ ﺍﻹﺳﻼﻡ ﻭﺃﻃﻠﻖ ﻟﻪ ﺍﺑﻨﻪ
ﺍﻷﺳﲑ.
ﻫﺬﺍﻥ ﳕﻮﺫﺟﺎﻥ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﻤﺎﺫﺝ ﺍﻟﻜﺜﲑﺓ ﻣﻦ ﳏﺎﻭﻻﺕ ﻗﺘﻞ ﺭﺳﻮﻝ ﺻﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ
ﻭﺳﻠﻢ؛ ﰲ ﻛﻞ ﻭﺍﺣﺪﺓ ﻣﻨﻬﻤﺎ ﲣﻄﻴﻂ ﻭﺗﺪﺑﲑ ﻭﺷﺮﻭﻉ ﰲ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺍﳋﻄﺔ ،ﻭﺍﻟﻐﺎﻳﺔ ﻭﺍﺣﺪﺓ
ﻭﻫﻲ ﺍﻏﺘﻴﺎﻝ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﷲ ﺻﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ،ﻭﺷﻮﺍﻫﺪ ﺍﻹﺟﺮﺍﻡ ﻭﺍﺿﺤﺔ ﺍﳌﻌﺎﱂ ،ﺑﻴﻨﺔ
ﺍﳊﺠﺞ ﻭﺍﻷﺩﻟﺔ ،ﻭﻛﺎﻥ ﺑﺈﻣﻜﺎﻥ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﷲ ﺻﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﺃﻥ ﻳﻌﺎﻗﺐ ﻛﻞ
ﻭﺍﺣﺪ ﻣﻨﻬﻤﺎ ،ﻭﰲ ﻫﺬﻩ ﺍﳊﺎﻟﺔ ﻻ ﻳﻜﻮﻥ ﻇﺎﳌﺎ ﳍﻤﺎ ،ﻓﻘﺪ ﺍﻋﺘﺮﻓﺎ ﲟﺤﺎﻭﻟﺔ ﺍﻟﻘﺘﻞ،
ﻭﺍﻟﺴﻼﺡ ﺑﺄﻳﺪﻳﻬﻤﺎ؛ ﻓﺈﺩﺍﻧﺘﻬﻤﺎ ﺛﺎﺑﺘﺔ؛ ﻭﻣﻊ ﺫﻟﻚ ﻋﻔﺎ ﻋﻨﻬﻤﺎ؛ ﻭﱂ ﻳﻌﺎﻗﺒﻬﻤﺎ؛ ﻓﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ
ﻟﻔﻀﺎﻟﺔ ﺑﻦ ﻋﻤﲑ ﻭﺿﻊ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﷲ ﺻﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﻳﺪﻩ ﺍﻟﺸﺮﻳﻔﺔ ﻋﻠﻰ ﺻﺪﺭﻩ
ﻭﺩﻋﺎ ﻟﻪ ﺑﺎﳍﺪﺍﻳﺔ؛ ﻓﺎﺳﺘﺠﺎﺏ ﺍﷲ ﻟﻪ؛ ﻓﻤﺎ ﻧـﺰﻉ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺼﻼﺓ ﻭﺍﻟﺴﻼﻡ ﻳﺪﻩ
ﻣﻦ ﺻﺪﺭﻩ ﺣﱴ ﻗﺬﻑ ﺍﷲ ﰲ ﻗﻠﺒﻪ ﳏﺒﺔ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﷲ ﺻﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﻭﻫﺪﺍﻩ ﺇﱃ
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ﺍﻹﳝﺎﻥ ،ﻭﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻌﻤﲑ ﺑﻦ ﻭﻫﺐ ﺻﻔﺢ ﻋﻨﻪ ﺻﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ؛ ﻭﰲ ﺫﻟﻚ ﻗﺎﻝ
ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺼﻼﺓ ﻭ ﺍﻟﺴﻼﻡ ) :ﻋﻠﻤﻮﺍ ﺃﺧﺎﻛﻢ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﻭﺃﻃﻠﻘﻮﺍ ﻟﻪ ﺃﺳﲑﻩ(.
ﻫﺬﻩ ﺩﺭﻭﺱ ﺣﻴﺔ ﻣﻦ ﺣﻴﺎﺓ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﷲ ﺻﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ؛ ﻻ ﺃﻗﻮﻝ
ﻟﻠﻤﺴﻠﻤﲔ ،ﺑﻞ ﻫﻲ ﻟﻠﺒﺸﺮﻳﺔ ﲨﻌﺎﺀ.
ﻭﺃﺧﻼﻕ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺼﻼﺓ ﻭﺍﻟﺴﻼﻡ؛ ﻣﻨﺒﻌﻬﺎ ﻣﻦ ﻧﻮﺭ ﺍﻟﻮﺣﻲ؛ ﻭﺻﺮﺍﻃﻬﺎ
ﻛﺘﺎﺏ ﺍﷲ ،ﻭﻣﻨﻬﺠﻬﺎ ﺷﺮﻳﻌﺔ ﺍﷲ ،ﻭﻫﻲ ﰲ ﻛﻞ ﺟﺰﺋﻴﺔ ﻣﻦ ﺳﲑﺗﻪ ﺍﻟﻌﻄﺮﺓ ﻗﻤﺔ ﰲ
ﺍﻟﻜﻤﺎﻝ ﺍﻹﻧﺴﺎﱐ؛ ﻭﻗﺪ ﺍﻗﺘﺼﺮﺕ ﰲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻌﺮﺽ ﻋﻠﻰ ﻫﺬﻩ ﺍﻷﻣﺜﻠﺔ ﻣﻦ ﺣﻴﺎﺗﻪ ﺻﻠﻰ
ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﻟﻌﺪﻡ ﺇﻣﻜﺎﻥ ﺍﻹﺣﺎﻃﺔ ﺑﺎﳌﻮﺿﻮﻉ ﰲ ﻫﺬﺍ ﺍﳊﻴﺰ ﺍﻟﺰﻣﲏ ﺍﻟﻀﻴﻖ.
ﻭﰲ ﺍﳋﺘﺎﻡ ﺃﺟﺪ ﺷﻜﺮﻱ ﻭﺍﻣﺘﻨﺎﱐ ﻟﻠﻘﺎﺋﻤﲔ ﻋﻠﻰ ﺃﻋﻤﺎﻝ ﻫﺬﺍ ﺍﳌﺆﲤﺮ ﺍﻟﺪﻭﱄ ﺍﳍﺎﻡ.
ﻭﺍﻟﺴﻼﻡ ﻋﻠﻴﻜﻢ.

AÇILIŞ TEBLİĞİ
KUR’ÂN‐I KERİM VE SİYER‐İ NEBEVÎ’DE VAHİY,
PEYGAMBER’E (s.a.v.) AİT AHLÂKÎ YOL İŞARETLERİ
VE DEĞERLER
Muhammed HARŞÂFÎ♦

Sözün başında, Hz. Peygamber’e (s.a.v.) vahiy gelişinin üzerinden on
dört asır geçmesi münasebetiyle, bu uluslararası ilmî ve önemli toplantıyı
idare eden ve düzenlenmesine katkıda bulunanların bütün faaliyetleri için
teşekkür ederim. Çünkü bu yıldönümü güzel ve bereketli bir hatıradır, bu
ülke de şanlı, asil, cömert ve misafirperver bir ülkedir.
Bu önemli gün, gönüllerde vahyin azametini ve kutsallığını canlandır‐
maktadır. Tüm bunlar, kendisine vahiy indirilen ve bu yüce mertebeyle
Allah tarafından şereflendirilen Hz. Muhammed’e (s.a.v.) sevgiyi anlatmak‐
tadır.
Allah’ın Kitabı ve Rasûlüllah Efendimiz’in (s.a.v.) sünneti vasıtasıyla
Hz. Peygamber (s.a.v.)’in sîretini geniş mânâda anlatmak isteyen kişinin bu
mübarek sîreti her yönünü kapsayacak şekilde ihata etmesi mümkün değil‐
dir. Bunun sebeplerinden bazıları şunlardır:
‐ Bu işi yapacak kişi Kur’ân‐ı Kerim’den ve sahih sünnet‐i seniyyeden
sîretle ilgili unsurları ortaya çıkarmaya çalışacaktır.

♦

Prof. Dr., Kazablanka İkinci Hasan Üniversitesi / Fas (Arapça’dan Çeviren Yard. Doç. Dr.
Cemal A. AYDIN, İ. Ü. İlahiyat Fakültesi)
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‐ Rasûlüllah’ın (s.a.v.) sîretinin Kur’ân’da ve Sünnette geniş mânâsı ile
çok değişik yönleri vardır. Bunu saymak imkânsızdır.
Kur’ân‐ı Kerim, Rasûlüllah Efendimiz’e (s.a.v.), Allah Teâlâ tarafından
vahyedilmiştir. Bunun mânâsı şudur: Siret, Rasûlüllah’ın (s.a.v.) muhatap
zamirle, üçüncü şahıs zamiriyle yahut doğrudan ismiyle zikredildiği âyetle‐
re münhasır değildir. Siretin alanı Kur’ân‐ı Kerim’de çok daha geniştir.
Allah Teâlâ’nın indirdiği âyetlerin Mekkî ve Medenî diye ayrılması,
Rasûlüllah Efendimiz’in (s.a.v.) Mekke’deki ve Medine’deki davetiyle alaka‐
lıdır. Şu da söylenebilir: Rasûlüllah Efendimizin (s.a.v.) Medine’ye hicretin‐
den önce inen âyet‐i kerimeler ‘mekkî’dir. Hicretten sonra inen âyetler ise
‘medenî’dir. Kur’ân âyetleri, genel itibariyle esbab‐ı nüzûlün var olması
veya olmaması şeklinde ikiye ayrılır. Bu esbab‐ı nüzûl Efendimiz’in (s.a.v.),
kavminin ve sîretinin durumlarının ayrılmaz bir parçasıdır. Başlangıçta
sebeb‐i nüzûl olmadan inen âyetler dahî ümmetin Rasûlüllah’ın teşriine
ihtiyacı olduğunu açıklamaktadır. Çünkü Allah geniş ilmiyle Peygamberi,
peygamberinin ümmeti ve tüm insanlık için hayırlı ve faydalı olanın ne ol‐
duğunu çok iyi bilir.
Özet olarak Allah’ın Kitabı’nda ve yüce sünnette yer alan her bir âyetin
Rasûlüllah’ın (s.a.v.) hayatı ve mübarek sîretine, bu tertemiz yüreğe etkisi
olmuştur. Konusu ister emir, sakındırma, medih, zemm ve haber verme
olsun, ister yeni bir şeyi öğretme olsun, âyetler o temiz yüreği kendi tabiatı‐
na göre şekillendirmiştir.
Rasûlüllah’ın (s.a.v.) her sahih hadisi bu mübarek sîretin muhakkak bir
yönünü ele alır. Çünkü Hz. Rasûlüllah’ın (s.a.v.) sîreti Allah’ın kitabında
vârid olan emirlerin en ideal uygulama örneğidir. Âyet‐i kerime bir işin
yapılmasını nehy ediyorsa, Rasûlüllah’ın (s.a.v.) bu nehye tam itaatle uydu‐
ğu ve Allah’ın sınırını aşmadığı görülür. Mücadelenin egemen olduğu bir
toplumda, hayattaki olaylar ve hak ile bâtıl arasındaki mücadele, karşılıklı
meydan okumalarla doludur. Tüm bu olaylar ve mücadelede Rasûlüllah’ın
(s.a.v.) yüreğinde, bu meydan okumalarla bir etkileşim söz konusudur. Bu
vahyi indiren (c.c.) peygamberini müşrik ve kâfirlerle mücadelede yalnız
bırakmaz. O’na yardım eder, adımlarına istikamet, kalbine sebat verir.
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Hz. Peygamber (s.a.v.) ve Vahiy:
Vahyin İndiriliş Esnasında Ağırlığı ve Zorluğu
Allah (c.c.) peygamberlerine indirdiği vahyin, özel bir karaktere sahip
olmasını dilemiştir. Vahyin, Allah’ın seçilmiş hayırlı kullarının kalplerine
indirilişine eşlik eden bazı hadiselerin meydana gelmesini murad etmiştir.
Hz. Muhammed (s.a.v.) peygamberlerin ilki olmadığından, tıpkı öncekiler
gibi o da bu hadiseleri yaşamıştır. Kur’ân‐ı Kerim bize, vahyin, Peygamber
(s.a.v.)’e indirilişi ile beraber meydana gelen bu olaylardan bazılarını bil‐
dirmiştir.
Sahih sünnet ve siyerde vahiy ulaşırken hâsıl olan bu zorluğun ve ağır‐
lığın sınırlarını çizen rivâyetler yer almaktadır. Bu rivâyetlerden bazıları
şunlardır:
İmam Buhârî Sahih’inde müminlerin annesi Hz. Âişe (r. anha)’nın şöyle
dediğini nakletmektedir:1 Rasûlüllah’a (s.a.v.) ilk vahiy başlangıcı uykuda
rüyâ‐yı saliha görmekle olmuştur. Gördüğü rüyalar sabah aydınlığı gibi net
ve âşikâr zuhur ediyordu. Ondan sonra ona yalnızlık sevdirildi. Artık Hira
Mağarası’nda tek başına kalıp orada ailesinin yanına gelinceye kadar sayısı
belli günlerde ibadet eder ve tekrar azık alıp giderdi. Sonra yine Hz. Hati‐
ce’nin (r. anha) yanına dönüp bir o kadar zaman için yine azık alırdı. Nihâ‐
yet Rasûlüllah’a (s.a.v.) bir gün Hira Mağarası’nda bulunduğu sırada Hak
(vahiy) geldi. Şöyle ki Melek O’na gelip ‘oku’ dedi. O da “Ben okuma bil‐
mem.” cevabını verdi. Rasûlüllah (s.a.v.) buyurur ki o zaman Melek beni
alıp tâkatim kesilinceye kadar sıkıştırdı. Sonra beni bırakıp yine ‘oku’ dedi.
Ben de ona ‘Ben okuma bilmem.’ dedim. Yine beni alıp ikinci defa tâkatim
kesilinceye kadar sıkıştırdı. Sonra beni bırakıp yine ‘oku’ dedi. Ben de ‘Ben
okuma bilmem.’ dedim. Nihâyet beni yine alıp üçüncü defa sıkıştırdı. Sonra
beni bırakıp “Oku! Yaradan rabbinin adıyla. O insanı (rahim cidarına) yapışan bir
hücreden yaratandır. Oku! Rabbin sonsuz kerem sahibidir.”2 dedi.
Bunun üzerine Rasûlüllah (s.a.v.) bu âyet‐i kerîmeler zihninde, yüreği
titreyerek döndü ve Hatice binti Huveylid`in yanına girerek “Beni sarıp
1
2

Fethu’l‐bârî, (Buhârî’nin tam metniyle beraber) İbn Hacer, I/22 hadis no: 3.
Alak 96/1‐3.
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örtünüz, beni sarıp örtünüz.” dedi. Korkusu gidinceye kadar mübarek vü‐
cudunu sarıp örttüler. Ondan sonra Rasûlüllah (s.a.v.) olanları Hz. Hatice’ye
naklederek “Bana bir şey oldu diye korktum.” dedi. Hatice (r. anhâ): “Öyle
deme, Allâh`a yemin ederim ki Allâh (c.c.) hiç bir vakit seni zelil etmez.
Çünkü sen akrabâna bakar, işini görmekten âciz olanların ağırlığını yükle‐
nir, fakire kimsenin kazandıramayacağını kazandırır, misâfiri ağırlarsın.
Hak yolunda zuhûr eden olaylarda halka yardım edersin.” Bundan sonra
Hatice (r. anhâ) Rasûl‐i Ekrem’i (s.a.v.) birlikte alıp amcazadesi Varaka b.
Nevfel b. Esed b. Abdüluzzâ`ya götürdü. Bu zât, câhiliyye zamanında Hıris‐
tiyan olmuş İbrânîce yazı bilen ve İncil’den bazı metinler yazmış birisiydi.
Varaka gözleri amâ olmuş bir ihtiyardı. Hatice (r. anhâ) Varaka`ya:
“Amcamoğlu, yeğenini bir dinlesene.” dedi. Varaka: “Ne gördün yeğenim?”
diye sorunca Rasûlüllah (s.a.v.) gördüğü şeyleri kendisine haber verdi. Bu‐
nun üzerine Varaka dedi ki “Bu gördüğün Allâh Teâlâ`nın Mûsâ’ya (a.s.)
indirdiği Nâmûs (yâni vahiy meleği) tur. Âh keşke senin davet günlerinde
genç olsaydım. Kavminin seni (Mekke’den) çıkaracağı zaman keşke hayatta
olsam!”. Bunun üzerine Rasûlüllah (s.a.v.) “Onlar beni çıkaracaklar mı ki?”
diye sordu. O da: “Evet. Zîrâ senin gibi vahiy getiren hiç kimse yoktur ki
düşmanlığa uğramasın. Şâyet senin davet günlerine yetişirsem sana çok
fazla yardım ederim.” cevâbını verdi. Ondan sonra çok geçmedi. Varaka
vefât etti. O esnâda bir müddet için vahiy kesintiye uğradı.
Bu hadis‐i şerifte her birinin ayrı zorluğu olan unsurlar vardır:
Cebrail (a.s.) Hz. Muhammed (s.a.v.)’i şaşırtmıştır. Zira kendisine bir
melek geleceğini tahmin etmiyordu.
Üç kere onu sıkıca sarmıştır. Burada sarılma için kullanılan ‘ğatt’ fiili
nefes kesilinceye kadar sarılıp sıkma mânâsına gelmektedir. Peygamber
(s.a.v.)’in şu ifadesi bunun delilidir: “tâkatim kesilinceye kadar beni sıkıştır‐
dı”
Peygamber (s.a.v.) daha evvel okumuş yazmış değildir. Zira O, okuma
yazma bilmezdi. Ancak ona sarılarak sıkan melek ondan okumasını istemek‐
tedir. Okuma yazma bilmemesine rağmen nasıl okuyacaktır?
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O’na Alak sûresinin ilk âyetlerini indirmiştir: Oku… Hz. Muhammed
(s.a.v.) bu âyetleri öğrenip yüreği titreyerek döner.
Peygamber (s.a.v.)’in soğuktan yahut soğuk bir sıtmadan tüyleri diken
diken olmuştur. Rasûlüllah’ın (s.a.v.) eşi Hz. Hatice’den onu örtmesini ister.
Allah Teâlâ şöyle buyurmuştur: “Biz sana pek ağır bir söz vahyedeceğiz.”3
Edvâu’l‐beyan tefsirinin müellifi şöyle demektedir: Allah Teâlâ’nın şu â‐
yetlerinde kastedilen sözün Kur’ân olduğu bilinmektedir. “Hiç şüphesiz o çok
şerefli bir elçinin sözüdür”4 “Düşünüp ibret almaları için biz, sözümüzü birbiri
ardından getirdik”5 “O kesin bir sözdür, hakla bâtılı ayırt eden bir sözdür!”6 “Al‐
lah’tan daha doğru sözlü kim olabilir?”7 ve benzeri âyetler.
“Biz sana pek ağır bir söz vahyedeceğiz” âyeti ağırlığın en önce Rasûlüllah
(s.a.v.) ile ilgili olduğunu hissettirmektedir. Çünkü “sana vahyedeceğiz”
buyrulmaktadır. İbn Abbas şöyle der: Vahiy Rasûlüllah’a (s.a.v.) indiğinde
ağır gelirdi. Derisi, tüylerin diken diken olmasına benzer bir hâle gelirdi. Hz.
Âişe (r. anha): Şiddetli soğuk günde vahiy inerken onu gördüm. Vahiy ken‐
disinden ayrıldığında, alnından terler akıyordu”
Âyette geçen ağır söz Kur’ân‐ı Kerim’dir. Âyette vahyin indirilmesi için
kullanılan ‘İlka’ fiili ise melek vasıtasıyla vahiy yoluyla ona bildirilmesidir.
İlka demek, eldeki bir şeyi yere atmaktır. Burada ilka, vahyin bir kerede
beklemeksizin indirilmesini ifade için kullanılmıştır.
Sözün ağırlığından kasıt hiç şüphesiz mecazidir. Ezberlenmesinin zor‐
luğundan ötürü böyle denmiştir. Çünkü Kur’ân ifadelerinde kavminin zih‐
nen düşünmeye alışmadığı mânâlar ihtiva etmektedir. Böylece bu sözü ez‐
berlemek okuma yazma bilmeyen Peygamber (s.a.v.) için güçleşmekte, vah‐
yi almaya zor güç yetirmektedir. Allah Teâlâ Peygamberine (s.a.v.) şöyle

3
4
5
6
7

Müzzemmil, 73/5.
Hâkka, 69/40.
Kasas, 28/51.
Târık, 86/13.
Nisâ, 4/122.

52

VAHYİN NÜZÛLÜNÜN 1400. YILINDA HZ. MUHAMMED (S.A.V.)

buyurmaktadır: “Sana vahyedilmesi henüz tamamlanmadan unutma endi‐
şesi ile Kur’ân’ı okumada acele etme ve: “Ya Rabbî! Benim ilmimi artır.” de!”8
Bu âyet‐i kerime Rasûlüllah’ın (s.a.v.) vahiy gelirken içinde bulunduğu
durumlardan birisine işaret etmektedir. Çünkü Hz. Peygamber (s.a.v.) Ceb‐
rail (a.s.) vahiy getirdiğinde her bir âyeti okurken Hz. Peygamber (s.a.v.)
ezberlemeye karşı çok istekliliğinden ötürü onunla beraber tekrar ediyordu.
Bunun üzerine Allah teâlâ olması gerekeni göstermek için ona bu âyeti in‐
dirdi. Kur’ân‐ı Kerim’i Cebrail (a.s.) ile birlikte okumak için acele etmekten
O’nu nehyetti. O’na Cibril (a.s.) bitirinceye kadar dinlemesini sonra okuma‐
sını emretti. Zira Allah Teâlâ ona ezberlemeyi kolaylaştıracaktı.9 Bu âyette
işaret edilen bu mânâyı Allah Teâlâ başka yerde açıklamıştır. Meselâ,
Kıyâme sûresinde şöyle buyurmaktadır: “O’nu (vahyi) çarçabuk almak için
dilini kımıldatma. Çünkü vahyi senin kalbinde toplamak ve onu okutmak bize ait bir
iştir. O halde Biz Kur’ân’ı okuduğumuzda, sen de onun okunuşunu izle! Ayrıca
onu açıklamak da bize ait bir iştir.”10
Buhârî Sahih’inde11 Said b. Cübeyr’e ulaşan isnadıyla “Onu (vahyi) çar‐
çabuk almak için dilini kımıldatma” âyetiyle ilgili Abdullah b. Abbas’tan
şöyle dediğini rivâyet etmektedir: “Rasûlüllah (s.a.v.) indirilen vahiyden
ötürü güçlük çeker ve bundan dolayı çok kereler mübârek dudaklarını kı‐
mıldatırdı.” Bunu söylerken İbn Abbâs (r.a.): “İşte bak Rasûlüllah (s.a.v.)
dudaklarını nasıl kımıldatıyor idiyse ben de sana öylece kımıldatıyorum.”
demiştir. Said b. Cübeyr de: “İbn Abbas’ın nasıl dudaklarını kımıldattığını
gördüysem ben de sana öylece kımıldatıyorum” deyip dudaklarını kıpır‐
datmıştır. Bunun üzerine Allâh Teâlâ O’na “Onu (vahyi) çarçabuk almak
için dilini kımıldatma. Çünkü vahyi toplamak ve onu okutmak bize ait bir
iştir. “ âyet‐i kerîmelerini indirdi. İbn Abbas der ki: Toplamaktan kasdedilen
şudur: ‘Kur`ân`ı senin kalbinde toplayıp onu okuyabilmen bize âittir.’

8
9
10
11

Tâ‐hâ, 20/114.
Edvâu’l‐beyan fi idahi’l‐Kur’âni bi’l‐Kur’ân, IV/103.
Kıyâme 75/16‐19.
Sahih‐i Buhârî, Kitabu Bed’i’l‐vahiy, hadis no. 5 (Fethu’l‐bârî, , I/65 Dâr Taybe baskısı)

KUR’ÂN‐I KERİM VE SİYER‐İ NEBEVÎ’DE VAHİY, PEYGAMBER’E (s.a.v.)
AİT AHLÂKÎ YOL İŞARETLERİ VE DEĞERLER

53

“Biz Kur’ân’ı okuduğumuzda, sen de onun okunuşunu izle”12 İbn Abbas der
ki: Mânâsı ‘Kur`ân`ı sana okuduğumuzda onu dinle ve (sükût ederek) O’na
kulak ver’… “Ayrıca onu açıklamak da bize ait bir iştir”13 Yani ‘sonra da O’nu
(dürüst) okumanı biz tekeffül ederiz’ demektir. İşte bundan sonra
Rasûlüllah’a (s.a.v.) ne zaman Cebrail (a.s.) gelirse sükût buyurup onu din‐
lerlerdi. Cebrail (a.s.) gidince getirmiş olduğu âyet‐i kerimeleri o nasıl oku‐
muşsa Nebî de (s.a.v.) öylece okurdu.
Yine Buhârî Sahihi’nde Hz. Âişe’nin (r. anha) şunu söylediğini naklet‐
mektedir: Hâris b. Hişâm (r.a.) Rasûlüllah’a (s.a.v.): “Yâ Rasûllüllâh! Sana
vahiy nasıl gelir?” diye sordu. Rasûlüllah (s.a.v.) buyurdu ki: Bazen bana
çıngırak sesi gibi gelir ki bana en ağır geleni de budur. Benden o hâl yok
olur olmaz (Meleğin) bana söylediğini iyice ezberlemiş olurum. Bazen melek
bana bir insan olarak gözükür. Benimle konuşur. Ben de söylediğini iyice
ezberlerim.14
Bu hadiste Rasûlüllah (s.a.v.) vahiy inerken içinde bulunduğu durum‐
lardan ikisini açıklamaktadır. Bazı zamanlar çıngırak sesine benzer bir ses
duyardı. Hz. Peygamber (s.a.v.) bu durumu vahyin O’na indiriliş durumla‐
rının en ağırı diye tavsif etmiştir. Bunun mânâsı şudur: Vahiy inerken yaşa‐
dığı tüm durumlar zordur. Ancak en zor olanı bu durumdur.
Bu hal Hz. Ömer’in (r.a.) şu sözüyle benzetmesini yaptığı durumdur:
“Yüzünün yakınında arı vızıldaması gibi bir uğultu duyulurdu.” Bu ses
Rasûlüllah (s.a.v.) için şiddet ve gücü itibariyle çıngırak sesi gibidir. Mecli‐
sinde bulunan ise yüzünün yakınında arı vızıltısı gibi bir uğultu duyardı.
Hadiste geçen ‘yufsam’ ifadesi (vahyin bittiğini ifade etmek üzere) üs‐
tüne çöken vahiy ağırlığının sökülüp kalktığı mânâsındadır.
Hz. Âişe (r. anha) vahyin inişinde hasıl olan bu durumlardan birisini ri‐
vâyet etmekte ve şöyle demektedir: “Rasûlüllah’ı (s.a.v.) soğuğu pek şiddetli
bir günde kendisine vahiy inerken görmüşlüğüm vardır. (İşte öyle soğuk bir

12
13
14

Kıyâme 75/18.
Kıyâme 75/19.
Fethu’l‐bârî, Buhârî metniyle beraber, I/18 2. hadis.
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günde bile) kendisinden o hâl geçtiği vakit şakaklarından şapır şapır ter
akardı.”15
Hafız İbn Hacer Rasûlüllah’ın (s.a.v.) hissettiği bu zorluğu açıklarken
şöyle der: “Hadiste yer alan “yetefassadu” kelimesi kan akıtmak için damarı
kesmek anlamına gelir. Burada Hz. Peygamber’in ne kadar çok terlediği
mübalağa yolu ile anlatılmak için alnı kesik damara benzetilmiştir. Hz.
Âişe’nin “soğuğun şiddetli olduğu gün” ifadesi, vahyin sıra dışı bir olay
olması sebebiyle Hz. Peygamber’in vahyin inişi sırasında, çok yorulduğunu
ve sıkıntı çektiğini göstermektedir. Çünkü soğuk şiddetli olduğu halde ter‐
lemek, normal insan tabiatının üzerinde sıra dışı bir durumun olduğunu
göstermektedir.”16
İmam Ahmed Müsned’inde Hz. Âişe’nin (r. anha) şöyle dediğini nakle‐
der: “Rasûlüllah (s.a.v.)’e bineği üzerinde iken vahiy indirilir, binek boynu‐
nu17 yere vururdu”18
İbn Cerir Taberî’nin rivâyet inde şöyle denilmiştir: “Rasûlüllah (s.a.v.)
devesinin üzerinde iken ona vahiy gelince deve çöker boynunu yere uzatır‐
dı. Vahiy bitene kadar hareket edemezdi”19
Abdullah b. Abbas’ın “O’nu (vahyi) çarçabuk almak için dilini kımıl‐
datma”20 âyeti hakkında şöyle dediği rivâyet edilmektedir: “Rasûlüllah
(s.a.v.) indirilen vahiyden ötürü güçlük çeker ve bundan dolayı çok kereler
mübârek dudaklarını kımıldatırdı. Bunun üzerine Allâh Teâlâ O’na “Onu
(vahyi) çarçabuk almak için dilini kımıldatma. Çünkü vahyi toplamak ve onu okut‐
mak bize ait bir iştir.” âyet‐i kerîmelerini indirdi. İbn Abbas der ki: Toplamak‐
tan kastedilen ‘senin kalbinde toplamak’ tır. İşte bundan sonra Rasûlüllah’a
(s.a.v.) ne zaman Cebrail (a.s.) gelirse sükût buyurup onu dinlerdi. Cebrail
(a.s.) gidince getirmiş olduğu âyet‐i kerimeleri o nasıl okumuşsa Nebî de
(s.a.v.) öylece okurdu.
15
16
17
18
19
20

Buhârî, Bed’ul‐vahiy, (Fethu’l‐bârî , I/18, 2. hadis) Müslim, Fezail, no. 2333.
Fethu’l‐bârî, Buhârî metniyle beraber, İbn Hacer, I/21.
Hadiste geçen ‘ciran’ devenin boynunun iç kısmıdır.
Müsned II/222.
İbn Cerir, ‘bu rivayet mürseldir’ demiştir; Taberî Tefsiri, XXIX/82.
Kıyâme 75/16.

KUR’ÂN‐I KERİM VE SİYER‐İ NEBEVÎ’DE VAHİY, PEYGAMBER’E (s.a.v.)
AİT AHLÂKÎ YOL İŞARETLERİ VE DEĞERLER

55

Vahiy Rasûlüllah (s.a.v.) indiğinde yanındakiler vahyin Peygamberimi‐
ze (s.a.v.) inişinin ağırlığını hissederdi. İşte Rasûlüllah’ın (s.a.v.) dizi büyük
sahabi vahiy kâtibi Zeyd b. Sâbit’in dizi üzerindeydi. O anda Hz. Peygam‐
ber’e (s.a.v.) vahiy indi. Zeyd (r.a.) bize bu manzarayı anlatırken şöyle de‐
mektedir: “Rasûlüllahın dizi benim dizimin üzerinde iken Allah ona vahiy
indirdi. O’nun dizi o kadar ağırlaştı ki ben dizim kırılacak diye korktum.”21
Rasûlüllah’ın (s.a.v.) Sınanması
Allah (c.c.) peygamberlerini, Rabbinin mesajlarını yaratılmışlara iletsin‐
ler diye göndermiştir. Allah Teâlâ’nın vahyini tebliğ hususunda güvenilir
olanlar sadece peygamberlerdir. Allah Teâlâ’nın hikmeti peygamberlerin,
kendilerine inanmayan ve Rabbinin onlara gönderilmiş mesajını inkâr eden‐
lerle sınanmalarını gerektirmektedir. Bu sınanma peygamberlerin yalanlan‐
maları ve inkâr edilmeleri ile sınırlı kalmaz. Türlü türlü eziyetlere uğramala‐
rına kadar gider. Nitekim kimi peygamber öldürülmüş, kimi peygamber
işkenceye uğramıştır.
İşte, nebîlerin ve Rasûllerin sonuncusu olan Rasûlüllah (s.a.v.) kendi‐
sinden önceki peygamberler gibi Allah (c.c.) uğrunda eziyet görmüştür.
Çeşit çeşit eziyetler çekmiştir. Secdede iken sırtına devenin leşinin konması,
kendisine inananlarla birlikte Ebû Tâlib’in mahallesinde kuşatma altında
tutulması, Taif ehli tarafından serserilerin ona karşı kışkırtılıp taşlanması,
Uhud günü miğferin halkasının yanağına girmesi ile mübarek yüzünün
yaralanması ve azı dişinin kırılması bunlardan bazılarıdır.
Normal insanların başına gelen bela, hastalık durumlarında bile,
Rasûlüllah (s.a.v.) daha fazla belaya ve sınanmaya maruz kalıyordu. Buhârî,
Sahih’inde (hadis no: 5648) Abdullah b. Mes’ud’un (r.a.) şöyle söylediğini
rivâyet etmektedir: “Rasûlüllah’ın (s.a.v.) yanına hastalandığında girdim ve
dedim ki: Ey Allah’ın Rasûlü! Çok şiddetli hastalanmışsın. ‘Evet’ dedi, ‘ben
sizden iki kişinin hissettiği gibi hastalığı hissederim.’ ‘Bu, sana iki kat ecir
olduğu için midir’ dedim. ‘Evet öyledir’ dedi, ‘Hangi Müslüman bir eziyete
duçar olursa ‐bir diken batması veya daha fazlasının olması‐ tıpkı ağacın
yapraklarının dökülmesi gibi, Allah günahlarını döker.
21

Fethu’l‐bârî, kitabu’s‐salat, babu ma yuzkeru fi’l‐fahiz. I/478.
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İbn Hibban Sahih’inde,22 Sa’d b. Ebî Vakkas (r.a.)’ın, şöyle dediğini ri‐
vâyet etmiştir: Dedim ki: “Ya Rasûlüllah! İnsanlardan kim en fazla belaya
duçar olur? Buyurdular ki: “Peygamberler, sonra derece derece, en iyi olan‐
lar. Kul, dindarlığı ölçüsünde musibete duçar olur. Musibet, kulu günahsız
yeryüzünde yürür halde bırakmadıkça kalkmaz.”
Rasûlüllah (s.a.v.) ve Davetin Zorluklarına Gösterdiği Sabır
Peygamberlerin yaşadıkları en büyük imtihanlardan birisi, kavimlerinin
onları yalanlamasıdır. İşte Hz. Muhammed (s.a.v.) diğer nebî ve rasûllerin
de karşılaştığı bu durumlarla karşılaşmıştır. Allah Teâlâ şöyle buyurmuştur:
“Onların söylediklerinin hakikaten seni üzmekte olduğunu biliyoruz. Aslında onlar
seni yalanlamıyorlar, fakat o zalimler açıkça Allah’ın âyetlerini inkâr ediyorlar.
Andolsun ki senden önceki peygamberler de yalanlanmıştı. Onlar, yalanlanmalarına
ve eziyet edilmelerine rağmen sabrettiler, sonunda yardımımız onlara yetişti. Al‐
lah’ın kelimelerini (kanunlarını) değiştirebilecek hiçbir kimse yoktur. Muhakkak ki
peygamberlerin haberlerinden bazısı sana da geldi. Eğer onların yüz çevirmesi sana
ağır geldi ise, yapabilirsen yerin içine inebileceğin bir tünel ya da göğe çıkabileceğin
bir merdiven ara ki onlara bir mûcize getiresin! Allah dileseydi, elbette onları hida‐
yet üzerinde toplayıp birleştirirdi, o halde sakın cahillerden olma!”.23 Bu âyet‐i
kerimeler ve benzerlerinde, Rasûlüllah’ın (s.a.v.) hak üzere kalbinin sağlam‐
laştırılması söz konusudur. Rasûlüllah (s.a.v.) ilk yalanlanan değildir. On‐
dan önceki Rasûller de onun gibi yalanlanmış ve buna sabır göstermişlerdir.
Sonuç, Allah’ın desteğinin onlara ulaşmasıdır.
Münafıklar Rasûlüllah’ın (s.a.v.) yanına gelir, onun Allah’ın elçisi oldu‐
ğuna dair şahitlik ederlerdi. Allah Teâlâ onları ifşa eder, kinlerini ortaya
çıkarırdı. Allah Teâlâ şöyle buyurmuştur: “Münafıklar sana geldiklerinde: Şa‐
hitlik ederiz ki sen Allah’ın Peygamberisin, derler. Allah da bilir ki sen elbette,
O’nun Peygamberisin. Allah, münafıkların kesinlikle yalancı olduklarını bilmekte‐
dir. Yeminlerini kalkan yapıp Allah yolundan yan çizdiler. Gerçekten onların yap‐
tıkları ne kötüdür!”24

22
23
24

Hadis no: 2901.
En’am 33‐35.
Münâfikûn 63/1‐2.
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Nebîlerin ve Rasûllerin özelliği, eziyete karşı tahammül gösterip sab‐
retmeleridir. Onlar, hak üzere olduklarını bilirler. Kavimlerini ateşten kur‐
tarmak için çalışırlar. Kavimleri onlara yüz çevirdiğinde, inatkâr davranıp
Allah’ın (c.c.) davetini inkâr ettiklerinde bu onlara acı verir. Kavimlerinin
cahilliğine ve hak davetini yalanlamalarına üzülürler. Kavimlerinin, yanlış‐
lık ve sapkınlık yolundan ayrılıp, hidayet yolunda gitmelerine ikna etmek
için ellerinden gelen her şeyi yapmak isterler. Allah Teâlâ, peygamberi Mu‐
hammed (s.a.v.)’e azim sahibi rasûllerin sabırlarını hatırlatarak ve onların
yolundan gitmesini emrederek şöyle buyurur: “O halde (Rasûlüm), peygam‐
berlerden azim sahibi olanların sabrettiği gibi sen de sabret. Onlar hakkında acele
etme, onlar vâdedildikleri azabı gördükleri gün sanki dünyada sadece gündüzün bir
saati kadar kaldıklarını sanırlar. Bu, bir tebliğdir. Yoldan çıkmış topluluklardan
başkası helâk edilir mi hiç!”.25
Nahl sûresinde, Allah Teâlâ, peygamberine sabretmesini emreder. Pey‐
gamberle, muttaki ve ihsanda bulunanlarla beraber olduğunu hatırlatarak
şöyle buyurur: “Sabret! Senin sabrın da ancak Allah’ın yardımı iledir. Onlardan
dolayı kederlenme; kurmakta oldukları tuzaktan kaygı duyma! Çünkü Allah, (kötü‐
lükten) sakınanlar ve güzel amel edenlerle beraberdir”.26 Yine Allah Teâlâ şunları
buyurmuştur: “Sen, sana vahyolunana uy ve Allah hükmedinceye kadar sabret. O
hâkimlerin en hayırlısıdır.”27 “Sabret, zira Allah iyi davrananların mükâfatını zayi
etmez”.28 “Sabah akşam Rabbine, O’nun rızasını dileyerek dua edenlerle birlikte
candan sebat et. Dünya hayatının süsünü isteyerek gözlerini onlardan çevirme.
Kalbini bizi anmaktan gafil kıldığımız, kötü arzularına uymuş ve işi gücü aşırılık
olan kimseye boyun eğme”.29 “Rabbinin hükmü yerine gelinceye kadar sabret. Çün‐
kü sen Bizim himayemiz altındasın. Namaza kalktığında Rabbini hamd ile tenzih et.
Geceleyin de, gecenin sonunda yıldızların batışının ardından da O’na ibadet edip
tenzih et”.30

25
26
27
28
29
30

Ahkaf 35.
Nahl 127‐128.
Yûnus 10/109.
Hûd 115.
Kehf 28.
Tûr 48, 49.

58

VAHYİN NÜZÛLÜNÜN 1400. YILINDA HZ. MUHAMMED (S.A.V.)

Bu iki âyette, Allah, Rasûlüne (s.a.v.) müşrikleri önemsememesini em‐
retmektedir. Rabbinin, kaderî ve şerî hükmüne sabretmesini, bu hükümlere
bağlı kalarak dosdoğru uymasını emretmiştir. O’na ‘(ﺑﺄﻋﻴﻨﻨﺎ

 )ﻓﺈﻧﻚYani: Seni

görüyoruz, koruyoruz ve seninle ilgileniyoruz’ sözüyle yeterli olacağını vaat
etmiştir. Yine Allah (c.c.) peygamberine, sabırla, zikirle, ibadetle yardım
dilemesini emretmiş ve şöyle buyurmuştur: ‘Kalktığın zaman Rabbini, ham‐
dıyla tesbih et.’ Yani gece vakti kalktığın zaman tesbih et demektir.
Burada, gece namazı emri yer almaktadır. Veya “beş vakit namaza kalk‐
tığın zaman” mânâsına da gelebilir. Bunun kanıtı Allah Teâlâ’nın ‘Gece vak‐
ti ve yıldızların kaybolduğu zaman’ Allah’ı tesbih et buyruğudur. Yani ge‐
cenin son vaktinde, sabah namazının vaktinin girdiği anda tesbih et.
Peygamberimiz (s.a.v.)’e sabrı emretme hususunda inen ilk âyetlerden
birisi, Allah Teâlâ’nın şu buyruğudur: “Onların söylediklerine karşı sabret,
onlardan güzel bir tavırla uzak dur!”.31 Bu yüzden, Beğavi “Bu âyetleri, sa‐
vaş âyetleri nesh etmiştir” demiştir.
Hz. Peygamber (s.a.v.) ve Taif Yolculuğu
Hz. Peygamber’in (s.a.v.) amcası Ebû Talip vefat ettiğinde her ne kadar,
Hz. Peygamber’e (s.a.v.) iman etmiş olmasa da, onu kollayıp Kureyş’ten
koruyordu. O’nun vefatı ile meydan Kureyş’e kaldı. Belki ona iman eder ve
onu desteklerler düşüncesiyle Peygamber Efendimiz (s.a.v.) çareyi Taif’teki
Sakîf Kabilesi’ne gitmekte buldu. Ama ona müspet cevap vermediler, çocuk‐
larını ve serserilerini kışkırtıp ona taş attılar. Vakidî, bu yolculuğun tarihi‐
nin, bi’setin onuncu yılının Şevval ayı başında meydana geldiğini söylemek‐
tedir. Yolculuğun süresinin on gün olduğunu da belirtmektedir.
Bu yolculuğun tüm detaylarını anlatan bir rivâyet ulaşmamıştır. Ne var
ki aslı sabit ve doğrudur. Buhârî32 ve Müslim33 Peygamberimiz’in (s.a.v.) eşi
Hz. Âişe’nin (r. anha) Rasûlüllah’a (s.a.v.) şunu sorduğunu rivâyet etmişler‐
dir:

31
32
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Müzzemmil 10.
Buhârî, Feth el‐Bari, VI/312.
Müslim, Sahih‐i Müslim, I/8 (V/181) (lafız ona aittir)
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Yâ Rasûlüllah! Uhud gününden daha şiddetli bir gün başına geldi mi?
Buyurdu ki: «Gerçekten senin kavminden neler başıma geldi neler!..
Onlardan başıma gelenin en şiddetlisi Akabe günü gelmiştir. Kendimi İbn
Abdi Yâlîl b. Abdi Külâl’e34 arzetmiştim. İsteğime müsbet cevap vermedi.
Ben de üzgün olarak gözümün gördüğü tarafa gittim. Ancak Karnü’s‐
seâlib’de35 kendime gelebildim, başımı kaldırdım. Bir de ne göreyim! Bir
bulut… Beni gölgelendirmiş! Baktım; içinde Cebrail!.. Hemen bana seslene‐
rek:
— “Allah (azze ve celle) kavminin sana söylediklerini ve sana verdikleri
red cevabını işitti. Onlar hakkında dilediğini kendisine emretmen için sana
dağlar meleğini gönderdi.” dedi. Arkasından, ‘Dağlar Meleği’ bana seslendi
ve selâm verdi. Sonra dedi ki:
— Yâ Muhammed! Allah kavminin sana söylediklerini işitti. Ben dağlar
meleğiyim. Rabbin beni sana dilediğini emretmen için gönderdi. Ne diler‐
sin?! Eğer üzerlerine iki Ahşebî (Mekke’deki iki dağ) kapamamı dilersen
(kaparım) dedi. Bunun üzerine Rasûlüllah (s.a.v.) ona şunu söyledi:
«Bilâkis! Allah’ın onların sulblerinden sırf Allah’a ibâdet edecek, ona hiç
bir şeyi şerik koşmayacak kimseler çıkarmasını dilerim!»

34
35

Taif halkının büyüklerinden Sakif kabilesindendir. (Fethu’l‐bârî, VI, 315).
Karnu’s‐sealib: es‐Seylü’l‐kebir adlı yerdir. Taif’le arasında 46 km. vardır.
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Rasûlüllah (s.a.v.) ve Allah Teâlâ’nın onu koruması:
Rasûlüllah (s.a.v.) on üç sene boyunca Mekke’de tek Allah’a ibadete ve
şirki, putları bir kenara atmaya davete devam etti. Ancak Kureyş büyükleri
Mekke’de ve çevresinde inat, hile ve kibirlerini arttırmaktan başka bir şey
yapmadılar. Allah Teâlâ, Peygamberine ve müminlere davet için ahalinin
İslâm davetine müspet cevap vereceği ve Allah’ın dinine davetin çıkış nok‐
tası olacak verimli bir toprak nasip etti. Bu durum, Peygamber’e (s.a.v.) u‐
fukta belirir belirmez müminlere, Medine’ye hicret etmelerini emretti. An‐
cak Kureyş bu dinin tehlikesinin günden güne artıp büyüdüğünü gördü ve
bu dine bir sınır koymaya karar verdi. Bunu da Rasûlüllah (s.a.v.)’i öldüre‐
rek yapmayı kararlaştırdı. Rasûlüllah’ı (s.a.v.) öldürmek için bütün hazırlık‐
larını yaptı. Allah Teâlâ, bu müşriklerin hilelerine ve Peygamber (s.a.v.)’e
kurdukları tuzağa şu âyetlerle işaret etmektedir: “Hatırla ki, kâfirler seni
tutup bağlamaları veya öldürmeleri yahut seni (yurdundan) çıkarmaları için
sana tuzak kuruyorlardı. Onlar (sana) tuzak kurarlarken Allah da (onlara)
tuzak kuruyordu. Çünkü Allah tuzak kuranların en iyisidir”.36 Rasûlüllah
(s.a.v.) ve Hz. Ebû Bekir (r.a.) Sevr Mağarası’nda saklandıkları vakit, bazı
müşrikler mağaraya yaklaşmışlardır. Hz. Ebû Bekir müşriklerin onları gör‐
mesinden korkmuştur. Bununla ilgili olarak Hz. Ebû Bekir şöyle der: “Nebî‐
ye (s.a.v.) mağarada iken, şunu söyledim: Eğer onlardan birisi ayaklarının
altına baksa bizi görür. O da: Ey Ebû Bekir, üçüncüleri Allah olan iki kişi ile
ne düşünürsün?”37 Bu hususla ilgili olarak, Allah Teâlâ şöyle buyurmakta‐
dır: “Eğer siz O’na (Rasûlüllah’a) yardım etmezseniz (bu önemli değil); ona
Allah yardım etmiştir: Hani, kâfirler onu, iki kişiden biri olarak çıkarmışlar‐
dı; hani onlar mağaradaydı; o, arkadaşına. Üzülme. Çünkü Allah bizimle
beraberdir, diyordu. Bunun üzerine Allah O’na (sükûnet sağlayan) emniye‐
tini indirdi, onu sizin görmediğiniz bir ordu ile destekledi ve kâfir olanların
sözünü alçalttı. Allah’ın sözü ise zâten yücedir. Çünkü Allah üstündür, hik‐
met sahibidir”38 Yine Allah Teâlâ şöyle buyurmuştur: “Ey Rasûl! Rabbinden
sana indirileni tebliğ et. Eğer bunu yapmazsan O’nun elçiliğini yapmamış olursun.
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Enfâl 8/30.
Sahih‐i Buhârî, Hadis: 3653; Sahih‐i Müslim 4/1854 (2381).
Tevbe 9/40.
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Allah seni insanlardan koruyacaktır. Doğrusu Allah, kâfirler topluluğuna hidayete
erdirmez.”39
Rasûlüllah (s.a.v.) ve Merhamet
Rasûlüllah (s.a.v.) ümmeti için tövbe ve merhameti seçmiştir.
Allah Teâlâ şöyle buyurmuştur: “Bir de: “O’na “bizim de görebileceğimiz
bir melek gönderilmeli değil miydi?” dediler. Eğer Biz bir melek gönderseydik elbette
iş bitirilmiş olur, sonra kendilerine göz bile açtırılmazdı.”40
Yine şöyle buyurmuştur: “Kâfirlerin keyfî olarak istedikleri mûcizeleri gön‐
dermeyişimizin tek sebebi, daha önceki kâfirlerin bu gibi mûcizeleri yalanlamış ol‐
malarıdır. Nitekim Semud halkına açık bir mûcize olarak o dişi deveyi verdik de onu
öldürdüler ve bu yüzden kendilerine zulmettiler. Biz o âyetleri sadece korkutmak
için göndeririz.”41
Bu iki âyet‐i kerime sağlam bir Rabbanî sünnete işaret etmektedir. O da
şudur: Müşrikler inanmaları için hissî bir mûcize istediklerinde, Allah Teâlâ
onlara bu mûcizeyi verirse ve onlar iman etmezlerse, Allah (c.c.) onların
azabını ve helakini çabuklaştırır.
Aynı şekilde Kureyş’e istemiş olduğu hissî mûcizeler verilmiş olsaydı,
sonra da onlar iman etmeseydiler, helak olacaklardı. Ancak Allah Teâlâ bu
ümmetten tümden yok etme azabını kaldırmıştır. Bir gazap değil bir rahmet
olarak gönderdiği Muhammed (s.a.v.)’in sayesinde böyle yapmıştır. Allah
Teâlâ şöyle buyurmuştur: “Biz seni bütün insanlar için sırf bir rahmet vesilesi
olman için gönderdik!”.42
Zira o, tüm âlemlere verilmiş olan rahmettir. İbn Cerir Taberî43 Said b.
Cübeyr’den Abdullah b. Abbas’ın şunu söylediğini nakletmiştir:
“Mekkeli müşrikler, Rasûlüllah’tan, Safa tepesini kendileri için altın
yapmasını ve dağları düzleyerek ekecekleri bir arazi haline getirmesini iste‐
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Mâide 5/67.
En’âm 6/8.
İsrâ 17/59.
Enbiyâ 21/107.
İbn Cerir Taberî, Tefsir‐i Taberî, XVII/477.
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diler. Bunun üzerine Rasûlüllah’a şöyle vahyedildi: “Dilersen onların istek‐
lerini ertele, olur ki onlardan meyve alırız (ileride iman ederler). Dilersen
onların istekleri yerine getirilsin. Fakat istedikleri yerine geldiği halde iman
etmezlerse, daha önceki ümmetlerin helak edildikleri gibi onlar da helak
edilirler”. Bunun üzerine Rasûlüllah: “Hayır, onların istedikleri olmasın.
Ben, onları ertelemiş olayım” buyurdu. Bunun üzerine Allah şu âyeti indir‐
di: “Kâfirlerin keyfî olarak istedikleri mûcizeleri göndermeyişimizin tek
sebebi, daha önceki kâfirlerin bu gibi mûcizeleri yalanlamış olmalarıdır.
Nitekim Semud halkına açık bir mûcize olarak o dişi deveyi verdik de onu
öldürdüler ve bu yüzden kendilerine zulmettiler. Biz o âyetleri sadece kor‐
kutmak için göndeririz”.44
Ahmed b. Hanbel, Abdullah b. Abbas (r.a.)’ın diğer bir rivâyet inde şöy‐
le dediğini nakleder: Kureyş, Peygamber (s.a.v.)’e, “Rabbine bizim için dua
et ki, Allah Safa’yı bize altın kılsın, biz de sana iman edelim” dedi. O da:
“Yapar mısınız” diye sordu, “Evet” dediler. Hz. Peygamber (s.a.v.) dua etti,
Cebrail (a.s.) ona geldi ve dedi ki: “Rabbin, sana selam söylüyor ve sana
diyor ki: “İstersen Safa onlar için altına dönüşür, bundan sonra onlardan
kim küfre düşerse âlemlerden hiç kimseye vermeyeceğim azabı ona veririm.
İstersen onlara rahmet ve tövbe kapısını açarsın” Bunun üzerine, Efendimiz
(s.a.v.) “tövbe ve rahmet kapısı” buyurdu.
Rasûlüllah (s.a.v.) ve Hilim ve Affediciliği
Rasûlüllah’ın (s.a.v.) Zeyd b. Saâne’yi Affetmesi
Zeyd b. Saâne’nin45 şöyle dediği nakledilir: “Peygamberlik alametlerin‐
den iki alamet dışında, bütün hepsini, Muhammed (s.a.v.)’in yüzünde, ona
baktığım zaman görüyordum. İki alameti öğrenememiştim:
Bunlar, hilminin kızgınlığının önüne geçmesi ve kendisine karşı yapılan
kızgın hareketin onun hilmini arttırması. Zeyd b. Saâne şöyle devem eder:
Hilmini ve kızgınlığını öğreneyim diye, onunla beraber bulunmak için, ken‐
44
45

İsrâ 17/59.
Bu hadis‐i şerifi, İbn Hibban Sahih’inde rivayet etmiştir. 1/521; Hâkim ve el‐Ehadis el‐
Muhtara’da rivayet edilmiştir. 9/446; Beyhakî, es‐Sünen el‐Kubrâ, 6/24; Taberânî, el‐Mu’cem
el‐Kebir, 5/223, hadis no: 5147.
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dimi hoş göstermeye çalışıyordum. Rasûlüllah (s.a.v.), beraberinde Hz. Ali
b. Ebî Talip olduğu halde, evlerinden çıktılar. Devesinin üzerinde bedevîye
benzer birisi ona doğru geldi ve dedi ki: Ey Allah’ın Rasûlü, falanca oğulla‐
rının köyü İslâm’a girdiler. Onlara Müslüman olurlarsa rızkın bol bol gele‐
ceğini söylemiştim. Yağmurun kesilmesinden ötürü sıkıntı ve kıtlığa düştü‐
ler. Ya Rasûlüllah ben tıpkı rızka tamah ederek Müslüman oldukları gibi
İslâm’dan tamahkârlık sebebi ile çıkmalarından korkuyorum. Eğer, onlara
yardım edecek birisini göndermeyi münasip görürsen, birisini yollarsın.
Bunun üzerine Rasûlüllah (s.a.v.) Hz. Ali b. Ebî Talip’e baktı ve ona sordu:
“Yanımızda hiç mal var mı?” Hz. Ali b. Ebî Talip: Hayır vallahi ya
Rasûlüllah, malın hepsi tükendi” dedi. Zeyd b. Saâne der ki: “O’na yaklaş‐
tım ve dedim ki, Ey Muhammed (s.a.v.), bana filan oğullarının bağındaki
belli bir hurmayı, belli bir süreye kadar satar mısın?” Peygamber (s.a.v.)
buyurdular ki: “Evet sana, belli bir süreye kadar, belli bir miktar hurmayı
satarım. Fakat filan oğullarının bahçesi diye isim belirleme.” Ben de buna
muvafakat ettim. Hz. Peygamber’e (s.a.v.) şu süreye kadar belli bir hurma
için 80 miskal altın verdim. Hz. Peygamber (s.a.v.) altını, o a’rabiye verdi.
Arabî malın hepsini alıp gitti. Peygamber (s.a.v.): “Acele et, bununla onları
kurtar” diye seslendi. Zeyd b. Saâne şöyle devam eder: Borç ödeme zamanı‐
nın gelmesinden iki veya üç gün evvel, Rasûlüllah (s.a.v.) Ensarilerden bir
kişinin cenazesi için, beraberinde Hz. Ebû Bekir, Hz. Ömer, Hz. Osman ve
ashabından bir grup olduğu halde çıkıp geldi. Cenazeyi kılınca, gölgesinde
oturmak için bir duvara yanaştı. Ben de ona yaklaştım ve sert bir ifade ile
ona baktım. Yakasını ve ridasını yakaladım ve şiddetli bir şekilde sarstım.
Sonra dedim ki: “Ey Muhammed! Hakkımı ödemiyor musun? Ey
Abdülmuttalib’in oğulları! Hakların edasında ve borçların ödenmesinde hep
geciken46 kimseler olduğunuzu biliyorum.” Ömer b. Hattab ona döndü.
Gözleri, yuvasında yuvarlak yıldız gibi dönüyordu. Bana bir baktı ve dedi
ki: “Ey Allah’ın düşmanı! Benim duyduğumu Rasûlüllah’a (s.a.v.) söylüyor,
gördüğümü mü yapıyorsun? Canım elinde olan Allah’a yemin olsun ki,

46

Hadiste geçen ‘matl’ kelimesi geciktirme, savma, ödeme için tekrar tekrar vaad etme
anlamındadır. Hakkını matletti denir. İmtatelehu, mâtelehu bihi mumatele şeklinde kul‐
lanılır. Hakkını eda etmedi demektir. Lisanu’l‐arab, XI/624.
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Rasûlüllah’ın (s.a.v.) öfkesinden korkmasam, şu kılıcımla senin boynunu
vururum” dedi. Rasûlüllah (s.a.v.) sükûnet ve teenni içinde Ömer’e bakı‐
yordu. Sonra dedi ki: “Ey Ömer! Senin yapman gereken benden borcu gü‐
zellikle ödememi, ondan da borcunu güzellikle talep etmesini istemendi.”
Yahûdî Zeyd b. Saâne, Rasûlüllah’ın (s.a.v.) bu yüksek, parlak manevi‐
yatı ve bu yüksek ahlâkı karşısında şaşkınlığa düştü. Sonra Rasûlüllah
(s.a.v.) Ömer’e dönüp şöyle buyurdu: “Ey Ömer! Onu götür ve onun borcu‐
nu öde. O’nu korkutmanın karşılığı olarak da yirmi sa’ fazla hurma ver.”
Zeyd b. Saâne der ki: Ömer beni alıp götürdü ve borcumu ödedi. Yirmi sa’
hurma da fazladan verdi. O’na bu fazlalık nedir diye sorduğumda:
“Rasûlüllah (s.a.v.), seni korkutmam karşılığında daha fazla vermemi emret‐
ti” dedi. O’na: “Ey Ömer! Beni tanıyor musun?” dedim: “Hayır, sen kim‐
sin?” dedi. “Ben, Zeyd b. Saâne’yim” dedim. Ömer: “Yahûdî din adamı olan
mı?”, “Evet” dedim, “Yahûdî din adamı”. Dedi ki: “Rasûlüllah (s.a.v.)’e, o
söylediklerini söylemeye ve yaptıklarını yapmaya seni ne sevk etti? Bunun
üzerine Zeyd b. Sa’ane şöyle demiştir: “Ey Ömer! Rasûlüllah’ın (s.a.v.) yü‐
züne baktığımda, bütün peygamberlik alametlerini görüyordum. İki alameti
tecrübe etmemiştim. Birincisi; hilminin, öfkesinin önünde geçmesi. İkincisi
ona karşı öfkeli davranışa karşı hilminin daha fazla artması. Bugün
Rasûlüllah (s.a.v.)’de bu iki özelliği de öğrendim. Ey Ömer! Allah’tan başka
ilah olmadığına, Muhammed (s.a.v.)’in Allah’ın Rasûlü olduğuna tanıklık
ettiğime seni şahit tutarım.”
Müslümanın bu hadis‐i şerifin büyük mânâlarını anlamak için durması
gerekir:
Bu Yahûdî âliminden nasıl bir hareket sadır olmuştur?
Rasûlüllah (s.a.v.)’e karşı sert davranmış hatta bu davranışında sözüyle
de fiiliyle de ileri gitmiştir. “Ey Muhammed! (s.a.v.) hakkımı ödemiyor mu‐
sun? Allah’a yemin olsun ki, Ey Abdülmuttalib’in oğulları! Hakların edasın‐
da ve borçların ödenmesinde hep geciken kimseler olduğunuzu biliyorum.”
ifadesi sözüyle sert tavrını gösterir.
Din adamının Rasûlüllah’ın (s.a.v.) yüzüne sert bir şekilde bakması, E‐
fendimiz (s.a.v.)’in gömleğini ve ridasını eline alıp, onu şiddetli bir şekilde
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sarsması fiilindeki sert tavrın göstergesidir. Bu olanlar borcun üzerinde itti‐
fak edilmiş olan vadesi henüz bitmeden meydana gelmiştir. Rasûlüllah
(s.a.v.) kendisine eziyet eden bu Yahûdî din adamına ceza vermemiştir.
Bu hadis‐i şerifte, Zeyd b. Saâne hak sahibi olduğundan Rasûlüllah
(s.a.v.) Hz. Ömer’in onu korkutmasına izin vermediğini görüyoruz. Hatta
Rasûlüllah (s.a.v.) Hz. Ömer’e onu korkutması sebebiyle hurmadan yirmi sa’
vermesini emretmiştir. Bunun ardından Rasûlüllah (s.a.v.) Zeyd b. Saâne’ye
davranışının neticesi üzerinde biraz durmamız gerekir. Hadisenin sonucun‐
da Zeyd b. Saâne, Rasûlüllah’ın (s.a.v.) peygamberliğine kanaat getirmiş ve
kendi kitaplarında okumuş oldukları ve buradan öğrendikleri peygamber
sıfatlarının tümünün Muhammed İbn Abdillah (s.a.v.)’de var olduğunu
görmüştür. Böylece Zeyd b. Saâne, tam bir kabul ile İslâmiyet’e girmiş ve
hak şahadetini telaffuz etmiştir.47
İnsanlık tek bütündür. Bu zamanda İslâmiyet’e düşmanlık besleyenler
iki kısımdırlar:
İslâm ümmetine karşı derin bir kin, hınç taşıyan kimseler. Bunları, ki‐
ninden ve şerrinden vazgeçirmek zordur. Çünkü körlüğe razı olmuş ve bu‐
nu hayatının bir programı haline getirmişlerdir. Bunlar azdır. İslâm ümme‐
tine eziyet vermekten başka zararları dokunmaz.
Diğer bölüm insanlar ‐ki bunlar büyük olan kesimdir‐ saptırılmış ve al‐
datılmıştır. İslâm’ın resmi, ona; öldürme, terör, hırsızlık, kalleşlik, hıyanet,
hadler, el ve ayak kesme kalıbında sunulmuştur. O’na İslâm’dan bahsedilin‐
ce, bu çirkin fotoğraftan başkasını bilmez. O’na Müslümanlardan bahsedi‐
lince, gözünün önüne ülkelerindeki kargaşalar, karışıklıklar, geri kalmışlık,
bölünmüşlük gelir. Çaba harcanması gereken kısım bunlardır. Onlara hakkı
göstermek, doğru yolu net bir şekilde Müslümanların yanlışları ve bulun‐
dukları vaziyetleri berraklığını bozmadan görmeleri için ışık tutmak gaye‐
siyle çaba harcanmalıdır.

47

Sahabe Tabakat kitapları, Zeyd b. Saâne’nin Hz. Peygamber (s.a.v.)’le gazvelerine katıldı‐
ğını ve Tebük gazvesinde, dönerken değil de giderken şehit olduğunu aktarıyor. Hal
tercemesi için el‐İsabe fi Temyiz es‐Sahabe kitabına bakılabilir.
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Bu ikinci kısımdakilere, İslâm’a, İslâm davetine, İslâm Peygamberi’ne
destek olmaları yakışır. Çünkü gayesi hak olup da haktan saptırılması, gö‐
zünün kapatılması ve gerçeklerin ters yüz edilmesi sebebiyle doğru yolu
şaşıranların hakka, emin olduktan sonra dönmeleri gerekir.
Rasûlüllah’ın (s.a.v.) Fadâle b. Umeyr’i Affetmesi48
Allah Teâlâ, Rasûlüne (s.a.v.) Mekke’yi fethi nasib etmiştir. Rasûlüllah
(s.a.v.) fetih tamamlanınca Kâ’be‐i Müşerrefe’yi tavaf etmiştir. Fadâle b.
Umeyr b. Mulevvih bu durumu fırsat bilip Rasûlüllah’ı (s.a.v.) tavaf ettiği
sırada öldürmek üzere hazırlanmıştır. O’na yaklaşınca, Rasûlüllah (s.a.v.)
şöyle der:
‐ Fadâle misin?
‐ Evet, Fadâle’yim ya Rasûlallah.
‐ İçinden ne konuşuyordun?
‐ Birşey değil, Allah’ı zikrediyordum.
Bunun üzerine Peygamber (s.a.v.) güldü. Sonra: “Allah’tan mağfiret, af
dile” dedi. Sonra elini onun göğsüne koydu. Kalbi huzur buldu. Fadâle şöy‐
le derdi:
‐ Vallahi, elini göğsümden kaldırdığında Rasûlüllah (s.a.v.) Allah’ın ya‐
rattığı her şeyden daha sevgili olmuştu. Bunun üzerine aileme döndüm.
Sırdaşım olan bir kadına uğradım. O’nunla konuşurdum. Bana: “Söyle ey
Fadâle!” dedi. Ben “hayır” dedim. Sonra o esnada coşup şöyle dedim:
“Kadın bana anlat dedi. Allah ve İslâm, senden razı değiller, dedim.
Eğer Muhammed ve onun taraftarlarını, putların kırıldığı günde fetih
ile görseydin, elbette Allah’ın dinini açıkça aydınlanmış olarak ve şirkin
yüzünü karanlığın örttüğünü görürdün.”49

48

49

Fadale b. Umeyr’in hal tercemesi ve İslâm’a giriş kıssası için bakınız: es‐Sire’n‐Nebeviyye
li’bni Hişam III/583; İbn Seyyidi’n‐nas, Uyunu’l‐Eser, II/201; er‐Ravdu’l‐unuf , IV/176; Zâdü’l‐
meâd III/360, İbn Kesir, el‐Bidaye ve’n‐nihaye , IV/352; İbn Hacer, el‐İsâbe, II/440.
Zâdü’l‐meâd III/412, el‐Bidaye ve’‐nihaye, IV/308, ed‐dürer I/222.
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Fadâle ibn Umeyr hadisinden ne anlamaktayız? Allah Teâlâ’nın haddi
aşan tecavüzkârları, Allah’ın dini ve peygamberi için kötülük ve şer isteyen‐
leri gözetim altında tuttuğunu anlamaktayız.
Yine hadisten Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’in ümmete olan şefkat ve
merhametini de anlamaktayız. Başkasını yok etmek isteyen, yok edilir. Baş‐
kasına kötülük yapmak isteyene, aynı kötülükle karşılık verilir. Rasûlüllah
(s.a.v.), isteseydi kendisi için Fadâle’den intikam alma gücüne sahipti. An‐
cak, âlemlere rahmet olarak gönderilen Rasûlüllah (s.a.v.) kötülüğe, doğru
yola tevcih ve irşad ile bu tecavüzkâr ve günahkâr kalbe, hidayet duası ile
karşılık vermiştir. O’na; “Allah’a istiğfar et” demesinin sebebi budur.
Rasûlüllah (s.a.v.) elini Fadâle’nin göğsüne koymuş ve hidayeti için dua
etmiştir. Fadâle, kalbinde iman hidayetinin serinliğini hissetmiş ve bu onun
şöyle demesine sebep olmuştur: “Vallahi, elini göğsümden kaldırdığında
Rasûlüllah (s.a.v.) Allah’ın yarattığı her şeyden daha sevgili olmuştu.”
Bu hadisten, imanın kalpte yerleşir yerleşmez o kalp sahibini yepyeni
tümüyle istikamet sahibi, salih, hidayete ermiş, rüşte erişmiş bir insan haline
getirdiğini anlamaktayız. Fadâle evine dönerken, cahiliyye döneminde ka‐
dınların erkeklerle arasında var olan türden bir irtibata sahip olduğu bir
kadına uğramış, kadın onu beraber oturmaya çağırmış ancak o bu isteğe
olumlu cevap vermemiştir. O bu fırsatı, hayatında olan değişikliği ona ak‐
tarmak için değerlendirmiştir. Hayatındaki değişiklik, Rasûlüllah (s.a.v.)’e
iman etmesi, İslâm’ın ilkelerine inanmasıdır ki, bu ilkeler, ona inananı, ka‐
dınlar ve erkekler arasındaki kötü ilişkilerden uzak tutmaktadır.
Rasûlüllah’ın (s.a.v.) Umeyr b. Vehb’i Affetmesi:
Bunu İbn İshak mürsel sahih bir isnat ile rivâyet etmektedir. Heysemî,
Mecmeu’z‐Zevâid’de şöyle der. Taberânî50 Enes b. Mâlik’ten rivâyet etmiştir.
Bu rivâyet i nakledenler Sahih‐i Buhârî’nin râvîlerindendir. Urve b. Zubeyr
yoluyla rivâyet edilen hadiste, Umeyr b. Vehb’in oğlu Vehb’in Bedir Gazve‐
si’nde esir edildiği nakledilmektedir. Umeyr b. Vehb, Safvan b. Umeyye ile
birlikte oturmaktadır. Henüz küfür ve şirk üzeredirler. Kâ’be civarında otu‐
rup aralarında Bedir gününü bahis konusu ederler. Umeyr b. Vehb el‐
50

Umeyr b. Vehb’in hal tercemesi için bkz. İbn Abdilber, el‐İstiab; İbn Hacer, el‐İsâbe.
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Cumahî, Safvan b. Umeyye’ye şöyle der: “Bedir’de öldürülenlerden sonra,
Allah hayatı kahretsin. Vallahi şayet ödeyemediğim şu borçlarım olmasa,
geride kendilerine bir şey bırakamadığım çoluk çocuğum bulunmasaydı,
Medine’ye varır, görürsem Muhammed’i öldürürdüm. Zira çarşılarda dolaş‐
tığını duydum” dedi.
Safvan, Umeyr’in bu sözlerini fırsat bildi ve ona: “Umeyr!… senin bü‐
tün borçlarını üstleniyorum. Çoluk çocuğun da benimkilerle birlikte olsun‐
lar. Onlardan bir şey esirgemem” dedi. Umeyr ona: bu işi gizli tut! dedi.
Safvan da: Tamam dedi.
Umeyr kılıcını bileyip zehirledi. Medine’nin yolunu tuttu. Mescid‐i Ne‐
bevî’nin kapısında devesini çökertince ‐ilham sahibi olduğu bilinen‐ Hz.
Ömer (r.a) onun kılıcını kuşanmış olduğunu gördü. “Bu, Allah düşmanı
Umeyr b. Vehb’dir. Buraya mutlaka bir kötülük yapmak için gelmiştir” dedi.
Kılıcının kayışını tutup boğazına bağladı ve Rasûlüllah’ın huzuruna götür‐
dü. Efendimiz Umeyr’i bu halde görünce: “O’nu serbest bırak Ömer! Yaklaş
ey Umeyr!.” diye buyurdu. O da Rasûlüllah’a (s.a.v.) yaklaştı. Sonra
Rasûlüllah (s.a.v.) ona:
“‐ Ey Umeyr! Buraya niçin geldin?” dedi.
Oğlum elinizde esirdir. Fidyesi hususunda iyilik etmeniz için geldim.
Bana doğru söyle! Buraya niçin geldin?
Sadece bunun için geldim.
Ya şu boynundaki kılıç ne?
Öyle kılıç olmaz olsun! Bedir’de bir fayda verdi mi?
Bana doğru söyle Ümeyr! Niçin geldin?”
Sadece bunun için geldim.
Hayır sen Hicr’de Safvan b. Ümeyye ile Kâ’be’nin Hicrî’nde oturdunuz?
Orada, Bedir’e katılan Kureyşli kimselerden bahsettiniz. Sonra Safvan’a
dedin ki : Vallahi şayet ödeyemediğim şu borçlarım olmasa, geride kendile‐
rine bir şey bırakamadığım çoluk çocuğum bulunmasaydı, Medine’ye varır,
Muhammed’i öldürürdüm, dedin. Safvan da beni öldürme şartıyla borçları‐
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nı ve çocuklarına bakmayı üstlendi. Fakat Allah Teâlâ yapmak istediğin işe
mani olacaktır.” buyurdu.
Umeyr: “Allah’ın Rasûlü olduğuna ve doğru söylediğine şahitlik ede‐
rim. Allah’dan başka ilah olmadığında da şahitlik ederim. Senin gökten va‐
hiy aldığını inkar ediyorduk. Bu konuşma senin de dediğin gibi Safvan’la
aramızda bir sırdı. Benden başka bunu bilen yoktu.
Hz. Ömer şöyle der: Geldiğinde bir domuzu bile Umeyr’den fazla sevi‐
yordum. Şimdi ise bazı evlatlarımdan daha fazla onu seviyorum.
Rasûlüllah Efendimiz (s.a.v.) ashabına: “Kardeşinize Kur’ân’ı öğretin.
Esirini de salıverin.” buyurdu.51
Burada insanın dili, meydana gelen hadise hakkında yorum yapmaktan
âciz kalıyor. Rasûlüllah (s.a.v.)’i öldürmek için yapılan gayet sağlam bir
plan:
İki adam, Rasûlüllah (s.a.v.)’i öldürmek için komplo kuruyorlar. Birisi
diğerinin borçlarını ödemeyi üstleniyor. Daha ötesi eşinin ve çocuklarının
nafakasını üstleniyor. Rasûlüllah’a (s.a.v.) sû‐i kast düzenlemesi esnasında
öldürülürse veya onun Mekke’de olmadığı zamanlarda eşinin ve çocukları‐
nın bakımını ve nafakalarını üstleniyor. Sonra planın uygulanmaya başlan‐
ması: Tam bir gizlilik içinde çalışma. Neye kalkıştığını kimse bilmiyor. Eşi
ve çocuklarına dahî haber vermiyor. Sonra bir binek ediniyor. Kılıcını kes‐
kinleştiriyor, zehir sürüyor. Öyle ki davalısına değdiğinde tek darbe ile öl‐
dürsün. Sonra Umeyr Mekke’den Medine’ye çölleri, çorak toprakları aşıyor
Medine’ye ulaşıyor, devesini Mescit’in kapısında çöktürüyor. Ne kaldı geri‐
ye? Sadece planın son adımlarının uygulanması… O da Rasûlüllah’ın (s.a.v.)
üzerine atlayıp, öldürücü kılıç darbesinin indirilmesi. Ancak istediğini ya‐
pabilecek mi? Bunu yapamayacak. Çünkü Allah Teâlâ, Rasûlüllah’ı (s.a.v.)
hilecilerin komplosundan koruyacaktır.
Umeyr, Rasûlüllah’ın (s.a.v.) önünde durdurulduktan sonra ‐ki Allah
Teâlâ, peygamberine onun gerçek yüzünü göstermişti‐ ona geliş sebebi soru‐
lunca, yalan söyleyip Müslümanlar tarafından esir alınan oğlunu kurtarmak
için geldiğini iddia ederek gerçeği gizlemeye çalışıyor. Ancak tüm bunlar‐

51

el‐Hasâisü’l‐Kubra, 344; A’lâm en‐Nubuvve, 162.
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dan daha önemli olan Rasûlüllah (s.a.v.) bu plana, bu entrikaya nasıl karşılık
veriyor?
Rasûlüllahın (s.a.v.) verdiği karşılık onu affetmek, İslâm dairesinde yeni
bir üye olarak kabul etmek ve esir olan oğlunu serbest bırakmaktır.
Bu ikisi, Rasûlüllah’ın (s.a.v.) öldürülmesi için yapılan birçok deneme‐
den sadece iki örnektir. Her ikisinde planlama komplo ve planı uygulamaya
başlama söz konusudur. Amaç tektir. O da, Rasûlüllah (s.a.v.)’e sû‐i kast
düzenlemek. Burada suçun alametleri çok belirgindir. Delilleri, hüccetleri
açıktır. Rasûlüllah’ın (s.a.v.) bu şahıslardan her birini cezalandırma imkânı
vardı. Bu durumda onlara zulmetmiş olmazdı. Onlar öldürme teşebbüslerini
itiraf etmişlerdi. Silah ellerinde idi. Suçları sabitti. Bununla birlikte, o ikisini
affetti. Onları cezalandırmadı. Fadâle ibn Umeyr olayında, Rasûlüllah
(s.a.v.) mübarek elini Fadâle’nin göğsüne koydu. O’na hidayeti için dua etti.
Allah kabul etti. Rasûlüllah (s.a.v.) elini çektiğinde Allah, Rasûlüllah’ın
(s.a.v.) sevgisini Fadâle’nin yüreğine yerleştirip onu imana hidayet etmişti.
Ömer b. Vehb’de ise Rasûlüllah (s.a.v.) onu affetti. Bunla ilgili Rasûlüllah
(s.a.v.) şöyle buyurdu: “Kardeşinize Kur’ân‐ı Kerim’i öğretin ve esirini salı‐
verin.”
Bunlar Rasûlüllah’ın (s.a.v.) hayatından canlı derslerdir. Sadece Müs‐
lümanlara değil, bütün insanlığa derstir.
Rasûlüllah’ın (s.a.v.) ahlâkının kaynağı vahyin nurudur. Yolu Allah’ın
kitabıdır. Programı Allah’ın şeriatıdır. Mübarek sîretinin her bir parçasında
insanî kemalâtın en zirvesindedir. Bu sunumda Rasûlüllah’ın (s.a.v.) haya‐
tından bu örneklerle yetindim. Zira konuyu kısa bu zamanda tümüyle ihata
etmek mümkün değildir.
Son olarak, bu önemli sempozyumun düzenleyicilerine teşekkürümü ve
memnuniyetimi takdim ederim.

VAHİY ÖNCESİ
HZ. MUHAMMED (s:a.v.)’İN HAYATI,
ARAP YARIMADASI VE DÜNYANIN
O DÖNEMDEKİ AHVALİ

1. TEBLİĞ
VAHİY ÖNCESİNDE HZ. PEYGAMBER (s.a.v.)’İN
GÖNDERİLDİĞİ SOSYO‐KÜLTÜREL VE DİNÎ ORTAM
Adem APAK♦

Giriş
Siyer yazımında Hz. Peygamber’in (s.a.v.) hayatı ve risâleti dönemi ba‐
hislerinden önce, onun içinde doğduğu, yetiştiği, kendisine peygamberlik
görevinin verildiği ve sonrasında da İslâm’ı tebliğ ettiği ortamın coğrafî,
etnik, sosyal, kültürel, ekonomik ve dinî yapısının genel hatlarıyla ortaya
konulması gerekir. Başka bir ifadeyle VII. asırda da Arap Yarımadası çevre‐
sindeki dünya hakkında genel hatlarıyla bilgi sahibi olunmadan Allah
Rasûlü’nün (s.a.v.) nasıl bir vasata gönderildiği anlaşılamaz. Bu sebeple
başta Arabistan olmak üzere bölgenin coğrafî, siyasî, iktisadî ve dinî hususi‐
yetlerinin incelenmesi gerekir. Zira bu bahiste ortaya çıkacak görünüm ve
yapılacak değerlendirmeler, hem vahiy ortamının ve vahyin ilk muhatapla‐
rının tanınması, dolayısıyla İlâhî hitabın en doğru bir şekilde kavranılması‐
na; hem de Hz. Peygamber’in (s.a.v.) tebliğiyle birlikte bir toplumda mey‐
dana gelen değişim ve dönüşümün boyutlarının en doğru bir şekilde tespit
edilmesine imkân sağlayacaktır. Sosyal hayatta, dinî anlayışta ve dünya
görüşünde ne tür değişim ve dönüşümlerin gerçekleştiği ancak bu şekilde
tespit edilebilir. İslâm’ın devrimci bir karakter mi taşıdığı, yoksa düzenli ve
tedrici ıslah hareketi mi gerçekleştirdiği hususu bu çerçevede daha net vu‐
zuha kavuşturulabilir. Ancak bu şekilde Hz. Peygamber’in (s.a.v.) risâleti ve
♦

Doç. Dr., Uludağ Üniversitesi İlâhiyat Fakültesi Öğretim Üyesi.
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İlâhî vahyin hedefiyle ilgili olarak genellemeler yapmak yerine daha anlamlı
ve tutarlı analiz ve değerlendirmelere ulaşmak mümkün olabilir.
Ayrıca unutmamak gerekir ki, İlâhî vahyin son tebliğcisi Hz. Peygam‐
ber (s.a.v.), ömrünün büyük kısmını cahiliyye toplumu içinde ve cahilî dün‐
ya görüşünün hakim olduğu bir ortamda geçirmiş; peygamber oluncaya
kadar geçen 40 seneyi, risâletinin de ilk 13 yıllık sürecini câhiliyye gelenek
ve kurallarının cârî olduğu Mekke‘de tamamlamıştır. Dolayısıyla bu döne‐
min bütün özellikleriyle bilinmesi ve tanınması, aynı zamanda Hz. Peygam‐
ber’in (s.a.v.) doğru bir şekilde tanınmasıyla doğrudan ilişkilidir.
I. TARİHÎ VE COĞRAFÎ ARKAPLAN: ARABİSTAN
Arabistan Asya, Afrika ve Avrupa kıtalarının kesiştiği bölgede bulunan,
doğusunda Basra Körfezi ve Umân Denizi, güneyinde Hint Okyanusu, batı‐
sında ise Kızıldeniz ile sınırlı bir yarımadadır. Bölge batıda Kızıldeniz kıyı‐
sında Tihâme olarak bilinen dar bir sahilden başlar. Yarımadanın orta kıs‐
mında Hicaz, güneyinde ise Yemen bulunur. Yemen’den doğuya doğru
gidildikçe Hadramut’a, daha sonra Umân topraklarına ulaşılır. Necid, yarı‐
madanın kuzeyinde yer alır. Buradan da kuzeye doğru gidildikçe Nüfûd
çölü, Necid’in güneydoğusunda Yemâme, sonra da Hecer yahut günümüz‐
de Bilâd‐i Halîc olarak bilinen Bahreyn bölgesine varılır.1 Arabistan, yeryüzü
çekileri, tarihi ve kültürü dikkate alınarak Güney Arabistan, Kuzey Arabis‐
tan ve Hicaz olmak üzere üç bölgeye ayrılır.
A. GÜNEY ARABİSTAN
Tarihin en eski dönemlerinden itibaren Güney Arabistan’da MÖ. 1400
ile 650 arasında başkentlerine nispet edilen Mainîler hüküm sürmüşlerdir.
Bu devlet, bilhassa ticarî faaliyetleriyle tanınmış, hâkimiyet alanı da Akde‐
niz, Kızıldeniz ve Basra Körfezi’nin kıyılarına kadar uzanmıştır.2 Bölgede bu
krallığın ardından Me’rib şehri merkezli Sebe krallığı kurulmuştur. Tarım ve
ticaretle meşgul olan Sebelilerin inşa ettikleri Me’rib barajı meşhurdur. M. Ö.

1

Cevad Ali, el‐Mufassal fî Tarihi’‐Arab Kable’l‐İslâm, I‐X, Beyrut 1993, I, 144‐145; Hitti, Philip,
Siyasî ve Kültürel İslâm Tarihi, (çev. Salih Tuğ), I‐V, İstanbul 1980, I, 31‐34.

2

Zeydan, Corci, el‐Arab Kable’l‐İslâm, (thk. Hüseyin Munis), Kahire ts.,s. 136‐140.
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750‐115 yılları arasında hüküm süren bu krallık, Himyerliler tarafından yı‐
kılmıştır.3 Sebelilere nazaran savaşçı nitelikleriyle temayüz eden Himyerli‐
ler, Güney Arabistan’da hâkimiyeti ellerine aldıktan sonra komşuları olan
İranlılar ve Habeşlilerle de mücadele etmişlerdir. Himyer kralları “tübbâ”
olarak isimlendirilmiştir.4
Himyerliler miladî IV. yüzyılın ortalarında yaklaşık yarım asırlık bir sü‐
re Habeş işgaline maruz kalmışlar M.375 yılından itibaren tekrar bağımsız‐
lıklarını kazanmışlardır. Bu dönemde Güney Arabistan’da Hıristiyanlık
yayılmaya başlamış, ayrıca ülkeye gelen tüccarlar sebebiyle Yahûdîlik de
güçlenmiştir. Himyer hanedanın zamanla Yahûdîliği benimsemesi üzerine,
dinî ve politik sebeplerle Bizanslılar ve Habeşliler de ülkedeki Hıristiyanları
himaye etmişlerdir. Dolayısıyla Himyerliler döneminde Güney Arabistan,
siyasî hâkimiyetin yanı sıra dinî mücadelenin ana merkezlerinden biri haline
gelmiştir. Bu süreçte Yahûdîliği kabul eden Himyer Kralı Zû Nüvâs, pekçok
Hıristiyanı dinden döndürmeye zorlamış, dinlerini terk etmeyenleri ise
“uhdûd” adı verilen ateş dolu çukurlarda diri diri yakmıştır.5
Himyer kralının katliamından kurtulabilenler, o dönemde Hıristiyanlı‐
ğın hamisi durumunda olan Bizans’tan yardım talebinde bulunmuşlardır.
İmparator, ülkesinin Yemen’e uzaklığı sebebiyle bizzat kendisinin o bölgeye
ulaşmasının mümkün olmadığını, ancak Habeşistan’da hüküm süren Ak‐
sum Krallığı’ndan Yemen’e müdahale etmesini isteyebileceğini bildirmiştir.
Yemen üzerinde mutlak hâkimiyet kurmak isteyen Habeş hükümdarı bu
teklifi memnuniyetle kabul etmiş ve M. 525 yılında Eryât isimli komutanın
emri altında büyük bir orduyu Arap Yarımadası’na göndermiştir. Habeşlile‐
rin gelişiyle birlikte Yemen’deki Himyerîler devleti tarih sahnesinden silin‐
miş, ülke artık Hıristiyanların kontrolüne geçmiştir. Yemen’e kurtarıcı ola‐
rak çağrılan Habeşliler ise zamanla ülkenin yeni istilacısı haline dönüşmüş‐
ler, Yemen’i merkezden gönderdikleri valilerle yönetmeye başlamışlardır.
3

Cevad Ali, el‐Mufassal, II, 258‐495; Hitti, Philip, İslâm Tarihi, I, 80‐81, 85‐87.

4

İbn Habîb, Kitabu’l‐Muhabber, (thk. Eliza Lichtenstadter), Beyrut ts. (Dâru’l‐Âfâki’l‐
Cedîde), s. 364‐368.

5

Bürûc, 85/1‐9; İbn Hişâm, es‐Sîretü’n‐Nebeviyye, (thk. Mustafa es‐Sakkâ‐İbrahim el‐Ebyârî‐
Abdülhâfız Şelebî), I‐IV, Beyrut ts, I, 37.
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Arabistan’ın güneyini kontrol altına alan Habeş Krallığı, bunun ardından
Yemen’i Hıristiyanlığın önemli merkezlerinden biri haline getirmek amacıy‐
la Sana’da Kulleys adı verilen bir gösterişli kilise inşa etmiştir. Yemen valisi
Ebrehe hem Hicaz’ın tamamını siyasî hâkimiyetine almak, hem de Kulleys’e
rakip gördüğü Kâ’be’yi tahrip etmek için M. 570 yılında Mekke‘ye bir askerî
harekât düzenlemiş, fakat hedefini gerçekleştiremeden geriye dönmüştür.6
Bu arada ülkenin istilâcıları Habeşliler ile yerli halk Yemenliler arasında
çekişmeler meydana gelmiş, bu süreçte pek çok Yemenli katledilmiştir.7
Ebrehe’nin ölümünden sonra Habeşistan’ın Yemen üzerindeki etkinliği
yavaş yavaş kaybolmaya başlamıştır. Bu dönemde istilacıların halka yaptık‐
larından rahatsız olan Himyeriler soyundan gelen Seyf b. Zî Yezen, ülkedeki
Habeş zulmünü ortadan kaldırmak amacıyla komşu devlet Sâsânîler’den
yardım talebinde bulundu. Bölgede Bizans devleti ile nüfuz mücadelesi
içinde olan İranlılar bu daveti kabul ettiler. Nitekim Kisrâ Hüsrev Nûşîrevân
(M. 551‐579) meşhur komutanlarından Vahriz idaresinde gönderdiği ordu‐
suyla Habeşlileri Yemen’den uzaklaştırdı ve Seyf b. Zî Yezen’i bölgenin ida‐
resine getirdi. Bu şekilde Yarımada’nın güney topraklarının kontrolü Sâsânî
Hükümdarı’nın eline geçmiş oldu. Bölgede İran istilâsı yaklaşık olarak 50 yıl
kadar devam etti. Yemen’de Sâsânîlerin son valisi Bâzân’ın hicretin 7. yılın‐
da (M. 629) İslâmiyet’i kabul etmesiyle bölge tamamen Müslümanların hâ‐
kimiyetine girmiştir.8
B. KUZEY ARABİSTAN
Arabistan’ın kuzeyinde bilinen en eski devlet, Filistin’in güneyinde ku‐
rulan ve M.Ö IV. ile M.S. II. asır arasında varlığını devam ettiren Nabâtî
Krallığı’dır. Devletin başkenti Petra şehridir. Nabâtîler, hüküm sürdükleri
dönem boyunca Roma İmparatorluğu ile Hicaz çölü arasında tampon görevi
yapmışlar, Romalılar çölden gelebilecek muhtemel bedevî saldırılarından

6

Fîl 105/1‐5.

7

İbn Hişâm, es‐Sîre, I, 36‐59.

8

İbn Hişâm, es‐Sîre, I, 32‐58, 64‐70, 71‐73. Taberî, Tarihu’l‐Ümem ve’l‐Mülûk, (thk. Muham‐
med Ebu’l‐Fadl İbrahim), I‐XI, Beyrut ts. (Dâru’s‐Süveydân), II, 147‐148.
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korunabilmek için bu devleti bilinçli bir şekilde himaye etmişlerdir.9 Ancak
iyi ilişkiler uzun süre devam etmemiş, İmparator Traianus (M. 98‐117)
Nabâtîler devletine son vermiştir.10
Nabâtî Krallığı’nın sonlarına doğru Kuzey Arabistan’da M. Ö. I. yüzyıl‐
da Tedmürlüler (Palmirliler) devleti kurulmuştur. Bu devlet de Nabâtîler
gibi Romalıların hem himayesini kazanmış, hem de zaman zaman saldırıla‐
rına maruz kalmıştır. Nitekim Tedmürlüler’in âkıbeti de Nabâtîler’den farklı
olmamış; İmparator Orelyan (M. 270‐275) zamanında Roma orduları
Tedmür’ü işgal ederek bu devletin varlığına son vermiştir. Bölge İslâm fetih‐
lerine kadar Bizans hâkimiyetinde kalmış, hicretin 12. yılında (M. 633) Hâlid
b. Velîd tarafından fethedilmiştir.11
M. S. III. yüzyılın sonuna doğru Tedmür devletinin etkisini kaybetmeye
başladığı dönemde Kuzey Arabistan’da iki devlet güçlenmeye başlamıştır.
Bunlar, Me’rib Seddi’nin yıkılmasıyla güneyden göç eden Araplar tarafın‐
dan kurulmuş olan Gassânîler ile daha doğuda kurulmuş bulunan
Hireliler’dir. Gassânîler, Roma İmparatorluğu’na bağlı olarak Suriye’de,
Hireliler ise Sâsânîlerin hükümranlığını tanımak sûretiyle Irak topraklarında
hüküm sürmüşlerdir.12
Gassânîler, M. III. yüzyılın başlarında Güney Arabistan’dan Suriye top‐
raklarına göç ederek Gassân nehri kıyılarını yurt edinmişler, Roma İmpara‐
torluğu’nun da tesiriyle Hıristiyanlaşmışlardır. Bizans devleti daha önce
kurulan Nabâtîler ve Tedmürlüler’de olduğu gibi, ülkenin güney sınırlarını
çölde yaşayan bedevîlerden ve Sâsânî saldırılarından koruyabilmek için bu
devletin varlığını desteklemiştir. hicretin 8. yılında (M. 629) Hz. Peygam‐
ber’in (s.a.v.) Gassânîlere gönderdiği elçisi Hâris b. Umeyr, bölge valisi
Şurahbil b. Amr tarafından Mûte’de öldürülünce, onlar üzerine sefer düzen‐
lenmiştir. Bundan bir yıl sonra (H. 9/M. 630) Gassânîler tarafından Medi‐
ne‘ye yönelik büyük bir saldırı tertip edileceği haberinin alınması üzerine
9

Cevad Ali, el‐Mufassal, II, 68‐72, 600‐627.

10

Zeydan, Corci, el‐Arab Kable’l‐İslâm, s. 81‐97; Hitti, Philip, İslâm Tarihi, I, 105‐108.

11

Zeydan, Corci, el‐Arab Kable’l‐İslâm, s. 98‐108.

12

Cevad Ali, el‐Mufassal, II, 626‐629.

78

VAHYİN NÜZÛLÜNÜN 1400. YILINDA HZ. MUHAMMED (S.A.V.)

Hz. Peygamber (s.a.v.), Tebük seferini gerçekleştirmiştir. Hicretin 15. yılında
(M. 636) meydana gelen Yermük savaşında bu devletin son kralı olan Cebele
b. Eyhem Bizans ordusunda yer alan Hıristiyan Arapların komutanı olarak
Müslümanlara karşı savaşmıştır.13
Kuzey Arabistan’da kurulan ve Müslümanların fethine kadar bölgede
varlığını sürdüren diğer bir devlet ise Hirelilerdir. Gassânîler gibi Güney
Arabistan asıllı olan ve Lahm kabilesinden gelmeleri sebebiyle Lahmîler
olarak da tanınan Hireliler, Sâsânîlere bağlı olarak yaşamışlar ve göçebe
Arapların saldırılarına karşı İran Araplarla olan sınırlarını korumuşlardır.
Hire Devleti meşhur kralları Numân b. Münzir’in (M.586‐613) ölümünden
sonra İran’a karşı tüm bağımsızlığını kaybedince doğrudan İran’dan tayin
edilen valiler tarafından idare edilmeye başlamıştır. Hire toprakları (H.
12/M. 633) yılında Hâlid b. Velîd’in seferleri neticesinde Müslümanların
hâkimiyetine girmiştir.14
C. HİCAZ
Hicaz, Arabistan’ın Kızıldeniz tarafında orta kısımda yer alır. Yarıma‐
da’nın bu bölümü Kuzey ve Güney Arabistan’ın aksine Bizans ve Sâsânîler
gibi güçlü devletlerin işgal maksatlı saldırılarına maruz kalmamıştır. Bunda
arazinin çöl ve dağlık yapısı sebebiyle bölgeye asker sevkinin güç oluşunun,
ayrıca işgalci bir devletin elde edeceği ganimet ve vergi gelirinin orduya
yapılacak masrafı dahî karşılayamayacak olmasının büyük etkisi vardır. Zira
o zamana kadar Hicaz’ın ekonomik anlamda yabancıların ilgisini çekecek
bir zenginliği de olmamıştır. Bütün bu sebeplerle İslâm’ın doğduğu asra
kadar Hicaz, Arap Yarımadası’nın en bakir ve bağımsız bölgesi olma özelli‐
ğini sürdürmüş, nesiller boyunca bu hürriyet ortamında yetişmiş olan Hi‐
cazlı Araplar neseplerini, geleneklerini ve dillerinin safiyetini koruyabilmiş‐
lerdir.15 Hicaz’ın en önemli şehirleri Mekke, Medine ve Taif’tir.16

13

Zeydan, Corci, el‐Arab Kable’l‐İslâm, s. 207‐220; Cevad Ali, el‐Mufassal, III, 387‐449.

14

İbn Habîb, Kitabu’l‐Muhabber, (thk. Eliza Lichtenstadter), Beyrut ts. (Dâru’l‐Âfâki’l‐
Cedîde), s. 358‐361.

15

Günaltay, Şemseddin, İslâm Öncesi Araplar ve Dinleri, (sad. M. Mahfuz Söylemez‐Mustafa
Hizmetli), Ankara 1997, s. 29.

16

Hitti, Philip, İslâm Tarihi, I, 154.
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1. Mekke
Mekke, etrafı dağlarla çevrili bir vadide kurulmuş olup Hicaz’ın dinî ve
ticarî merkezidir. Şehri Arap Yarımadası’nın diğer merkezlerinden ayıran ve
üstün hâle getiren en önemli özellik yeryüzünün ilk mabedi kabul edilen
Kâ’be’nin burada bulunmasıdır. Kâ’be, Mescid‐i Harâm, Safâ ve Merve adlı
kutsal mekânlar Mekke’de bulunduğu gibi, hac vazifelerinin geri kalan kı‐
sımlarının îfâ edildiği Arafat, Müzdelife ve Mina da bu şehrin civarında yer
almaktadır. Mekke ayrıca Yemen’den başlayıp Akabe Körfezi’ne ulaşan
ticaret yolunun, yani Yemen‐Şam hattının kilit noktasında bulunması sebe‐
biyle ticarî merkez özelliğini de kazanmıştır.17 Mekke’nin çevresinde yılın
belli zamanlarında gerçekleştirilen Ukâz, Mecenne ve Zülmecâz gibi pana‐
yırlar şehrin ticarî ehemmiyetini daha da artırmıştır.18 İşte bütün bu özellik‐
leri sebebiyle Mekke Kur’ân’da (Ümmü’l‐kurâ=Şehirlerin anası) adıyla anıl‐
mıştır.19
Mekke‘nin tarihi M. Ö. 5. yüzyılın ortalarına kadar ulaşır. Şehri ilk yurt
edinenler Güney Arabistan asıllı Amâlikalılardır.20 Daha sonra yine güney‐
den gelen Cürhüm kabilesi buraya yerleşti. Böylece Harem etrafında başla‐
yan iskân hadisesi ile Mekke küçük bir yerleşim merkezi haline geldi. Hz.
İsmail (a.s.) de kabilenin reisi olan Mudad’ın kızı Seyyide ile evlenerek
Cürhümlüler’le akrabalık kurdu. Hz. İsmail (a.s.), bir peygamber olarak
Kâ’be ve hac vazifelerini yerine getirmiş, kendisinin ardından bu görevler
oğulları tarafından yürütülmüştür. İsmailoğulları zamanla şehirde çoğalmış‐
lar ve İsmailîler, Adnânîler, Maaddîler veya Nizarîler adlarıyla anılmışlar‐
dır. Yüzyıllar sonra aynı topraklarda peygamberlik görevini üstlenecek olan
Hz. Muhammed’in (s.a.v.) ataları olan Kureyş kabilesi de, Hz. İsmail’in
Cürhümlü kadınlarla evlenmesinden meydana gelen İsmailoğulları soyun‐
dan neş’et etmiştir.21

17

Cevad Ali, el‐Mufassal, IV, 113; Hitti, Philip, İslâm Tarihi,I, 155‐156.

18

İbn Habîb, Kitabu’l‐Muhabber, s. 263‐268.

19

Şûrâ, 42/7.

20

Cevad Ali, el‐Mufassal, I, 345‐347.

21

Buhârî, Ehâdîsü’l‐Enbiyâ, 9.
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Mekke‘de Cürhümlüler’in idaresine son verenler, yine onlar gibi Yemen
asıllı bir kabile olan Huzaalılar’dır. Güneyden kuzeye doğru göç eden
Huzaalılar kendilerine uygun bir yerleşim yeri buluncaya kadar Mekke ci‐
varında kalmak için Cürhümlüler’den müsaade istemişler, ancak talepleri
kabul edilmeyince Mekke’ye hücum etmek sûretiyle eski sahiplerini şehir‐
den uzaklaştırmışlar, fakat İsmailoğulları’nın burada yaşamalarına müsaade
etmişlerdir. Diğer taraftan şehrin idaresini Huzaalılar’a terk etmek zorunda
kalan Cürhümlüler Mekke’den ayrılırken Zemzem kuyusunu da işlemez
hâle getirmişlerdir.22
Huzaalılar döneminde liderleri Amr b. Luhay, Kâ’be’ye ilk kez putların
yerleştirilmesi âdetini başlatmış, bu sebeple kısa zamanda Kâ’be bir put
merkezine dönüşmüştür.23 Tevhid inancını zedeleyen bu gelenek, ancak Hz.
Peygamber’in (s.a.v.) Mekke‘yi fethetmesiyle ortadan kaldırılacaktır.
2. Taif
Mekke‘nin yaklaşık 120 km. güneydoğusunda Irak‐Yemen ticaret yolu
üzerinde bulunan Taif, Sakîf Kabilesi’nin yurdudur. Serin havası sebebiyle
Mekkelilerin sayfiye merkezi olarak ünlenmiştir.24 Sakîfliler arazilerinin
verimliliği ve şehirlerinin ticaret yolu üzerinde olması sebebiyle zaman za‐
man zenginlikte Mekke ile yarışabilecek hâle gelmişlerdir. Şehir ahalisinin
mahalli ve mevsimlik panayırlar sebebiyle Mekke halkıyla sağlam bağları‐
nın bulunduğu anlaşılmaktadır. Ancak onların siyasî gücü hiç bir dönemde
Mekke halkı düzeyine ulaşamamıştır. Özellikle Kureyş ile Sakîf Kabilesi’nin
de dâhil olduğu Hevâzin kabileleri arasında gerçekleşen Ficâr savaşlarında
Mekkeliler’in galip gelmesi, Kureyş’in Taifliler üzerindeki hâkimiyetini daha
da pekiştirmiştir.25 Böyle olduğu içindir ki, Sakifliler, Mekke’nin fethine
kadar geçen dönemde Kureyş’ten bağımsız olarak herhangi bir siyasî faali‐
yete girişme cesareti gösterememişlerdir.

22

İbn Hişâm, es‐Sîre, I, 116‐122; Belâzürî, Ensâbü’l‐Eşrâf, I, (thk. Muhammed Hamidullah),
Jerusalem, 1963, I, 8.

23

Buhârî, Menâkıb 9; İbnü’l‐Kelbî, Putlar Kitabı, (çev. Beyza Düşüngen), Ankara 1969, s. 26.

24

Hitti, Philip, İslâm Tarihi,I, 154.

25

İbn Hişâm, es‐Sîre, I, 195‐198.
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3. Yesrib (Medine)
Mekke’den sonra önem derecesinde Hicaz’ın ikinci şehri Yesrib’dir.
Şehrin kuzeyinde Uhud dağı, güneyinde Âir dağı, doğusunda Vâkım harresi
(volkanik arazi), batısında ise Vebere harresi bulunmaktadır.26
Hz. Peygamber’in (s.a.v.) hicretinden sonra Medine adını alan Yesrib’in
ilk sakinleri Yemen asıllı Amâlikalılar’dır. M. Ö. VI. yüzyılın başlarında Ku‐
düs’ü işgal eden Bâbil Kralı Buhtunnasr Kudüs’ü işgalinin ardından Yahûdî‐
leri kendi ülkesine götürünce, onun elinden kurtulanların bir kısmı daha
güvenli buldukları Hicaz’a gelerek Yesrib, Hayber ve Fedek gibi şehirlere
yerleşmişlerdir. Yahûdîlerin Filistin’den Arabistan’a göç etmelerini zorunlu
hâle getiren sürgün ve baskılar daha sonra da devam etmiş, özellikle Roma
İmparatorlarından Adriyanus’a (M. 117‐138) karşı yapılan ayaklanmanın
başarısız olması üzerine Yahûdîlerin bir çoğu Arabistan’a sığınmak zorunda
kalmışlardır. Hıristiyanlığın Suriye’de yayılmasının ardından Romalıların
dinî baskısına maruz kalan Yahûdîler de kendileri için daha güvenli bulduk‐
ları Hicaz’a gelmişler, bilhassa kuzey bölgelere yerleşmişlerdir. Yarımada’ya
gelen Yahûdîler burada zamanla Arap kültürünü benimsemişler, hatta Arap
isimleri almışlardır.27 Güney Arabistan’da Me’rib seddinin yıkılması üzerine
Kahtânî Araplarının Ezd koluna mensup Evs ve Hazrec isimli kabileler de
Yesrib’e gelmişlerdir.28
II. BEŞERÎ ARKAPLAN: SOSYAL VE DİNÎ HAYAT
Arapların İslâm öncesi devirleri genel olarak câhiliyye dönemi olarak
adlandırılır. Bu kelime “chl” kötünden türetilmiş olup, eski sözlüklerde il‐
min zıddı olan “bilgisizlik” anlamı verilmiştir. Bu durumda câhiliyye çağı
“bilgisizlik çağı” anlamına gelir. Çağdaş araştırmacılar ise bu kavrama başka
bir anlam yüklemektedirler. Onlara göre eski Arap şiirinde cehl, ilmin zıddı
olarak kullanılmakla birlikte bu, kelimenin ikinci anlamıdır. Birinci anlamı‐
na göre cahil azgın, arzularının esiri, şiddet taraftarı ve sabırsız kişidir. Bu
şekilde cehl kelimesi ilmin değil, hilmin karşıtı olmaktadır. Dolayısıyla cahil‐
26

Buhl, Fr., “Medine”, İA, VII, 459.

27

Cevad Ali, el‐Mufassal, VI, 569‐570.

28

Cevad Ali, el‐Mufassal, IV, 128‐142, VI, 511‐543.
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likten bilgisizlik değil, bildiği hâlde kasten bilgisizce hareket kastedilmekte‐
dir. Zira İslâm öncesi dönemdeki Arapların hayatları ve faaliyetleri incelen‐
diğinde onların çevrelerinde yaşayan insanlardan akıl ve bilgi potansiyeli
yönünden daha ileride olduğunu gösteren pek çok delil bulmak mümkün‐
dür.29
Câhiliyye kavramı ve davranışları için Habeşistan Kralı huzurunda
Müslümanlar adına konuşan Cafer b. Ebû Tâlib’in açıklamaları güzel bir
örnek teşkil eder:
“Ey hükümdar, Allah aramızdan birini seçip de onu kendisi için elçi o‐
larak gönderene kadar biz cahillerdendik, putlara tapar, ölü hayvan eti yer,
fuhuş yapardık. Akrabalık bağlarına riâyet etmez, komşuluk haklarını
tanımazdık. Güçlü olanlarımız zayıf olanlarımız ezerdi. Uzun bir müddet bu hâlde
yaşadık. Sonra Allah bize aramızdan soyunu, doğruluğunu, güvenilirliğini, namus‐
luluğunu bildiğimiz bir peygamber gönderdi. O bizi Yüce Allah’ın birliğini tanıma‐
ya ve O’a ibadet etmeye çağırdı. Ağaç ve taştan yaptığımız putlara tapmaktan, Al‐
lah’a ortak koşmaktan uzaklaştırdı. Bize doğru söylemeyi, emanete ve akrabalık
bağına riâyet etmeyi, komşularla güzel geçinmeyi, haramdan, kan dökmekten sa‐
kınmayı emretti. Fuhuştan, yalandan, yetim malı yemekten, namuslu kadına iftira
etmekten menetti. O, bize, diğer insanlara kötülük yapmaktan çekinmeyi, sadece
Allah’a ibadet etmeyi, sadaka vermeyi ve her çeşit iyi ve güzel fiiller işlemeyi öğret‐
ti”.30
Câhiliyye kavramı, gerek Kur’ân31 gerekse hadislerde İslâm’dan önceki
inanç, tutum ve davranışları İslâmî dönemdekinden ayırt etmek için kulla‐
nılmıştır. Bununla birlikte câhiliyye, yaşanmış ve bitmiş olan bir tarihî süreci
değil, bir kültürü temsil eder. Böyle olduğu içindir ki, İslâm’dan sonra, Hz.
Peygamber (s.a.v.) döneminde dahî câhiliyye davranışlarına tesadüf etmek
mümkün olmuştur. Nitekim gerek Kur’ân‐ı Kerim’de gerekse hadislerde bu
döneminin belirgin davranışları kan davası, içki, kumar, kabilecilik gibi

29

Tülücü, Süleyman, “Câhiliyye Kelimesinin Mana ve Menşe’i”, Atatürk Üniversitesi İslâmî
İlimler Fakültesi Dergisi, sy. 4, Erzurum 1980, s. 279‐281.

30

İbn Hişâm, es‐Sîre, I, 359‐360.

31

Âl‐i İmrân, 3/145; Mâide, 5/50; Ahzâb, 33/33; Feth, 48/26.
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alışkanlık ve uygulamalar câhiliyye davası olarak kabul edilmiş, bu hususta
gayret sarf edenler hem vahiy, hem de Rasûlüllah’ın (s.a.v.) diliyle kınan‐
mıştır.
Örnek vermek gerekirse, Kur’ân’da insanlar “câhiliyye zannından” sa‐
kındırılmış,32 Hz. Peygamber’in (s.a.v.) hanımları “câhiliyye devrindeki kadın‐
lar gibi açılıp saçılmamaları” konusunda ikaz edilmiş,33 ayrıca bütün Müslü‐
manlar “câhiliyye taassubu”na düşmemeleri için uyarılmış34 ve nihayet Müs‐
lümanlara “câhiliyye idaresini mi aradıkları” sorulmuştur.35 Benzer şekilde
Allah Rasûlü (s.a.v.) de “câhiliyye davasıyla hak iddia eden bizden değil‐
dir”36 demek sûretiyle İslâm’dan sonraki olumsuz tavırları da câhiliyye an‐
layışı olarak tanımlamış ve ümmetini bu hususta uyarmıştır. Hatta “Ümme‐
timin içinde câhiliyye döneminden kalma dört adet vardır: Asaletle övün‐
mek, başkalarının soyuna dil uzatmak, yıldızları vesile edinerek yağmur
beklemek ve ölünün arkasından yüksek sesle ağlamak” ifadeleriyle Müslü‐
manların bu alışkanlıklardan kolayca vazgeçemeyeceklerini de bildirmiştir.
Buradan yola çıkarak câhiliyyeyi sadece İslâm’dan önceki dönem şeklinde
tanımlamanın hatalı, en azından eksik olduğu açıkça ortaya çıkar.37 Ancak
konunun takdimi gereği, burada câhiliyyeden İslâm’ın doğuşundan önceki
dönem kastedilecektir.
Arapların İslâm’ın zuhuru evvelinde sergiledikleri câhiliyye davranışla‐
rı arasında kibir, gasp, içki, fuhuş, kumar, kan davası, riba, hırsızlık, yetim
malı yeme gibi kötü alışkanlıkları saymak mümkündür ki, bunlar
“Mesâlibü’l‐Arab” (Arapların ayıpları) olarak isimlendirilmiştir.38 Bu adetler
toplumda yaygın olarak sergilenmekle birlikte, Arapların tamamı bu davra‐
nışları benimsemiş değildir. Genel anlamda câhiliyye kültürü içinde hayat‐
larını sürdüren insanların da takdire şayan davranışlarına da şahit olunmuş‐
32

Âl‐i İmrân, 3/154.

33

Ahzâb, 33/33.

34

Feth, 48/26.

35

Mâide, 5/50.

36

Buhârî, Cenâiz 39.

37

Altıntaş, Ramazan, Bütün Yönleriyle Câhiliyye, Konya 1996, s. 1‐110; Fayda, Mustafa,
“Câhiliyye”, DİA, VII, 17‐19.

38

İslâm öncesi dönem câhiliyye kültürü ve alışkanlıkları hakkında geniş bilgi için bk. Sarı‐
cık, Murat, İslâm Öncesi Dönem Cahiliye Kültürü, Isparta 2002, s. 11‐130, 224‐303.
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tur. “Fedâilü’l‐Arab” (Arapların faziletleri) olarak bilinen güzel hasletlerin
başta gelenleri ise bağımsızlık ve özgürlüğe düşkünlük, yiğitlik, cesaret,
sabır, zayıfı korumak, güçlüye karşı koymak, cömertlik, ahde vefa, misafir‐
perverlik, kendisine sığınanı himaye etmek, kanaatkârlık gibi hasletlerdir.39
Araplarda câhiliyye dönemi kültürü şifahî gelenekle aktarılmıştır ki,
bunun en önemli kaynağı câhiliyye şiiridir. Kabile övünmesi (medh) câhiliy‐
ye şiirinin en önemli mevzularından birisidir. Övgüde bir şahsın taşıdığı taç,
ziynet gibi arızî yönler değil cesaret, cömertlik ve adalet gibi şahsî vasıflar öne
çıkarılmıştır.40 Kabile övünmesi her kabile üyesinin tabiî vazifesidir. Ancak
bunu asıl sorumluları ve en iyi şekilde gerçekleştirenler, kabile övünmesini bir
meslek olarak icra eden kabile şairleri ve hatiplerdir. Kuşkusuz asabiyetin
câhiliyye şairi ve şiirine tesiri büyüktür. Şairin gönlünü coşturan şeyler hep
asabiyet ruhunun yansımalarıdır. Câhiliyye şiirinin ana konularının genelde
kabileyi övmek ve yüceltmek, düşmanları hicvetmek, hasımlara meydan o‐
kumak, soyu intikama teşvik ve düşman kabilelere saldırıya tahrik etmek,
kavmin gözünü kırpmadan içine daldığı savaşları aktarmak, savaşta ölenlere
mersiye söylemek gibi kabile asabiyetiyle ilgili yahut ondan ilham alan dav‐
ranışlar olduğu görülür.41
Câhiliyye şairinin aslî fonksiyonu asabiyette aşırı gitmektir. Şair çoğun‐
lukla düşmanlığı barışa, savaşı anlaşmaya, kısası diyete tercih etmiştir. Bu
sebeple Arap hayatında şairler âdeta savaş borusu ve şerrin davetçileri olmuş‐
lardır. Barışa çağıran ve savaştan nefret eden kabile şairi bulmak neredeyse
mümkün değildir.42 İslâm öncesi hayatının en önemli aktörleri sayılan şairler,
Ukaz panayırında şiir yarışmalarına iştirak etmişler, burada en çok beğenilen
şiirler Kâ’be duvarına asılarak ödüllendirilmiştir. Bu şerefe nâil olan kabile
şairleri ise İmriü’l‐Kays, Tarafe b. el‐Abd, Züheyr b. Ebî Sülmâ, Lebîd b. Rebîa,
Amr b. Külsûm, Antere b. Şeddâd, el‐A’şâ, Nâbiğa ez‐Zübyânî ve Ubeyd b. el‐
Ebrâs’tır.43

39

Kazancı, A. Lütfi, “Câhiliyye Döneminde Müsbet Davranışlar”, UÜİFD, c. 1, sy. 1, Bursa
1986, s. 103‐111.

40

Çetin, Nihat, Eski Arap Şiiri, İstanbul 1973, s. 87.

41

Cevad Ali, el‐Mufassal, I, 477.

42

Nass, İhsan, el‐Asabiyyetü’l‐Kabeliyye ve Eseruhâ fi’ş‐Şi’ri’l‐Emeviyye, Beyrut 1964, s. 162, 165.

43

İbn Kuteybe, eş‐Şi’r ve’ş‐Şuarâ, Leiden 1902, s. 37‐164.
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A. SOSYAL HAYAT
Câhiliyye toplumu, yaşayış tarzına göre genelde bedevî ve hadarî ol‐
mak üzere iki kısımda mütâlaa edilir. Kısaca tanımlamak gerekirse Bedevî‐
lik, hayatın ihtiyaçlarında zorunlu olanla yetinmektir. Kur’ân’da bedevîlik
“bedv” şeklinde kullanılmıştır. Nitekim Yûsuf (a.s.) Mısır’da huzuruna geti‐
rilen ailesine şöyle demiştir: “Rabbim beni zindandan çıkararak ve sizi çölden
getirerek bana çok iyilikte bulundu. Şüphesiz Rabbim, dilediği şeyde nice
incelikler sergileyendir. Şüphesiz O, hakkıyla bilendir, hüküm ve hikmet sahi‐
bidir.”44
Hadarîlik ise başta yerleşik hayatı benimsemek olmak üzere yiyecek, gi‐
yecek gibi tabiî ihtiyaçlarda zarurî olanın üzeri şartlarında yaşamak, üstelik
hayatın imkânlarını çoğaltmak, çeşitlendirmek ve güzelleştirmektir. İklim ve
tabiatın bir gereği olarak Arap Yarımadası’nın kuzeyindeki sakinlerin büyük
bir kısmı bedevî, güneydekiler ise hadarî kabul edilir. Bundan dolayı Kuzey‐
liler ile Güneylilerin dünya görüşleri, kültürleri ve hayat tarzları arasında
belirgin farklıklar oluşmuştur. Her şeyden önce Kuzeyliler, himaye ve asa‐
biyetle idare edilen topluluklar iken, buna karşılık Güneyliler kurumsal
yönetimler altından yaşamışlardır.45
1. Kabile
İslâm öncesi Arap toplumu çöl şartlarının ortaya çıkardığı sosyal bir
model olan kabile sistemi üzerine kurulmuştur. Kabile, aynı atadan geldik‐
leri kabul edilen ve aralarında nesep irtibatı bulunan insan topluluklarına
verilen ortak isimdir.46 Arabistan bozkırlarında bir erkek, bir kadın ve bir
kaç çocuktan müteşekkil basit bir aile hayatı sürdürmek mümkün olmadığı
için, insanlar ancak kan bağına dayalı kabile veya aşiret denilebilecek birlik‐
ler hâlinde yaşayabilmişlerdir.47

44

Yûsuf, 12/100.

45

Cevad Ali, el‐Mufassal, I, 288‐291; Hitti, Philip, İslâm Tarihi, I, 55‐56.

46

Firuzâbâdî, Kâmûsu’l‐Muhît, I‐IV, Libya ts., III, 555. Ayrıca bk. Avcı, Casim‐Recep Şentürk
“Kabile”, DİA, XXIV, 30.

47

Watt, W. Montgomery, Peygamber ve Devlet Adamı Hz. Muhammed, (çev.Ünal Çağlar),
İstanbul 2001, s. 54, 58.
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Araplar arasında asırlar boyunca hükmünü icra eden bir hayat nizamı
olan kabile, rasgele meydana gelmiş düzensiz bir topluluk değildir. Bu ku‐
rumun da kendine göre kuralları ve bütünlük içerisinde tutarlılığı olan bir
düzeni vardır. Kabile âdet ve gelenekleri sayesindedir ki insanlar, soylarının
emniyet ve istikrarını muhafaza edebilmişlerdir. Kabile mensubu saf bir
ferdiyetçi olmakla birlikte, bu sistem gereği cemaatinin bekası için kendi
menfaatini, hatta hayatını terk etmeye her zaman hazır olmuştur. Çünkü o
bilmektedir ki, hayat hakkı başta olmak üzere sahip olduğu bütün hakları
kabilesi sayesinde elde etmiştir.48
Kabileye mensubiyet kişinin var olma garantisi anlamına geldiği için
ferdin, kabilesine gönülden bağlanması ve kabile geleneklerine tereddütsüz
tâbi olması gerekir. Çünkü kabilede soyun genel politikası hilâfına hareket
eden üye, kabilesi tarafından dışlanmakta, onun üzerinden çöl güvenlik
sistemi olan himaye kaldırılmakta, özetle soyuyla tüm bağı kesilmektedir ki,
bu bir Arabın karşılaşabileceği en büyük felâkettir.49 Çünkü kabile kuralları
dışına çıkan üyeler hal’ denilen ve kabilenin himaye garantisinin iptal edil‐
mesi anlamına gelen uygulamayla sistem dışına atılmakta ve uzaklaştırılmış,
kovulmuş ve lanetlenmiş anlamlarında hâlî’, tarîd, la’în olarak isimlendiril‐
mektedir.50
Çetin hayat şartları ve geçim zorluğu sebebiyle Araplar arasındaki önce‐
likli irtibat şekli düşmanlıktır. Buna göre aralarında herhangi bir anlaşma
bulunmayan iki kabile tabiî bir şekilde düşman kabul edilmiştir. Kabile sa‐
vaşları o kadar rutin hâle gelmiştir ki, câhiliyye Arapları baskın ve yağmala‐
rı bir geçim vasıtası olarak görmüşlerdir. Onlar, yakınlarında yaşayan ve
aralarında herhangi bir anlaşma bulunmayan kabilelere sürekli olarak bas‐
kın düzenlemişler, saldırıya maruz kalanlar da bunun intikamını almak için
fırsat beklemişlerdir. Bu nedenle Arap câhiliyye hayatında en önemli sosyal
hadiseler olarak Eyyâmü’l‐Arab adı verilen kabile savaşları kabul edilir.51
48

Nass, İhsan, el‐Asabiyye, s. 70; Özaydın, Abdülkerim, “Arap”, DİA, III, 321.

49

Şevki Dayf, el‐Asru’l‐Cahilî, Kahire 1960, s. 62.

50

Cevad Ali, el‐Mufassal, IV, 410‐413, V, 590‐591; Zeydan, Corci, İslâm Medeniyeti Tarihi, (çev.
Zeki Meğamiz), I‐IV, İstanbul 1970, IV, 33.

51

Cevad Ali, el‐Mufassal, V, 341‐378.

VAHİY ÖNCESİNDE HZ. PEYGAMBER (s.a.v.)’İN GÖNDERİLDİĞİ
SOSYO‐KÜLTÜREL VE DİNÎ ORTAM

87

Savaşın devamlı cârî olduğu bu şartlarda Araplar hac ve ticaret gibi zorunlu
faaliyetlerini îfâ edebilmek için güvenli zaman dilimlerine ve coğrafî mekân‐
lara ihtiyaç duymuşlardır ki, onlara bu imkânı İbrahim (a.s.) zamanında
tespit edilmiş olan haram aylar (Zilkâde, Zilhicce, Muharrem, Receb)52 ve
ticarî panayırlar temin etmiştir.53
Araplar haccı haram aylarda gerçekleştiriyorlardı. Bu zaman diliminde
savaşlar yasaklanmıştı. Arap kabileleri bu kutsal barışı fırsat bilerek her
taraftan Mekke’ye geliyorlar, bu münasebetle Hac günlerinden önce ve son‐
ra dinlenme yerlerinde kurulan panayırlarda rahatça alışveriş yapıyorlardı.
Hacılar buralarda birkaç gün konaklıyor, ihtiyaçlarını gideriyor, mallarını
takas ediyor, gece sohbeti ve eğlenceler tertip ediyorlar, daha sonra da gü‐
venlik içinde yurtlarına dönüyorlardı.54
Arap toplumunda ilişkilerin sadece düşmanlık ekseninde gerçekleştiği‐
ni söylemek doğru olmaz. Kabileler arasında şartların zorlamasıyla kurulan
dostluk münasebetlerine de şahit olunur. Bunların başında ittifak antlaşma‐
ları (hilf) gelir. Kabileler muhtelif sebeplerle özellikle yakın komşularıyla
antlaşma yapma ihtiyacı duymuşlardır. Çünkü sulh gerçekleşmeksizin gü‐
venlik ortamının sağlanması, kabileler arasında sağlıklı komşuluk ilişkileri‐
nin kurulması ve ticarî faaliyetlerin sürdürülebilmesi mümkün olmaz.55
Diğer taraftan özellikle zayıf kabileler diğer güçlü toplulukların saldırıların‐
dan emin olmak için onlardan biriyle antlaşma yapmak ihtiyacı duymuşlar‐
dır.56 Hatta bazen güçlü ve himayeye ihtiyaç duymayan kabileler dahi, diğer
kabilelere saldırmak veya onların muhtemel hücumlarına karşı koyabilmek
amacıyla siyasî ittifaklar gerçekleştirmişlerdir.57

52

Buhârî, Bedü’l‐Halk 2.

53

İbn Habîb, Kitabu’l‐Muhabber, s. 263‐268.

54

Bakara, 2/197‐198.

55

İbn Manzûr, Lisânü’l‐Arab, I‐XV, Beyrut ts. (Dârus‐Sâdır), IX, 92; Zebidî, Tâcü’l‐Arûs, I‐X,
Beyrut ts. (Dâru Sâdır), VI, 95.
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Cevad Ali, el‐Mufassal, I, 514, IV, 370‐388; Özkuyumcu, Nadir, “Hilf”, DİA, XVIII, 29.

57

İbn Hişâm, es‐Sîre, I, 138‐140; İbn Sa’d, et‐Tabakât, I, 77; İbn Habîb, Münammak fî Ahbâri
Kureyş, (thk. Hurşid Ahmed Faruk), Beyrut 1985, s. 232‐273.
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Kabile, müşterek ataya dayanan bir cemaat olarak tanımlanmakla birlik‐
te, katılımlar veya savaşlar sebebiyle soy gerçek anlamında safiyetini
koruyamaz. Bunun sonucunda da zahiren her biri kabilenin eşit üyeleri gibi
görünmekle beraber, kabile içinde farklı bir sosyal tabakalaşma ortaya çıkar.
Bunlar, aynı atadan gelen öz kabile çocukları, diğer kabilelerden katılanlar
(sığınmacılar) ve kölelerdir. Birinci sırada bulunanlar, kabilenin diğer men‐
suplarından her bakımdan üstün üyelerdir. Asıl soydan gelmeyip de sonra‐
dan herhangi bir sebeple kabileye katılanlara ise mâlik, abd, sâhib, ibnü’l‐
emân, garîb, câr, halîf, nezîl, şerîk ve rab gibi isimler verilmiştir.58 Bunlar,
görünürde hür insanlar kabul edilmekle birlikte, birinci grupta yer alanlarla
aynı hak ve sorumluluklara sahip değildirler. Öyle ki, bu temel eşitsizlik
kabile hayatının hukuk sistemine de yansımış, buna göre halîfin diyeti asıl
üyenin yarı diyeti miktarı olarak kabul edilmiştir.59 Aynı şekilde himaye
etme hakkı da sadece kabilenin asıl çocuklarına tanınan bir imtiyaz olmuş,
anlaşmalı veya sığınmacı kabile üyeleri bundan mahrum bırakılmıştır.60
Kabilede esas üyelerin altında yer alan ve halîflerle birlikte kabilenin or‐
ta tabakasını teşkil eden ve mevâlî adı verilen bir grup daha vardır ki, bun‐
lar kabile içinde azat edilmiş köle ve cariyeler ile onların çocuklarından
meydana gelir. Hem en üstteki hürler, hem de en alttaki kölelerden farklı
statülere sahip oldukları için, tabiî olarak onlar bu iki sınıftan farklı hukukî
statüde kabul edilmişlerdir. Buna göre mevâlî, köleler gibi alınıp satılamaz,
ancak buna karşılık gerek evlilik, gerekse mirasta kabilenin asıl üyeleri gibi
de muamele göremezdi. Meselâ onlardan birinin hür bir kadın ile evlenme‐
sine kesinlikle müsaade edilmezdi. Ayrıca mevâlînin diyeti hürün diyetinin
yarısı kabul edilirdi.61
Arap toplumunda kabile dairesinin üçüncü tabakasında köleler yer alır.
Kadim zamanlardan beri bilinen ve uygulanan bu sistemin asıl kaynağı sa‐
vaşlardır. Savaş sonunda sağ olarak ele geçirilen erkekler köle, kadınlar da
58

Zebidî, Tâcü’l‐Arûs, X, 389.

59

Bardakoğlu, Ali, “Diyet”, DİA, IX, 474.

60

İbn Hişâm, es‐Sîre, II, 20.

61

Zeydan, Corci, İslâm Medeniyeti Tarihi, IV, 38‐40; Günaltay, Şemseddin, İslâm Öncesi Arap‐
lar, s. 116‐117.
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cariye kabul edilirdi. Karı‐kocadan ikisi de köle olursa onların yeni doğan
çocukları da köle sayılırdı. Kölelerin ve cariyelerin herhangi bir hayvandan
farkı yoktu; onlar sahiplerinin malı gibi görülür, bu sebeple hiçbir şahsî ve
sosyal hakka sahip olamazlardı. O kadar ki, sahibinin onu satmanın yanın‐
da, hibe etme, hatta isterse öldürme yetkisi dahî vardı.62 Bu yüzden her ne
sebeple olursa olsun, kölesini öldürene hiçbir sorumluluk yüklenmezdi.63
Köleler içinde azat edilenler ise bir üst tabakada yer alan mevâlî statüsüne
yükselirdi.64
Araplarda kabile mensuplarını birbirine bağlayan asıl unsur kabile ruhu
asabiyettir. Asabiyet, hakikatte nesepleri bir olsun veya olmasın, nesep cet‐
vellerindeki kabile ilişkilendirmeleri ister doğru ister yanlış veya eksik ol‐
sun, kabile üyelerinin kendilerinin bir asılda birleştiklerine inanmaları sonu‐
cunda, onların her şartta birbirlerine destek olmalarını sağlayan manevî güç
ve dayanışma duygusudur. Toplumu meydana getiren çeşitli grup güçleri
arasında bir dengenin kurulmasında, insanların birbiriyle savulmasında,
haklarının gözetilmesinde, onurlarının korunmasında ve hayatlarının muha‐
faza edilmesinde asabiyet, güçlü rol oynayan önemli bir sosyal faktördür. Bu
duygu kabile toplumunda o kadar güçlü bir şekilde yerleşmiştir ki, hicrî III.
asrın sonuna, yani Arap egemenliğinin yıkılmasına kadar olayların akış
seyrinde etkinliğini hemen hiç kaybetmemiştir.65
Kabile toplumunda asabiyet, çöl sosyal hayatının zorunlu ve tabiî neti‐
celerindendir. Zira kabile, ancak asabiyet sayesinde ayakta durabilmekte,
varlığını ve güvenliğini sağlayabilmekte ve yine asabiyet sebebiyle hayatta
kalmak için mücadele kuralının geçerli olduğu kabileler toplumunda geçim
vasıtalarını elde edebilmektedir. Siyasî ve hukukî alanlardaki otorite boşlu‐
ğunu doldurarak kabile fertlerinin mal, can ve ırz güvenliğinin sağlanması
da asabiyet sayesinde mümkün olmaktadır.66 Asabiyete göre kabile üyele‐
62

Cevad Ali, el‐Mufassal, V, 570‐574; Günaltay, Şemseddin, İslâm Öncesi Araplar, s. 115.

63

Belâzürî, Ensâb, I, 158.

64

Cevad Ali, el‐Mufassal, V, 574‐576; Zeydan, Corci, İslâm Medeniyeti Tarihi, IV, 37‐38.

65

Derveze, İzzet, Kur’ân’a Göre Hz. Muhammed’in Hayatı, (çev. Mehmet Yolcu), I‐III, İstanbul
1998, I, 151.

66

Nass, İhsan, el‐Asabiyye, s. 108; Çağrıcı, Mustafa, “Asabiyet”, DİA, III, 453.
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rinden biri öldürüldüğü zaman, öldürülenin yakınları başta olmak üzere
bütün kabile maktulün intikamını almakla mükellef olur. Aynı şekilde kabi‐
le mensuplarından biri başka kabile mensubunu öldürürse, katilin kabilesi
öldürülen şahsın diyetini ödemek başta olmak üzere öldürme hadisesinin
bütün sonuçlarını üstlenmek zorundadır. Çünkü asabiyet anlayışına göre
suç ve cezanın ferdîliği olmaz, bütün kabile kolektif sorumluluk altındadır.
Asabiyet ayrıca her kabile üyesine kabile nizamı ve örfüne boyun eğmeyi,
başka kabilelerle yapılmış olan anlaşma kurallarına tereddütsüz itaat etmeyi
zorunlu kılar.67
2. Aile
Câhiliyye dönemi Araplarında bağımsız bir aileden bahsedilemez.
Çünkü çöl ortamında müstakil aile hayatı sürdürebilmek imkânsızdır. Dola‐
yısıyla aileler ancak bir kabilenin parçası olmakla varlık ve anlam kazanabi‐
lirler. Kabile içinde bir aile mensubu, aynı anda büyük ailesi olan kabilesinin
de mensubu olduğunun bilincindedir. Buradan yola çıkarak Arap toplu‐
munda İslâm öncesi dönemde iki tip aileden bahsedilebilir: İlki soy birliğine
dayalı ictimaî ailedir ki, buna kabile veya klan ailesi denilebilir; ikincisi ise
bilinen tabiî ailedir.68
Arap toplumunda kabilede en küçük birim aile kabul edilir. Bu tür aile,
ya aynı ev (dâr) veya çadırda oturan dede, oğullar, torunlar ve bunların
çocuklarından oluşan geniş aile (âl), ya da ana‐baba ve çocuklardan oluşan
dar aileden (ıyâl) meydana gelmiştir. Arap ailesinde mutlak hâkim erkektir.
Dolayısıyla ailelerde akrabalık ilişkileri erkekler (asabe) yoluyla kurulmuş‐
tur. Tabiatıyla bu sistemde erkek daima kadından daha üstün ve önemli
sayılmıştır. Zira fizikî gücün etkin olduğu çöl ortamında kabilenin en önemli
unsuru savaşçı olan erkeklerdir. Bu durum Arap toplumsal yapısında kadı‐
na oranla erkeğe daha çok değer verilmesini getirmiştir. Kabileye savaşçı
olarak katkı sağlayamayan kadınlar, ancak yük olarak görülmüştür. Sosyal
itibarı olmayan kadın, ancak erkek çocuk doğurduğu zaman aileden kabul

67

Apak, Âdem, Asabiyet ve Erken Dönem İslâm Siyasî Tarihindeki Etkileri, İstanbul 2004, s. 17‐
34.

68

Günaltay, Şemseddin, İslâm Öncesi Araplar, s. 106.
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edilir. Çocuk sahibi olsalar da kadınların miras hakları yoktur. Babası ölen
bir çocuğun velâyet hakkı ise annenin değil, ölenin erkek akrabasınındır.69
Bedevî anlayışa göre dünyaya erkek olarak gelmediği için kız çocuğu
suçlu olarak doğmuştur. Bu inanış sebebiyle onlar, ailenin değersiz ve yüz
kızartıcı üyesi kabul edilen bu çocuğun öldürülmesinde bir mahzur görme‐
mişlerdir. Kur’ân’da bu cahilî uygulamaya açık işaret bulunmaktadır:
“Aralarında birinin bir kızı olduğu müjdelendiği zaman gamla dolarak
yüzü simsiyah kesilir. Kendisine verilen kötü müjde yüzünden halktan giz‐
lenmeye çalışır; onu utana utana tutsun mu, yoksa toprağa mı gömsün? Ne
kötü hükmediyorlar”.70
Kız çocukları hakkında bu olumsuz düşünceye rağmen onların canlı o‐
larak gömülmesi âdeti Temîm kabilesi dışında diğer Arap kabileleri arasın‐
da çok yaygın olarak görülmemiştir.71 Üstelik Zeyd b. Amr b. Nüfeyl gibi
şahıslar öldürülmek istenen kız çocuklarını babalarından alarak onların
bakım ve büyütülmelerini üstlenmişlerdir.72
Câhiliyye döneminde evlilikler çok farklı şekillerde gerçekleştirilmiştir.
Bunların çoğu İslâm’ın gelmesinden sonra ortadan kaldırılan gayr‐i meşru
birlikteliklerdir. Öncelikli ve yaygın evlilik türü günümüzde olduğu şekilde
bir kişinin evlenmek istediği kızı ailesinden istemesi ve mehir karşılığında
nikâhın gerçekleşmesidir. Bu evliliklerde karşılıklı neseb, soy ve sosyal
denklik dikkate alınmıştır.73 Bundan başka câhiliyye dönemi Arap toplu‐
munda; evli bir kadının kocasının uygun göreceği bir kişiyle çocuk sahibi
olmak için bir araya gelmesi (istibdâ nikâhı)74 bir kadının on kişiden az ol‐
mak üzere erkeklerle evlenmesi (müşterek nikâh),75 iki erkeğin karşılıklı
olarak karılarını değiştirmeleri (bedel nikâhı), hür olduğu için zina yapama‐
69

İbn Habîb, Kitabu’l‐Muhabber ,s. 324; Cevad Ali, el‐Mufassal, V, 565‐567.

70

Nah, 16/58‐59.

71

Günaltay, Şemseddin, İslâm Öncesi Araplar, s. 120‐121.
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Buhârî, Menâkıbu’l‐Ensâr, 24.
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İbn Habîb, Kitabu’l‐Muhabber, s. 310.
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Buhârî, Nikâh, 33.
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Buhârî, Nikâh, 36.
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yan bir kadının bir erkekle metres hayatı yaşaması (haden/hıdn nikâhı), iki
erkeğin mehir vermeksizin karşılıklı olarak kızları veya velisi bulundukları
başka kadınlarla evlenmeleri (şigar nikâhı),76 üvey oğlunun annesiyle ev‐
lenmesi (makt nikâhı)77 tarafların süreli evlilik akdi yapmaları (muta nikâhı)
gibi evlilik çeşitleri yaygın olarak görülmüştür.78 Ayrıca câhiliyye dönemin‐
de iki kız kardeşin aynı anda bir kişinin nikâhında bulunması da evlilik
âdetleri arasında yer almıştır.79
3. Geçim Kaynakları
Arabistan’ın ekonomik hayatı tabiat şartları ve kabilelerin yaşayış tarz‐
larına bağlı olarak genellikle hayvancılık, tarım ve ticarete dayanmaktaydı.
Hayvancılık özellikle bedevîlerin geçim kaynağıydı. Bu sebeple çöl Arapla‐
rının servetleri sahip oldukları deve ve davar sürüleridir. Arap hayatında
devenin ayrı bir yeri ve önemi vardır. Her şeyden önce göçebenin başlıca
taşıtı devedir. Yük ve binek hayvanı olarak kullanıldığı gibi, eti, sütü ve
yününden de istifade edildiği için deve aynı zamanda çok büyük bir eko‐
nomik değer taşımaktadır. Bu sebepledir ki, devesiz çöl hayatını düşünmek
mümkün değildir.80
Arabistan’ın geçim kaynakları arasında tarım önemli bir yer tutar. Zira‐
ata elverişli olan bölgeler ise düzenli yağış alan Yemen topraklarıdır. Dola‐
yısıyla tarım ürünleri açısından en mühim alan Yarımada’nın güney kısmı‐
dır.81 Burada en fazla yetişen ürün ise hurmadır. Yemen’den başka Taif,
Medine, Necid ve Hayber’de ziraata elverişli tarım alanları vardır. Bunlar
arasında Basra Körfezi kıyılarında özellikle Yemâme tahıl istihsâliyle tanın‐
mıştır.82
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Buhârî, Nikâh, 28, Müslim, Nikâh, 57.
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İbn Habîb, Kitabu’l‐Muhabber, s. 325‐326.
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Buhârî, Nikâh, 36; Müslim, Nikâh, 11.
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İbn Habîb, Kitabu’l‐Muhabber, s. 327, 330, 340. Günaltay, Şemseddin, İslâm Öncesi Araplar, s.
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Cevad Ali, el‐Mufassal, I, 196‐203, 207, IV, 286‐287, V, 337‐341; Hitti, Philip, İslâm Tarihi, I,
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Arabistan’da tarım ve hayvancılığın yanında diğer önemli geçim kay‐
nağı ticarettir. Yarımadada yaşayanlar ister bedevî, ister hadarî olsun hayat‐
larını devam ettirebilmek için ticaret yapmaya mecbur kalmışlardır. Bilhassa
Mekke gibi ziraata hemen hiç elverişli olmayan bölgelerdeki Arapların bun‐
dan başka da geçim vasıtaları yok gibidir. Onlar, toprakla uğraşmanın alter‐
natifi olarak yaz‐kış karada ve denizde ticaret yolculukları için seferber ol‐
muşlar, ticaret mallarının nakli ve mübadelesi konusunda aracılık yapmak
sûretiyle geçimlerini temin etmişlerdir. Onlar doğrudan ticarî seferlere işti‐
rak etmenin yanı sıra bazen de kervanlara ortak oluyorlardı. Bu durum sa‐
dece büyük sermayedarlara has bir durum değildi. Buna zaman zaman orta
halk kesimleri de ekonomik güçleri elverdiğince iştirak ediyorlardı. Bu ko‐
nuda özellikle Mekke’de Kureyş kabilesi ileri bir noktaya ulaşmıştı.
Kur’ân’da da işaret edildiği gibi,83 Kureyşliler kış ve yaz mevsimlerinde
olmak üzere yılda iki kez seyahat düzenlemişlerdir.84
Yemen’den Akdeniz’e, Basra Körfezi’ne, Doğu Arabistan’a ve Cidde’ye
ulaşan ticaret yollarının kavşak noktasında bulunması Hicaz’ın merkez şehri
Mekke’ye bu anlamda büyük avantaj sağlamıştır.85 Kusay b. Kilâb’ın torun‐
ları olan Hâşim, Abdüşşems, Nevfel ve Muttalib; Bizans, Habeşistan, İran ve
Yemen hükümdarlarıyla siyasî ilişkiler kurarak ticarî antlaşmalar yapmak
sûretiyle Mekke’nin ticaret hayatındaki etkinliğini uluslar arası boyuta ulaş‐
tırmışlardır.86 Arabistan’da seyahat eden kervanlar sürekli olarak yağma‐
lanma tehlikesiyle karşı karşıya kalırken, akdedilen anlaşmalardan istifadey‐
le Kureyş kervanları güvenlik içinde ticaret yapmışlardır.87
Arabistan’ın hemen her yöresinde çeşitli ticarî panayırlar kurulmuştur.
Bunların en meşhurları Mekke civarında Ukâz, Zülmecâz, Mecenne,
Hayber’de Netât, Yemâme’de Hecer panayırlarıdır. Ayrıca Aden ve Debâ
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Kureyş,106/1‐4.
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Vâkıdî, Kitabu’l‐Meğâzî, (thk. Marsden Jones), I‐III, Beyrut 1984, I, 27‐28; İbn Hişâm, es‐Sîre,
II, 257.
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Taberî, Tarih, II, 252.

94

VAHYİN NÜZÛLÜNÜN 1400. YILINDA HZ. MUHAMMED (S.A.V.)

gibi sahil merkezlerinde ticaret fuarları kurulmuştur.88 Buralar birer ticaret
mekânı olmanın yanı sıra Arapların sosyal hayatında mühim yer işgal etmiş‐
tir. Kabileler arası toplantıların tertip edildiği, problemlerin çözüldüğü, ka‐
bilelerin aldıkları kararların duyurulduğu bu ticaret merkezleri aynı zaman‐
da Arapların çok düşkün oldukları kabile övünmesi ve şiir yarışmalarına da
ev sahipliği yapmıştır.89
Arap kabilelerinden bir kısmı doğrudan ticarî faaliyetlerle geçimini te‐
min ederken, bazı bedevî kabileler de kervanlara deve temin etmek, kılavuz‐
luk ve muhafızlık yapamak sûretiyle ticaretten dolaylı olarak gelir sağlamış‐
lardır.90
B. DİNÎ HAYAT
İslâm öncesi Arap toplumunda Yahûdîlik, Hıristiyanlık, Mecusîlik,
Sâbiîlik, Hanîflik ve putperestlik gibi farklı inanç çeşitliliğine rastlanır. Ara‐
bistan’a giren semavî dinlerin en eskisi Yahûdîliktir. Bu din, Filistin’den göç
edip Suriye‐Hicaz arasındaki bölgelere sığınmak zorunda kalan Yahûdîler
vasıtasıyla Arabistan’a gelmiş, Hicaz’ın önemli merkezlerinden biri olan
Yesrib’e kadar ulaşmıştır. Daha sonra da Medine’ye yakın bölgeler olan
Hayber, Vâdi’l‐Kurâ ve Şam yolu üzerinde bulunan küçük yerleşim birimle‐
rine hatırı sayılır bir Yahûdî topluluk yerleşmiştir. Yahûdîlik, Arap Yarıma‐
dası’nda Medine ve çevresinden başka, bu dine mensup tüccarların faaliyet‐
leri neticesinde Yemen’de de yayılma fırsatı bulmuştur. O kadar ki, bölgenin
idaresini yürüten Himyerî hükümdar Zû Nüvâs bu dini benimsedikten son‐
ra ülkesinde yaşayan Hıristiyanları baskıyla bu dine çevirmeye çalışmıştır.91
Ancak bu din mensuplarının kendilerini diğer inanç sahiplerinden üstün
görmeleri, Yahûdîliğin millî bir din olarak kabul edilmesi, ayrıca Yahûdî
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Dimaşk 1960.
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Hamidullah, Muhammed, “el‐İlâf veya İslâm’dan önce Mekke‘nin İktisadî‐Diplomatik
Münasebetleri”, (çev. İsmail Cerrâhoğlu), AÜİFD, IX, Ankara 1961, s. 213‐222; Yüksel,
Ahmet Turan, İslâm’ın İlk Döneminde Ticari Hayat, İstanbul 1999, s. 13‐46.
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Fayda, Mustafa, “Bedevî”, DİA, 311‐316.
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Burûc, 85/1‐8; İbn Hişâm, es‐Sîre, I, 37‐38.

VAHİY ÖNCESİNDE HZ. PEYGAMBER (s.a.v.)’İN GÖNDERİLDİĞİ
SOSYO‐KÜLTÜREL VE DİNÎ ORTAM

95

şeriatının bedevî Arap hayat tarzına uymaması gibi sebeplerle bu din Arap‐
lar arasında yayılma imkânı bulamamıştır.92
Yahûdîlik’ten sonraki ikinci büyük semavî din olan Hıristiyanlık dör‐
düncü miladî asırdan itibaren Arap Yarımadası’na kuzeyde Suriye, güneyde
ise Habeşistan üzerinden girmiştir. Suriye kanalıyla Arabistan’a ulaşan Hı‐
ristiyanlar, doğu kiliseleri arasındaki mezhep ihtilâfları sebebiyle İmparator‐
luk topraklarında barınamayan muhalif gruplardır. Onlar sayesinde Hıristi‐
yanlık Kuzey Arabistan’da sakin Gassânî ve Hire Arapları arasında yayıl‐
mıştır. Bölgeyi daha sonra yurt edinen Tenuh, İyâd, Lahm, Cüzâm, Tağlib ve
Bekr gibi pek çok Arap kabilesi de zamanla bu dini benimsemişlerdir.93
Hıristiyanlığı Arabistan’ın güneyine yayan Habeşliler, Necran’ı bu di‐
nin önemli merkezlerinden biri hâline getirmek için büyük gayret sarf etmiş‐
lerdir.94 Sâsânîlere karşı Arabistan’da etkinlik sağlamak isteyen Roma İmpa‐
ratorluğu da Hıristiyanlığın burada yayılmasını doğrudan veya dolaylı ola‐
rak desteklemiştir.95 Nitekim İmparator’un teşvikleriyle miladî 345 yılında
Ula Umeyde isimli Habeş Necâşîsi, Yemen’i ele geçirmiştir. Daha sonra Ye‐
men’in bağımsızlığını geri alan Himyerî krallarından bir kısmının Yahûdîli‐
ği benimsemesiyle Hıristiyanlık bölgede ihmale uğramış, hatta fanatik Ya‐
hûdî olarak bilinen Zû Nüvâs Yemen’deki bütün Hıristiyanları yok etmeye
çalışmıştır. Bunun üzerine gerek Bizans İmparatorluğu, gerekse güneydeki
Habeşistan Krallığı nezdindeki girişimler sonucunda Habeşistan’dan Eryât
komutasında harekete geçen ordu hem Himyerîler hanedanlığını ortadan
kaldırmış, hem de bölgede Hıristiyanlığın etkinliğini tekrar başlatmıştır.
Güney Arabistan’da hedeflerine ulaşan Habeşliler, Eryât’tan sonraki valileri
Ebrehe vasıtasıyla Arap Yarımadası’nın orta kısmında yer alan Hicaz’ı da
Hıristiyanlaştırmak amacıyla Mekke üzerine büyük bir harekât düzenlemiş‐
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ler, ancak bunda başarısız olmuşlardır. Bu sebepledir ki, Mekke, Medine ve
Taif gibi Hicaz merkezlerinde Hıristiyanlık yayılma imkânı bulamamıştır.96
Sâsânî İmparatorluğu’nun resmî dini olan Mecusîlik, Araplar tarafından
pek fazla ilgi görmemiştir. O kadar ki, Hire’de bulunan Arap kabileleri siya‐
sî anlamda bağlı bulundukları İranlıların dinleri yerine, onların rakibi du‐
rumunda olan Bizanslıların dinini tercih etmişlerdir.97 Bu sebeple Arap Ya‐
rımadası’nda bulunan Mecusîlerin çoğunluğunu Sâsânî sınırına yakın bölge‐
lerdeki Bahreyn, Yemen ve Umân’a yerleşmiş bulunan İranlılar teşkil etmiş‐
tir. Bununla birlikte Arabistan’ın güney doğu bölgeleri içinde yer alan
Hecer, Bahreyn ve Ammân’da yaşayan bazı Arap kabilelerinin bu dini be‐
nimsedikleri görülmüştür.98 Mecusîliğin Arabistan’da ilgi görmemesinde
Sâsânîler’in bu inanç sistemini ulusal din olarak kabul edip başka milletler
arasında yaymaya çalışmamalarının, ayrıca siyasî ve ekonomik hâkimiyeti
dinlerini yaymaya tercih etmelerinin büyük etkisi vardır.99
Arap Yarımadası’nda nadir de olsa Sâbiîlik inancına tesadüf edilir. Bu
dinin esasları Babilliler’e, İranlılara, Yahûdîlere ve Hıristiyanlara ait dinî
düşüncelerin bir karışımından ibarettir. Kur’ân’da da zikri geçen100 Sâbiîlik
inancının merkezi olarak Arapların Cezîre adını verdikleri bölgede yer alan
Harran kabul edilmektedir. Günümüzde ise Bağdat’ın güneyinde ve Kerbelâ
civarında bu itikadı benimseyen gruplar bulunmaktadır. Sâbiîlik genel ola‐
rak İrfan Sâbiîliği ve Hurafe Sâbiîliği olarak iki kısımda değerlendirilmekte‐
dir. Birincisi, Keldânî filozofların görüşlerinden etkilenmiş ve İslâm filozof‐
ları tarafından da ilgi görmüş fikrî ve felsefî derinliği olan şeklidir. Hurafe
merkezli Sâbiîlikte ise, felsefî incelik yoktur; basit olarak bu inancı benimse‐
yenler yıldızları tanrı olarak kabul etmiş dinî topluluklardır. Bunun içindir
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İbn Hişâm, es‐Sîre, I, 44‐58; Belâzürî, Ensâb, I, 67‐68.

97

Cevad Ali, el‐Mufassal, II, 628, VI, 691‐701.

98

Bu konuda bk. Söylemez, Mahfuz, “Hz. Peygamber Döneminde Mecusiler”, Hz. Muham‐
med ve Evrensel Mesajı Sempozyumu Bildiriler Kitabı, Çorum 2007, s. 383‐393.
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ki, Sâbiîlerin avam tabakası yıldızlar adına heykeller yaparak bunlara ibadet
etmek sûretiyle putperestliğe düşmüşlerdir. Araplar arasında Benî Lahm,
Benî Tay, Benî Kays ve Benî Esed gibi kabilelerin bazı boyları bu din anlayı‐
şını benimsemişlerdir.101
İslâm âlimleri Sâbiîler hakkında farklı görüşler ileri sürmüşlerdir: Bir
kısmı onları Mecûsîlerden bir grup olarak kabul etmiş, bazıları ise onları
meleklere tapanlar olarak görmüştür. Sâbiîlerin yıldızlara, aya ve güneşe
taptığını iddia eden âlimler de bulunmaktadır. Ayrıca bu inanç grubunun
her dinden inanç ve ibadetleri mezcettiğine dair iddialar da vardır. Bazı
âlimler ise onların Hz. Nûh’un dini üzere olduklarını ifade etmişlerdir.102
Yüce varlık, yaratıcı güç gibi temel inançlara sahip olan Sâbiîler’in kendile‐
rine mahsus dua ve kutsal günleri, bayramları, oruç, kurban gibi ibadetleri
vardır. Onlar alkollü maddeleri haram kabul etmişlerdir. Bu din mensupları
Hz. Yahyâ’ya büyük önem vermişler, onu ışık peygamberi olarak isimlen‐
dirmişlerdir. Diğer taraftan Araplar, kavminin dinini terk edip başka dine
giren kişiye de menfî anlamda sâbiî demişlerdir. Nitekim Mekke müşrikleri
başta Hz. Peygamber (s.a.v.) olmak üzere ilk Müslümanları bu kelime ile
nitelendirmişlerdir.103
İslâm’ın doğuşu döneminde Arap Yarımadası’nda en yaygın dinî görü‐
nüm şüphesiz putperestliktir. Bilhassa bedevîlerin itikad esasını oluşturan
bu inanç, Sâmîlerdeki din anlayışının en eski ve en iptidaî şeklini temsil
eder.104 Hz.İbrahim’in (a.s.) Mekke‘de Kâ’be’yi inşa etmesiyle birlikte Al‐
lah’ın birliği inancı (Tevhid) Arap Yarımadası’nda kabul edilmeye başlamış,
Mekke bu anlayışın merkezi olmuştur. “Şüphesiz, insanlar için kurulan ilk
ibadet evi elbette Mekke’de, âlemlere rahmet ve hidayet kaynağı olarak kurulan
Kâ’be’dir”.105
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Hz. İbrahim’den (a.s.) sonra oğlu İsmail (a.s.) bu itikadın devamını sağ‐
lamıştır. Kur’ân‐ı Kerîm’de bu hususa işarette bulunulmuştur:
“Hani, biz Kâ’be’yi insanlara toplantı ve güven yeri kılmıştık. Siz de Makam‐ı
İbrahim’den kendinize bir namaz yeri edinin. İbrahim ve İsmail’e şöyle emretmiştik:
“Tavaf edenler, kendini ibadete verenler, rukû ve secde edenler için evimi (Kâ’be)
tertemiz tutun. Hani İbrahim, “Rabbim! Bu şehri güvenli bir şehir kıl. Halkından
Allah’a ve Âhiret gününe iman edenleri her türlü ürünle rızıklandır” demişti. Allah
da, “İnkâr edeni bile az bir süre, (bu geçici kısa hayatta) rızıklandırır; sonra onu
cehennem azabına girmek zorunda bırakırım. Ne kötü varılacak yerdir orası!” de‐
mişti. Hani İbrahim, İsmail ile birlikte evin (Kâ’be’nin) temellerini yükseltiyor, “Ey
Rabbimiz! Bizden kabul buyur! Şüphesiz sen hakkıyla işitensin, hakkıyla bilensin”
diyorlardı. Rabbimiz! Bizi sana teslim olmuş kimseler kıl. Soyumuzdan da sana
teslim olmuş bir ümmet kıl. Bize ibadet yerlerini ve ilkelerini göster. Tevbemizi
kabul et. Çünkü sen, tevbeleri çok kabul edensin, çok merhametli olansın.
“Rabbimiz! İçlerinden onlara bir peygamber gönder; onlara âyetlerini okusun, kitabı
ve hikmeti öğretsin ve onları her kötülükten arındırsın. Şüphesiz, sen mutlak güç
sahibisin, hüküm ve hikmet sahibisin”.106
Mekke’ye putperestlik daha sonraki dönemlerde şehrin yönetimini üst‐
lenen Huzaalılar zamanında getirilmiştir. Bu kabilenin reislerinden Amr b.
Luhay, ticaret amacıyla gittiği Şam bölgesinde Maab denilen yerde yaşayan
Amâlikalılar’ın putlara taptıklarını ve bunlardan yardım dilediklerini gö‐
rünce, onlardan aldığı Hübel isimli putu Kâ’be’ye getirerek halkından buna
tapmalarını istemiştir.107 Müşrik Araplar zamanla Kâ’be’yi sayıları 360’ı bu‐
lan putlarla doldurmuşlar, ayrıca Safâ’ya İsâf, Merve’ye ise Nâile isimli put‐
ları yerleştirmişlerdir. Taif’te yaşayan Sakîf Kabilesi’nin Lât, Medine ve civa‐
rında mukim müşrik Araplar ise Menât isimli putlara tapmışlardır. Böylece
her kabilenin, hatta her ailenin kendine ait bir putu olmuştur.108 Kur’ân’da
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müşriklerin taptığı putlardan Vedd, Süvâ, Yeğûs ve Nesr putlarının adı geç‐
mektedir.109
Genel anlamda putlara tapan Arapların belirgin ortak bir inanç anlayışı
yoktur. Kur’ân‐ı Kerîm’deki “Hayat, ancak bu dünyadaki hayatımızdır. Yaşarız
ve ölürüz; bizi ancak zamanın geçişi yokluğa sürekler” derler. Onların, bu hususta
bilgisi yoktur, sadece öyle sanırlar”.110 âyetinde zikredildiği gibi, onlardan bazı‐
ları Tanrı kavramını kökten inkâr etmek sûretiyle materyalist bir anlayışla
zamana ve tabiata inanmıştır. Diğer bir kısmı ise kısmı ise Allah’ı âlemin
yaratıcısı ve düzenleyicisi olduğunu kabul etmişlerdir:
“Andolsun ki, onlara: Gökleri ve yeri yaratan, güneşi, ayı buyruğu altında tu‐
tan kimdir?” diye sorarsan, şüphesiz Allah’tır derler. Öyleyse niçin (aldatılıp) dön‐
dürülüyorlar?”.111 “Andolsun, onlara, “Gökleri ve yeri kim yarattı?” diye sorsan,
mutlaka, “Onları mutlak güç sahibi, hakkıyla bilen (Allah) yarattı” diyecekler‐
dir”.112
Putperest Araplar arasında Allah’ı tanımakla birlikte öldükten sonra di‐
rilmeyi ve hesap vermeyi (âhireti) kabul etmeyen inanç sahipleri de vardı.
Bu sebeple onlar için putlara sunulan kurbanlar, yapılan ibadetler ancak
sağlık, servet ve erkek sahibi olmak, savaşlarda zafer kazanmak gibi dünye‐
vî hedefler taşıyordu.113 “O, hanginizin amelinin daha güzel olacağı konusunda
sizi imtihan için, henüz Arşʹı su üstünde iken gökleri ve yeri altı gün içinde (altı
evrede) yaratandır. Böyle iken “Ölümden sonra şüphesiz diriltileceksiniz” desen,
inkârcılar “Mutlaka bu apaçık bir büyüdür” derler”.114
Câhiliyye dönemi Araplarının büyük çoğunluğu Allah’ı tanımakla, onu
yüce yaratıcı olarak bilmek, hatta dualarında ve yeminlerinde Allah’ın adını

109

“Şöyle dediler: ‘Sakın ilâhlarınızı bırakmayın. Hele hele Vedd’i, Süvâ’ı, Yeğus’u, Ye’ûk’u ve Nesr’i
hiç bırakmayın.” (Nûh, 84/23). Bu konuda ayrıca bk. Buhârî, Tefsîru’l‐Kur’ân 71; İbnü’l‐
Kelbî, Putlar Kitabı, s. 39; Cevad Ali, el‐Mufassal, VI, 61‐83, 227‐291.

110

Mâide, 5/83.

111

Ankebût, 29/61.

112

Zuhruf, 43/9.

113

Çağrıcı, Mustafa, “Arap”, DİA, III, 319.

114

Hûd, 11/7.
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sıkça anmakla birlikte115, onların Allah inançları oldukça zayıf, bulanık ve
muğlaktı; onlar ancak tehlike anında Allah’a dua ediyorlar, selamete kavuş‐
tukları anda ise O’nun varlığını unutuyorlardı. Esasında müşrikler tek ve
mutlak güç sahibi olan Allah’a inanıp bağlanmak yerine, O’nunla kendi
aralarında bağ kurduğuna inandıkları ikinci dereceden tanrıları ilah olarak
kabul ediyorlar, kısacası Allah’a ortak (şirk) koşuyorlardı. Şirk, ulûhiyette,
rubûbiyette, yönelişte ve ayinlerde Allah’ın dışında başka varlıkları ortak
koşmak demektir. Bunlar “şurekâ”116, “erbâb”117, “endâd”118, “âlihe”119 olarak
isimlendirilmiştir. “Tâğut” ve “cibt” kelimeleri de buna yakın anlamlar ta‐
şımaktadır.120 Onların şirke vesile saydıkları varlık put olabildiği gibi, bir
melek, şeytan ya da tabiat güçlerinden biri de olabilir. Allah’tan başka ibadet
edecek varlıklarla ulûhiyet ve rubûbiyet ilişkisi kurmaları sebebiyle bu inanç
sahipleri müşrik olarak isimlendirilmişlerdir.121
Câhiliyye Araplarının Allah’a ortak koşmaları, hac esnasında okudukla‐
rı telbiyede de açıkça görülür: “Buyur Allah’ım buyur. Senin ortağın yoktur.
Ancak bir ortağın vardır. O da senin hükmündedir, sen ise ona ve onun sahip olduk‐

115

“Hani onlar, “Ey Allah’ım, eğer şu (Kur’ân) senin katından inmiş hak (kitap) ise hemen üzerimize
gökten taş yağdır veya bize elem dolu bir azap getir” demişlerdi”. (Enfâl, 8/32).

116

“Allah, sizi yaratan, sonra size rızık veren, sonra sizi öldürecek ve daha sonra da diriltecek olandır.
Allah’a koştuğunuz ortaklardan, bunlardan herhangi bir şeyi yapabilen var mı? O, onların ortak
koştuklarından uzaktır, yücedir”. (Rûm, 30/40).

117

“Ey zindan arkadaşlarım! Ayrı ayrı ilahlar mı daha iyidir, yoksa mutlak hâkimiyet sahibi olan tek
Allah mı?”. (Yûsuf, 12/39).

118

“İnsanlar arasında Allah’ı bırakıp da ona ortak koşanlar vardır. Onları, Allah’ı severcesine sever‐
ler. Mü’minlerin Allah’a olan sevgisi daha güçlü bir sevgidir. Zulmedenler azaba uğrayacakları
zaman bütün kuvvetin Allah’ın olduğunu ve Allah’ın azabının pek şiddetli olduğunu bir bilseler‐
di”. (Bakara, 2/165).

119

Eğer yerde ve gökte Allah’tan başka ilahlar olsaydı kesinlikle ikisinin de düzeni bozulurdu. Demek
ki, Arş’ın Rabbi Allah onların nitelemelerinden uzaktır, yücedir”. (Enbiyâ, 21/22).

120

“Dinde zorlama yoktur. Çünkü doğruluk sapıklıktan iyice ayrılmıştır. O halde kim tâğûtu tanıma‐
yıp Allah’a inanırsa, kopmak bilmeyen sapasağlam bir kulpa yapışmıştır. Allah, hakkıyla işitendir,
hakkıyla bilendir”. (Bakara, 2/256). “Kendilerine Kitap’tan bir nasip verilmiş olanları görmüyor
musun? Onlar “cibt”e ve “tâğut”a inanıyorlar. İnkâr edenler için de, “Bunlar, iman edenlerden
daha doğru yoldadır” diyorlar”. (Nisâ, 4/51).

121

Cevad Ali, el‐Mufassal, VI, 163‐195.
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larına hükmedersin”.122 Araplar telbiyede olduğu gibi yeminlerinde de Allah
ile putların adlarını birlikte anmışlardır.123
Müşrik Araplar önemli işlerinin hallinde putlardan yardım dilemiş, on‐
ların önünde çektikleri fal okları ile problemlerine çözüm arayışına girmişler, üste‐
lik bu faaliyeti dinî bir vecibe olarak kabul etmişlerdir. Mekke‘de bu tür uygulamala‐
rın gerçekleştirdiği mekân ise Hübel putunun bulunduğu yerdir. Nitekim Hz. Pey‐
gamber’in (s.a.v.) dedesi Abdülmuttalib, Allah’a va’di gereği oğullarından hangisi‐
nin kurban edileceğinin tespiti için Hübel putunun önünde fal oku çektirmiştir.124
Müşriklerden bazıları putlar yanında nuranî varlıklar olan meleklere tapmış‐
lar, üstelik onları Allah’ın kızları olarak kabul etmişlerdir:
“Onlar, kızları Allah’a nispet ediyorlar ‐ki O bundan uzaktır‐ kendilerine ise,
canlarının istediğini”.125 Buna cevaben “Rahmân çocuk edindi dediler. Hâşâ hayır,
melekler şerefli kılınmış kullardır” âyeti nâzil olmuştur.126 Bu düşüncenin müşrik
Araplara Hıristiyanlık inancından geçtiği ileri sürülebilir. Zira Hıristiyanların
Mesih’in Allah’ın oğlu olduğunu ortaya koyan görüşleri vardır.
Câhiliyye döneminde Araplardan bir kısmı ise cinlere ibadet etmişler127, aynen
putlar gibi onları da Allah’a ortak koşmuşlardır.128 Hatta onlardan bir kısmı Allah
ile cinler arasında bir soy bağının bulunduğuna inanmışlardır. Kur’ân bu hususu
şöyle dile getirir: “Allah ile cinler arasında da nesep bağı kurdular. Oysa cinler de
kendilerinin Allah’ın huzuruna getirileceklerini bilirler”.129
İslâm öncesi dönemde Araplar arasında putlara tapmayan, putlara kesilen
kurbanları yemeyen, ferdî olarak dinî hayat yaşayan kendilerine hanîf deni‐
len az sayıdaki kişiye tesadüf edilir. Bunlar, Yahûdîlik ve Hıristiyanlık hak‐

122

İbnü’l‐Kelbî, Putlar Kitabı, s. 27; İbn Hişâm, es‐Sîre, I, 80.

123

Müslim, Îmân 5.

124

İbn Hişâm, es‐Sîre, I, 160‐161.

125

Nahl, 16/57.

126

Enbiyâ, 21/26.

127

Sebe’, 92/41.

128

“Bir de cinleri Allah’a birtakım ortaklar yaptılar. Oysa onları o yarattı. Bilgisizce Allah’a oğullar
ve kızlar da uydurdular. O, onların niteledikleri şeylerden uzaktır, yücedir”. (En’âm, 6/100).

129

Sâffât 37/158.
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kında bilgi sahibi olmakla birlikte, bu dinlerin ibadetlerini yerine getirme‐
mişlerdir. Kaynaklarda bu gruba örnek olarak Varaka b. Nevfel, Ubeydullah
b. Cahş, Osman b. Huveyris, Zeyd b. Amr b. Nüfeyl, Ümeyye b. Ebû Salt
gibi şahısların isimleri geçer.130
Hanîf, genel anlamda “İbrahim ne bir Yahûdî ne de bir Hıristiyandı, fakat
Allah’ı bir tanıyan gerçek bir Müslümandı ve müşriklerden değildi”131 âyetinde de
ifade edildiği gibi, Hz. İbrahim’in getirmiş olduğu inanç esaslarını kabul
eden kişi olarak tanımlanır. Yine Kur’ân’da geçen “O hâlde İslâm’a yönele‐
rek İbrahim’in dinine uyun, O Allah’a ortak koşanlardan değildi”.132 “Sonra
da sana, “Hakka yönelen İbrahim’in dinine uy. O, Allah’a ortak koşanlardan
değildi” diye vahyettik”133 ifadeleriyle İslâm dininin, Hz. İbrahim’in getirmiş
olduğu tevhid inancının bir devamı olduğuna işaret vardır.134
Görüldüğü gibi câhiliyye Arap toplumunda hem semavî hem de beşerî
dinler var olmakla birlikte, bilhassa İslâm’ın zuhuru döneminde Mekke
merkezli Hicaz’da hâkim inanç putperestlikti. Bunun yanında Allah inancı
ve atalar ruhunun kutsallığını benimseme (Animizm) de bu inanç kültürü‐
nün önemli bir vechesini oluşturmuştur. Atalar inancı kabileye ait değerleri
korumayı amaçlamaktadır. Buna göre putperestlik doğru olduğu için değil,
sırf kabilenin dini olduğu için önemlidir. Kur’ân’da Mekke müşriklerinin bu
tavrına çokça atıfta bulunulmuştur:
“Onlara, “Allah’ın indirdiğine uyun!” denildiğinde, “Hayır, biz, atala‐
rımızı üzerinde bulduğumuz (yol)a uyarız!” derler. Peki ama, ataları bir şey
anlamayan, doğru yolu bulamayan kimseler olsalar da mı (onların yoluna
uyacaklar)?”135 “Allah’a ortak koşanlar diyecekler ki: “Eğer Allah dileseydi
biz de ortak koşmazdık, babalarımız da. Hiçbir şeyi de haram kılmazdık.”

130

Buhârî, Menâkıbu’l‐Ensâr 24; İbn Hişâm, es‐Sîre, I, 237‐239; İbn Sa’d, et‐Tabakât, I, 161‐162,
195.

131

Âl‐i İmrân, 7/67.

132

Âl‐i İmrân, 7/95.

133

Nahl, 16/123.

134

Kuzgun, Şaban, “Hanîf”, DİA, XVI, 33‐39.

135

Bakara, 2/170.

VAHİY ÖNCESİNDE HZ. PEYGAMBER (s.a.v.)’İN GÖNDERİLDİĞİ
SOSYO‐KÜLTÜREL VE DİNÎ ORTAM

103

Onlardan öncekiler de (peygamberlerini) böyle yalanlamışlardı da sonunda
azabımızı tatmışlardı. De ki: “Sizin (iddialarınızı ispat edecek) bir bilginiz
var mı ki onu bize gösteresiniz? Siz ancak kuruntuya uyuyorsunuz ve siz
sadece yalan söylüyorsunuz”.136 “Allah’a ortak koşanlar dediler ki: “Allah
dileseydi ne biz, ne de atalarımız O’ndan başka hiçbir şeye tapmazdık,
O’nun emri olmadan hiçbir şeyi de haram kılmazdık.” Kendilerinden önce‐
kiler de böyle yapmıştı. Peygamberlere düşen sadece apaçık bir tebliğdir”.137
“Âyetlerimiz apaçık bir şekilde onlara okunduğunda, “Bu sadece, atalarını‐
zın tapmakta olduğu şeylerden sizi alıkoymak isteyen bir adamdır” dediler.
Bir de, “Bu (Kur’ân), uydurulmuş bir yalandır” dediler. Yine hak kendilerine
geldiğinde onu inkâr edenler, “Bu ancak apaçık bir büyüdür” dediler”.138
“Hayır! Onlar sadece, “Şüphesiz biz babalarımızı bir din üzerinde bulduk ve
biz onların izlerinden gitmekteyiz” dediler”.139
Atalar ruhunun kutsanması câhiliyye Araplarında çok yaygın bir anla‐
yıştır. Nitekim Mekke şehir devletinin kurucusu olan Kusay b. Kilâb,
Kureyş’in en büyük putlarından kabul edilen Menâf ve Uzzâ’ya atfen oğul‐
larından birine Abdümenâf (Menâf’ın kulu), diğerine Abdüluzzâ (Uzzâ’nın
kulu) adını vermiştir.140 O, yaşadığı evine kutsallık kazandırmak için erkek
çocuklarından birini de Abduddâr (Evin kulu) olarak isimlendirmiştir. Ken‐
di şahsını da kutsallaştıran Kusay’ın bu sebepleri erkek çocuklarından birini
Abdukusay olarak adlandırmış, başka bir oğluna ise Abdullah (Allah’ın
kulu) ismini vermiştir.141 Benzer şekilde onun oğlu Abdümenâf, kendi ço‐
cuklarından olan Benî Ümeyye’nin atasını Abdüşşems (Güneşin kulu) adıyla
çağırmıştır. Hz. Peygamber’in (s.a.v.) dedesi Abdülmuttalib de babalarını
taklit ederek oğullarından Ebû Leheb’e Abdüluzzâ, Ebû Tâlib’e de
Abdümenâf adını vermiş, Hz. Peygamber’in (s.a.v.) babası olan en küçük

136

En’âm, 6/148.

137

Nahl, 16/35.

138

Sebe, 34/43.

139

Zuhrûf, 43/22.

140

Cevad Ali, el‐Mufassal, VI, 235, 269.

141

İbn Habîb, Münammak, s. 32; Belâzürî, Ensâb, I, 52‐53.
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oğlunu ise Abdullah olarak adlandırmıştır.142 Bu uygulamalara benzer şekil‐
de câhiliyye dönemi Arapları arasında çocuklara bir taraftan Allah’a nisbetle
Abdurrahmân gibi isimler verilirken143, diğer taraftan Rudâ putuna atfen
Abdurrudâ ismi de kullanılmıştır.144 Buradaki örneklerde olduğu gibi, İslâm
öncesi Araplarının inançlarıyla bağlarının oldukça serbest, zayıf ve gevşek
olduğu açıkça görülür.145 Anlaşılan materyalist tüccar zihniyete sahip olan
Mekkelileri metafizik konular pek ilgilendirmemiş, onların kalbinde din
kendine gereği gibi yer bulamamıştır.146 Böyle olduğu içindir ki, Mekke
müşrikleri Hz. Peygamber’in (s.a.v.) tebliğine başlangıçta ilgisiz kalmışlar‐
ken, ancak putların ve müşrik atalarının hedef alınmasından, putperestlerin
cehenneme yakıt olacaklarını bildiren âyetlerin nâzil olmasından sonra tepki
göstermeye başlamışlardır.147
SONUÇ
Hz. Peygamber (s.a.v.) dünyanın her tarafında siyasî, ictimaî ve dinî ka‐
os ve kargaşanın hakim olduğu M. VII. asırda dünyayı teşrif etmiştir. O’nun
geldiği dönemde insanlardan bir kısmı materyalist bir anlayışla dünyanın
peşine düşmüşlerken, başka bir kısmı ise bunun tersi olarak saadeti dünya‐
dan tamamen el‐etek çekmede aramışlardır. Allah Rasûlü (s.a.v.) insanlığın
düştüğü bu ifrat ve tefrit ortamından kurtarılması için, hem dünyayı sosyal
düzene kavuşturacak, hem de dinî problemleri ortadan kaldıracak bir rehber
olarak gönderilmiştir. Gerçekten de Hz. Muhammed’in (s.a.v.) gönderilmiş
bulunduğu âlem bir kurtarıcıya son derece muhtaçtı. Âlem, o zamandaki
142

İbn Hişâm, es‐Sîre, I, 113.

143

İbn Hişâm, es‐Sîre, I, 103, 142.

144

İbnü’l‐Kelbî, Putlar Kitabı, s. 38.

145

Nitekim onlardan bazıları dünyevî menfaat temini için putların önünde kur’a çektiklerin‐
de şayet sonuç kendi arzuları doğrultusunda çıkmadığında putlara kızmış ve hakaret et‐
mişlerdir. Nitekim Tebâle mevkiinde bulunan Zülhalasa tapınağına öc almak isteğinde
bulunan bedevî çektiği üç okta da öc almaması gerektiği neticesi çıkınca elindeki okları a‐
lıp puta atarak şu şekilde bağırmıştır: “Senin baban öldürülseydi, intikam almaktan alı‐
koymazdın”. (İbnü’l‐Kelbî, Putlar Kitabı, s. 40)

146

Cevad Ali, el‐Mufassal, I, 265; Günaltay, Şemseddin, İslâm Öncesi Araplar, s. 81.

147

“Siz ve Allah dışında taptığınız şeyler Cehennem yakıtısınız. Siz oraya gireceksiniz. Eğer onlar
birer tanrı olsalardı Cehennem’e girmezlerdi. Halbu ki hepsi (tapanlar da tapılanlar da) orada ebedî
kalacaklardır. Orada onlara inim inim inlemek düşer”. (Enbiyâ, 21/98‐100).
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vaziyeti ile Rasûlüllah’ın (s.a.v.) niçin özellikle o çağda gönderildiğinin se‐
bebini açıklamaktadır. Şüphesiz Kur’ân‐ı Kerim, daha sonra insanlığın bu
krizinin boyutlarını şu şekilde dile getirecektir: “Karada ve denizde insanla‐
rın elleri ile kazandıkları nedeniyle her yeri bozulma sarmıştır, bu yüzden
onlara işledikleri bazı şeylerin acısını tattıracağız, belki dönüş yaparlar”.148
Miladî altıncı asır yarılandığında bütün din ve mezheplerin uğradıkları par‐
çalanmalar, kendilerine yamanan hurafeler tuhaf ve yanlış değerler sebebiy‐
le çağrıldıkları rolü becerecek bir güçten tamamen yoksun bulunuyorlardı.
Buradan hareketle bunların yapacakları tek şey, medenîyete önderlik işini
omuzlayacak olan “yeni yolcu”ya yolları genişletmekti. Elbette Muhammed
(s.a.v.) idi bu yolcu. Doğumundan kırk yıl sonra İslâm risâletini alıp onu
bütün dünyaya ulaştırdı. Allah’ı yeryüzündeki Halîfe kıldığı ve kendisini
âlemlere karşı onurlandırdığı bir insan gibi yaşamak isteyen herkese tek
yolu gösterdi.
İlâhî vahyi son kez insanlığa ulaştıran Hz. Muhammed (s.a.v.) son pey‐
gamber ve âlemlere rahmet olarak gönderilmiştir. O’nun mesajı belli bir
bölgeye veya millete değil, bütün insanlığadır. Nitekim Kur’ân’ın pek çok
yerinde “Ey insanlar” ifadesiyle beşeriyetin tamamına hitap edilmekte, on‐
lardan müjdeci ve uyarıcı olarak gönderilen Rasûl‐i Ekrem’e (s.a.v.) uymala‐
rı istenmektedir. İslâm inancına göre Allah bütün insanların yaratıcısıdır ve
hitabı da insanlığadır. Risâletinin evrenselliği sebebiyle Hz. Peygamber
(s.a.v.) de sadece içinde yaşadığı Arap Yarımadası’ndaki kabilelere değil,
zamanının büyük devletlerinin idarecilerine elçiler göndermek sûretiyle
onları İslâm’a davet etmiş, bu şekilde tebliğinin evrenselliğini en geniş şe‐
kilde ortaya koymuştur. Hz. Muhammed’in (s.a.v.) son peygamber olması
hasebiyle peygamberliğinin evrensel ve kıyamete kadar sürekli olması gere‐
kir. Dolayısıyla onun mesajlarını bütün insanlığı içine alacak şekilde anla‐
mak, daha sonra da onu evrensel mesajlar çerçevesinde insanlara tanıtmak
gerekir. Bu gerçekleştirildiği takdirde Hz. Peygamber (s.a.v.) de, şüphesiz
hem Müslümanlar için, hem bütün insanlık için en büyük rehber olma özel‐
liğini güçlü bir şekilde devam ettirecektir.
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Rûm, 30/41.

2. TEBLİĞ
HZ. MUHAMMED’İN (s.a.v.)
SOYU ve HÂŞİMOĞULLARI
Ali ÖZEK♦

Hz. Muhammed Mustafa’nın(s.a.v.) Soyu ve Hâşim Oğulları
Burada bir gerçeğe vurgu yaparak söze başlamak isterim.
Hz. Muhammed’in dedelerinden Kusay’ın Mekke Şehir Devleti’nde
kurduğu siyasî ve idarî sistem, bugünün anlayışına göre demokratik bir
sistem idi. Zira o sistemde üç şey belirgin idi:
Krallık sistemine benzemiyordu.
Katılımcı bir sistem idi. Çünkü orada yaşayan her kabilenin yönetime
katılmasını sağlıyordu.
Kusay devrinde tesis edilen siyasî ve idarî sistem bir nevi şûrâyı andırı‐
yordu.
Kusay’ın kurduğu bu nizam, âhir zaman Peygamberi Hz. Muham‐
med’in Peygamberliği için bir hazırlık mûcizesidir. Zira İslâm nizamı,
iştişarî bir nizamdır. İslâm’ın siyasî ve idarî nizamında saltanat, krallık, ve‐
raset ve soya dayalı idarî sistem yoktur. Nitekim Rasûlüllah bizzat kendi
devrinde ve dört halife devrinde tamamen seçime ve istişareye dayalı olan
sistem uygulanmıştır. Bilindiği üzere Rasûlüllah kendi bey’at almıştır ve bu
bey’at hem erkeklerden hem de kadınlardan alınmıştır. Daha sonraki devir‐
♦
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lerde konjonktüre uyularak verasete dayalı krallık sistemi uygulamaya ko‐
nulmuştur.
Hz. Ebû Bekir devrinde İslâm nizamının idarî sisteminde iki delik açıl‐
mıştır: Bunlardan biri, Hz. Ebû Bekir, peygamber kadınlardan bey’at aldığı
hâlde o bunu ihmal etmiştir. İşte bu, İslâm nizamında açılan ilk deliktir.
Bütün hareket ve davranışlarında Peygamberi harfiyen taklit eden Ebû Be‐
kir, bu meseleyi uygulamada dikkate almamıştır. O günün şartlarına göre
biz Ebû Bekir’i suçlamıyoruz. Ama gerçek şu ki, bu davranış sonradan ge‐
lenlere örnek olmuştur. Hatta Osmanlı Devleti’ndeki yeni seçilen padişah
için ülkenin ileri gelenlerinden bey’at alındığı hâlde kadınlardan alınmamış‐
tır. Herkes peygamberimizin erkekler ve kadınlardan bey’at aldığını bildiği
hâlde bu uygulamanın dayanağı, zannımca Hz. Ebû Bekir’in uygulamasıdır.
İkincisi de Hz. Ebû Bekir, kendinden sonra Müslümanların riyasetine
Hz. Ömer’i tavsiye etmiştir. Bu davranış da Rasûlüllah’ın sünnetine aykırı‐
dır. Çünkü O kendinden sonra Müslümanların başına kimin geçeceğini ne
tavsiye etmiş ne de işaret etmiştir. Bu da İslâm’ın siyasî nizamında açılan
ikinci deliktir. “Yeryüzünde İslâm’ın siyasî nizamına en çok benzeyen hangi
nizamdır?” diye bir soru sorulsa, bunun cevabı, “Yenidünya olarak bilinen
Amerika Birleşik Devletleri’dir” olabilir. Zira ABD Başkanı’nın seçilme şekli
ve yetkileri, Müslümanlara halifelik yapacak kişinin seçilme şekline ve yetki‐
lerine benzemektedir.
Bugün üzerinde şiddetle durmamız gereken önemli konulardan biri ve
en önemlisi bu konudur. Bu yaşadığımız 21’nci asırda Müslümanların en
çok muhtaç oldukları husus, “Demokratikleşme” sürecidir. Bu süreç tamam‐
lanmadan Müslümanlar huzura ve istikrara kavuşamazlar. Bunun başlıca
sebebi, Müslümanların inandıkları İslâm nizamı hakkında daima bir şüphe
içinde olmalarıdır.
Vahyin Nüzûlünün 1400. Yılı
Vahyin nüzûlünün 1400. yılı, aynı zamanda Kur’ân‐ı Azimuşşan’ın ini‐
şinin de, Hz. Peygamber’in risâletle müjdelenmesinin de 1400. yılındır. Bu
sebeple biz burada bu üç kutlu oluşumun 1400. yılını birlikte anıyoruz.
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Bu kısa tebliğimde, Rasûlüllah’ın soyundan ve onlarla ilgili mûcizevî
olaylardan söz edeceğim. Bilindiği üzere bütün peygamber seçilmiş kişiler‐
dir. Bu seçim Allah tarafından yapılmıştır. Başta bizim peygamberimiz ol‐
mak üzere bütün peygamberlerin hem kendi hayatları, hem aile hayatları ve
hem de soylarının hayatları pek çok fevkalâdeliklerle doludur. Meselâ, Hz.
İbrahim’in, Hz. Mûsâ’nın ve Hz. İsâ’nın kendi hayatları ve aileleri hakkında
bilinenler oldukça enteresan ve dikkat çekicidir.
Hz. Muhammed’in Soyu ve Özellikleri
Babası Abdullah, dedesi Şeybe (Abdulmuttalib), onun babası Hâşim,
onun babası Abdu Menaf, onun babası Kusay b. Kilâb’dır. Peygamberi‐
miz’in hazırlık mûcizeleri genel olarak Kusay’la başlar.
Kusay’ın Yaptıkları
Kusay, peygamberimizin beşinci dedesidir. Bu zât ilk defa Mekke’de
katılımcı demokrasiye benzeyen bir sistem oluşturmuştur. Buna Mekke Şe‐
hir devleti diyebiliriz. Zira o, devlet ve toplumla ilgili işleri nizama koymuş,
kurumlar oluşturmuş ve bu kurumları canlandırmıştır. Bu kurumlar aslında
bakanlar kurulu ölçüsündedir ve sayıları 15 kadardır. Ayrıca kırk yaşın üs‐
tündeki kimselerin katıldığı Dâru’n‐nedve adında bir meclis kurmuştur ki,
parlamentoya benzer. Reis de Kusay’ın kendisidir.
Mekke ve civarında Hz. Muhammed’in beşinci dedesi olan ve 400 mila‐
dî senesinde doğan Kusay b. Kilâb’ın kurduğu idarî ve siyasî nizamı tarihçi‐
ler Mekke Cumhuriyeti olarak adlandırırlar. Çünkü Kusay, yaşı kırkın üs‐
tünde olanların katılacağı bir istişare (danışma) meclisi teşkil ettirmiştir.
Demokrasi diyebileceğimiz bir sistem oluşturmuştur. Zira O, idarî, siyasî ve
iktisadî konuları belli bölümlere ayırmış ve devlet idaresini kabileler arasın‐
da aşağıdaki şekilde bölüştürmüştür:
1. Sidâna ve Hicabe: Kâ’be’nin bakımından ve onun anahtarlarından
sorumlu kurum.
2. Sikāye: Su işlerinden sorumlu kurum,
3. Rifâde: Hacıların yeme ve içmesinden sorumlu kurum,
4. Livâ: Savaşla ilgili işlerden sorumlu kurum,
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5. Kıyâde: Askerî işlerden sorumlu kurum,
6. Nedve: Halk Meclisi,
7. Meşveret heyeti: Önemli olayları görüşen kurum,
8. Sefâre: Dış işlerine bakan kurum,
9. Hükûmet: Mahkeme işlerine bakan kurum,
10. İşnak heyeti: Ticarî işlere bakan teşkilat,
11. Kubbe: Silahlara ve Mühimmat işlerine bakan kurum,
12. Îsar müessesesi: Sihir, kâhinlik ve fal işlerine bakan kurum,
13. Mal müessesi: Putlara adanan mallara bakan kurum,
14. İmâre: Emniyet ve asayiş işlerine bakan teşkilat,
15. Einne: Savaşlarda kullanılan atlara bakan teşkilat.
İşte Kusay’ın kurduğu bu nizam, İslâm’ın zuhuruna kadar devam etti.
Hz. Muhammed (s.a.v.) bu sisteme bağlı olarak bütün konuları ashabı ile
istişare ederdi.
Kusay’ın kurduğu bu nizam sayesinde Araplar arasında dine ve inanca
bağlı savaşlar olmamıştır. Sadece dünya işlerine ve kabile davalarına bağlı
savaşlar meydana gelmiştir.
Mekke devrinde İslâm Peygamberi İslâm’ı yaymaya çalışırken sadece
müşrik Araplar O’na karşı çıkmışlardır. Zira Peygamber putlara tapmayı
yermiş ve âdetin bırakılmasını istemiştir. Tartışmalar sertleşince önce Habe‐
şistan, sonra da Medine’ye hicret başlamıştır.
Müslümanlarla müşrik Arapların ilk savaşı Bedir Savaşı’dır. Bu savaşın
asıl sebebi ise dinî değil iktisadîdir.
İslâm’ın zuhur ettiği günlerde Hicaz Bölgesi’nde beş farklı inanca sahip
insanlar yaşıyordu:
1. Yahûdîler,
2. Hıristiyanlar,
3. Hanif Araplar,
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4. Putperest Araplar ,
5. Dehrîler.
Bu gruplar bir arada karışık olarak yaşıyorlardı. Aralarında dine ve i‐
nanca dayalı çatışmaların olmamasının temel nedeni, toplumda mevcut olan
katılma demokrasi anlayışı idi. Zira herkesin kendi inancına göre yaşama ve
inancını uygulama hakkı daha o zaman kabul edilmiştir. Nitekim bu anlayı‐
şa bağlı olarak İslâm ilân edildiği ilk günlerde her din mensubundan kendi
hür iradeleri ile İslâm’ı kabul edenler olmuştur.
Kusay Kimdir? Kusay (Zeyd) b. Kilâb (M. 400‐480)
Asıl adı Zeyd olan Kusay, babası Kilâb vefat edince annesi Fatıma bint
Sa’d, Uzre Kabilesi’nden olup Mekke’ye yerleşen Rabia b. Haram ile evlenir.
Rabia bir müddet sonra hanımı Fatıma ile oğlu Zeyd’i alarak kabilesinin
yaşadığı Tebuk civarına gider. Kusay’ın ana‐baba bir kardeşi ise Mekke’de
kalır. Zeyd gurbette yaşadığı için uzakta olan anlamına gelen “kasv” kö‐
künden küçültme sığasından Kusay (uzakta kalan) lakabıyla anılır.
Kusay, annesinden nesebi ve kabilesi hakkında bilgi aldıktan sonra
Mekke’ye kabilesine döner. Kısa zamanda Kureyş kabilesi arasında seçkin
bir yer edinir.
Mekke’ye gelen bir tüccar, mirasçısı olmadığı için Kusay’a oldukça çok
mal bırakır ve bu servet sebebiyle Mekke ve civarında nüfuzu artar. O sırada
Kusay, Mekke ve civarını elinde tutan Huzâa Kabilesinin reisi Huleyl b.
Hubşiyye’nin kızı Hubba ile evlenir. Kusay’ın Abdu Nenaf, Abduddar,
Abduluzza ve Abdu Kusay adında dört oğlu ve Hint isimli bir kızı olur.
Huleyl yaşlanınca Kâ’be’nin anahtarlarını kızı Hubba’ya verir. Kusay ka‐
yınpederinden sidane görevini kendisine vermesini ister ve kabul edilir.
Sidâne hizmetini tamamen sahiplenen Kusay’a Huzâa kabilesi karşı çı‐
kar. Ancak Kusay, Kinâne ve Kudâa’nın yardımlarıyla Mekke’nin idaresini
ve Kâ’be’nin hizmetlerini üzerine alır. Ayrıca Kusay’ın Kâ’be’nin anahtarla‐
rını bir tulum şarap karşılığı Huzâa reisi Ebû Hubşan’dan satın aldığı söyle‐
nir. Huzâa’nın buna razı olmayıp Kusay ile savaşa girdiği, Ya’mer b. Avf’ın
hakemliğine başvurulduğu, hakemin Kusay’ın lehine karar verdiği, böylece
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hâkimiyetin, Kusay’ın şahsında Kureyş kabilesine geçtiği, onun Mekke dı‐
şında yaşayan Kureyş kollarını birleştirip Mekke’ye yerleştirdiği, Mekke ve
civarında Kureyş’in hâkimiyetini güçlendirdiği, bu sebeple kendisine “bir‐
leştirici” denildiği söylenir.
Ka’be’yi tamir edip hac menasikini düzenleyen Kusay, Cürhümlüler’in
yerinden söküp toprağa gömdükleri Hacer‐i Esved’i Kâ’be’deki yerine ko‐
yar. Kâ’be’nin kuzeyine miladî 440 yılında önemli meselelerin görüşüldüğü
Daru’n‐Nedve’yi yaptırır. Kâ’be ve Mekke ile ilgili kıyâde, livâ, hicâbe,
nedve, sikâye ve rifâde gibi hizmetlerin tamamını elinde toplar.
Vefat etmeden önce Kâ’be’nin bakımını ve anahtarlarını muhafaza gö‐
reviyle sikaye, rifade ve liva görevini oğlu Abduddar’a bırakan Kusay H.
480’de vefat etmiş ve Hacun’a defnedilmiştir.
Abdu Menaf’ın dört oğlu vardı: Hâşim (asıl adı Amr’dır), Abdu Şems,
el‐Muttalib, Nevfel.
Hâşim’in 4 oğlu 5 kızı olmuştur.
Oğulları: Abdulmuttalib (Şeybe), Esed, Ebû Sayfiy, Nadla.
Kızları: eş‐Şifa, Hâlide, Zaife, Rukayye, Hayye
Peygamberimiz’in ve hamisi Abdulmuttalib (Şeybe)’in anası Medineli
Neccar oğullarından Selma binti Amr’dır. Burada önemli olan Hâşim’dir bu
zâtın asıl adı Amr olduğu hâlde cömertliği sebebiyle kendine “Hâşim”, ken‐
dinden sonra gelen nesline de Hâşim oğulları denilmiştir.
Hâşim, ticarî bir maksatla Gazze’ye gitmek üzere Mekke’den ayrılır. O
zamanlar “Yesrib” diye bilinen Medine’ye varır. Yesrib şehrinin pazarına
gider. Pazarda mal satan bir kadın görür. İlgisini çeken bu kadınla konuşur.
Kadının davranışı ve tavrını beğenir ve kadına evlenme teklif eder.
Kadın, Hâşim’i iyice inceledikten sonra onun teklifini şartlı olarak kabul
eder. Şartını Hâşim’e bildirerek der ki: “Ben seninle evlenmeyi, ancak benim
işime karışmaman ve benim ticaret yapmama izin vermen şartıyla kabul ederim”
der.
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Hâşim iyice düşündükten sonra Selma’nın şartını kabul eder ve evlen‐
dikten sonra onun ticaret yapmasına izin verir. Bundan sonra evlenirler.
Hâşim 7‐8 ay kadar Medine’de kaldıktan sonra ticaret maksadıyla Filistin’e,
Gazze’ye gider. Bir süre sonra Hâşim Gazze’de hastalanır ve orada vefat
eder. Vefat etmeden önce arkadaşlarına “Şu benim mallarımı Medine’ye
götürün ve Selma’ya teslim edin” der.
Tabiî Selma bu müddet zarfında hamile kalmıştır. Selma vakti gelince
doğum yapar. Bir erkek çocuk doğurur. Çocuğun başında saçlarında beyaz‐
lık vardır. Onun için adını beyazlık anlamına gelen “Şeybe” koyarlar. Bu
olaydan Hâşim’in Mekke’deki kardeşlerinin, hanımı ve çocuklarının haberi
yoktur. Tabiî ki Hâşim’in öldüğünü biliyorlar ama Yesrib’de evlendiğini ve
çocuğu olduğunu bilmiyorlardı. Aradan zaman geçer. Şeybe 10‐12 yaşlarına
gelir. Söylendiğine göre o zaman Medine’de akarsular varmış. Şeybe Medi‐
ne’deki çocuklardan atıcılık oyunları oynamasını, yüzmesini, spor yapması‐
nı öğrenir. Özellikle atıcılıkta herkese galip gelir.
Bir gün Şeybe diğer çocuklarla ok atış yarışı yaparlarken oradan geçen
Medineli bir zâtın, oynayan çocuklar arasından biri dikkatini çeker. İşte o
çocuk Şeybe b. Hâşim’dir. Adamın dikkatini çeken olay ise şöyledir: Şeybe
attığı her oku hedefe saplar ve “Ben Bathalıyım…” der. İşte bu söz adamın
dikkatin çeker. Zira Batha Mekke’de Hâşim oğullarına ait bir yerin adıdır.
Bunun üzerine Şeybe’nin kim olduğunu araştırır ve onun, Hâşim b.
Abdumenaf’ın oğlu olduğunu öğrenir. Bir süre sonra o adam Mekke’ye gi‐
der. Orada Hâşim’in kardeşi Muttalib’i bulur ve ona durumu anlatır: “ Senin
Medine’de bir yeğenin var, kardeşin Hâşim’in oğlu. Çok kabiliyetli bir çocuk” der.
Muttalib bu zâttan gerekli bilgileri aldıktan sonra gereken yol hazırlığı‐
nı yapar, yeğenini alıp Mekke’ye getirmek üzere yola koyulur. O zamanlar
Mekke‐Medine arası dört beş günlük yoldur. Nihayet Medine’ye varır, önce
Şeybe’yi bulur ve onunla konuşur. Kendisinin, babası Hâşim’in kardeşi ve
kendisinin de amcası olduğunu anlatır. Sonra Annesi Selma’ya gider. Sel‐
ma’ya “kendisinin Hâşim’in kardeşi olduğunu anlatır ve Şeybe’yi alıp Mek‐
ke’ye götürmek için geldiğini” söyler. Tabiatıyla Selma bir anne olarak oğ‐
lunu vermek istemez. Rivâyet e göre Muttalib Selma’ya bir hafta kadar yal‐
varır, onu ikna etmeye çalışır. O’na “ Bu çocuk Kureyş’in reisinin oğludur.
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Şeybe için doğru olan baba yurdunda olması ve babasının yerine geçmesi‐
dir. “ der. Bunun üzerine Selma istemeyerek razı olur. Ve Muttalib yeğeni
Şeybe’yi alarak Mekke’ye yola çıkar.
Muttalib, Mekke’ye girerken yeğeni Şeybe’yi terkisine bindirir. Şeybe’yi
o vaziyette görenler Muttalib’in kölesi zannederek ona “Abdulmuttalib”
derler. Muttalib onun köle olmadığını, kardeşi Hâşim’in oğlu ve yeğeni ol‐
duğu anlatmaya çalışmış ama ne yazık ki buna mani olamamış ve artık
Şeybe adı unutulmuş ona hep Abdulmuttalib denilmiştir.
Hz. Muhammed’in dedesi Abdulmuttalib, amcası Muttalib’in himaye‐
sinde Mekke’nin reisi olmuştur. Abdulmuttalib’i yetiştiren amcası Muttalib,
ölümünden sonra onun Kureyş’in reisi olmasını sağlamıştır. Reisliği döne‐
minde bir rüya görmüş ve bu rüyada Cürhümlüler’in Mekke’yi terk ederken
kapattıkları zemzem kuyusunun yeri kendisine gösterilmiştir. Bunun üzeri‐
ne Abdulmuttalib, Kâ’be civarındaki bu kuyunun bulunduğu yeri Kureyş’in
karşı çıkmasına rağmen özel mülkiyetine geçirir. Ancak Haris’ten başka
oğlu olmadığı için kendisini savunmakta güçlük çeker. Bu sebeple Allah’a
dua eder, “On oğlu olursa birini kurban etmeyi vaat eder.” Daha sonra beş
hanımından on oğlu dünyaya gelir. Adağını yerine getirmek isteyerek oğul‐
larını toplar, kimin kurban edileceğini tespit etmek üzere oğulları arasında o
günün ölçü ve anlayışına göre fal oklarıyla kura çekmeye karar verirler.
Çekilen kurada oklar peygamberimizin babası Abdullah’ı gösterir. Önce
kura tekrar edilir. Yine Abdullah’a çıkınca Mekke’nin ileri gelenleri, Abdul‐
lah’ı kurban edilmekten kurtarmak için diyet olarak deve kesilmesini tavsiye
ederler. Abdulmuttalib buna razı olmaz. Bunun üzerine bir tarafa Abdul‐
lah’ı diğer tarafa on deve koyarak kuraya devem ederler. Fal okları Abdul‐
lah’ı gösterince deve sayını onar onar artırırlar ve fala devam ederler. Deve‐
lerin sayısı yüz olunca oklar deveyi gösterir. Abdulmuttalib “bir defa daha
tekrar edin yine develere çıkarsa o zaman kabul ederim” der. Fal oklarını
tekrar atarlar ve oklar ikinci defa deveye çıkar. Bunun üzerine Abdullah
yerine 100 deve kurban edilir. Onun için Hz. Muhammed babasını ve atası
Hz. İsmail’i kastederek “Ben iki kurbanın oğluyum” demiştir.
Abdulmuttalib faziletli, iyi karakterli, inançlı, iyi kalpli, âdil, hoşgörülü,
insanlara faydalı bir reis idi. Ömrünün sonuna doğru puta tapmayı terk
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etmiş, içkiyi bırakmış, Kâ’be’nin çıplak tavaf edilmesini yasaklamıştır. Al‐
lah’ın varlığına, âhiret gününe imanmış, zaman zaman da Hira Dağı’na gi‐
derek dua etmiştir. Fil vakasında Kâ’be’yi yıkmaya gelen Ebrehe ile görüş‐
müştür.
Ebrehe Mekke’ye geldiğinde Abdulmuttalib’e ait olan 200 kadar deveye
el koymuştur. Bunun üzerine Ebrehe ile görüşmek istemiş, O da kabul et‐
miştir.
Abdulmuttalib heybetli, karizmatik bir şahsiyettir. O sebeple Ebrehe,
Abdulmuttalib içeri girince ayağa kalkarak hürmet ve ilgi göstermiştir.
Abdulmuttalib Ebrehe’den el koyduğu develeri geri vermesini isteyince
Ebrehe şaşırmış ve ona: “Ben buraya sizin mâbedinizi yıkmak için geldim.
Sen ise develerini düşünüyorsun. Ne biçim iştir bu” demiştir. Buna karşılık
olarak Abdulmuttalib: “Kâ’be Allah’ın evidir. O’nu Allah korur. Ben devele‐
rin sahibiyim, develerimi geri ver” der. Ebrehe kızar ve Abdulmuttalib’i
dışarı çıkarır. Kur’ân’ın Fil sûresinde anlatıldığı gibi biraz sonra bir fırtına
kopar. Ebâbil kuşları, attıkları taşlarla askerleri öldürürler ve Ebrehe de ora‐
dan kaçar.
Abdulmuttalib sağlığında torunu Muhammed’e gereken ihtimamı gös‐
termiş, vefatından sonra onu oğlu Ebû Tâlib’e emanet etmiştir.
Abdulmuttalib 82 yaşında Mekke’de vefat etmiş ve Hacun’a büyük de‐
desi Kusay’ın yanına defnedilmiştir.
Burada önemli olan peygamberlerin peygamberlik vazifesine hazırlan‐
malarıdır. Bu hazırlıklar farklı şekillerde cereyan eder.
Hz. İbrahim mağarada doğmuş, anası onu, babası Âzer’den uzak tut‐
muştur. Zira eğer Âzer oğlu İbrahim’den haberdar olsaydı muhtemelen onu
kendisi gibi putperest yapacaktı. Peki, anası bunu biliyor muydu? Elbette
tıpkı Kur’ân’da bildirildiği üzere Hz. Mûsâ’nın annesine vahyedildiği gibi
ona da durum bildirilmiştir. O sebepten dolayı annesi İbrahim’i mağarada
doğurmuştur ve âkil‐bâliğ oluncaya kadar orada kalmasını sağlamıştır. Zira
O bir peygamberdir. O sebeple doğumu ve yetişmesi de birer mûcizedir.
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Hz. Mûsâ
Hz. Mûsâ’nın doğduğu devirde, kâhinlerden aldığı bir bilgiye dayana‐
rak Firavun o günlerde beni İsrail’de doğacak erkek çocukların öldürülme‐
sini emretmişti. İşte O günlerde Hz. Mûsâ doğmuştur. Allah Mûsâ’nın anne‐
sine vahyederek “ Mûsâ’yı ziftlenmiş bir sandık içine koy. Ağzını sıkıca
kapat ve onu Nil Nehrine at” dedi. Mûsâ’nın annesi bunu yaptı.
Firavun’un Asiye adında bir hanımı vardı ve çocuğu yoktu. Bir rivâyet e
göre Firavun ile hiç cima yapmamış o yüzden çocuğu da olmamıştı. Asiye
validemiz Nil Nehri’nde yüzen sandığı gördü ve onun sudan dışarı çıkarıl‐
masını emretti. Bir de ne görsünler içinde nur topu gibi bir erkek çocuk var.
Hz. Asiye Firavun’dan rica etti. “Bu çocuğu evlatlık alıp büyütelim” dedi
Firavun da kabul etti. İşte böylece Hz. Mûsâ ‐Kur’ân’da da ifade edildiği
üzere sonradan düşmanı olacak birinin elinde‐ büyüdü. Bu da bir hazırlık
mûcizesidir.
Kasas sûresinde Hz. Mûsâ İle ilgili şu bilgi verilir:
7. Mûsâʹnın anasına: “O’nu emzir, kendisine zarar geleceğinden endişelendi‐
ğinde onu denize (Nil nehrine) bırakıver, asla korkup kaygılanma. Çünkü biz onu
sana geri vereceğiz ve onu peygamberlerden biri yapacağız diye bildirdi.”
8. Nihayet Firavun ailesi onu yitik çocuk olarak (nehirden) aldı. O, sonunda
kendileri için bir düşman ve bir tasa olacaktı. Şüphesiz Firavun ile Hâmân ve asker‐
leri yanlış yolda idiler.
9. Firavunʹun karısı (sepetin içinden erkek çocuk çıkınca kocasına:) “Benim ve
senin için göz aydınlığıdır! O’nu öldürmeyin, belki bize faydası dokunur, ya da onu
evlât ediniriz” dedi. Hâlbuki onlar (işin sonunu) sezemiyorlardı.
10. Mûsâʹnın anasının yüreğinde yalnızca çocuğunun tasası kaldı. Eğer biz,
(vadimize) inananlardan olması için onun kalbini pekiştirmemiş olsaydık, neredeyse
işi meydana çıkaracaktı.
11. Annesi Mûsâʹnın ablasına: O’nun izini takip et, dedi. O da, onlar farkına
varmadan uzaktan kardeşini gözetledi.

HZ. MUHAMMED’İN (s.a.v.) SOYU ve HÂŞİMOĞULLARI

117

12. Biz daha önceden (annesine geri verilinceye kadar) onun sütanalarını kabu‐
lüne (emmesine) müsaade etmedik. Bunun üzerine ablası: Size, onun bakımını sizin
namınıza üstlenecek, hem de ona iyi davranacak bir aile göstereyim mi? dedi.
13. Böylelikle biz onu, anasına, gözü aydın olsun, gam çekmesin ve Allahʹın
vadinin gerçek olduğunu bilsin diye geri verdik. Fakat yine de insanların pek çoğu
(bunu) bilmezler.
14. Mûsâ gençlik çağına erip olgunlaşınca, biz ona hikmet ve ilim verdik. İşte
güzel davrananları biz böylece mükâfatlandırırız.
15. Mûsâ, saray halkının habersiz olduğu bir sırada şehre indi. Orada, biri
kendi tarafından, diğeri düşman tarafından olan iki adamı birbiriyle dövüşür hâlde
buldu. Kendi tarafından olan kişi, düşmanına karşı ondan yardım diledi. Mûsâ da
ötekine bir yumruk vurup ölümüne sebep oldu. (Bunun üzerine:) Bu şeytan işidir.
O, gerçekten saptırıcı, apaçık bir düşman, dedi.
16. Mûsâ: Rabbim! Doğrusu kendime zulmettim (başıma iş açtım). Beni bağış‐
la dedi, Allah da onu bağışladı. Çünkü, çok bağışlayıcı, çok esirgeyici olan ancak
Oʹdur.
17. Mûsâ: Rabbim! Bana lütfettiğin nimetlere andolsun ki, artık suçlulara (ve
suça itenlere) asla arka çıkmayacağım, dedi.
18. Şehirde korku içinde, (etrafı) gözetleyerek sabahladı. Bir de ne görsün, dün
kendisinden yardım isteyen kimse, feryat ederek yine ondan imdat istiyor. Mûsâ ona
(yardım isteyene) dedi ki: Doğrusu sen, besbelli bir azgınsın!
19. Mûsâ, ikisinin de düşmanı olan adamı yakalamak isteyince, o adam dedi ki:
Ey Mûsâ! Dün bir cana kıydığın gibi, bana da mı kıymak istiyorsun? Demek, düzel‐
ticilerden olmak istemiyor da, bu yerde ille yaman bir zorba olmayı arzuluyorsun
sen!
20. Şehrin öbür ucundan bir adam koşarak geldi: Ey Mûsâ! İleri gelenler seni
öldürmek için hakkında müzakere ediyorlar. Derhal (buradan) çık! İnan ki ben senin
iyiliğini isteyenlerdenim, dedi.
21. Mûsâ korka korka, (etrafı) gözetleyerek oradan çıktı. “Rabbim! Beni zalim‐
ler güruhundan kurtar” dedi.
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Hz. İsâ’ya gelince, Kur’ân’da “İmran’ın Hanımı” diye adlandırılan dindar bir
kadın hamile olunca karnındaki çocuğu mabede adar ve bunun için Allah’a dua eder.
Allah Teâlâ duasının kabul edildiğini kendine bildirir. Doğum gerçekleştiğinde
bakarlar ki, çocuk kızdır. Kadıncağız çok üzülür. Zira kız çocukları mabede adak
olarak verilmez. Ama kadın der ki, “ Allah benim adağımı kabul ettiğinde çocuğun
kız olduğunu biliyordu. Onun için bu kızı mabede vermek uygundur” der. Hz.
Meryem’i mabede verir.
Hz. Meryem’le ilgili kıssa Kur’ân’da Meryem sûresinde şöyle gelmiştir:
16. (Rasûlüm! ) Kitapʹtaki Meryemʹi de hatırla! Hani o, ailesinden ayrılarak
doğu tarafında bir yere çekilmişti.
17. Meryem, insanlarla kendi arasına bir perde çekmişti. Derken, biz ona ru‐
humuzu gönderdik de o, kendisine tastamam bir insan şeklinde göründü.
18. Meryem dedi ki: “Senden, çok esirgeyici olan Allahʹa sığınırım!” Çünkü
Allahʹtan sakınan bir kimse isen (bana dokunma).
19. Melek: “Ben, yalnızca, sana tertemiz bir erkek çocuk bağışlamam için
Rabbinin bir elçisiyim” dedi.
20. Meryem: “Bana bir insan eli değmediği, iffetsiz de olmadığım hâlde benim
nasıl çocuğum olabilir?” dedi.
21. Melek: “Öyledir, dedi; (zira) Rabbin buyurdu ki: Bu bana kolaydır. Çünkü
biz, onu insanlara bir delil ve tarafımızdan bir rahmet kılacağız. Bu, hüküm ve kara‐
ra bağlanmış (ezelde olup bitmiş) bir iştir.”
22. Meryem Hz. İsâ’ya hamile kaldı. Bunun üzerine onunla (karnındaki çocuk‐
la) uzak bir yere çekildi.
23. Doğum sancısı onu, bir hurma ağacına (dayanmaya) sevketti. “Keşke, dedi,
bundan önce ölseydim de unutulup gitseydim!”
24. Aşağısından (İsâ yahut melek) ona şöyle seslendi: “Tasalanma! Rabbin se‐
nin alt yanında bir su arkı vücuda getirmiştir.”
25. “Hurma dalını kendine doğru silkele ki, üzerine taze, olgun hurma dökül‐
sün.”
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26. “Ye, iç. Gözün aydın olsun! Eğer insanlardan birini görürsen de ki: Ben,
çok merhametli olan Allahʹa oruç adadım; artık bugün hiçbir insanla konuşmayaca‐
ğım.”
27. Nihayet İsâ’yı (kucağında) taşıyarak kavmine getirdi. Dediler ki: Ey Mer‐
yem! Hakikaten sen iğrenç bir şey yaptın!
28. Ey Harunʹun kız kardeşi! Senin baban kötü bir insan değildi; annen de if‐
fetsiz değildi.
29. Bunun üzerine Meryem çocuğu gösterdi. “Biz, dediler, beşikteki bir sabî ile
nasıl konuşuruz?”
30. Çocuk şöyle dedi: “Ben, Allahʹın kuluyum. O, bana Kitabʹı verdi ve beni
peygamber yaptı.”
31. “Nerede olursam olayım, O beni mübarek kıldı; yaşadığım sürece bana na‐
mazı ve zekâtı emretti.”
32. “Beni anneme saygılı kıldı; beni bedbaht bir zorba yapmadı.”
33. “Doğduğum gün, öleceğim gün ve diri olarak kabirden kaldırılacağım gün
esenlik banadır.”
34. İşte, hakkında şüphe ettikleri Meryem oğlu İsâ ‐hak söz olarak‐ budur.
Hz. Meryem’in Kıssası
Hz. Meryem mabette büyür. 18‐20 yaşlarına gelince bir gün mabetten
çıkar ve kırlara gider. Kırlarda dolaşırken bir yere varır ki, orada akan neh‐
rin suları da berraktır. İçinden suda çimmek gelir. Elbisesini çıkarıp suya
girer ve çimdikten sonra dışarı çıkıp elbiselerine doğru yürüdüğü esnada
ansızın karşısına endamlı olgun bir delikanlı çıkar. Meryem ondan ürperir
ve kendisinden uzaklaşmasını ister. Delikanlı “Ben Allah’ın elçisiyim. Sana
bir çocuk vermek için geldim” der. O da “nasıl olur. Ben hiçbir erkekle bir‐
likte olmadım” der. Bunun üzerine genç: “Beni Allah gönderdi senin çocu‐
ğun olacak. Ben onu sana bildirmek için geldim” der. O anda Hz. Meryem
hamile kalmıştır.
Hz. Meryem’in doğum sancıları başlayınca mabetten çıkar kırlara doğru
gider. Hz. İsâ’yı bir hurma ağacının altında doğurur. Sonra kucağına alıp

120

VAHYİN NÜZÛLÜNÜN 1400. YILINDA HZ. MUHAMMED (S.A.V.)

halkına gider. Meryem’i kucağında çocukla görünce halk ona: “Bu nedir?
Sen fahişe değilsin. Kimseyle evlenmedin, bu çocuk nereden?” derler. O da
“çocuğa sorun” der. İşte o zaman Hz. İsâ konuşur, kendisinin peygamber
olduğun söyler.
Hz. Muhammed Mustafa’nın Hayatı
Hz. Muhammed annesinden yetim olarak doğar. O’nun hayatının her
safhası, O’nun peygamberliğinin birer hazırlık mûcizesidir. Hz. Abdullah,
Âmine ile evlendikten birkaç ay sonra ticaret yapmak maksadıyla giden bir
kervanla yola çıkar. Bu yolculuk esnasında Medine’de Dayıları Neccar oğul‐
larında misafir iken hastalanır, vefat eder ve orada Nagiba’ın bahçesine def‐
nedilir.
O günün şartlarında haber alma son derecede kısıtlı olduğu için Hz.
Âmine kervanın dönüşünü bekler. Kervan Mekke’ye gelir, herkes gibi Âmi‐
ne de karşılamaya gider. Bakar ki, Abdullah yoktur. O’nun ölüm haberini
alınca yıkılır, ama yapacak bir şeyi yoktur. Kocasının acılarını ve kederini
yüreğine gömerek evine döner. Ahir zaman peygamberi Muhammed’e gebe
olan Âmine’nin içinde bulunduğu şu sıkıntılı durumu bir düşünün ne kadar
acı ve ne kadar acıklı!!
İşte bu sıkıntılar, acılar devam ederken Âmine rüyalar görmeye başlar.
O arada bir rüya görür. Rüyada kendisine “Şu senin karnında bulunan ço‐
cuk, âlemlere rahmet olarak gönderilen biridir. Bu çocuk doğduğunda onun
adını, yerde ve göklerde anılması için “Muhammed” koy” denilmiştir.
Hz. Âmine doğumunu yapıncaya kadar devamlı güzel rüyalar görmüş
ve bu şekilde teselli edilmiştir. Diğer taraftan da dedesi Abdulmuttalib, geli‐
ni Âmine ve torunu Muhammed’le yakından ilgilenmiştir.
Büyük şair ve edip Süleyman Çelebi’nin, Mevlid adlı eserinde çok güzel
bir şekilde tasvir edildiği veçhile Allah Rasûlü Muhammed Mustafa sallal‐
lahü aleyhi ve sellem dünyayı teşrif etmiştir.
Dünyayı teşrif etmiş olan Muhammed’in hayatında devam eden fevka‐
lâdelikler henüz bitmemiştir. Âmine Hatun biraz zayıflamıştır. Oğluna yete‐
ri kadar süt verememektedir. O günlerde Mekke ve civarında yaşayan Arap‐
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lar, genelde çocuklarına, Taif Bölgesi’nde yaşayan Arap kabilelerinden süt‐
anne tutuyorlardı.
Hz. Muhammed doğduktan sonra Hz. Âmine onu, bir rivâyet e göre üç
gün, diğer rivâyet e göre yedi gün kadar emzirmiştir. Bu arada Ebû Leheb’in
cariyesi Suveybe onu, oğlu Mesruh’la birlikte günlerce emzirmiştir.
Süveybe hatun, Hz. Hatice’nin evine gelir gider, Hz. Peygamber de ona
çok hürmet eder saygı gösterir ve ikramda bulunurdu.
Hz. Hatice Ebû Leheb’e Süveybe’yi azat etmek üzere kendisine satma‐
sını istemiş, Ebû Leheb bunu kabul etmemiş, Süveybe ancak Medine’ye hic‐
retten sonra azad edilmiştir. Süveybe Medine’ye hicret edince Hz. Muham‐
med ona elbise gönderir, kendisini ziyaret ederdi.
Abdulmuttalib Muhammed için süt anne arar ve Halime’yi bulur. Ha‐
lime, Beni Sa’d b. Bekir kabilesinden Ebû Züeyb’in kızı ve Hâris’in zevcesi‐
dir. Halime’ nin kucağında Abdullah adında bir oğlu ve Şîma adında dört‐
beş yaşlarında bir kızı vardı. İşte âhir zaman Peygamberi’nin dünya haya‐
tındaki ilk günleri ve dört yaşlarına kadar geçen hayatı, Benî Sa’d b. Bekir
Kabilesi’nde, anadan, babadan akrabadan uzak olarak Allah’ın himayesinde
geçmiştir. İşte bu, Peygamberliğinin hazırlık mûcizelerindendir.
Rasûlüllah’ın Annesini Kaybetmesi
Hz. Muhammed’in annesi Âmine, oğlu Muhammed’i ve Cariyesi Ümm‐
i Eymen’i yanına alarak Muhammed’in dayılarını ve orada vefat eden kocası
Abdullah’ın kabrini ziyaret etmek niyetiyle kendilerini ve yüklerini taşıyan
iki deve ile Medine’ye doğru yola çıkarlar. Mekke‐Medine arasındaki ma‐
lum mesafeyi kat ederek Medine’ye gelirler. Medine’de bir ay kadar kalırlar.
Hem Âmine’nin hem de Muhammed’in hizmetinde bulunan Ümm‐i Eymen
bir hatırasını şöyle anlatır: “Bir gün, gündüzün ortasında, Yahûdîlerden iki
kişi yanıma geldiler. Bize Ahmed’i çıkar dediler. Ben de dışarı çıkardım.
O’na, Ud yerine varıncaya kadar uzun uzun baktıktan sonra, birinin diğeri‐
ne “Bu çocuk, bu ümmetin peygamberidir. Burası da onun hicret yeridir. Bu
memlekette savaş ve tard gibi büyük işler olacaktır.” dedi.
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Hz. Âmine ziyaretini bitirdikten sonra oğlu Muhammed, cariyesi Ümm‐
i Eymen ve iki deve ile yola çıkarlar. Mekke‐Medine arasında, Medine’ye
daha yakın olan Ebva denen yere geldiklerinde Hz. Âmine hastalanır. Ebva
bir köydür. Ne kadar hasta kaldığını bilmiyoruz ama Âmine öleceğini anla‐
yınca oğlunu yanına çağırır; Muhammed’in yüzüne bakarak şöyle der: “Ey
atılan falda üstüne çıkan dehşetli ölüm okundan Allah’ın lütuf ve yardımı
ile 100 deve karşılığında kurtulan zâtın yavrusu! Allah, seni mübarek kılsın
ve bu mübareklik devam etsin! Eğer rüyada gördüklerim doğru çıkarsa, sen
Yüce ve ikramı bol Allah tarafından Âdemoğullarına helal ve haramı bil‐
dirmek üzere, peygamber gönderileceksin! Sen, teslimiyetçi olan atan İbra‐
him’in dinini gerçekleştirmek ve yerleştirmek için gönderileceksin! Allah
seni, milletlerle birlikte devam edip gelen putlardan, putperestlikten de e‐
sirgeyecek, alıkoyacaktır. Her yaşayan ihtiyarlar, her yeni eskir, her yaşla‐
nan ölür, her varlık fena bulur. Evet, ben de öleceğim. Fakat temelli anılaca‐
ğım. Çünkü temiz bir evlat doğurmuş, arkamda hayırlı bir andaç bırakmış
bulunuyorum!”
Dünyada, böylece babasız ve annesiz kalan Peygamberimizi, Yüce Al‐
lah, hâmisiz bırakmadı. Dedesinin, sonra da amcasının himayesine verdi.
Allah Teâlâ Kur’ân‐ı Kerim’in Duhâ sûresinin 6. âyetinde: “Rabbin, seni
yetim bulup da barındırmadı mı?” diyerek bu duruma işaret eder.
Ümm‐i Eymen, Peygamberimizi bağrına bastı. Devenin birisine binip
ötekini yedeğine alarak beş günde Mekke’ye ulaştı. Ümm‐i Eymen, Pey‐
gamberimizi kendisine o kadar ısındırmıştı ki bu kara gün dostu dadısına
peygamberimiz “Annemden sonra Annemdir!” diyerek iltifatlarda bulun‐
muştur.
Hz. Muhammed, sekiz yaşına gelince dedesini kaybeder. Dedesi onu
Ebû Tâlib’e emanet eder. Yirmi beş yaşında evlenir. Kırk yaşında kendisine
peygamberlik gelir.
Hz. Muhammed’i peygamberliğe hazırlayan mûcizeleri şöyle sıralamak
mümkündür:
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İrhasat
Peygamberlerin peygamber olmadan önce özellikle çocukluklarında ve
aile hayatlarında ve soylarında görülen fevkalâde hâllere, hazırlık mûcizesi
anlamına gelen “irhasat” kelimesi kullanılır. Bunun anlamı, o peygamberle
ilgili hazırlık mûcizesi demektir. Bir peygamberin daha peygamber olarak
gönderilmeden önce onun peygamber olacağına delâlet eden hârikulâde
olaylardır. Nitekim es‐Seyyid Şerîf el‐Cürcânî Ta῾rifât1 adlı eserinde “irhas”ı
Arapça olarak şöyle anlatılır:

 ﺍﺣﺪﺍﺙ ﺃﻣﺮ ﺧﺎﺭﻕ ﻟﻠﻌﺎﺩﺓ ﺩﺍﻝ ﻋﻠﻰ ﺑﻌﺜﺔ ﻧﱮ: ﺍﻻﺭﻫﺎﺱ

ﻗﺒﻞ ﺑﻌﺜﺘﻪ
Bunun misâli Kur’ân’da Hz. İsâ ile ilgili olarak geçtiği üzere şöyledir:
Hz. Meryem’in annesi İmreet‐i İmran, hamile kalınca, doğacak olan çocuğu‐
nu mabede vermeyi adar. Sonra rüyasında adağının Allah tarafından kabul
edildiği kendisine bildirilir. Çocuk doğunca bakar ki, bir kız çocuğu. Buna
şaşırır. Zira mabede kız çocuğu verilmez. Ama o düşünür: “Allah benim
adağımı kabul ettiğinde her hâlde çocuğun kız olacağını da biliyordu. Buna
rağmen benim duamı kabul etti. O hâlde bu kızı mabede vermemde bir sa‐
kınca olmasa gerek” der ve adını Meryem koyduğu kızını mabede verir. İşte
Hz. İsâ’nın soyu ile ilgili bu olaylar, O’nun peygamberliği için hazırlık mûci‐
zesidir.
İslâm’ın Zuhuruna Takaddüm Eden Hazırlık Mucizeleri
1. Arap Dilinin Tekâmülü
Bilindiği üzere cahiliyye devrinde Arap Dili ve Edebiyatı oldukça ge‐
lişmiştir. Allah Teâlâ Araplara bir dil sevgisi vermiştir ki, o sebeple Araplar
dile çok önem verirlerdi. Kabileden bir şâir yetişirse kırk gün bayram eder‐
lerdi.
Cahiliyye devri Arapları arasında kurulan panayırlar vardı. Buralarda
hakem huzurunda şiirler okur ve bunlardan üstün görülüp Ka’be’nin duva‐
rına asılanlara “Muallakāt‐ı Seb’a “ denilirdi. İşte Araplardaki bu dil sevgisi
Kur’ân için bir hazırlık mûcizesidir. Zira ileride Arap dilinde Kur’ân indiri‐
1

Seyyid Şerîf el‐Cürcânî Ta῾rifât, s. 9.
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lecektir. Bu Kur’ân’a muhatap olan Arapların onu anlaması gerekiyordu.
Kur’ân indirilmeye başladığı andan itibaren Araplar Kur’ân’ı gayet iyi anlı‐
yorlardı. İlk Müslümanların çoğu, inen âyetleri duyunca hemen iman etmiş‐
lerdir.
2. Araplar Arasında Bir Peygamber Geleceğine Dair Kanaat
Hicaz bölgesinde yaşayan Yahûdîler, Hıristiyanlar, Hanifler, Dehriler ve
Putperestler arasında yaygın kanaat, bir peygamber geleceğine dair düşünce
ve inançtı. Âhir zaman peygamberi peygamberliğini ilân edince fazla yadır‐
ganmadı ve bazı kimseler kendi hür iradeleri ile Müslüman oldular. Bu da
bir hazırlık mûcizesidir.
3. Âhir Zaman Peygamberi’nin Taşıdığı Alametler
Hz. Muhammed, peygamberlik kendisine gelmeden önce onun pey‐
gamber olacağına işaret eden pek çok olay vardı. Meselâ, onun soyunda
görülen fevkalâdelikler. Bunlardan birincisi Kusay’ın teşkil ettiği Mekke
şehir devletidir. İlk hazırlık mûcizesi olan bu sistem, Hz. Muhammed için
devlet idaresinde bir örnek teşkil etmiştir. Bilindiği üzere Hz. Muhammed
devlet işlerinde devamlı olarak ashabıyla istişare etmiş, Kur’ân’da da “Müs‐
lümanların idaresi, kendi aralarında oluşturacakları şura ile yürütülür” de‐
nilmiştir.
4. Kusay’dan Sonra Kureyş Kabilesinin Riyâsetinin Hâşim Oğulla‐
rında Bulunması:
Peygamberimizin babadan ve sonra da anneden yetim olarak büyümesi,
Peygamberin iki omuzu arasında bulunan peygamberlik mührü, gençliğin‐
de Muhammedü’l‐Emin olarak tanınması bunların hepsi onun peygamber
olacağına dair birer hazırlık mûcizedir.
5 . İslâm’a Davet
Peygamberlik vazifesi geldikten sora Peygamberimizin takip ettiği da‐
vet sistemi, Nahl sûresinin 125. âyetinde ifade edildiği vechile, tamamen
barışa ve hoşgörüye dayalıdır. Âyette şöyle denilmiştir: “Rasûlüm! Rabbinin
yoluna insanları hikmet ve güzel öğütle çağır. Şayet tartışman gerekirse onlarla en
güzel şekilde tartış. Zira Allah, yoldan sapanları da hak yolda gidenleri de çok iyi
bilir.”

HZ. MUHAMMED’İN (s.a.v.) SOYU ve HÂŞİMOĞULLARI

125

Buraya kadar anlatılanlardan ortaya çıkan netice: Bütün peygamberle‐
rin hayatı oldukça enteresan ve ilgi çekicidir. Peygamberin sadece kendi
şahsı değil, ailesinde, soyunda ve çevresinde de ilginç olaylar cereyan eder.
İşte bunların hepsi birer mûcizedir. Peygamberlik öncesinde ailesi, soyu ve
çevresindeki fevkalâde olaylara hazırlık mûcizesi anlamında irhasat tabir
edilir. Meselâ, Hz. İbrahim mağarada doğuyor ve O’nu annesi yetiştiriyor.
Hz. Mûsâ doğduktan sonra Nil Nehri’ne bırakılıyor. Hz. İsâ, babasız doğu‐
yor. Hz. Muhammed(s.a.v.) hem anadan hem de babadan yetim kalıyor.
Daha önceki peygamberlerin hayatlarında da buna benzer ilginç şeyler var‐
dır. Bütün peygamberler ana‐babalarının himayesinde değil, Allah’ın riâyet i
altında yetişmişlerdir.

3. TEBLİĞ
PEYGAMBERLİĞİNDEN ÖNCE HZ. MUHAMMED (s.a.v.)
Casim AVCI♦

Hz. Muhammed (s.a.v.) Yüce Allah tarafından “âlemlere rahmet” ve
“son peygamber” olarak gönderilmiş, Kur’ân‐ı Kerim’de onun insanlığa “en
güzel örnek” olduğu ifade edilmiştir. Öte yandan onun bir “beşer” olduğu
da vurgulanmıştır. Dolayısıyla o, hem dünya hayatının şartlarına tabi bir
beşer hem de ilahî vahye muhatap olan bir peygamberdir. O, sadece bir
peygamber olarak ilahî mesajı aktarmakla kalmamış, aynı zamanda bir fert,
bir aile reisi, bir eğitimci, bir devlet başkanı, bir hâkim ve bir kumandan
olarak bu mesajı hayatına yansıtmış ve örnek bir kişilik sergilemiştir. Sahip
olduğu üstün özellikleri sebebiyledir ki, Hz. Peygamber, on beş asır boyunca
bütün Müslümanların gönlünde taht kurmuştur. O sadece Müslümanlar için
değil, tarihin akışını değiştiren bir insan olarak da dünya tarihi açısından
önemlidir: VII. yüzyıldan itibaren Asya, Afrika ve Avrupa’nın önemli bir
kısmına yayılarak edebiyattan mimariye, siyasetten ekonomiye, hukuktan
felsefeye kalıcı izler bırakan İslâm kültür ve medenîyeti temelde Kur’ân’ın
ışığında ve onun etrafında şekillenmiştir. Bundan dolayıdır ki, Müslüman
olmayanlar da ona bir şekilde ilgi duymuş ve gerek Doğu’da gerekse Batı’da
hakkında en çok eser yazılan şahısların başında yer almıştır.
Hz. Peygamber’in risâlet öncesi hayatı, onun peygamberlik dönemini,
tebliğ metodunu ve faaliyetlerini anlamak bakımından özel bir önem taşı‐
maktadır. Rasûlüllah’ın dinî, ekonomik ve sosyo‐kültürel açıdan nasıl bir

♦

Yard. Doç. Dr., İSAM (İslâm Araştırmaları Merkezi)
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çevrede doğup büyüdüğü ve böyle bir toplumda peygamber olmadan önce
nasıl bir hayat yaşadığı bilinmeden vahiy sonrası dönemi doğru anlamak
mümkün değildir. Hz. Peygamber’in altmış üç yıllık hayatına bir bütün
olarak bakıldığında 40 yılının peygamberlik öncesine ait olduğu görülür ki,
bu da ömrünün yaklaşık üçte ikisine karşılık gelmektedir. Rasûlüllah’ın
(s.a.v.) doğumu, çocukluğu, gençliği, ticarî faaliyetleri, Hz. Hatice ile evliliği,
çocuklarının dünyaya gelip büyümeleri ve Kâ’be hakemliği bu dönemde
gerçekleşmiştir. Daha önemlisi o bu dönemde ilahî bir yolla peygamberliğin
ağır yükünü taşıyabilecek şekilde hazırlanmış ve toplumun bu mesaja kulak
vermesini kolaylaştıracak güvenilir kişiliği bu dönemde oluşmuştur. Nite‐
kim onun bu dönemde Mekke toplumundaki adı “Muhammedü’l‐Emîn”dir.
Hz. Muhammed’in doğumundan peygamberliğine kadar kırk yılını geçirdi‐
ği Câhiliyye toplumunda nasıl bir kişilik sergilediğini kavramak bütün Müs‐
lümanlar için önemli olduğu gibi, peygamberlik sonrası hayatını değerlendi‐
rebilmek açısından da gereklidir.
Hz. Peygamber Arap Yarımadası’nın batısındaki Hicaz bölgesinde yer
alan Mekke şehrinde genel kabul gören kanaate göre Fil Vak‘ası’ndan 50‐55
gün sonra Rebîü’l‐evvel ayında Pazartesi günü dünyaya gelmiştir. Farklı
hesaplamalara göre Hz. Peygamber’in doğum tarihi 20 Nisan (9 Rebîü’l‐
evvel) 571 veya 17 Haziran (12 Rebîü’l‐evvel) 569 Pazartesi şeklinde belir‐
lenmektedir.1
Hz. Muhammed’in babası, Kureyş’in Benî Hâşim kolundan Abdullah b.
Abdülmuttalib, annesi ise Kureyş kabilesinin Benî Zühre koluna mensup
Vehb b. Abdümenâf’ın kızı Âmine’dir. Hz. Peygamber onların evliliklerin‐
den dünyaya gelen tek çocuklarıdır.

1

Muhammed Hamidullah, İslâm Peygamberi (Çev. Salih Tuğ), İstanbul 2003, II, 784‐793;
1171‐1191; Kasım Şulul, Hz. Peygamber Devri Kronolojisi, İstanbul 2003, s. 100‐103, 455‐
463. Mustafa Fayda “Muhammed‐Hayatı‐”, TDV İslâm Ansiklopedisi (DİA), XXX, 408‐
409. Hz. Peygamber’in risâlet öncesi hayatı hakkında geniş bilgi için bk. M. Asım Köksal,
İslâm Tarihi: Hazret‐i Muhammed Aleyhisselâm ve Ataları, I‐II, İstanbul 1987; Gülgün
Uyar, Hz. Muhammed’in Risâlet Öncesi Hayatına Dair Bazı Rivâyet Farklarının Tesbiti,
basılmamış yüksek lisans tezi, Marmara Üniversitesi Sosyal Bililmler Enstitüsü, İstanbul
1993; Casim Avcı, Muhammedü’l‐Emin: Hz. Muhammed’in Peygamberlik Öncesi Hayatı,
İstanbul 2008.
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Hz. Peygamber’in babası Abdullah akranları arasında çok beğenilen
yakışıklı bir gençti. Yüzünde diğer gençlerde bulunmayan bir güzellik ve
parlaklık vardı. Bunun Hz. Peygamber’e ait “nübüvvet nûru” (peygamberlik
nuru, Nûr‐i Muhammedî) olduğu kabul edilir. Rivâyete göre Abdullah’ın
babası (Hz. Peygamber’in dedesi) Abdülmuttalib Zemzem Kuyusu’nu yeni‐
den ortaya çıkarıp onardığı sırada Kureyş’in bazı ileri gelenleri onu alaya
alıp küçük düşürmek istemişlerdi. O sırada Hâris’ten başka oğlu olmayan
Abdülmuttalib onlara karşı savunmasız bir durumda olduğundan on oğlu
olursa birini kurban edeceğine dair adakta bulunmuştu. Bir süre sonra duâsı
gerçekleşip on oğlu dünyaya geldiğinde gördüğü bir rüyada kendisine ada‐
ğı hatırlatılmış, o da oğullarından hangisini kurban edeceğini belirlemek için
kuraya başvurmuştu. Kura o sırada en küçük oğlu olan Abdullah’a çıkınca
onu kurban etmeye karar vermiş, ancak buna başta kızları olmak üzere pek
çok kimse karşı çıkmıştı. Adağını yerine getirebilmek için bir çözüm arayan
Abdülmuttalib kendisine yapılan bir tavsiye doğrultusunda Abdullah ile o
günkü örfe göre diyet olarak kabul edilen on deve arasında kura çektirmiş,
fakat kura yine Abdullah’a çıkmıştı. Abdülmuttalib deve sayısını onar onar
artırarak kuraya devam etmiş, sayı yüze ulaşınca kuranın develere çıkması
üzerine 100 deve kurban etmişti. Böylece çok sevdiği oğlu Abdullah’ı da
kurtarmıştı. Bundan dolayı Hz. Peygamber, hem babası Abdullah’ın hem de
büyük atası Hz. İbrahim’in oğlu Hz. İsmâil’in kurban edilmekten kurtulmuş
olduğunu kastederek, “Ben iki kurbanlığın oğluyum” demiştir.2
Abdullah gençlik çağına ulaştığında kendisine gelen birçok evlilik tekli‐
fini kabul etmemiş, nihayet babasının teşebbüsüyle Vehb’in kızı Âmine ile
evlenmiştir. Abdullah’ın bu sırada on sekiz yaşında olduğu anlaşılmaktadır.
Abdullah ticaret için gittiği Suriye’den dönerken Yesrib’e (Medine) uğramış
ve orada babasının dayıları olan Adî b. Neccâr oğullarını ziyaret etmişti.
Ancak bu sırada hastalanıp akrabalarının yanında bir ay kadar hasta yattık‐
tan sonra vefat etmiş ve Medine’de defnedilmiştir. Bu sebeple Hz. Peygam‐
ber yetim olarak dünyaya gelmiştir. İslâm âlimlerinin büyük çoğunluğu

2

Hâkim en‐Nîsâbûrî, el‐Müstedrek, Haydârâbâd 1334, II, 604. Ayrıca bk. Bekir Topaloğlu,
“Abdullah”, DİA, I, 75.
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oğlunun peygamberliğine yetişemeyen Abdullah’ın âhirette azap görmeyip
kurtuluşa ereceği kanaatindedir.3
Hz. Peygamber’in annesi Âmine Kureyş kızları arasında iyi bir yere sa‐
hipti. Babası Vehb de Zühre oğullarının ileri gelenlerinden biriydi. Abdül‐
muttalib, oğlu Abdullah’ı yanına alarak Âmine’yi babasından veya diğer bir
rivâyete göre amcası Vüheyb’den istemiş, olumlu cevap verilmesi üzerine
evlilikleri gerçekleşmiştir. Zamanın âdetleri doğrultusunda evliliğin ilk üç
günü Âmine’nin evinde geçmiştir. Bu evlilikten sonra Abdullah’ın alnındaki
peygamberlik nûrunun Âmine’ye intikal ettiği kabul edilir. İslâm kaynakla‐
rında Hz. Muhammed’in ana rahmine intikalinden doğumuna kadar geçen
zaman içinde bazı olağanüstü olayların meydana geldiğine dair rivâyetler
yer almaktadır. Rivâyete göre Âmine Hz. Peygamber’e hamile olduğu sırada
bir rüya görmüş, rüyada kendisine önemli bir kişiye hamile olduğuna işaret
edilerek doğacak çocuğa Muhammed veya Ahmed adını vermesi söylenmiş‐
tir.4 Âmine’nin doğum sancısı çekmediği de bu rivâyetler arasındadır. Yine
meşhur rivâyete göre Hz. Peygamber sünnetli olarak doğmuştu. Ayrıca
melekler tarafından yıkanmış ve sırtına peygamberlik mührü vurulmuştu.
Dedesi Abdülmuttalib torununun dünyaya geldiği müjdesini alınca onun
şerefine bir ziyafet vermiş, ziyafette ona Muhammed adını koymuş, Allah’ın
ve insanların onu hayırla anması için bu ismi verdiğini söylemiştir.
Çocukluğu ve Gençliği
Hz. Peygamber doğumunun ardından bir süre annesi Âmine’nin ya‐
nında kalmış, daha sonra âdet olduğu üzere süt annesine verilmiştir. Çocuk‐
ların süt annesine verilmesinde temel sebep çocukların şehir yerine daha
sağlıklı olan çöl havasında büyümelerini sağlamak, ayrıca konuşma çağında
fasih Arapça öğrenmelerine imkân vermekti. Hz. Peygamber de bu geleneğe
uyularak Hevâzin kabilesinin Sa‘d b. Bekir koluna mensup Halîme bint Ebû
Züeyb’e verildi. Halîme, sütanneliği yaparak geçimini sağlayan diğer bedevî

3

Abdullah için bk. Bekir Topaloğlu, “Abdullah”, DİA, I, 75‐76.

4

İbn Hişâm, es‐Sîretü’n‐Nebeviyye (nşr. Mustafa es‐Sekâ v. dğr.), Kahire 1375/1955, I‐II,
157‐158; İbn Sa‘d, et‐Tabakâtü’l‐kübrâ (nşr. İhsan Abbas), Beyrut 1388/1968, I, 98‐99;
Ahmed b. Hanbel, Müsned, Kahire 1313, IV, 127, 128.
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kadınlarla ve kocası ile birlikte bir kıtlık yılında Mekke’ye gitmiş, ancak
genellikle tercih edildiği üzere zengin bir aile çocuğu bulamamıştı. Hz. Mu‐
hammed’in yetim olduğunu öğrenince de onu almakta tereddüt göstermiş,
bununla birlikte Mekke’den boş dönmemek için sütanneliği yapmak üzere
yanında götürmeye razı olmuştu. Hz. Muhammed iki yıl sonra sütannesi
Halîme tarafından Mekke’ye getirilmiş, ancak Âmine, çöl havasının çocuğu‐
na yaradığını gördüğü, bazı rivâyetlere göre ise o sıralarda Mekke’de veba
salgını bulunduğu için onun bir müddet daha Halîme’nin yanında kalmasını
istemişti. Hz. Muhammed dört veya beş yaşına kadar sütannesinin yanında
kaldıktan sonra Mekke’ye getirilerek annesine teslim edildi. Hz. Peygam‐
ber’in sütbabası Hâris b. Abdüluzza, sütkardeşleri de Abdullah, Üneyse ve
Şeymâ idi. Rivâyete göre Halîme ve Hâris, Muhammed’i yanlarına aldıktan
sonra bolluk ve berekete kavuştular; deve ve koyunları eskisinden çok daha
fazla süt vermeye başladı. Ayrıca sütannesinin yanında bulunduğu dönem‐
de “şakk‐ı sadr” adı verilen hadisenin vukû bulduğu kaynaklarda zikredil‐
mektedir. Buna göre iki melek gelip Hz. Muhammed’in göğsünü yarmış,
kalbini çıkararak kötülüklerden arındırmış, semâvî bir suyla yıkadıktan
sonra yerine yerleştirmiştir. Bu olaydan haberdar olan Halîme ve Hâris’in
baştan beri birçok olağanüstü yönüne şahid oldukları Hz. Muhammed hak‐
kında, olup biteni izah edememekten kaynaklanan bir endişe yaşadıkları ve
çocuğu ailesine iade etmenin daha doğru olacağını düşünmeye başladıkları
nakledilmektedir.5
Hz. Peygamber altı yaşına geldiğinde annesi Âmine onu câriyesi Ümm‐i
Eymen’le birlikte yanına alarak Yesrib’e (Medine) götürdü. Burada hem
Abdullah’ın mezarını hem de Abdülmuttalib’in annesi dolayısıyla ailenin
dayıları sayılan Benî Neccâr mensuplarını ziyaret ettiler. Âmine, Mekke’ye
dönerken Medine’ye yaklaşık 190 km. mesafede bulunan Ebvâ’da hastalandı
ve genç yaşta vefat etti. Âmine’nin ölümünden önce küçük yavrusuna baka‐
rak şöyle söylediği anlatılır: “Her yaşayan ölür. Her yeni eskir. Her çok azalır.
Her büyük yok olur. Şüphesiz ben de öleceğim, ama devamlı anılacağım. Çünkü
dünyaya oğlumu hayırlı bir gelecek olarak bırakıyorum”. Annesinin ölümüyle

5

İbn Hişâm, I‐II, 163‐164; Köksal, II, 29‐30; Avcı, s. 79‐82.

132

VAHYİN NÜZÛLÜNÜN 1400. YILINDA HZ. MUHAMMED (S.A.V.)

öksüz kalan Hz. Peygamber Ümm‐i Eymen tarafından Mekke’ye getirilip
dedesi Abdülmuttalib’e teslim edildi. Hz. Peygamber daha sonra hicretin
altıncı yılında (milâdî 628) Ebvâ’ya uğrayıp annesinin mezarını ziyaret et‐
miştir. Kabri eliyle düzelten Hz. Peygamber bu arada annesinin şefkat ve
merhametini hatırlayarak göz yaşı dökmüştür. Onun bu tutumundan etkile‐
nen sahabîler de göz yaşlarını tutamayıp onunla birlikte ağlamışlardır.6
Abdülmuttalib, çok sevdiği ve genç yaşta kaybettiği oğlu Abdullah’ın
değerli hâtırası olan torunu Hz. Muhammed’e büyük özen gösteriyordu.
Sofraya onunla birlikte oturup yemek yiyor; onu zaman zaman Kâ’be duva‐
rının gölgesindeki minderine oturtuyor; Dârünnedve’deki toplantılara baş‐
kanlık ederken yanına alıyor; bütün davranışlarıyla ona baba şefkatı ve sev‐
gisinin eksikliğini hissettirmemeye çalışıyordu. Yaşı seksenin üzerinde olan
Abdülmuttalib o sırada sekiz yaşındaki torunu Muhammed’in bakım ve
himayesini amcası Ebû Tâlib’e verdikten kısa bir süre sonra vefat etti. Ebû
Tâlib Hz. Peygamber’in babası Abdullah’ın anne‐baba bir kardeşi idi. Ebû
Tâlib, yeğenini çocuklarından fazla sevdi, onun uğurlu olduğuna inandı ve
iyi yetişmesi için gayret sarfetti. Çıktığı bazı seyahatlerde onu da yanına
alırdı. Nitekim Hz. Muhammed’in dokuz (veya on iki) yaşında bulunduğu
sırada amcası ticaret amacıyla Suriye’ye gitmeye karar verdiğinde o da am‐
casıyla birlikte gitmek istedi. Yeğeninin bu konudaki ısrarını gören Ebû
Tâlib onu da yanına aldı. Kervan Suriye topraklarındaki Busrâ’da konakladı.
Burada bir manastırda yaşayan Bahîra adlı rahip kafileyi yemeğe davet etti.
Bahîra Ebû Tâlib’e, Muhammed’in İncil’de gönderileceği vaad edilen pey‐
gamber olduğunu söyledikten sonra başına gelebilecek bazı tehlikelere dik‐
kat çekmiş ve onu iyi korumasını tavsiye etmiştir. Ebû Tâlib bunun üzerine
seyahatini yarıda kesip Mekke’ye dönmüştür.7
Hz. Muhammed’in on yaşlarında iken kalabalık bir aileye sahip bulu‐
nan amcası Ebû Tâlib’e yardımcı olmak amacıyla bir süre çobanlık yaptığı
bilinmektedir. Peygamberliği döneminde o, bu hatırasına atıfla “Hiçbir pey‐

6

İbn Sa‘d, I, 116‐117.

7

İbn Hişâm, I‐II, 180‐181; İbn Sa‘d, I, 120‐121, 153‐155; Hüseyin Algül, İslâm Tarihi, İstanbul
1986, I, 157‐163.
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gamber yoktur ki, koyun gütmüş olmasın” buyurmuştur. Etrafında bulunan
sahabîlerin “Siz de mi koyun güttünüz yâ Rasûlüllah?” şeklindeki sorusu
üzerine “Evet. Ben de Mekkeliler’in koyunlarını güttüm” cevabını vermiş‐
tir.8
Ebû Tâlib’in hanımı Fâtıma bint Esed Hz. Muhammed’e kendi çocukla‐
rından daha fazla ilgi gösterdi. Hz. Peygamber de büyüdüğünde yengesinin
iyiliklerini hiçbir zaman unutmadı. Onu Medine’deki evinde ziyaret eder,
zaman zaman orada öğle uykusuna yatardı. Yengesi vefat ettiğinde çok ü‐
zülmüş, gömleğini ona kefen yapmış, cenaze namazını da kendisi kıldırmış‐
tır. Ölümünden duyduğu üzüntüyü etrafındakilere anlatırken şöyle diyerek
vefa duygusunu göstermiştir: “Ben onun himayesine muhtaç öksüz bir ço‐
cuktum. O kendi çocukları aç olduğu hâlde beni doyururdu. Kendi çocukla‐
rını bırakır benim saçlarımı tarardı. O benim annem gibiydi”.9 Ebû Tâlib
peygamberliğinden sonra da yeğeninin yanında yer aldı ve onun İslâm’ı
kabul etmesi için yaptığı ısrarlı tekliflerini cevapsız bırakmakla birlikte ken‐
disini korumak için elinden geleni yapmaya çalıştı.
Câhiliyye döneminde Arap kabileleri arasında çeşitli sebeplerle sık sık
savaşların çıktığı bilinmektedir. Öyle ki, kan dökmenin yasak olduğu haram
aylarda (zilkade, zilhicce, muharrem, receb) bile savaşların yapıldığı olurdu.
Haram aylarda cereyan ettiği için bu savaşlara Ficâr savaşı adı verilirdi. Hz.
Peygamber de gençliğinde böyle bir savaşa katılmak durumunda kalmıştı.
Onun müttefik Kureyş‐Kinâne ve Kays‐Aylân kabileleri arasında çıkan şid‐
detli savaşa amcalarıyla birlikte katıldığı, ancak fiilen savaşmayıp amcaları‐
na ait eşyaları koruduğu, ayrıca gelen okları da kalkanla karşılayıp toplamak
sûretiyle amcalarına verdiği bu konudaki farklı rivâyetler içinde tercih edi‐
len bir görüştür. Bu sırada yaşının on dört, on beş, on yedi veya yirmi oldu‐
ğu zikredilmektedir.10

8

İbn Sa‘d, I, 125‐126.

9

Süheylî, er‐Ravzu’l‐ünüf (nşr. Abdurrahman el‐Vekîl), Kahire 1387/1967, I, 112;
Hamidullah, İslâm Peygamberi, I, 46.

10

İbn Hişâm, I‐II, 184‐187; İbn Sa‘d, I, 128; Hüseyin Algül, “Ficâr”, DİA, XIII, 52.
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Hz. Muhammed yirmi yaşında olduğu sırada Hilfü’l‐fudûl adı verilen
antlaşma için yapılan toplantıya katıldı. Toplantı Mekke’ye hac ve ticaret
için gelen zayıf ve güçsüz kimselere yapılan haksızlıklar, ayrıca sık sık orta‐
ya çıkan kabileler arası savaşlar karşısında Hz. Peygamber’in amcası Zübeyr
b. Abdülmuttalib’in girişimiyle Mekke’nin en zengin, yaşlı ve nüfuzlu kabile
reisi durumundaki Abdullah b. Cüd‘ân et‐Teymî’nin başkanlığında yapıldı.
“Erdemli insanların yemini” anlamına gelen bu hareket içinde yer alanlar,
yerli veya yabancı olsun haksızlığa uğrayan herkesi koruyacaklarına, hakkı
verilinceye kadar tek bir el gibi hareket edeceklerine ve birbirlerine maddî
yardımda bulunacaklarına yemin etmişlerdi. Rasûl‐i Ekrem peygamberli‐
ğinden sonra da bu ittifaktan övgüyle bahsetmiş ve şöyle demiştir: “Ben
Abdullah b. Cüd‘ân’ın evinde yapılan antlaşmaya katılmıştım ki, bunu gü‐
zel ve kızıl develere değişmem. Bugün de böyle bir antlaşmaya çağrılsam
tereddüt etmeden giderim”.11 Hz. Peygamber bu cemiyet mensupları ile
birlikte veya tek başına Mekke’de birçok haksızlığın önüne geçmiştir.12
Hz. Muhammed Mekke’deki birçok Kureyşli gibi ticaret ile meşgul ol‐
muştur. Kumaş ve tahıl ticaretiyle uğraşan Ebû Tâlib’e yardım etmek sûre‐
tiyle ticaret hayatına başlayan Hz. Muhammed amcasının yaşlandığı yıllar‐
da kendisi ticarete devam etti. Bu dönemde Hz. Muhammed’in çeşitli yerle‐
re ticaret amacıyla seyahat ettiği bilinmektedir. Ergenlik çağında Hubâşe
panayırına, bir veya iki defa Yemen’e, ayrıca Doğu Arabistan’daki Muşak‐
kar ve Debâ panayırlarına, hatta Habeşistan’a gittiği tesbit edilmektedir. Bu
seyahatler sebebiyle bir taraftan ticarî hayatın gereklerini öğrenirken, diğer
taraftan Arabistan’ın muhtelif yerlerinde yaşayan insanları yakından tanı‐
ma, onların dil ve lehçelerini, dinî, siyasî ve sosyal durumlarını öğrenme
imkânını elde ediyordu. Kaynakların ittifakıyla Câhiliyye döneminin yaygın
kötülüklerinin hiçbirine bulaşmaksızın temiz bir hayat yaşayan ve yirmi beş
yaşlarına gelen Hz. Muhammed çevresinde iffeti, mertliği, merhameti ve
hak severliğinin yanı sıra ticaret hayatında da doğruluğu ve güvenilirliği
sebebiyle “Muhammedü’l‐emîn” veya sadece “el‐Emîn” unvanıyla bilin‐
mekteydi.13

11

İbn Hişâm, I‐II, 134

12

Bazı örnekler için bk. Muhammed Hamidullah, “Hilfü’l‐Fudûl”, DİA, XVIII, 31‐32.

13

Ahmed b. Hanbel, III, 425; Hamidullah, I, 56‐57.
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Hz. Hatice İle Evlenmesi
Hz. Hatice, Kureyş’in ileri gelenlerinden Huveylid b. Esed’in kızı olup
soyu dedelerinden Kusay’da Hz. Peygamber’in nesebi ile birleşir. Hz. Pey‐
gamber’den önce iki defa evlilik yapmış olan Hz. Hatice soylu, güzel ve
zengin bir hanımdı. İkinci kocasının ölümünden sonra Kureyş’in ileri gelen‐
lerinden evlilik teklifleri almakla birlikte olumlu cevap vermemekteydi.
Güvenilir bulduğu kimselerle ticaret yaparak yaşamını sürdüren Hatice, bu
sıralarda bir tavsiye üzerine çevresinde üstün ahlâk sahibi ve güvenilir bir
genç olarak tanınan Hz. Muhammed’le ortaklık antlaşması yaptı ve kölesi
Meysere ile birlikte ticaret için Suriye’ye gitmesini istedi. Hz. Muhammed’in
bu yolculuğu ticarî açıdan oldukça başarılı geçti. Bu sonuçtan memnun ka‐
lan Hz. Hatice Hz. Peygamber’in dürüst ve doğru sözlü olduğunu gördü.
Meysere’nin Hz. Muhammed’in ahlâkı ve davranışları hakkında hayranlık
uyandıran övgü dolu sözlerini de dinleyen Hatice, Hz. Muhammed’e daha
çok güven duydu ve ona karşı takdir hisleri gün geçtikçe arttı. Rivâyete göre
bir süre sonra da bizzat kendisi veya Nefîse bint Ümeyye (Münye) adlı bir
kadın aracılığıyla Hz. Muhammed’e evlilik teklifinde bulundu. Beklemediği
bir durumla karşılaşan Hz. Muhammed biraz düşündükten sonra teklifi
kabul etti. Ebû Tâlib ve diğer amcaları, babası vefat etmiş olduğu için Hati‐
ce’yi amcası Amr b. Esed’den istediler. Cevabın olumlu olması üzerine de
evlilik gerçekleşti. Hz. Muhammed Ebû Tâlib’in evinden Hz. Hatice’nin
evine taşındı; böylece mutlu yuva kurulmuş oldu. Bu sırada Hz. Peygam‐
ber’in yirmi beş, Hatice’nin de kırk yaşında olduğu kaydedilmektedir. Hati‐
ce’nin daha küçük yaşlarda olduğuna dair rivâyetler de vardır. Hz. Pey‐
gamber ve Hz. Hatice’nin bu evliliğinden Kâsım, Zeynep, Rukıyye, Ümmü
Külsûm, Fâtıma, Abdullah (Tayyib) ve Tâhir adlı çocukları dünyaya geldi.
Abdullah ve Tâhir peygamberlikten önce vefat etti. Bazan Tayyib ve Tâhir
iki ayrı çocuk olarak zikredilmekle birlikte bunların Abdullah’ın lakabı ol‐
duğu da kaydedilmektedir. Hz. Peygamber’in en küçük kızı Fâtıma dışın‐
daki çocukları kendisinden önce vefat etmiş, Hz. Fâtıma ise babasının vefa‐
tından sonra altı ay kadar daha yaşamıştır. Hz. Peygamber, ilk oğlu Kâsım
dolayısıyla “Ebü’l‐Kâsım” künyesini almıştır. Hz. Hatice ile evliliği sırasında
Hz. Peygamber’in ailesine iki kişi daha katılmıştır. Bunlardan biri Hz. Hati‐
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ce’nin kendisine hediye ettiği ve onun da hürriyetine kavuşturup evlâtlık
edindiği Zeyd b. Hârise’dir. Diğeri ise Mekke’de ortaya çıkan kıtlık yüzün‐
den maddî sıkıntı ile karşılaşan amcası Ebû Tâlib’e destek olmak üzere ya‐
nına aldığı ve o sıralarda beş yaşında olduğu rivâyet edilen Ali b. Ebû
Tâlib’dir. Hz. Peygamber daha sonra kızı Fâtıma’yı Hz. Ali ile evlendirmiş
ve soyu bu evlilikten doğan, çok sevdiği torunları Hz. Hasan ve Hz. Hüse‐
yin ile devam etmiştir.14
Hz. Hatice yirmi beş yıla yakın bir süre evli kaldığı Hz. Peygamber’e
her zaman maddî ve manevî açıdan destek oldu. Hz. Peygamber’e ilk ina‐
nan kimse Hz. Hatice olup en sıkıntılı zamanlarda onun yanında yer aldı.
Hz. Peygamber’in ilk eşi ve İbrahim dışındaki çocuklarının annesidir. Hz.
Peygamber onun iyiliklerini ve vefasını hiçbir zaman unutmadı. Bilindiği
gibi Hz. Peygamber onun sağlığında başka bir kadınla evlenmemiş, onun
vefatından bir süre sonra da çeşitli sebeplere dayalı olarak evlilikler yapmış‐
tır. Hz. Hatice’yi her zaman hayırla yâd eden Hz. Peygamber bir defasında
şöyle demiştir: “Allah bana ondan daha hayırlısını vermemiştir: Herkes
benim peygamberliğimi inkâr ederken, o bana inandı. Herkes beni yalanlar‐
ken o tasdik etti. İnsanlar mallarını esirgerken o malıyla bana destek oldu.
Allah bana ondan çocuklar nasib etti”.15
Kâ’be Hakemliği
Hz. Muhammed’in otuz beş yaşlarında iken gerçekleştirilen Kâ’be tami‐
ri sırasında Kureyşliler arasında yaptığı hakemlik önemli bir mahiyet taşı‐
maktadır. Milâdî 605 yılında Kureyşliler, yangın ve sel baskınlarından zarar
gördüğü için Kâ’be’yi yeniden inşâ etmek istediler. O sırada bir Bizans ge‐
misinin Cidde yakınlarındaki Şu‘aybe limanında karaya oturduğu haberi
Mekke’ye ulaştı. Rivâyete göre gemi Habeşistan’daki bir kilise tamirinde
kullanılmak üzere mermer, kereste ve demir yüklü olup Bizans İmparatoru‐
nun emriyle Mısır’dan gönderilmişti. Velîd b. Mugîre ve arkadaşları
Şu‘aybe’ye giderek geminin kerestelerini satın aldıkları gibi gemide bulunan
marangoz ve inşaat ustası Bâkûm er‐Rûmî’yi de Kâ’be’nin tamiri için Mek‐
ke’ye davet ettiler. Hz. Peygamber’in de amcası Abbas’la birlikte taş taşıyıp
14

İbn Hişâm, I‐II, 187‐192; İbn Sa‘d, I, 131‐134; Avcı, s. 113‐122.

15

Ahmed b. Hanbel, VI, 117‐118.
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yardımcı olduğu tamir sırasında Kâ’be yeniden inşâ edildi, ancak Hacerü’l‐
esved’in yerine yerleştirilmesi hususunda anlaşmazlık çıktı. Bu şerefli görevi
hiçbir kabile başkasına bırakmak istemedi, hatta bu yüzden savaşmayı bile
göze alanlar oldu. Nihayet Kureyş’in ileri gelenlerinden Ebû Ümeyye b.
Mugîre, “Benî Şeybe kapısından Kâ’be’ye ilk giren kimsenin vereceği karara
uyulmasını” teklif etti; Kureyşliler bu teklifi benimseyip beklemeye başladı‐
lar. Kapıdan Hz. Muhammed’in girdiği görülünce orada bulunanlar “İşte el‐
Emîn, işte Muhammed geldi!” diyerek memnuniyetlerini ifade ettiler. Hz.
Peygamber, bir örtü getirterek Hacerü’l‐esved’i onun üzerine koydu, bütün
kabile reislerinin iştirakiyle örtüyü kaldırdı, konulacağı hizaya gelince de
taşı kendi elleriyle alıp yerine yerleştirdi. Böylece Kureyşliler arasında çık‐
mak üzere olan bir çatışmanın da önüne geçilmiş oldu.16
Kâ’be’nin tamiri ve Hacerü’l‐esved’in yerine konulmasından sonra o‐
nun, Allah hakkında düşünmeye, O’na nasıl iman ve ibadet edileceğini araş‐
tırmaya daha fazla yöneldiği fark edilmekteydi. Mekkeliler’in ve diğer bir‐
çok Arap kabilesinin putlarına hiç ilgi göstermeyen Hz. Muhammed, aklı ve
hisleriyle putlara tapmanın faydasızlığı sonucuna ulaşmıştı. Belki de tek
tanrı inancına dayalı Hz. İbrâhim’in dini üzere olmaya çalışan az sayıdaki
Hanîfler gibi düşünüyordu. Ancak neyi ve nasıl yapacağını bilememenin
ıstırabını yaşarken inzivaya çekilmekten hoşlanmaya başladı ve risâletinin
birkaç yıl öncesinden itibaren her ramazan ayında, dedesi Abdülmuttalib ve
diğer bazı Kureyşliler’in yaptığı gibi, Hira dağındaki mağarada münzevi bir
hayat yaşamaya başladı. Yiyeceği tükenince şehre iniyor, fakirlere yardımda
bulunuyor, Kâ’be’yi tavaf ediyor ve evden yiyecek alarak tekrar mağaraya
dönüyordu. Zaman zaman Hatice’yi de yanına alıyordu.17 Hz. Âişe’nin rivâ‐
yetine göre Rasûlüllah bu dönemde bir ara “sâdık (doğru) rüyalar” görmeye
başlamış, altı ay devam eden bu süreçte gördüğü rüyalar aynen çıkmıştır.18
Kaynaklarda ayrıca Hz. Peygamber’in bu dönemde kendisini “Esselâmü
aleyke yâ Rasûlallâh=Sana selâm olsun ey Allah’ın elçisi” şeklinde selamla‐
yan sesler duyduğu, etrafına dönüp bakınca kimseyi göremediği için merak
içerisinde kaldığı, bu seslerin ağaçlar ve kayalıklardan geldiğine dair rivâ‐

16

İbn Hişâm, I‐II, 192‐197; İbn Sa‘d, I, 145‐148; Hamidullah, I, 68‐70; Köksal, II, 174‐184.

17

Mustafa Fayda, “Muhammed”, DİA, XXX, 410.

18

Buhârî, “Bed’u’l‐vahy”, 3, “Tefsîr”, 96/1; Müslim, “Îmân”, 160.
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yetler de yer almaktadır.19 Buraya kadar anlatılan ve bir kısmı olağanüstü
nitelik taşıyan hususlardan hareketle bu dönemin vahye hazırlık süreci ol‐
duğunu söylemek mümkündür.
Hz. Muhammed’in Hira’da bulunduğu 610 yılı Ramazan ayının son on
günü içinde muhtemelen yirmi yedinci gece, bazı rivâyetlere göre pazartesi
günü sabaha karşı Cebrâil gelerek ona Allah tarafından peygamber olarak
görevlendirildiğini haber verdi. Böylece asırlardır devam edegelen ve kıya‐
mete kadar da devam edecek olan İslâm’ın nuru Hira Dağı’nda doğmuş ve
Mekke’den etrafa yayılarak bütün insanlığı aydınlatmaya başlamıştır.
Sonuç olarak, Hz. Peygamber’in doğup büyüdüğü çevre ve onun bu
çevrede ilk vahyin gelişine kadar yaşadığı hayatı şöyle özetlemek mümkün‐
dür: Hz. Peygamber Câhiliyye toplumunda dünyaya geldi. Bu dönemde
Allah’ın birliğine dayanan tevhîd inancının yerini şirk almış, tevhidin mer‐
kezi olan Kâ’be putperestliğin merkezi hâline gelmişti. İnsanlar haklının
değil, zengin ve güçlünün yanında idi. Kabile asabiyeti, haklı veya haksız
olduğuna bakmadan kabilesini desteklemeyi gerektiriyordu. Kadınlara ikin‐
ci sınıf muamelesi yapılıyor, kız çocuğuna sahip olmak utanç vesilesi olarak
görülüyordu. Hatta bazı kabilelerde kız çocukları diri diri toprağa gömülü‐
yordu. Köle ve cariyeler efendilerinin insafına terk edilmişti. İçki, kumar,
faiz, fuhuş, yağmacılık ve çapulculuk yaygın hâle gelmişti. Kısacası toplum‐
da kötülükler hâkim olmuştu. İyilik, doğruluk, adalet ve hukuk gibi kav‐
ramlar bilinmekte ve az da olsa bu hususlara riâyet eden insanlar var olmak‐
la birlikte bu değerler toplumda etkin konumda değildi. Hz. Peygamber kırk
yaşına kadar böyle bir toplumda yaşadı. Ancak o, Câhiliyye toplumuna
hakim değerleri değil hak, hukuk, adalet, iyilik doğruluk, emanet ve emni‐
yet gibi evrensel değerleri benimsedi. Hiçbir zaman putlara tapmadı, akra‐
balık bağını zedelemedi, komşuluk haklarına riâyet etti, zalim kim olursa
olsun ona karşı durdu, zayıfları korudu, elinden ve dilinden insanlar emin
oldu, hiçbir zaman yalan söylemedi, iftira atmadı, yetim malı yemedi. Etrafı
kötülüklerin sardığı bir ortamda örnek bir insan olarak yaşadı ve tek başına
da kalsa haktan, doğruluktan ayrılmadı. Öyle ki, toplumda Muhammedü’l‐
Emin veya kısaca el‐Emîn adıyla anılmaya başladı. O’na âl ve ashâbına salât
ve selâm olsun.

19

İbn Hişâm, I‐II, 234.

4. TEBLİĞ
SON ELLİ YILDA TÜRKİYE’DE
SİYER ÇALIŞMALARI
Adnan DEMİRCAN♦

Giriş
Cumhuriyet döneminde siyer alanında dikkate değer bir literatür oluş‐
muştur. Bununla birlikte Cumhuriyet’in kuruluşundan Demokrat Parti’nin
kurulduğu (1946) yıllara kadar siyer alanındaki yayınların sayısı oldukça
azdır. 1947 yılından başlayarak yayınlarda artış olduğu görülmektedir. Si‐
yerle ilgili hazırlanan çalışmalar, ağırlıklı olarak son elli yılda telif edilmiştir.

♦

Prof. Dr., Harran Üniversitesi İlahiyat Fakültesi. ademircan@harran.edu.tr
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Bu tebliğde,** son elli yılda Türkiye’de hazırlanan kitap, makale, tebliğ
ve tezler hakkında sayısal verilerden hareketle bir tablo ortaya konmaya
çalışılacaktır. Veriler, bazı kataloglar taranmak sûretiyle elde edilmiş olup
bilimsel e‐dergilerde yayımlanan makaleler hariç, son yıllarda gittikçe yay‐
gınlık kazanan internet ortamındaki yayımlar, bu çalışma için veri kaynağı
olarak kullanılmamıştır.
Tespit ettiğimiz 1670 çalışma, sayısal veri hâline getirilerek değerlen‐
dirmeler yapılmıştır. Yayın tarihi belirtilmemiş ya da yayın tarihini tespit
edemediğimiz çalışmalar bu sayıya dâhil değildir. Ayrıca 2009‐2010 yılına
ait verilerde dikkatten kaçan bazı çalışmalar olabileceğini baştan hatırlatmak
istiyoruz.
Veriler, büyük ölçüde İslâm tarihçileri, hadisçiler, tefsirciler ve kısmen
fıkıhçılar tarafından hazırlanan çalışmalardan oluşmaktadır. Ancak Hz.
Peygamber’in hayatıyla ilgili yapılan akademik çalışmaların önemli bölümü
İslâm tarihçileri tarafından kaleme alınmıştır.
A. Çalışmaların Yıllara Göre Dağılımı
Tespit ettiğimiz çalışmaların %38’i (630) kitap, %37’si (610) makale,
%12’si (207) tebliğ, %10’u (173) Yüksek Lisans tezi, %3’ü (44) Doktora tezi‐
dir. Bundan başka Öğretim Üyeliği tezi olarak hazırlanmış; ancak YÖK’ün
kuruluşundan sonra Doktora tezi olarak kabul edilen 5 çalışma ve 1 Doçent‐
lik tezi bu dönemde hazırlanmıştır. Doktora tezleri, Yüksek Lisans tezlerinin
üçte birinden azdır.

**

Bu tebliğin hazırlanması sırasındaki katkılarından dolayı değerli meslektaşım Dr. Mah‐
mut ÖZTÜRK’e teşekkür ederim.
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Son elli yılda siyer çalışmalarındaki artışın sebepleri arasında halkın ta‐
leplerinin yanı sıra tek parti dönemindeki kısıtlamaların çok partili dönemde
azalmış olması da zikredilebilir. Çalışmaların sayısında altmışlı yıllardan
itibaren bir artış var ise de 1960 ihtilalinden sonra biraz azalma olmuştur.
Ancak bu gerileme kalıcı olmamış; takip eden yıllarda artış devam etmiştir.
Yetmişli yıllarda ideolojik çatışmaların yoğun olduğu dönemde, muhteme‐
len İslâmcılığın dünyadaki gelişimine paralel olarak fikrî kitapların yayımı‐
nın tercih edildiği söylenebilir. Doksanlı yılların sonundan başlayarak orta‐
ya çıkan birkaç yıllık düşüşün 28 Şubat süreciyle ilişkili olması muhtemeldir.
İnceleme konumuz olan dönemde İlahiyat Fakülteleri ve Yüksek İslâm
Enstitüleri ile İmam‐Hatip Liselerinin sayısının artması, hem çalışma sayısı‐
nı önemli ölçüde artırmış; hem de talebin artmasına imkân sağlamıştır. Öte
yandan hazırlanan çalışmaların içinde akademik hayatın gereği olarak hazır‐
lanan tez, makale ve tebliğ türü çalışmaların sayısını dikkate aldığımızda
özellikle YÖK döneminde ciddi bir artış olduğunu görüyoruz.
Diyanet İşleri Başkanlığı’nın 1989 yılından beri organize ettiği ve son
yıllarda yapılan bazı yeniliklerle kurumsallaştırdığı Kutlu Doğum Haftası
kutlamaları çerçevesinde Hz. Peygamber’in hayatına daha fazla dikkat çe‐
kilmesi de son yıllardaki yayın artışının sebeplerinden biridir.
Son elli yıldaki çalışmalar ele alındığında yılbaşına yaklaşık 33,4 çalışma
düşmektedir. Bu da Cumhuriyet döneminin tamamı dikkate alındığında
%50 (22) daha fazladır. Sadece kitapları dikkate aldığımızda yılbaşına 12,6
kitap düşmektedir.
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Kitap yayımı, genel tabloya uygunluk arz etmektedir. Yetmişli yıllar ile
doksanlı yılların sonunda kitap yayımında bir düşme gözlemlenmektedir.
Son elli yılda telif edilen çalışmalar içinde kitap sayısı daha çok ise de maka‐
le sayısının da kitap sayısıyla başa baş gittiği söylenebilir. Kitap sayısında
son beş yıllık dönemde gözle görülür bir artış dikkat çekmektedir.

İkibinli yıllarda makale yayımında da ciddi bir artış olmuştur. Yayımla‐
nan 610 makalenin yarısından fazlası (%56,40 [344]) son on yılda 2000‐2009
yılları arasında yayımlanmıştır. Son yıllarda görülen makale yayımındaki
artışın İlahiyat Fakültelerinde akademik ilerleme için makale yayımının şart
koşulmasıyla ilgili olması muhtemeldir. Ayrıca Kutlu Doğum etkinliklerinin
de makale yayımını teşvik edici bir etken olduğunu unutmamak gerekir.

SON ELLİ YILDA TÜRKİYE’DE SİYER ÇALIŞMALARI
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Sempozyum, panel, çalıştay ve benzeri bilimsel toplantılarda sunulan
bildirilerin sayısında son yıllarda ciddi bir artış olmuştur. Hem bu tür top‐
lantıların organize edilmesinde, hem de tebliğci olarak İlahiyat Fakültelerin‐
de görev yapan öğretim elemanlarının ciddi bir katkısı mevcuttur.
İncelediğimiz dönemde yayımlanmış 207 tebliğin 175’i (%84,5) 2000‐
2009 yılları arasında, son on yılda yayımlanmıştır.

Siyer alanındaki tezler, büyük ölçüde eski sekiz İlahiyat Fakültesinin
bağlı olduğu Üniversitelerde hazırlanmışsa da son yıllarda, daha sonra ku‐
rulan bazı Üniversitelerde de yoğun çalışmalar yapıldığı görülmektedir.
Daha önce 2003 yılına kadarki dönemi ele aldığımız bir çalışmada1 yaptığı‐
mız tespitlere göre en çok Lisansüstü tez yaptıran Enstitüler sırasıyla Anka‐
ra, Marmara, Selçuk, Uludağ, Erciyes, Ondokuz Mayıs, Dokuz Eylül ve Ata‐
türk Üniversitelerine bağlıdır.
YÖK döneminde 1993, 1995, 2000 ve 2005 yıllarında çıkarılan öğrenci af‐
larından sonra tez sayılarında artışlar gözlemlenmektedir.

1

Adnan Demircan, “İslâm Tarihi Bilim Dalında Hazırlanan Lisansüstü Tezler, Konuları ve
Tez Konusu Belirlenmesinde Karşılaşılan Bazı Sorunlar”, İSTEM, 5, 2005.

144

VAHYİN NÜZÛLÜNÜN 1400. YILINDA HZ. MUHAMMED (S.A.V.)

ÜNİVERSİTE
Ankara Ü.

86

Marmara Ü.

80

Selçuk Ü.

54

Uludağ Ü.

47

Erciyes Ü.

46

Ondokuz Mayıs Ü.

25

Dokuz Eylül Ü.

20

Atatürk Ü.

15

Fırat Ü.

10

Harran Ü.

8

Sakarya Ü.

8

S.Demirel Ü.
Dicle Ü.
Cumhuriyet Ü.
0

20

40

60

80

100

Cumhuriyet döneminde siyer alanında hazırlanan Yüksek Lisans tezle‐
rinin tamamı (173) 1984‐2010 yılları arasında hazırlanmıştır. Bunun sebebi
Yüksek Lisans çalışmalarının YÖK’ün yeniden yapılandırılmasıyla birlikte
başlamasıdır.

Yüksek Lisans Tezlerinin %6’sı (11) yayımlanmıştır. Yayımlanan Yüksek
Lisans tez sayısı, Doktora tezlerine göre azdır. Bunun sebebinin Yüksek Li‐
sans tez konularının yayıma uygun olmaması ve tezlerin daha kısa sürede,
araştırmacıların daha az tecrübeye sahip oldukları dönemde hazırlanması‐
dır.
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Ülkemizde siyer alanında hazırlanan Doktora tezlerinin %86,6’sı
YÖK’ün kuruluşundan sonra 1986‐2008 yılları arasında hazırlanmıştır.

Doktora tezleri ile öğretim üyeliği tezlerinin (49) yarısına yakını (%47,
[23]) yayımlanmıştır. Doktora tezlerinin yarısının yayımlanmış olması, siyer
algısının bilimsel bilgiyle buluşması açısından önemlidir. Bu sayıya Öğretim
Üyeliği tezi olarak hazırlanıp daha sonra Doktora tezi olarak da kabul edilen
beş çalışma dâhildir.
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B. Çalışmaların Konulara Göre Dağılımı

Yayımlanan kitaplar arasında Hz. Peygamber’in hayatının bir bütün o‐
larak ele alındığı çalışmaların sayısı epey fazladır (%36 [227]). Bunları Hz.
Peygamber’in hayatına kısmen yer veren kitaplar (%11,7 [74]) ile Hz. Pey‐
gamber’in hayatının bir olayını ya da dönemini (%9,3 [59]), ardından Hz.
Peygamber’in ailesi ve aile hayatı (%8,9 [56]) hakkında yapılan çalışmalar
takip etmektedir.
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Makaleler arasında Hz. Peygamber’in peygamberliğiyle (%17,2 [105])
ilgili konuların incelendiği çalışmalarla Hz. Muhammed’in hayatının belirli
bir olayı veya döneminin (%15,9 [97]) ele alındığı çalışmalar fazladır. Hz.
Peygamber’in beşerî vasıfları, insanlarla ve diğer gruplarla ilişkileri de dik‐
kat çeken makale konularıdır.

Tebliğler arasında dikkat çekici bir şekilde Hz. Peygamber’in peygam‐
berliği (%18,8 [39]) ile ilgili konuların yanı sıra peygamber algısı (%16,4 [34])
çok çalışılan konulardır.
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Yüksek Lisans tez çalışma konusu olarak Hz. Peygamber’in hayatının
bir dönemi ya da olayının (%18,5 [32]) yanında peygamberliği (%16,2 [28])
ve beşerî münasebetleriyle (%16,2 [28]) ilgili konuların daha çok tercih
edildiği görülmektedir.

Doktora tezi olarak tercih edilen konuların başında siyer literatürü
(%15,9 [7]) ile peygamberliğe (%15,9 [7]) dair konular gelir. Hz. Muham‐
med’in hayatının bir olayı ya da dönemi (%13,6 [6]) ve Hz. Peygamber’in
beşerî münasebetleri (%13,6 [6]) de çalışma konusu olarak tercih edilen ko‐
nular arasındadır.
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C. Telif‐Çeviri Çalışmalar
Son elli yıl içinde hazırlanan 1670 çalışmanın 163’ü çeviri olarak gö‐
rünmektedir. Bazı makalelerin çeviren isimleri yazılmadığı için bu sayının
biraz daha fazla olması gerekir. Sadece kitaplar bazında değerlendirildiğin‐
de 630 kitabın 131’i (%20,8) çeviridir.
Sonuç
Ülkemizde son elli yılda dinî alandaki gelişmelere paralel olarak Hz.
Peygamber’in hayatıyla ilgili telifatta da ciddi bir artış meydana gelmiştir.
Kuşkusuz yayımın artmasında insanların talebinin önemli bir etkisi vardır.
Ancak İmam Hatip Liseleri ve İlahiyat Fakültelerindeki artış, hem talebin
oluşturulmasında, hem de karşılanmasında önemli bir etkiye sahip olmuş‐
tur.
Hz. Peygamber hakkında hazırlanan çalışmaların çokluğuna rağmen i‐
şin uzmanı İslâm Tarihçilerinin kaleme aldıkları çalışmaların beklediğimiz
düzeyde olmadığını belirtmek isteriz. Sağlıklı bir peygamber imajının oluş‐
turulmasında bilimsel çalışmaların önemi göz ardı edilemez. Bununla birlik‐
te tebliğde, çalışmaların muhtevası ve nasıl bir peygamber algısı oluşturdu‐
ğu hususu üzerinde durulmamıştır. Öte yandan belirli konulardan hareketle
çalışmaların birbirini nasıl etkiledikleri konusunda yapılacak çalışmalarla
sağlıklı sonuçlara ulaşılacağını düşünüyoruz.

VAHİY VE KUR’ÂN‐I KERÎM’İN
NÜZÛLÜ / MUHTEVASI,
MEKKE ‐ MEDİNE DÖNEMİ,
DEVLET ADAMLIĞI

5. TEBLİĞ
KUR’ÂN MERKEZLİ BİR PEYGAMBER TASAVVURU:
BÖYLE BİR TASAVVURUN RİSKLERİ VE İMALARI
Mehmet Emin MAŞALI♦

ﳏﻤﺪ ﺑﺸﺮ ﻻ ﻛﺎﻟﺒﺸﺮ
ﺑﻞ ﻫﻮ ﻛﺎﻟﻴﺎﻗﻮﺕ ﺑﲔ ﺍﳊﺠﺮ
Giriş
Bu yazının temel amacı, mahza Kur’ân merkeze alınarak inşa edilecek
bir peygamber tasavvurunun sonuçları itibariyle taşıdığı riskleri, nasıl bir
fikri duruşa servis sunacağını, nasıl bir istismara yol vereceğini ele almak
olarak ifade edilebilir. Öncelikle şunu belirtmek gerekir ki Kur’ân merkezli
bir tasavvur inşası, özü itibariyle tepkisel bir yaklaşım olma vasfını hâizdir.
Zira böyle bir inşa girişiminin iki şeye tepkiyi içerdiği söylenebilir:
1) İlki menkabevî/mitolojik peygamber tasavvuru olarak ifade edilen
“aşırı yüceltmeci tasavvur”;
2) İkincisi ise modern dönemle birlikte kendini gösteren ve peygamberi
sıradanlaştırılan “bayağılaştırıcı peygamber tasavvuru”. Dolayısıyla Kur’ân
merkezli bir peygamber tasavvuru inşası, bu iki yaklaşımın aşırılıklarından
arındırılmış vasat bir tasavvur ortaya koymayı hedeflemektedir. Mustafa

♦

Dr., Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi.
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İslâmoğlu’nun Üç Muhammed: İki Tasavvur Bir Gerçek kitabı böyle bir yakla‐
şımın en tipik örneği olarak gösterilebilir.1
I. Kur’ân’ın Sunduğu Peygamber Tasavvuru
Öncelikle belirtmek gerekir ki Kur’ân son derece mutedil bir peygamber
tasavvuru ortaya koymuştur. Şöyle ki; Kur’ân’ın Hz. Peygamber’e (s.a.v.)
ilişkin anlatımlarında iki temel boyutun öne çıktığını söylemek mümkün‐
dür:
Beşer olduğu: Nitekim Hz. Peygamber çeşitli âyetlerde belirtildiği üzere
diğer insanlar gibi bir insandır.2 Bazı âyetlerde Allah Teâlâ Hz. Peygamber’e,
beşer olduğunu muhataplara hatırlatmasını emretmiş.3
Sıradan Bir Beşer Olmadığı: Kur’ân’a göre Hz. Peygamber beşer ol‐
makla birlikte sıradan bir beşer değildir. Zira o Allah’tan aldığı vahyin mânâ
ve maksadını insanlara tebliğ etmektedir. Dolayısıyla vahiy almanın ve nebî
olmanın gerektirdiği düzeyde bir mümtazlığı hâizdir. Öyle ki Allah, kendine
itaatle ona itaat arasında, kendine isyanla ona isyan arasında herhangi bir
ayırıma gitmemiş, iki itaati ayrılmaz kabul etmiş; keza Allah’ı sevme iddia‐
sının en temel göstergesinin peygamberi sevmek olduğunu bildirmiştir.
Bütün bunların yanı sıra Allah, Hz. Peygamber’e bizzat salât ettiğini beyan

1

Zira İslâmoğlu bu çalışmasında Hz. Peygamber’le ilgili olarak ‘aşırı yüceltmeci’ ve ‘indir‐
gemeci’ iki tasavvurun varlığından bahsedilebileceğini ifade emekte, bu iki tasavvurun
Kur’ân’ın takdim ettiği peygamber gerçeğinden tamamen farklı olduğunu belirtmektedir.
İslâmoğlu geçmişteki bazı peygamberlerin tanrılaştırılmalarına benzettiği aşırı yüceltmeci
tavra Kâdî Iyâz’ın Şifâ’sı ile Süyûtî’nin Hasâis kitaplarında resmedilen peygamber portre‐
sini örnek vermekte, indirgemeci tasavvura ise 20. asrın başlarında Hint alt kıtasında
Seyyid Ahmed Han (ö. 1898) ve Aligarh okulunun fikrî temelleri üzerinde Abdullah
Çekralevî (ö. 1914) tarafından Ehlü’z‐Zikr ve’l‐Kur’ân adıyla müesses bir yapıya bürün‐
dürülen pozitivist‐rasyonalist Kur’ân’cı (el‐Kur’âniyyûn) söylem ile mutasavvıf, fakîh ve
muhaddislerin peygamber telakkilerini örnek göstermekte, bu iki ‘tasavvur’un ötesinde
ise Kur’ân’ın takdim ettiği bir peygamber gerçeği bulunduğunu belirtmekte ve
Kur’ân’dan hareketle gerçek peygamber telakkisini inşaya çalışmaktadır.

2

el‐İsrâ 17/17/93.

3

el‐Kehf 18/110; Fussılet 41/6); pek çok âyette de onu ‘abd/kul’ olarak anmıştır (Bakara 2/23;
Enfâl 8/41; İsrâ 17/1; Kehf 18/1.
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buyurmuş4, Hz. Peygamber’in teşrî noktasında kendisiyle aynı yetkiye sahip
olduğunu bildirmiştir.5
Öte yandan Hz. Peygamber bir insan, bir kul olmakla birlikte, peygam‐
ber olmasının gerektirdiği üstün kişilikle sair insanlardan ayrılmış, bu çer‐
çevede Kur’ân onun yüce bir ahlâk üzere olduğu beyan buyurmuştur.6 Bu
yönü itibariyle diğer insanlara örnek teşkil ettiği, dolayısıyla sair insanların
onu model almaları gerektiği belirtilmiştir.7 Sonuç olarak Kurʹân‐ı Kerîm bir
taraftan Rasûl‐i Ekremʹin beşerî tabiatına vurgu yaparken bir taraftan da
onun diğer insanlar arasındaki özel statü ve otoritesine işaret etmiş, ama
nihayetinde onun geçmişi ve geleceği bilmediğinin ve bir melek olmadığının
da altını çizmiştir.8 Dolayısıyla Kur’ân’ın takdim ettiği Hz. Peygamber’in
“ﺍﳊﺠﺮ

 ﺑﻞ ﻫﻮ ﻛﺎﻟﻴﺎﻗﻮﺕ ﺑﲔ،”ﳏﻤﺪ ﺑﺸﺮ ﻻ ﻛﺎﻟﺒﺸﺮ

şeklindeki anonim sözde

ifadesini bulduğunu söyleyebiliriz.
Kur’ân’ı Kerim’in resmettiği bu peygamber tasavvurunun iki temel ö‐
zelliğinden bahsetmek mümkündür:
1) Kur’ân’ın Hz. Peygamber’e ilişkin anlatımları âmm/genel anlatımlar‐
dır. Zira Kur’ân genel hatlarıyla Hz. Peygamber’in ne olduğu, ne olmadığı
ve insanlar için ne anlam ifade ettiği hususlarına değinmektedir. Dolayısıyla
bu genel anlatımların başka kaynaklara dayalı olarak beyan ve tahsis edil‐
mesi gerekmektedir ki bu kaynaklar da sünnet ve siyer bilgisidir.
2) Kur’ân’ın Peygamber’e ilişkin anlatımları mücmel anlatımlardır. Söz‐
gelimi Kur’ân’da Hz. Peygamber hakkında “inneke lealâ hulukin azîm/sen
yüce bir ahlâka sahipsin” buyrulmakta, fakat bu yüce ahlâkın içeriği detay‐
landırılmamaktadır. Dolayısıyla nasıl ki Kur’ân’ın “akîmü’s‐salâte”, “âtû’z‐
zekâte” şeklindeki buyrukları mücmel buyruklar olup içeriğinin sünnet
4

Ahzâb 33/56; Allahʹın birine salâtı ‘rahmet etmesi’, ‘günahlardan arındırması’, ‘manevî
makamını yüceltmesi’ şeklinde yorumlanmıştır (Bkz. Râgıb el‐İsfahânî, el‐Müf‐redât, “s‐l‐
y” md.)

5

Ahzâb 33/36.

6

Kalem 68/4.

7

Ahzâb 33/21.

8

En’âm 6/50.
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tarafından doldurulması zorunluluk arzediyor ise aynı şekilde Kur’ân’ın Hz.
Peygamber’in sahip olduğunu beyan ettiği bu yüce ahlâkın tekabül ettiği
içerik ve taşıdığı muhtevanın da sünnet ve sîret bilgisiyle doldurulması ge‐
reklilik arzetmektedir. Dolayısıyla sîret‐sünnet bilgisi olmaksızın Kur’ân’ın
Hz. Peygamber hakkındaki beyanlarının içini doldurmak her zaman müm‐
kün olmamaktadır.
II. Kur’ân Merkezli Peygamber Tasavvuru İnşasının Îmâ ve Riskleri
Kur’ân merkezli bir peygamber tasavvuru inşası ilk bakışta sağlıklı bir
yöntem gibi gözükse de istismara açık bir mahiyet arzettiği söylenebilir.
Çünkü böyle bir tasavvur inşasının şu risk ve imalarından bahsetmek müm‐
kündür:
1) Kur’ân merkezli bir peygamber tasavvuru inşasında Hz. Peygam‐
ber’in beşerîliğine aşırı vurgu yapılıyor olması sebebiyle, böyle bir tasavvu‐
run, özünde, genellikle sıradanlaştırılmış bir peygamber tasavvuruna mün‐
cer olma gibi bir riski barındırdığı söylenebilir. Çünkü Hz. Peygamber’in
beşerî yönünün öne çekilmesi ve bu çerçevede özellikle ıtab âyetleri gibi
âyetler üzerinde yoğunlaşılması, beşerî zaaflarla muallel bir peygamber
portresini ortaya çıkaracaktır. Şöyle ki; Kur’ân’da çok sayıda âyette de işaret
edildiği gibi Hz. Peygamber, kimi durumda unutma, kızma, gücenme, çe‐
kinme gibi beşerî refleksler sergilemiş, bu reflekslere dayalı tutum ve davra‐
nışlarına bağlı olarak da Cenab‐ı Hakkın ıtabına muhatap olmuştur. Nitekim
Hz. Hafsa’ya verdiği sırrı onun Hz. Âişe ile paylaşması üzerine hanımları
arasında çıkan kıskançlık kaprisine gücenmiş, buna bağlı olarak da Allah’ın
helal kıldığı bir şeyi kendisine yasaklamıştı.9 Ancak onun bu tutumu “Ey
Peygamber! Allah’ın sana helal kıldığı bir nimeti sırf eşlerini memnun etme arzu‐
suyla niçin kendine yasaklıyorsun?”10 mealindeki âyetiyle tenkit edilmiştir.
Keza Zeyd b. Hârise’den ayrılan Zeynep binti Cahş ile evlenmeye ahalinin
dedikodu yapmasından çekindiği için sıcak bakmaması üzerine “Oysa asıl

9

Hz. Peygamber’in (s.a.v.) kendisine yasakladığı şeyin, ‘cariyesine yaklaşmamak’, ‘bir şeyi
yememek’, ‘bir şeyi içmemek’ yönünde olabileceği yönünde farklı izahlar bulunmaktadır.

10

Tahrim 66/1.
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çekinmen gereken (halk değil) Allah olmalıydı!”11 âyetiyle Allah’ın ıtabına konu
olmuş ve Hz. Peygamber çevreyi dikkate almakla eleştirilmiş, bu evliliğin
evlatlığın evlat konumunda olmadığını gösterme gibi bir hikmete mebni
olduğu beyan edilmiştir. Dolayısıyla Kur’ân merkezli bir peygamber tasav‐
vuru inşasında bir taraftan bu hususların öne çekilmesi diğer taraftan da Hz.
Peygamber’in ahlâkından bahseden âyetlerin mücmel oluşu sebebiyle ahlâkî
hususların geri plana itilmesi, beşerî yönü baskın bir peygamber imajının
oluşması ve bunun da sıradanlaştırılmış bir peygamber tasavvuruna yol
vermesi mümkündür. Çünkü nisyan, gücenme, çekinme gibi vasıflar beşerî
bir ima oluşturmaktadır. Dolayısıyla Kur’ân merkezli bir tasavvur inşası
masumane niyetlerle yola çıkmış olsa da peygamberi sıradanlaştıran ve git‐
gide ‘postacı peygamber’ konumuna indirgeyen bir çizgiye kayma riski ta‐
şımaktadır.
2) Kur’ân merkezli bir peygamber tasavvurunun taşıdığı bir diğer risk
de İslâm’ın kaynağını Kur’ân’a indirgeme eğiliminin bir uzantısı ve bu söy‐
lemin sünnete yansıtılmış şekli izlenimi arzetmesi, dahası Kur’ân İslâmcılı‐
ğına ister istemez prim ve koz vermesidir.
Bilindiği üzere Kur’ân İslâmcılığı söylemi, son dönem İslâm Dünya‐
sı’nda geleneksel İslâm anlayışının topluca hesaba çekilmesi, geleneğin içer‐
diği yanlışların atılması ve İslâm’ın saf/özgün hâliyle kavranılması gibi bir
maksadı esas almış, bu maksadın tahakkukunun ise İslâm’ın kaynağı olarak
yalnızca Kur’ân’ın kabul edilmesiyle yani İslâm’ın Kur’ân’a indirgenmesiyle
ve Kur’ân dışındaki hiçbir şeyin dinde kaynak ve hüccet vasfı taşımamasıyla
mümkün olacağını savunmuştur.
Dolayısıyla peygamber tasavvurunu inşa ederken Kur’ân dışında hiçbir
şey esas alınmadığında tam da Kur’âncılar’ın yapmak istediği şey yapılmış
olur; yani hakikate ulaşmak için Kur’ân’ın tek başına yeterli olduğu kabul
edilmiş, dolayısıyla da dini kaynak ve otorite noktasında hadisler devre dışı
bırakılmış olur ki bunun da yalnızca Kur’âncı söyleme hizmet edeceği mu‐
hakkaktır. Zira onlara göre hadislerdeki anlatımlar, özellikle de Hz. Pey‐
gamber’i yüceltici anlatımlar oldukça abartılı olup gerçeği yansıtmamakta‐
11

Ahzâb 33/37.
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dır. Dolayısıyla Hz. Peygamber’i anlamada da başvurulacak tek kaynak
Kur’ân olmalıdır; çünkü dinin tek sahih kaynağı odur. Öte yandan gelenek
Peygamber’i anlayıp kavramanın önünde büyük bir engel oluşturmaktadır.
Bu yüzden geleneğin Peygamberle ilgili tasavvurları Kur’ân’ın hakemliğin‐
de hesaba çekilmelidir. Çünkü peygamber tasavvuru da en sahih biçimiyle
ancak Kur’ân metninden çıkarılabilir.12
Görüldüğü üzere peygamber tasavvurunun inşasında yalnızca Kur’ân’a
dayanmanın Kur’ân İslâm’ı söyleminin hadis ve siyer literatürünü sahih ve
sağlam kaynaklar olarak görmeme şeklinde tezahür eden ‘kaynaklara gü‐
venmeme’ anlayışına ve gelenekte karşımıza çıkan muhtelif peygamber
tasavvurlarına rağmen ortada tek bir peygamber hakikati bulunduğu, bu
hakikati tespitin kaynağının da yalnızca Kur’ân olduğu şeklindeki anlayışı‐
na servis sunma gibi bir riski barındırdığı söylenebilir. Bir başka ifadeyle
Kur’ân merkezli bir peygamber tasavvuru inşasının İslâm’ın on beş asırlık
ilmî ve kültürel birikimini içinde barındıran geleneği atıp salt Kur’ân met‐
niyle yetinmek ve Kur’ân’dan başka bir kaynak kabul etmemek şeklindeki
Kur’âncı söyleme lojistik destek sağlama gibi bir yönünün olduğu/olabile‐
ceği dikkatten uzak tutulmamalıdır. Dolayısıyla şu soruyu sormamız ge‐
rekmektedir: Hz. Peygamber’in Kur’ân’dan çıkarılması hangi kesimin ve
zihniyetin işine yarıyor? İşte bu soruya verilecek cevap bu tebliğin başlığın‐
daki ‘îmâ’ ifadesinin neye karşılık geldiğinin cevabını da içermektedir.
3) Kur’ân merkezli bir peygamber tasavvuru inşası ilk planda, söylem
olarak nesnellikle muttasıfmış izlenimi verse de öznel bir yapı arzetmekte‐
dir. Dolayısıyla Kur’ân merkezinde inşa edilecek bir peygamber tasavvuru
da, nihaî tahlilde, bu inşayı yapacak kişinin dünya görüşü ve zihnindeki
peygamber imajına uygun bir inşa olacaktır. Nitekim bu yönde girişilen
inşâî çalışmalarda, yazarın Peygamber’de görmeyi istediği yönler öne çıka‐
rılmakta, sair yönler geri plana itilmekte, kimi zaman da hiç temas edilme‐
mektedir. Bu sebeple de böyle bir inşa, Kur’ân’ın takdim ettiği Peygamber‐
den ziyade yazarın görmeyi istediği Peygamberi ürün vermektedir.

12

Kur’ân İslâmı söylemiyle ilgili olarak bkz. Mustafa Öztürk, “Dinî Hükümlerin Kaynağını
Kur’ân ile Sınırlandırma Eğiliminin Kaynakları ve Tutarlılığı” (yayınlanmamış tebliğ), Di‐
nî Hükümlerin Kaynağı ve Dinî Metinlerin Anlaşılması Konusundaki Çağdaş Yaklaşımlar
Çalıştayı, Aralık 2009, İstanbul.
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Böyle bir durum Batıda tarihsel İsâ’yı tespit çalışmalarında da aynıyla
gözlemlenmiştir. Albert Schweitzer (1875‐1956), kendisine kadar yapılan
tarihsel İsâ çalışmalarını değerlendirdiği The Quest of the Historical Jesus adlı
eserinde, tarihsel İsâ’yı tespit çalışmalarında her araştırmacının kendi İ‐
sâ’sını oluşturmaya çalıştığını ve sonuçta araştırmacı sayısı kadar İsâ figürü
ortaya çıktığını belirtmiştir. Zira araştırmacılar tarihî İsâ’yı ortaya koymaya
çalışırken onu kendi çağdaşları olarak düşünmüşler, kendilerinin İsâ’dan
asırlar sonra yaşadıkları gerçeğine yeterince özen göstermemişlerdir. Dola‐
yısıyla onlar tarihin İsâ’sını ortaya koymaya çalışırlarken, aslında modern
bir İsâ figürü ortaya koymuşlardır ki bu da tarihin İsâ’sından çok farklıdır.13
Kur’ân merkezli peygamber tasavvuruna ilişkin anlatmaya çalıştığımız
bu öznellik riski imasının ne anlama geldiğini, Kur’ân tefsiri itibariyle ben‐
zeri riskler taşıyan “Kur’ân’ın Kur’ân’la Tefsiri” ilkesi örneği üzerinden izah
edebiliriz. Bir başka ifadeyle taşıdığı riskler itibariyle “Kur’ân merkezli pey‐
gamber tasavvuru” ile “Kur’ân’ın Kur’ân’la tefsiri” yöntemi arasında büyük
benzerliğin olduğunu söylemek mümkündür. Şöyle ki; Kur’ân’ın Kur’ân’la
tefsiri yöntemi ilk bakışta Kur’ân’ı sahih bir biçimde anlama imkânı veren,
yorumcunun öznelliğinin yorumu etkilemesine imkân tanımayan ve nesnel
sonuçlara ulaşma imkânı veren iyi hatta en ideal yöntem gibi gözükse de,
esasında son derece istismara açık bir yöntemdir. Zira Kur’ân’ın Kur’ân’la
tefsiri, metinde var olan sabit ve verili bir tefsir değildir. Çünkü hangi âyetin
hangi âyetle tefsir edildiğini gösteren bir kayıt söz konusu değildir. Bu yön‐
de bir tespit, müfessir tarafından gerçekleştirilmektedir. Bu sebeple hangi
âyetin hangisini tefsir ettiği, müfessirin sahip olduğu dünya görüşüne ve
epistemolojik perspektifine göre farklılık arz etmektedir. Dolayısıyla da sa‐
nıldığı gibi nesnel bir dayanak olmayıp öznellikle mualleldir. Dolayısıyla bu
ilkeye dayalı olarak her kesim kendi görüşünü Kur’ân’a rahatlıkla söyletebi‐
lir ve kendi fikrî duruşunu Kur’ân’la temellendirebilir.
4) Kur’ân merkezli bir peygamber tasavvuru inşasının özünde, poziti‐
vist ve rasyonalist bir bakış açısını ima ettiği de söylenebilir. Zira geleneksel
peygamber tasavvurlarına karşı çıkılırken farkında olunmadan bilimsel
düşünce adına‐ metafizik meselelere bu tarz bir bakış açısıyla yaklaşılmak‐
13

İlhami Oruçoğlu, Başlangıcından Günümüze İslâm Dünyasında Peygamber İmajı (Basıl‐
mamış Doktora Tezi), Bursa 2008, s. 21.
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tadır. Modern bilimsel düşüncenin pozitivist ve rasyonalist bir temele da‐
yanmasının bir sonucu olarak da pozitif bilimin ve aklın verileriyle örtüş‐
meyen şeyler reddedilmekte, nasıl ki Rönesans’tan bu yana ve modern çağ
boyunca batı medeniyeti insan aklına güvene, hakikate beşerî çaba ile ulaşı‐
labileceğine imana dayalı olarak ‘eskiyi ret’in gücünün etkisiyle gelişme
göstermiş ise bizlerin de ancak bu yolla gelişme gösterebileceğimiz şeklinde
bir kabulü ve yansıtmayı içermektedir.14 Bir başka ifadeyle böyle bir yakla‐
şım modern dönemle birlikte batıda ‘İlâhî/metafizik’, ‘vahye dayalı’ ve ‘uh‐
revî’ nitelikli değerlerin yerini ‘insanî’, ‘aklî’ ve ‘dünyevî ’ nitelikli değerlerin
aldığı yeni din telakkisine yönelik imaları da tazammun etmektedir. Nite‐
kim Kur’ân merkezli peygamber tasavvuru inşalarında genellikle modern
bilimsel bakış açısına uygun olarak Hz. Peygamber’in hayatının fizikî ve
beşerî düzlemde açıklanamayacak bütün metafizik unsurlarının, olağanüstü
durumlarının ve mûcizevî olaylarının, uydurma oldukları gerekçesiyle yok
sayılması, bunun yerine onun beşerî başarılarının, insanlık tarihinde oyna‐
dığı rollerin konulması bu çerçevede kayda değerdir.15
Sonuç:
Netice olarak Kur’ân esas alınarak ve sîret‐sünnet bilgisi hesaba katıl‐
maksızın oluşturulacak peygamber tasavvurunun şu tarz riskleri içerdiği
söylenebilir:
1) Beşerî yönün ve bu yönün içerdiği zaafların, nebîlik yönünü ve bu‐
nun içerdiği mümtazlığı perdelediği sıradanlaştırılmış/bayağılaştırılmış bir
peygamber tasavvuruna müncer olma;
2) İslâm’ın on beş asırlık ilmî ve kültürel birikimini içinde barındıran
geleneği atıp salt Kur’ân metniyle yetinen ve dinin kaynağını Kur’ân’a in‐
dirgeyen Kur’âncı söyleme pirim verme ve servis sunma;
3) Peygamberi pozitivist ve rasyonalist bir temelde ve modern bakış açı‐
sıyla ele alan yaklaşıma kayma.
‐Allâhu A’lem bi’s‐Savâb‐

14

Hasan Hanefî, et‐Türâs ve’t‐Tecdîd, Beyrut 1412/1992, s. 73.
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İlhami Oruçoğlu’nun “Başlangıcından Günümüze İslâm Dünyasında Peygamber İmajı”
(Bursa 2008) isimli doktora çalışması, modern dönemdeki peygamber algısındaki bu temel
sapmayı ele almaktadır. Bu yöndeki değerlendirmeler için söz konusu teze bakılabilir.

6. TEBLİĞ
HZ. PEYGAMBER’İN
MEKKE DÖNEMİ FAALİYETLERİ
Mehmet Ali KAPAR♦

Peygamberliğin Gelişi ve Da’vet
İslâm öncesi dönemde, risâlet sonrası getirdiği prensiplere aykırı dav‐
ranışı olmayan Hz. Peygamber, Alâk sûresinin ilk beş âyetinin inmesiyle
kendisine risâlet görevi verildi. Üç yıllık gizli davet döneminde eşi Hz. Hati‐
ce ve çocukları başta olmak üzere ailenin birer ferdi sayılan Hz. Ali ve Zeyd
b. Hârise’de İslâmiyet’i kabul etti. Ayrıca Hz. Ebû Bekir gibi yakın çevresin‐
den O’nu tanıyan, sır saklamasını bilen ve Cahiliye dönemindeki kötülük‐
lerden ve bid’atlardan uzak duran dostları Hz. Peygamber’e tabi oldular.
Hicretin 4. yılında; “Ey Muhammed! Şimdi sen sana emrolunanı açıkça orta‐
ya koy ve Allah’a ortak koşanlara aldırış etme.”1 âyeti ile “Önce en yakın akrabala‐
rını uyar”2 âyetlerinin inzal buyurulmasıyla gizli davet dönemi sona ermiş;
Safâ tepesinde; “Ey Ka’b b. Lüey oğulları! Nefislerinizi ateşten kurtarın, Ey
Hâşimoğulları! Nefislerinizi ateşten kurtarın. Ey Abdüşems oğulları! Nefis‐
lerinizi ateşten kurtarın.” diye hitap etti ve devamla; “Size şu dağın aşağı‐
sından birtakım süvarilerin gelmekte olduğunu haber vermiş olsam beni
tasdik eder misiniz? diye sorunca cevaben; “Biz senin hiç yalan söylediğini
görmedik” dediler. Bunun üzerine, “Öyle ise ben, sizler için şiddetli bir aza‐
♦

Prof. Dr., Selçuk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi.
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bı haber veriyorum…” sözleriyle kavmi Kureyş, “Ben özellikle size ve bütün
insanlara gönderilmiş olan Allah’ın elçisiyim. Allah’a yemin ederim ki, uy‐
kuya daldığınız gibi öleceksiniz, uykudan uyandığınız gibi diriltileceksiniz,
yaptıklarınızdan hesaba çekileceksiniz…” hitabıyla da yakın akrabaları ale‐
nen davete muhatap oldu.
Hz. Peygamber, tebliğ görevine başladığı günden itibaren kadın‐erkek,
genç‐ihtiyar, zengin‐fakir, hür‐köle, büyük‐küçük ayırımı yapmadan müş‐
rik, münafık, Ehl‐i Kitâb, ins ve cin herkesi İslâm’a davet etti. Bu davet göre‐
vi Rasûlüllah Medine’ye hicret edinceye kadar devam etti. Bu davete zaman
zaman kabilesinden ve ailesinden destek bulurken aleni davetten sonra ise,
çoğu kez muhalefetle karşılaştı. Köle ve cariyelerden oluşan zayıf Müslü‐
manlar başta olmak üzere güçlerinin yettiği bütün Müslümanlara ezâ ve cefâ
yapmaktan geri durmadılar.
Müşriklerin Hz. Peygamber’e ve Müslümanlara bu baskılar devam e‐
derken Rasûlüllah’ın izin vermesiyle 5. ve 6. nübüvvet yılında Müslümanlar
Habeşistan’a iki kez hicret etmek zorunda kaldılar. Kureyşliler’in Habeşis‐
tan’a giden Müslümanları geri getirme teşebbüsleri netice vermeyince bu
defa 3 yıl devam eden ekonomik ambargo uyguladılar. Hz. Hamza ve Hz.
Ömer’in Müslümanlığı ile güç kazanan İslâmiyet’in yaygınlaşmasına, büyük
ümit besledikleri boykot olayı da engel olamadı. Hz. Hatice ve Ebû Tâlib’in
vefatı Rasûlüllah’ı derinden üzmüş olmasına rağmen insanları davet için
arayış içinde olan Hz. Peygamber, Tâif’e giderek Sakîf Kabilesi’ni İslâm’a
davet etti. Ancak kabileyi yöneten üç kardeş liderin inatçı tavırları, Hz. Pey‐
gamber’in orada çok zor anlar yaşamasına sebep oldu. Âdeta davet için yer‐
yüzünde yolların kapandığı bir esnada Cenâb‐ı Hak O’nu Mi’râc ile ödül‐
lendirdi. Bunu takip eden yıllarda çevre kabilelerden gelenler arasında yer
alan Medineli Evs ve Hazrec kabilesiyle yapılan görüşmeler esnasında; “Al‐
lah’a şirk koşmamak, hırsızlık yapmamak, zina etmemek, çocukları öldür‐
memek, iftira etmemek, hiçbir hayırlı işte Rasûlüllah’a muhalefet etmemek”
gibi çok önemli şartların konuşulup kabul edildiği Akabe biatları sonucunda
Medine’ye hicretin yolu açılmış oldu. Önce ashabın daha sonra da öldürme‐
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ye muvaffak olamadıkları Hz. Peygamber’in Medine’ye hicretiyle 13 yıldır
devam eden Mekke dönemi yerini Medine dönemine bıraktı.3
Ehl‐i Kitab ile İlişkiler
Hz. Peygamber’in Mekke döneminde müşriklerin yanı sıra Ehl‐i Kitap
olarak değerlendirilen Hıristiyan ve Yahûdilerle de ilişkileri olmuştur. Nite‐
kim Mekke’de inzal buyurulan Meryem, Enbiya, Zuhruf ve Kasas gibi sûre‐
lerde Hz. İsâ, Hz. Meryem ve Hz. İsâ’nın getirdiği prensipler hakkında bilgi
verilmektedir. Ayrıca Hz. Peygamber’in vahyin ilk günlerinde hanif olarak
bilinen ancak Hıristiyan olduğu da söylenen veya Hıristiyan kültürüne vakıf
olan Varaka b. Nevfel ile görüşmesi, Habeşistan’dan gelerek Hz. Peygam‐
ber’in huzurunda Müslüman olan Hıristiyan heyetin durumu Mekke döne‐
mindeki Hz. Peygamber’in Hıristiyanlarla münasebetlerini ortaya koymak‐
tadır. Ayrıca Müslümanların iki kez Habeşistan’a hicret etmeleri, Rasûlül‐
lah’ın Medine’ye hicretinin yedinci yılına kadar orada ikamet etmeleri bu
ilişkinin önemini vurgulamaktadır. Bi’setin altıncı yılında Bizanslıların
Sâsânîlere yenilmeleri üzerine Mekkeli müşriklerin Müslümanları Ehl‐i Ki‐
tap olarak küçümseyerek; “Sâsânîlerin Ehl‐i Kitap olan Rumları yendiği gibi
biz de sizleri yeneceğiz” diyorlardı. Ancak Cenâb‐ı Hak Rûm sûresini inzal
buyurarak kısa zaman sonra Bizanslıların galibiyetini müjdelemişti.4 Yine
Hz. Peygamber’in Tâif dönüşünde Müslüman olan, Utbe ve Şeybe’nin köle‐
leri Addâs da Hıristiyan idi.
Hz. Peygamber’in Mekke döneminde Yahûdilerle doğrudan bir ilişkisi
bulunmamaktadır. Ancak Hz. Peygamber’in kavminden görmüş olduğu
çeşitli eziyetler karşısında Kur’ân‐ı Kerim teselli olarak eski Peygamberlerin
hayatlarından bahsetmiş, bu arada İsrâil oğullarıyla kavimleri arasında
meydana gelen olaylar üzerinde durulmuştur.5 Mekke’de davetin ilerleyen
yıllarında Mekke müşrikleri, eğitim ve öğretim yönüyle daha bilgili kabul
3

Bkz. Fayda, Mustafa, Muhammed (Hayatı), DİA, XXX/410‐415, İst.2000; Bozkurt, Nebi,
Küçükaşcı, Mustafa, Mekke, DİA, XXVIII/557, Ank. 2003.

4

Rûm 30/1‐5; Özkuyumcu Nâdir, Asr‐ı Saadette Hıristiyanlarla İlişkiler, Bütün Yönleriyle Asr‐ı
Saadette İslâm, II/151‐159,!st. Tarihsiz.
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Özkuyumcu Nâdir, Asr‐ı Saadette Yahudilerle İlişkiler, Bütün Yönleriyle Asr‐ı Saadette İslâm,
II/1188, İst. Tarihsiz.)
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ettikleri Medineli yahudilere Hz. Peygamber ve getirdikleriyle ilgili olarak;
“Siz Ehl‐i Kitapsınız. Sizin de Nebî ve Peygamberiniz vardır. Kendisine Al‐
lah’ın peygamberi diyerek çıkan bu zât neyin nesidir? Siz bu hususta geniş
bilgilere sahipsiniz. Aramızdan doğan peygamber hakkında ne diyorsunuz?
Söyledikleri doğru mudur? Kendisi gerçekten Allah’ın peygamberi midir?6
gibi sorular yöneltmişler ve aldıkları cevaplar doğrultusunda Hz. Peygam‐
ber’e karşı olumsuz tavırlar sergilemişlerdir.
Davete Direniş ve Sebepleri
Mekke müşrikleri diğer işbirlikçileriyle birlikte, Hz. Peygamber’e ve
Müslümanlara davet hayatı boyunca karşı çıktılar. Davetini engellemek için
onunla tartışarak ve alay ederek, tehdit edip ezâ ve cefâ yaparak tepkilerini
ortaya koydular. Hz. Peygamber’i anlayamadılar ve davasından vazgeçir‐
mek için para, kadın ve makam teklifinde bulundular. Rasûlüllah’a ve
Kur’ân’a saldırdılar. Hz. Peygamber’e mecnun, kâhin gibi sıfatlar taktılar,
Kur’ân’a büyü ve eskilerin masalı demekten çekinmediler.
Mekke müşriklerinin Hz. Peygamber ve Müslümanlara karşı çıkıp da‐
vet hayatına engel olmalarının genel olarak sebeplerini şöyle sıralayabiliriz;
putperest olan inanışlarına aşırı düşkünlükleri, Kâ’be’ye verdikleri önem,
Hâşimoğullarına karşı rekabet duyguları, liderlik düşünceleri ve liderlerde
aradıkları özellikler, ekonomik ve ticari kaygılar, putperestliğin ortadan
kalkması hâlinde Arap kabileleri arasında itibarlarının kaybolacağı düşün‐
cesi, Kur’ân‐ı Kerim’in putperestliği yermesi ve Kureyş büyüklerinin ahlâkî
seviyelerini ve yaptıkları zulmü ortaya koyması, üstün davranışlar olarak
kabul edilen müşriklerin örf ve âdetlerinin değersizliğini ortaya koyması.7
Ayrıca bütün engellemelere rağmen Müslümanların sayısındaki artış ve Hz.
Peygamber’in Mekke toplumundaki risâlet öncesi dönemden itibaren de‐
vam eden yeri, itibarı ve O’na duyulan güven, Mekke yönetiminin ve lider‐
lerinin yıpranacağı endişesi, Arap toplumundaki içki, kumar, zina, yalan,
asabiyet, kibir, haksız kazanç gibi zihniyet ve davranışları eleştirmesi, ada‐
let, eşitlik ve hürriyet kavramlarını topluma yerleştirmesi Arapların Hz.
Peygamber’e karşı gelmelerine sebep olmuştur.
6

Atçeken, İ. Hakkı, Hz. Peygamber’in Yahûdîlerle Münasebetleri, s. 75, İst.1996.

7

Alâk 96/9‐19; Kalem 68/10‐16.
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Sonuç olarak diyebiliriz ki: Hz. Muhammed (s.a.v.), kabilesi tarafından
hayatının bütün yönleri bilinen bir peygamberdi.
Hz. Peygamber, başta kabilesi Kureyş olmak üzere çeşitli sebeplerle
Mekke’ye gelen diğer kabile ve topluluklara İslâm’ı anlatma imkânı bulmuş‐
tur. Rasûlüllah’ın davet konusundaki bu gayret ve faaliyeti sonucu diğer
kabileler de İslâm dininden haberdar olmuşlardır.
Mekke’de her geçen gün kadınıyla ve erkeğiyle İslâm’a girenlerin sayı‐
sında artış ve bu artışa bağlı olarak Mekke’deki zulme dayalı otoritenin bir
gün çökeceği endişesi müşriklerin İslâm’a ve Müslümanlara yaptıkları baskı
ve zulmün dozunu arttırmalarına sebep oluyordu.
Hz. Peygamber’in Müslümanların Habeşistan’a hicret etmelerine izin
vermesi, davet için daha emin bir yer aramak maksadıyla Tâif’e gidişi ve
Akabe biatları sonucu Medine’ye hicret emri vermesi müşriklerin baskı ve
zulümlerinin şiddetini ortaya koymaktadır.
Bu hicretler, can emniyeti adına ezâ ve cefâ’dan kaçış değil, dinin ko‐
runması ve yaşanması adına alınmış tedbirlerdir.
Hz Peygamber’in amacı; toplumda ikilik çıkarmak değil, inananları za‐
lim kişilerin sultasından kurtarıp Allah’ın hakimiyeti altında birleştirmektir.
Çünkü O’nun getirdiği hükümler, toplumda yerleşmiş ananeler değil akıl ve
vahiy esasına dayanan prensiplerdir.
Mekke toplumunda Müslümanlar arasında fakir ve yoksullar olduğu
gibi zenginlerin olduğu da bir gerçektir. Zenginler mallarını infak ederek
Müslümanların ekonomik açıdan kalkınmalarını sağlamışlardır.
Toplumda ferdi olarak veya kabilesinden dolayı güçlü Müslümanların
varlığı da görülmektedir. Ancak ister fakir, ister zengin, ister güçlü ister
zayıf olsun bütün Müslümanlar canlarını dişlerine takarak Hz. Peygamber’e
karşı fedakârlıktan çekinmemişlerdir.
Mekke toplumunda kardeşi Müslüman, anne‐babası kâfir, yine kendisi
Müslüman çocukları kâfir olanlar olduğu gibi akrabalarından destek veya
zulüm gören Müslümanların sayısının da az olmadığı görülmektedir.
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Mekke döneminde genel olarak inzal buyurulan âyetlere baktığımız
zaman nübüvvetin önemine vurgu yapılıp tevhid ve inancı pekiştirici hü‐
kümler bildirilerek Allah’a şirk koşmaktan sakındırılmıştır. Ahiret, Nübüv‐
vet, cennet ve cehennem inancı ile insanların Allah’a karşı hesap verecekleri
gündeme getirilmiştir. Toplum düzenini ön plana çıkaran ahlâkî değerlere
vurgu yapılmış, kız çocuklarını öldürmek, insan canına kıymak, baskı, zu‐
lüm, itham, cimrilik, yalan, kibir ve israf yasaklanırken, ana‐babaya ve akra‐
baya iyilik, yetimin malını gözetmek, ahde vefa, ölçüye tartıya dikkat etmek,
emanete riâyet, iffet, infak ve şûra, necasetten sakınmak, beden ve nefislerin
tezkiyesi, abdest, gusül, ve namaz emredilerek ibadet hayatı tanzim edilmiş‐
tir. Ayrıca yukarıda zikredilen içki, kumar, zina, yalan, asabiyet, haksız ka‐
zanç gibi zihniyet ve davranışlar eleştirilmiş, adalet, eşitlik ve hürriyet gibi
kavramlar ve uygulamaları topluma yerleştirilmiştir.
Mekke döneminde, Medine toplumunun alt yapısı oluşturulmuş, Hz.
Peygamber’e itaat ve dinî emirlere sadakatin en güzel örnekleri verilmiştir.
Mekke Dönemi, Hz. Peygamber’in vahiyle, insanlığın Kur’ân ve Peygamber‐
le buluştuğu dönemdir.
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7. TEBLİĞ
HZ. PEYGAMBER’İN MEDİNE DÖNEMİ FAALİYETLERİ
İsmail YİĞİT♦

Hicretin Getirdikleri
Hz. Peygamber, Mekke döneminde, mü’minleri, itikâdi ve ahlâkî ba‐
kımlardan eğiterek onlarda gerçek Müslüman kimliğinin oluşmasını sağla‐
mış ve hayatın bütün yönlerini kuşatan İslâm medeniyetini kurmaya hazır
hâle getirmişti.1 Nitekim onlar, kazandıkları bu yeni şahsiyetlerini, inançları
uğrunda mallarını, mülklerini, yakınlarını ve vatanlarını terk edip bu uğur‐
da ölümü de göze alarak Medine’ye hicret etmek sûretiyle gösterdiler. Onla‐
rın bu eylemi, Hz. Peygamber’in Mekke’de ashâbını eğitip yetiştirmedeki
üstün başarısını açıkça ortaya koymuştu.2
Medineli Müslümanlar da, İkinci Akabe görüşmesinde, başlarına gelebi‐
lecek her türlü tehlikeyi göze alıp, Hz. Peygamber ve Mekkeli kardeşlerini
şehirlerine davet etmekle, aynı ihlâs ve kararlılığı açıkça göstermişlerdi.
Dolayısıyla Medine’ye hicretin ardından, Hz. Peygamber’in etrafında, Al‐
lah’ın ve Rasülü’nün emirlerini hakkıyla yaşamaya ve bu uğurda kendileri‐
ne verilecek her türlü emri ve yükümlülüğü yerine getirmeye ehil bir toplu‐

♦

Prof. Dr., Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi.
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Abdüşşâî Ğuneym, “Ba’zu mukavvemâti’l‐hadâriyye ve nuzumu’l‐hukmi’l‐İslâmiyye”, el‐
Mu’temeru’l‐âlemî es‐sâlis li’s‐Sire ve’s‐sünneti’n‐nebeviyye, el‐Bühûs ve’d‐dirâsât, Beyrut‐
Sayda 1981‐1401, I, 308.
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Ekrem Ziya el‐Ömerî, “Müctemeu’l ‐Medîne kable’l‐hicre ve ba’dehâ”, el‐Mu’temeru’l‐
âlemî es‐sâlis li’s‐Sire ve’s‐sünneti’n‐nebeviyye, el‐Bühûs ve’d‐dirâsât, VI, Beyrut‐Sayda
1981‐1401, VI, 367.

170

VAHYİN NÜZÛLÜNÜN 1400. YILINDA HZ. MUHAMMED (S.A.V.)

luk bir araya gelmişti. Hz. Peygamber, Allah’ın lütfuyla birbiriyle kenetle‐
nen bu cemaatle birlikte, insanlık tarihinin sevgi, kardeşlik, dayanışma ve
adalet temelleri üzerine oturan en yüksek medeniyetini kurarak tarihin akı‐
şını değiştirebilirdi. Nitekim öyle de oldu, sadece on yıl süren Medine dö‐
neminde, bu medeniyetin temelleri atıldı. Hz. Peygamber, bu kısa süre için‐
de tarihin akışını değiştiren en büyük inkılâbı gerçekleştirdi.
Hicretle birlikte, gerek İslâm’ın evrensel boyutta tebliği gerekse Müs‐
lümanların barış ve güvenlik içinde yaşama imkânına kavuşması için siyasî
hâkimiyetin zarureti ortaya çıkmıştı. Çünkü İslâm dininin bütün yönleriyle
yaşanabilmesi için, Hz. Peygamber’in tek söz sahibi olduğu bağımsız bir
ülke gerekiyordu. Kişisel ve sosyal hayatın bütün yönlerini kuşatan İslâm’ın
tam anlamıyla hayata geçirilmesi ve gerçek İslâm medeniyetinin kurulması
ancak böyle bir ülkede gerçekleşebilirdi.3 Dolayısıyla Hz. Peygamber, nü‐
büvvet görevi ve dinî rehberliği yanında, hicretin ardından kuruluş hâlinde‐
ki bir devletin başkanlığı görevini üstlendi. Medine’de bir araya gelen mü‐
minler topluluğu için hem dinin uygulamaya ilişkin yönünün düzenlenip
sistemleştirilmesi, hem de siyasî ve hukukî yapının oluşturulması süreci
başladı. Bundan itibaren Hz. Peygamber, bir taraftan kendisine vahyedilen
âyetleri tebliğ etmek, gerekli açıklama ve izahlarda bulunmak, dinî ve ahlâkî
kuralların uygulanmasında ashâbına örnek olmak sûretiyle peygamberlik
görevini yürütürken, bir taraftan da yasama, yargı ve askerî yetkiye sahip
bir devlet başkanı olarak çalışmaya başladı. Medine Dönemi, Hz. Peygam‐
ber’in hicrî on birinci yılın Rebiülevvel ayında vefatına kadar on yıl sürdü.
Bu dönem, Mekke döneminde atılan köklü ve sağlam temellerin tamamlan‐
ması açısından, itikâdî, hukukî, siyasî, iktisadî ve içtimâî bakımlardan geniş‐
leme ve gelişmelerin gerçekleştirildiği bir dönem oldu.
Tebliğimizde, Hz. Peygamber’in Medine’deki faaliyetlerini, siyer kitap‐
larında incelenen siyasî, askerî ve diplomatik faaliyetleri çerçevesinde ele
almaya çalışacağız. Böyle bir sınır çizmiş olsak da, onlarca cilt eseri doldura‐
cak genişlikte olan bu konuların, bir tebliğ çerçevesinde ele almanın zorluğu
açıktır. Ancak Hz. Peygamber’in hayatının her bir dönemini, bir tebliğ ko‐

3
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nusu olarak belirleyen düzenleme heyetinin Medine dönemi hakkında da
tek bir tebliğ düşünmesini, bu döneme genel bir bakış yapılmasının istendiği
şeklinde anlayıp bu zorluğu göze aldık. Neticede Hz. Peygamber’in Medine
dönemindeki başlıca faaliyetlerini, olabildiğince dar bir çerçevede, ancak
maksadı ifade etmeye yeterli olacak bir ölçüde hazırlamaya çalıştık.
1. Mescid‐i Nebevî’nin İnşa Edilmesi
Hz. Peygamber’in Medine’deki ilk faaliyetlerinden biri, beş vakit nama‐
zın birlikte kılınacağı, tebliğ, eğitim‐öğretim görevlerini yürüteceği ve idarî
merkez olarak kullanacağı bir mescid yaptırmak oldu. Medîne’ye geldikten
hemen sonra Medîne’ye geldiği gün devesinin ilk kez çöktüğü arsa üzerinde
kendisine nisbetle isimlendirilen Mescid‐i Nebevî’yi yaptırdı. Bundan itiba‐
ren mescid şehrin gündelik hayatının merkezini oluşturdu. Hz. Peygamber,
risâlet vazifesinin bütün gereklerini mescid ve ona bitişik olan evinde yerine
getiriyor ve yeni nâzil olan Kur’ân âyetlerini burada tebliğ ediyordu.
Mescid, Cuma namazı ve beş vakit namazın kılınması, irşad ve eğitim faali‐
yetlerinin yürütülmesinin yanı sıra, bütün resmî faaliyetlerin gerçekleştiril‐
diği bir mekândı. Hz. Peygamber’in devlet başkanı olması dolayısıyla siya‐
setin, muallimlik vasfı sebebiyle eğitimin, ordu kumandanı olarak askerî
teşkilâtın, kadılık vasfıyla adalet teşkilâtının merkezi durumundaydı. Rasûl‐
i Ekrem, çeşitli Arap kabilelerine mensup elçi heyetlerini mescidde kabul
ediyor, bazı heyetleri mescidin içerisinde kurulan çadırlarda ağırlıyordu.4
Mescid‐i Nebevî’nin arka kısmında kimsesiz Müslümanlar ve onlarla birlik‐
te ilim tahsil etmek isteyen sahâbîlerin barınması için Suffe denilen bir sun‐
durma yapılmıştı. Suffe bir okul ve yatılı talebe yurdu olmanın yanında,
ayrıca misafirhane ve sosyal yardım mahalli olarak kullanılıyordu. Hz. Pey‐
gamber, inşaatın bitirilmesinin ardından Mescid’in hemen bitişiğine kendisi
için yapılan evine taşındı. Zamanının çoğunu Mescid’de geçiriyordu.
Ensâr ve Muhâcirîn Arasında Kardeşlik Kurulması
Medine’de aciliyet arz eden ilk problem Mekke’den gelen muhacirlerin
yerleştirilmesi ve diğer ihtiyaçlarının karşılanmasıydı. Medine’ye hicret
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kararının alındığı İkinci Akabe Biatı görüşmelerinde Medineli Müslümanlar,
Hz. Peygamber’i Medine’ye davet ederek, kendisini, canlarını, mallarını ve
ailelerini korudukları gibi koruyacaklarına, her hâlükarda kendisine itâat
edip her türlü yardımı yapacaklarına ve hiç kimseden çekinmeksizin hak
yolda yürüyeceklerine söz vermişlerdi. Bu sözleri onunla birlikte şehirlerine
gelecek Mekkeli din kardeşleri için de geçerliydi. Nitekim bütün mallarını
Mekke’de bırakıp kendilerine sığınan muhâcir kardeşlerini, ilk günlerden
itibaren sıcak bir şekilde karşıladılar ve evlerinde misafir ederek, her türlü
ihtiyaçlarını teminde yardımcı olmaya çalıştılar.
Sevgili Peygamberimiz, Müslümanların iki kanadı arasındaki kardeşlik
ve dayanışmayı, bir sözleşmeyle resmîleştirmeyi gerekli görmüştü. Muhâcir‐
lerin yerleşim ve geçim meselesini kesin bir şekilde çözmenin yanı sıra, on‐
ların üzerindeki gurbet havasını giderip Medineli kardeşleriyle birbirlerine
ısınmalarını sağlamak istiyordu. Bu maksatla hicrî birinci yılın ortalarında
iki tarafın aile reisleriyle yaptığı toplantıda, muhâcir aile reislerinden her
birini, Medineli aile reislerinden birine kardeş tayin ederek aralarında kar‐
deşlik sözleşmesi (muâhât) yaptı. Bu sözleşme, Medineli aile reislerinin,
kendilerine kardeş tayin edilen muhâcir ve aile fertlerini evlerine götürerek
evlerini onlarla paylaşmalarını ve geçimlerini teminde onlara yardımcı ol‐
malarını gerektiriyordu. Sözleşmenin son derece önemli bir şartı da kardeş‐
lerin birbirlerinin mirasçısı kabul edilmesiydi. Mirasçılık hükmü, Bedir gaz‐
vesinden sonraki günlerde muhâcirlerin meslek ve ev sahibi olmaları ve
geçim sıkıntısından kurtulmaları üzerine, Enfâl sûresinin 75. âyetiyle kaldı‐
rıldı. Hz. Peygamber ve diğer muhacirlere yaptıkları destek ve yardımla
destanlaşan ensârın, bundan daha fazlasını vermeye hazır olduğu da bilin‐
mektedir. Nitekim onlardan bir grup, aynı günlerde Hz. Peygamber’e gele‐
rek, hurma bahçelerini muhâcir kardeşleriyle aralarında paylaştırmasını
teklif etmişlerdi. Ancak Efendimiz, onlara hurmalıkların mülkiyetinin kendi‐
lerinde kalmasının daha uygun olduğunu, hurmalıkların bakımını birlikte
yapıp mahsulü aralarında paylaşmalarının yeterli olacağını söyledi.5 Bu da
yetmedi onlar, Hz. Peygamber’den evlerini kendilerinden alıp muhacirlere
vermesini istediler. Onlara hayır duada bulunan Rasülullah, bu tekliflerini

5.

Buhârî, “Menâkıbü’l‐ensâr”, 3.

HZ. PEYGAMBER’İN MEDİNE DÖNEMİ FAALİYETLERİ

173

de kabul etmedi. Muhacirler için, ensârın bağışladığı veya sahibi olmayan
arsalarda evler yaptırdı.6
Rasûl‐i Ekrem, kardeşlik bağı kurmak sûretiyle, muhacirlerin ihtiyaçla‐
rını karşılamanın yanında, aynı zamanda, önceden mevcut olan kabile esa‐
sına bağlı kardeşlik anlayışının yerine din kardeşliği anlayışının geçmesini
de sağlamıştı. Böylece temeli inanç birliği olan bir toplum oluşturmanın en
önemli adımını atmış oldu. Kabile düşmanlıklarını, sosyal adaletsizlikleri ve
doğuştan var olduğu kabul edilen üstünlük kavramını ortadan kaldırdı;
fertleri birbirinden ayıran engelleri yıkıp kardeşlik, dayanışma ve sevgi esa‐
sına dayanan bir toplum meydana getirdi. Ensâr ve muhâcirler arasında
yaşanan ve bütün inananlar için örnek alınması gereken kardeşlik ve dost‐
luk, Allah Teâlâ tarafından Kur’ân‐ı Kerîm’de müteaddit defalar övülmüş‐
tür. İlgili âyetlerden birinde şöyle denilmektedir: “İman edip hicret edenler
ve Allah yolunda mallarıyla canlarıyla cihad edenlerle bunları barındırıp
yardım elini uzatanlar, işte onlar birbirlerinin gerçek dostlarıdır”7
Bir diğer âyette ise, Medineli Müslümanların kendilerinin ihtiyacı oldu‐
ğu hâlde, önce muhâcir kardeşlerinin ihtiyaçlarını giderdiklerine işaret e‐
dilmekte ve bu emsâlsiz fazilet anlayışı şu ölümsüz sözlerle belgelenmiş
bulunmaktadır: “Daha önceden Medine’yi yurt edinmiş ve gönüllerine ima‐
nı yerleştirmiş olan kimseler, kendilerine hicret edip gelenlere sevgi besler‐
ler. Onlara verilen şeylerden dolayı, nefislerinde bir sıkıntı duymazlar. Ken‐
dilerinin ihtiyaçları olsa da, muhâcir kardeşlerini kendilerine tercih ederler.
Kim nefsinin hırsından korunursa, işte onlar, azaptan kurtulanlardır”8
Onların arasında yaşanan sevgi ve kardeşlik, Kur’ân‐ı Kerim’de Allah
Teâlâ’nın dünya hazineleriyle elde edilemeyecek büyük bir yardım ve lütfu
olarak açıklanmıştır: “Seni ve mü’minleri yardımıyla destekleyen ve onların
kalplerini birbirine ısındıran O’dur. Eğer sen yeryüzündeki her şeyi harca‐
saydın da onların gönüllerini birbirlerine karşı ısındıramazdın. Fakat Allah
onların gönüllerini birbirine ısındırdı.”9

6

Belazürî, Ensâbü’l‐Eşrâf (nşr. Muhammed Hamîdullah), I, 270

7

Enfâl sûresi 8/71.

8

Haşr sûresi 59/9.

9

Enfâl sûresi 8/62‐63.

174

VAHYİN NÜZÛLÜNÜN 1400. YILINDA HZ. MUHAMMED (S.A.V.)

Medineli din kardeşlerinin kendilerine yaptığı bu iyilikleri hakkıyla
takdir eden muhacirler de, Ensarî kardeşlerine yük olmamak için, ihtiyaçla‐
rını karşılama yolunda bütün samimiyet ve gayretleriyle çalışmaya başladı‐
lar. Onların bu iyiliklerini dillerinden düşürmezlerdi. Hz. Peygamber’e, “Ya
Rasûlüllah! Az olan şeyi eşit paylaşma ve çok olan şeyden cömertçe harcama
hususunda misafiri olduğumuz kavmin bir benzerini görmedik. Her türlü
ihtiyaçlarımızın karşılanmasında bize fazlasıyla yetiyorlar. O kadar ki, sevâ‐
bın tamamın onların kazanmasından korktuk” demişlerdi. Bunun üzerine
Hz. Peygamber: “Hayır, siz de onları övüyor ve yaptıklarını takdirle karşılı‐
yorsunuz. Onlar için Allah’a dua ediyorsunuz.” buyurdu.10 Görüldüğü gibi,
daha birkaç yıl öncesinde her türlü kötülüğe bulanmış bir hâlde bulunan
cahiliyye toplumu, Allah Teâlâ’nın lutfuyla dünya tarihinin her türlü insânî
değerleri bakımından zirvesini teşkil eden Asr‐ı Saâdet toplumuna dönüş‐
müştü.
Diğer taraftan Allah Teâlâ, hicretin sekizinci yılında Mekke’nin fethe‐
dilmesine kadar geçen sürede, Medine dışındaki Müslümanlara Medine’ye
hicreti farz kılmıştı. Çünkü müşriklerin baskı ve zulümleri karşısında, dinle‐
rini korumaları zordu. Ayrıca müminlerin bir araya gelerek bir kuvvet oluş‐
turmaları, gerekli durumlarda kendi haklarını müdafaa etmeleri ve saldır‐
gan müşriklere karşı güç kullanmaları gerekiyordu. Medine’de Hz. Pey‐
gamber tarafından kurulan İslâm devleti’nin gücünü artırması için daha
fazla insana ihtiyacı vardı. Medine’ye hicretin ardından Müslümanlar her
türlü tehlikeden kurtulmuş değillerdi. Zira Medine’de Yahûdîler, henüz
İslâm’ı kabul etmeyen müşrikler ve Müslüman görünmekle birlikte bütün
gayretleri Müslümanlara zarar vermek olan münafıkların sayısı oldukça
fazlaydı. Ayrıca Medine etraftan putlara tapmaya devam eden putperest
kabileler tarafından kuşatılmış durumdaydı. Daha da önemlisi, Mekke müş‐
rikleri düşmanlıklarını devam ettiriyorlardı.
Durumun hassasiyeti dolayısıyla Allah Teâlâ, Mekke’nin fethine kadar
gücü yeten Müslümanlara Medine’ye hicreti farz kılmış, onların müşriklerle
birlikte kalmasını yasaklamıştı. İnançları uğrunda, mallarını mülklerini,

10

İbn Kesîr, es‐Sîretü’n‐nebeviyye, III, 328.
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yakınlarını doğup büyüdükleri ortamı terk edemeyenler için baskı altında
olmaları geçerli bir mazeret sayılmamıştı. Hicrete imkânı olduğu hâlde müş‐
riklerin içinde kalanlar, kendilerine zulmedenler diye tanımlanıyordu. İnen
âyetlerde cehennem azabı ile tehdit ediliyorlardı:
“İman edip de hicret etmeyerek kendi öz nefislerine zulmeder vaziyette
olanların canlarını alırken melekler onlara diyorlardı ki: Ne işte idiniz? On‐
lar da, Biz bu ülkede, dinin emirlerini uygulayamayan, baskı altında yaşa‐
yan kimselerdik. deyince melekler bu defa şöyle dediler: Peki Allah’ın dün‐
yası geniş değil miydi? Siz de orada hicret etseydiniz ya? İşte onların durağı
cehennemdir. Ne fena bir dönüş yeridir orası! Ancak her türlü imkândan
mahrum ve hicret için yol bulamayan erkekler, kadınlar ve çocuklar bu
hükmün dışındadırlar. Çünkü bunları Allah’ın affetmesi umulur. Allah ger‐
çekten affı ve merhameti bol olandır.”11
Bu süreçte Medine’ye hicret niyetiyle çıkıp yolda ölenler ise hicret seva‐
bıyla müjdeleniyordu:
“Kim Allah yolunda hicret ederse dünyada gidecek çok yer, genişlik ve
bolluk bulur. Kim evinden Allah’a ve Rasûlüne hicret niyetiyle çıkar da yol‐
da ecel gelip kendini yakalarsa o da mükâfatı hak etmiştir ve onu mükâfat‐
landırma Allah’a aittir. Allah gafur ve rahimdir.”12
Allah Teâlâ, hicret edenleri, bundan sonra cihad esnasında öldürülse
veya yatağında ölse de pek güzel nimetlere kavuşturacağını bildiriyordu:
“Allah, yolunda hicret edenleri, sonra bu uğurda öldürülenleri veya ölenleri
ise Allah pek güzel bir tarzda nimetlerine mazhar edecektir.”13
Bu süreç hicretin beşinci yılı Şevval ayında yapılan Hendek gazvesine
kadar sıkı bir şekilde devam etti. Arap‐Yahûdî ittifakının başarısız bir şekil‐
de geriye çekilişleriyle Medine İslâm devletinin savunma gücü ortaya çıkın‐
ca, artık Medine’ye gelecek yeni muhacirlere ihtiyaç kalmadı. Hatta nüfusun
çokluğu sebebiyle Benî Müzeyne gibi İslâm’ı kabul eden kabilelerin kendi

11

Nisâ sûresi 4/97‐99.

12

Nisâ sûresi 4/100.

13

Hac sûresi 22/58.
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yurtlarında kalmalarına izin verildi. Bazı muhacirlerin tebliğ faaliyetini yü‐
rütmek üzere kabilelerine dönmesi teşvik edildi.14 Hicrî sekizinci yılda Mek‐
ke’nin fethiyle de, Medine’ye hicret yükümlülüğü kaldırıldı. Ancak dârü’l‐
küfür’de Müslüman olup dininde fitneye düşürülmekten korkan ve hicrete
gücü yetenlerin İslâm ülkesine hicret sorumluluğu devam etmektedir.
Bu hicretle birlikte, Medine’de Kureyşli muhacirlerin yanı sıra başka
kabilelerden olan muhacirlerin sayısı arttı. İnanç birliği temeli üzerine kuru‐
lan Medine toplumunda, tek ümmet düşüncesi ortaya çıktı. İman birliği
Araplar’daki kabilecilik ve diğer bağların üzerinde tutuldu. Çünkü Allah,
mü’minlerin birbirlerinin kardeşi olduğunu bildiriyordu: “Mü’minler ancak
kardeştirler. Öyleyse kardeşlerinizin arasını düzeltin. Allah’a karşı gelmekten sakı‐
nınız ki, size merhamet edilsin”15
Bu toplum sevgi ve dayanışma üzerine kurulmuştu. Nitekim mü’minle‐
rin birbirlerine göre durumu Hz. Peygamber tarafından bir vücudun çeşitli
uzuvları arasındaki ilişkiye benzetilmiştir:
“Mü’minler birbirlerini sevmekte, birbirlerine acımakta ve birbirlerini
korumakta, bir vücuda benzerler. Vücudun bir uzvu hasta olduğu zaman,
diğer uzuvlar da bu yüzden uykusuzluğa ve ateşli hastalığa tutulurlar.”16
İslâmî öğreti sevginin kuvvetlendirilmesini ve yayılmasını garantiye a‐
lacak kurallar koymuş, mü’minlerin kendileri için sevdiklerini din kardeşleri
için de istemelerini gerçek imanın şartlarından biri saymıştı. Nitekim Hz.
Peygamber, bu gerçeği şöyle açıklamıştır:
“İman etmedikçe cennete giremezsiniz. Birbirinizi sevmedikçe de mü’min ola‐
mazsınız. Yerine getirdiğinizde birbirinizi seveceğiniz bir yolu size göstereyim mi?
Aranızda selamlaşmayı yayınız”17. “Sizden biriniz kendi nefsi için sevip arzu ettiği
şeyi din kardeşi için de istemedikçe gerçek anlamda mü’min olamaz”18.

14

Ekrem Ziya el‐Ömerî, agm, VI, 373.

15

Hucurât sûresi 49/10.

16

Buhârî, Edeb 27, Müslim, Birr 66.

17

Müslim, İman 93

18

Buhârî, İman 7; Müslim, İman 71, 72.
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Buna karşılık müminlerin birbirlerini hor görmesi yasaklanmıştı. Hz.
Peygamber, bunu şöyle ifade etmiştir: “Müslüman kardeşini hor görmesi, bir
kişiye kötülük olarak yeter.”19
Kardeşlik ve dostluk, inanç temeline bağlanmış, en yakın akrabaları da‐
hî olsalar, mü’minlerle diğer inanç sahipleri arasındaki dostluk yasaklanmış‐
tı: “Ey iman edenler! Eğer küfrü imana tercih ederlerse, babalarınızı ve kardeşlerini‐
zi bile dost edinmeyin. İçinizden kim onları dost edinirse, işte onlar zalimlerin ta
kendileridir.”20
Buna göre inanç farklılığı, kişinin babası, annesi, oğlu, zevcesi ve aşire‐
tiyle ilişkilerini kesmesini gerektirebiliyordu. Mensuplarının bütün dünyevî
menfaat ve sosyal ilişkilerini bir kefeye, Allah sevgisi, peygamber sevgisi ve
Allah yolunda mücadeleyi diğer kefeye koyan İslâm,21 mü’minleri menfaat‐
leri ve sosyal ilişkilerinin ağır basmasından sakındırıyordu: “De ki: Eğer baba‐
larınız, oğullarınız, kardeşleriniz, eşleriniz, aşiretiniz, kazandığınız mallar, kesada
uğramasından korktuğunuz bir ticaret ve beğendiğiniz meskenler, size Allah’tan,
peygamberinden ve Allah yolunda cihaddan daha sevgili ise, artık Allah’ın emri
gelinceye kadar bekleyin! Allah fasık topluluğu doğru yola erdirmez.”22
Medine Sözleşmesi/Anayasası ve İslâm Devleti’nin Temellerinin A‐
tılması
Hicret öncesinde Medîne’de Evs ve Hazreç adını taşıyan iki kardeş A‐
rap kabilesinin yanı sıra Benî Nadîr, Benî Kureyzâ ve Benî Kaynuka adlarını
taşıyan üç Yahûdî kabilesi oturuyordu. Bu kabileler birbirinden bağımsız bir
şekilde ayrı ayrı mahallelerde yaşıyorlardı. Şehirde merkezi bir otorite, teşki‐
lâtlanmış bir devlet yoktu. Evs ve Hazrec kabileleri, kardeş kabile olmalarına
rağmen, birbirine düşman hâle gelmiş, aralarında çıkan savaş bir kan dava‐
sına dönüşmüş ve iki taraf arasındaki çatışmalar, rivâyetlere göre yüz yirmi
yıl devam etmişti. Onları zayıf düşüren savaşlar İslâm dîninin Medîne’ye
girişine kadar sürdü.
19

Müslim, birr 32.

20

Tevbe sûresi 9/23.

21

Ekrem Ziya el‐Ömerî, agm, VI, 384.

22

Tevbe sûresi 9/24.
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Hicret sırasında Medine’de önemli bir potansiyele sahip olan Yahûdîler,
Evs ve Hazrec arasındaki mücadelede taraf olarak fitnenin içinde yer alıyor‐
lardı. Hz. Peygamber Medine’ye geldikten sonra Yahûdîleri de İslâm’a ça‐
ğırdı; ancak onlardan çok azı Müslüman oldu. Rasûlüllah (s.a.v.) muhâcir‐
lerle ensar arasında kardeşlik akdi yaparak, Müslümanlar arasındaki birlik
ve beraberliği kuvvetlendirdikten kısa bir süre sonra, Medîne’de yaşayan üç
Yahûdî kabilesiyle, kaynaklarda “kitab” ve “sahîfe” gibi adlarla anılan, gü‐
nümüzde merhum Muhammed Hamîdullah başta olmak üzere23, bazı ilim
adamlarınca yazılı ilk anayasa diye nitelendirilen bir sözleşme imzaladı. Bu
antlaşmayla Medîne’de yaşayan Müslümanlar, Yahûdîler ve müşrik veya
kâfir olarak kalan Medinelilerin tamamını, tek siyâsî birlik altında topladı.
Medine İslâm Devleti’nin temelini oluşturan bu sözleşmede, vatandaş tanı‐
mı yapılmış, Müslümanlar ve Yahûdîler olarak iki tarafın hak ve sorumlu‐
lukları tesbit edilmiş, devletin sınırları belirlenmiş ve Peygamber Efendimiz
şehirde en yüksek otorite olarak kabul edilmişti. Şehrin iç huzurunun sağ‐
lanması, dıştan gelebilecek tehlikelerin önlenmesi ve şehrin savunulması,
fertler arasındaki hukukî anlaşmazlıkların çözülmesi ve bazı ekonomik yü‐
kümlülüklerde dayanışma gibi hususlar karara bağlanmıştı.
İbn Hişâm’ın eserinde bir bütün hâlinde bize ulaşan ve biri Müslüman‐
ların kendi aralarındaki ilişkilerini, diğer Müslümanlarla Yahûdîler arasın‐
daki ilişkileri ele alan iki bölümden oluşan vesikanın önemli maddeleri şöyle
özetlenebilir: Antlaşmayı akdeden Müslümanlar ve Medîne Yahûdîlerinin
diğer milletlerden ayrı, bağımsız bir topluluk (ümmet) oldukları ifade edildi
(md. 1‐2, 25). Savaş durumunda her iki tarafın eşit haklara sahip oldukları
belirtildi (md. 15,18, 19). Karşılıklı yardım ve herkese adil davranılması ilke‐
si doğrultusunda (md. 16), adaletin tevzii ve adlî işlerin yürütülmesi yetkisi,
topluma ve merkezî otoriteye bırakıldı. Her vatandaş, kendisi ve yakınları‐
nın aleyhine de olsa bu hususta merkezî otoriteye destek vermekle yükümlü
kılındı (md. 13). Suçun şahsiliği ilkesinin belirlendiği metinde suçluya sı‐
ğınma ve himâye hakkı vermek yasaklandı (md. 22). Çıkacak herhangi bir
anlaşmazlığın, bu durumda yegâne başvuru makamı olduğu kabul edilen

23

İslâm Peygamberi (trc. Salih Tuğ), Ankara 2003, I, 189.
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Muhammed (s.a.v.) tarafından çözüleceği belirtildi (md. 23). Müslümanlara,
kan diyetleri ve esirlerin kurtuluş fidyeleri gibi ağır borçların ödenmesi hu‐
susunda, yakınlarının borçlarını müştereken ödeme yükümlülüğü getirildi
(md. 3‐2). Savunma ve güvenlik konularında barışın bölünüp parçalanamaz
bir özellik taşıdığı (md. 17) ve askerlik hizmetinin herkes için mecburî oldu‐
ğu kabul edildi (md. 18). Ayrıca o sırada yegâne düşman durumunda olan
Kureyş müşriklerinin himâye edilmesi, her iki taraf için de kesinlikle yasak‐
landı (md. 20, 43). Devletin ülkesi Yesrib/Medine Cevfi olarak tanımlandı.
Medine ovası ve vâdîsini içine alan bu bölgede kan dökmek ve savaş yap‐
mak yasaklandı (md. 39). Yahûdîlere kendi dinlerinde kalma hakkı/din öz‐
gürlüğü tanındı (md. 25). Onlar da kendi başlarına halledemedikleri mesele‐
lerde Hz. Peygamber’in hakemliğine başvuracaklardı (md. 42). Anayasa’da
ayrıca barış ve savaş konularında, yapılacak barış antlaşmasının ortak kararı
gerektirdiği (md. 37, 44, 45), şehrin savunması için müştereken yapılacak
savaşlarda her iki tarafın masraflarını kendisinin karşılayacağı (md. 24, 37‐
38), ancak din yüzünden çıkan savaşlarda iki gruptan birinin diğerine yar‐
dım yükümlüğünün bulunmadığı kararlaştırıldı (md. 45). Yahûdîlerin Müs‐
lümanların seferlerine katılması ise Hz. Peygamber’in iznine bağlandı (md.
36).24 Bu arada Rasûl‐i Ekrem, Medine’nin sınırlarını tesbit ettirmiş ve bun‐
dan sonraki siyasî ve askerî faaliyetler bu sınırlara göre yürütülmüştür.
Bu metnin imzalanmasıyla peygamberlik görevi yanında devlet başkan‐
lığı görevini de üstlenen Hz. Peygamber, farklı kabilelerden oluşan ashâbını
tek ümmet hâline getirmiş, onların arasında din kardeşliği temeline oturan
mükemmel bir birlik ve beraberlik kurmuştu. Medîne Yahûdîlerini de bu
devletin vatandaşı saymış onlara din özgürlüğü tanımış ve dinleri üzerine
yaşamalarını garanti altına almıştı. Ayrıca kişiler ve kişilerle devlet arasın‐
daki temel ilişkileri belirlemiş, umumî sorumluluklar ve hakların dağılımın‐
da, Yahûdîlerin sorumluluk ve haklarını da tesbit etmişti.25

24

Andlaşmanın metni için bkz. İbn Hişam, es‐Sîretü’n‐nebeviyye. I, 501‐504; Türkçe tercü‐
mesi ve hukuki açıdan değerlendirilmesi için bkz. Hamidullah, İslâm Peygamberi, I, 188‐
211.

25

H. İbrahim Hasan, İslâm Tarihi (tr. İsmail Yiğit‐Sadrettin Gümüş.), I, 136.
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Cihad İzninin Verilmesi
Medine döneminin ilk safhasında, bu olumlu gelişmelere karşılık, bazı
sıkıntılar mevcuttu. Şehirdeki halkın çoğunluğu İslâm’ı kabul etmişse de
içlerinde azımsanmayacak sayıda münafık ortaya çıkmıştı. Kendi semtlerin‐
de yaşayan yahudi kabileleriyle bir sözleşme imzalanmış olsa da, onlar Hz.
Peygamber’e olan düşmanlıklarını gizlice devam ettiriyor ve her fırsatta
problem çıkarıp ihanete varan davranışlarda bulunuyorlardı. Diğer taraftan,
Hz. Peygamber ve arkadaşlarını yurtlarından çıkaran Mekke müşrikleri de
düşmanlıklarını sürdürüyordu. Hicret onların düşmanlığını azaltmamış,
muhtemelen ileriye dönük endişeleri sebebiyle daha da artırmıştı. Nitekim
vakit kaybetmeksizin Medîne Yahûdîlerini, münâfıkları ve Medîne civarın‐
da yaşayan puta tapıcı Arap kabilelerini, Müslümanlara karşı tahrik etmeye
başladılar. Münâfıkların lideri Abdullah b. Übey ve yandaşlarına mektup
yazarak, Hz. Peygamber ve muhacirleri Mekke’den çıkarmalarını istemişler,
aksi takdirde savaş için Medine üzerine yürümekle tehdit etmişlerdi.26 Müş‐
rikler, kısa süre sonra Medîne üzerine çeteler göndermeye başladılar. Niyet‐
leri İslâmiyet’i ortadan kaldırmaktı, bunun için savaşı da göze almışlardı.
Hz. Peygamber, onlara bu imkânı vermemek için gerekli gördüğü ted‐
birleri aldı. Kureyş müşriklerinin tehdidinden korunmak ve onlara karşı
Müslümanların gücünü göstermek istedi. Hicretin yedinci ayından itibaren,
onların Medine’ye yönelebilecek saldırılarından önceden haberdar olmak ve
Mekke kervanlarının Suriye ticaret yollarını kullanmasını engellemek için
küçük askerî birlikler (seriyyeler) göndermeye başladı. Hicrettin ikinci yılı‐
nın Safer ayından itibaren de bu birliklerden bazılarına bizzat kendisi komu‐
ta etti. Bu seferler sırasında aynı zamanda Medine civarındaki kabilelerle
sulh antlaşmaları da yapılıyordu.
İki taraf arasındaki gerginlikler artarak devam ederken, hicretin ikinci
yılının başlarında Müslümanlara, kendilerine zulmeden ve onları yurtların‐
dan çıkaran Mekke müşriklerine karşı, silâh kullanma izni veren âyetler
nâzil oldu. “Düşman saldırılarına maruz kalan mü’minlere savaşma izni verildi.
Çünkü onlara zulmedilmiştir. Şüphesiz ki Allah, mü’minlere yardım etmeye kadir‐
26
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dir. O mü’minler, sırf Rabbimiz Allah’dır, dedikleri için haksız yere yurtlarından
çıkarıldılar.”27
Bu âyetlerin inmesiyle birlikte Medine ile Mekke arasında savaş hü‐
kümlerinin yürürlükte olduğu bir dönem başladı. İlerleyen safhada, Mekke‐
lilerle işbirliği eden bütün müşriklere ve Ehl‐i Kitab’a karşı cihadı emreden
âyetlerin inmesiyle cihadın çerçevesi genişledi.
Bedir Gazvesi’nden Hudeybiye Andlaşması’na Gelişmeler
Müslümanlarla Mekke müşrikleri arasında ilk büyük savaş, hicretin i‐
kinci yılı Ramazan ayının 17’sinde (13 Mart 624) Bedir’de yapıldı. Hz. Pey‐
gamber ve ordusu, bu savaşta Kur’ân‐ı Kerim’de zikredilen ilâhî yardımlar
sayesinde, kendilerinin üç katı olan müşriklere karşı büyük bir zafer kazan‐
dılar ve Mekke müşriklerine ilk önemli darbeyi vurdular. Böylece büyük bir
askerî güç hâline geldiklerini ispat etmenin yanı sıra, Mekkelilerin Arap
kabileleri arasındaki saygınlığını sarstılar. Verilen 14 şehide karşılık Mekke
ileri gelenlerinden 70 kişi öldürülmüş, bir o kadarı esir alınmıştı. Bu savaş‐
tan kısa bir süre sonra, Medine vesikasını ihlal eden yahudi kabilesi Benî
Kaynukâ, antlaşmanın yenilenmesi teklifini de reddedince, Medine’den
çıkarıldı.
Bedir’de uğradıkları mağlubiyeti hazmedemeyen Mekke müşrikleri,
mağlubiyetin intikamını almak için gerekli hazırlıkları yaptıktan sonra Me‐
dine üzerine yürüdüler. Hicretin üçüncü yılında Medine yakınındaki Uhud
Dağı eteğinde yapılan Uhud Gazvesi’nin son safhasında üstünlüğü ele ge‐
çirmişlerdi. Ancak sağladıkları üstünlüğü zafere çeviremeden geri döndüler.
Hicretin dördüncü yılı, Müslümanların Uhud Gazvesi’nde maruz kal‐
dığı durumu değerlendirmeye kalkışan bazı kabilelerin, Bi’ru Maûne ve Reci
olayları gibi Müslümanları hedef alan ihanet ve katliamlarına sahne oldu.
Bu arada Medine sözleşmesinin tarafı olan Benî Nadîr Yahûdîleri de Hz.
Peygamber’e suikast teşebbüsünde bulunmuştu. İhanetlerinin bedelini onlar
da Kaynuka Yahûdîleri gibi Medine’den çıkarılmakla ödediler (Rebîü’l‐
evvel/Ağustos 625). Hz Peygamber’e olan düşmanlıkları daha da artan Na‐
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dîr liderleri, bir Yahûdî yerleşim merkezi olan Hayber’e giderek, Müslüman‐
lara karşı yeni planlar hazırlamaya başladılar.
Benî Nadîr liderleri, hicretin beşinci yılında, Müslümanlardan intikam
almak için harekete geçtiler. Önce Mekke’ye giderek, müşriklere Medine’ye
karşı bir saldırı düzenleme teklifinde bulundular. Bu teklif, Uhud savaşında
işi yarım bıraktığını anlayan Mekke müşrikleri için iyi bir fırsat oldu. İslâm
devletini ortadan kaldırmak arzusuyla ittifaka katıldılar. Yahûdî liderler
Mekke’den sonra kabile kabile dolaşarak, onları çeşitli vaadlerle, Müslüman‐
larla yapılacak bir savaşa katılmaya ikna ettiler. Mekkeliler’in öncülüğünde
on bin kişilik bir ordu kuran müttefikler, Müslümanlara öldürücü bir darbe
vuracaklarından emin bir şekilde Medine üzerine yürüdüler. Ancak onların
savaş hazırlığını önceden öğrenen Hz. Peygamber, Selmân‐ı Fârisî’nin tekli‐
fiyle, Medine’nin düşmanın yaklaşabileceği batı tarafına, bir süvarinin geç‐
mesini engelleyecek genişlik ve derinlikte bir hendek kazdırdı. Üç bin kişilik
ordusunu hendeğin iç tarafında Sel’ Dağı’nın eteğinde konuşlandırdı.
Hicretin beşinci yılı Şevvâl ayında on bin kişilik büyük orduyla Medi‐
ne’ye ulaşan Kureyş ve müttefikleri, ilk defa gördükleri hendekle karşılaşın‐
ca büyük şaşkınlık yaşadılar. Hendeği geçmek için giriştikleri saldırıların‐
dan hiçbir netice almadılar. Her teşebbüslerinde geri püskürtüldüler. Bir ay
süren Hendek Gazvesi esnasında Medine’de kalan tek Yahûdî kabilesi
Kureyzâ oğulları da, Medine sözleşmesini bozup Müslümanları arkadan
vurmak için ittifaka katılmışlardı. Ancak buna rağmen, müttefikler, hiçbir
başarı elde edemeden geri dönmek zorunda kaldılar. Müslümanlara karşı
güçlerini birleştiren küfür ehlinin hiçbir netice alamadan hakir ve zelil bir
şekilde geri çekilmek zorunda kalması, Müslümanlar için büyük bir zafer
oldu. Kureyş’in itibarına ağır bir darbe vurdu ve kabileler nezdindeki say‐
gınlığını iyice azalttı. Buna karşılık Medine İslâm Devleti’nin saygınlığını
artırdı. Hendek Savaşı, Mekkelilerin düzenlediği saldırıların sonu oldu ve
üstünlüğün Müslümanların eline geçmesini sağladı. Nitekim Hz. Peygam‐
ber, müttefiklerinin dönmesinin ardından, artık Kureyş müşriklerinin Medi‐
ne üzerine gelemeyeceğini, taarruz önceliğinin kendilerine geçtiğini haber
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vermişti.28 Netice olarak Hendek Gazvesi, İslâm’ın yayılması açısından daha
elverişli imkânlar ortaya çıkardı ve İslâm’ın yayılışını hızlandırdı. Bu arada
Hendek Gazvesi’nde Müslümanlara ihanet eden Benî Kureyza kabilesi de
cezalandırıldı ve böylece şehirde hiçbir yahudi kabilesi kalmadı.
Hudeybiye Antlaşması’ndan Hz. Peygamber’in Vefatına Kadar Ge‐
lişmeler
Hendek Gazvesi’nden bir yıl sonra Hz. Peygamber, 1500 kişiyle Kâ’be
ziyareti için yola çıkmıştı. Ancak onun Mekke’ye doğru gelmekte olduğunu
öğrenen Kureyş müşrikleri, Hudeybiye’de Müslümanların yolunu kesip,
Mekke’ye girişlerine izin vermeyeceklerini bildirdiler. Kendilerine izin ve‐
rilmesini sağlaması için elçi olarak Mekke’ye gönderilen Hz. Osman’ın
Mekkeliler tarafından öldürüldüğü şayiası üzerine, Hz. Peygamber’in arka‐
daşlarından ölümüne kadar savaşmak şartıyla biat alması (Bey’atü’r‐rıdvân),
Kureyş’i bir sulha mecbur etti. İki taraf arasında imzalanan Hudeybiye
Andlaşması, ilk bakışta bazı şartları Müslümanların aleyhine görünse de,
Müslümanlar için büyük bir zafer oldu. Çünkü, Mekke müşrikleri, bu
andlaşmayla İslâm Devleti’ni resmen tanımışlardı. Putperest Arap kabileleri
üzerindeki dînî, siyâsî ve ticarî nüfuzunu, kısmen devam ettiren Kureyş’in
Medine İslâm Devleti’ni tanıması, bu kabilelerin tavrını da etkiledi. Onlar‐
dan bazıları, bu sulhun yapılmasından itibaren Rasûlüllah’a siyâsî heyetler
göndermeye başladılar. Hudeybiye Andlaşması’ndan itibaren İslâm’ın yayı‐
lışı oldukça hızlanmıştı. Hatta Hudeybiye’den sonraki iki yıl içinde İslâm’a
girenlerin sayısının, önceki 19 yılda girenlerin sayısını aştığı söylenmekte‐
dir.29 Diğer yandan bu sulh sayesinde Mekkeliler’den emin olan Hz. Pey‐
gamber, tebliğ faaliyetini rahat bir şekilde sürdürmeye başladı. Bizans ve
İran hükümdarları başta olmak üzere, komşu hükümdar ve emirleri İslâm’a
dâvet fırsatını buldu. Elçileri vasıtasıyla onlara mektup göndererek her biri‐
ni İslâm’a çağırdı.
Mekke ile başlatılan sulh, Hz. Peygamber’e diğer düşmanlarıyla daha
rahat uğraşma imkânını da sağlamıştı. Nitekim Hudeybiye dönüşünden bir
28
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süre sonra, Müslümanlara karşı düşmanca tavır içinde olan ve Medîne’ye
baskın maksadıyla müttefikler bulmaya çalışan Hayber Yahûdîlerinin üzeri‐
ne gitti. Hayber’i fethederek bu tehlikeden de kurtuldu.
Hz. Peygamber, hicretin sekizinci yılında, Busrâ valisine gönderdiği el‐
çisini öldüren Mûte valisinin üzerine 3.000 kişilik bir ordu gönderdi. Bu
ordu, bölgedeki Hıristiyan Arap kabilelerinin de katıldığı mevcudu yüzbini
aşan büyük Bizans ordusuyla yaptığı Mute Savaşı’ndan, başarıyla döndü.
Aynı yıl içinde Mekke müşrikleri Hudeybiye Antlaşması’nı bozdular. Bunu
bir savaş sebebi sayan Hz. Peygamber, Mekke fethine karar verdi. Mekkeli‐
lerin savaşa hazırlanmasına fırsat vermemek için, sefer hazırlıklarını son
derece gizli yürüttü. Hatta Mekke’ye çok yakın bir noktaya gelindiği hâlde
Mekkeliler’in İslâm ordusundan haberi olmamıştı. Maksadı Mekke’ye kan
dökmeden girmekti. Nitekim bunu başardı. Mekke’ye giriş sırasında dört
kola ayırdığı ordusundan, sadece Halid b. Velid’in kumandasındaki birlikle‐
re yapılan saldırı yüzünden çıkan küçük bir çatışma hariç bunu gerçekleş‐
tirdi. Açıktan davetin başladığı günlerden itibaren kendisine ve arkadaşları‐
na her türlü kötülüğü yapmış olan Mekkeliler, kayıtsız şartsız teslim olmuş‐
lardı. Hz. Peygamber, o sırada Mekkeliler’e istediği her cezayı verebilecek
durumdaydı. Ancak o, intikam almayı veya cezalandırmayı aklından bile
geçirmedi ve “Haydi gidiniz, hepiniz serbestsiniz” diyerek onları affettiğini
açıkladı. Dolayısıyla fetih günü intikam günü değil, bir af bir bağışlama
günü oldu. Hz. Peygamber, bu asil davranışıyla, 18 yıllık azılı düşmana,
İslâm’ın ruhunu en iyi şekilde göstermişti. Çok geç de olsa gerçeği anlayan
Mekkeliler’in tamamına yakını o gün itibariyle iman ederek İslâm ümmetine
katıldı. Hz. Peygamber, henüz iman etmeye hazır olmadığını söyleyip müh‐
let isteyenlere de bu imkânı vermişti.
Mekke’nin Müslümanlar tarafından fethi ve Kureyş müşriklerinin İslâ‐
miyet’i kabulüyle, İslâm Devleti, yarımadanın en büyük devleti hâline gel‐
mişti. Ancak fetih ordusunun henüz Mekke’den ayrılmadığı bugünlerde,
sıranın kendilerine geldiğini düşünen Hevâzin ve Sakîf kabilelerinin savaş
hazırlığı yaptığı duyuldu. Onlara saldırı fırsatı vermek istemeyen Hz. Pey‐
gamber, ordusuyla birlikte onların üzerine gitti. Huneyn gazvesinde Hevâ‐
zin ve Sakîf kabilelerine karşı kesin bir zafer kazandı. Bu savaşta ele geçiri‐
len Hevâzin esirlerini karşılıksız serbest bırakarak onların da İslâm’a girme‐
sine zemin hazırladı.
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Rasûl‐i Ekrem, bu arada Arabistan dışındaki devletlerden gelen tehdit‐
lere karşı da tedbir alıyordu. Nitekim son seferi olan Tebük seferini, bu a‐
maçla düzenlenmişti. Hicretin dokuzuncu yılında zamanın en büyük devleti
olan Bizans’a karşı düzenlenen bu seferin sebebi Bizans ordusunun Medine
üzerine saldırı için hazırlık yaptığının duyulmasıydı. Hz. Peygamber, yaz
ayının en sıcak günleri ve kıtlığın yaşandığı son derece zor şartlar altında,
ordunun teçhizi için yürütülen başarılı kampanya sayesinde 30.000 kişilik
bir ordu hazırladı. Büyük ordusunun başında Bizans sınırına doğru yürüdü.
Medîne’nin kuzeyinde, Suriye ticaret yolu üzerinde, Medine’ye 700 km.
uzaklıktaki Tebük’e kadar gelerek 20 gün civarında Bizans ordusunu bekle‐
di. Orada kaldığı bu süre içinde, Eyle, Cerbâ ve Ezruh gibi merkezlerin yerel
yöneticileriyle andlaşmalar yaptı. Hıristiyan veya Yahûdî olan bu idareciler,
Tebük seferinin hazırlıkları sırasında inmiş olan Tevbe sûresindeki cizye
âyeti (âyet 29) hükmünce, cizye vergisini ödemek şartıyla İslâm devletinin
hâkimiyetini tanıdılar. Duyulan saldırı haberinin asılsız olduğu anlaşılıp
karşısına çıkan olmayınca Hz. Peygamber ordusuyla geri döndü. Tebük
Gazvesi’nde herhangi bir çatışma yaşanmamakla birlikte, Bizans sınırlarına
kadar gelerek devletinin gücünü bütün dünyaya ispat etmişti. Tebük Seferi,
Müslümanların kendi sınırlarını düşmanlardan koruma hususundaki irade
ve azimlerini ortaya koyması yanında, Bizans’a ve Arap Yarımadası çevre‐
sindeki diğer devletlere Medine’de güçlü bir yönetim bulunduğunu göste‐
ren önemli bir harekât niteliği taşıyordu.30
Mekke’nin fethi, Hevâzin ve Sakîf kabilelerinin İslâm’a girmesi ve
Tebük seferinin peşinden İslâm’ın yayılışı daha da hızlandı. Arap kabileleri
İslâm’a girmek için âdeta birbiriyle yarışıyorlardı. Söz konusu kabile heyet‐
leri en yoğun olarak hicretin 9. yılında geldiği için bu yıla “Heyetler Yılı” adı
verilmiştir. Bu gelişme Nasr sûresinde şöyle tasvir edilmiştir: “Allah’ın yar‐
dımı ve fetih geldiği, insanların dalga dalga Allah’ın dînine girdiklerini gördüğün
zaman, Rabb’ini överek tesbih et. Ondan mağfiret dile. Çünkü O, tevbeleri çok kabul
edendir.”31
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Hicretin dokuzuncu yılında hac ibadeti farz kılınmıştı. Ancak Hz. Pey‐
gamber, henüz İslâm’a girmeyen müşriklerin de hacca geleceğini ve bazıla‐
rının, âdetleri olduğu üzere, Kâ’be’yi çıplak tavaf edeceğini bildiğinden bu
yıl bizzat hacca gitmemiş ve Hz. Ebû Bekir’i hac emiri olarak görevlendir‐
mişti. Hz. Ebû Bekir’in 300 hacı adayıyla birlikte Medine’den ayrılışından bir
süre sonra, müşriklere ültimatom özelliği taşıyan Tevbe sûresinin ilk yirmi
sekiz âyeti nâzil oldu. Bunun üzerine Hz. Peygamber, bu ültimatomu hac
esnasında müşriklere açıklamak üzere Hz. Ali’yi görevlendirdi. Hz. Ali’nin
açıkladığı ültimatomla, bundan sonra müşriklerin hacca gelmeleri yasaklan‐
dı. Yapılan anlaşmaların süresi dolana kadar İslâm’ı kabul etmeyen kabilele‐
rin can güvenliğinin ortadan kalkacağı bildirildi. Bu ültimatom etkisini gös‐
terdi. Başta itiraz edenler olmakla birlikte, dört ay beklemeye gerek duy‐
maksızın müşrik kabilelerin tamamı Müslüman oldu. Hicretin onuncu yılı
girdiğinde İslâm dîni tüm yarımadaya hakim duruma gelmişti. Hz. Pey‐
gamber çeşitli bölgelerin yönetimi için genellikle kendi kabilelerinden seçkin
kimseleri görevlendirdi. Kettânî yönetim, yargı ve vergi tahsili vazifelerine
tayin edilen kırk altı kişinin adını zikretmektedir. Muhammed Yâsîn Mazhar
Sıddîkî ise, vali olarak otuz iki kişi, merkezî âmil (vergi toplayan) sıfatıyla
otuz dokuz ve mahallî âmil olarak yirmi sekiz kişiyi ve görev yerlerini yaz‐
maktadır.32
Hz. Peygamber, aynı yıl içinde ilk ve son haccı olan veda haccını yaptı.
Hac sırasında Arefe günü Arafat’ta 140.000 civarındaki topluluğa İslâm dî‐
ninin temel prensiplerini özet bir şekilde sunan Vedâ Hutbesi’ni okudu. Bu
hutbesinde, insan hayatının, malının ve namusunun mukaddes ve dokunul‐
maz olduğunu beyan etti; can, mal ve ırz emniyetinin önemini açıkladı. Top‐
lum düzenini bozan, can, mal ve ırz emniyetini ortadan kaldıran Câhiliyye
devrinin içki, kumar, faiz ve kan davası gibi bütün kötü âdetlerinin kaldırıl‐
dığını bir kere daha ilân etti. İnsanların insan olma açısından eşit oldukları‐
nı, bütün insanların Hz. Âdem’den, onun ise topraktan yaratıldığını hatırlat‐
tı. Mü’minlerin kardeş olduğunu; erkeklerin kadınlar üzerinde hakları oldu‐
ğu gibi, kadınların da erkekler üzerinde hakları bulunduğunu vurgulamak
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sûretiyle toplumda dirlik ve düzeni sağlayan üstün değerleri dile getirdi.
Veda hutbesinin ardından dinin kemale erip tamamlandığını ve Allah’ın
rızasına uygun düşen dinin İslâm olduğunu bildiren âyet nâzil oldu.33 Hz.
Peygamber, Vedâ haccından döndükten sonra hicretin onbirinci yılı Safer
ayının son günlerinde rahatsızlandı ve on üç gün süren hastalığının ardın‐
dan refîk‐i a’lâya (en yüce dosta) sözlerini tekrar ederek ruhunu teslim etti.
Salâtü selâm onun, yakınlarının, ashabının ve yolunda gidenlerin üzerine
olsun!
Vefatına yaklaşık bir yıl kala Arabistan’daki putlara tapmakta olan ka‐
bilelerin büyük kısmı İslâmiyet’i kabul etmiş, çevredeki bazı Arap, yahudi
ve Hıristiyan toplulukları ile antlaşmalar yapılmış ve onun yönetiminde
geniş bir siyasî birlik oluşmuştu. Rasûl‐i Ekrem’in liderliğinde Arap Yarı‐
madası’ndaki siyasî yapı on yıl içinde değişmiş, Hz. Peygamber, ahlâk ve
adalet bakımından bir çürüme içinde bulunan Arap toplumundaki dinî ve
içtimaî anlayış ve kurumlara karşı başlatmış olduğu büyük mücadeleyi, kısa
bir sürede başarıyla tamamlamış, yeni bir ahlâkî ve sosyal düzen kurmaya
muvaffak olmuştu. Netice olarak, Hz. Peygamber, insanlık tarihinin en bü‐
yük inkılâbını gerçekleştirdi. Koyu bir cehaletin karanlığına bürünmüş,
kendi elleriyle yaptıkları putlara tapan, her şeyi onlardan bekleyen ve büyük
bir ahlâkî çöküntü yaşayan Arap toplumunu, 23 yıl gibi kısa bir süre içinde
İslâm dîninin nurlu aydınlığına çıkarmayı başarmış, kabileler şeklinde yaşa‐
yan Arapları ilk defa bir millet hâline getirerek insanlık için en yüksek me‐
deniyeti tesis etmişti. Kabile düşmanlıklarını, sosyal adaletsizlikleri ve do‐
ğuştan var olduğu kabul edilen üstünlük kavramını ortadan kaldırmış; fert‐
leri birbirinden ayıran engelleri yıkıp, onların yerine kardeşlik, dayanışma
ve sevgi esasına dayanan bir toplum meydana getirmişti.
Bu medeniyeti, insan cesetleri üzerine değil, sevgi ve kardeşlik esası ü‐
zerine kurmuştu. Hz. Peygamber, insan ve mal kaybının asgari olması için
büyük bir gayret gösteriyordu. Harekâtlarda silâhlı çatışma olmaması için
özel tedbirler alır, anlaşmazlığı savaş yapmadan çözmeye çalışırdı. Fiilen
çatışmaya katılmayan çocuk, kadın ve yaşlı kimselerin öldürülmesini, hıya‐
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nette bulunulmasını ve ahde vefasızlık gösterilmesini yasaklamıştı. Onun
takip ettiği bu siyaset beklenen sonucu vermiş, Arap Yarımadası’nda İslâm
hâkimiyetinin sağlandığı on yıl içinde Rasûl‐i Ekrem’in katıldığı dokuz sa‐
vaşta, şehit olan arkadaşlarıyla öldürülen düşman askerlerinin toplam sayısı
400’e dahi ulaşmıyordu.34
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Geniş bilgi için bkz. Hamidullah, Hz. Peygamberin Savaşları, 21.

8. TEBLİĞ
HZ. PEYGAMBER’İN DEVLET BAŞKANLIĞI
Yavuz YILDIRIM♦

Her toplumun organizasyona ihtiyacı olduğu kabul edilen bir gerçektir.
Hz. Muhammed de Mekke şehrinden Medine’ye hicret ettikten sonra Medi‐
ne halkını oluşturan farklı unsurları sıkı bağlarla birbirlerine bağlamaya
çalışmıştır. Bunun iki ana sebebi vardı:
1. Dâhilî Sebepler: Özellikle Medine gibi halkı homojen olmayan bir
şehrin köklü bir organizasyona ihtiyacı bulunuyordu. Medine’de yaşayan
toplulukların o dönemdeki yapısını şöyle özetlemek mümkündür:
a‐ Medine’de farklı dinler mevcuttu: İslâm, Yahûdîlik, putperestlik ve
mensupları az da olsa Hıristiyanlık.
b‐ Farklı etnik gruplar vardı: Araplar ve İsrailoğulları (Medine Yahûdî‐
lerinin İsrailoğulları’ndan oldukları ve daha önceleri Filistin’den Hicaz böl‐
gesine göç ettikleri genel olarak kabul edilmektedir. Bunun yanında onların
Arap kökenli oldukları ve Yahûdîlik dinini sonradan kabul ettikleri de bazı
tarihçiler tarafından iddia edilmiştir).
c‐ Medine’de siyasî birlik mevcut değildi: Şehrin yerlisi olan Araplar
birbirleri ile kavgalı idiler. Arapların mensup olduğu iki ana kabile Evs ve
Hazrec, Hz. Peygamber’in hicretinden sadece beş‐altı yıl önce birbirleri ile
savaşmışlardı ve bu savaşın yaraları henüz soğumamıştı. Medineli Müslü‐
manlar hicretten önceki son Akabe toplantısında Hz. Peygamber’i Medi‐
ne’ye davet ederken ondan kendilerini barıştırmasını beklediklerini ifade
etmişlerdi.
♦

Yard. Doç. Dr., İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi.
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d‐ Yahûdîlerin şehirdeki konumu Araplar arasındaki kavgadan dolayı
güçlenmişti. Bununla beraber üç Yahûdî kabilesi, kendi aralarındaki prob‐
lemlerden dolayı Araplara karşı yekvücut değillerdi. İkisi Hazrec, biri Evs
ile olmak üzere Medine’deki Arap kabileleriyle ittifak kurmuşlardı.
Bu sebeplerden ötürü hicretten önceki dönemde Medine’de Mek‐
ke’dekine benzer bir şehir devleti yapısı oluşmamıştı. Hicretle birlikte Medi‐
ne’nin zorluklarına yeni bir unsur eklendi:
e‐ Mekkeli Müslüman muhacirler: Mekke’den hicret eden yüzlerce ka‐
dın, erkek, çocuktan oluşan muhacirler ekonomik olarak zor durumda idiler.
Evini, işini, mal ve mülkünü, hatta ailesini Mekke’de bırakıp gelmiş olan bu
büyük zümrenin öncelikle günlük hayatını devam ettirecek maişet sıkıntısı‐
nın yoluna koyulması gerekiyordu. Bunun yanında muhacirlerin Medine
Müslümanları ve Medine’nin diğer unsurlarıyla kaynaştırılması gerekiyor‐
du.
2. Hâricî sebepler: Bunların başında Mekke’nin Hz. Peygamber’e ve
Medine’deki Müslümanlara karşı takındığı düşmanca tavır gelmektedir.
Mekke müşrikleri Müslümanları Medine’de de rahat bırakmayacaklarını
göstermişler ve hicretin birinci yılından itibaren ekonomik abluka uygula‐
maya başlamışlardı. Mekke’nin müttefiki olan Arap kabileleri de Mekke ile
birlikte hareket ediyorlardı. Mekkeliler Müslümanları bölmeye çalışıyorlar
ve ensarı Hz. Peygamber’e ve muhacirlere karşı kışkırtıyorlardı. Hatta Müs‐
lümanlara karşı Medine Yahûdîleri ile de işbirliği yapıyorlardı.
Kardeşlik Anlaşması
Mekke’den ayrılıp Medine’ye sığınan ve zor durumda bulunan muha‐
cirlerin en temel ihtiyaçlarını oluşturan barınma ve karınlarını doyurma
ihtiyaçlarını gidermek gerekiyordu. Bu amaçla Hz. Peygamber hicretten
birkaç ay sonra Medine Müslümanlarının ileri gelenleriyle bir toplantı dü‐
zenledi. Bu toplantıda durumu müsait olanların bir kişi veya aileyi yanla‐
rında barındırmalarını ve işlerine ortak etmelerini istedi. Medine Müslü‐
manlarının bu teklifi kabul etmesi üzerine Hz. Peygamber her Mekkeli mu‐
haciri bir Medineli Müslüman ile kardeş ilân etti. Böylece 186 muhacir aile
Medinelilerin yanına yerleşti. Hatta kardeşler birbirlerine mirasçı olacaklar‐
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dı. Birkaç yıl sonra bu anlaşmanın birbirine mirasçı olabilme hükmü kaldı‐
rıldı. Kardeşlik anlaşması muhacir Müslümanların önemli bir kısmının ba‐
rınma ve iaşe gibi en temel ihtiyaçlarını giderme ve Medine toplumu ile
kaynaşma fonksiyonlarını icra etmiştir.
Medine Sözleşmesi
İlk İslâm toplumunun siyasî bir organizasyona dönüşmesi hicretten
sonra Medine şehrinde gerçekleştiği kabul edilir. Bu oluşumu meydana çı‐
karan olay hicretin birinci yılında Medine şehrinde yer alan çeşitli gruplar
arasında akdedilen bir anlaşmadır. “Medine Sözleşmesi”, “Medine Anaya‐
sası” ve “Medine Vesikası” gibi isimlerle anılan bu anlaşmayı gerçekleştiren
kişi Hz. Peygamber’dir.
Hz. Peygamber, Medine şehrinde yaşayan çeşitli grupları bir toplumun
üyeleri hâline getirmeyi ve bu grupların güvenliğini sağlamayı amaçlamış
ve bu anlaşma ile hedefine ulaşmıştır. Hamidullah’a göre 52 maddeden te‐
şekkül eden bu anlaşma dünyadaki ilk yazılı anayasadır.
Medine Sözleşmesi şu maddelerle özetlenebilir:
‐ Medine’de yaşayan Araplar ve Yahûdîler birbirleri aleyhine başkala‐
rıyla anlaşma ve işbirliği yapamayacaklar.
‐ Araplar ve Yahûdîler dışarıdan gelecek bir tehlikeye karşı yardımlaşa‐
caklar.
‐ Araplar ve Yahûdîler birbirleriyle önceki ittifaklarını ve diyet gibi mali
konulardaki yardımlaşmalarını devam ettirecekler.
Medine Sözleşmesi şu sonuçları doğurmuştur:
‐ Sözleşme ile Medine şehrinde toplumsal ve siyasî birlik meydana gel‐
miştir. Bu birlik dışarıdan ve içeriden gelebilecek tehlikelere karşı şehirde
yaşayan bütün grupların güvenliğini garanti altına almıştır.
‐ Medine Sözleşmesi yeni bir devlet kurulduğunu ve Hz. Peygamber’in
bu devletin başkanı olduğunu doğrudan ilân etmez. Ancak, Müslümanların
tabiî lideri olan Hz. Peygamber, bu anlaşma ile Müslüman, Yahûdî ve müş‐
riklerden oluşan Medine toplumunda önemli bir konuma gelmiştir. Bu, “ha‐
kemlik” konumudur.
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‐ Medine Sözleşmesi ile oluşan siyasî ve toplumsal organizasyon za‐
manla fiili bir devlete dönüşmüştür. Medine Sözleşmesi’ni bu devletin kuru‐
cu anlaşması saymak mümkündür. Muhammed Hamidullah bu anlaşmayı
yeni devletin anayasası olarak kabul etmektedir. Bu devletin ‐bugünkü kav‐
ramlarla ifade edersek‐ yasama, yürütme ve yargı ile ilgili kuralları ve ku‐
rumları Kur’ân‐ı Kerim ve Hz. Peygamber tarafından oluşturulmuştur. Hz.
Peygamber bu devletin tartışmasız başkanıdır ve bu görevi vefatına kadar
sürdürmüştür.
Hz. Peygamber’in son nefesine kadar en önde gelen niteliği Allah’ın el‐
çiliğidir. Baba, eş, komşu, devlet başkanı, diplomat, komutan, yargıç gibi
diğer bütün sıfatları bundan sonra gelmiştir. Kurduğu siyasî organizasyon
Medine döneminin sonlarına doğru Arap Yarımadası’nın büyük bir kısmını
içine aldığında dahî “Allah’ın elçisi”nden başka hiçbir sıfat kullanmamıştır.
Hz. Peygamber’in Devlet Başkanı Olarak Îfâ Ettiği Görevler
Hz. Peygamber’in, risâletin başlangıcından vefatına kadar en fazla ö‐
nem verdiği görevler, peygamberlik görevinin doğrudan gerektirdiği işler‐
dir. Bunların başında İlâhî vahyin tebliği ve imamet görevleri gelmektedir.
Aynı anda hem peygamberlik hem devlet başkanlığı görevlerini birlikte
yürüttüğü için bazen bunları birbirinden ayırmak zor olsa da bir devlet baş‐
kanı olarak yaptığı işleri şöyle sıralamak mümkündür:
Risalet: Hz. Peygamber risâlet görevinin başlangıcından son nefesine
kadar Cenab‐ı Hak’dan gelen vahyi insanlara ulaştırmayı kendisi için en
önemli iş olarak telakki etmiştir. Tek tek fertlere ve kendi cemaatine İslâm’ı
tebliğ ettiği gibi başka topluluklara ve devletlere de İslâm’ı ulaştırmaya ça‐
lışmıştır. Bunun için her fırsatı ganimet bilmiş, bizzat görüşemediği kişi ve
toplumları elçiler vasıtasıyla Allah’ın dinine davet etmiştir. Hz. Peygam‐
ber’in bir devlet başkanı olarak Bizans, İran, Mısır ve bazı Arap liderlerine
gönderdiği mektuplarda sadece İslâm’a davet yer almaktadır. Onun için
risâlet vazifesi o derece önemliydi ki savaş durumunda olduğu hasım top‐
lumları dahî öncelikle İslâm’a çağırmıştır. Hudeybiye Anlaşması öncesinde
Mekkeli delegeleri İslâm’a davet etmiş, Medine ve Hayber Yahûdîlerini ku‐
şattığı zaman savaşa başlamadan önce İslâm’a girmelerini teklif etmiş, yine
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sefere çıktığı Arap kabilelerine İslâm’ı tebliğ etmiştir. Çeşitli bölgelere gön‐
derdiği vali, elçi, komutan gibi görevlilere de karşılaştıkları toplulukları
öncelikle İslâm’a davet etmelerini emretmiştir.
Diplomasi: Hz. Peygamber, bir yandan risâlet görevini tebliğ etmek
amacıyla, diğer yandan sorumluluğu altında bulunan kişi ve toplulukların
başta güvenlik olmak üzere dini, siyasî ve ekonomik ihtiyaçlarını karşılamak
üzere başka devlet ve toplumlarla diplomatik ilişkiler kurmuştur. Bizans,
İran, Habeşistan, özerk Mısır ve Gassânî devletleri, bu ülkelere bağlı Yemen
gibi valilikler, Mekke şehir devleti, birçok Arap ve Yahûdî kabilesi ile dip‐
lomatik ilişkiler kurmuştur. Bireylerle ilişkilerindeki barışçı ve diyalog ara‐
yıcı tavrı, başka toplum ve devletlerle ilişkilerinde de görülmektedir. Savaşı
her zaman en son seçenek olarak görmüş, müzakere ve anlaşma yollarını
tercih etmiştir. Mekke şehir devleti ile akdedilen Hudeybiye Anlaşmasında
olduğu gibi bazen anlaşma maddeleri kendisi ve kendisine tabi olanların
aleyhine olsa bile barışçı diplomasiye ve düşmanlarıyla dahî anlaşmaya
öncelik vermiş, savaş ve düşmanlık durumunu ortadan kaldırmaya çalışmış‐
tır. Hz. Peygamber’in kurduğu diplomatik ilişkilerin büyük çoğunluğu he‐
define ulaşmış ve barışçı sonuçlar hasıl olmuştur.
Ordu Komutanlığı: Hz. Peygamber, başka toplumlarla bir devlet başka‐
nı olarak ilişkilerinde barışçı ve dostane olmaya özen göstermiştir. Bu tavır
her şeyden önce risâlet görevinin bir gereğidir. Bununla beraber başka bir
devlet veya toplumdan düşmanca bir tavır gördüğünde bir devlet başkanı
olarak gereken tedbirleri almış ve yönetimi altındaki ülkesini ve müttefikle‐
rini savunmuştur. Bu amaçla gerektiğinde son çare olarak askerî tedbirlere
de başvurmuştur. Yukarıda da ifade ettiğimiz gibi Hz. Peygamber bu seçe‐
neği, görüşme ve diplomasi yolları kapandığında kullanmıştır.
Hz. Peygamber, Medine dönemini oluşturan on yıl boyunca birçok as‐
kerî faaliyette bulunmuştur. Düzenli bir ordu kurmamış, gönüllülük esasına
dayalı olarak ihtiyaç duyduğunda Müslümanlara çağrıda bulunarak gere‐
ken miktarda birlik oluşturmuştur. Bazı istisnai durumlarda ise genel sefer‐
berlik ilân ederek herkesin orduya katılmasını istemiştir (Hendek ve Tebük
gazaları gibi). Askerî tedbire başvurma gereği duyduğunda şartlara göre
kimi zaman küçük askerî birlikler, kimi zaman yüzler veya binlerce kişilik
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ordular oluşturmuştur. Hz. Peygamber, içinde yer aldığı askerî grupların
komutanlığını deruhte etmiştir. Bazı askerî kararları sahabe tarafından tartı‐
şılsa dahî (Bedir’deki mevzilenme, Uhud’da savunmada kalmayıp Mekke
ordusunu karşılama gibi) komutanlığı hiçbir zaman tartışma konusu hâline
getirilmemiştir. Bazen kendisi sefere çıkmayarak çeşitli bölgelere birlikler
göndermiştir: Mute gibi. Seriyye adı verilen bu birlik veya orduların komu‐
tanlarını her zaman Hz. Peygamber tayin etmiş ve bu tayinler tartışmasız
kabul edilmiştir. Kimi zaman savunma savaşı yapmış, kimi zaman düşma‐
nının üzerine gitmiştir.
Hz. Peygamber’in katıldığı veya katılmadığı askerî faaliyetlere bakıldı‐
ğında en fazla uyguladığı stratejinin caydırıcılık olduğu görülmektedir. Ni‐
tekim yapılan seferlerin çoğunda herhangi bir çatışma meydana gelmemiş‐
tir. Arap Yarımadası’nın kuzey bölgelerinden Mute’ye bir ordu gönderme‐
sinin ve büyük bir ordu toplayarak Tebük’e kadar gitmesinin sebebi Bizans
İmparatorluğu’ndan gelebilecek muhtemel bir saldırıyı bertaraf etmekti.
Hz. Peygamber savaştığı toplumların dahî can ve mal emniyeti gibi te‐
mel insan haklarına riâyet etmiş, kadınlara, çocuklara, silah kullanmayana,
din adamlarına dokunulmamasını emretmiştir. Düşmana karşı dahî insaf ve
merhamet göstermiş, bir sefer sırasında “Ben rahmet peygamberiyim, ben savaş
peygamberiyim” buyruğu ile savaşta düşmana bile yeri gelince merhamet
edilmesi gerektiğini Müslümanlara öğretmiştir. Özellikle bazı oryantalistle‐
rin Hz. Peygamber’in savaşmış olmasına dayanarak onu eleştirmeleri, ilmi‐
lik ve objektiflikten uzak değerlendirmelerdir. Yukarıda da kısaca ifade etti‐
ğimiz gibi Hz. Peygamber bir saldırı yahut yakın veya uzak bir tehdide ma‐
ruz kalmadıkça askerî tedbire başvurmamıştır.
Yargı ve Hakemlik: Hz. Peygamber’in devlet başkanı olarak ifa ettiği en
önemli fonksiyonlarından biri de yargılamadır. Yönettiği toplum içinde
zaman zaman ortaya çıkan anlaşmazlıklarda en üst merci olarak ona başvu‐
rulmuştur. Şikâyetleri değerlendirmiş, işlenmiş bir suç varsa suç işleyenleri
yargılamış ve gereken cezaları vermiştir. Bazen suçluları affettiği de görül‐
mektedir. Hz. Peygamber’in gizlice yürüttüğü Mekke seferi hazırlıklarını
Mekkelilere bir mektup ile haber vermeye çalışan Hatıb b. Ebî Beltea’nın
suçunu itiraf edip pişmanlık bildirmesi üzerine affedilmesi gibi. Bunun ya‐
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nında aralarındaki herhangi bir meseleyi çözemeyen bazı kimselerin anlaş‐
mazlıklarını da çözüme kavuşturmuştur. Ayrıca bir Müslüman ile bir Yahû‐
dî arasındaki veya Yahûdîlerin kendi aralarında halledemeyip de kendisine
getirdikleri meseleler hakkında da hüküm vermiştir. Hz. Peygamber’in yar‐
gı ve hakemlik konusunda riâyet ettiği temel ilke adalettir.
Görevli Tayini: Hz. Peygamber, çeşitli sebeplerle bizzat ulaşamadığı
ülke, bölge ve toplumlara veya ifa etmeye fırsat bulamadığı işlere görevliler
tayin etmiştir. Küçük veya büyük birçok iş için pek çok kişiyi görevlendir‐
miştir. Hz. Peygamber’in görevli tayini konusunda riâyet ettiği temel ilke
ehliyet ve liyakattir. Kişinin hangi kabileye mensup olduğu veya maddî
durumu önemli değildir. Hatta İslâm’a erken veya geç dâhil olması dahî çok
önemli değildir. Şunu da belirtelim ki bir kişiye birden fazla görev verildiği
de oluyordu. Bir valinin aynı zamanda komutanlık yapması ve vergi topla‐
ması gibi. Onun görevli tayin ettiği en önemli konuların şunlardan oluştuğu
söylenebilir:
Valiler: Mekke’yi fethettikten sonra Ümeyyeoğullarından genç Attab b.
Esîd’i Mekke’ye, İran İmparatorluğunun Müslüman olan Yemen valisi
Bazan’ı aynı bölgeye tekrar vali tayin etmesi gibi.
Komutanlar: Hz. Peygamber birçok sahabeyi askerî birliklerin başına
komutan (emir) tayin etmiştir. Kendisinin yer almadığı askerî birliklere “se‐
riyye” adı verilmektedir. Tayin ettiği komutanlar arasında Hz. Ali, Hz.
Hamza, Zeyd b. Harise, Üsame b. Zeyd, Amr b. As, Muhammed b. Melse‐
me, Abdullah b. Revaha, Cafer b. Ebî Tâlib, Abdurrahman b. Avf, Ebû Sele‐
me, Abdullah b. Cahş, Halid b. Velid sayılabilir.
Elçiler: Hz. Peygamber birçok devlet ve kabile başkanına elçi gönder‐
miştir. Bizans, İran, Habeşistan, Mısır ve Gassânî devletleri, Yemen, Mekke
şehir devleti ve bazı Arap kabilelerinin liderlerine elçiler göndermiştir.
Muallimler: Hz. Peygamber’in gönderdiği bütün görevliler her şeyden
önce İslâm’a çağırmakla yükümlü olmakla beraber bazen sadece İslâm’ı
öğretmekle görevlendirdiği kimseler olmuştur. Medine dışındaki bazı Arap
kabilelerine gönderdiği muallimler gibi.
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Vergi Tahsildarları: İslâm ülkesi vatandaşlarından vergi vermekle yü‐
kümlü olan Müslüman veya gayrı müslimlerden vergilerini toplamak üzere
görevliler göndermiştir. Hz. Ali, Abdullah b. Revaha, Muaz b. Cebel, Velid
b. Ukbe gibi.
Hz. Peygamber bunların hâricindeki birçok iş için de çeşitli kimselere
görev vermiştir. Hicretin 9. yılında hacca giden Müslümanların başına hac
emiri olarak Hz. Ebû Bekir’e, ömrünün son günlerinde hastalığından dolayı
Mescid‐i Nebevî’de namaz kıldıramadığı için imam olarak yine Hz. Ebû
Bekir’e görev vermesi, çeşitli toplumlara Kur’ân‐ı Kerim’i ve dinî bilgileri
öğretmek üzere görevliler göndermesi gibi. Hz. Peygamber’in bazı görevlere
kadınları tayin ettiği de bilinmektedir.
Hz. Peygamber’in Yönetim İlkeleri: Bir devlet başkanı olarak Hz. Pey‐
gamber’in yönetimde şu ilkeleri uyguladığı söylenebilir: Adalet, istişare,
kanun önünde eşitlik, temel insan haklarına (can, mal, ırz emniyeti, din öz‐
gürlüğü) riâyet, sabır, affedicilik, görevi ehline verme.
Kaynaklar
Muhammed Hamidullah, İslâm Peygamberi, (terc. Salih Tuğ), İstanbul 1990.
Muhammed Hamidullah, İslâm’da Devlet İdaresi, (terc. Hamdi Aktaş), İstanbul 1998.
Kettânî, et‐Terâtîbu’l‐İdâriyye, (terc. Ahmet Özel), İstanbul 1990.

HZ. MUHAMMED (s.a.v.)’İN
PEYGAMBERLİĞİ

9. TEBLİĞ

ﺻﻔﺎﺕ ﺍﻟﻨﱯ ﺻﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ
ﻭﺃﺧﻼﻗﻪ ﻭﺣﻴﺎﺗﻪ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﺍﻟﻜﺮﱘ
ﳏﻤﺪ ﻣﺼﻄﻔﻰ ﳏﻤﺪ ﺻﺎﱀ

♦

ﺑﺴﻢ ﺍﷲ ﺍﻟﺮﲪﻦ ﺍﻟﺮﺣﻴﻢ
ﻣﻘﺪﻣﺔ:
ﺪﻑ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻮﺭﻗﺔ ﺇﱃ ﺍﻟﻮﻗﻮﻑ ﻋﻠﻰ ﺍﻵﻳﺎﺕ ﺍﻟﻘﺮﺁﻧﻴﺔ ﺍﻟﻜﺮﳝﺔ ﺍﻟﱵ ﺗﻨﺎﻭﻟﺖ ﺣﻴﺎﺓ
ﺍﻟﻨﱯ ﳏﻤﺪ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺼﻼﺓ ﻭﺍﻟﺴﻼﻡ ﻭﺻﻔﺎﺗﻪ ﻭﺃﺧﻼﻗﻪ .ﻭﺳﺒﺐ ﺫﻟﻚ ﺃﻥ ﺷﺨﺼﻴﺔ ﺍﻟﻨﱯ
ﳏﻤﺪ ﻋﻠﻴﻪ ﺃﻓﻀﻞ ﺍﻟﺼﻼﺓ ﻭﺃﺯﻛﻰ ﺍﻟﺘﺴﻠﻴﻢ ﻫﻲ ﺷﺨﺼﻴﺔ ﳏﻮﺭﻳﺔ ﰲ ﺍﻟﺘﺎﺭﻳﺦ ﺍﻹﻧﺴﺎﱐ
ﺑﺼﻮﺭﺓ ﻋﺎﻣﺔ؛ ﻓﻬﻮ ﺧﺎﰎ ﺍﻟﻨﺒﻴﲔ ﻭﺇﻣﺎﻡ ﺍﳌﺮﺳﻠﲔ ،ﻭﻫﻮ ﺍﻟﻨﻤﻮﺫﺝ ﻭﺍﳌﺜﺎﻝ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻨﺒﻐﻲ ﺃﻥ
ﲢﺘﺬﻳﻪ ﺍﻟﺒﺸﺮﻳﺔ ،ﻭﺃﻥ ﺗﻘﺘﺪﻱ ﺑﻪ ﰲ ﻛﻞ ﺷﺄﻥ ﻣﻦ ﺷﺌﻮﺎ ،ﻭﰲ ﻛﻞ ﺃﻣﺮ ﻣﻦ ﺃﻣﻮﺭﻫﺎ.
ﻟﻘﺪ ﻋﺮﻑ ﺍﻟﻜﺜﲑﻭﻥ ﻣﻦ ﺍﳌﺆﺭﺧﲔ ﻣﻦ ﻏﲑ ﺍﳌﺴﻠﻤﲔ ﺃﻥ ﺷﺨﺼﻴﺔ ﳏﻤﺪ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺼﻼﺓ
ﻭﺍﻟﺴﻼﻡ ﺷﺨﺼﻴﺔ ﻣﺘﻤﻴﺰﺓ ﻋﻠﻰ ﻏﲑﻫﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺎﺕ ،ﻭﺃﺎ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﺍﻟﻮﺣﻴﺪﺓ

♦

ﺍﻟﺪﻛﺘﻮﺭ ،ﺃﺳﺘﺎﺫ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺍﳌﺴﺎﻋﺪ ﺑﻜﻠﻴﺔ ﺍﻵﺩﺍﺏ  -ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺍﳋﺮﻃﻮﻡ  -ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ
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ﺍﳌﺆﻫﻠﺔ ﻟﺘﻘﻮﻝ ﻛﻠﻤﺘﻬﺎ ﰲ ﻣﺴﺘﻘﺒﻞ ﺍﻟﺒﺸﺮﻳﺔ ﻭﰲ ﻣﺼﲑﻫﺎ .ﺇﻥ ﺍﻷﻣﺮ ﺍﳌﺎﺛﻞ ﻟﻠﻌﻴﺎﻥ،
ﻭﺍﻟﺬﻱ ﻻ ﻳﺸﻚ ﻓﻴﻪ ﺇﻧﺴﺎﻥ ﺃﻥ ﺍﻟﺒﺸﺮﻳﺔ ﲤﺮ ﲝﺎﻟﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻴﺄﺱ ﻭﺍﻟﻘﻨﻮﻁ ،ﻭﺃﺎ ﺗﻌﺎﱐ ﻣﻦ
ﺍﻟﻮﻳﻼﺕ ﻭﺍﳊﺮﻭﺏ ﻭﺍﻟﻔﱳ ﺍﻟﻈﺎﻫﺮﺓ ﻭﺍﻟﺒﺎﻃﻨﺔ ،ﻭﺃﻥ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﺍﻷﺭﺿﻴﺔ ﻭﺍﻟﺴﻤﺎﻭﻳﺔ ﺗﻌﺎﱐ ﻣﻦ
ﻇﻬﻮﺭ ﺍﻟﻔﺴﺎﺩ ﰲ ﺍﻟﱪ ﻭﺍﻟﺒﺤﺮ ﻭﺍﳉﻮ ،ﻭﺃﻥ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﻳﻌﺎﱐ ﻣﻦ ﻇﻠﻢ ﺃﺧﻴﻪ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ .ﺇﻥ
ﺍﻷﺳﻮﺩ ﻳﻌﺎﱐ ﻣﻦ ﻇﻠﻢ ﺍﻷﺑﻴﺾ ،ﻭﺇﻥ ﺍﻟﻔﻘﲑ ﻳﻌﺎﱐ ﻣﻦ ﻇﻠﻢ ﺍﻟﻐﲏ ،ﻭﺇﻥ ﺍﳌﻮﺍﺯﻳﻦ
ﻭﺍﳌﻌﺎﻳﲑ ﻗﺪ ﺍﺧﺘﻠﺖ ﰲ ﻛﻞ ﺟﻮﺍﻧﺐ ﺍﳊﻴﺎﺓ .ﺇﻥ ﻛﻞ ﺫﻟﻚ ﻳﺸﲑ ﺇﱃ ﺣﻘﻴﻘﺔ ﻭﺍﺿﺤﺔ
ﻭﺑﻴﻨﺔ ،ﻭﻫﻲ ﺃﻥ ﺍﻟﺒﺸﺮﻳﺔ ﲢﺘﺎﺝ ﺇﱃ ﺍﳍﺪﺍﻳﺔ ﺍﻟﺮﺑﺎﻧﻴﺔ ﰲ ﺃﻣﺮﻫﺎ ﻛﻠﻪ ،ﻭﺃﻥ ﺍﳌﻌﺎﻳﲑ
ﻭﺍﳌﻮﺍﺯﻳﻦ ﻭﺍﻟﻘﻴﻢ ﺍﻹﳍﻴﺔ ﺍﻟﺴﻤﺎﻭﻳﺔ ﻫﻲ ﺍﳌﺨﺮﺝ ﺍﻟﻮﺣﻴﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﻜﺂﺑﺔ ،ﻭﻣﻦ ﺍﳊﺰﻥ ،ﻭﻣﻦ
ﺍﻟﻨﻜﺪ ،ﻭﻣﻦ ﺍﻟﻀﻴﻖ ﺍﻟﺬﻱ ﺗﻌﺎﻧﻴﻪ ﺍﻟﺒﺸﺮﻳﺔ .ﻭﻣﻌﻠﻮﻡ ﺃﻥ ﺍﻟﺮﺳﺎﻻﺕ ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ،ﻭﺍﻟﻨﺒﻮﺍﺕ
ﺍﳌﻨﺼﺮﻣﺔ ﺍﻟﱵ ﱂ ﻳﺘﻌﻬﺪ ﺍﳌﻮﱃ ﻋ ﺰ ﻭﺟ ﹼﻞ ﲝﻔﻈﻬﺎ ﻗﺪ ﺩﺭﺳﺖ ﻭﺍﻧﺪﺛﺮﺕ ،ﻭﱂ ﺗﻌﺪ
ﻣﻮﺟﻮﺩﺓ ﰲ ﻛﺘﺒﻬﺎ ﺍﻟﺼﺤﻴﺤﺔ ،ﻭﻻ ﰲ ﺗﻌﺎﻟﻴﻤﻬﺎ ﺍﻟﺼﺮﳛﺔ .ﻭﺇﻥ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺎﺕ ﺍﻟﻨﺒﻮﻳﺔ
ﺍﻟﱵ ﺳﺒﻘﺖ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﻹﺳﻼﻡ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺼﻼﺓ ﻭﺍﻟﺴﻼﻡ ﻗﺪ ﻃﺎﻝ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﻌﻬﺪ ،ﻭﺑﻌﺪ ﻋﻠﻴﻬﺎ
ﻚ ﺑﻌﺾ ﺍﳌﺆﺭﺧﲔ ﻣﻦ ﺃﻫﻠﻬﺎ ﰲ ﻭﺟﻮﺩ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺎﺕ .ﻭﺑﻘﻴﺖ
ﺍﻟﺰﻣﺎﻥ ،ﺑﻞ ﻭﺷ 
ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﺍﻟﻮﺣﻴﺪﺓ ﺍﻟﱵ ﻋﺎﺷﺖ ﰲ ﺿﻮﺀ ﺍﻟﺘﺎﺭﻳﺦ ﻭﺍﺗﺼﻠﺖ ﺑﺎﻟﺴﻤﺎﺀ ،ﻭﺟﺎﺀﺕ ﺑﻜﺘﺎﺏ
ﲰﺎﻭﻱ ﻣﻮﺛﻮﻕ ﻫﻲ ﺷﺨﺼﻴﺔ ﳏﻤﺪ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺼﻼﺓ ﻭﺍﻟﺴﻼﻡ .ﻭﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﺍﻟﺬﻱ ﺟﺎﺀ ﺑﻪ
ﳏﻤﺪ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺼﻼﺓ ﻭﺍﻟﺴﻼﻡ ﻛﺘﺎﺏ ﻣﺘﻠ ﻮ ﻭﻣﻘﺮﻭﺀ ﻭﻣﺴﻄﻮﺭ ﰲ ﺍﻟﺴﻄﻮﺭ ،ﻭﰲ ﺍﻟﺼﺪﻭﺭ
ﺍﻟﱵ ﻭﻋﺘﻪ ،ﻭﻓﻬﻤﺘﻪ ،ﻭﺣﻔﻈﺘﻪ ،ﻭﻋﺒﺪﺕ ﺍﷲ ﺗﻌﺎﱃ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺗﻼﻭﺗﻪ ﺁﻧﺎﺀ ﺍﻟﻠﻴﻞ
ﻭﺃﻃﺮﺍﻑ ﺍﻟﻨﻬﺎﺭ .ﻭﻫﻮ ﻛﺘﺎﺏ ﺳﺠﻞ ﺣﻴﺎﺓ ﺍﻟﺒﺸﺮ ،ﻭﺩﻭﻥ ﺣﻴﺎﺓ ﺍﻟﻜﻮﻥ ﻭﺍﻟﻮﺟﻮﺩ
ﻭﺍﳊﻴﺎﺓ ﺑﺄﺳﺮﻫﺎ .ﺇﻧﻪ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺸﻬﺪ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﲑﺓ ﺍﻟﻜﻮﻥ ﻭﺍﳊﻴﺎﺓ ﻭﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ،ﻭﺇﻧﻪ
ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺼﺪﻕ ﰲ ﺗﻨﺎﻭﻝ ﺍﻷﻣﻮﺭ ﻛﻠﻬﺎ ،ﻭﻫﻮ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﺍﻟﺼﺎﺩﻕ ﺍﻟﺬﻱ ﻻ ﻳﺄﺗﻴﻪ
ﺍﻟﺒﺎﻃﻞ ﻣﻦ ﺑﲔ ﻳﺪﻳﻪ ﻭﻻ ﻣﻦ ﺧﻠﻔﻪ .ﻣﻦ ﻫﻨﺎ ﲢﺎﻭﻝ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻮﺭﻗﺔ ﺃﻥ ﺗﺮﺑﻂ ﺑﲔ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ

201

ﺻﻔﺎﺕ ﺍﻟﻨﱯ ﺻﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﻭﺃﺧﻼﻗﻪ ﻭﺣﻴﺎﺗﻪ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﺍﻟﻜﺮﱘ

ﻭﺑﲔ ﺍﻟﺮﺳﻮﻝ ﺍﻟﺬﻱ ﺟﺎﺀ ﺑﺎﻟﻜﺘﺎﺏ ﻣﻦ ﺭﺏ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﻭﺍﻟﻜﻮﻥ ﻭﺍﳊﻴﺎﺓ .ﻭﺗﺬﻫﺐ ﺍﻟﻮﺭﻗﺔ
ﺇﱃ ﺍﻟﻘﻮﻝ ﺇﻥ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﺍﻟﻜﺮﱘ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﺍﻟﺴﻤﺎﻭﻱ ﺍﳌﻮﺛﻮﻕ ﺍﻟﺬﻱ ﺃﺻﺒﺢ ﻛﻠﻤﺔ ﺍﷲ
ﺗﻌﺎﱃ ﺍﻟﻮﺣﻴﺪﺓ ﰲ ﺍﻟﻌﺎﱂ ﺍﻟﻴﻮﻡ ،ﻧﻘﻮﻝ ﺇﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺘﺼﻒ ﺬﻩ ﺍﻟﺼﻔﺔ
ﺍﻟﻌﻠﻮﻳﺔ ﺍﻟﺮﻓﻴﻌﺔ ﻳﻘ ﺪ ﺣﻴﺎﺓ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﷲ ﺻﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﺑﺼﻮﺭﺓ ﺻﺤﻴﺤﺔ ﻭﺩﻗﻴﻘﺔ
ﻭﻛﺎﻣﻠﺔ ﻻ ﻳﺄﺗﻴﻬﺎ ﺍﻟﺒﺎﻃﻞ ﻣﻦ ﺑﲔ ﻳﺪﻳﻬﺎ ﻭﻻ ﻣﻦ ﺧﻠﻔﻬﺎ .ﺇﻥ ﺍﻟﺪﺍﺭﺳﲔ ﻟﺴﲑﺓ ﺭﺳﻮﻝ
ﺍﷲ ﺻﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﻣﻦ ﳐﺘﻠﻒ ﺍﳌﺪﺍﺭﺱ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ ﺍﻟﻜﻼﺳﻴﻜﻴﺔ ،ﻭﻣﻦ ﺍﳌﺪﺍﺭﺱ
ﺍﻟﻔﻜﺮﻳﺔ ﺍﻹﺻﻼﺣﻴﺔ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺍﳊﺪﻳﺜﺔ ،ﻭﻣﻦ ﺍﳌﺪﺍﺭﺱ ﺍﻻﺳﺘﺸﺮﺍﻗﻴﺔ ﺍﻟﻐﺮﺑﻴﺔ ﺍﳌﺘﻌﺪﺩﺓ،
ﻧﻘﻮﻝ ﺇﻥ ﲨﻴﻊ ﺃﻭﻟﺌﻚ ﺍﻟﺪﺍﺭﺳﲔ ﻣﻦ ﻫﺬﻩ ﺍﳌﺪﺍﺭﺱ ﻗﺪ ﻇﻬﺮﺕ ﻋﻠﻰ ﻃﺮﺍﺋﻖ ﺗﻌﺎﻣﻠﻬﻢ
ﻣﻊ ﺍﻟﺴﲑﺓ ﺍﻟﻨﺒﻮﻳﺔ ﺍﻟﺸﺮﻳﻔﺔ ﺍﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﻧﻮﺍﺣﻲ ﺍﻟﻘﺼﻮﺭ ،ﻭﻣﻈﺎﻫﺮ ﺍﻟﻨﻘﺺ؛ ﻭﺳﺒﺐ ﺫﻟﻚ
ﻳﻌﻮﺩ ﺇﱃ ﻋﺪﺓ ﻋﻮﺍﻣﻞ ﻣﻨﻬﺎ ﺍﻷﺧﺬ ﻣﻦ ﺍﻟﺮﻭﺍﻳﺎﺕ ﺑﺪﻭﻥ ﺗﺪﻗﻴﻖ ،ﻭﺑﺪﻭﻥ ﻧﻘﺪ ﻭﺩﺭﺍﺳﺔ
ﻭﲤﺤﻴﺺ ﳍﺬﻩ ﺍﻟﺮﻭﺍﻳﺎﺕ؛ ﻭﻣﻦ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺒﺎﺏ ﺩﺧﻠﺖ ﺇﱃ ﻛﺘﺐ ﺍﻟﺴﲑﺓ ﺍﻟﻨﺒﻮﻳﺔ ﺍﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ
ﺍﳌﻘﻮﻻﺕ ﺍﻟﱵ ﺗﺘﻨﺎﻗﺾ ﻣﻊ ﺻﻔﺎﺕ ﺍﻟﻨﺒﻮﺓ ﻛﻤﺎ ﻭﺟﺪﻧﺎ ﺫﻟﻚ ﰲ ﻗﺼﺔ ﺍﻟﻐﺮﺍﻧﻴﻖ ﺍﻟﱵ
ﺧﺎﺽ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﻜﺜﲑﻭﻥ ﻣﻦ ﻛﺘﺎﺏ ﺍﻟﺴﲑﺓ ﺑﺪﻭﻥ ﲢﻘﻴﻖ ﻭﺗﺪﻗﻴﻖ .ﻭﻣﻦ ﻫﻨﺎ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ
ﺍﻟﻜﺮﱘ ﻳﻘﺪﻡ ﻟﻠﺒﺸﺮﻳﺔ ﻋﺎﻣﺔ ،ﻭﻟﻠﻤﺴﻠﻤﲔ ﺧﺎﺻﺔ ،ﻭﻟﺪﺍﺭﺳﻲ ﺍﻟﺴﲑﺓ ﺍﻟﻨﺒﻮﻳﺔ ﺑﺼﻮﺭﺓ
ﺃﺧﺺ ﺣﻴﺎﺓ ﺍﻟﺮﺳﻮﻝ ﺍﻟﻜﺮﱘ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺼﻼﺓ ﻭﺍﻟﺴﻼﻡ ﺑﺼﻮﺭﺓ ﺩﻗﻴﻘﺔ ،ﻭﲟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻛﺎﻣﻠﺔ،
ﻭﺑﺮﺻﺪ ﻣﻮﺛﻮﻕ ﻟﻠﺠﻮﺍﻧﺐ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ ﺫﺍﺕ ﺍﻷﳘﻴﺔ ﺍﻟﻜﱪﻯ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﺴﻠﻤﲔ؛ ﻓﺎﻟﻘﺮ
ﺁﻥ ﺍﻟﻜﺮﱘ ﳜﺘﻠﻒ ﻋﻦ ﻛﺘﺐ ﺍﻟﺪﻳﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﺍﻟﱵ ﺗﺴﻬﺐ ﰲ ﺍﻟﺘﻔﺎﺻﻴﻞ ﺍﻟﻘﺼﺼﻴﺔ
ﺍﻟﺪﻗﻴﻘﺔ ﺍﻟﱵ ﻻ ﳛﺘﺎﺝ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﰲ ﺍﻋﻤﺎﳍﻢ ﺍﻟﻴﻮﻣﻴﺔ ،ﻭﻻ ﺗﻨﻔﻌﻬﻢ ﰲ ﺩﻳﻨﻬﻢ ﺃﻭ
ﺩﻧﻴﺎﻫﻢ.
1

1
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ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﻛﺘﺎﺏ ﺍﷲ ﺗﻌﺎﱃ ﻭﻛﻠﻤﺔ ﺍﻟﺴﻤﺎﺀ ﺍﻷﺧﲑﺓ ﺇﱃ ﺑﲏ ﺍﻟﺒﺸﺮ:
ﺟﺎﺀ ﺍﻟﻨﺒﻴﻮﻥ ﻭﺍﳌﺮﺳﻠﻮﻥ ﻗﺒﻞ ﺍﻹﺳﻼﻡ ﺑﺼﺤﻒ ،ﻭﺑﻜﺘﺐ ﲰﺎﻭﻳﺔ ﻋﺪﻳﺪﺓ ،ﻏﲑ ﺃﺎ
ﱂ ﺗﻜﻦ ﺩﺍﺋﻤﺔ ﻭﻻ ﺑﺎﻗﻴﺔ ﺑﻘﺎﺀ ﺍﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺳﻄﺢ ﺍﻟﺒﺴﻴﻄﺔ .ﻭﻣﻦ ﻫﻨﺎ ﻓﻠﻢ ﻳﺘﻌﻬﺪ
ﺍﳌﻮﱃ ﻋ ﺰ ﻭﺟ ﹼﻞ ﲝﻔﻈﻬﺎ ،ﻭﻻ ﺑﺮﻋﺎﻳﺘﻬﺎ ،ﻭﺇﳕﺎ ﺃﻭﻛﻞ ﺣﻔﻈﻬﺎ ﻷﺣﺒﺎﺭﻫﺎ ﻭﺭﻫﺒﺎﺎ
ﻭﻋﻠﻤﺎﺀﻫﺎ .ﻭﺑﺴﺒﺐ ﺫﻟﻚ ﻓﺈﻥ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﻜﺘﺐ ﱂ ﺗﺼﻤﺪ ﺃﻣﺎﻡ ﻇﺮﻭﻑ ﺍﳊﻴﺎﺓ ،ﻭﱂ ﺗﺴﺘﻄﻊ
ﻼ .ﻭﺣﻴﻨﻤﺎ ﺃﺭﺍﺩ ﺍﷲ ﺗﻌﺎﱃ ﻟﻠﺒﺸﺮﻳﺔ ﺃﻥ ﲣﺮﺝ
ﺍﻟﺒﻘﺎﺀ ﻷﺎ ﱂ ﺗﱰﻝ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺍﻟﺒﻘﺎﺀ ﺃﺻ ﹰ
ﺇﱃ ﺍﳌﺮﺣﻠﺔ ﺍﻷﺧﲑﺓ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﺒﻮﺓ ﻭﺍﻟﺮﺳﺎﻟﺔ ﻗﺪﺭ ﻟﻠﺒﺸﺮﻳﺔ ﺭﺳﻮ ﹰﻻ ﻫﻮ ﺃﻓﻀﻞ ﺍﻟﺮﺳﻞ ،ﻭﻗﺪﺭ
ﳍﺎ ﻧﺒﻴﹰﺎ ﻫﻮ ﺃﻓﻀﻞ ﺍﻷﻧﺒﻴﺎﺀ ،ﻭﻗﺪﺭ ﳍﺎ ﻛﺘﺎﺑﹰﺎ ﻫﻮ ﺃﻓﻀﻞ ﺍﻟﻜﺘﺐ ﺍﻟﺴﻤﺎﻭﻳﺔ ﺍﻟﺬﻱ ﻧﺰﻝ ﺑﻌﻠﻢ
ﺍﷲ ﺗﻌﺎﱃ ،ﻭﺭﻋﺘﻪ ﻋﲔ ﺍﷲ ﺗﻌﺎﱃ ،ﻭﺧﺪﻣﺘﻪ ﺍﻟﻔﺌﺔ ﺍﳌﺆﻣﻨﺔ ﺍﻟﺼﺎﺩﻗﺔ ﺑﻘﻴﺎﺩﺓ ﺃﻓﻀﻞ ﺍﳋﻠﻖ
ﳏﻤﺪ ﻋﻠﻴﻪ ﺃﻓﻀﻞ ﺍﻟﺼﻼﺓ ﻭﺃﺯﻛﻰ ﺍﻟﺴﻼﻡ .ﺃﻧﺰﻝ ﺍﷲ ﺗﻌﺎﱃ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﺍﻟﻜﺮﱘ ﻋﻠﻰ ﳏﻤﺪ
ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺼﻼﺓ ﻭﺍﻟﺴﻼﻡ ﻣﻨﺠﻤﹰﺎ ﺃﻱ ﻣﻔﺮﻗﹰﺎ ﰲ ﻓﺘﺮﺓ ﺛﻼﺙ ﻭﻋﺸﺮﻳﻦ ﺳﻨﺔ ﺑﻌﻀﻪ ﰲ ﻣﻜﺔ،
ﻭﺑﻌﻀﻪ ﺍﻵﺧﺮ ﰲ ﺍﳌﺪﻳﻨﺔ .ﻭﺣﻔﻆ ﺍﻟﻨﱯ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺼﻼﺓ ﻭﺍﻟﺴﻼﻡ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﻣﻦ ﺟﱪﻳﻞ ﺃﻣﲔ
ﺍﻟﻮﺣﻲ ،ﻭﺃﻣﺮ ﺍﻟﻜﺘﺒﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺼﺤﺎﺑﺔ ﺍﻟﻜﺮﺍﻡ ﺃﻥ ﻳﻘﻮﻣﻮﺍ ﺑﻜﺘﺎﺑﺔ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﺍﻟﻜﺮﱘ ﲟﺠﺮﺩ
ﻧﺰﻭﻟﻪ .ﻭﺇﱃ ﺟﺎﻧﺐ ﺍﻟﻜﺘﺎﺑﺔ ﺍﻟﱵ ﻛﺎﻧﺖ ﻋﻠﻰ ﺃﺩﻭﺍﺕ ﺍﻟﻜﺘﺎﺑﺔ ﺍﳌﺘﺎﺣﺔ ﻭﺍﳌﺘﻮﻓﹼﺮﺓ ﺁﻧﺬﺍﻙ
ﺣﻔﻆ ﺍﳌﺴﻠﻤﻮﻥ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﺍﻟﻜﺮﱘ ﰲ ﺻﺪﻭﺭﻫﻢ ،ﻭﻫﺬﺍ ﻳﺪﻝ ﻋﻠﻰ ﻋﻈﻴﻢ ﺍﻫﺘﻤﺎﻣﻬﻢ
ﺑﻜﺘﺎﺏ ﺍﷲ ﺗﻌﺎﱃ .ﻭﻣﻦ ﺟﺎﻧﺐ ﺁﺧﺮ ﻓﺈﻥ ﺣﻔﻆ ﺍﳌﺴﻠﻤﲔ ﻟﻠﻘﺮﺁﻥ ﺍﻟﻜﺮﱘ ﰲ ﺻﺪﻭﺭﻫﻢ
ﻳﺪﻝ ﻋﻠﻰ ﺇﻋﺠﺎﺯ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﺍﻟﺬﻱ ﻭﺻﻔﻪ ﺍﷲ ﺗﻌﺎﱃ ﺑﺄﻧﻪ ﺳﻬﻞ ،ﻭﻣﻴﺴﺮ ﻟﻠﺬﻛﺮ.
ﻭﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﻮﰲ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﷲ ﺻﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﻣﻜﺘﻮﺑﹰﺎ ﻋﻠﻰ ﺃﺩﻭﺍﺕ
ﺍﻟﻜﺘﺎﺑﺔ ﺍﳌﺘﺎﺣﺔ ﺁﻧﺬﺍﻙ ،ﻭﻛﺎﻥ ﺍﳉﻤﻊ ﺍﻟﻐﻔﲑ ﻣﻦ ﺻﺤﺎﺑﺔ ﺍﻟﺮﺳﻮﻝ ﺍﻟﻜﺮﱘ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺼﻼﺓ
ﻭﺍﻟﺴﻼﻡ ﳛﻔﻈﻮﻥ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﺍﻟﻜﺮﱘ ﰲ ﺻﺪﻭﺭﻫﻢ .ﻭﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﻮﻟﹼﻰ ﺍﳋﻠﻴﻔﺔ ﺍﻟﺜﺎﱐ ﺃﺑﻮﺑﻜﺮ
ﺍﻟﺼﺪﻳﻖ ﺭﺿﻲ ﺍﷲ ﻋﻨﻪ ﺍﳋﻼﻓﺔ ﻭﺍﺟﻬﺘﻪ ﺃﺣﺪﺍﺙ ﺟﺴﺎﻡ ﻭﻣﻦ ﺃﺑﺮﺯ ﺗﻠﻚ ﺍﻷﺣﺪﺍﺙ
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ﺍﻟﺮﺩﺓ ﺍﻟﱵ ﻓﺸﺖ ﺑﲔ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﻘﺒﺎﺋﻞ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ .ﻭﺩﺧﻞ ﺃﺑﻮﺑﻜﺮ ﺍﻟﺼﺪﻳﻖ ﰲ ﳏﺎﺭﺑﺔ ﺍﳌﺮﺗﺪﻳﻦ
ﺣﱴ ﺃﻥ ﺍﻟﻜﺜﲑﻳﻦ ﻣﻦ ﺣﻔﻈﺔ ﻛﺘﺎﺏ ﺍﷲ ﺗﻌﺎﱃ ﻗﺪ ﺍﺳﺘﺸﻬﺪﻭﺍ ﰲ ﺗﻠﻚ ﺍﳊﺮﻭﺏ ﺧﺎﺻﺔ
ﰲ ﻣﻌﺮﻛﺔ ﺍﻟﻴﻤﺎﻣﺔ ﺍﻟﱵ ﺣﺎﺭﺏ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﳌﺴﻠﻤﻮﻥ ﻗﺒﻴﻠﺔ ﺑﲏ ﺣﻨﻴﻔﺔ ﺑﻘﻴﺎﺩﺓ ﻣﺴﻴﻠﻤﺔ ﺍﻟﻜﺬﹼﺍﺏ
ﰲ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺍﻟﻴﻤﺎﻣﺔ .ﻭﰲ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﻠﺤﻈﺎﺕ ﺍﳊﺮﺟﺔ ﻣﻦ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﳌﺴﻠﻤﲔ ﻗﺎﻡ ﻋﻤﺮ ﺑﻦ
ﺍﳋﻄﺎﺏ ﺭﺿﻲ ﺍﷲ ﺗﻌﺎﱃ ﻋﻨﻪ ﺑﺘﻘﺪﱘ ﺍﻗﺘﺮﺍﺡ ﻋﻈﻴﻢ ﻷﰊ ﺑﻜﺮ ﺭﺿﻲ ﺍﷲ ﻋﻨﻪ ،ﻭﻣﻔﺎﺩ
ﺫﻟﻚ ﺍﻻﻗﺘﺮﺍﺡ ﺃﻥ ﻳﻘﻮﻡ ﲜﻤﻊ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﺍﻟﻜﺮﱘ .ﻭﺗﺘﺤﺪﺙ ﺍﻟﺮﻭﺍﻳﺎﺕ ﺃﻥ ﺃﺑﺎﺑﻜﺮ ﺍﻟﺼﺪﻳﻖ
ﺣﻴﻨﻤﺎ ﲰﻊ ﺫﻟﻚ ﺍﻻﻗﺘﺮﺍﺡ ﺗﺮﺩﺩ ﰲ ﺍﻷﺧﺬ ﺑﻪ ،ﻭﺩﺍﺭ ﺣﻮﺍﺭ ﺑﻴﻨﻪ ﻭﺑﲔ ﻋﻤﺮ ﺑﻦ ﺍﳋﻄﺎﺏ
ﺣﻮﻝ ﺻﺤﺔ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﻟﺬﻱ ﱂ ﻳﻔﻌﻠﻪ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﷲ ﺻﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ .ﻛﺎﻥ ﺃﺑﻮﺑﻜﺮ
ﺍﻟﺼﺪﻳﻖ ﺭﺿﻲ ﺍﷲ ﻋﻨﻪ ﻳﻘﻮﻝ ﻟﻌﻤﺮ :ﻛﻴﻒ ﺃﻓﻌﻞ ﺷﻴﺌﹰﺎ ﱂ ﻳﻔﻌﻠﻪ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﷲ ﺻﻠﻰ ﺍﷲ
ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ؟ ﻭﻛﺎﻥ ﻋﻤﺮ ﺭﺿﻲ ﺍﷲ ﻋﻨﻪ ﳚﻴﺒﻪ ﺑﻘﻮﻟﻪ :ﻫﻮ  -ﻭﺍﷲ  -ﺧﲑ!! ﻭﻳﻘﺘﻨﻊ
ﺃﺑﻮﺑﻜﺮ ﺍﻟﺼﺪﻳﻖ ﺭﺿﻲ ﺍﷲ ﻋﻨﻪ ﰲ ﺎﻳﺔ ﺍﳊﻮﺍﺭ ﺑﺮﺃﻱ ﻋﻤﺮ ﺑﻦ ﺍﳋﻄﺎﺏ ﺭﺿﻲ ﺍﷲ ﻋﻨﻪ،
ﻭﻳﺴﺘﺪﻋﻲ ﺯﻳﺪ ﺑﻦ ﺛﺎﺑﺖ ﺭﺿﻲ ﺍﷲ ﻋﻨﻪ ﻛﺎﺗﺐ ﺍﻟﻮﺣﻲ ﻋﻠﻰ ﻋﻬﺪ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﷲ ﺻﻠﻰ ﺍﷲ
ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ؛ ﻭﻳﺪﻭﺭ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺘﺴﺎﺅﻝ ،ﻭﻳﺘﻜﺮﺭ ﺫﻟﻚ ﺍﳊﻮﺍﺭ ﺣﻮﻝ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻘﻀﻴﺔ ﺑﲔ
ﺍﻟﺮﺟﺎﻝ ﺍﻟﺜﻼﺛﺔ ﺣﻮﻝ ﻣﺸﺮﻭﻋﻴﺔ ﲨﻊ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﺍﻟﻜﺮﱘ ،ﻭﻳﻨﺘﻬﻲ ﺍﳊﻮﺍﺭ ﺑﻘﻨﺎﻋﺔ ﺍﳉﻤﻴﻊ
ﺑﻀﺮﻭﺭﺓ ﲨﻊ ﻛﺘﺎﺏ ﺍﷲ ﺗﻌﺎﱃ ﺣﱴ ﻳﺘﻤﻜﻦ ﺍﳌﺴﻠﻤﻮﻥ ﻣﻦ ﺍﶈﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ ﻛﺘﺎﺏ ﺭﻢ
ﺃﻣﺎﻡ ﺍﻟﻈﺮﻭﻑ ﻭﺍﻟﺘﺤﺪﻳﺎﺕ ﺍﳌﺴﺘﺤﺪﺛﺔ ﺍﻟﱵ ﺗﻄﺮﺃ ﺑﲔ ﺍﳊﲔ ﻭﺍﻵﺧﺮ ،ﻭﺍﻟﱵ ﺭﲟﺎ ﺗﺆﺛﺮ
ﺳﻠﺒﹰﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﲑﺓ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﺍﻟﺮﺑﺎﱐ ﺍﻟﻌﻈﻴﻢ .ﻛﺎﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﳉﻤﻊ ﺍﻷﻭﻝ ﻟﻠﻘﺮﺁﻥ ﺍﻟﻜﺮﱘ
ﰲ ﺻﺤﺎﺋﻒ ﻭﺍﺣﺪﺓ ﻭﻣﻌﺘﻤﺪﺓ ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺐ ﻛﺘﺒﺔ ﺍﻟﻮﺣﻲ ﺍﻷﻭﺍﺋﻞ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﲰﻌﻮﺍ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ
2

2

ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﺇﲰﺎﻋﻴﻞ ﺍﻟﺒﺨﺎﺭﻱ ،ﺍﳉﺎﻣﻊ ﺍﻟﺼﺤﻴﺢ ﺍﳌﺨﺘﺼﺮ ،ﺩﺍﺭ ﺍﺑﻦ ﻛﺜﲑ ،ﺍﻟﻴﻤﺎﻣﺔ ،ﺑﲑﻭﺕ،
 ،١٩٨٧-١٤٠٧ﲢﻘﻴﻖ ﻣﺼﻄﻔﻰ ﺩﻳﺐ ﺍﻟﺒﻐﺎ ،ﺍﻟﻄﺒﻌﺔ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ،ﺝ ، ٦ﺹ .٢٦٢٩
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ﻣﻦ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﷲ ﺻﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ .ﻭﺗﺬﻫﺐ ﺍﻟﺮﻭﺍﻳﺎﺕ ﺇﱃ ﺃﻥ ﺫﻟﻚ ﺍﳉﻤﻊ ﻛﺎﻥ
ﻋﻠﻰ ﺃﺣﺮﻑ ﺳﺒﻌﺔ ﻧﺰﻝ ﺎ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﺍﻟﻜﺮﱘ ،ﻭﺟﺎﺀﺕ ﺃﺣﺎﺩﻳﺚ ﺻﺤﻴﺤﺔ ﺣﻮﻝ ﺗﻠﻚ
ﺍﻷﺣﺮﻑ ﺍﻟﺴﺒﻌﺔ ﻏﲑ ﺃﻥ ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﺀ ﱂ ﻳﺘﻔﻘﻮﺍ ﻋﻠﻰ ﻣﻌﲎ ﻫﺬﻩ ﺍﻷﺣﺮﻑ ﺍﻟﺴﺒﻌﺔ ﻭﻻ ﻋﻠﻰ
ﻣﺪﻟﻮﳍﺎ ﺑﻞ ﻭﺻﻠﺖ ﺍﻷﻗﻮﺍﻝ ﰲ ﺗﻔﺴﲑ ﻫﺬﻩ ﺍﻷﺣﺮﻑ ﺍﻟﺴﺒﻌﺔ ﺇﱃ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺛﻼﺛﲔ
ﻗﻮ ﹰﻻ .ﻭﺣﻴﻨﻤﺎ ﺟﺎﺀﺕ ﺧﻼﻓﺔ ﺳﻴﺪﻧﺎ ﻋﺜﻤﺎﻥ ﺭﺿﻲ ﺍﷲ ﻋﻨﻪ ﺍﺳﺘﺠﺪﺕ ﻣﺴﺘﺠﺪﺍﺕ
ﺟﻌﻠﺖ ﺍﳌﺴﻠﻤﲔ ﻳﺮﻭﻥ ﺿﺮﻭﺭﺓ ﲨﻊ ﻛﻠﻤﺔ ﺍﳌﺴﻠﻤﲔ ﺣﻮﻝ ﻛﺘﺎﺏ ﺭﻢ ،ﻭﻫﺬﺍ ﻣﺎ ﻓﻌﻠﻪ
ﻋﺜﻤﺎﻥ ﺑﻦ ﻋﻔﺎﻥ ﺭﺿﻲ ﺍﷲ ﻋﻨﻪ ﺇﺫ ﲨﻊ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﺍﻟﻜﺮﱘ ﻋﻠﻰ ﺣﺮﻑ ﻭﺍﺣﺪ ،ﻭﻣﻦ ﻫﻨﺎ
ﻋﺮﻑ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﺍﻟﺸﺮﻭﻁ ﺍﻟﺜﻼﺛﺔ ﺍﻟﱵ ﺗﺼﺢ ﺎ ﺍﻟﻘﺮﺍﺀﺓ ﻭﻫﻲ ﺍﻟﺮﻭﺍﻳﺔ ﻋﻦ ﺍﻟﻨﱯ ﺻﻠﻰ ﺍﷲ
ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ،ﻭﻣﻮﺍﻓﻘﺔ ﺍﻟﺮﺳﻢ ﺍﻟﻌﺜﻤﺎﱐ ،ﻭﻣﻮﺍﻓﻘﺔ ﻗﻮﺍﻋﺪ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﱵ ﻧﺰﻝ ﺎ
ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ .ﻭﻭﺍﺻﻞ ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﺀ ﺍﳌﺴﻠﻤﻮﻥ ﺍﻫﺘﻤﺎﻣﻬﻢ ﺑﺎﻟﻘﺮﺁﻥ ﺍﻟﻜﺮﱘ ،ﻭﻇﻬﺮ ﺑﲔ ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﺀ
ﺍﳌﺴﻠﻤﲔ ﻣﻦ ﻛﺮﺱ ﺣﻴﺎﺗﻪ ﻛﻠﻬﺎ ﳋﺪﻣﺔ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﺍﻟﻜﺮﱘ ،ﻭﻇﻬﺮ ﰲ ﻣﻘﺪﻣﺔ ﺃﻭﻟﺌﻚ
ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﺀ ﺳﺒﻌﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺒﺪﻭﺭ ﺍﻟﺰﺍﻫﺮﺓ ﺍﳌﻨﲑﺓ ﰲ ﲰﺎﺀ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﺍﻟﻘﺮﺁﻧﻴﺔ ،ﻭﻫﻢ ﺃﺋﻤﺔ ﺍﻟﻘﺮﺍﺀ
ﺍﻟﺴﺒﻌﺔ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﺍﺧﺘﺎﺭﻫﻢ ﺃﺑﻮﺑﻜﺮ ﺑﻦ ﳎﺎﻫﺪ ﻟﺸﻬﺮﻢ ،ﻭﳌﻜﺎﻧﺘﻬﻢ ﺍﻟﻜﺒﲑﺓ ﰲ ﺣﻔﻆ
ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﺍﻟﻜﺮﱘ ﻭﻫﻢ ﻧﺎﻓﻊ ﺍﳌﺪﱐ ،ﻭﻋﺒﺪﺍﷲ ﺑﻦ ﻛﺜﲑ ﺍﳌﻜﹼﻲ ،ﻭﺃﺑﻮﻋﻤﺮﻭ ﺑﻦ ﺍﻟﻌﻼﺀ
ﺍﻟﺒﺼﺮﻱ ،ﻭﻋﺒﺪﺍﷲ ﺑﻦ ﻋﺎﻣﺮ ﺍﻟﺸﺎﻣﻲ ،ﻭﻋﺎﺻﻢ ﻭﲪﺰﺓ ﻭﺍﻟﻜﺴﺎﺋﻲ ﺍﻟﻜﻮﻓﻴﻮﻥ .ﻭﻛﻞ
ﻭﺍﺣﺪ ﻣﻦ ﻫﺆﻻﺀ ﺍﻟﻘﺮﺍﺀ ﻟﻪ ﺭﺍﻭﻳﺎﻥ ،ﻭﻛﻞ ﺭﺍﻭﻱ ﻟﻪ ﻃﺮﻕ ،ﻭﻛﻞ ﻃﺮﻳﻖ ﻟﻪ ﺃﻭﺟﻪ .ﻭﻫﻲ
3

3

ﻣﻌﻤﺮ ﺑﻦ ﺭﺍﺷﺪ ﺍﻷﺯﺩﻱ ،ﺍﳉﺎﻣﻊ ،ﺍﳌﻜﺘﺐ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ ،ﺑﲑﻭﺕ ، ١٤٠٣ ،ﺍﻟﻄﺒﻌﺔ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ،
ﲢﻘﻴﻖ ﺣﺒﻴﺐ ﺍﻷﻋﻈﻤﻲ) ،ﻣﻨﺸﻮﺭ ﻛﻤﻠﺤﻖ ﺑﻜﺘﺎﺏ ﺍﳌﺼﻨﻒ ﻟﻠﺼﻨﻌﺎﱐ ﺝ  ، (١٠ﺝ ،١١
ﺹ  .٢١٩ﻭﺍﻧﻈﺮ ﻣﺎﻟﻚ ﺑﻦ ﺃﻧﺲ ،ﺍﳌﻮﻃﺄ ،ﺩﺍﺭ ﺇﺣﻴﺎﺀ ﺍﻟﺘﺮﺍﺙ ﺍﻟﻌﺮﰊ ،ﻣﺼﺮ ،ﲢﻘﻴﻖ ﳏﻤﺪ
ﻓﺆﺍﺩ ﻋﺒﺪﺍﻟﺒﺎﻗﻲ ،ﺑﻮﺩ ﺗﺎﺭﻳﺦ ،ﺝ  ، ١ﺹ  .٢٠١ﻭﺍﻧﻈﺮ ﺍﻟﺒﺨﺎﺭﻱ ،ﺍﳉﺎﻣﻊ ﺍﻟﺼﺤﻴﺢ
ﺍﳌﺨﺘﺼﺮ ،ﻣﺼﺪﺭ ﺳﺎﺑﻖ ،ﺝ ، ٦ﺹ .٢٧٤٤
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ﻣﺼﻄﻠﺤﺎﺕ ﻣﻌﺮﻭﻓﺔ ﺑﲔ ﻋﻠﻤﺎﺀ ﺍﻟﻘﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﻘﺮﺁﻧﻴﺔ .ﺳﻘﻨﺎ ﻛﻞ ﺫﻟﻚ ﺑﺎﺧﺘﺼﺎﺭ ﺷﺪﻳﺪ
ﻟﻨﺪﻟﻞ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﺍﻟﻜﺮﱘ ﻫﻮ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﺍﻟﻮﺣﻴﺪ ﺍﻟﺬﻱ ﺣﻈﻲ ﺑﺎﻫﺘﻤﺎﻡ ﺷﺪﻳﺪ ﻣﻦ
ﺟﺎﻧﺐ ﺍﻟﺪﺍﺭﺳﲔ ﻣﻦ ﺍﳌﺴﻠﻤﲔ ﻭﻣﻦ ﻏﲑ ﺍﳌﺴﻠﻤﲔ .ﻭﻫﻮ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﺍﻟﻮﺣﻴﺪ ﻣﻦ ﺑﲔ
ﺍﻟﻜﺘﺐ ﺍﻟﺴﻤﺎﻭﻳﺔ ﺍﻟﺬﻱ ﳛﻔﻈﻪ ﺍﻟﻜﺜﲑﻭﻥ ﻣﻦ ﺍﳌﺴﻠﻤﲔ ﻭﻣﻦ ﻏﲑ ﺍﳌﺴﻠﻤﲔ ﻋﻦ ﻇﻬﺮ
ﻗﻠﺐ .ﻭﻛﻞ ﺫﻟﻚ ﺩﻟﻴﻞ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﺍﻟﻜﺮﱘ ﳏﻔﻮﻅ ﻣﻦ ﻋﻨﺪ ﺍﷲ ﺗﻌﺎﱃ ﺑﺪﻟﻴﻞ ﻗﻮﻝ
ﺍﷲ ﺗﻌﺎﱃ ﻓﻴﻪ ) :ﺇﻧﺎ ﳓﻦ ﻧﺰﻟﻨﺎ ﺍﻟﺬﻛﺮ ﻭﺇﻧﺎ ﻟﻪ ﳊﺎﻓﻈﻮﻥ( .
4

ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﺍﻟﻜﺮﱘ ﺍﳌﺼﺪﺭ ﺍﳌﻮﺛﻮﻕ ﻟﻠﻌﻠﻮﻡ ﻭﺍﻷﺧﺒﺎﺭ ﻭﺍﳌﻌﺎﺭﻑ:
ﺇﻥ ﺍﻟﺒﺸﺮ ﲟﺎ ﺣﺒﺎﻫﻢ ﺍﷲ ﺗﻌﺎﱃ ﻣﻦ ﻋﻘﻮﻝ ﳛﺘﺎﺟﻮﻥ ﺇﱃ ﺍﻟﻌﻠﻮﻡ ﻭﺍﳌﻌﺎﺭﻑ،
ﻭﻳﺒﺤﺜﻮﻥ ﻋﻨﻬﺎ ﰲ ﻛﻞ ﻧﺎﺣﻴﺔ ﻣﻦ ﻧﻮﺍﺣﻲ ﺍﻷﺭﺽ ﻭﺍﻟﺴﻤﺎﺀ ،ﻭﺣﻴﻨﻤﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﺍﻟﺒﺸﺮﻳﺔ
ﰲ ﻓﺘﺮﺍﺕ ﻃﻔﻮﻟﺘﻬﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﺗﻔﺴﺮ ﺍﻟﻈﻮﺍﻫﺮ ﺍﻟﻜﻮﻧﻴﺔ ﻭﻓﻖ ﺍﻷﺳﺎﻃﲑ ﻭﺍﳋﺮﺍﻓﺎﺕ
ﻭﺍﻷﻭﻫﺎﻡ ،ﻭﻧﻌﺮﻑ ﺃﻥ ﺍﻟﻜﺜﲑﻳﻦ ﻣﻦ ﺃﻫﻞ ﺍﳊﻀﺎﺭﺍﺕ ﻭﺍﳌﺪﻧﻴﺎﺕ ﺍﻟﻘﺪﳝﺔ ﻋﺮﻓﻮﺍ ﺍﻟﻜﺜﲑ
ﻣﻦ ﺍﻷﻭﻫﺎﻡ ﻭﺍﻷﺳﺎﻃﲑ ﻭﺍﳋﺮﺍﻓﺎﺕ ﺍﻟﱵ ﺣﺎﻭﻟﻮﺍ ﺎ ﻭﻋﻦ ﻃﺮﻳﻘﻬﺎ ﺗﻔﺴﲑ ﺍﻟﻈﻮﺍﻫﺮ
ﺍﻟﻜﻮﻧﻴﺔ .ﻛﺎﻧﺖ ﺍﻟﺒﺸﺮﻳﺔ ﰲ ﻣﺮﺍﺣﻞ ﻛﻔﺮﻫﺎ ﻭﺷﺮﻛﻬﺎ ﺑﺎﷲ ،ﻭﰲ ﻓﺘﺮﺍﺕ ﻋﺒﺎﺩﺎ
ﻟﻠﻈﻮﺍﻫﺮ ﺍﻟﻜﻮﻧﻴﺔ ﻛﺎﻧﺖ ﺑﻌﻴﺪﺓ ﻋﻦ ﺍﻟﺘﻔﻜﲑ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ ﻭﺍﻟﻌﻘﻠﻲ؛ ﻓﻜﻴﻒ ﳌﻦ ﻳﻌﺒﺪ ﺍﻟﺸﻤﺶ
ﺃﻥ ﻳﺘﻔﻜﹼﺮ ﰲ ﺍﻟﺸﻤﺲ؟ ﻭﻛﻴﻒ ﳌﻦ ﻳﻌﺒﺪ ﺍﻟﻘﻤﺮ ﺃﻥ ﻳﺘﻔﻜﹼﺮ ﰲ ﺍﻟﻘﻤﺮ؟ ﻭﻛﻴﻒ ﳌﻦ ﻳﻌﺒﺪ
ﺍﻟﻨﻬﺮ ﻭﻳﻠﻘﻲ ﻓﻴﻪ ﺑﻔﺘﺎﺓ ﺣﺴﻨﺎﺀ ﻳﺘﻘﺮﺏ ﺎ ﺇﱃ ﺍﻟﻨﻬﺮ ﻛﻴﻒ ﳝﻜﻦ ﳌﺜﻞ ﻫﺬﺍ ﺃﻥ ﻳﺘﻔﻜﹼﺮ ﰲ
ﺍﻟﻨﻬﺮ؟ ﻭﻛﻴﻒ ﻟﻪ ﺃﻥ ﻳﺴﺘﻔﻴﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﻬﺮ ﰲ ﺍﻟﺮﻱ ﻭﺍﻟﺰﺭﺍﻋﺔ ﻭﺇﻗﺎﻣﺔ ﺍﳌﺸﺎﺭﻳﻊ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﺔ
ﻋﻠﻰ ﺟﻮﺍﻧﺐ ﺍﻟﻨﻬﺮ؟ ﻭﻛﻴﻒ ﳝﻜﻦ ﳌﻦ ﻳﻌﺒﺪ ﺍﻟﺒﻘﺮﺓ ﺃﻥ ﻳﺴﺘﻔﻴﺪ ﻣﻦ ﳊﻤﻬﺎ ﻭﻣﻦ ﻟﺒﻨﻬﺎ
ﻭﻣﻦ ﲰﻨﻬﺎ؟ ﻓﺎﻟﻜﺜﲑﻭﻥ ﻣﻦ ﺍﻟﻮﺛﻨﻴﲔ ﺍﻟﻴﻮﻡ ﰲ ﺍﻟﻘﺮﻥ ﺍﳊﺎﺩﻱ ﻭﺍﻟﻌﺸﺮﻳﻦ ﻳﻌﺎﻧﻮﻥ ﻣﻦ
4
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ﻧﻘﺺ ﺍﻟﱪﻭﺗﲔ ﻻ ﻟﺸﺊ ﺇﻻ ﻷﻢ ﻻ ﻳﺄﻛﻠﻮﻥ ﳊﻢ ﺍﳊﻴﻮﺍﻥ .ﺇﻥ ﺍﻟﺬﻱ ﻧﺮﻳﺪ ﻗﻮﻟﻪ ﻫﻨﺎ ﺃﻥ
ﺍﻟﺒﺸﺮﻳﺔ ﰲ ﻣﺮﺣﻠﺔ ﺍﻟﺸﺮﻙ ﻭﺍﻟﻜﻔﺮ ﻭﺍﻟﻌﻨﺎﺩ ﻭﺍﳉﻬﻞ ﺑﺎﷲ ﺗﻌﺎﱃ ﱂ ﻳﻜﻦ ﺑﺈﻣﻜﺎﺎ ﺃﻥ
ﲤﺘﻠﻚ ﻧﺎﺻﻴﺔ ﺍﻟﻌﻠﻮﻡ ﻭﺍﳌﻌﺎﺭﻑ ﻷﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﺗﻌﺒﺪ ﺍﻟﻄﺒﻴﻌﺔ ،ﻭﱂ ﻳﻜﻦ ﲟﻘﺪﻭﺭﻫﺎ ﺃﻥ
ﺗﺴﺨﺮ ﺍﻟﻄﺒﻴﻌﺔ ﻛﻤﺎ ﺃﻣﺮﻫﺎ ﺍﷲ ﺗﻌﺎﱃ ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻌﺪ ﰲ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﺍﻟﻜﺮﱘ .ﺗﺴﺎﺀﻝ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﺀ
ﻋﻦ ﺳﺒﺐ ﺗﺄﺧﺮ ﺍﻟﻨﻬﻀﺔ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﳌﻴﺔ ﺇﱃ ﺍﻟﻘﺮﻥ ﺍﳋﺎﻣﺲ ﻋﺸﺮ ﺍﳌﻴﻼﺩﻱ ،ﻭﺃﺟﺎﺏ
ﻋﻦ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﺴﺎﺅﻝ ﺑﺄﻥ ﺍﻟﻌﺎﱂ ﻛﺎﻥ ﻳﻨﺘﻈﺮ ﻇﻬﻮﺭ ﺍﻹﺳﻼﻡ  ،ﻭﻛﺎﻥ ﻳﻨﺘﻈﺮ ﳎﻴﺊ ﻧﱯ
ﺍﻹﺳﻼﻡ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺼﻼﺓ ﻭﺍﻟﺴﻼﻡ ،ﻭﻛﺎﻥ ﻳﻨﺘﻈﺮ ﻧﺰﻭﻝ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﺍﻟﺴﻤﺎﻭﻱ ﺍﻟﺬﻱ ﺃﻋﺎﺩ
ﻟﻠﺒﺸﺮ ﻋﻘﻮﳍﻢ ﻭﻗﻠﻮﻢ ،ﻭﺟﻌﻠﻬﻢ ﺳﺎﺩﺓ ﻣﺴﻴﻄﺮﻳﻦ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻄﺒﻴﻌﺔ ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﻜﻮﻥ،
ﻭﺟﻌﻠﻬﻢ ﻋﺒﺎﺩﹰﺍ ﷲ ﺗﻌﺎﱃ ﺭﺏ ﺍﻟﻌﺎﳌﲔ ،ﻭﻋﻨﺪﻣﺎ ﺣﺪﺙ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﺘﻄﻮﺭ ﰲ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻟﺒﺸﺮ،
ﻭﻋﻨﺪﻣﺎ ﺣﺪﺛﺖ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﺜﻮﺭﺓ ﺍﻟﻌﻘﻠﻴﺔ ﺍﻟﻜﱪﻯ ﺑﻈﻬﻮﺭ ﺍﻹﺳﻼﻡ ﲤﻜﹼﻨﺖ ﺍﻟﺒﺸﺮﻳﺔ ﻋﻨﺪ
ﺫﻟﻚ ،ﻭﻋﻨﺪ ﺫﻟﻚ ﻓﻘﻂ ﻣﻦ ﺩﺧﻮﻝ ﻣﺮﺣﻠﺔ ﺍﻟﻨﻬﻀﺔ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﺍﻟﻜﱪﻯ .ﻧﻌﻢ ﺇﻥ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ
ﳛﺘﻮﻱ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻜﺜﲑ ﻣﻦ ﺍﻹﺷﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﺍﻟﻜﺒﲑﺓ ﰲ ﺍﻟﻄﺐ ﻭﺍﻟﻔﻠﻚ ﻭﺍﳉﻴﻮﻟﻮﺟﻴﺎ
ﻭﻋﻠﻮﻡ ﺍﻟﺒﺤﺎﺭ ﻭﻋﻠﻮﻡ ﺍﻷﺟﻨﺔ ،ﻭﻫﺬﻩ ﺍﻹﺷﺎﺭﺍﺕ ﲨﻴﻌﻬﺎ ﻋﻈﻴﻤﺔ ﻭﻣﻔﻴﺪﺓ ،ﻭﺗﺆﺩﻱ ﺇﱃ
ﺇﳝﺎﻥ ﺍﻟﻜﺜﲑﻳﻦ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﺀ ﺑﺄﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﻣﻦ ﻋﻨﺪ ﺍﷲ ﺗﻌﺎﱃ ،ﻭﺃﻧﻪ ﻧﺰﻝ ﺑﻌﻠﻢ ﺍﷲ
ﺗﻌﺎﱃ .ﻏﲑ ﺃﻥ ﺍﳌﻬﻢ ﻗﺒﻞ ﺫﻟﻚ ﻛﻠﻪ ﺃﻥ ﺍﻹﺳﻼﻡ ﺩﻋﻰ ﺇﱃ ﺍﻟﺘﻔﻜﲑ ،ﻭﻧﺎﺩﻯ ﺑﺎﻟﺘﻔﻜﹼﺮ،
ﻭﺣﺚ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻋﻠﻰ ﻃﻠﺐ ﺍﻟﻌﻠﻢ ،ﻭﺟﻌﻞ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﻠﻢ ﻭﺳﻴﻠﺔ ﻟﻺﳝﺎﻥ ﺑﺎﷲ ﺗﻌﺎﱃ ﺧﺎﻟﻖ
ﺍﻟﻜﻮﻥ .ﻭﻫﺬﻩ ﺍﻟﺪﻋﻮﺓ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﺍﻟﱵ ﻧﺎﺩﻯ ﺎ ﺍﻹﺳﻼﻡ ﻫﻲ ﺍﻷﺳﺎﺱ ﺍﳌﺘﲔ ﻭﺍﻟﺮﻛﻦ
ﺍﳌﻜﲔ ﰲ ﻗﻴﻤﺔ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺮﺳﺎﻟﺔ ﺍﶈﻤﺪﻳﺔ .ﻭﺇﺫﺍﻝ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﺍﻟﻜﺮﱘ ﻫﻮ ﻣﺼﺪﺭ ﳉﻤﻴﻊ
ﺍﻟﻌﻠﻮﻡ ﻭﺍﳌﻌﺎﺭﻑ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﰲ ﺍﳌﻘﺎﻡ ﺍﻷﻭﻝ ﻣﺼﺪﺭ ﳌﻌﺮﻓﺔ ﺣﻴﺎﺓ ﺍﻟﻨﱯ ﳏﻤﺪ ﻋﻠﻴﻪ
ﺍﻟﺼﻼﺓ ﻭﺍﻟﺴﻼﻡ .ﺇﻥ ﺍﻟﻨﱯ ﳏﻤﺪﹰﺍ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺼﻼﺓ ﻭﺍﻟﺴﻼﻡ ﻇﻞ ﻳﺘﻠﻘﻰ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﺍﻟﻜﺮﱘ ﻣﻦ
ﺭﺑﻪ ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ ﻭﺗﻌﺎﱃ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺟﱪﻳﻞ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺴﻼﻡ ﰲ ﻣﺪﺓ ﺛﻼﺙ ﻭﻋﺸﺮﻳﻦ ﺳﻨﺔ،
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ﻭﻫﺬﺍ ﻳﻌﲏ ﺃﻧﻪ ﻇﻞ ﻷﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺛﻠﺜﻲ ﻋﻤﺮﻩ ﺍﻟﺸﺮﻳﻒ ﰲ ﻣﻌﻴﺔ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﺍﻟﻜﺮﱘ ،ﻭﰲ ﻣﻌﻴﺔ
ﺟﱪﻳﻞ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺴﻼﻡ ،ﻭﰲ ﻣﻌﻴﺔ ﺭﺑﻪ ﻋ ﺰ ﻭﺟ ﹼﻞ ﻳﺘﻠﻘﻰ ﻛﻼﻣﻪ ،ﻭﻳﺴﺘﻈﻞ ﺑﻈﻞ ﻛﻠﻤﺎﺗﻪ
ﺍﻟﻌﻈﻴﻤﺔ ﺍﻟﱵ ﻫﻲ ﺗﻌﺒﲑ ﻋﻦ ﺍﻟﺬﺍﺕ ﺍﻹﳍﻴﺔ ﺍﳌﺘﻌﺎﻟﻴﺔ .ﻭﻗﺒﻞ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺴﻨﻮﺍﺕ ﺍﻟﺜﻼﺙ
ﻭﺍﻟﻌﺸﺮﻳﻦ ﺃﻱ ﻗﺒﻞ ﻧﺰﻭﻝ ﺍﻟﻮﺣﻲ ﻋﻠﻴﻪ ﻛﺎﻥ ﳛﻈﻰ ﺑﺮﻋﺎﻳﺔ ﺍﷲ ﺗﻌﺎﱃ ،ﻭﻛﺎﻥ ﻳﺴﲑ
ﺑﻌﻨﺎﻳﺔ ﺍﷲ ﺗﻌﺎﱃ ،ﻭﻛﺎﻥ ﻳﺘﺄﺩﺏ ﺑﺎﻷﺩﺏ ﺍﻟﺮﺑﺎﱐ ﻛﻤﺎ ﻗﺎﻝ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺼﻼﺓ ﻭﺍﻟﺴﻼﻡ:
)ﺃﺩﺑﲏ ﺭﰊ ﻓﺄﺣﺴﻦ ﺗﺄﺩﻳﱯ(  .ﻧﻌﻢ ﺇﻥ ﺍﻟﺴﺮﺓ ﺍﻟﻨﺒﻮﻳﺔ ﺍﻟﺸﺮﻳﻔﺔ ﳍﺎ ﻋﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﳌﺼﺎﺩﺭ
ﻳﻠﺠﺄ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﺍﻟﺪﺍﺭﺳﻮﻥ ،ﻭﻳﺮﺟﻌﻮﻥ ﺇﻟﻴﻬﺎ ،ﻭﻟﻜ ﻦ ﺍﳌﺼﺪﺭ ﺍﻷﺳﺎﺳﻲ ﻫﻮ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﺍﻟﻜﺮﱘ
ﺍﻟﺬﻱ ﺭﺻﺪ ﺣﻴﺎﺓ ﺍﻟﻨﱯ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺼﻼﺓ ﻭﺍﻟﺴﻼﻡ ﺭﺻﺪﹰﺍ ﺩﻗﻴﻘﺎﹰ ،ﻭﺗﺎﺑﻌﻬﺎ ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ ﻛﺎﻣﻠﺔ،
ﻭﻓﺴﺮﻫﺎ ﺗﻔﺴﲑﹰﺍ ﻣﺘﻘﻨﹰﺎ ﻷﻥ ﺍﻟﺬﻱ ﺃﻧﺰﻝ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﻋﻠﻰ ﻗﻠﺐ ﺍﻟﺮﺳﻮﻝ ﺍﻟﻜﺮﱘ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺼﻼﺓ
ﻭﺍﻟﺴﻼﻡ ﻫﻮ ﺭﺑﻪ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻌﻠﻢ ﺍﻟﺴﺮ ﻭﺃﺧﻔﻰ ،ﻭﻳﻌﻠﻢ ﺧﺎﺋﻨﺔ ﺍﻷﻋﲔ ﻭﻣﺎ ﲣﻔﻲ ﺍﻟﺼﺪﻭﺭ،
ﻭﻫﻮ ﺃﻗﺮﺏ ﺇﱃ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﲨﻴﻌﹰﺎ ﻣﻦ ﺣﺒﻞ ﺍﻟﻮﺭﻳﺪ .ﻭﻣﻦ ﻫﻨﺎ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﺍﳌﻮﺛﻮﻗﺔ ﳊﻴﺎﺓ
ﺍﻟﻨﱯ ﺻﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﻭﻷﺧﻼﻗﻪ ،ﻭﻷﻭﺻﺎﻓﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺼﻼﺓ ﻭﺍﻟﺴﻼﻡ ﻳﻨﺒﻐﻲ ﺃﻥ
ﺗﺼﺪﺭ ﻋﻦ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﺍﳌﻮﺛﻮﻕ ﺍﳌﺒﺎﺭﻙ ﻭﻫﻮ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﺍﻟﻜﺮﱘ ﻛﺘﺎﺏ ﺍﷲ ﺗﻌﺎﱃ ﺍﻟﺬﻱ ﻻ
ﻳﺄﺗﻴﻪ ﺍﻟﺒﺎﻃﻞ ﻣﻦ ﺑﲔ ﻳﺪﻳﻪ ﻭﻻ ﻣﻦ ﺧﻠﻔﻪ .ﻭﺇﱃ ﺟﺎﻧﺐ ﺍﻟﺘﻮﺛﻴﻖ ﺍﻟﻮﺍﺭﺩ ﰲ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﺍﻟﻜﺮﱘ
ﻋﻦ ﺣﻴﺎﺓ ﺍﻟﻨﱯ ﺻﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﻭﺃﺧﻼﻗﻪ ﻭﺻﻔﺎﺗﻪ ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ ﺍﻟﺪﺍﺭﺳﻮﻥ ﺍﻟﺮﺟﻮﻉ
ﺇﱃ ﺍﻟﺼﺤﻴﺢ ﻣﻦ ﺣﺪﻳﺚ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﷲ ﺻﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﺍﳌﺮﻭﻱ ﰲ ﻛﺘﺐ ﺍﻷﺣﺎﺩﻳﺚ
ﺍﻟﺼﺤﻴﺤﺔ ﺍﳌﻌﺘﻤﺪﺓ ،ﻭﳓﻦ ﺣﻴﻨﻤﺎ ﻧﻔﻌﻞ ﺫﻟﻚ ﻭﻧﺪﻋﻮ ﺍﻟﺪﺍﺭﺳﲔ ﻭﺍﻟﺒﺎﺣﺜﲔ ﻭﺍﻟﻌﻠﻤﺎﺀ
ﻭﻃﻠﺒﺔ ﺍﻟﻌﻠﻢ ﺇﻟﻴﻪ ﺇﳕﺎ ﻧﺮﻳﺪ ﺑﺬﻟﻚ ﺃﻥ ﻧﺒﺘﻌﺪ ﻋﻦ ﻛﺜﲑ ﻣﻦ ﺍﻟﺮﻭﺍﻳﺎﺕ ﺍﳌﺸﻜﻮﻙ ﻓﻴﻬﺎ،
5

5

ﺍﻧﻈﺮ ﺟﻼﻝ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﻋﺒﺪﺍﻟﺮﲪﻦ ﺑﻦ ﺍﰊ ﺑﻜﺮ ﺍﻟﺴﻴﻮﻃﻲ ،ﺍﻟﻔﺘﺢ ﺍﻟﻜﺒﲑ ﰲ ﺿﻢ ﺍﻟﺰﻳﺎﺩﺓ ﺇﱃ ﺍﳉﺎﻣﻊ
ﺍﻟﺼﻐﲑ ،ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻔﻜﺮ ،ﺑﲑﻭﺕ ،ﻟﺒﻨﺎﻥ ،٢٠٠٣ ،ﲢﻘﻴﻖ ﻳﻮﺳﻒ ﺍﻟﻨﺒﻬﺎﱐ ،ﺝ ، ١ﺹ .٥٧
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ﻭﺍﻟﱵ ﺃﺛﺎﺭﺕ ﺍﻟﻜﺜﲑ ﻣﻦ ﺍﻟﻠﻐﻂ ،ﻭﺭﻭﺟﺖ ﻟﻜﺜﲑ ﻣﻦ ﺍﻷﺧﺒﺎﺭ ﺍﳌﺨﺘﻠﻘﺔ ﺍﻟﱵ ﻭﺟﺪﺕ
ﺳﺒﻴﻠﻬﺎ ﺇﱃ ﻋﻘﻮﻝ ﺃﺑﻨﺎﺀ ﺍﳌﺴﻠﻤﲔ ،ﻛﻤﺎ ﻭﺟﺪﺕ ﺳﺒﻴﻠﻬﺎ ﺇﱃ ﻃﻮﺍﺋﻒ ﺍﳌﺴﺘﺸﺮﻗﲔ ﺍﻟﺬﻳﻦ
ﻳﺘﻠﻘﹼﻔﻮﺎ ﺑﻨﻬﻢ ﻭﺑﺸﻬﻮﺓ ،ﻭﻳﺮﻭﺟﻮﻥ ﳍﺎ ﺑﲔ ﺍﻟﺪﺍﺭﺳﲔ ،ﻭﻣﻦ ﻫﻨﺎ ﺗﺼﺒﺢ ﺭﻭﺍﻳﺎﺕ ﻛﺜﲑﺓ
ﻣﻐﻠﻮﻃﺔ ﻛﺄﺎ ﺣﻘﺎﺋﻖ ﺛﺎﺑﺘﺔ ﻭﻣﺴﺘﻘﺮﺓ ﰲ ﻗﻠﻮﺏ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻭﰲ ﻋﻘﻮﳍﻢ .ﺇﻥ ﻛﺜﲑﹰﺍ ﻣﻦ
ﺍﻟﺮﻭﺍﻳﺎﺕ ﺍﻟﺒﺎﻃﻠﺔ ﺭﺍﺟﺖ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﲪﻠﻬﺎ ﺃﻧﺎﺱ ﻣﻦ ﺃﻫﻞ ﺍﻷﺧﺒﺎﺭ ﻭﺍﻟﺮﻭﺍﻳﺎﺕ ،ﻭﺩﺧﻠﺖ
ﺇﱃ ﻛﺘﺐ ﺍﻟﺴﲑﺓ ،ﻭﻫﻲ ﲝﺎﺟﺔ ﺇﱃ ﻣﻦ ﻳﻘﻒ ﳍﺎ ﺑﺎﳌﺮﺻﺎﺩ ﻟﻴﺒﻌﺪﻫﺎ ﻋﻦ ﺍﻟﺬﻫﻨﻴﺔ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ
ﺍﳌﺴﻠﻤﺔ .ﻭﻟﻌﻞ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺪﺭﺱ ﻛﺘﺐ ﺍﻟﺴﲑﺓ ﺍﻟﻘﺪﳝﺔ ﳚﺪ ﺷﻴﺌﹰﺎ ﻣﻦ ﺫﻟﻚ؛ ﻭﻣﺎ ﻗﺼﺔ
ﺍﻟﻐﺮﺍﻧﻴﻖ ﻣﻨﺎ ﺑﺒﻌﻴﺪﺓ ،ﻭﻫﻲ ﻗﺼﺔ ﻻ ﺗﻠﻴﻖ ﺑﻌﺼﻤﺔ ﺍﻟﻨﱯ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺼﻼﺓ ﻭﺍﻟﺴﻼﻡ ﺍﻟﺬﻱ
ﺃﻣﺮﻩ ﺍﷲ ﺗﻌﺎﱃ ﺑﺘﺒﻠﻴﻎ ﺍﻟﺮﺳﺎﻟﺔ ،ﻭﺇﻗﺎﻣﺔ ﺍﻟﺘﻮﺣﻴﺪ ،ﻭﻋﺒﺎﺩﺓ ﺍﷲ ﺗﻌﺎﱃ ﻭﺣﺪﻩ ﻻﺷﺮﻳﻚ ﻟﻪ،
ﻭﻗﺼﺔ ﺍﻟﻐﺮﺍﻧﻴﻖ ﺗﺆﺳﺲ ﻟﺘﻮﻓﻴﻖ ﺑﲔ ﺩﻳﻦ ﺍﷲ ﺗﻌﺎﱃ ﻭﺑﲔ ﺃﺩﻳﺎﻥ ﺍﳉﺎﻫﻠﻴﺔ ،ﻭﺗﺆﺳﺲ
ﳌﻼﻗﺎﺓ ﺑﲔ ﺁﳍﺔ ﺍﻟﻌﺮﺏ ﰲ ﺍﳉﺎﻫﻠﻴﺔ ﻭﺑﲔ ﺇﻟﻪ ﺍﳌﺴﻠﻤﲔ ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ ﻭﺗﻌﺎﱃ .ﻭﻣﻦ ﺍﻟﺮﻭﺍﻳﺎﺕ
ﺍﳌﻠﻔﹼﻘﺔ ﺍﻟﱵ ﻳﻨﺒﻐﻲ ﻟﻠﻤﺴﻠﻤﲔ ﺍﳊﺬﺭ ﻣﻨﻬﺎ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﺮﻭﺍﻳﺎﺕ ﺍﻟﱵ ﺳﺎﻗﻬﺎ ﺍﳌﺆﺭﺥ ﺍﻟﻮﺍﻗﺪﻱ
ﻭﺍﻟﱵ ﻓﻴﻬﺎ ﻗﺼﺔ ﳏﺎﻭﻟﺔ ﺍﻟﻨﱯ ﺻﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﺍﻟﺘﺮﺩﻱ ﻣﻦ ﻗﻤﺔ ﺃﺣﺪ ﺟﺒﺎﻝ ﻣﻜﺔ
ﻭﺫﻟﻚ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺃﺑﻄﺄ ﻋﻠﻴﻪ ﺟﱪﻳﻞ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺴﻼﻡ ،ﻭﻫﻲ ﺭﻭﺍﻳﺔ ﲣﺎﻟﻒ ﻣﺎ ﻋﺮﻓﻨﺎﻩ ﻋﻦ
ﺃﺧﻼﻕ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﷲ ﺻﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ،ﻭﻫﻲ ﲣﺎﻟﻒ ﺍﻟﺮﻭﺍﻳﺎﺕ ﺍﳌﻮﺛﻮﻕ ﺍﻟﱵ ﻭﺭﺩﺕ
ﰲ ﺻﺤﻴﺤﻲ ﺍﻟﺒﺨﺎﺭﻱ ﻭﻣﺴﻠﻢ .ﻭﻟﻘﺪ ﺍﻭﺭﺩ ﺍﺑﻦ ﻫﺸﺎﻡ ﰲ ﺍﻟﺴﲑﺓ ُ(ﰒ ﻓﺘﺮ ﺍﻟﻮﺣﻲ ﻋﻦ
ﺍﻟﻨﱯ ﺻﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﻓﺘﺮﺓ ﻣﻦ ﺫﻟﻚ ﺣﱴ ﺷﻖ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺃﺣﺰﻧﻪ ﰒ ﻗﺎﻝ ﰲ ﻧﻔﺴﻪ ﳑﺎ
6

6

ﺍﻧﻈﺮ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﺟﺮﻳﺮ ﺍﻟﻄﱪﻱ ،ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻟﻄﱪﻱ ،ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻜﺘﺐ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ،ﺑﲑﻭﺕ ،ﺑﺪﻭﻥ ﺗﺎﺭﻳﺦ،
ﺝ ، ١ﺹ .٥٥٢
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ﺃﺑﻠﻎ ﺫﻟﻚ ﻣﻨﻪ ﻓﻘﺪ ﺧﺸﻴﺖ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺻﺎﺣﱯ ﻗﺪ ﻗﻼﱐ ﻭﻭﺩﻋﲏ ﻓﺠﺎﺀ ﺟﱪﻳﻞ ﺑﺴﻮﺭﺓ
ﻭﺍﻟﻀﺤﻰ ﻳﻘﺴﻢ ﻟﻪ ﺑﻪ ﻭﻫﻮ ﺍﻟﺬﻱ ﺃﻛﺮﻣﻪ(.
7

ﻭﻣﻦ ﺍﻟﺮﻭﺍﻳﺎﺕ ﺍﳌﻐﻠﻮﻃﺔ ﺍﻟﱵ ﺃﻭﺭﺩﻫﺎ ﺍﻟﻮﺍﻗﺪﻱ ﻗﻮﻟﻪ ﺑﺄﻥ ﺃﺣﺪ ﺍﻟﺼﺤﺎﺑﺔ ﻭﻫﻮ
)ﻋﻤﺮﻭ ﺑﻦ ﺍﳊﻤﻖ( ﺑﻔﺘﺢ ﺍﳊﺎﺀ ﻭﻛﺴﺮ ﺍﳌﻴﻢ ﻗﺪ ﺷﺎﺭﻙ ﰲ ﻗﺘﻞ ﺳﻴﺪﻧﺎ ﻋﺜﻤﺎﻥ ﺭﺿﻲ ﺍﷲ
ﺗﻌﺎﱃ ﻋﻨﻪ .ﻭﻫﺬﻩ ﳎﺮﺩ ﺃﻣﺜﻠﺔ ﻟﺒﻌﺾ ﺍﳌﺮﻭﻳﺎﺕ ﺍﻟﱵ ﺃﻭﺭﺩﻫﺎ  -ﻟﻸﺳﻒ ﺍﻟﺸﺪﻳﺪ  -ﺑﻌﺾ
ﺍﳌﺆﺭﺧﲔ ﻭﺍﻹﺧﺒﺎﺭﻳﲔ ﺍﳌﺴﻠﻤﲔ ﻋﻠﻰ ﺣﲔ ﻏﻔﻠﺔ ،ﻭﺍﻧﺘﺸﺮﺕ ﻫﺬﻩ ﺍﳌﺮﻭﻳﺎﺕ ﺑﲔ
ﺍﻟﺪﺍﺭﺳﲔ ،ﻭﺍﺳﺘﻔﺎﺩ ﻣﻨﻬﺎ ﺍﳌﺴﺘﺸﺮﻗﻮﻥ ﻭﺃﻋﺪﺍﺀ ﺍﳌﺴﻠﻤﲔ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻭﺟﺪﻭﺍ ﻓﻴﻬﺎ ﺑﻐﻴﺘﻬﻢ
ﻭﺿﺎﻟﺘﻬﻢ ﰲ ﺍﻟﻄﻌﻦ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﺳﻼﻡ ﻭﺍﳌﺴﻠﻤﲔ ،ﻭﺣﻴﻨﻤﺎ ﻳﺘﺼﺪﻯ ﳍﻢ ﻋﺎﱂ ﺃﻭ ﻏﻴﻮﺭ ﻋﻠﻰ
ﺍﻹﺳﻼﻡ ﻭﺍﳌﺴﻠﻤﲔ ﻳﺼﺮﺧﻮﻥ ﺑﺄﻋﻠﻰ ﺃﺻﻮﺍﻢ ﺑﺄﻥ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺮﻭﺍﻳﺔ ﺃﻭ ﻏﲑﻫﺎ ﻗﺪ ﺫﻛﺮﻫﺎ
ﺍﻟﻌﺎﱂ ﻓﻼﻥ ﻣﻦ ﻋﻠﻤﺎﺀ ﺍﳌﺴﻠﻤﲔ ،ﻭﺇﺫﺍ ﻗﻴﻞ ﳍﻢ ﺇﻥ ﻓﻼﻧﹰﺎ ﻫﺬﺍ ﻣﻦ ﺍﺮﻭﺣﲔ ،ﻭﻣﻦ ﻏﲑ
ﺍﳌﻮﺛﻮﻗﲔ ﰲ ﺍﻟﺮﻭﺍﻳﺔ؛ ﻗﺎﻟﻮﺍ :ﺇﻧﻜﻢ ﺗﺘﺤﺎﻣﻠﻮﻥ ﻋﻠﻰ ﻛﻞ ﻣﻦ ﻻ ﻳﻮﺍﻓﻘﻜﻢ ﰲ ﺍﻟﺮﺃﻱ!!! ﺇﻥ
ﻣﺸﻜﻠﺔ ﺍﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ ﺍﻟﺘﺮﺍﺙ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ ﻇﻬﺮﺕ ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺒﲔ -:ﺃﻣﺎ ﺍﳉﺎﻧﺐ ﺍﻷﻭﻝ ﻓﻬﻮ
ﺟﺎﻧﺐ ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﺀ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻗﺒﻠﻮﺍ ﲨﻴﻊ ﺍﻟﺮﻭﺍﻳﺎﺕ ﺑﻜﻞ ﻋﻠﻠﻬﺎ ،ﻭﱂ ﻳﻔﺤﺼﻮﺍ ﺗﻠﻚ ﺍﳌﺮﻭﻳﺎﺕ،
ﻭﱂ ﻳﻘﻔﻮﺍ ﻋﻠﻰ ﺣﻘﺎﺋﻖ ﺗﻠﻚ ﺍﻷﺳﺎﻧﻴﺪ ،ﻭﻻ ﻋﻠﻰ ﻋﻠﻠﻬﺎ ،ﻭﻣﻦ ﺗﻠﻘﺎﺀ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻨﻮﻉ ﻣﻦ
ﺍﻟﺮﻭﺍﺋﻴﲔ ﺟﺎﺀﺕ ﻣﺼﺎﺋﺐ ﻋﺪﻳﺪﺓ ،ﻭﻣﻌﻀﻼﺕ ﺃﻛﻴﺪﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺮﺍﺙ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ ،ﻭﻋﻠﻰ
8

7

8

ﺍﻧﻈﺮ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﺇﺳﺤﺎﻕ ﺑﻦ ﻳﺴﺎﺭ ،ﺳﲑ ﺍﺑﻦ ﺇﺳﺤﺎﻕ)ﺍﳌﺒﺘﺪﺃ ﻭﺍﳌﺒﻌﺚ ﻭﺍﳌﻐﺎﺯﻱ( ،ﻣﻌﻬﺪ
ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﻭﺍﻷﲝﺎﺙ ﻟﻠﺘﻌﺮﻳﻒ ،ﲢﻘﻴﻖ ﳏﻤﺪ ﲪﻴﺪﺍﷲ ،ﺑﺪﻭﻥ ﺗﺎﺭﻳﺦ ،ﺝ  ،٢ﺹ .١١٥
ﺍﻧﻈﺮ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﺳﻌﺪ ،ﺍﻟﻄﺒﻘﺎﺕ ﺍﻟﻜﱪﻯ ،ﻣﺼﺪﺭ ﺳﺎﺑﻖ ،ﺝ  ،٣ﺹ  .٧٤ﻭﺍﻧﻈﺮ ﺍﺑﻦ ﻗﺘﻴﺒﺔ
ﻋﺒﺪﺍﷲ ﺑﻦ ﻣﺴﻠﻢ ،ﺍﳌﻌﺎﺭﻑ ،ﺩﺍﺭ ﺍﳌﻌﺎﺭﻑ ،ﺍﻟﻘﺎﻫﺮﺓ ،ﲢﻘﻴﻖ ﺛﺮﻭﺕ ﻋﻜﺎﺷﺔ ،ﺑﺪﻭﻥ ﺗﺎﺭﻳﺦ،
ﺝ ، ١ﺹ .٢٩١
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ﺍﻟﻔﻜﺮ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ .ﻭﺃﻣﺎ ﺍﳉﺎﻧﺐ ﺍﻟﺜﺎﱐ ﻓﻬﻢ ﺃﻭﻟﺌﻚ ﺍﳌﺴﺘﺸﺮﻗﻮﻥ ﺍﳌﺘﻌﺼﺒﻮﻥ ﻟﻴﻬﻮﺩﻳﺘﻬﻢ
ﺃﻭ ﻟﻨﺼﺮﺍﻧﻴﺘﻬﻢ ،ﻭﻫﻢ ﻻ ﻳﻌﺘﺮﻓﻮﻥ ﺑﺎﻷﺳﺎﻧﻴﺪ ،ﻭﻻ ﻳﻌﺮﻓﻮﻥ ﻧﻘﺪ ﺍﻟﺮﻭﺍﻳﺎﺕ ،ﻭﻻ ﻳﻔﻬﻤﻮﻥ
ﺟﺮﺡ ﺍﻟﺮﻭﺍﺓ ﻭﻻ ﺗﻌﺪﻳﻠﻬﻢ ،ﻭﳛﻜﹼﻤﻮﻥ ﺃﻫﻮﺍﺀﻫﻢ ﻭﺃﺫﻭﺍﻗﻬﻢ ﰲ ﺍﻟﺘﺮﺍﺙ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ،
ﻭﻟﻜﻨﻬﻢ ﻣﻊ ﺫﻟﻚ ﺇﻥ ﻭﺟﺪﻭﺍ ﺭﻭﺍﻳﺔ ﻣﺮﺟﻮﺣﺔ ﻃﺎﺭﻭﺍ ﺎ ﰲ ﺍﻵﻓﺎﻕ ،ﻭﻓﺮﺣﻮﺍ ﺎ ﺃﻳﻤﺎ
ﻓﺮﺡ ،ﻭﺃﻣﺎ ﺍﻟﺮﻭﺍﻳﺎﺕ ﺍﻟﺮﺍﺟﺤﺔ ﺍﻟﱵ ﻳﻌﺘﻤﺪﻫﺎ ﺍﶈﻘﻘﻮﻥ ﺍﻟﺜﻘﺎﺕ ﻣﻦ ﻋﻠﻤﺎﺀ ﺍﳌﺴﻠﻤﲔ
ﻓﺈﻢ ﻳﻀﺮﺑﻮﻥ ﺎ ﻋﺮﺽ ﺍﻷﻓﻖ ،ﻭﳝﺮﻭﻥ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻣﺮﻭﺭ ﺍﻟﻜﺮﺍﻡ .ﺇﻥ ﺍﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ ﺍﻟﺘﺮﺍﺙ
ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ ﺑﺎﻟﺬﻭﻕ ﻭﺍﳍﻮﻯ ﻭﺍﻟﺮﻏﺒﺔ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﳍﻮ ﻣﻦ ﺍﻷﻣﻮﺭ ﺍﳌﻌﻀﻼﺕ ،ﻭﻣﻦ
ﺍﻵﻓﺎﺕ ﺍﻟﺪﺍﳘﺎﺕ ﺍﻟﱵ ﲤﺜﹼﻞ ﺧﻄﺮﹰﺍ ﺩﺍﳘﹰﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺮﺍﺙ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ .ﻭﻣﻦ ﺟﺎﻧﺐ ﺁﺧﺮ ﻓﺈﻥ
ﺍﻟﻮﻗﻮﻑ ﻣﻊ ﲨﻊ ﺍﻟﺮﻭﺍﻳﺎﺕ ﺑﺪﻭﻥ ﲤﺤﻴﺺ ﻷﺳﺎﻧﻴﺪﻫﺎ ،ﻭﺑﺪﻭﻥ ﻧﻘﺪ ﻭﺟﺮﺡ ﻭﺗﻌﺪﻳﻞ
ﻟﺮﻭﺍﺎ ﻓﺈﻧﻪ ﻳﻨﺬﺭ ﲞﻄﺮ ﻛﺒﲑ .ﺳﻘﺖ ﻫﺬﻩ ﺍﳌﻘﺪﻣﺔ ﻟﻠﺘﺪﻟﻴﻞ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺩﺭﺍﺳﺔ ﺍﻟﺴﲑﺓ
ﺍﻟﻨﺒﻮﻳﺔ ﲢﺘﺎﺝ ﺇﱃ ﺑﺬﻝ ﻛﺜﲑ ﻣﻦ ﺍﳉﻬﺪ ﻭﺍﻟﺪﺭﺱ ﻭﺍﻟﻌﻨﺎﺀ ﻣﻦ ﺍﻟﺒﺎﺣﺜﲔ ﺍﳌﺴﻠﻤﲔ ﺍﻟﺬﻳﻦ
ﻳﺘﻌﺎﻣﻠﻮﻥ ﻣﻌﻬﺎ ﺑﺈﳝﺎﻥ ﻭﻳﻘﲔ ﺑﺎﷲ ﺗﻌﺎﱃ ﺃﻭﻻﹰ ،ﻭﺑﻌﻠﻤﻴﺔ ﻭﻓﻬﻢ ﻭﲡﺮﺩ ﺛﺎﻧﻴﹰﺎ .ﺇﻥ ﺍﻟﻈﺮﻭﻑ
ﺍﻟﻌﺎﳌﻴﺔ ﺍﻟﱵ ﻧﻌﻴﺸﻬﺎ ﻫﺬﻩ ﺍﻷﻳﺎﻡ ﻗﺪ ﺑﺮﻫﻨﺖ ﺑﺮﻫﺎﻧﹰﺎ ﻻ ﺟﺪﺍﻝ ﺣﻮﻟﻪ ﺃﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﻫﺠﻤﺔ
ﺷﺮﺳﺔ ﻭﻣﺴﺘﻌﺮﺓ ﺿﺪ ﺍﻹﺳﻼﻡ ﻭﻧﺒﻴﻪ ،ﻭﺿﺪ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﺍﻟﺬﻱ ﺟﺎﺀ ﺑﻪ ﳏﻤﺪ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺼﻼﺓ
ﻭﺍﻟﺴﻼﻡ ،ﻭﻳﺒﺪﻭ ﺃﻥ ﺍﻟﻜﺜﲑﻳﻦ ﻣﻦ ﺍﻟﻐﺮﺑﻴﲔ ﳚﻬﻠﻮﻥ ﺍﻹﺳﻼﻡ ،ﻭﳚﻬﻠﻮﻥ ﻛﻞ ﺷﺊ ﻋﻦ
ﺍﻟﻨﱯ ﳏﻤﺪ ﺻﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ،ﻭﳚﻬﻠﻮﻥ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﺍﻟﻜﺮﱘ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﺍﻟﺬﻱ ﺃﻧﺰﻟﻪ
ﺍﷲ ﺗﻌﺎﱃ ﻋﻠﻰ ﳏﻤﺪ ﺻﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﳍﺪﺍﻳﺔ ﺍﻟﺒﺸﺮﻳﺔ .ﻭﺍﳉﺎﻫﻠﻮﻥ ﳛﺘﺎﺟﻮﻥ ﺇﱃ
ﺗﻌﻠﻴﻢ ﻭﺗﺒﺼﲑ ﲝﻘﻴﻘﺔ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﻭﺍﻟﻨﺒﻮﺓ .ﻭﻫﻨﺎﻙ ﺍﳌﻐﺮﺿﻮﻥ ﺍﳌﻌﺎﻧﺪﻭﻥ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻳﺴﺘﻬﺪﻓﻮﻥ
ﻫﺬﺍ ﺍﻹﺳﻼﻡ ،ﻭﻳﺴﻌﻮﻥ ﺟﺎﻫﺪﻳﻦ ﻟﻠﻨﻴﻞ ﻣﻨﻪ؛ ﻭﻫﺆﻻﺀ ﳛﺘﺎﺟﻮﻥ ﺇﱃ ﺍﻟﺰﺟﺮ ﺍﻟﻘﻮﻱ ،ﻭﺇﱃ
ﺍﺎﺩﻟﺔ ﺑﺈﺑﺮﺍﺯ ﺍﳊﺠﺞ ﺍﻟﻘﻮﻳﺔ ،ﻭﺍﻟﱪﺍﻫﲔ ﺍﻟﺴﺎﻃﻌﺔ ،ﻭﺍﻷﺩﻟﺔ ﺍﻟﺒﺎﻫﺮﺓ ﺍﻟﱵ ﺗﻘﻤﻌﻬﻢ،
ﻭﺗﻈﻬﺮ ﻋﺠﺰﻫﻢ ﺍﻟﻌﻘﻠﻲ ،ﻭﺧﻮﺍﺀﻫﻢ ﺍﻟﻔﻜﺮﻱ .ﻭﻛﻞ ﺫﻟﻚ ﻳﺴﺘﺪﻋﻲ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ
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ﺍﳌﺴﻠﻤﻮﻥ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺍﳌﺴﺌﻮﻟﻴﺔ ﺍﻟﻜﺒﲑﺓ ﺍﳌﻠﻘﺎﺓ ﻋﻠﻰ ﻋﻮﺍﺗﻘﻬﻢ ﲡﺎﻩ ﺍﻟﺒﺸﺮﻳﺔ ﲨﻌﺎﺀ؛
ﺇﻢ ﺭﺳﻞ ﺍﳍﺪﺍﻳﺔ ،ﻭﺃﺳﺎﺗﺬﺓ ﺍﻟﻌﻠﻮﻡ ﻭﺍﳌﻌﺎﺭﻑ ﻭﺍﻷﻓﻜﺎﺭ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ ،ﻭﻫﻢ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﲪﻠﻮﺍ ﺗﺮﺍﺙ
ﺍﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ﺍﻟﻘﺪﱘ ،ﻭﺗﺮﲨﻮﺍ ﺃﻓﻜﺎﺭ ﺍﻷﻣﻢ ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻭﺣﻀﺎﺭﺍﺎ ،ﻭﺃﺿﺎﻓﻮﺍ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﻣﻦ
ﻓﻜﺮﻫﻢ ،ﻭﻣﻦ ﺇﺑﺪﺍﻋﻬﻢ ،ﻭﻣﻦ ﻋﻘﻮﳍﻢ ﺍﻟﻔﺬﹼﺓ ﰒ ﻗﺪﻣﻮﻩ ﻟﻸﻭﺭﺑﻴﲔ ﰲ ﺍﻟﻌﺼﻮﺭ ﺍﻟﻮﺳﻄﻰ
ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﻷﻧﺪﻟﺲ ﻭﺟﻨﻮﺏ ﻓﺮﻧﺴﺎ ،ﻭﺻﻘﻠﻴﺔ ﻭﺟﻨﻮﺏ ﺇﻳﻄﺎﻟﻴﺎ ،ﻭﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﳊﺮﻭﺏ
ﺍﻟﺼﻠﻴﺒﻴﺔ ﻭﺍﻹﻣﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺼﻠﻴﺒﻴﺔ ﺍﻟﱵ ﺃﻗﺎﻣﻬﺎ ﺍﻟﻔﺮﳒﺔ ﰲ ﺍﳌﺸﺮﻕ ﺃﺛﻨﺎﺀ ﻓﺘﺮﺓ ﺣﺮﻭﺏ
ﺍﻟﻨﺼﺎﺭﻯ ﺍﻷﻭﺭﺑﻴﲔ ﺿﺪ ﺍﳌﺴﻠﻤﲔ .ﻟﻘﺪ ﻭﺟﺪ ﺍﻷﻭﺭﺑﻴﲔ ﻋﻨﺪ ﺍﳌﺴﻠﻤﲔ ﻛﻞ ﺃﻧﻮﺍﻉ
ﺍﻟﻌﻠﻮﻡ ﻭﺍﳌﻌﺎﺭﻑ ﺍﻟﱵ ﺗﺮﲨﻮﻫﺎ ﻋﻦ ﺍﻟﻴﻮﻧﺎﻥ ﺍﻟﻘﺪﻣﺎﺀ ،ﻭﻋﻦ ﺍﻟﺴﺮﻳﺎﻥ ﺍﻟﻘﺪﻣﺎﺀ ،ﻭﻋﻦ
ﺍﻟﻔﺮﺱ ،ﻭﻋﻦ ﺍﳌﺼﺮﻳﲔ ،ﻭﻋﻦ ﺍﳍﻨﻮﺩ ،ﻭﻋﻦ ﺍﻟﺼﻴﻨﻴﲔ .ﻭﻭﺟﺪﻭﺍ ﻏﲑﻫﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﻠﻮﻡ
ﻭﺍﳌﻌﺎﺭﻑ ﻭﺍﻹﺑﺪﺍﻋﺎﺕ ﺍﻟﱵ ﺃﺑﺪﻋﻬﺎ ﺍﳌﺴﻠﻤﻮﻥ ﰲ ﺷﱴ ﺍﺎﻻﺕ؛ ﻟﻘﺪ ﺃﻧﺘﺞ ﺍﳌﺴﻠﻤﻮﻥ
ﺣﻀﺎﺭﺓ ﻋﻈﻴﻤﺔ ﻗﺎﻣﺖ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﺍﻟﻜﺮﱘ ،ﻭﻋﻠﻰ ﺍﳊﺪﻳﺚ ﺍﻟﻨﺒﻮﻱ ﺍﻟﺸﺮﻳﻒ؛
ﻭﺗﻄﻮﺭﺕ ﺍﻟﻌﻠﻮﻡ ﺍﳌﺨﺘﻠﻔﺔ ﺍﻟﱵ ﺩﺍﺭﺕ ﺣﻮﻝ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﻭﺍﳊﺪﻳﺚ ،ﻭﺣﻮﻝ ﻋﻠﻮﻡ ﺍﻟﻠﻐﺔ
ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ،ﻭﺑﺴﺒﺐ ﻛﻞ ﺫﻟﻚ ﻗﺪﻡ ﺍﳌﺴﻠﻤﻮﻥ ﻟﻠﺒﺸﺮﻳﺔ ﻋﻠﻤﹰﺎ ﺭﻓﻴﻌﺎﹰ ،ﻭﺃﺩﺑﹰﺎ ﺭﻓﻴﻌﺎﹰ ،ﻭﻓﻨﹰﺎ
ﺭﻓﻴﻌﺎﹰ ،ﻭﻓﻜﺮﹰﺍ ﺭﻓﻴﻌﺎﹰ ،ﻭﺛﻘﺎﻓﺔ ﺭﻓﻴﻌﺔ ،ﻭﻃﺒﹰﺎ ﺭﻓﻴﻌﺎﹰ ،ﻭﻓﻠﺴﻔﺔ ﺭﻓﻴﻌﺔ.
ﺍﻟﻨﱯ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺼﻼﺓ ﻭﺍﻟﺴﻼﻡ ﰲ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﺍﻟﻜﺮﱘ:
ﻧﻌﻢ ﺇﻥ ﻛﻞ ﺫﻟﻚ ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ ﺍﳌﺴﻠﻤﻮﻥ ﺗﻘﺪﳝﻪ ﻟﻠﻌﺎﱂ ،ﻭﻟﻜﻦ ﺃﺣﺴﻦ ﻣﺎ ﻧﻘﺪﻣﻪ
ﻟﻠﻌﺎﱂ ﺍﻟﻴﻮﻡ ﻭﰲ ﻛﻞ ﻳﻮﻡ ﻫﻮ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﷲ ﺻﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﺍﻟﺬﻱ ﻫﻮ ﺍﳋﲑ ﻛﻠﻪ،
ﻭﻫﻮ ﺍﻟﻔﻀﻞ ﻛﻠﻪ ،ﻭﻫﻮ ﺍﳍﺪﺍﻳﺔ ﻛﻠﻬﺎ ،ﻭﻫﻮ ﺍﻷﺧﻼﻕ ﻛﻠﻬﺎ ،ﻭﻫﻮ ﺍﻟﻔﻀﺎﺋﻞ ﻛﻠﻬﺎ .ﻟﻘﺪ
ﻋﺮﻓﺖ ﺍﻟﺒﺸﺮﻳﺔ ﺍﻷﻧﺒﻴﺎﺀ ،ﻭﻋﺮﻓﺖ ﺍﻟﺮﺳﻞ ﻋﻠﻰ ﻣﺪﺍﺭ ﺍﻟﺘﺎﺭﻳﺦ ،ﻭﻋﺮﻓﺖ ﺍﻟﻔﻼﺳﻔﺔ،
ﻭﻋﺮﻓﺖ ﺍﳌﻔﻜﺮﻳﻦ ،ﻭﻋﺮﻓﺖ ﺍﳌﺼﻠﺤﲔ ،ﻭﻋﺮﻓﺖ ﺍﻟﻘﺎﺩﺓ ،ﻭﻋﺮﻓﺖ ﺍﻟﺜﻮﺍﺭ؛ ﻟﻘﺪ ﻋﺮﻓﺖ
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ﺍﻟﺒﺸﺮﻳﺔ ﲨﻴﻊ ﻫﺆﻻﺀ ﻭﺃﻭﻟﺌﻚ ،ﻭﻭﺟﺪﺕ ﻓﻴﻬﻢ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﺼﻔﺎﺕ ﺍﳊﺴﻨﺔ ،ﺃﻭ ﻭﺟﺪﺕ
ﻋﻨﺪ ﺑﻌﻀﻬﻢ ﺍﻟﻜﺜﲑ ﻣﻦ ﺍﻟﺼﻔﺎﺕ ﺍﳊﺴﻨﺔ ،ﻭﻭﺟﺪﺕ ﻓﻴﻬﻢ ﺑﻌﺾ ﻣﺎ ﺗﻨﺸﺪ ﻣﻦ ﻓﻀﺎﺋﻞ
ﻭﻣﻦ ﺃﺧﻼﻕ ﻭﻣﻦ ﺗﻮﺟﻴﻬﺎﺕ ﻭﺗﺮﺑﻴﺔ .ﻭﺑﺎﻟﻄﺒﻊ ﺇﻥ ﺍﻷﻧﺒﻴﺎﺀ ﻭﺍﳌﺮﺳﻠﲔ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﺟﺎﺀﻭﺍ ﻗﺒﻞ
ﳏﻤﺪ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺼﻼﺓ ﻭﺍﻟﺴﻼﻡ ﻗﺪ ﻗﺪﻣﻮﺍ ﻷﻗﻮﺍﻣﻬﻢ ﺑﺄﻣﺮ ﺍﷲ ﺗﻌﺎﱃ ﻛﻞ ﺍﳋﲑ ،ﻭﻗﺪﻣﻮﺍ ﳍﻢ
ﺍﻹﳝﺎﻥ ﺑﺎﷲ ﺗﻌﺎﱃ ،ﻭﻋﺮﻓﻮﻫﻢ ﺑﺎﷲ ﺗﻌﺎﱃ .ﻭﻟﻜ ﻦ ﺃﻭﻟﺌﻚ ﺍﻷﻧﺒﻴﺎﺀ ﻭﺍﻟﺮﺳﻞ ﻻ ﻳﺼﻠﻮﻥ ﺇﱃ
ﺷﺄﻭ ﳏﻤﺪ ﺻﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﺍﻟﺬﻱ ﻓﺎﻗﻬﻢ ﰲ ﻛﻞ ﺷﺊ .ﻟﻘﺪ ﺟﺎﺀ ﺃﻭﻟﺌﻚ ﺍﻟﺮﺳﻞ
ﺇﱃ ﺃﻗﻮﺍﻣﻬﻢ ﺧﺎﺻﺔ ،ﻭﺟﺎﺀ ﳏﻤﺪ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺼﻼﺓ ﻭﺍﻟﺴﻼﻡ ﺇﱃ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻛﺎﻓﺔ .ﻭﺟﺎﺀ ﺃﻭﻟﺌﻚ
ﺍﻟﺮﺳﻞ ﺑﺸﺮﺍﺋﻊ ﳏﺪﻭﺩﺓ ﰲ ﺯﻣﺎﺎ ﻭﻣﻜﺎﺎ ﻭﻣﻀﻤﻮﺎ ،ﺑﻴﻨﻤﺎ ﺟﺎﺀ ﺍﻟﻨﱯ ﺍﳋﺎﰎ ﻋﻠﻴﻪ
ﺍﻟﺼﻼﺓ ﻭﺍﻟﺴﻼﻡ ﺑﺸﺮﻳﻌﺔ ﻛﺎﻣﻠﺔ ﻭﺗﺎﻣﺔ ﳉﻤﻴﻊ ﺍﻟﺒﺸﺮ ﰲ ﻛﻞ ﻣﻜﺎﻥ ﻭﺯﻣﺎﻥ .ﻭﺍﻟﻜﺜﲑﻭﻥ
ﻣﻦ ﻫﺆﻻﺀ ﺍﳌﺼﻠﺤﲔ ﻻﻳﺘﻔﻖ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻋﻠﻰ ﻭﺟﻮﺩﻫﻢ ﺍﻟﺘﺎﺭﳜﻲ ،ﻭﻫﻨﺎﻙ ﻣﻦ ﺍﻟﺪﺍﺭﺳﲔ
ﺍﻟﻨﺼﺎﺭﻯ ﻣﻦ ﺷﻜﹼﻚ ﰲ ﺍﻟﻮﺟﻮﺩ ﺍﻟﺘﺎﺭﳜﻲ ﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﺍﳌﺴﻴﺢ ﻋﻴﺴﻰ ﺍﺑﻦ ﻣﺮﱘ ﻋﻠﻴﻪ
ﺍﻟﺴﻼﻡ .ﻭﺍﻟﺪﺍﺭﺳﻮﻥ ﻣﻦ ﻣﺴﻠﻤﲔ ﻭﻣﻦ ﻏﺮﺑﻴﲔ ﳎﻤﻌﻮﻥ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﺍﻟﻨﺒﻮﻳﺔ
ﺍﻟﺮﺳﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻮﺣﻴﺪﺓ ﺍﻟﱵ ﻇﻬﺮﺕ ﻭﻋﺎﺷﺖ ﰲ ﺿﻮﺀ ﺍﻟﺘﺎﺭﻳﺦ ﺍﻟﺴﺎﻃﻊ ﻫﻲ ﺷﺨﺼﻴﺔ ﺍﻟﻨﱯ
ﳏﻤﺪ ﻋﻠﻴﻪ ﺃﻓﻀﻞ ﺍﻟﺼﻼﺓ ﻭﺍﻟﺴﻼﻡ .ﻭﻣﻦ ﺍﻷﻣﻮﺭ ﺍﳌﻬﻤﺔ ﻟﻠﻐﺎﻳﺔ ﺍﻟﱵ ﳚﺐ ﻋﻠﻴﻨﺎ ﺃﻥ
ﻧﺬﻛﺮﻫﺎ ﻫﻨﺎ ﻋﻦ ﻧﺒﻴﻨﺎ ﳏﻤﺪ ﺻﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﺃﻧﻪ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﺍﻟﻮﺣﻴﺪﺓ ﺍﻟﺬﻱ
ﻇﻬﺮﺕ ﺣﻴﺎﺗﻪ ﻛﺎﻣﻠﺔ ﺃﻣﺎﻡ ﺍﻟﻨﺎﺱ؛ ﻓﺤﻴﺎﺗﻪ ﺍﳋﺎﺻﺔ ﻭﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻇﺎﻫﺮﺓ ﻭﻣﻜﺸﻮﻓﺔ ﻟﻠﻨﺎﺱ.
ﻟﻘﺪ ﻋﺮﻑ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﺣﻴﺎﺗﻪ ﺻﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﺑﲔ ﺃﺯﺭﺍﺟﻪ ،ﻭﺑﲔ ﺃﺑﻨﺎﺀﻩ ﻭﺑﻨﺎﺗﻪ ،ﻭﻣﻊ
ﺃﺻﺤﺎﺑﻪ.
ﻟﻘﺪ ﺭﺻﺪ ﺍﳌﺴﻠﻤﻮﻥ ﺣﻴﺎﺗﻪ ﻛﺎﻣﻠﺔ ،ﻭﻗﺪﻣﻮﻫﺎ ﻟﻠﻨﺎﺱ ﻷﺎ ﺣﻴﺎﺓ ﻣﺸﺮﻉ ﻭﻣﻮﺟﻪ،
ﻭﻣﻌﻠﹼﻢ ،ﻭﻗﺪﻭﺓ ،ﻭﺃﺳﻮﺓ ﻟﻠﻨﺎﺱ ﺃﲨﻌﲔ .ﺇﻥ ﺍﻷﻧﺒﻴﺎﺀ ﺍﻟﺼﺎﺩﻗﲔ ﻳﻌﺮﻓﻮﻥ ﺑﺜﻤﺎﺭﻫﻢ ﻛﻤﺎ
ﻗﺎﻝ ﺍﻟﺴﻴﺪ ﺍﳌﺴﻴﺢ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺴﻼﻡ ،ﻭﻟﻌﻤﺮ ﺍﳊﻖ ﻣﻦ ﺃﻓﻀﻞ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﲦﺎﺭﹰﺍ ﺑﲔ ﲨﻴﻊ ﺍﻟﻨﺒﻴﲔ

213

ﺻﻔﺎﺕ ﺍﻟﻨﱯ ﺻﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﻭﺃﺧﻼﻗﻪ ﻭﺣﻴﺎﺗﻪ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﺍﻟﻜﺮﱘ

ﻭﺍﳌﺮﺳﻠﲔ ﻭﺍﳌﺼﻠﺤﲔ؟!! ﻟﻘﺪ ﺟﺎﺀﺕ ﺍﻟﺜﻤﺎﺭ ﺍﶈﻤﺪﻳﺔ ﻳﺎﻧﻌﺔ ﻧﻀﺮﺓ ﻏﻀﺔ ،ﻟﻘﺪ ﺃﲦﺮ
ﺍﻟﺪﻳﻦ ﺍﶈﻤﺪﻱ ﻋﻠﻤﺎﹰ ،ﻭﻓﻬﻤﺎﹰ ،ﻭﻣﻌﺮﻓﺔ ،ﻭﺃﲦﺮ ﺇﳝﺎﻧﹰﺎ ﺑﺎﷲ ﺗﻌﺎﱃ ،ﻭﺃﲦﺮ ﺃﺧﻼﻗﹰﺎ ﻭﻋﺪﺍﻟﺔ
ﻭﲰﺎﺣﺔ ﻭﺑ ﺮﹰﺍ ﱂ ﺗﺸﻬﺪ ﺍﻟﺒﺸﺮﻳﺔ ﻣﺜﻠﻪ ﰲ ﻛﻞ ﻓﺘﺮﺍﺕ ﺗﺎﺭﳜﻬﺎ ﺍﻟﻐﺎﺑﺮﺓ ﻭﺍﻟﺪﺍﺑﺮﺓ .ﺇﻥ
ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﺍﻟﻜﺮﱘ ﺧﲑ ﻣﻦ ﻭﺻﻒ ﳎﺘﻤﻊ ﺍﳌﺴﻠﻤﲔ ﻋﻠﻰ ﻋﻬﺪ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﷲ ﺻﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ
ﻭﺳﻠﻢ ،ﻭﻫﻮ ﺧﲑ ﻣﻦ ﻭﺻﻒ ﻣﺴﲑﺓ ﺍﻟﺒﺸﺮﻳﺔ ﰲ ﻓﺘﺮﺍﺕ ﺗﺎﺭﳜﻬﺎ ﺍﳌﺨﺘﻠﻔﺔ؛ ﻟﻘﺪ ﻭﺻﻒ
ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﻣﺴﲑﺓ ﺍﳋﲑ ﺍﻟﱵ ﻗﺎﺩﻫﺎ ﺍﻷﻧﺒﻴﺎﺀ ﻭﺍﳌﺮﺳﻠﻮﻥ ،ﻭﻭﺻﻒ ﻣﺴﲑﺓ ﺍﻟﺸﺮ ﺍﻟﱵ ﻗﺎﺩﻫﺎ
ﺍﻷﺷﺮﺍﺭ ﻣﻦ ﻣﺜﻞ ﺇﺑﻠﻴﺲ ﻭﻓﺮﻋﻮﻥ ﻭﻫﺎﻣﺎﻥ ﻭﻗﺎﺭﻭﻥ ﻭﺍﻟﻨﻤﺮﻭﺩ ﻭﻏﲑﻫﻢ.
ﻭﻭﺻﻒ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﺣﻴﺎﺓ ﺍﻟﻌﺮﺏ ﰲ ﺍﳉﺎﻫﻠﻴﺔ ،ﻭﻭﺻﻒ ﺣﻴﺎﺓ ﺍﻟﻨﱯ ﺻﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ
ﻭﺳﻠﻢ ،ﻭﻭﺻﻒ ﺃﺧﻼﻗﻪ ،ﻭﺫﻛﺮ ﻣﻨﺎﻗﺒﻪ ﻭﻓﻀﺎﺋﻠﻪ ،ﻭﺟﻌﻠﻪ ﻗﺪﻭﺓ ﻭﺃﺳﻮﺓ ﻟﻠﺒﺸﺮﻳﺔ.
ﻭﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﺍﻟﻜﺮﱘ ﻭﻫﻮ ﻳﻌﺮﺽ ﺣﻴﺎﺓ ﺍﳌﺆﻣﻨﲔ ﻻ ﻳﻘﻒ ﻋﻨﺪ ﺫﻛﺮ ﻣﺎ ﻫﻮ ﺇﳚﺎﰊ ﻓﻘﻂ،
ﻭﻳﺘﺠﺎﻫﻞ ﻣﺎ ﻫﻮ ﺳﻠﱯ؛ ﺇﻥ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﺍﻟﻜﺮﱘ ﻳﻌﺮﺽ ﺣﻴﺎﺓ ﺍﳌﺆﻣﻨﲔ ﻛﺎﻣﻠﺔ ﲟﺎ ﻓﻴﻬﺎ ﻣﻦ
ﺇﳚﺎﺑﻴﺎﺕ ،ﻭﲟﺎ ﻳﻌﺘﺮﻳﻬﺎ ﻣﻦ ﻧﻘﺎﺋﺺ ﺍﻟﺒﺸﺮ ،ﻭﻣﻦ ﻗﺼﻮﺭﻫﻢ ﻭﻋﻴﻮﻢ .ﺇﻥ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﺍﻟﻜﺮﱘ
ﻳﻌﺮﺽ ﺻﻮﺭﺓ ﺍﳌﺴﻠﻤﲔ ﻭﻫﻢ ﻳﻨﻬﺰﻣﻮﻥ ﻭﻳﻔﺮﻭﻥ ﻣﻦ ﺣﻮﻝ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﷲ ﺻﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ
ﻭﺳﻠﻢ ﻳﻮﻡ ﺃﺣﺪ  ،ﻭﻳﻮﻡ ﺣﻨﲔ  .ﻭﻫﻮ ﻳﻌﺮﺽ ﺗﺜﺎﻗﻠﻬﻢ ﻋﻦ ﺍﳋﺮﻭﺝ ﻟﻐﺰﻭﺓ ﺍﻟﻌﺴﺮﺓ
ﺍﳌﺘﺠﻬﺔ ﺇﱃ ﺗﺒﻮﻙ ﰲ ﺷﺪﺓ ﺍﻟﻘﻴﻆ ﻭﺍﳊﺮ  ،ﻭﻫﻮ ﳛﻜﻲ ﻗﺼﺔ ﺍﻟﺜﻼﺛﺔ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﺧﻠﹼﻔﻮﺍ
ﺑﺪﻭﻥ ﳎﺎﻣﻠﺔ ،ﻭﺑﺪﻭﻥ ﻣﺪﺍﻫﻨﺔ!! ﻭﻫﻮ ﻳﻠﻮﻡ ﺃﻭﻟﺌﻚ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻳﻄﻴﻠﻮﻥ ﺍﳌﻜﻮﺙ ﰲ ﺑﻴﻮﺕ
9

10

11

9
10
11
12

12

ﺍﺑﻦ ﺍﺳﺤﺎﻕ ،ﺍﻟﺴﲑﺓ ،ﻣﺼﺪﺭ ﺳﺎﺑﻖ ،ﺝ ، ٣ﺹ .٣٠١
ﻣﻌﻤﺮ ﺑﻦ ﺭﺍﺷﺪ ﺍﻷﺯﺩﻱ ،ﺍﳉﺎﻣﻊ ،ﻣﺼﺪﺭ ﺳﺎﺑﻖ ،ﺝ  ، ١١ﺹ .٥٩
ﻧﻔﺲ ﺍﳌﺼﺪﺭ ،ﺝ ، ١١ﺹ .٢٢٦
ﺍﻧﻈﺮ ﺍﻟﺒﺨﺎﺭﻱ ،ﺍﳉﺎﻣﻊ ﺍﻟﺼﺤﻴﺢ ﺍﳌﺨﺘﺼﺮ ،ﻣﺼﺪﺭ ﺳﺎﺑﻖ ،ﺝ ،٣ﺹ .١٣٠٥
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ﺭﺳﻮﻝ ﺍﷲ ﺻﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﻭﳛﺮﺟﻮﻧﻪ ،ﻭﻳﻀﻴﻘﻮﻥ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﻫﻮ ﻳﺴﺘﺤﻴﻲ ﻣﻨﻬﻢ.
ﻭﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﻳﻌﺮﺽ ﻗﺼﺔ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﺃﺷﺎﻋﻮﺍ ﺣﺪﻳﺚ ﺍﻹﻓﻚ ﻋﻠﻰ ﺑﻌﺾ ﺃﺯﻭﺍﺝ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﷲ
ﺻﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ،ﻭﻳﺆﻧﺐ ﺍﳌﻨﺎﻓﻘﲔ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﺗﻮﻟﻮﺍ ﻛﱪ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺪﻋﻮﻯ ،ﻭﻳﻠﻮﻡ
ﺍﳌﺴﻠﻤﲔ ﻋﻠﻰ ﺍﺳﺘﻤﺎﻋﻬﻢ ﳌﺜﻞ ﻫﺬﺍ ﺍﳊﺪﻳﺚ ﺍﻟﺬﻱ ﻻ ﺳﻨﺪ ﻟﻪ ،ﻭﻻ ﻗﻴﻤﺔ ﻟﻪ ،ﻭﺭﲟﺎ ﺃﺩﻯ
ﺇﱃ ﺃﻥ ﺗﺸﻴﻊ ﺍﻟﻔﺎﺣﺸﺔ ﰲ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﺁﻣﻨﻮﺍ.
13

ﻭﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﺍﻟﻜﺮﱘ ﻭﻫﻮ ﻳﺴﻮﻕ ﺗﻠﻚ ﺍﳊﻘﺎﺋﻖ ﻭﻳﺮﺻﺪ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﺮﺻﺪ ﺍﻟﺪﻗﻴﻖ ﺘﻤﻊ
ﺍﳌﺴﻠﻤﲔ ﺇﳕﺎ ﻳﺴﻮﻗﻬﺎ ﰲ ﻣﻌﺮﺽ ﺍﻟﺘﺮﺑﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻮﺟﻴﻪ ﻭﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻭﺍﻹﻋﺪﺍﺩ ﻟﺬﻟﻚ ﺍﳉﻴﻞ
ﺍﳌﺴﻠﻢ ﺍﻟﺮﺳﺎﱄ ﺍﻟﺬﻱ ﻗﺎﻣﺖ ﻋﻠﻰ ﺃﻛﺘﺎﻓﻪ ﺍﻟﺪﻋﻮﺓ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﰲ ﺃﻳﺎﻣﻬﺎ ﺍﻷﻭﱃ ﻋﻠﻰ ﻋﻬﺪ
ﺻﺎﺣﺐ ﺍﻟﺮﺳﺎﻟﺔ ﺍﻟﻨﱯ ﺍﻟﻜﺮﱘ ﳏﻤﺪ ﺻﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ .ﻭﻟﻜﻦ ﻳﻨﺒﻐﻲ ﻟﻨﺎ ﺃﻥ ﻧﺘﺬﻛﺮ
ﺃﻥ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﺍﻟﻜﺮﱘ ﻭﻫﻮ ﻳﺼﻒ ﺫﻟﻚ ﺍﺘﻤﻊ ،ﺃﻭ ﻫﻮ ﻳﺼﻒ ﺍﻟﺒﺸﺮﻳﺔ ﲨﻌﺎﺀ ﻻ ﻳﺼﻒ
ﺍﳌﻈﺎﻫﺮ ﺍﳋﺎﺭﺟﻴﺔ ﻓﻘﻂ ،ﻭﻫﺬﻩ ﻫﻲ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﻜﱪﻯ ﻭﺍﳊﻘﻴﻘﻴﺔ ﻟﻠﻮﺻﻒ ﺍﻟﻘﺮﺁﱐ؛ ﺇﻧﻪ
ﻳﺼﻒ ﺍﻟﻘﻠﻮﺏ ،ﻭﺍﻟﻨﻔﻮﺱ ،ﻭﺍﻟﺪﻭﺍﺧﻞ؛ ﺇﻧﻪ ﻳﺼﻒ ﺧﻔﺎﻳﺎ ﺍﻟﻘﻠﻮﺏ ﻭﻃﻮﺍﻳﺎﻫﺎ ،ﻭﻫﻮ
ﻳﺪﺧﻞ ﺇﱃ ﺩﺍﺧﻞ ﺍﻟﻨﻔﺲ ﺍﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ،ﻭﻳﺼﻒ ﻋﺠﺰﻫﺎ ،ﻭﻧﻘﺼﻬﺎ ،ﻭﻗﺼﻮﺭﻫﺎ ،ﻭﻳﺼﻒ
ﻋﻮﺍﻣﻞ ﺍﻟﻘﻮﺓ ﻓﻴﻬﺎ .ﺇﻧﻪ ﻳﺼﻒ ﻋﻮﺍﻃﻒ ﺍﻷﺑﻮﺓ ﻋﻨﺪ ﻳﻌﻘﻮﺏ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺴﻼﻡ ،ﻭﻳﺼﻒ
ﻋﺎﻃﻔﺔ ﺍﻷﻣﻮﻣﺔ ﻋﻨﺪ ﺃﻡ ﻣﻮﺳﻰ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺴﻼﻡ ،ﻭﻳﺼﻒ ﺷﻌﻮﺭ ﺍﳌﺮﺃﺓ ﺑﺎﳋﺠﻞ ﻭﺍﳊﻴﺎﺀ ﻣﻦ
ﻗﻮﻣﻬﺎ ﰲ ﻗﺼﺔ ﻣﺮﱘ ،ﻭﻳﺼﻒ ﺷﻌﻮﺭ ﺍﻟﻔﺮﻋﻮﻥ ﺑﺎﻟﻄﻐﻴﺎﻥ ﻭﺍﻟﻐﻄﺮﺳﺔ ﻭﺍﻟﺘﻌﺎﱄ ﻋﻠﻰ
ﺍﻟﻌﺒﺎﺩ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﻘﻮﻝ )ﺃﻧﺎ ﺭﺑﻜﻢ ﺍﻷﻋﻠﻰ(  ،ﻭﻳﺼﻒ ﺣﺐ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﻟﻠﻤﺎﻝ ﻭﺍﻟﺜﺮﻭﺓ ﻭﺍﳉﺎﻩ
14

13

14

ﺍﻧﻈﺮ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﺍﳊﺴﻦ ﺍﻟﺸﻴﺒﺎﱐ ،ﺍﻟﺴﲑ ﺍﻟﻜﺒﲑ ،ﻣﻌﻬﺪ ﺍﳌﺨﻄﻮﻃﺎﺕ ،ﺍﻟﻘﺎﻫﺮﺓ ،ﲢﻘﻴﻖ ﺻﻼﺡ
ﺍﻟﺪﻳﻦ ﺍﳌﻨﺠﺪ ،ﺑﺪﻭﻥ ﺗﺎﺭﻳﺦ ،ﺝ، ١ﺹ .٢٠٤
ﺳﻮﺭﺓ ﺍﻟﻨﺎﺯﻋﺎﺕ ،ﺭﻗﻢ ﺍﻵﻳﺔ .٢٤
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ﺻﻔﺎﺕ ﺍﻟﻨﱯ ﺻﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﻭﺃﺧﻼﻗﻪ ﻭﺣﻴﺎﺗﻪ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﺍﻟﻜﺮﱘ

ﻭﺍﻟﺴﻠﻄﺎﻥ .ﻭﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﻌﺮﺽ ﺣﻴﺎﺓ ﺍﻟﻨﱯ ﺻﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﻳﻌﺮﺿﻬﺎ ﺑﻜﻞ
ﺗﻠﻚ ﺍﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ ،ﻭﺑﻜﻞ ﺍﻟﻮﺿﻮﺡ ،ﺩﻭﻥ ﳏﺎﻭﻟﺔ ﳊﺠﺐ ﺑﻌﺾ ﺍﳊﻘﺎﺋﻖ .ﺑﻞ ﺇﻧﻪ ﻳﻌﺮﺽ
ﻟﻠﻨﺎﺱ ﻣﺎ ﺣﺎﻭﻝ ﺍﻟﻨﱯ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺼﻼﺓ ﻭﺍﻟﺴﻼﻡ ﺃﻥ ﻳﻜﺘﻤﻪ ﰲ ﻧﻔﺴﻪ ﻭﺫﻟﻚ ﰲ ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ:
) ﻭﲣﻔﻲ ﰲ ﻧﻔﺴﻚ ﻣﺎ ﺍﷲ ﻣﺒﺪﻳﻪ ﻭﲣﺸﻰ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻭﺍﷲ ﺃﺣﻖ ﺃﻥ ﲣﺸﺎﻩ(  .ﺇﻥ ﻫﺬﺍ
ﺍﻟﻀﺒﻂ ﺍﻟﻜﺎﻣﻞ ﻟﺮﺳﻮﻝ ﺍﷲ ﺻﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﻣﻦ ﺭﺑﻪ ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ ﻭﺗﻌﺎﱃ ﻳﺆﻛﺪ ﻋﻠﻰ
ﺍﻟﻌﺼﻤﺔ ﺍﻟﻨﺒﻮﻳﺔ ،ﻭﻋﻠﻰ ﺍﳌﻜﺎﻧﺔ ﺍﻟﺴﺎﻣﻴﺔ ﺍﻟﺮﻓﻴﻌﺔ ﻟﻠﺮﺳﻮﻝ ﺍﻟﻜﺮﱘ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺼﻼﺓ ﻭﺍﻟﺴﻼﻡ.
ﺇﻥ ﻣﺜﻞ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺸﺨﺺ ﺍﻟﻌﻈﻴﻢ ﺍﻟﺬﻱ ﺍﺻﻄﻔﺎﻩ ﺍﷲ ﺗﻌﺎﱃ ﻭﺍﺟﺘﺒﺎﻩ ﻭﻃﻬﺮﻩ ﻭﺯﻛﹼﺎﻩ ﳍﻮ
ﺍﻷﺟﺪﺭ ﺑﻘﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﺒﺸﺮﻳﺔ ،ﻭﳍﻮ ﺍﻷﺣﻖ ﺑﺎﻹﻣﺎﻣﺔ ﻭﺍﻟﺰﻋﺎﻣﺔ ﻭﺍﻟﺘﻘﺪﱘ ﻋﻠﻰ ﺳﺎﺋﺮ ﺍﳋﻠﻖ
ﺃﲨﻌﲔ .ﻟﻘﺪ ﻭﺻﻒ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﺍﻟﻜﺮﱘ ﺻﻔﺎﺗﻪ ﻭﻣﻨﺎﻗﺒﻪ ﻭﴰﺎﺋﻠﻪ ﺍﻟﻜﺮﳝﺔ؛ ﻓﻬﻮ ﻋﻠﻰ ﺧﻠﻖ
ﻋﻈﻴﻢ ﻛﻤﺎ ﻭﺻﻔﻪ ﺭﺑﻪ ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ ﻭﺗﻌﺎﱃ ﺑﻘﻮﻟﻪ) :ﻭﺇﻧﻚ ﻟﻌﻠﻰ ﺧﻠﻖ ﻋﻈﻴﻢ(  .ﻭﻫﻮ
ﻳﺘﺼﻒ ﺑﺎﻟﺸﻔﻘﺔ ﻭﺍﻟﺮﲪﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﺆﻣﻨﲔ ،ﻭﻫﻮ ﻻ ﻳﺮﻳﺪ ﺍﳌﺸﻘﺔ ﻭﺍﻟﻌﻨﺖ ﻭﺍﳊﺮﺝ
ﻟﻠﻤﺆﻣﻨﲔ ،ﻭﳒﺪ ﺫﻟﻚ ﰲ ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ ) :ﻟﻘﺪ ﺟﺎﺀﻛﻢ ﺭﺳﻮﻝ ﻣﻦ ﺃﻧﻔﺴﻜﻢ ﻋﺰﻳﺰ ﻋﻠﻴﻪ
ﻣﺎ ﻋﻨﺘﻢ ﺣﺮﻳﺺ ﻋﻠﻴﻜﻢ ﺑﺎﳌﺆﻣﻨﲔ ﺭﺅﻭﻑ ﺭﺣﻴﻢ(  .ﻭﻫﻮ ﺍﻟﺮﺳﻮﻝ ﺍﻟﺬﻱ ﺟﺎﺀ
ﻟﻠﻤﺆﻣﻨﲔ ﻣﻦ ﺃﻧﻔﺴﻬﻢ ﻳﻌﻠﻤﻬﻢ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﻭﺍﳊﻜﻤﺔ ﻭﻳﺰﻛﻴﻬﻢ ،ﻭﻫﻮ ﺍﻷﺳﻮﺓ ﺍﳊﺴﻨﺔ ﳌﻦ
ﻛﺎﻥ ﻳﺮﺟﻮ ﺍﷲ ﻭﺍﻟﻴﻮﻡ ﺍﻵﺧﺮ ﻭﺫﻛﺮ ﺍﷲ ﻛﺜﲑﹰﺍ .ﻭﻫﻮ ﺃﻭﱃ ﺑﺎﳌﺆﻣﻨﲔ ﻣﻦ ﺃﻧﻔﺴﻬﻢ ،ﻭﻫﻮ
ﺃﺏ ﺍﳌﺆﻣﻨﲔ ﲨﻴﻌﺎﹰ ،ﻭﺃﺯﻭﺍﺟﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺼﻼﺓ ﻭﺍﻟﺴﻼﻡ ﺃﻣﻬﺎﺕ ﺍﳌﺆﻣﻨﲔ ﲨﻴﻌﹰﺎ .ﻭﻧﻔﻰ ﺍﷲ
ﺗﻌﺎﱃ ﻋﻦ ﺭﺳﻮﻟﻪ ﺻﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﺍﻟﺴﺤﺮ ﻭﺍﻟﺸﻌﺮ ﻭﺍﳉﻨﻮﻥ ،ﻭﻭﺻﻔﻪ ﺑﺄﻧﻪ ﻳﻨﻄﻖ
15

16

17

15
16
17

ﺳﻮﺭﺓ ﺍﻷﺣﺰﺍﺏ ،ﺭﻗﻢ ﺍﻵﻳﺔ .٣٧
ﺳﻮﺭﺓ ﺍﻟﻘﻠﻢ ،ﺭﻗﻢ ﺍﻵﻳﺔ .٤
ﺳﻮﺭﺓ ﺍﻟﺘﻮﺑﺔ ،ﺭﻗﻢ ﺍﻵﻳﺔ .١٢٨

)VAHYİN NÜZÛLÜNÜN 1400. YILINDA HZ. MUHAMMED (S.A.V.

216

ﺍﳊﻖ ﻭﺍﻟﺼﻮﺍﺏ ،ﻭﻧﻔﻰ ﻋﻨﻪ ﺍﻟﻨﻄﻖ ﺑﺎﳍﻮﻯ؛ ﻓﻘﺎﻝ ﺗﻌﺎﱃ ) :ﻭﻣﺎ ﻳﻨﻄﻖ ﻋﻦ ﺍﳍﻮﻯ( ،
ﻭﺯﻛﹼﻰ ﺍﷲ ﺗﻌﺎﱃ ﺑﺼﺮﻩ ﻓﻘﺎﻝ) :ﻣﺎﺯﺍﻍ ﺍﻟﺒﺼﺮ ﻭﻣﺎ ﻃﻐﻰ(  ،ﻭﺯﻛﹼﻰ ﺧﻠﻘﻪ ﻓﻘﺎﻝ) :
ﻭﺇﻧﻚ ﻟﻌﻠﻰ ﺧﻠﻖ ﻋﻈﻴﻢ(  ،ﻭﺯﻛﹼﻰ ﺍﷲ ﺗﻌﺎﱃ ﻓﺆﺍﺩﻩ ﻓﻘﺎﻝ ) :ﻣﺎ ﻛﺬﺏ ﺍﻟﻔﺆﺍﺩ ﻣﺎ
ﺭﺃﻯ(  .ﺇﻥ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺘﺰﻛﻴﺎﺕ ﺍﻟﺮﺑﺎﻧﻴﺔ ﻟﻠﻨﱯ ﳏﻤﺪ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺼﻼﺓ ﻭﺍﻟﺴﻼﻡ ﺗﺪﻝ ﺩﻻﻟﺔ
ﻗﺎﻃﻌﺔ ﺃﻛﻴﺪﺓ ﺃﻥ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﷲ ﺻﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﻫﻮ ﺷﺨﺼﻴﺔ ﻣﺘﻔﺮﺩﺓ ﻣﺘﻤﻴﺰﺓ ﺗﺘﺼﻒ
ﻂ ﺩﻭﺎ ﺃﻋﻨﺎﻕ ﺍﻟﺮﺟﺎﻝ؛ ﻓﻬﻮ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺼﻼﺓ ﻭﺍﻟﺴﻼﻡ
ﲜﻤﻴﻊ ﺍﻟﺼﻔﺎﺕ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ ﺍﻟﱵ ﺗﺘﻘ ﹼ
ﺍﳌﻮﺻﻮﻑ ﺑﺎﻟﻌﺼﻤﺔ ،ﻭﺍﳌﺘﺤﻘﻖ ﺑﻜﻤﺎﻝ ﺍﳌﻌﺮﻓﺔ ﺑﺎﷲ ﺗﻌﺎﱃ ،ﻭﻫﻮ ﺍﳌﺘﺠﻤﻞ ﺑﺎﻟﺘﻘﻮﻯ
ﻭﺍﳋﺸﻴﺔ ﻭﺍﻟﻮﺭﻉ ﻭﺍﻟﺘﻌﻠﹼﻖ ﺑﺎﷲ ﺗﻌﺎﱃ ﰲ ﻛﻞ ﺃﻭﻗﺎﺗﻪ ،ﻭﰲ ﻛﻞ ﺃﺣﻮﺍﻟﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺼﻼﺓ
ﻭﺍﻟﺴﻼﻡ .ﻭﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﺍﻟﻜﺮﱘ ﻳﻌﺮﺽ ﺣﻴﺎﺓ ﳏﻤﺪ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺼﻼﺓ ﻭﺍﻟﺴﻼﻡ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﺮﺳﺎﻟﺔ،
ﻭﻳﺼﻮﺭ ﺍﻟﺘﻐﻴﲑ ﺍﻟﻜﺒﲑ ﺍﻟﺬﻱ ﻃﺮﺃ ﻋﻠﻰ ﺣﻴﺎﺗﻪ ﺑﻨﻌﻤﺔ ﺍﷲ ﺗﻌﺎﱃ ﻭﻓﻀﻠﻪ؛ ﻓﻬﺎ ﻫﻮ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ
ﻼ ﻓﺄﻏﻨﺎﻩ ،ﻭﻭﺟﺪﻩ ﺿﺎ ﹰﻻ
ﺍﻟﻜﺮﱘ ﳛﺪﺛﻨﺎ ﺃﻥ ﺍﷲ ﺗﻌﺎﱃ ﻭﺟﺪﻩ ﻳﺘﻴﻤﹰﺎ ﻓﺂﻭﺍﻩ ،ﻭﻭﺟﺪﻩ ﻋﺎﺋ ﹰ
ﻓﻬﺪﺍﻩ .ﻭﺑﺎﻟﻔﻌﻞ ﻓﺈﻥ ﺣﻴﺎﺗﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺼﻼﺓ ﻭﺍﻟﺴﻼﻡ ﲢﻮﻟﺖ ﲢﻮ ﹰﻻ ﺟﺬﺭﻳﹰﺎ ﻋﻘﺐ ﻧﺰﻭﻝ
ﺍﻟﺮﺳﺎﻟﺔ ﻋﻠﻴﻪ  .ﻟﻘﺪ ﴰﻠﺘﻪ ﺍﻟﺮﻋﺎﻳﺔ ﺍﻟﺮﺑﺎﻧﻴﺔ ،ﻭﺍﻛﺘﻨﻔﺘﻪ ﺍﻟﻌﻄﺎﻳﺎ ﺍﻟﺮﲪﺎﻧﻴﺔ ،ﻭﻇﻠﻠﺘﻪ ﺍﳍﺪﺍﻳﺔ
ﺍﻟﻘﺮﺁﻧﻴﺔ .ﻭﻃﻠﺐ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﺍﻟﻜﺮﱘ ﻣﻨﻪ ﺃﻥ ﻳﺘﺬﻛﺮ ﻫﺬﻩ ﺍﻷﻓﻀﺎﻝ ﻭﺍﻟﻨﻌﻢ ﻭ ﺍﻟﻌﻄﺎﻳﺎ ،ﻭﺃﻥ
ﻳﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﺑﺼﻮﺭﺓ ﺗﺪﻝ ﻋﻠﻰ ﺃﻧﻪ ﻳﺸﻜﺮ ﺍﷲ ﺗﻌﺎﱃ ﻋﻠﻰ ﻫﺬﻩ ﺍﻷﻓﻀﺎﻝ ﻭﺍﻟﻨﻌﻢ.
ﻟﻘﺪ ﻋﺮﺿﺖ ﺳﻮﺭﺓ ﺍﻟﻀﺤﻰ ﻫﺬﻩ ﺍﳌﻮﺍﻗﻒ ﺍﻟﻌﻈﻴﻤﺔ ،ﻭﺟﺎﺀﺕ ﻛﻠﻤﺎﺎ ﺍﻟﺮﺑﺎﻧﻴﺔ ﺍﻟﻌﻠﻮﻳﺔ
18

19

20

21

18
19
20
21

ﺳﻮﺭﺓ ﺍﻟﻨﺠﻢ ،ﺭﻗﻢ ﺍﻵﻳﺔ .٣
ﺳﻮﺭﺓ ﺍﻟﻨﺠﻢ ،ﺭﻗﻢ ﺍﻵﻳﺔ.١٧
ﺳﻮﺭﺓ ﺍﻟﻘﻠﻢ ،ﺭﻗﻢ ﺍﻵﻳﺔ.٤
ﺳﻮﺭﺓ ﺍﻟﻨﺠﻢ ،ﺭﻗﻢ ﺍﻵﻳﺔ.١١
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ﺗﻨﻀﺢ ﺬﻩ ﺍﳌﻌﺎﱐ ﺍﻟﺴﺎﻣﻴﺔ ﺍﻟﺮﻓﻴﻌﺔ ﺍﻟﱵ ﺗﻌﺒﺮ ﻋﻦ ﲰﻮ ﺍﻟﺮﺳﺎﻟﺔ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺍﻟﱵ ﳓﺘﺎﺝ ﺃﻥ
ﻧﺒﻴﻨﻬﺎ ﻟﻠﻨﺎﺱ ﻛﺎﻓﺔ ﰲ ﳐﺘﻠﻒ ﻓﺠﺎﺝ ﺍﻷﺭﺽ.
22

ﻭﺍﻟﻨﱯ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺼﻼﺓ ﻭﺍﻟﺴﻼﻡ ﺃﺧﱪﻧﺎ ﻋﻦ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻌﻨﺎﻳﺔ ﺍﻟﺮﺑﺎﻧﻴﺔ ﺍﻟﱵ ﻻﺯﻣﺘﻪ ﻭﺻﺤﺒﺘﻪ
ﰲ ﺣﻴﺎﺗﻪ ﺍﻟﻜﺮﳝﺔ ﻛﻠﻬﺎ ،ﻭﻗﺪ ﺳﺒﻘﺖ ﺍﻹﺷﺎﺭﺓ ﺇﱃ ﺇﺷﺎﺭﺗﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺼﻼﺓ ﻭﺍﻟﺴﻼﻡ ﻟﻠﺘﺮﺑﻴﺔ
ﺍﻟﺮﺑﺎﻧﻴﺔ ﺍﻟﱵ ﺗﱰﻟﺖ ﻋﻠﻴﻪ ،ﻭﻗﺪ ﲰﺎﻫﺎ ﺍﻟﻨﱯ ﺻﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ )ﺍﻟﺘﺄﺩﻳﺐ( ،ﻭﻫﻲ
ﻛﻠﻤﺔ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺗﺸﻤﻞ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻭﺍﻟﺘﺮﺑﻴﺔ ﻭﺍﻹﺭﺷﺎﺩ ﻭﺍﻟﺘﻮﺟﻴﻪ ﻭﻏﲑﻫﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﻜﻠﻤﺎﺕ ﺍﻟﱵ
ﺗﺪﻝ ﻋﻠﻰ ﻣﻌﺎﱐ ﺍﻟﻜﻤﺎﻝ ﻭﺍﳉﻤﺎﻝ ﻭﺍﳊﻖ ﻭﺍﳋﲑ .ﻭﺑﺎﻟﻔﻌﻞ ﻓﺈﻥ ﺣﻴﺎﺓ ﳏﻤﺪ ﻋﻠﻴﻪ
ﺍﻟﺼﻼﺓ ﻭﺍﻟﺴﻼﻡ ﰲ ﻣﻜﺔ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﺮﺳﺎﻟﺔ ﺗﻮﺣﻲ ﺑﺄﻧﻪ ﻳﺘﻠﻘﻰ ﺗﺮﺑﻴﺔ ﻭﺗﺄﺩﻳﺒﹰﺎ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ ﻋﻠﻮﻳﺔ
ﺗﻘﻮﻡ ﻋﻠﻰ ﺃﻣﺮﻩ ،ﻭﺗﺼﻠﺢ ﻣﻦ ﺣﺎﻟﻪ ،ﻭﺗﻘﻮﻡ ﻃﺮﻳﻘﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﳉﺎﺩﺓ ،ﻭﻛﺎﻥ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﲟﻜﺔ
ﻳﻌﺮﻓﻮﻥ ﻟﻪ ﻫﺬﻩ ﺍﳌﻜﺎﻧﺔ ﺍﻟﺴﺎﻣﻴﺔ ﺍﻟﺮﻓﻴﻌﺔ ،ﻭﻫﻢ ﻳﻠﻘﺒﻮﻧﻪ ﺑﺎﻟﺼﺎﺩﻕ ﻭﺑﺎﻷﻣﲔ ،ﻭﻫﻢ
ﻳﻘﺒﻠﻮﻥ ﺣﻜﻤﻪ ﰲ ﺍﻷﻣﻮﺭ ﺍﳋﻼﻓﻴﺔ ،ﻭﻫﻢ ﻳﻀﻌﻮﻥ ﺃﻣﻮﺍﳍﻢ ﺍﻟﻨﻔﻴﺴﺔ ﻋﻨﺪﻩ ﺑﺮﻏﻢ ﻋﺪﺍﻭﻢ
ﻟﻪ .ﻟﻘﺪ ﻗﺒﻠﺖ ﻗﺮﻳﺶ ﺣﻜﻤﻪ ﰲ ﻗﻀﻴﺔ ﻭﺿﻊ ﺍﳊﺠﺮ ﺍﻷﺳﻮﺩ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺑﻨﺖ ﻗﺮﻳﺶ
ﺍﻟﻜﻌﺒﺔ ،ﻭﻟﻘﺪ ﻛﺎﺩﺕ ﺍﳊﺮﺏ ﺃﻥ ﺗﻘﻊ ﺑﲔ ﻗﺒﺎﺋﻞ ﻗﺮﻳﺶ ﺣﻮﻝ ﻭﺿﻊ ﺍﳊﺠﺮ ﺍﻷﺳﻮﺩ
ﺍﻟﺬﻱ ﺗﻜﺮﻣﻪ ﻗﺮﻳﺶ ﻭﺗﻌﻈﹼﻤﻪ ،ﻭﺣﻴﻨﻤﺎ ﺩﺧﻞ ﳏﻤﺪ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺼﻼﺓ ﻭﺍﻟﺴﻼﻡ ﻓﺮﺣﻮﺍ
ﲟﻘﺪﻣﻪ ،ﻭﻗﺎﻟﻮﺍ :ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺼﺎﺩﻕ ﺍﻷﻣﲔ ،ﺭﺿﻴﻨﺎ ﲝﻜﻤﻪ .ﻭﻗﺎﻡ ﳏﻤﺪ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺼﻼﺓ
ﻭﺍﻟﺴﻼﻡ ﲝﻞ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﻘﻀﻴﺔ ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﺳﻬﻠﺔ ﻣﻴﺴﻮﺭﺓ ﺗﺪﻝ ﻋﻠﻰ ﻋﻈﻴﻢ ﻓﻬﻤﻪ ،ﻭﻋﻠﻰ ﻗﻮﺓ
ﻋﻘﻠﻪ ،ﻭﻫﺬﺍ ﺃﻣﺮ ﺑﺪﻫﻲ؛ ﻓﺈ ﹼﻥ ﺍﻷﻧﺒﻴﺎﺀ ﻣﺘﺼﻔﻮﻥ ﺑﺎﻟﺬﻛﺎﺀ ﻭﺍﻟﻔﻄﺎﻧﺔ ﺍﳌﻄﻠﻮﺑﺔ ﻟﺘﺒﻠﻴﻎ

22

ﺍﻧﻈﺮ ﺳﻮﺭﺓ ﺍﻟﻀﺤﻰ ،ﺍﺁﻳﺎﺕ ﻣﻦ  ٦ﺇﱃ .١١
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ﺍﻟﺮﺳﺎﻟﺔ ،ﻭﳌﻮﺍﺟﻬﺔ ﺍﳌﻌﺎﻧﺪﻳﻦ ﻭﺍﺎﺩﻟﲔ ﺑﺎﳊﺠﺞ ﺍﻟﺒﺎﻫﺮﺓ ،ﻭﺑﺎﻷﺩﻟﺔ ﺍﻟﺴﺎﻃﻌﺔ
ﺍﻟﻮﺍﺿﺤﺔ.
23

ﻭﺃﻣﺎ ﺃﻣﺎﻧﺘﻪ ﻭﺻﺪﻗﻪ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻘﺮﺷﻴﲔ ﻭﺿﻌﻮﺍ ﺃﻣﺎﻧﺎﻢ ﻭﺃﻣﻮﺍﳍﻢ ﺍﻟﻜﺮﳝﺔ ﻋﻨﺪﻩ ﺑﺮﻏﻢ
ﺍﻟﻌﺪﺍﻭﺓ ﻭﺍﻟﺒﻐﻀﺎﺀ ﺍﻟﱵ ﳚﺪﻭﺎ ﰲ ﺃﻧﻔﺴﻬﻢ ﲡﺎﻫﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺼﻼﺓ ﻭﺍﻟﺴﻼﻡ .ﻟﻘﺪ ﺍﻣﺘﻸﺕ
ﻛﺘﺐ ﺍﻟﺴﲑﺓ ﺑﺎﻷﻣﺜﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺩﺏ ﺍﻟﺮﻓﻴﻊ ﻭﺍﻟﺴﻠﻮﻙ ﺍﻟﻘﻮﱘ ﻟﺮﺳﻮﻝ ﺍﷲ ﺻﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ
ﻭﺳﻠﻢ ﻣﻊ ﻗﻮﻣﻪ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﺮﺷﻴﲔ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﺭﻓﻀﻮﺍ ﺭﺳﺎﻟﺘﻪ ﺗﻜﺒﺮﹰﺍ ﻭﻇﻠﻤﹰﺎ ﻭﲡﺒﺮﹰﺍ ﻭﻋﻠ ﻮﹰﺍ ﰲ
ﺍﻷﺭﺽ ﺑﺮﻏﻢ ﺃﻢ ﻳﻌﺮﻓﻮﻥ ﺻﺪﻗﻪ ﻭﺃﻣﺎﻧﺘﻪ ،ﻭﻗﺼﺔ ﺃﰊ ﺟﻬﻞ ﻭﺍﺿﺤﺔ ﰲ ﻫﺬ ﺍﺎﻝ،
ﻭﻫﻲ ﺗﺪﻝ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﺬﻱ ﺩﻓﻌﻬﻢ ﻟﺘﻜﺬﻳﺐ ﳏﻤﺪ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺼﻼﺓ ﻭﺍﻟﺴﻼﻡ ﺇﳕﺎ ﻫﻮ ﺍﳊﻘﺪ
ﻭﺍﳊﺴﺪ ،ﻭﺍﻟﻌﺼﺒﻴﺔ ﺍﻟﻘﺒﻠﻴﺔ ﺍﻟﱵ ﺟﻌﻠﺘﻬﻢ ﳛﺴﺪﻭﻥ ﺑﲏ ﻫﺎﺷﻢ ﻋﻠﻰ ﺷﺮﻑ ﺍﻟﻨﺒﻮﺓ .ﻟﻘﺪ
ﺳﺄﻝ ﺃﺣﺪﻫﻢ ﺃﺑﺎﺟﻬﻞ ﻋﻦ ﺭﺃﻳﻪ ﰲ ﻣﺎ ﻳﻘﻮﻝ ﳏﻤﺪ ﻭﻳﺪﻋﻮ ﺇﻟﻴﻪ؛ ﻓﻘﺎﻝ ﺃﺑﻮﺟﻬﻞ ﺇﻧﻪ
ﻳﻌﺘﻘﺪ ﺃﻥ ﳏﻤﺪﹰﺍ ﺻﺎﺩﻕ ﰲ ﻣﺎ ﻳﺪﻋﻮ ﺇﻟﻴﻪ ﻣﻦ ﺩﻳﻦ ﻏﲑ ﺃﻥ ﺃﺑﺎﺟﻬﻞ ﺫﻛﺮ ﺑﺄﻥ ﻗﻮﻣﻪ ﻣﻦ
ﺑﲏ ﳐﺰﻭﻡ )ﻭﻫﻢ ﺑﻄﻦ ﻣﻦ ﺑﻄﻮﻥ ﻗﺮﻳﺶ( ﺗﻨﺎﺯﻋﻮﺍ ﻣﻊ ﺑﲏ ﻫﺎﺷﻢ ﺍﻟﺸﺮﻑ ،ﻭﺗﻨﺎﻓﺴﻮﺍ
ﺣﻮﻝ ﺇﻃﻌﺎﻡ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻭﺳﻘﺎﻳﺘﻬﻢ ﻭﲪﻠﻬﻢ  ،ﻭﺃﺻﺒﺤﻮﺍ ﰲ ﻫﺬﻩ ﺍﳌﻨﺎﻓﺴﺔ ﻛﻔﺮﺳﻲ ﺭﻫﺎﻥ
ﺃﻱ ﺃﻢ ﺃﺻﺒﺤﻮﺍ ﰲ ﺩﺭﺟﺔ ﻣﺘﺴﺎﻭﻳﺔ ﰲ ﺍﻟﻔﻀﻞ ،ﻭﻟﻜﻦ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻇﻬﺮﺕ ﺍﻟﻨﺒﻮﺓ ﻭﺍﻟﺮﺳﺎﻟﺔ
ﰲ ﺑﲏ ﻫﺎﺷﻢ ﻋﻠﻢ ﺃﻭﻟﺌﻚ ﺍﻟﻨﻔﺮ ﻣﻦ ﺑﲏ ﳐﺰﻭﻡ ﺃﻢ ﻻ ﳝﻜﻦ ﳍﻢ ﺃﻥ ﻳﺪﺭﻛﻮﺍ ﻫﺬﻩ
ﺍﻟﺪﺭﺟﺔ ﺍﻟﺮﻓﻴﻌﺔ ﺍﻟﻌﺎﻟﻴﺔ ﻭﻫﻲ ﺍﻟﻨﺒﻮﺓ ،ﻭﻋﻨﺪ ﺫﻟﻚ ﺷﻌﺮﻭﺍ ﺑﺎﳊﺴﺪ ﻋﻠﻰ ﺑﲏ ﻫﺎﺷﻢ،
ﻭﲪﻠﻮﺍ ﺭﺍﻳﺔ ﺍﻟﺘﻜﺬﻳﺐ ﻟﺮﺳﻮﻝ ﺍﷲ ﺻﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ.
24

23

24

ﺍﻟﺸﻴﺦ ﳏﻤﺪ ﺍﳋﻀﺮﻱ ،ﻧﻮﺭ ﺍﻟﻴﻘﲔ ﰲ ﺳﲑﺓ ﺳﻴﺪ ﺍﳌﺮﺳﻠﲔ ،ﻣﻜﺘﺒﺔ ﺍﻹﳝﺎﻥ ،ﻣﺼﺮ،١٩٩٩ ،
ﺍﻟﻄﺒﻌﺔ ﺍﻟﻮﱃ ،ﲢﻘﻴﻖ ﺃﲪﺪ ﳏﻤﻮﺩ ﺧﻄﺎﺏ ،ﺝ ،١ﺹ .١٦
ﺍﺑﻦ ﺍﺳﺤﺎﻕ ،ﺍﻟﺴﲑﺓ ،ﻣﺼﺪﺭ ﺳﺎﺑﻖ ،ﺝ ،٤ﺹ .١٧٠
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ﻭﺣﻴﺎﺓ ﺍﻟﻨﱯ ﺍﻟﻜﺮﱘ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺼﻼﺓ ﻭﺍﻟﺴﻼﻡ ﻣﺮﺻﻮﺩﺓ ﻣﻊ ﺣﻴﺎﺓ ﺍﳉﻤﺎﻋﺔ ﺍﳌﺴﻠﻤﺔ ﰲ
ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﺍﻟﻜﺮﱘ؛ ﻓﺎﻟﻘﺮﺁﻥ ﺍﻟﻜﺮﱘ ﻛﺎﻥ ﻳﺘﱰﹼﻝ ﻋﻠﻰ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﷲ ﺻﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ
ﲝﺴﺐ ﺍﻟﻮﻗﺎﺋﻊ ﻭﺍﻷﺣﻮﺍﻝ ﻭﺍﳊﻮﺍﺩﺙ ﻭﺍﻷﻗﻀﻴﺔ ﻭﺍﳌﺴﺎﺋﻞ ﺍﻟﱵ ﺗﻄﺮﺃ ﻋﻠﻰ ﳎﺘﻤﻊ
ﺍﳌﺴﻠﻤﲔ ،ﻭﻫﺬﺍ ﻣﺎ ﻋﺮﻑ ﺑﲔ ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﺀ ﺑﻌﻠﻢ ﺃﺳﺒﺎﺏ ﺍﻟﱰﻭﻝ .ﻭﻟﻜﻦ ﻳﻨﺒﻐﻲ ﻣﻼﺣﻈﺔ ﺃﻥ
ﺍﻵﻳﺔ ﺍﳌﻌﻴﻨﺔ ﻭﺇﻥ ﻧﺰﻟﺖ ﻟﺴﺒﺐ ﺑﻌﻴﻨﻪ ﻓﺈﺎ ﻻ ﺗﻘﺘﺼﺮ ﻋﻠﻰ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺴﺒﺐ ،ﻭﺇﳕﺎ ﺗﻜﻮﻥ
ﻋﺎﻣﺔ ﳉﻤﻴﻊ ﺍﻟﻘﻀﺎﻳﺎ ﺍﳌﺸﺎﺔ ﳌﻮﺿﻮﻉ ﻧﺰﻭﳍﺎ ﺇﱃ ﻗﻴﺎﻡ ﺍﻟﺴﺎﻋﺔ ،ﻭﺍﻟﻌﻠﻤﺎﺀ ﻳﻘﻮﻟﻮﻥ) :
ﺍﻟﻌﱪﺓ ﺑﻌﻤﻮﻡ ﺍﻟﻠﻔﻆ ،ﻭﻟﻴﺴﺖ ﲞﺼﻮﺹ ﺍﻟﺴﺒﺐ(  .ﺇﻥ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﻭﺛﻴﻘﺔ ﺩﺍﺋﻤﺔ ،ﻭﻋﱪﺓ
ﺑﺎﻟﻐﺔ ،ﻭﻣﻨﻬﺎﺝ ﺭﺑﺎﱐ ﻣﺘﻜﺎﻣﻞ ،ﻭﻛﺘﺎﺏ ﺣﻜﻤﺔ ﻭﻫﺪﺍﻳﺔ ﻭﺭﺷﺪ ﻻ ﻳﺄﺗﻴﻪ ﺍﻟﺒﺎﻃﻞ ﻣﻦ ﺑﲔ
ﻳﺪﻳﻪ ﻭﻻ ﻣﻦ ﺧﻠﻔﻪ؛ ﻓﻬﻮ ﺍﻟﺪﻟﻴﻞ ﺍﳍﺎﺩﻱ ،ﻭﻫﻮ ﺍﻟﺴﺮﺍﺝ ﺍﳌﻨﲑ ،ﻭﻫﻮ ﺍﳊﺠﺔ ﺍﻟﺒﺎﻟﻐﺔ ﻋﻠﻰ
ﺍﳋﻠﻖ ،ﻭﻫﻮ ﻣﺄﺩﺑﺔ ﺍﷲ ﺗﻌﺎﱃ ،ﻭﻫﻮ ﺍﻟﺬﻱ ﻻ ﳜﻠﻖ ﻣﻦ ﻛﺜﺮﺓ ﺍﻟﺮﺩ ،ﻭﻫﻮ ﺍﻟﺬﻱ ﻻ ﺗﺸﺒﻊ
ﻣﻨﻪ ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﺀ ،ﻭﻫﻮ ﺍﻟﺬﻱ ﻗﺎﻟﺖ ﻋﻨﻪ ﺍﳉﻦ ﳌﺎ ﲰﻌﺘﻪ ) :ﺇﻧﺎ ﲰﻌﻨﺎ ﻗﺮﺁﻧﹰﺎ ﻋﺠﺒﹰﺎ ﻳﻬﺪﻱ ﺇﱃ
ﺍﻟﺮﺷﺪ ﻓﺂﻣﻨﺎ ﺑﻪ( .
25

26

ﻟﻘﺪ ﺗﺎﺑﻊ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﺍﻟﻜﺮﱘ ﺍﳊﻴﺎﺓ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻭﺍﳋﺎﺻﺔ ﻟﻠﺮﺳﻮﻝ ﳏﻤﺪ ﻋﻠﻴﻪ ﺃﻓﻀﻞ ﺍﻟﺼﻼﺓ
ﻭﺍﻟﺴﻼﻡ ،ﻭﻛﺎﻥ ﻳﺮﺳﻢ ﺍﻟﺼﻮﺭﺓ ﺍﻟﻮﺍﺿﺤﺔ ﺍﳌﺘﻜﺎﻣﻠﺔ ﺍﳋﺎﺭﺟﻴﺔ ﻭﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻴﺔ ﻟﺬﻟﻚ ﺍﺘﻤﻊ،
ﻭﻗﺪ ﺣﺮﺹ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﺍﻟﻜﺮﱘ ﻋﻠﻰ ﺗﺼﻮﻳﺮ ﻛﻞ ﺍﳋﻔﺎﻳﺎ ﻭﺍﻟﻄﻮﺍﻳﺎ ﻭﺍﻟﻨﻮﺍﻳﺎ ﳉﻤﻴﻊ ﺃﻓﺮﺍﺩ

25

26

ﺃﺑﻮﺯﻛﺮﻳﺎ ﳛﲕ ﺑﻦ ﺷﺮﻑ ﺍﻟﻨﻮﻭﻱ ،ﺷﺮﺡ ﺍﻟﻨﻮﻭﻱ ﻋﻠﻰ ﺻﺤﻴﺢ ﻣﺴﻠﻢ ،ﺩﺍﺭ ﺇﺣﻴﺎﺀ ﺍﻟﺘﺮﺍﺙ
ﺍﻟﻌﺮﰊ ،ﺑﲑﻭﺕ ،١٣٩٢،ﺍﻟﻄﺒﻌﺔ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ،ﺝ ،١٣ﺹ  .٢٢٩ﻭﺍﻧﻈﺮ ﻋﻠﻲ ﺑﻦ ﺳﻠﻄﺎﻥ ﳏﻤﺪ
ﺍﻟﻘﺎﺭﻱ ،ﻣﺮﻗﺎﺓ ﺍﳌﻔﺎﺗﻴﺢ ﺷﺮﺡ ﻣﺸﻜﺎﺓ ﺍﳌﺼﺎﺑﻴﺢ ،ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻜﺘﺐ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ،ﺑﲑﻭﺕ،٢٠٠١ ،
ﲢﻘﻴﻖ ﺟﻨﻤﺎﻝ ﻋﻴﺘﺎﱐ ،ﺝ ،١ﺹ .١٨١
ﺳﻮﺭﺓ ﺍﳉﻦ ،ﺭﻗﻢ ﺍﻵﻳﺎﺕ .٢-١
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ﺫﻟﻚ ﺍﺘﻤﻊ ﺍﳌﺴﻠﻢ .ﺇﻥ ﺍﻟﺮﺻﺪ ﺍﻟﻘﺮﺁﱐ ﻟﺬﻟﻚ ﺍﺘﻤﻊ ﻳﻮﺣﻲ ﺑﺄﳘﻴﺔ ﺫﻟﻚ ﺍﺘﻤﻊ،
ﻭﲟﻜﺎﻧﺘﻪ ﺍﻟﱵ ﳛﻈﻰ ﺎ ﻋﻨﺪ ﺍﷲ ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ ﻭﺗﻌﺎﱃ ،ﻭﲟﻜﺎﻧﺘﻪ ﺍﻟﺴﺎﻣﻴﺔ ﻋﻨﺪ ﺍﳌﺴﻠﻤﲔ،
ﻭﻋﻨﺪ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﺃﲨﻌﲔ .ﺇﻥ ﺫﻟﻚ ﺍﺘﻤﻊ ﻛﺎﻥ ﳎﺘﻤﻌﹰﺎ ﳕﻮﺫﺟﻴﹰﺎ ﺑﺮﻏﻢ ﺃﻥ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﺪﺍﺭﺳﲔ
ﺍﳌﻌﺎﺻﺮﻳﻦ ﺃﺷﺎﺭ ﰲ ﺇﺣﺪﻯ ﺩﺭﺍﺳﺎﺗﻪ ﺇﱃ ﺃﻥ ﺫﻟﻚ ﺍﺘﻤﻊ ﱂ ﻳﻜﻦ ﻣﺜﺎﻟﻴﺎﹰ ،ﻭﺃﻥ ﺗﻠﻚ
ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﱂ ﺗﻜﻦ ﺩﻭﻟﺔ ﻣﺜﺎﻟﻴﺔ ،ﻭﺃﻥ ﺍﳌﺜﺎﻟﻴﲔ ﻓﻘﻂ ﻫﻢ ﺍﻷﻓﺮﺍﺩ!! ﻟﻘﺪ ﺫﻫﺐ ﺍﻷﺳﺘﺎﺫ ﻭﺣﻴﺪ
ﺍﻟﺪﻳﻦ ﺧﺎﻥ ﰲ ﻭﺍﺣﺪ ﻣﻦ ﻛﺘﺒﻪ ﺣﺪﻳﺜﺔ ﺍﻹﺻﺪﺍﺭ ﺇﱃ ﺃﻥ ﺫﻟﻚ ﺍﺘﻤﻊ ﱂ ﻳﻜﻦ ﳎﺘﻤﻌﹰﺎ
ﻣﺜﺎﻟﻴﺎﹰ ،ﻭﻟﻌﻠﻪ ﻇﻦ ﺃﻥ ﺍﳌﺜﺎﻟﻴﺔ ﺍﳌﻘﺼﻮﺩﺓ ﻟﺬﻟﻚ ﺍﺘﻤﻊ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﳎﺘﻤﻌﹰﺎ ﻃﻮﺑﺎﻭﻳﹰﺎ ﻣﺜﻞ
ﺍﺘﻤﻌﺎﺕ ﺍﳌﺜﺎﻟﻴﺔ ﺍﳌﻮﺟﻮﺩﺓ ﰲ ﺃﺫﻫﺎﻥ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﻔﻼﺳﻔﺔ .ﺇﻥ ﺍﳌﺜﺎﻟﻴﺔ ﰲ ﺫﻟﻚ ﺍﺘﻤﻊ ﺃﻧﻪ
ﳎﺘﻤﻊ ﻓﻴﻪ ﺍﳋﲑ ﺍﻟﻜﺜﲑ ،ﻭﻓﻴﻪ ﺷﺮ ﻳﺴﲑ ،ﻭﻟﻜﻦ ﺍﷲ ﺗﻌﺎﱃ ﻳﺘﻌﻘﹼﺐ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﺸﺮ ﺑﺎﻟﺘﻮﺟﻴﻪ
ﻭﺍﻹﺭﺷﺎﺩ ،ﻭﺑﺎﻟﻌﻘﻮﺑﺎﺕ ﺍﳊﺪﻳﺔ ﺍﻟﱵ ﻳﺄﺗﻴﻬﺎ ﻣﺮﺗﻜﺐ ﺍﻟﺬﻧﺐ ﻃﻮﺍﻋﻴﺔ ﻭﺍﺧﺘﻴﺎﺭﺍﹰ ،ﻭﺃﻥ
ﺫﻟﻚ ﺍﺘﻤﻊ ﻣﻜﺸﻮﻑ ﺃﻣﺎﻡ ﺍﻟﻨﻈﺮ ﺍﻹﳍﻲ ﰲ ﻓﺘﺮﺓ ﺗﱰﹼﻝ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﺍﻟﻜﺮﱘ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﱯ ﳏﻤﺪ
ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺼﻼﺓ ﻭﺍﻟﺴﻼﻡ .ﺇﻧﻪ ﳎﺘﻤﻊ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻊ ،ﻭﳎﺘﻤﻊ ﺍﻟﻘﺪﻭﺓ ،ﻭﳎﺘﻤﻊ ﺍﻷﺳﻮﺓ ،ﻭﳎﺘﻤﻊ
ﺍﻟﺼﺤﺎﺑﺔ ﺫﻟﻚ ﺍﳉﻴﻞ ﺍﻟﻘﺮﺁﱐ ﺍﻟﻔﺮﻳﺪ ،ﻭﻫﻮ ﳎﺘﻤﻊ ﻭﺻﻔﻪ ﺻﺎﺣﺐ ﺍﻟﺮﺳﺎﻟﺔ ﺑﺄﻧﻪ )ﺧﲑ
ﺍﻟﻘﺮﻭﻥ( ،ﻭﺃﻥ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﻭﺻﻔﻬﻢ ﺑﻘﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ ) :ﳏﻤﺪ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﷲ ﻭﺍﻟﺬﻳﻦ ﻣﻌﻪ ﺃﺷﺪﺍﺀ
ﻼ ﻣﻦ ﺍﷲ ﻭﺭﺿﻮﺍﻧﹰﺎ ﺳﻴﻤﺎﻫﻢ
ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻜﻔﺎﺭ ﺭﲪﺎﺀ ﺑﻴﻨﻬﻢ ﺗﺮﺍﻫﻢ ﺭﻛﹼﻌﹰﺎ ﺳﺠﺪﹰﺍ ﻳﺒﺘﻐﻮﻥ ﻓﻀ ﹰ
ﰲ ﻭﺟﻮﻫﻬﻢ ﻣﻦ ﺃﺛﺮ ﺍﻟﺴﺠﻮﺩ ﺫﻟﻚ ﻣﺜﻠﻬﻢ ﰲ ﺍﻟﺘﻮﺭﺍﺓ ﻭﻣﺜﻠﻬﻢ ﰲ ﺍﻹﳒﻴﻞ ﻛﺰﺭﻉ
ﺃﺧﺮﺝ ﺷﻄﺌﻪ ﻓﺂﺯﺭﻩ ﻓﺎﺳﺘﻐﻠﻆ ﻓﺎﺳﺘﻮﻯ ﻋﻠﻰ ﺳﻮﻗﻪ ﻳﻌﺠﺐ ﺍﻟﺰﺭﺍﻉ ﻟﻴﻐﻴﻆ ﻢ
ﺍﻟﻜﻔﹼﺎﺭ(  .ﻧﻌﻢ ﺇﻥ ﻛﻠﻤﺔ )ﻣﺜﺎﱄ( ﻛﻠﻤﺔ ﻣﻀﻠﻠﺔ ،ﻭﺭﲟﺎ ﻻﺗﺼﻠﺢ ﻟﻮﺻﻒ ﺫﻟﻚ ﺍﺘﻤﻊ
ﺍﻟﻨﺒﻮﻱ ﺍﻟﺮﺷﻴﺪ ﺍﻟﻘﺪﻭﺓ ﺍﻷﺳﻮﺓ ﺍﻟﺬﻱ ﻧﺼﺒﻪ ﺍﷲ ﺗﻌﺎﱃ ﻧﱪﺍﺳﹰﺎ ﻭﻧﻮﺭ ﻫﺪﺍﻳﺔ ﻟﻠﺒﺸﺮﻳﺔ
27

27

ﺳﻮﺭﺓ ﺍﻟﻔﺘﺢ ،ﺭﻗﻢ ﺍﻵﻳﺔ.٢٩
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ﲨﻌﺎﺀ .ﺇﻥ ﺍﳌﺜﺎﻟﻴﺔ ﺍﳌﻄﻠﻮﺑﺔ ﻟﻴﺴﺖ ﻣﺜﺎﻟﻴﺔ ﺍﳌﻼﺋﻜﺔ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻳﻄﻴﻌﻮﻥ ﺍﷲ ﺗﻌﺎﱃ ،ﻭﻻ
ﻳﻌﺼﻮﻧﻪ ﻃﺮﻓﺔ ﻋﲔ .ﺇﻥ ﻣﺜﺎﻟﻴﺔ ﺫﻟﻚ ﺍﺘﻤﻊ ﺃﻧﻪ ﳎﺘﻤﻊ ﻳﺮﺑﻴﻪ ﻧﱯ ﺭﺳﻮﻝ ﺑﺄﻣﺮ ﺍﷲ ﺗﻌﺎﱃ
ﻟﻴﻜﻮﻥ ﳎﺘﻤﻌﹰﺎ ﻗﺎﺋﺪﹰﺍ ﻭﻣﺸﺮﻋﹰﺎ ﻟﻠﺒﺸﺮﻳﺔ ﻛﺎﻓﺔ ﰲ ﻛﻞ ﻣﺮﺍﺣﻞ ﺗﺎﺭﳜﻬﺎ.ﺇﻥ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﺍﻟﻜﺮﱘ
ﻛﺘﺎﺏ ﺍﳍﺪﺍﻳﺔ ﺍﻟﺮﺑﺎﻧﻴﺔ ﻳﻌﻠﹼﻤﻨﺎ ﻛﻴﻒ ﻧﻘﻴﻢ ﺍﺘﻤﻊ ،ﺇﻧﻪ ﻳﺼﻒ ﺫﻟﻚ ﺍﺘﻤﻊ ﲟﺠﻤﻮﻋﺔ
ﻣﻦ ﺍﻟﺼﻔﺎﺕ ﺍﳊﻤﻴﺪﺓ ،ﻭﻟﻜﻨﻪ ﻳﻌﻮﺩ ﻭﻳﺮﺻﺪ ﻣﻮﺍﻃﻦ ﺍﻟﻀﻌﻒ ﻭﺍﻟﻘﺼﻮﺭ ﻭﺍﻟﻔﺘﻮﺭ ﰲ
ﺫﻟﻚ ﺍﺘﻤﻊ ،ﻭﻻ ﻳﻨﻔﻲ ﻋﻨﻪ ﺃﻧﻪ ﳎﺘﻤﻊ ﺧﲑ ﻭﺑﺮﻛﺔ .ﻭﻫﻮ ﳎﺘﻤﻊ ﺑﺸﺮﻱ ﺇﻧﺴﺎﱐ ﻓﻴﻪ
ﻛﻞ ﺍﻟﻨﻮﺍﺯﻉ ﺍﻟﺒﺸﺮﻳﺔ ﺍﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ﻣﻦ ﺿﻌﻒ ﻋﺰﳝﺔ ﻭﺇﺭﺍﺩﺓ ،ﻭﻡ ﺗﻨﺎﻓﺲ ﺣﻮﻝ ﻣﺒﺎﻫﺞ
ﺍﻟﺪﻧﻴﺎ ،ﻭﻣﻦ ﺻﺮﺍﻉ ﺣﻮﻝ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ،ﻭﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﻳﺆﻛﺪ ﻋﻠﻰ ﻛﻞ ﺫﻟﻚ ،ﻭﻻ ﻳﻨﻔﻴﻪ ،ﻭﻟﻜﻨﻪ
ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺐ ﺁﺧﺮ ﳜﱪﻧﺎ ﺑﺄﻥ ﺃﻭﻟﺌﻚ ﺍﻟﻨﻔﺮ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﺻﺤﺒﻮﺍ ﳏﻤﺪﹰﺍ ﺻﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ،
ﻭﺗﺮﺑﻮﺍ ﻋﻠﻰ ﻳﺪﻳﻪ ﻫﻢ ﺧﲑ ﺍﻟﻨﺎﺱ ،ﻭﻫﻢ ﺃﻓﻀﻞ ﺍﳋﻠﻖ ﺑﻌﺪ ﻧﺒﻴﻬﻢ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺼﻼﺓ
ﻭﺍﻟﺴﻼﻡ.ﻭﻗﺪ ﻳﻘﻮﻝ ﻗﺎﺋﻞ ﳌﺎﺫﺍ ﺍﻟﺘﺮﻛﻴﺰ ﻫﻨﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﺘﻤﻊ ،ﻭﻟﻴﺲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﺍﻟﻨﺒﻮﻳﺔ
ﻛﻤﺎ ﻫﻮ ﳏﺪﺩ ﰲ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﺍﻟﻮﺭﻗﺔ -ﻭﻟﻌﻞ ﺍﳉﻮﺍﺏ ﻫﻮ ﺃﻧﻪ ﻟﻴﺲ ﺑﺎﻹﻣﻜﺎﻥ ﺃﻥ ﻧﻔﺼﻞﺑﲔ ﺣﻴﺎﺓ ﺍﻟﺮﺳﻮﻝ ﺍﻟﻜﺮﱘ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺼﻼﺓ ﻭﺍﻟﺴﻼﻡ ،ﻭﺑﲔ ﺣﻴﺎﺓ ﺍﻟﺼﺤﺎﺑﺔ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻋﺎﻳﺸﻮﺍ
ﳏﻤﺪﹰﺍ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺼﻼﺓ ﻭﺍﻟﺴﻼﻡ .ﺇﻥ ﺣﻴﺎﺗﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺼﻼﺓ ﻭﺍﻟﺴﻼﻡ ﺣﱴ ﰲ ﺃﺩﻕ ﺍﻟﺘﻔﺎﺻﻴﻞ
ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻫﻲ ﻋﺎﻣﺔ ﻭﻭﺍﺿﺤﺔ ،ﻭﻫﻲ ﻣﻠﻚ ﻟﻠﺒﺸﺮﻳﺔ ﻛﺎﻓﺔ ،ﻭﻫﺬﻩ ﻫﻲ ﺍﻟﻌﻈﻤﺔ ﺍﳊﻘﻴﻘﻴﺔ
ﻟﺸﺼﻴﺔ ﺍﻟﻨﱯ ﳏﻤﺪ ﻋﻠﻴﻪ ﺃﻓﻀﻞ ﺍﻟﺼﻼﻭ ﻭﺃﺯﻛﻰ ﺍﻟﺘﺴﻠﻴﻢ.
ﻟﻘﺪ ﻭﺻﻒ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﺍﻟﻜﺮﱘ ﻫﺠﺮﺗﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺼﻼﺓ ﻭﺍﻟﺴﻼﻡ ﻣﻦ ﻣﻜﺔ ﺇﱃ ﺍﳌﺪﻳﻨﺔ،
ﻭﻋﺮﺽ ﻗﺼﺔ ﺍﳍﺠﺮﺓ ﺍﻟﺼﻌﺒﺔ ﺍﻟﻘﺎﺳﻴﺔ ﰲ ﺣﻮﺍﺭ ﺍﻟﻐﺎﺭ ﺍﻟﺬﻱ ﺩﺍﺭ ﺑﲔ ﺍﻟﻨﱯ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺼﻼﺓ
ﻭﺍﻟﺴﻼﻡ ﻭﺻﺎﺣﺒﻪ ﺃﰊ ﺑﻜﺮ ﺍﻟﺼﺪﻳﻖ ﺭﺿﻲ ﺍﷲ ﻋﻨﻪ .ﻛﺎﻥ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﻳﺸﲑ ﺇﱃ ﻧﱯ ﺟﺎﺀ
ﺑﺎﻟﺼﺪﻕ ،ﻭﺇﱃ ﺻﺪﻳﻖ ﺻﺪﻕ ﺬﺍ ﺍﻟﺼﺪﻕ ﺍﻟﺬﻱ ﺟﺎﺀ ﻣﻦ ﻋﻨﺪ ﺍﷲ ﺗﻌﺎﱃ ،ﺇﻧﻪ ﺣﻮﺍﺭ
ﺑﲔ ﺍﻟﺮﺳﺎﻟﺔ ﻭﺍﻟﺮﺳﻮﻝ ﻭﺍﳌﺮﺳﻞ ﺇﻟﻴﻪ .ﻓﻠﻢ ﻳﻜﻦ ﺍﻟﻨﱯ ﻭﺣﺪﻩ ﰲ ﺍﻟﻐﺎﺭ ،ﻭﺇﳕﺎ ﻛﺎﻥ ﻣﻊ
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ﺻﺎﺣﺒﻪ ﺍﻟﺼﺪﻳﻖ ﻋﻠﻴﻪ ﺭﺿﻮﺍﻥ ﺍﷲ ،ﻭﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﺼﺪﻳﻖ ﻣﻦ ﺃﰊ ﺑﻜﺮ ﺇﳕﺎ ﻫﻮ ﺷﻬﺎﺩﺓ ﺍﻟﺒﺸﺮ
ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﳏﻤﺪﹰﺍ ﺻﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﻗﺎﺋﻢ ﺑﻮﺍﺟﺒﻪ ﻋﻠﻰ ﺃﻛﻤﻞ ﻭﺟﻪ ﺣﱴ ﻭﻫﻮ ﻣﻄﺎﺭﺩ
ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻣﺸﺮﻛﻲ ﻗﺮﻳﺶ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻛﺎﻧﻮﺍ ﻳﻄﻠﺒﻮﻧﻪ ،ﻭﻳﺮﻳﺪﻭﻥ ﻗﺘﻠﻪ ،ﻭﻳﻨﺸﺪﻭﻥ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻋﻠﻰ
ﺩﻳﻨﻪ ﻭﺭﺳﺎﻟﺘﻪ .ﻭﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﺼﻞ ﺍﻟﺮﻛﺐ ﺍﳌﺒﺎﺭﻙ ﰲ ﻃﺮﻳﻖ ﺍﳍﺠﺮﺓ ﺇﱃ ﺧﻴﻤﺔ ﺃﻡ ﻣﻌﺒﺪ ﳒﺪ
ﺍﳌﻌﺠﺰﺓ ﺍﻟﻨﺒﻮﻳﺔ ﺍﻟﱵ ﺗﺘﺤﺪﺙ ﻋﻦ ﻧﻔﺴﻬﺎ ،ﻭﺍﳌﻌﺠﺰﺓ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﱯ ﲢﺪﻱ ﻟﻘﻮﻣﻪ ﻹﻇﻬﺎﺭ
ﺍﻟﺪﻟﻴﻞ ﻭﺍﻟﱪﻫﺎﻥ ﻭﺍﳊﺠﺔ ﺍﻟﺴﺎﻃﻌﺔ ﻋﻠﻰ ﺻﺪﻕ ﺭﺳﺎﻟﺘﻪ ﻭﻧﺒﻮﺗﻪ.
28

ﻭﻛﺎﻧﺖ ﺃﻡ ﻣﻌﺒﺪ ﺍﳋﺰﺍﻋﻴﺔ ﺍﻟﱵ ﺮﺎ ﺗﻠﻚ ﺍﳌﻌﺠﺰﺓ ﺍﻟﻨﺒﻮﻳﺔ ﺍﳋﺎﻟﺪﺓ ،ﻭﺟﻌﻠﺘﻬﺎ ﺗﻘﺘﻨﻊ
ﺑﺄﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺮﺟﻞ ﺍﻟﺬﻱ ﺟﺎﺀﺕ ﺑﻪ ﺍﻷﻗﺪﺍﺭ ﺇﱃ ﺑﻴﺘﻬﺎ ﺍﻟﺼﺤﺮﺍﻭﻱ ﱂ ﻳﻜﻦ ﺷﺨﺼﹰﺎ ﻋﺎﺩﻳﺎﹰ،
ﻭﺇﳕﺎ ﻫﻮ )ﺭﺟﻞ ﻣﺒﺎﺭﻙ( ﻛﻤﺎ ﺃﺧﱪﺕ ﺯﻭﺟﻬﺎ ﺍﻟﺬﻱ ﻛﺎﻥ ﻏﺎﺋﺒﹰﺎ ﰲ ﺑﻌﺾ ﺷﺄﻧﻪ .ﻧﻘﻮﻙ
ﻛﺎﻧﺖ ﺃﻡ ﻣﻌﺒﺪ ﰲ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﻠﺤﻈﺎﺕ ﺣﺎﺿﺮﺓ ﺍﻟﺬﻫﻦ ﺭﺍﺑﻄﺔ ﺍﳉﺄﺵ ﺗﺮﺻﺪ ﻣﺎ ﳚﺮﻱ
ﺃﻣﺎﻣﻬﺎ ،ﺑﻞ ﺇﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﺗﺮﺻﺪ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﺮﺟﻞ ﺍﳌﺒﺎﺭﻙ ،ﻭﺗﺼﻔﻪ ﻣﻦ ﺑﻌﺪ ﺫﻟﻚ ﻟﺰﻭﺟﻬﺎ
ﺍﻟﻌﺎﺋﺪ ،ﻭﺳﻮﻑ ﻳﻈﻞ ﻭﺻﻒ ﺃﻡ ﻣﻌﺒﺪ ﳌﺎ ﺷﻬﺪﺗﻪ ﻣﻦ ﺃﺣﻮﺍﻝ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﷲ ﺻﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ
ﻭﺳﻠﻢ ﻭﺃﻭﺻﺎﻓﻪ ﺯﺍﺩﹰﺍ ﻟﻜﺘﺎﺏ ﺍﻟﺴﲑﺓ ﺍﻟﻨﺒﻮﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺮ ﺍﻟﺪﻫﻮﺭ ﻭﻛ ﺮ ﺍﻷﺯﻣﺎﻥ.
29

ﻭﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﺍﻟﻜﺮﱘ ﻻ ﻳﺬﻛﺮ ﺷﻴﺌﹰﺎ ﻋﻦ ﺧﱪ ﺃﻡ ﻣﻌﺒﺪ ،ﻭﻻ ﻋﻦ ﻗﺼﺘﻬﺎ ،ﻭﻟﻜﻨﻬﺎ ﺣﻴﻨﻤﺎ
ﺗﺼﻔﻪ ﺑﺄﻧﻪ)ﳏﺸﻮﺩ ﳏﻔﻮﺩ( ﻧﻜﺎﺩ ﻧﻠﻤﺲ ﳌﺴﺎﹰ ،ﻭﳓﺲ ﺣﺴﹰﺎ ﺃﻥ ﺃﻭﻟﺌﻚ ﺍﻟﻨﻔﺮ ﻣﻊ ﺭﺳﻮﻝ
ﺍﷲ ﺻﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﰲ ﺭﺣﻠﺘﻪ ﺍﳌﺒﺎﺭﻛﺔ ﺗﻠﻚ ﻛﺎﻧﻮﺍ ﳝﺜﻠﻮﻥ ﻣﻮﻛﺐ ﺍﻟﻨﻮﺭ ﻭﺍﻟﻴﻘﲔ

28

29

ﺃﲪﺪ ﺑﻦ ﻋﻤﺮﻭ ﺑﻦ ﺍﻟﻀﺤﺎﻙ ﺃﺑﻮﺑﻜﺮ ﺍﻟﺸﻴﺒﺎﱐ ،ﺍﻵﺣﺎﺩ ﻭﺍﳌﺜﺎﱐ ،ﺩﺍﺭ ﺍﻟﺮﺍﻳﺔ ،ﺍﻟﺮﻳﺎﺽ،
 ،١٩٩١ﺍﻟﻄﺒﻌﺔ ﺍﻷﻭﱃ ،ﲢﻘﻴﻖ ﺑﺎﺳﻢ ﻓﻴﺼﻞ ﺃﲪﺪ ﺍﳉﻮﺍﺑﺮﺓ ،ﺝ ،٦ﺹ .٢٥٢
ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﺣﺒﺎﻥ ﺑﻦ ﺃﲪﺪ ﺍﺑﻮ ﺣﺎﰎ ﺍﻟﺘﻤﻴﻤﻲ ﺍﻟﺒﺴﱵ ،ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻔﻜﺮ ،١٩٧٥،ﺍﻟﻄﺒﻌﺔ ﺍﻷﻭﱃ،
ﲢﻘﻴﻖ ﺍﻟﺴﻴﺪ ﺷﺮﻑ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﺃﲪﺪ ،ﺝ ، ١ﺹ .١٢٤

223

ﺻﻔﺎﺕ ﺍﻟﻨﱯ ﺻﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﻭﺃﺧﻼﻗﻪ ﻭﺣﻴﺎﺗﻪ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﺍﻟﻜﺮﱘ

ﻭﺍﻹﳝﺎﻥ ،ﻭﻛﺎﻥ ﺍﷲ ﺗﻌﺎﱃ ﻣﻌﻬﻢ ﺑﺘﺄﻳﻴﺪﻩ ،ﻭﺑﻨﺼﺮﻩ؛ ﻭﻣﻦ ﰒ ﻧﺴﺘﻄﻴﻊ ﺍﻟﻘﻮﻝ ﺇﻥ ﺃﻡ ﻣﻌﺒﺪ
ﺍﳋﺰﺍﻋﻴﺔ ﻛﺎﻧﺖ ﺗﺮﻯ ﰲ ﺃﻭﻟﺌﻚ ﺍﻟﻨﻔﺮ ﺍﻷﺭﺑﻌﺔ ﺣﺸﻮﺩ ﺍﳌﺆﻣﻨﲔ ﺑﺎﷲ ﻋﻠﻰ ﻃﻮﻝ ﻣﺴﲑﺓ
ﺍﻟﺰﻣﻦ ﺍﻷﺑﺪﻱ ﺍﻟﺴﺮﻣﺪﻱ.ﻟﻘﺪ ﻛﺎﻧﺖ ﺍﳍﺠﺮﺓ ﺍﻟﻨﺒﻮﻳﺔ ﺍﳌﺒﺎﺭﻛﺔ ﳏﻄﺔ ﻣﻬﻤﺔ ﰲ ﻣﺴﲑﺓ
ﺣﺮﻛﺔ ﺍﻟﺮﺳﻮﻝ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺼﻼﺓ ﻭﺍﻟﺴﻼﻡ ،ﻭﻟﻘﺪ ﺍﳍﺠﺮﺓ ﺣﻈﹼﻬﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﺬﻛﺮ ﻭﺍﻟﺘﺪﻭﻳﻦ
ﻭﺍﻟﺘﻨﻮﻳﻪ ﲟﻜﺎﻧﺘﻬﺎ ﰲ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﺍﻟﻜﺮﱘ .ﻭﻧﻘﻒ ﻋﻨﺪ ﳏﻄﺔ ﺃﺧﺮﻯ ﺫﺍﺕ ﺃﳘﻴﺔ ﻛﱪﻯ ﰲ
ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻹﺳﻼﻡ ﻭﺍﳌﺴﻠﻤﲔ؛ ﺇﺎ ﻣﻌﺮﻛﺔ ﺑﺪﺭ ﺍﻟﻜﱪﻯ ﺍﻟﱴ ﻭﺻﻔﻬﺎ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﺍﻟﻜﺮﱘ
ﺑﺄﺎ)ﻓﺮﻗﺎﻥ( ﺑﲔ ﺍﳊﻖ ﻭﺍﻟﺒﺎﻃﻞ .ﻛﺎﻧﺖ ﺑﺪﺭ ﺍﻟﻜﱪﻯ ﺍﻟﱵ ﺣﺪﺛﺖ ﰲ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻣﻦ
ﺍﳍﺠﺮﺓ ﲟﺜﺎﺑﺔ ﺗﻐﻴﲑ ﺟﺬﺭﻱ ﺣﺪﺙ ﰲ ﺑﻼﺩ ﺍﻟﻌﺮﺏ؛ ﻓﻬﻲ ﻏﻴﺮﺕ ﻣﻮﺍﺯﻳﻦ ﺍﻟﻘﻮﺓ،
ﻭﻏﻴﺮﺕ ﺍﻟﺰﻋﺎﻣﺎﺕ ﺍﳌﻮﺟﻮﺩﺓ؛ ﻓﻐﺎﺏ ﺃﻛﺜﺮ ﺻﻨﺎﺩﻳﺪ ﻗﺮﻳﺶ ،ﻭﻇﻬﺮﺕ ﲟﻜﺔ ﻗﻴﺎﺩﺍﺕ
ﺟﺪﻳﺪﺓ ﺭﲟﺎ ﺗﻜﻮﻥ ﺃﻗ ﹼﻞ ﻋﺪﺍﻭﺓ ﻟﻠﻤﺴﻠﻤﲔ ،ﻭﺃﻗ ﹼﻞ ﺧﱪﺓ ﰲ ﺍﻟﻘﻴﺎﺩﺓ ﻭﺍﻟﺰﻋﺎﻣﺔ ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺔ
ﻣﻦ ﺻﻨﺎﺩﻳﺪ ﻗﺮﻳﺶ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﺃﺯﻫﻖ ﺍﳌﺴﻠﻤﻮﻥ ﺃﺭﻭﺍﺣﻬﻢ ﻳﻮﻡ ﺑﺪﺭ .ﻭﻏﻴﺮﺕ ﺑﺪﺭ ﻣﻦ ﻧﻈﺮﺓ
ﺍﻟﻌﺮﺏ ﺇﱃ ﻃﺮﻕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ ﺍﻟﱵ ﺗﺴﲑ ﺑﺼﻮﺭﺓ ﺗﻠﻘﺎﺋﻴﺔ ﺭﺗﻴﺒﺔ ﺑﲔ ﻣﻜﺔ ﻭﺍﻟﺸﺎﻡ
ﻭﺍﻟﻴﻤﻦ ﻭﻓﻘﹰﺎ ﳌﻌﺎﻫﺪﺍﺕ ﺍﻹﻳﻼﻑ ﺍﻟﱵ ﺃﻗﺎﻣﻬﺎ ﺯﻋﻤﺎﺀ ﻣﻜﺔ ﻟﺘﺴﻬﻴﻞ ﻃﺮﻕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ
ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ .ﻭﻏﻴﺮﺕ ﺑﺪﺭ ﻣﻦ ﻗﻴﻢ ﺍﳌﻮﺍﻻﺓ ﻭﺍﻷﺣﻼﻑ ﻭﺍﻟﺘﻨﺎﺻﺮ ﺍﻟﻌﺮﰊ ﺍﻟﻘﺎﺋﻢ ﻋﻠﻰ ﺭﻭﺍﺑﻂ
ﺍﻟﻌﺮﻕ ﻭﺍﻟﺪﻡ ﺑﺼﻮﺭﺓ ﳎﺮﺩﺓ ﻋﻦ ﻭﻻﺀ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﻭﻣﻨﺎﺻﺮﺓ ﺍﻟﻌﻘﻴﺪﺓ .ﻧﻘﻮﻝ ﺫﻟﻚ ﻭﺍﻹﺳﻼﻡ
ﱂ ﻳﻨﻜﺮ ﺭﺍﺑﻄﺔ ﺍﻟﻘﺒﻴﻠﺔ ﲨﻠﺔ ،ﻭﺇﳕﺎ ﺣﺎﻭﻝ ﺃﻥ ﻳﻬﺬﹼﺎ ،ﻭﺃﻥ ﳜﻔﻒ ﻣﻦ ﻏﻠﻮﺍﺋﻬﺎ ،ﻭﻣﻦ
ﺳﻄﻮﺎ ﻭﲨﻮﺣﻬﺎ .ﻳﺬﻛﺮ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﺍﻟﻜﺮﱘ ﻗﺼﺔ ﺑﺪﺭ ﰲ ﺳﻮﺭﺓ ﺍﻷﻧﻔﺎﻝ ،ﻭﻗﺼﺔ ﺑﺪﺭ
ﺍﻟﻜﱪﻯ ﺗﺮﺩ ﰲ ﺑﻌﺾ ﻛﺘﺐ ﺍﻟﺴﲑﺓ ﻛﺄﺎ ﻗﺼﺔ ﻗﻄﻊ ﻃﺮﻳﻖ!! ﻭﻛﺄﻥ ﺍﳌﺴﻠﻤﲔ ﻛﺎﻧﺖ
ﳍﻢ ﺷﻬﻮﺓ ﻟﻠﺤﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﺃﻣﻮﺍﻝ ﺃﻫﻞ ﻣﻜﺔ ﺑﺪﻭﻥ ﻭﺟﻪ ﺣﻖ ،ﻭﻟﻌﻤﺮ ﺍﷲ ﻓﺈﻥ ﻋﺮﺽ
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ﺍﻟﻘﺼﺔ ﺍﻟﺒﺪﺭﻳﺔ ﺍﻟﻌﻈﻴﻤﺔ ﺬﻩ ﺍﻟﺼﻮﺭﺓ ﺇﺎ ﻫﻮ ﺗﺸﻮﻳﻪ ﳊﻘﻴﻘﺔ ﻗﺼﺔ ﺑﺪﺭ ﺍﻟﻜﱪﻯ ﺍﻟﱵ
ﻼ ﻭﻓﺮﻗﺎﻧﹰﺎ ﺑﲔ ﺍﳊﻖ ﻭﺍﻟﺒﺎﻃﻞ.
ﺃﺭﺍﺩﻫﺎ ﺍﷲ ﺗﻌﺎﱃ ﻓﻴﺼ ﹰ
30

ﻟﻘﺪ ﻧﺴﻲ ﺑﻌﺾ ﻣﺆﺭﺧﻲ ﺍﻟﺴﲑﺓ ﺃﻥ ﺍﳌﺴﻠﻤﲔ ﻣﻦ ﺍﳌﻬﺎﺟﺮﻳﻦ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﺃﺧﺮﺟﻬﻢ
ﺍﳌﺸﺮﻛﻮﻥ ﻣﻦ ﻣﻜﺔ ﻇﻠﻤﹰﺎ ﻭﻋﺪﻭﺍﻧﹰﺎ ﺗﺮﻛﻮﺍ ﺃﻣﻮﺍﳍﻢ ﺧﻠﻔﻬﻢ ،ﻭﺍﺳﺘﻮﱃ ﺍﳌﺸﺮﻛﻮﻥ ﻋﻠﻴﻬﺎ
ﻇﻠﻤﹰﺎ ﻭﺑﻐﻴﺎﹰ ،ﻭﲢﺪﺛﻨﺎ ﻛﺘﺐ ﺍﻟﺴﲑﺓ ﺃﻥ ﺃﺣﺪ ﺍﳌﻬﺎﺟﺮﻳﻦ ﻭﻫﻮ ﺻﻬﻴﺐ ﺍﻟﺮﻭﻣﻲ ﺭﺿﻲ ﺍﷲ
ﻋﻨﻪ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺃﺭﺍﺩ ﺍﳋﺮﻭﺝ ﺑﺄﻣﻮﺍﻟﻪ ﻣﻦ ﻣﻜﺔ ﻣﻬﺎﺟﺮﹰﺍ ﺍﻋﺘﺮﺿﻪ ﻣﺸﺮﻛﻮ ﻣﻜﺔ ،ﻭﻣﻨﻌﻮﻩ ﻣﻦ
ﺍﳍﺠﺮﺓ ﺑﺄﻣﻮﺍﻟﻪ ،ﻭﺍﺩﻋﻮﺍ ﺃﻧﻪ ﺟﺎﺀﻫﻢ ﺇﱃ ﻣﻜﺔ ﺻﻌﻠﻮﻛﺎﹰ ،ﻭﺃﻧﻪ ﺍﻛﺘﺴﺐ ﻣﺎﻟﻪ ﻭﺛﺮﻭﺗﻪ
ﺑﻴﻨﻬﻢ .ﻭﻋﻨﺪﻫﺎ ﺳﺄﳍﻢ ﺻﻬﻴﺐ ﺇﻥ ﻫﻮ ﺗﺮﻙ ﳍﻢ ﻣﺎﻟﻪ ﻓﻬﻞ ﻫﻢ ﺗﺎﺭﻛﻮﻩ ﻟﻴﺨﺮﺝ ﻣﻬﺎﺟﺮﹰﺍ
ﺇﱃ ﺍﳌﺪﻳﻨﺔ؟ ﻓﺄﺟﺎﺑﻮﻩ ﺑﺄﻧﻪ ﺇﻥ ﺗﺮﻙ ﳍﻢ ﺃﻣﻮﺍﻟﻪ ﻓﺈﻢ ﻻ ﳝﺎﻧﻌﻮﻥ ﻣﻦ ﺧﺮﻭﺟﻪ ،ﻭﻋﻨﺪﻫﺎ
ﺗﺮﻙ ﺻﻬﻴﺐ ﺭﺿﻲ ﺍﷲ ﻋﻨﻪ ﲨﻴﻊ ﻣﺎﻟﻪ ﻓﺪﺍ ًﺀ ﻟﻨﻔﺴﻪ ﻭﻟﺪﻳﻨﻪ ،ﻭﻋﻨﺪﻣﺎ ﻭﺻﻞ ﺧﱪﻩ ﺇﱃ
ﺍﻟﻨﱯ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺼﻼﺓ ﻭﺍﻟﺴﻼﻡ ﻗﺎﻝ :ﺭﺑﺢ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﺻﻬﻴﺐ… ﺭﺑﺢ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﺻﻬﻴﺐ!!!
31

ﻟﻌﻞ ﻫﺬﺍ ﺍﳊﺪﺙ ﻳﻌﺘﱪ ﻣﻦ ﺃﺑﺮﺯ ﺍﻷﻣﺜﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺍﳌﺸﺮﻛﲔ ﺃﺭﻏﻤﻮﺍ ﺍﳌﺴﻠﻤﲔ ﻋﻠﻰ
ﺍﳍﺠﺮﺓ ﻣﻦ ﺑﻼﺩﻫﻢ ،ﻭﺃﺟﱪﻭﻫﻢ ﻋﻠﻰ ﺗﺮﻙ ﺃﻣﻮﺍﳍﻢ ﺍﻟﱵ ﺍﻛﺘﺴﺒﻮﻫﺎ ﲜﻬﺪﻫﻢ ﻭﺑﻌﺮﻗﻬﻢ.
ﻭﻋﻨﺪﻣﺎ ﺃﻗﺎﻡ ﺍﳌﺴﻠﻤﻮﻥ ﺩﻭﻟﺘﻬﻢ ﰲ ﻳﺜﺮﺏ ﻛﺎﻥ ﻣﻦ ﺣﻘﻬﻢ ﺃﻥ ﻳﺴﺘﺨﺪﻣﻮﺍ ﻗﻮﻢ
ﻭﺇﻣﻜﺎﻧﺎﻢ ﺍﳌﺘﺎﺣﺔ ﺿﺪ ﺃﻫﻞ ﻣﻜﺔ ،ﻭﻛﺎﻥ ﻣﻦ ﺃﻫﻢ ﻣﺼﺎﺩﺭ ﺍﻟﻘﻮﺓ ﺍﻟﱵ ﳝﺘﻠﻜﻮﺎ ﺃﻢ
ﺑﺈﻣﻜﺎﻢ ﺍﻟﺴﻴﻄﺮﺓ ﻋﻠﻰ ﻃﺮﻕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﱵ ﺗﺮﺑﻂ ﻣﻜﺔ ﺑﺒﻼﺩ ﺍﻟﺸﺎﻡ .ﻭﺑﺎﻟﻔﻌﻞ ﺣﺎﻭﻟﻮﺍ
ﺍﻋﺘﺮﺍﺽ ﻗﺎﻓﻠﺔ ﻗﺮﻳﺶ ﺍﻟﱵ ﻛﺎﻧﺖ ﻋﺎﺋﺪﺓ ﻣﻦ ﺑﻼﺩ ﺍﻟﺸﺎﻡ ﺑﻘﻴﺎﺩﺓ ﺃﰊ ﺳﻔﻴﺎﻥ ﺑﻦ ﺣﺮﺏ.
30

31

ﻋﺰﺍﻟﺪﻳﻦ ﺑﻦ ﲨﺎﻋﺔ ﺍﻟﻜﺘﺎﱐ ،ﺍﳌﺨﺘﺼﺮ ﺍﻟﻜﺒﲑ ﰲ ﺳﲑﺓ ﺍﻟﺮﺳﻮﻝ ﺻﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ،ﺩﺍﺭ
ﺍﻟﺒﺸﲑ ،ﻋﻤﺎﻥ ،١٩٩٣ ،ﺍﻟﻄﺒﻌﺔ ﺍﻷﻭﱃ ،ﲢﻘﻴﻖ ﺳﺎﻣﻲ ﻣﻜﻲ ﺍﻟﻌﺎﱐ ،ﺝ ،١ﺹ .٥٨
ﺍﺑﻦ ﺳﻌﺪ ،ﺍﻟﻄﺒﻘﺎﺕ ﺍﻟﻜﱪﻯ ،ﻣﺼﺪﺭ ﺳﺎﺑﻖ ،ﺝ ،٣ﺹ .٢٢٨
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ﻭﻟﻜﻦ ﺍﻟﻘﺎﻓﻠﺔ ﳒﺖ ﺑﺄﻣﻮﺍﻝ ﻗﺮﻳﺶ ﺑﻌﺪ ﺃﻥ ﻭﺻﻞ ﺭﺳﻮﻝ ﺃﰊ ﺳﻔﻴﺎﻥ ﺇﱃ ﺃﻫﻞ ﻣﻜﺔ
ﻳﺴﺘﻨﻔﺮﻫﻢ ﻟﻠﺨﺮﻭﺝ ﳊﻤﺎﻳﺔ ﺃﻣﻮﺍﳍﻢ ﻣﻦ ﺍﳌﺴﻠﻤﲔ .ﻭﺍﺳﺘﻌﺪ ﺍﻟﻘﺮﺷﻴﻮﻥ ﻟﻠﺨﺮﻭﺝ ،ﻭﺃﺛﻨﺎﺀ
ﺫﻟﻚ ﻭﺻﻠﻬﻢ ﺧﱪ ﳒﺎﺓ ﻗﺎﻓﻠﺘﻬﻢ ،ﻭﺗﺮﺩﺩ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﰲ ﺍﳋﺮﻭﺝ ،ﻭﺃﺻﺮ ﺑﻌﻀﻬﻢ ﻋﻠﻰ
ﺍﳋﺮﻭﺝ ،ﻭﻛﺎﻥ ﺃﺑﻮﺟﻬﻞ ﺃﺷﺪﻫﻢ ﺇﺻﺮﺍﺭﹰﺍ ﻋﻠﻰ ﺍﳋﺮﻭﺝ ،ﻭﻛﺎﻥ ﻳﺮﻳﺪ ﺑﺬﻟﻚ ﺍﻟﺮﻳﺎﺀ
ﻭﺍﻟﺴﻤﻌﺔ ﻭﺍﻟﺒﻄﺮ ﻋﻠﻰ ﻋﺎﺩﺗﻪ ،ﻭﻟﻘﺪ ﺃﺷﺎﺭ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﺍﻟﻜﺮﱘ ﺇﱃ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻈﺎﻫﺮﺓ ﺣﻴﺚ
ﻭﺻﻒ ﺧﺮﻭﺝ ﺃﻫﻞ ﻣﻜﺔ ﺑﺄﻧﻪ ﺑﻄﺮ ﻭﲰﻌﺔ ﻭﺭﺋﺎﺀ ﺍﻟﻨﺎﺱ .ﻭﻳﺼﻒ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﺍﻟﺪﻭﺭ ﺍﻟﻜﺒﲑ
ﺍﻟﺬﻱ ﻗﺎﻡ ﺑﻪ ﺍﻟﺸﻴﻄﺎﻥ ﰲ ﺗﺸﺠﻴﻊ ﺃﻫﻞ ﻣﻜﺔ ﻋﻠﻰ ﺣﺮﺏ ﺍﳌﺴﻠﻤﲔ ،ﻭﻭﺳﻮﺱ ﳍﻢ ﺑﺄﻧﻪ
ﻻﻏﺎﻟﺐ ﳍﻢ ﺍﻟﻴﻮﻡ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﺎﺱ ،ﻭﺃﻧﻪ ﺟﺎﺭ ﳍﻢ!! ﻭﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﺮﺍﺀﺕ ﺍﻟﻔﺌﺘﺎﻥ ﻧﻜﺺ ﻋﻠﻰ
ﻋﻘﺒﻴﻪ ،ﻭﺗﺮﺍﺟﻊ ﻋﻦ ﻋﻬﻮﺩﻩ ﺍﳌﻜﺬﻭﺑﺔ ﳍﻢ .ﺧﺮﺝ ﺍﳌﺴﻠﻤﻮﻥ ﻭﻫﻢ ﻗﻠﺔ ﻭﺃﺫﻟﺔ ﻛﻤﺎ
ﻭﺻﻔﻬﻢ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﺍﻟﻜﺮﱘ ،ﻭﻛﺎﻧﻮﺍ ﻳﺘﻮﻗﻌﻮﻥ ﺍﳊﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﺃﻣﻮﺍﻝ ﻗﺎﻓﻠﺔ ﻗﺮﻳﺶ ﺍﻟﱵ ﻛﺎﻧﺖ
ﲢﺖ ﻗﻴﺎﺩﺓ ﺃﰊ ﺳﻔﻴﺎﻥ ،ﻭﻟﻜﻦ ﺍﻟﻘﺎﻓﻠﺔ ﻗﺪ ﺃﻓﻠﺘﺖ ﻣﻨﻬﻢ ،ﻭﻭﺟﺪﻭﺍ ﺃﻧﻔﺴﻬﻢ ﺃﻣﺎﻡ ﺟﻴﺶ
ﻗﺮﻳﺶ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻘﺎﺭﺏ ﺍﻷﻟﻒ ،ﻭﻛﺎﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﱯ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺼﻼﺓ ﻭﺍﻟﺴﻼﻡ ﺃﻥ ﻳﺴﺘﺸﲑ
ﺃﺻﺤﺎﺑﻪ ﺧﺎﺻﺔ ﺍﻷﻧﺼﺎﺭ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻋﺎﻫﺪﻫﻢ ﻋﻠﻰ ﻧﺼﺮﺗﻪ ﻭﲪﺎﻳﺘﻪ ﺩﺍﺧﻞ ﺍﳌﺪﻳﻨﺔ،
ﻭﻫﺎﻫﻮﺍﻵﻥ ﳜﺮﺝ ﻢ ﻣﻦ ﺍﳌﺪﻳﻨﺔ ،ﻭﻫﻮﻳﺮﻳﺪ ﺃﻥ ﻳﺴﺘﻮﺛﻖ ﻣﻦ ﻣﻮﻗﻒ ﺍﻷﻧﺼﺎﺭ .ﻭﻛﺎﻧﺖ
ﺍﻟﻨﺘﻴﺠﺔ ﺍﻟﺒﺎﻫﺮﺓ ﺃ ﹼﻥ ﺍﻷﻧﺼﺎﺭ ﺃﻛﹼﺪﻭﺍ ﻟﻠﺮﺳﻮﻝ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺼﻼﺓ ﻭﺍﻟﺴﻼﻡ ﺃﻢ ﻧﺎﺻﺮﻭﻩ،
ﻭﻣﺆﻳﺪﻭﻩ ،ﻭﺃﻢ ﺳﻮﻑ ﻳﺪﺍﻓﻌﻮﻥ ﻋﻦ ﺩﻳﻨﻬﻢ ﻣﻌﻪ ﻣﻬﻤﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﺍﻷﻣﻮﺭ .ﻭﻣﻦ ﻫﻨﺎ
ﻼ ﻣﻬﻤﹰﺎ ﰲ ﲢﻮﻳﻞ ﻣﻌﺎﻫﺪﺓ ﺍﻟﻨﱯ ﺻﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﻣﻊ ﺍﻷﻧﺼﺎﺭ ﻣﻦ
ﻓﺘﻜﻮﻥ ﺑﺪﺭ ﻋﺎﻣ ﹰ
ﻣﻌﺎﻫﺪﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺼﺮﺓ ﰲ ﺩﺍﺧﻞ ﻳﺜﺮﺏ ﺇﱃ ﻣﻌﺎﻫﺪﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺼﺮﺓ ﰲ ﻛﻞ ﺍﻷﺣﻮﺍﻝ
ﻭﺍﻷﻭﻗﺎﺕ ﻭﺍﻷﻣﻜﻨﺔ .ﻭﲝﻖ ﻭﺣﻘﻴﻘﺔ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﺼﺮﺍﻉ ﻳﻮﻡ ﺑﺪﺭ ﻛﺎﻥ ﻓﺮﻗﺎﻧﹰﺎ ﺑﲔ ﺍﳊﻖ
ﻭﺍﻟﺒﺎﻃﻞ؛ ﻓﻔﻲ ﺑﺪﺭ ﻇﻬﺮ ﺍﻟﺸﻴﻄﺎﻥ ﻣﺮﺍﺕ ﻋﺪﻳﺪﺓ ﻳﺰﻳﻦ ﻟﻠﻤﺸﺮﻛﲔ ﺳﻮﺀ ﻋﻤﻠﻬﻢ،
ﻭﻳﻌﺪﻫﻢ ﻭﳝﻨﻴﻬﻢ ،ﻭﻣﺎ ﻳﻌﺪﻫﻢ ﺍﻟﺸﻴﻄﺎﻥ ﺇﻻ ﻏﺮﻭﺭﹰﺍ .ﻭﰲ ﺑﺪﺭ ﻇﻬﺮﺕ ﺍﳌﻼﺋﻜﺔ ﺗﻘﺎﺗﻞ
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ﻼ,ﺗﺄﺳﺮﻫﻢ ﺃﺳﺮﺍﹰ ،ﻭﺗﺜﺒﺖ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﺁﻣﻨﻮﺍ .ﻭﻳﱰﻝ ﺍﳌﻄﺮ
ﻣﻊ ﺍﳌﺆﻣﻨﲔ ،ﻭﺗﻘﺘﻞ ﺍﻟﻜﺎﻓﺮﻳﻦ ﻗﺘ ﹰ
ﺗﺜﺒﻴﺘﹰﺎ ﻷﻗﺪﺍﻡ ﺍﳌﺴﻠﻤﲔ ،ﻭﻳﱰﻝ ﺍﻟﻨﻌﺎﺱ ﺃﻣﻨ ﹰﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﺴﻠﻤﲔ .ﻛﻞ ﻫﺬﻩ ﺁﻳﺎﺕ ﺑﻴﻨﺎﺕ،
ﻭﺩﻻﺋﻞ ﺑﺎﻫﺮﺍﺕ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺑﺪﺭﹰﺍ ﻛﺎﻧﺖ ﻧﻘﻄﺔ ﲢﻮﻝ ﺑﺎﺭﺯﺓ ﰲ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ .ﻭﺑﺴﺒﺐ
ﺗﻠﻚ ﺍﳌﻜﺎﻧﺔ ﺍﻟﻜﺒﲑﺓ ﺍﻟﱵ ﺣﻈﻴﺖ ﺎ ﻣﻌﺮﻛﺔ ﺑﺪﺭ ﺍﻟﻜﱪﻯ ﺣﻈﻲ ﺍﳌﺸﺎﺭﻛﻮﻥ ﻓﻴﻬﺎ
ﲟﻜﺎﻧﺔ ﻣﺘﻤﻴﺰﺓ ﺑﲔ ﺍﳌﺴﻠﻤﲔ ،ﻭﺃﺻﺒﺤﻮﺍ ﰲ ﻣﻘﺪﻣﺔ ﻣﺴﲑﺓ ﺍﻷﻣﺔ ﺍﳌﺴﻠﻤﺔ ﺍﻟﻘﺎﺻﺪﺓ ﺇﱃ
ﺍﷲ ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ ﻭﺗﻌﺎﱃ ،ﻭﻟﻘﺪ ﺟﻌﻞ ﺍﷲ ﺗﻌﺎﱃ ﺍﻻﺷﺘﺮﺍﻙ ﰲ ﺑﺪﺭ ﺳﺒﺒﹰﺎ ﻟﻐﻔﺮﺍﻥ ﺍﻟﺬﻧﻮﺏ
ﺍﻟﻜﺒﲑﺓ ﻭﺍﳋﻄﺎﻳﺎ ﺍﻟﻘﺎﺗﻠﺔ ﺍﻟﱵ ﺭﲟﺎ ﻳﻠﻢ ﺎ ﺍﳌﺴﻠﻢ ،ﻭﺣﺴﺒﻨﺎ ﺃﻥ ﻧﺬﻛﺮ ﻫﻨﺎ ﻗﺼﺔ ﺍﻟﺼﺤﺎﰊ
ﺍﳉﻠﻴﻞ ﺣﺎﻃﺐ ﺑﻦ ﺃﰊ ﺑﻠﺘﻌﺔ ﺍﻟﺬﻱ ﺃﺭﺳﻞ ﺧﻄﺎﺑﹰﺎ ﺇﱃ ﻗﺮﻳﺶ ﳜﱪﻫﺎ ﲟﺎ ﻋﺰﻡ ﻋﻠﻴﻪ
ﺭﺳﻮﻝ ﺍﷲ ﺻﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﻣﻦ ﺍﳌﺴﲑ ﺇﻟﻴﻬﻢ ﻟﻐﺰﻭﻫﻢ ،ﻭﻟﻜﻦ ﺍﷲ ﺗﻌﺎﱃ ﺃﻋﻠﻢ
ﺭﺳﻮﻟﻪ ﺻﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﺬﺍ ﺍﻟﻌﻤﻞ ،ﻭﺃﺭﺳﻞ ﺍﻟﻨﱯ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺼﻼﺓ ﻭﺍﻟﺴﻼﻡ ﻣﻦ
ﺃﺣﻀﺮ ﺍﳋﻄﺎﺏ ﻣﻦ ﺍﳌﺮﺃﺓ ﺍﻟﱵ ﻛﺎﻧﺖ ﲢﻤﻠﻪ ﺇﱃ ﺍﻟﻘﺮﺷﻴﲔ ،ﻭﻋﻨﺪﻣﺎ ﺍﺳﺘﺄﺫﻥ ﺑﻌﺾ
ﺍﻟﺼﺤﺎﺑﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺮﺳﻮﻝ ﺻﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﰲ ﻗﺘﻠﻪ ﲝﺴﺒﺎﻧﻪ ﻗﺪ ﻧﺎﻓﻖ ﺭﻓﺾ ﺍﻟﺮﺳﻮﻝ
ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺼﻼﺓ ﻭﺍﻟﺴﻼﻡ ﺫﻟﻚ ﺍﻻﻗﺘﺮﺍﺡ ،ﻭﺑﻴﻦ ﳍﻢ ﺃﻥ ﺍﷲ ﻗﺪ ﺍﻃﹼﻠﻊ ﻋﻠﻰ ﺃﻫﻞ ﺑﺪﺭ ﻓﻘﺎﻝ
ﳍﻢ :ﺍﻓﻌﻠﻮﺍ ﻣﺎﺷﺌﺘﻢ ﻓﻘﺪ ﻏﻔﺮﺕ ﻟﻜﻢ .ﻭﻟﻘﺪ ﺩﻭﻥ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﺍﻟﻜﺮﱘ ﻛﻞ ﺗﻠﻚ ﺍﳋﺒﺎﺭ
ﻭﺍﻟﻮﻗﺎﺋﻊ ﺍﳌﺘﺼﻠﺔ ﺑﺒﺪﺭ ﻭﺑﻐﲑﻫﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﻐﺰﻭﺍﺕ ﺍﻟﱵ ﺗﺮﻛﺖ ﺃﺛﺮﹰﺍ ﻛﺒﲑﹰﺍ ﰲ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻹﺳﻼﻡ
ﻭﺍﳌﺴﻠﻤﲔ .ﺇﻥ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﺍﻟﻜﺮﱘ ﻭﻫﻮ ﻳﻔﺼﻞ ﰲ ﺍﺣﻮﺍﻝ ﺍﳌﺴﻠﻤﲔ ﻣﻊ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﷲ ﺻﻠﻰ
ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﻳﻘﺪﻡ ﺫﻟﻚ ﰲ ﺃﺳﻠﻮﺏ ﺇﻋﺠﺎﺯﻱ ﺭﺑﺎﱐ ﺑﻠﻴﻎ ﻳﺪﻝ ﻋﻠﻰ ﻋﻈﻤﺔ ﻫﺬﺍ
32
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ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﻤﺮ ﺍﻟﻮﺍﻗﺪﻱ ،ﻛﺘﺎﺏ ﺍﳌﻐﺎﺯﻱ ،ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻜﺘﺐ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ،ﺑﲑﻭﺕ ،٢٠٠٤ ،ﺍﻟﻄﺒﻌﺔ
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ﺻﻔﺎﺕ ﺍﻟﻨﱯ ﺻﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﻭﺃﺧﻼﻗﻪ ﻭﺣﻴﺎﺗﻪ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﺍﻟﻜﺮﱘ

ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﺍﻟﻌﺰﻳﺰ ﺍﻟﺬﻱ ﺃﻧﺰﻟﻪ ﺍﷲ ﺗﻌﺎﱃ ﺑﻌﻠﻤﻪ ،ﻭﺍﻟﺬﻱ ﻻﻳﺄﺗﻴﻪ ﺍﻟﺒﺎﻃﻞ ﻣﻦ ﺑﲔ ﻳﺪﻳﻪ ﻭﻻ
ﻣﻦ ﺧﻠﻔﻪ.
ﻭﰲ ﻳﻮﻡ ﺃﺣﺪ ﺣﺪﺙ ﺃﻣﺮ ﺟﻠﻞ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﺴﻠﻤﲔ؛ ﻟﻘﺪ ﺍﻧﺘﺼﺮﻭﺍ ﺃﻭﻝ ﺍﻷﻣﺮ ﻋﻠﻰ
ﻋﺪﻭﻫﻢ ،ﻭﻟﻜﻨﻬﻢ ﺫﺍﻗﻮﺍ ﻃﻌﻢ ﺍﳍﺰﳝﺔ ﺍﳌﺮ ﺑﺴﺒﺐ ﳐﺎﻟﻔﺘﻬﻢ ﻷﻣﺮ ﺍﻟﻘﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﻨﺒﻮﻳﺔ .ﻭﳐﺎﻟﻔﺔ
ﺍﻟﻘﻴﺎﺩﺓ ﻣﻦ ﺃﺧﻄﺮ ﺍﻷﻣﻮﺭ ﰲ ﺍﳌﻌﺎﺭﻙ ﺍﳊﺮﺑﻴﺔ ،ﻭﻻ ﺗﺘﺼﻮﺭ ﺍﻟﻨﻈﻢ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ ﺃﻥ ﳜﺎﻟﻒ
ﺍﳉﻨﻮﺩ ﺃﻭﺍﻣﺮ ﻗﻴﺎﺩﻢ ﺍﳊﺮﺑﻴﺔ ﰲ ﻣﻴﺪﺍﻥ ﺍﻟﻘﺘﺎﻝ .ﻭﻳﻜﻮﻥ ﺍﻷﻣﺮ ﺃﺩﻫﻰ ﻭﺃﻣ ﺮ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﻜﻮﻥ
ﺍﻟﻘﺎﺋﺪ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻱ ﺍﳌﻴﺪﺍﱐ ﻟﻠﻤﻌﺮﻛﺔ ﻫﻮ ﺭﺃﺱ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ،ﻭﻫﻮﺍﻟﻘﺎﺋﺪ ﺍﻷﻋﻠﻰ ﻟﻠﺠﻴﻮﺵ ،ﺑﻞ
ﻭﻫﻮ ﺍﻟﻨﱯ ﻭﺍﻟﺮﺳﻮﻝ ﺍﳌﺮﺳﻞ ﻣﻦ ﻋﻨﺪ ﺍﷲ ﺗﻌﺎﱃ ،ﻭﻫﻮ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺄﺗﻴﻪ ﺍﻟﻮﺣﻲ ﻣﻦ ﺍﻟﺴﻤﺎﺀ
ﺻﺒﺎﺡ ﻣﺴﺎﺀ!!! ﻭﺑﺮﻏﻢ ﺗﻠﻚ ﺍﳍﺰﳝﺔ ﺍﻟﱵ ﻛﺎﺩﺕ ﺗﻘﻀﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﺴﻠﻤﲔ ﺇﻻ ﺃﻥ ﺍﻟﺼﺤﺎﺑﺔ
ﺍﻟﻜﺮﺍﻡ ﺃﻇﻬﺮﻭﺍ ﻗﻮﺓ ﻭﺑﺴﺎﻟﺔ ﻓﺎﺋﻘﺔ ﺣﱴ ﲢﻮﻝ ﺍﻷﻣﺮ ﻣﻦ ﻫﺰﳝﺔ ﺇﱃ ﻧﺼﺮ ،ﻭﺍﻧﺴﺤﺐ
ﺍﳌﺸﺮﻛﻮﻥ ﻣﻦ ﺍﳌﻌﺮﻛﺔ ،ﻭﻋﺎﺩﻭﺍ ﺃﺩﺭﺍﺟﻬﻢ ﺇﱃ ﻣﻜﺔ ﺩﻭﻥ ﺳﺒﺐ ﻣﻘﻨﻊ ﻛﻤﺎ ﻗﺎﻝ ﺟﻮﺭﺝ
ﺑﻮﺵ ﺍﳉﺪ ﰲ ﻛﺘﺎﺑﻪ ﻋﻦ ﺳﲑﺓ ﺍﻟﻨﱯ ﳏﻤﺪ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺼﻼﺓ ﻭﺍﻟﺴﻼﻡ .ﻟﻘﺪ ﺩﺍﻓﻊ ﺍﳌﺴﻠﻤﻮﻥ
ﰲ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﻴﻮﻡ ﺍﻟﻌﺼﻴﺐ ﻋﻦ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﷲ ﺻﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ،ﻭﻟﻘﺪ ﺍﺷﺘﺮﻙ ﺑﻌﺾ
ﺍﻟﻨﺴﻮﺓ ﰲ ﺍﻟﻘﺘﺎﻝ ﺍﻟﻌﻨﻴﻒ ،ﻭﰲ ﻣﻘﺪﻣﺔ ﻫﺆﻻﺀ ﻧﺴﻴﺒﺔ ﺑﻨﺖ ﻛﻌﺐ ﺍﻷﻧﺼﺎﺭﻳﺔ ﺍﻟﱵ ﺩﺍﻓﻌﺖ
ﺩﻓﺎﻉ ﺍﳌﺴﺘﻤﻴﺖ ﻋﻦ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﷲ ﺻﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ،ﻭﻟﻘﺪ ﺷﻬﺪ ﳍﺎ ﺍﻟﺮﺳﻮﻝ ﻋﻠﻴﻪ
ﺍﻟﺼﻼﺓ ﻭﺍﻟﺴﻼﻡ ﺬﺍ ﺍﻟﺪﻭﺭ ﺍﻟﻜﺒﲑ ،ﻭﺬﺍ ﺍﻟﺒﻼﺀ ﺍﳊﺴﻦ ﺍﻟﺬﻱ ﺃﺑﻠﺘﻪ ﰲ ﺳﺒﻴﻞ ﺍﷲ
ﺗﻌﺎﱃ ،ﻭﰲ ﺳﺒﻴﻞ ﺍﻹﺳﻼﻡ ﻭﻧﺒﻴﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺼﻼﺓ ﻭﺍﻟﺴﻼﻡ.
33

ﻟﻘﺪ ﺫﻫﺐ ﺟﻮﺭﺝ ﺑﻮﺵ ﺍﳉﺪ ﺇﱃ ﺍﻟﻘﻮﻝ ﺇ ﹼﻥ ﺍﻧﺴﺤﺎﺏ ﺍﳌﺸﺮﻛﲔ ﻣﻦ
ﺍﳌﺪﻳﻨﺔﻭﺭﺟﻮﻋﻬﻢ ﺇﱃ ﻣﻜﺔ ﻟﻴﺲ ﻟﻪ ﻣﻦ ﺳﺒﺐ ﻣﻘﻨﻊ ،ﻭﻻ ﳝﻜﻦ ﺗﻔﺴﲑﻩ ﺇﻻ ﺑﺄﻥ ﺍﻟﻌﻨﺎﻳﺔ
33
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ﺍﻹﳍﻴﺔ ﻛﺎﻧﺖ ﻣﻊ ﺍﳌﺴﻠﻤﲔ ،ﻭﺃﻥ ﺍﷲ ﺗﻌﺎﱃ ﺃﺭﺍﺩ ﶈﻤﺪ ﺻﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ
ﻭﻟﻠﻤﺴﻠﻤﲔ ﺃﻥ ﻳﻨﺘﺼﺮﻭﺍ ،ﻭﻫﻮﻳﻘﻮﻝ ﺇﻥ ﺫﻟﻚ ﻳﺆﻛﹼﺪ ﺃﻥ ﳏﻤﺪﹰﺍ ﺻﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ
ﺭﺳﻮﻝ ﺍﺧﺘﺎﺭﺗﻪ ﺍﻟﻌﻨﺎﻳﺔ ﺍﻹﳍﻴﺔ ،ﻭﻟﻜﻨﻪ ﻳﻌﻮﺩ ﻭﻳﻔﺴﺮ ﺫﻟﻚ ﲟﺎ ﻳﻮﺍﻓﻖ ﻫﻮﺍﻩ ،ﻭﲟﺎ ﳛﺮﻑ
ﺑﻪ ﺍﻟﻜﻠﻢ ﻋﻦ ﻣﻮﺍﺿﻌﻪ؛ ﻓﻴﻘﻮﻝ ﺇﻥ ﺍﷲ ﺗﻌﺎﱃ ﺍﺧﺘﺎﺭ ﳏﻤﺪﹰﺍ ﺻﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﻟﻴﻜﻮﻥ
ﺭﺳﻮ ﹰﻻ ﻣﻌﺎﻗﺒ ﹰﺔ ﻟﻠﻜﻨﻴﺴﺔ ﺍﻟﱵ ﺍﳓﺮﻓﺖ ﻋﻦ ﺟﺎﺩﺓ ﺍﻟﻄﺮﻳﻖ ،ﻭﺳﻮﻑ ﻳﻈﻞ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺪﻳﻦ
ﺍﶈﻤﺪﻱ ﻣﻮﺟﻮﺩﹰﺍ ﺣﱴ ﺗﺼﻠﺢ ﺍﻟﻜﻨﻴﺴﺔ ﻣﻦ ﺣﺎﳍﺎ ﻭﺗﻌﻮﺩ ﺇﱃ ﺳﺎﺑﻖ ﻋﻬﺪﻫﺎ ،ﻭﻋﻨﺪ
ﺫﻟﻚ ﻳﺪﺧﻞ ﺃﺗﺒﺎﻉ ﺩﻳﻦ ﳏﻤﺪ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺼﻼﺓ ﻭﺍﻟﺴﻼﻡ ﰲ ﺍﻟﺪﻳﺎﻧﺔ ﺍﳌﺴﻴﺤﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺣﺪ
ﺯﻋﻤﻪ!!!
34

ﻭﻳﺬﻫﺐ ﺟﻮﺭﺝ ﺑﻮﺵ ﺇﱃ ﺫﺍﺕ ﺍﳌﺬﻫﺐ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻭﻗﻒ ﻋﻠﻰ ﺃﻣﺮ ﺍﳌﺴﻠﻤﲔ ﻳﻮﻡ
ﺍﻷﺣﺰﺍﺏ ،ﻭﻫﻲ ﺍﻟﻐﺰﻭﺓ ﺍﻟﱵ ﺗﻜﺎﻟﺒﺖ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﻘﺒﺎﺋﻞ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻭﰲ ﻣﻘﺪﻣﺘﻬﺎ ﻗﺮﻳﺶ
ﻭﻏﻄﻔﺎﻥ ﻋﻠﻰ ﺣﺮﺏ ﺍﻟﻨﱯ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺼﻼﺓ ﻭﺍﻟﺴﻼﻡ ،ﻭﻟﻘﺪ ﺍﺷﺘﺪ ﺍﳊﺼﺎﺭ ﻳﻮﻣﻬﺎ ﻋﻠﻰ
ﺍﳌﺴﻠﻤﲔ ﺑﺎﳌﺪﻳﻨﺔ ،ﻭﺗﻨﻤﺮ ﺍﳌﻨﺎﻓﻘﻮﻥ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﺃﻇﻬﺮﻭﺍ ﺇﺳﻼﻣﻬﻢ ﻭﺃﺑﻄﻨﻮﺍ ﻛﻔﺮﻫﻢ ﺑﺎﷲ ﺗﻌﺎﱃ
ﻭﺑﺮﺳﻮﻟﻪ ﺻﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﹼﻢ .ﻭﺑﺮﻏﻢ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﻈﺮﻭﻑ ﺍﻟﻘﺎﺳﻴﺔ ﻭﺍﻟﺼﻌﺒﺔ ﺍﻟﱵ ﻋﺎﻳﺸﻬﺎ
ﺍﳌﺴﻠﻤﻮﻥ ﻳﻮﻡ ﺍﻷﺣﺰﺍﺏ ﺇﻻ ﺃﻥ ﺍﳌﺸﺮﻛﲔ ﺍﻧﺴﺤﺒﻮﺍ ﻣﻦ ﺣﺼﺎﺭ ﺍﳌﺪﻳﻨﺔ ﺩﻭﻥ ﺳﺒﺐ
ﻣﻘﻨﻊ .ﻭﻫﻨﺎ ﻳﻘﺮﺭ ﺟﻮﺭﺝ ﺑﻮﺵ ﺍﳉﺪ ﺃﻥ ﺍﻟﻌﻨﺎﻳﺔ ﺍﻹﳍﻴﺔ ﻭﺣﺪﻫﺎ ﻫﻲ ﺍﻟﱵ ﳝﻜﻦ ﺃﻥ ﺗﻔﺴﺮ
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ﻳﺮﺍﺟﻊ ﰲ ﻫﺬﺍ ﺍﺎﻝ ﻛﺘﺎﺏ ﺟﻮﺭﺝ ﺑﻮﺵ ﺍﳉﺪ ﺍﻟﺬﻱ ﺗﺮﲨﻪ ﺇﱃ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﺪﻛﺘﻮﺭ
ﻋﺒﺪﺩﺍﻟﺮﲪﻦ ﻋﺒﺪﺍﷲ ﺍﻟﺸﻴﺦ ،ﻭﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﻓﻴﻪ ﻣﻦ ﺍﻵﺭﺍﺀ ﺍﳉﺪﻳﺪﺓ ﺍﻟﱵ ﺗﻨﺎﻗﺾ ﻣﻘﻮﻻﺕ ﺑﻘﻴﺔ
ﺍﳌﺴﺘﺸﺮﻗﲔ ﺑﺼﻮﺭﺓ ﻋﺎﻣﺔ .ﻭﻟﻘﺪ ﺍﻃﹼﻠﻌﺖ ﻋﻠﻰ ﺗﺮﲨﺔ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﻗﺒﻞ ﻓﺘﺮﺓ ﻟﻴﺴﺖ ﺑﺒﻌﻴﺪﺓ
ﻏﲑ ﺃﻥ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﻻ ﻳﺘﻮﻓﺮ ﱄ ﺍىﻦ ﻭﻣﻦ ﰒ ﻓﻠﻢ ﺃﲤﻜﻦ ﻣﻦ ﺗﻮﺛﻴﻖ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﻣﻦ
ﺩﺍﺭﻧﺸﺮ ﻭﺭﻗﻢ ﺻﻔﺤﺔ.
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ﺻﻔﺎﺕ ﺍﻟﻨﱯ ﺻﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﻭﺃﺧﻼﻗﻪ ﻭﺣﻴﺎﺗﻪ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﺍﻟﻜﺮﱘ

ﻟﻨﺎ ﺳﺒﺐ ﺍﻧﺴﺤﺎﺏ ﺍﳌﺸﺮﻛﲔ ﻋﻦ ﺣﺼﺎﺭ ﺍﳌﺪﻳﻨﺔ .ﺇﻥ ﺍﷲ ﺗﻌﺎﱃ ﻫﻮ ﺍﻟﺬﻱ ﺑﻌﺚ ﳏﻤﺪﹰﺍ
ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺼﻼﺓ ﻭﺍﻟﺴﻼﻡ ﻟﻠﻘﻴﺎﻡ ﺑﺪﻭﺭ ﺭﺳﺎﱄ ﲰﺎﻭﻱ ﺑﺄﻣﺮ ﻣﻨﻪ ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ ﻭﺗﻌﺎﱃ ،ﻭﻫﺬﻩ
ﻧﻘﻄﺔ ﳏﻮﺭﻳﺔ ﻭﺃﺳﺎﺳﻴﺔ ﰲ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺍﳉﺪﻝ ﺍﻟﻼﻫﻮﰐ ﺍﻟﻴﻬﻮﺩﻱ ﺍﳌﺴﻴﺤﻲ ﺣﻮﻝ ﻣﺒﻌﺚ
ﺍﻟﻨﱯ ﳏﻤﺪ ﺻﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ.
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ﺇﻥ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﺍﻟﻜﺮﱘ ﺭﺻﺪ ﻏﺰﻭﺓ ﺍﻷﺣﺰﺍﺏ ﰲ ﺍﻟﺴﻮﺭﺓ ﺍﻟﱵ ﲪﻠﺖ ﻫﺬﺍ ﺍﻻﺳﻢ،
ﻭﺻﻮﺭ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﺍﻟﻜﺮﱘ ﺣﺎﻟﺔ ﺍﳌﺆﻣﻨﲔ ﺗﺼﻮﻳﺮﹰﺍ ﺩﻗﻴﻘﺎﹰ؛ ﻓﻘﺪ ﺻﻮﺭ ﺍﻟﻀﻴﻖ ﺍﻟﻨﻔﺴﻲ ﺍﻟﺬﻱ
ﻋﺎﻧﺎﻩ ﺍﳌﺴﻠﻤﻮﻥ ،ﻭﻭﺻﻒ ﺍﻷﺑﺼﺎﺭ ﺍﻟﺰﺍﺋﻐﺔ ،ﻭﻛﺸﻒ ﻋﻦ ﺍﻟﻘﻠﻮﺏ ﺍﻟﱵ ﺑﻠﻐﺖ ﺍﳊﻨﺎﺟﺮ،
ﻭﺷﺨﺺ ﺍﻟﻈﻨﻮﻥ ﻭﺍﻷﻭﻫﺎﻡ ﺍﻟﱵ ﺳﺎﻭﺭﺕ ﺍﻟﻜﺜﲑﻳﻦ ﻭﻫﻢ ﻳﺮﻭﻥ ﺗﻠﻚ ﺍﳊﺎﻟﺔ ﺍﻟﺼﻌﺒﺔ.
ﻭﻭﺻﻒ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﻣﻮﻗﻒ ﺍﻟﻌﺼﺒﺔ ﺍﳌﺆﻣﻨﺔ ﺍﻟﱵ ﺍﺳﺘﻘﺮ ﺍﻹﳝﺎﻥ ﺑﺎﷲ ﺗﻌﺎﱃ ﻭﺑﺮﺳﻮﻟﻪ ﺻﻠﻰ
ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﰲ ﻗﻠﻮﺏ ﺃﻓﺮﺍﺩﻫﺎ .ﻛﺎﻧﺖ ﻏﺰﻭﺓ ﺍﳋﻨﺪﻕ )ﺍﻷﺣﺰﺍﺏ( ﻣﻠﺤﻤﺔ ﻛﱪﻯ
ﰲ ﳎﺎﻝ ﺍﻟﺘﻤﺤﻴﺺ ﻭﺍﻻﺧﺘﺒﺎﺭ ﻭﺍﻻﻣﺘﺤﺎﻥ ﺍﻟﺼﻌﺐ ﻟﻠﻌﺼﺒﺔ ﺍﳌﺆﻣﻨﺔ ﺍﳌﺜﺎﺑﺮﺓ ﻭﺍﳌﺼﺎﺑﺮﺓ ﻣﻊ
ﺃﻓﻀﻞ ﺍﳋﻠﻖ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺼﻼﺓ ﻭﺍﻟﺴﻼﻡ؛ ﻟﻘﺪ ﺭﻣﺘﻬﻢ ﺍﻟﻌﺮﺏ ﻳﻮﻣﺬﺍﻙ ﻋﻦ ﻗﻮﺱ ﻭﺍﺣﺪﺓ،
ﻭﺃﺭﺍﺩﺕ ﺍﻟﻌﻨﺠﻬﻴﺔ ﺍﳉﺎﻫﻠﻴﺔ ﺍﻟﺮﻋﻨﺎﺀ ﺃﻥ ﺗﻀﻊ ﺣﺪﹰﺍ ﻟﻠﺠﻤﺎﻋﺔ ﺍﳌﺆﻣﻨﺔ ﺍﻟﱵ ﻳﻘﻮﺩﻫﺎ ﺭﺳﻮﻝ
ﺍﻟﺮﲪﺔ ﻭﺇﻣﺎﻡ ﺍﳍﺪﻯ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺼﻼﺓ ﻭﺍﻟﺴﻼﻡ ،ﻭﻣﺎ ﻋﻠﻤﺖ ﲨﻮﻉ ﺍﻟﻌﺮﺏ ﺍﳌﺸﺮﻛﺔ ﺃﻥ
ﺗﻠﻚ ﺍﳉﻤﺎﻋﺔ ﺍﺘﻤﻌﺔ ﰲ ﻳﺜﺮﺏ ﰲ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ ﻣﻦ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺑﲏ ﺍﻟﺒﺸﺮ ﻛﺎﻧﺖ ﺗﺒﲏ ﺗﺎﺭﻳﺦ
ﺍﻟﺒﺸﺮﻳﺔ ،ﻭﺗﺆﺳﺲ ﻟﻘﻴﻢ ﺍﳋﲑ ﻭﺍﳊﻖ ﻭﺍﳉﻤﺎﻝ ﻭﺍﻟﻜﻤﺎﻝ ،ﻭﻛﺎﻧﺖ ﺗﻀﻊ ﻗﻮﺍﻋﺪ
ﺍﳊﻀﺎﺭﺓ ﻭﺍﳌﺪﻧﻴﺔ ،ﻭﻛﺎﻧﺖ ﺗﻘﻴﻢ ﺍﻟﻌﻠﻢ ﻭﺍﳌﻌﺮﻓﺔ ،ﻭﻛﺎﻧﺖ ﺗﻀﻊ ﺍﻟﻌﻘﻞ ﺍﻟﺒﺸﺮﻱ ﰲ
ﻣﻜﺎﻧﻪ ﺍﻟﺼﺤﻴﺢ ،ﻭﰲ ﻣﻜﺎﻧﺘﻪ ﺍﻟﺮﻓﻴﻌﺔ ﺍﻟﱵ ﺃﺭﺍﺩﻫﺎ ﻟﻪ ﺍﷲ ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ ﻭﺗﻌﺎﱃ .ﻭﺍﻟﻘﺮﺁﻥ
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ﻫﺬﻩ ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﻗﺪ ﺍﻋﺘﻤﺪﺕ ﻓﻴﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﺫﻫﺐ ﺇﻟﻴﻪ ﺟﻮﺭﺝ ﺑﻮﺵ ﺍﳉﺪ ﰲ ﻛﺘﺎﺑﻪ ﺍﳌﺬﻛﻮﺭ
ﺁﻧﻔﹰﺎ.
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ﻳﺼﻮﺭ ﻣﻮﻗﻒ ﺍﳌﺆﻣﻨﲔ ﺍﻟﺼﺎﺩﻗﲔ ﰲ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﻠﺤﻴﻈﺎﺕ ﺍﳊﺮﺟﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﺎﺭﻳﺦ؛ ﺇﻥ ﺍﳌﺮﺀ
ﻟﻴﺘﺨﻴﻞ ﺃﻥ ﺍﻟﺘﺎﺭﻳﺦ ﳛﺒﺲ ﺃﻧﻔﺎﺳﻪ ﰲ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﻠﺤﻈﺎﺕ ﻷﻧﻪ ﻳﺮﻯ ﺍﻟﻠﺤﻈﺎﺕ ﺍﻟﻔﺎﺻﻠﺔ
ﻭﺍﻟﻔﺎﺭﻗﺔ ﰲ ﻣﺴﲑﺓ ﺍﻟﺒﺸﺮﻳﺔ .ﻟﻘﺪ ﺟﺎﺀﺕ ﻗﺮﻳﺶ ﻭﻏﻄﻔﺎﻥ ﻭﻣﻦ ﻭﺍﻻﳘﺎ ﻣﻦ ﻗﺒﺎﺋﻞ
ﺍﻟﻌﺮﺏ ﻒ ﻟﻀﺮﺏ ﺍﻟﻘﻮﺓ ﺍﳌﺆﻣﻨﺔ ،ﻭﻟﻜﻦ ﺍﷲ ﺗﻌﺎﱃ ﺻﺮﻑ ﻛﻴﺪﻫﻢ ،ﻭﺃﺑﻄﻞ ﻣﻔﻌﻮﻝ
ﺟﻬﺪﻫﻢ؛ ﻓﺮﺟﻌﻮﺍ ﺑﺬﻟﺔ ﻭﺻﻐﺎﺭ ،ﻭﺑﻘﻲ ﺍﳌﺆﺭﺧﻮﻥ ﻳﺘﺴﺎﺀﻟﻮﻥ ﻋﻦ ﺳﺒﺐ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﺮﺟﻮﻉ
ﻋﻦ ﺍﳌﺪﻳﻨﺔ ﺑﻌﺪ ﺃﻥ ﻛﺎﺩﺕ ﺍﳍﺰﳝﺔ ﺍﻟﺴﺎﺣﻘﺔ ﺍﳌﺎﺣﻘﺔ ﲢﻴﻖ ﺑﺎﳌﺴﻠﻤﲔ ،ﻭﻣﺎ ﻋﻠﻢ ﺃﻭﻟﺌﻚ
ﺍﳌﺆﺭﺧﻮﻥ ﺃﻥ ﺍﻟﻌﻨﺎﻳﺔ ﺍﻹﳍﻴﺔ ﺑﺎﳌﺮﺻﺎﺩ ،ﻭﺃﻥ ﺍﷲ ﺗﻌﺎﱃ ﻧﺎﺻﺮ ﻋﺒﺎﺩﻩ ﺍﳌﺘﻘﲔ ﺍﻟﺬﻳﻦ
ﻳﻘﻮﺩﻫﻢ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﷲ ﺻﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ.ﻭﻟﻘﺪ ﻣﺮ ﻋﻠﻴﻨﺎ ﻣﺎ ﺫﻫﺐ ﺇﻟﻴﻪ ﺃﺣﺪ ﻛﺒﺎﺭ
ﺍﻟﻼﻫﻮﺗﻴﲔ ﺍﳌﺴﻴﺤﻴﲔ ﺣﻴﺚ ﺃﺗﻰ ﺑﻔﻬﻢ ﺟﺪﻳﺪ ﺣﻴﺚ ﻗﺎﻝ ﺇﻥ ﺍﻟﻌﻨﺎﻳﺔ ﺍﻹﳍﻴﺔ ﻫﻲ ﺍﻟﱵ
ﺍﺧﺘﺎﺭﺕ ﳏﻤﺪﹰﺍ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺼﻼﺓ ﻭﺍﻟﺴﻼﻡ ﻟﻴﻜﻮﻥ ﺭﺳﻮ ﹰﻻ ﻟﻠﺒﺸﺮ ،ﻭﺃﻥ ﺍﻟﻜﺘﺐ ﺍﳌﻘﺪﺳﺔ ﻋﻨﺪ
ﺃﻫﻞ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﺍﻷﻭﻝ ﻣﻦ ﻳﻬﻮﺩ ﻭﻣﻦ ﻧﺼﺎﺭﻯ ﻗﺪ ﺑﺸﺮﺕ ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ ﺑﻨﱯ ﻫﻮ ﳏﻤﺪ ﻋﻠﻴﻪ
ﺍﻟﺼﻼﺓ ﻭﺍﻟﺴﻼﻡ .ﺇﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﻔﺴﲑ ﺍﳌﺘﻤﻴﺰ ﺍﻟﺬﻱ ﺫﻫﺐ ﺇﻟﻴﻪ ﺟﻮﺭﺝ ﺑﻮﺵ ﺍﳉﺪ ﳍﻮ ﻗﻮﻝ
ﺟﺪﻳﺮ ﺑﺎﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﻭﺍﻟﺘﺄﻣﻞ ﻭﺍﻟﺘﻘﺼﻲ ،ﻭﻫﻮ ﺟﺪﻳﺮ ﺑﺄﻥ ﻳﻔﺘﺢ ﺁﻓﺎﻗﹰﺎ ﺟﺪﻳﺪﺓ ﺃﻣﺎﻡ ﺍﻟﺪﻋﻮﺓ
ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺑﲔ ﺍﻟﻐﺮﺑﻴﲔ ،ﻛﻤﺎ ﺃﻧﻪ ﺟﺪﻳﺮ ﺑﺄﻥ ﻳﻔﺘﺢ ﻋﻼﻗﺔ ﺟﺪﻳﺪﺓ ﺑﲔ ﺃﻫﻞ ﺍﻷﺩﻳﺎﻥ
ﺧﺎﺻﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﺼﻞ ﺑﻘﻀﻴﺔ ﺣﻮﺍﺭ ﺍﻷﺩﻳﺎﻥ.
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ﻭﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﺍﻟﻜﺮﱘ ﻳﺼﻮﺭ ﺣﺎﻟﺔ ﺍﳌﺴﻠﻤﲔ ﰲ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﻠﺤﻈﺎﺕ ﺍﳊﺮﺟﺔ ﻳﺼﻮﺭ ﰲ ﺫﺍﺕ
ﺍﻟﻮﻗﺖ ﻣﻮﻗﻒ ﺍﻟﻨﱯ ﺻﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﻣﻌﻬﻢ؛ ﻓﻬﻮ ﻳﻌﻴﺶ ﻣﻌﻬﻢ ﺃﺣﻮﺍﳍﻢ ﻛﻠﻬﺎ
ﺑﺪﻭﻥ ﲤﻴﺰ؛ ﻓﻬﻮ ﰲ ﻣﻘﺪﻣﺘﻬﻢ ،ﻭﻫﻮ ﻳﺘﻌﺮﺽ ﻟﺬﺍﺕ ﺍﻷﺧﻄﺎﺭ ﺍﻟﱵ ﻳﺘﻌﺮﺿﻮﻥ ﳍﺎ.
ﻭﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﻳﻘﺪﻡ ﺍﻟﻨﱯ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺼﻼﺓ ﻭﺍﻟﺴﻼﻡ ﺑﻮﺻﻔﻪ ﺍﻟﻘﺪﻭﺓ ﻭﺍﳌﺜﺎﻝ ﻭﺍﻟﻨﻤﻮﺫﺝ ﺍﻟﺬﻱ
36

ﺃﺷﺮﻧﺎ ﰲ ﺍﳍﺎﻣﺸﲔ ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﲔ ﺇﱃ ﺁﺭﺍﺀ ﺍﳌﺴﺘﺸﺮﻕ ﺟﻮﺭﺝ ﺑﻮﺵ ﺍﳉﺪ.
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ﻳﻨﺒﻐﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﺃﻥ ﻳﺴﲑﻭﺍ ﻋﻠﻰ ﻫﺪﺍﻩ ﻭﱃ ﺠﻪ ﺍﻟﺴﺪﻳﺪ ،ﻭﺣﻴﻨﻤﺎ ﺗﺄﰐ ﺍﻷﻭﺍﻣﺮ
ﺍﻟﺮﺑﺎﻧﻴﺔ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻨﱯ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺼﻼﺓ ﻭﺍﻟﺴﻼﻡ ﻳﻜﻮﻥ ﰲ ﺍﳌﻘﺪﻣﺔ ﻣﻦ ﻧﺎﺣﻴﺔ ﺍﻻﻟﺘﺰﺍﻡ ﻭﺍﻟﺘﻄﺒﻴﻖ
ﻭﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬ .ﻟﻘﺪ ﺟﺎﺀ ﺍﻷﻣﺮ ﺍﻟﻘﺮﺁﱐ ﺑﺘﺤﻘﻴﻖ ﺍﻟﻌﻔﺎﻑ ﰲ ﺍﺘﻤﻊ ﺍﳌﺴﻠﻢ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺍﻟﺘﺮﺑﻴﺔ
ﺍﻟﺮﺷﻴﺪﺓ ﺍﻟﺴﺪﻳﺪﺓ ،ﻭﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺍﻟﺰﻱ ﺍﻟﺸﺮﻋﻲ ﺍﶈﺘﺸﻢ ﺍﳌﻬﺬﹼﺏ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺪﻝ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺩﺏ
ﺍﻟﺮﻓﻴﻊ ،ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﺠﺎﻳﺎ ﺍﻟﻔﺎﺿﻠﺔ ﺍﻟﱵ ﻳﺘﺤﻠﹼﻰ ﺎ ﳎﺘﻤﻊ ﺍﳌﺴﻠﻤﲔ ﺭﺟﺎ ﹰﻻ ﻭﻧﺴﺎﺀً ،ﻛﺒﺎﺭﹰﺍ
ﻭﺻﻐﺎﺭﹰﺍ .ﻭﻋﻨﺪﻣﺎ ﺃﻣﺮ ﺍﷲ ﺗﻌﺎﱃ ﻧﺒﻴﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺼﻼﺓ ﻭﺍﻟﺴﻼﻡ ﺑﺘﺒﻠﻴﻎ ﺃﻣﺮ ﺍﻟﺰﻱ ﺍﻟﺸﺮﻋﻲ
ﻟﻠﻤﺆﻣﻨﲔ ﺃﻣﺮﻩ ﺑﺄﻥ ﻳﺒﺪﺃ ﺑﺘﺒﻠﻴﻎ ﺃﺯﻭﺍﺟﻪ ﻭﺑﻨﺎﺗﻪ ﻭﻧﺴﺎﺀ ﺍﳌﺴﻠﻤﲔ ﺍﻷﻣﺮ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺪﻝ ﺩﻻﻟﺔ
ﻗﺎﻃﻌﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺍﻷﻭﺍﻣﺮ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﺍﻟﺮﺑﺎﻧﻴﺔ ﺗﻔﺮﺽ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺮﺳﻮﻝ ﺍﻟﻜﺮﱘ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺼﻼﺓ
ﻭﺍﻟﺴﻼﻡ ﻭﻋﻠﻰ ﺃﻫﻠﻪ ﻭﻗﺮﺍﺑﺎﺗﻪ ﰲ ﺍﳌﻘﺎﻡ ﺍﻷﻭﻝ .ﺇﻥ ﺍﻟﺪﻋﺎﺓ ﺍﳊﻘﻴﻘﻴﲔ ،ﻭﺍﳌﺼﻠﺤﲔ
ﺍﻟﺼﺎﺩﻗﲔ ﻳﺄﺧﺬﻭﻥ ﺃﻧﻔﺴﻬﻢ ﺑﻌﺰﺋﻢ ﺍﻷﻣﻮﺭ ﻭﻋﻈﺎﺋﻤﻬﺎ ،ﻭﻻ ﻳﺘﺴﺎﻫﻠﻮﻥ ﰲ ﺗﻮﺟﻴﻪ ﺃﻫﻠﻬﻢ
ﻭﻗﺮﺍﺑﺎﻢ ،ﺑﻞ ﺇﻢ ﻳﻌﺎﻗﺒﻮﻢ ﺑﺼﻮﺭﺓ ﺻﺎﺭﻣﺔ ﺇﺫﺍ ﳌﺴﻮﺍ ﻣﻨﻬﻢ ﻣﻘﺎﺭﻓﺔ ﺫﻧﺐ ﻣﻦ
ﺍﻟﺬﻧﻮﺏ ،ﻭﻫﺬﺍ ﻣﺎ ﻗﺎﻡ ﺑﻪ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﷲ ﺻﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺭﻓﺾ ﺷﻔﺎﻋﺔ ﺃﺳﺎﻣﺔ
ﺑﻦ ﺯﻳﺪ ﰲ ﺍﳌﺮﺃﺓ ﺍﳌﺨﺰﻭﻣﻴﺔ ﺍﻟﱵ ﺳﺮﻗﺖ ،ﻭﺣﺬﹼﺭ ﻣﻦ ﺧﻄﻮﺭﺓ ﻣﺜﻞ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺸﻔﺎﻋﺔ ﺍﻟﱵ
ﺗﺮﻳﺪ ﺭﻓﻊ ﺍﳊﺪﻭﺩ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﻌﻘﻮﺑﺎﺕ ﺍﻟﺮﺑﺎﻧﻴﺔ ﻋﻦ ﺍﻷﺷﺮﺍﻑ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﻮﻡ ،ﻭﺗﻄﺒﻖ
ﺍﳊﺪﻭﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻀﻌﻔﺎﺀ ﻭﺍﳌﺴﺎﻛﲔ ﻣﻦ ﺍﻷﻣﺔ ،ﻭﺑﻴﻦ ﻟﻠﻨﺎﺱ ﺃﻥ ﻣﺜﻞ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺴﻠﻮﻙ ﻫﻮ
ﺍﻟﺬﻱ ﺃﺩﻯ ﺇﱃ ﻫﻼﻙ ﺍﻷﻣﻢ ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻛﺎﻧﻮﺍ ﺇﺫﺍ ﺳﺮﻕ ﻓﻴﻬﻢ ﺍﻟﺸﺮﻳﻒ ﺗﺮﻛﻮﻩ،
ﻭﺇﺫﺍ ﺳﺮﻕ ﻓﻴﻬﻢ ﺍﻟﻀﻌﻴﻒ ﺃﻗﺎﻣﻮﺍ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﳊﺪ .ﰒ ﳝﻀﻲ ﺍﻟﺮﺳﻮﻝ ﺍﻟﻜﺮﱘ ﺇﱃ ﺎﻳﺔ ﺍﻟﺸﻮﻁ
ﰲ ﻫﺬﻩ ﺍﳌﻮﻋﻈﺔ ﺍﻟﺒﻠﻴﻐﺔ ﺣﻴﺚ ﻳﻘﻮﻝ ) :ﻭﺍﷲ ﻟﻮ ﺃ ﹼﻥ ﻓﺎﻃﻤﺔ ﺑﻨﺖ ﳏﻤﺪ ﺳﺮﻗﺖ ﻟﻘﻄﻌﺖ
ﻳﺪﻫﺎ(.
37
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ﻟﻘﺪ ﻗﺪﻡ ﻟﻨﺎ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﺍﻟﻜﺮﱘ ﺻﻮﺭﺓ ﺍﻟﻨﱯ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺼﻼﺓ ﻭﺍﻟﺴﻼﻡ ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﻣﺘﻜﺎﻣﻠﺔ
ﻭﻭﺍﺿﺤﺔ ﻭﺑﻴﻨﺔ ﻻ ﻟﺒﺲ ﻓﻴﻬﺎ ﻭﻻ ﻏﻤﻮﺽ ،ﻭﻫﺬﺍ ﺃﻣﺮ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﻟﻌﺪﺓ ﺃﺳﺒﺎﺏ:
ﺃﻭﳍﺎ :ﺃﻥ ﺍﷲ ﺗﻌﺎﱃ ﻫﻮ ﺍﻟﻌﻠﻴﻢ ﺍﳋﺒﲑ ﺑﻌﺒﺎﺩﻩ ،ﻭﻫﻮ ﺍﻟﺬﻱ ﺧﻠﻘﻬﻢ ﻭﺑﺮﺃﻫﻢ ،ﻭﻫﻮ
ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻌﻠﻢ ﺳﺮﻫﻢ ﻭﳒﻮﺍﻫﻢ ﻭﺟﻬﺮﻫﻢ ،ﻭﻫﻮ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻜﺸﻒ ﺧﻔﺎﻳﺎ ﻗﻠﻮﻢ ﻭﻧﻔﻮﺳﻬﻢ
ﻭﻃﻮﺍﻳﺎﻫﺎ ،ﻭﻣﻦ ﰒ ﻓﻬﻮ ﺍﻟﻘﺎﺩﺭ ﻋﻠﻰ ﺗﺸﺨﻴﺺ ﻛﻞ ﺷﺊ ﰲ ﻧﻔﻮﺱ ﻋﺒﺎﺩﻩ .ﻭﺣﻴﻨﻤﺎ ﺗﺄﰐ
ﺍﻟﺼﻮﺭﺓ ﺭﺑﺎﻧﻴﺔ ﰲ ﺇﻋﺪﺍﺩﻫﺎ ﻭﻭﺿﻌﻬﺎ ﻭﲡﻬﻴﺰﻫﺎ ﻓﻬﻲ ﺗﻜﻮﻥ ﻣﻮﺍﻓﻘﺔ ﻟﻠﺤﻘﻴﻘﺔ ﺍﳌﻄﻠﻘﺔ
ﺍﻟﻜﺎﻣﻠﺔ.
ﻭﺛﺎﻧﻴﻬﺎ :ﺃﻥ ﺍﷲ ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ ﻭﺗﻌﺎﱃ ﻗﺪﺭ ﻟﻠﺮﺳﻮﻝ ﺍﻟﻜﺮﱘ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺼﻼﺓ ﻭﺍﻟﺴﻼﻡ ﺃﻥ
ﻳﻜﻮﻥ ﻗﺪﻭﺓ ﻭﳕﻮﺫﺟﹰﺎ ﻭﻣﺜﺎ ﹰﻻ ﻣﻨﺼﻮﺑﹰﺎ ﻟﻠﺒﺸﺮﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﻃﻮﻝ ﺗﺎﺭﳜﻬﺎ ﺍﻟﻄﻮﻳﻞ ،ﻓﻬﻮ
ﺍﻟﻘﺪﻭﺓ ،ﻭﻫﻮ ﳕﻮﺫﺝ ﺍﻟﻜﻤﺎﻝ ﺍﻟﺒﺸﺮﻱ ،ﻭﻫﻮ ﺍﻟﺬﻱ ﺃﻳﺪﻩ ﺍﷲ ﺗﻌﺎﱃ ﺑﺎﳌﻌﺠﺰﺍﺕ ،ﻭﻫﻮ
ﺍﻟﺬﻱ ﺃﺧﺮﺝ ﺳﺨﻴﻤﺔ ﻧﻔﺴﻪ ،ﻭﻏﺴﻞ ﻗﻠﺒﻪ ،ﻭﺷﺮﺡ ﺻﺪﺭﻩ ،ﻭﺭﻓﻊ ﺫﻛﺮﻩ ،ﻭﻭﺿﻊ
ﻭﺯﺭﻩ .ﻭﻛﻞ ﺫﻟﻚ ﻛﺎﻥ ﻣﻦ ﺑﺎﺏ ﺍﻟﺘﻬﻴﺌﺔ ﻭﺍﻹﻋﺪﺍﺩ ﳍﺬﻩ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﺍﻟﻔﺬﹼﺓ ﺍﻟﻌﻈﻴﻤﺔ ﻟﻜﻲ
ﺗﻘﻮﻡ ﺑﻮﺍﺟﺒﻬﺎ ﺍﻟﻜﺒﲑ ﰲ ﻣﺴﲑﺓ ﺍﳊﻴﺎﺓ ﺍﻟﺒﺸﺮﻳﺔ .ﺇﻥ ﻣﺜﻞ ﺍﻟﺪﻭﺭ ﺍﻟﻜﺒﲑ ﺍﻟﺬﻱ ﺃﻟﻘﺎﻩ ﺍﷲ
ﺗﻌﺎﱃ ﻋﻠﻰ ﻋﺎﺗﻖ ﺭﺳﻮﻟﻪ ﺻﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﳛﺘﺎﺝ ﺇﱃ ﻛﺜﲑ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻬﻴﺌﺔ ﻭﺍﻟﺘﺄﻫﻴﻞ
ﺍﻟﻌﻘﻠﻲ ﻭﺍﻟﻨﻔﺴﻲ ﻭﺍﻟﺮﻭﺣﻲ ﻭﺍﻟﻘﻠﱯ ،ﻭﻫﺬﺍ ﻫﻮ ﺑﺎﻟﺬﺍﺕ ﻣﺎ ﻓﻌﻠﻪ ﺍﷲ ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ ﻭﺗﻌﺎﱃ
ﺑﺮﺳﻮﻝ ﺍﷲ ﺻﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ.
ﻭﺛﺎﻟﺜﻬﺎ :ﺃﻥ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﺍﳌﺜﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻨﻤﻮﺫﺟﻴﺔ ﺍﻟﻘﺎﺋﺪﺓ ﻭﺍﳌﻮﺟﻬﺔ ﻭﺍﳌﺮﺷﺪﺓ ﻟﻠﺒﺸﺮ ﻳﻨﺒﻐﻲ
ﺃﻥ ﺗﻜﻮﻥ ﻭﺍﺿﺤﺔ ﻭﺑﻴﻨﺔ ﻭﻣﻜﺸﻮﻓﺔ ﻟﻠﻨﺎﺱ .ﻭﺍﷲ ﺗﻌﺎﱃ ﻗ ﺪ ﳊﻴﺎﺓ ﺭﺳﻮﻟﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺼﻼﺓ
ﻭﺍﻟﺴﻼﻡ ﺃﻥ ﺗﻜﻮﻥ ﺣﻴﺎﺓ ﻭﺍﺿﺤﺔ ﻟﻠﻨﺎﺱ ﻻ ﻟﺒﺲ ﻓﻴﻬﺎ ﻭﻻ ﻏﻤﻮﺽ .ﻭﺍﻟﻨﺎﺱ ﻳﻌﺮﻓﻮﻥ
ﺍﻟﻜﺜﲑﻳﻦ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﺎﺩﺓ ﻭﺍﻟﺰﻋﻤﺎﺀ ﻭﺍﳌﺼﻠﺤﲔ ،ﻭﻻ ﻳﻌﺮﻓﻮﻥ ﺍﻟﻜﺜﲑ ﻋﻦ ﺣﻴﺎﺓ ﻫﺆﻻﺀ ،ﻭﺭﲟﺎ
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ﻋﺮﻓﻮﺍ ﻋﻨﻬﻢ ﺍﻟﺸﺄﻥ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻟﺒﻴﻦ ﺍﳌﻜﺸﻮﻑ ،ﻭﻟﻜﻨﻬﻢ ﳚﻬﻠﻮﻥ ﻋﻨﻬﻢ ﺍﻷﻣﻮﺭ ﺍﳋﺎﺻﺔ ﺍﻟﱵ
ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺄﺳﺮﻫﻢ ،ﻭﲟﺎ ﻳﺘﺼﻞ ﺑﺎﻟﺸﺆﻭﻥ ﺍﶈﺠﻮﺑﺔ ﻋﻦ ﺍﻟﻨﺎﺱ .ﻭﺭﲟﺎ ﻇﻬﺮ ﻛﺜﲑ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﺎﺩﺓ
ﲝﺎﻟﺔ ﺃﻣﺎﻡ ﺃﺗﺒﺎﻋﻬﻢ ،ﻭﻳﻜﻮﻧﻮﻥ ﻋﻠﻰ ﺣﺎﻟﺔ ﺃﺧﺮﻯ ﺇﺫﺍ ﺧﻠﻮﺍ ﺇﱃ ﺃﻧﻔﺴﻬﻢ .ﻭﻣﻦ ﻫﻨﺎ ﻓﺈﻥ
ﺍﻟﻘﺎﺋﺪ ﺍﳌﺼﻠﺢ ﻳﻨﺒﻐﻲ ﺃﻥ ﺗﻜﻮﻥ ﺣﻴﺎﺗﻪ ﻣﻜﺸﻮﻓﺔ ﺃﻣﺎﻡ ﺍﳉﻤﻴﻊ ،ﻭﻫﺬﺍ ﻳﻌﲏ ﺃﻥ ﺗﻜﻮﻥ
ﺣﻴﺎﺗﻪ ﺳﻠﻴﻤﺔ ﻣﻦ ﻛﻞ ﺷﺎﺋﺒﺔ ،ﻭﻣﻦ ﻛﻞ ﻣﻨﻘﺼﺔ ،ﻭﻣﻦ ﻛﻞ ﻋﻴﺐ .ﻭﻛﺎﻥ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﷲ
ﺻﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﳕﻮﺫﺝ ﺍﳌﺜﺎﻝ ﺍﻟﻜﺎﻣﻞ ﰲ ﻛﻞ ﻣﻨﺎﺣﻲ ﺣﻴﺎﺗﻪ ﺍﳋﺎﺻﺔ ﻭﺍﻟﻌﺎﻣﺔ.
ﻭﺍﺗﺴﻘﺖ ﺣﻴﺎﺗﻪ ﺻﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﺒﻌﺜﺔ ﻭﺑﻌﺪﻫﺎ؛ ﻓﻜﺎﻥ ﻣﺜﺎﻝ ﺍﻷﺩﺏ ﺍﻟﺮﻓﻴﻊ،
ﻭﺍﻷﺧﻼﻕ ﺍﻟﻜﺮﳝﺔ ،ﻭﺍﻟﺴﺠﺎﻳﺎ ﺍﻟﻔﺎﺿﻠﺔ ﺍﻟﱵ ﺭﺑﺎﻩ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺭﺑﻪ ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ ﻭﺗﻌﺎﱃ .ﻭﻫﺬﺍ ﻛﻠﻪ
ﻣﺄﺧﻮﺫ ﻣﻦ ﻗﻮﻟﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺼﻼﺓ ﻭﺍﻟﺴﻼﻡ ):ﺃﺩﺑﲏ ﺭﰊ ﻓﺄﺣﺴﻦ ﺗﺄﺩﻳﱯ(  .ﻭﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﺄﺩﻳﺐ
ﻳﺸﻤﻞ ﺍﻟﺘﺰﻛﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﺮﺑﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻮﺟﻴﻪ ﻭﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻭﺍﻟﺘﺜﻘﻴﻒ ﻭﺍﻟﺘﻬﺬﻳﺐ ﻭﺍﻟﺘﺰﻭﻳﺪ ﲜﻤﻴﻊ ﺍﳋﻼﻝ
ﺍﳊﻤﻴﺪﺓ ﺍﻟﱵ ﻳﻨﺒﻐﻲ ﺃﻥ ﺗﻜﻮﻥ ﰲ ﺍﻟﺸﺨﺺ ﺍﻟﻘﺎﺋﺪ ،ﻭﺭﺳﻮﻝ ﺍﷲ ﺻﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ
ﻫﻮ ﺍﻟﻘﺎﺋﺪ ﺇﱃ ﻛﻞ ﺧﲑ ،ﻭﻫﻮ ﺍﳌﺮﺷﺪ ﺇﱃ ﻛﻞ ﻓﻀﻴﻠﺔ ،ﻭﻫﻮ ﺍﳌﻮﺟﻪ ﺇﱃ ﻛﻞ ﻣﻨﻘﺒﺔ ﻣﻦ
ﻣﻨﺎﻗﺐ ﺍﳋﲑ ﻭﺍﻟﺮﺷﺎﺩ ﻭﺍﻟﺴﺪﺍﺩ .ﻟﻘﺪ ﻣ ﺮ ﻋﻠﻴﻨﺎ ﺍﳊﺪﻳﺚ ﻋﻦ ﺗﺰﻛﻴﺔ ﺍﷲ ﺗﻌﺎﱃ ﻟﺮﺳﻮﻟﻪ
ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺼﻼﺓ ﻭﺍﻟﺴﻼﻡ ﰲ ﻛﻞ ﻧﺎﺣﻴﺔ ﻣﻦ ﻧﻮﺍﺣﻲ ﺷﺨﺼﻴﻨﻪ؛ ﻓﻠﻖ ﺯﻛﹼﻰ ﻓﻴﻪ ﺃﺧﻼﻗﻪ،
ﻭﺯﻛﹼﻰ ﻓﻴﻪ ﻓﺆﺍﺩﻩ ،ﻭﺯﻛﹼﻰ ﻣﻨﻄﻘﻪ ،ﻭﺯﻛﹼﻰ ﺑﺼﺮﻩ .ﻭﻧﻌﻠﻢ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺫﻟﻚ ﺃﻥ ﺍﻟﻨﱯ ﻋﻠﻴﻪ
ﺍﻟﺼﻼﺓ ﻭﺍﻟﺴﻼﻡ ﻗﺪ ﺗﻜﺎﻣﻠﺖ ﻓﻴﻪ ﺟﻮﺍﻧﺐ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﺍﻟﻔﺬﺓ ﺑﻜﻞ ﺃﺑﻌﺎﺩﻫﺎ ﺍﻟﻌﻘﻠﻴﺔ
38

38

ﺍﻧﻈﺮ ﻋﺒﺪﺍﻟﺮﺅﻭﻑ ﺍﳌﻨﺎﻭﻱ ،ﻓﻴﺾ ﺍﻟﻘﺪﻳﺮ ﺷﺮﺡ ﺍﳉﺎﻣﻊ ﺍﻟﺼﻐﲑ ،ﺍﳌﻜﺘﺒﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ ﺍﻟﻜﱪﻯ،
ﻣﺼﺮ١٣٥٦ ،ﻫـ ،ﺍﻟﻄﺒﻌﺔ ﺍﻷﻭﱃ ،ﺝ ،١ﺹ  .٢٢٥ﻭﺣﺪﻳﺚ )ﺃﺩﺑﲏ ﺭﰊ ﻓﺄﺣﺴﻦ ﺗﺄﺩﻳﱯ(
ﺇﺳﻨﺎﺩﻩ ﺿﻌﻴﻒ ﻛﻤﺎ ﻗﺎﻝ ﺍﳌﻨﺎﻭﻱ ﻭﺍﻟﺴﺨﺎﻭﻱ ،ﻭﺣﻜﻢ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﺑﻦ ﺣﺠﺮ ﺑﺄﻧﻪ ﻏﺮﻳﺐ ،ﻭﻗﺎﻝ
ﺍﺑﻦ ﺗﻴﻤﻴﺔ :ﻻ ﻳﻌﺮﻑ ﻟﻪ ﺇﺳﻨﺎﺩ ﺛﺎﺑﺖ.
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ﻭﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺔ ﻭﺍﻟﻘﻠﺒﻴﺔ ﻭﺍﻟﺮﻭﺣﻴﺔ ﻭﺍﻟﺸﻌﻮﺭﻳﺔ ﻭﺍﻟﺒﺪﻧﻴﺔ .ﻛﺎﻥ ﻣﺘﻔﺮﺩﹰﺍ ﰲ ﻛﺎ ﻧﺎﺣﻴﺔ؛ ﺇﺫﺍ ﺫﻛﺮ
ﺍﻟﻨﺎﺱ ﺍﻟﺸﺠﺎﻋﺔ ﻓﻬﻮ ﺃﻭﻟﻪ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻓﻴﻬﺎ؛ ﻓﻬﺎ ﻫﻢ ﺃﻫﻞ ﺍﳌﺪﻳﻨﺔ ﻳﺴﻤﻌﻮﻥ ﺻﻮﺗﹰﺎ ﻏﺮﻳﺒﹰﺎ
ﳜﻴﻔﻬﻢ ،ﻭﻻ ﻳﻌﺮﻓﻮﻥ ﻣﺼﺪﺭﻩ ،ﻭﻳﻬﺮﻉ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻧﺎﺣﻴﺔ ﺍﻟﺼﻮﺕ ،ﻭﻳﻔﺎﺟﺌﻮﻥ ﺑﺎﻟﺮﺳﻮﻝ
ﺍﻟﻜﺮﱘ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺼﻼﺓ ﻭﺍﻟﺴﻼﻡ ﻭﻫﻮ ﻋﺎﺋﺪ ﻣﻦ ﻧﺎﺣﻴﺔ ﻣﺼﺪﺭ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﺼﻮﺕ ،ﻭﻳﻘﻮﻝ ﳍﻢ
ﺑﻜﻞ ﻫﺪﻭﺀ ﻭﺳﻜﻴﻨﺔ ﻭﻃﻤﺄﻧﻴﻨﺔ) :ﻟﻦ ﺗﺮﺍﻋﻮﺍ(  .ﺇﻥ ﻣﺜﻞ ﻫﺬﺍ ﺍﳌﺜﺎﻝ ﺍﻟﻮﺍﺿﺢ ﻣﻦ ﺣﻴﺎﺓ
ﺭﺳﻮﻝ ﺍﷲ ﺻﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﻳﺪﻝ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺼﻮﺭﺓ ﺍﳌﺜﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺘﻴﺲ ﻳﻨﺒﻐﻲ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ
ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﻘﺎﺋﺪ ﻭﺍﻟﺰﻋﻴﻢ ﻭﺍﻹﻣﺎﻡ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺘﻮﱃ ﻣﻘﺎﻟﻴﺪ ﺍﻷﻣﻮﺭ ﰲ ﺍﻷﻣﺔ؛ ﺇﻧﻪ ﻳﺘﻮﺟﺐ ﻋﻠﻴﻪ
ﺃﻥ ﳛﻮﻁ ﺍﻷﻣﺔ ﺑﺎﻟﺮﻋﺎﻳﺔ ،ﻋﻠﻴﻪ ﺃﻥ ﻳﺒﺬﻝ ﺃﻗﺼﻰ ﻣﺎ ﻳﺴﺘﻄﻴﻌﻪ ﻣﻦ ﺟﻬﺪ ﰲ ﺳﺒﻴﻞ ﺭﻋﺎﻳﺔ
ﺍﻷﻣﺔ ﻭﺍﻟﺴﻬﺮ ﻋﻠﻰ ﲪﺎﻳﺘﻬﺎ ،ﻭﻳﻜﻮﻥ ﺫﻟﻚ ﺑﺎﻟﺘﻄﺒﻴﻖ ﺍﻟﻌﻤﻠﻲ ،ﻭﻫﺬﺍ ﻣﺎ ﻓﻌﻠﻪ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﷲ
ﺻﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﺍﻟﻘﺪﻭﺓ ﻭﺍﻷﺳﻮﺓ ﻭﺍﻟﻨﻤﻮﺫﺝ ﺍﻟﺬﻱ ﳚﺐ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺪﻋﺎﺓ ﻭﺍﻷﺋﻤﺔ ﺃﻥ
ﳛﺘﺬﻭﺍ ﺑﻪ ،ﻭﺃﻳﺴﲑﻭﺍ ﻋﻠﻰ ﻣﻨﻬﺎﺟﻪ ﺍﻟﻘﻮﱘ.
39

ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﺍﻟﻜﺮﱘ ﻭﺣﻴﺎﺓ ﺍﻟﻨﱯ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺼﻼﺓ ﻭﺍﻟﺴﻼﻡ ﲟﻜﺔ:
ﻟﻘﺪ ﺑﺪﺃﺕ ﺍﻟﺪﻋﻮﺓ ﺍﻟﻨﺒﻮﻳﺔ ﺒﻮﻁ ﺟﱪﻳﻞ ﻷﻭﻝ ﻣﺮﺓ ﻋﻠﻰ ﳏﻤﺪ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺼﻼﺓ
ﻭﺍﻟﺴﻼﻡ ﺑﻐﺎﺭ ﺣﺮﺍﺀ ،ﻭﺑﱰﻭﻝ ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ) :ﺍﻗﺮﺃ ﺑﺎﺳﻢ ﺭﺑﻚ ﺍﻟﺬﻱ ﺧﻠﻖ( ﺑﺪﺍﺕ
ﺣﺮﻛﺔ ﺍﻟﺮﺳﺎﻟﺔ ﺍﻟﺴﻤﺎﻭﻳﺔ ،ﻭﺑﺪﺃ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﺍﳉﺪﻳﺪ ﺍﻟﺬﻱ ﺃﺧﺮﺝ ﺍﻟﺒﺸﺮﻳﺔ ﻣﻦ ﺣﺎﻟﺔ ﺇﱃ
ﺣﺎﻟﺔ ،ﻭﻣﻦ ﻋﻬﺪ ﺇﱃ ﻋﻬﺪ ،ﻭﻣﻦ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺇﱃ ﺗﺎﺭﻳﺦ .ﻟﻘﺪ ﺑﺪﺃﺕ ﺍﻟﺪﻋﻮﺓ ﻣﺮﺣﻠﻴﺔ ﺑﺈﻧﺬﺍﺭ
ﺍﻷﻗﺮﺑﲔ ﻣﻦ ﻋﺸﲑﺓ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﷲ ﺻﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﻛﻤﺎ ﻗﺎﻝ ﺗﻌﺎﱃ ﰲ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﺍﻟﻜﺮﱘ
40

39

40

ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﻳﺰﻳﺪ ﺍﻟﻘﺰﻭﻳﲏ ﺃﺑﻮﻋﺒﺪﺍﷲ ،ﺳﻨﻦ ﺍﺑﻦ ﻣﺎﺟﺔ ،ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻔﻜﺮ ،ﺑﲑﻭﺕ ،ﲢﻘﻴﻖ ﳏﻤﺪ ﻓﺆﺍﺩ
ﻋﺒﺪﺍﻟﺒﺎﻗﻲ ،ﺑﺪﻭﻥ ﺗﺎﺭﻳﺦ ،ﺝ ،٢ﺹ .٩٢٦
ﺳﻮﺭﺓ ﺍﻟﻌﻠﻖ ،ﺭﻗﻢ ﺍﻵﻳﺔ.١
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ﺻﻔﺎﺕ ﺍﻟﻨﱯ ﺻﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﻭﺃﺧﻼﻗﻪ ﻭﺣﻴﺎﺗﻪ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﺍﻟﻜﺮﱘ

ﳐﺎﻃﺒﹰﺎ ﻧﺒﻴﻪ ﳏﻤﺪﹰﺍ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺼﻼﺓ ﻭﺍﻟﺴﻼﻡ) :ﻭﺃﻧﺬﺭ ﻋﺸﲑﺗﻚ ﺍﻷﻗﺮﺑﲔ(  ،ﻭﻫﺬﺍ ﺍﻷﻣﺮ
ﻳﺪﻝ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﺮﺣﻠﻴﺔ ،ﻭﻳﺪﻝ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻮﺍﻗﻌﻴﺔ ،ﻭﻳﺪﻝ ﻋﻠﻰ ﻧﻈﺮﺓ ﺍﻹﺳﻼﻡ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﻟﻠﺤﻴﺎﺓ.
ﻭﻫﺬﻩ ﺍﳌﺮﺣﻠﻴﺔ ﺗﺄﺧﺬ ﰲ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﻫﺎ ﺃﻥ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺮﺳﺎﻟﺔ ﻋﺎﳌﻴﺔ ﰲ ﻃﺒﻴﻌﺘﻬﺎ ،ﻭﰲ ﺃﻫﺪﺍﻓﻬﺎ
ﻭﻏﺎﻳﺎﺎ؛ ﺇﺎ ﺍﻟﺮﺳﺎﻟﺔ ﺍﻟﱵ ﳜﺎﻃﺐ ﻛﺘﺎﺎ ﺍﻟﻨﱯ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺼﻼﺓ ﻭﺍﻟﺴﻼﻡ ﺑﺄﻧﻪ ﺭﲪﺔ ﻟﻠﻌﺎﳌﲔ
ﻭﺫﻟﻚ ﰲ ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ) :ﻭﻣﺎ ﺃﺭﺳﻠﻨﺎﻙ ﺇﻻ ﺭﲪﺔ ﻟﻠﻌﺎﳌﲔ(  ،ﻭﳚﻠﹼﻰ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﺘﻮﺟﻪ ﺍﻟﻌﺎﳌﻲ
ﺃﻳﻀﹰﺎ ﰲ ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ ) :ﺇﻥ ﻫﻮ ﺇﻻ ﺫﻛﺮ ﻟﻠﻌﺎﳌﲔ(  .ﻭﻫﺎ ﻫﻮ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﺍﻟﻜﺮﱘ ﳜﺎﻃﺐ
ﺍﻟﺮﺳﻮﻝ ﺍﻟﻜﺮﱘ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺼﻼﺓ ﻭﺍﻟﺴﻼﻡ ﺑﻘﻮﻝ ﺍﷲ ﺗﺒﺎﺭﻙ ﻭﺗﻌﺎﱃ ) :ﻓﺎﺻﺪﻉ ﲟﺎ ﺗﺆﻣﺮ
ﻭﺃﻋﺮﺽ ﻋﻦ ﺍﳌﺸﺮﻛﲔ(  .ﻟﻘﺪ ﻭﺻﻒ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﺍﻟﻜﺮﱘ ﻃﺮﻕ ﺍﳍﺰﺀ ﻭﺍﻟﺴﺨﺮﻳﺔ ﺍﻟﱵ
ﺳﻠﻜﻬﺎ ﺍﳌﺸﺮﻛﻮﻥ ﲡﺎﻩ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﷲ ﺻﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﻭﲡﺎﻩ ﺃﺻﺤﺎﺑﻪ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﺼﺒﺔ
ﺍﳌﺆﻣﻨﺔ ،ﻭﺧﺎﻃﺐ ﺍﷲ ﺗﻌﺎﱃ ﺭﺳﻮﻟﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺼﻼﺓ ﻭﺍﻟﺴﻼﻡ ﺑﻘﻮﻟﻪ) :ﺇﻧﺎ ﻛﻔﻴﻨﺎﻙ
ﺍﳌﺴﺘﻬﺰﺋﲔ(  .ﻭﻛﺎﻥ ﺍﻟﻨﱯ ﺻﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﺍﻟﺬﻱ ﻛﻔﺎﻩ ﺍﷲ ﺗﻌﺎﱃ ﺍﳌﺴﺘﻬﺰﺋﲔ،
ﻭﲪﺎﻩ ﻣﻦ ﻛﻴﺪ ﺍﻟﻜﺎﺋﺪﻳﻦ ،ﻛﺎﻥ ﻳﺸﻌﺮ ﺑﺎﻟﺮﲪﺔ ﻭﺍﻟﻌﻄﻒ ﻭﺍﻟﺸﻔﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﻭﻟﺌﻚ ﺍﻟﻘﻮﻡ
ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻧﺎﺻﺒﻮﻩ ﺍﻟﻌﺪﺍﺀ ،ﻭﲢﺪﺛﻨﺎ ﺍﻟﺴﲑﺓ ﺃﻧﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺼﻼﺓ ﻭﺍﻟﺴﻼﻡ ﺣﻴﻨﻤﺎ ﻛﺎﻥ ﻋﺎﺋﺪﹰﺍ ﻣﻦ
ﺍﻟﻄﺎﺋﻒ ﺑﻌﺪ ﺃﻥ ﺭﻓﻀﻪ ﺃﻫﻠﻬﺎ ،ﻭﺑﻌﺪ ﺃﻥ ﺃﻏﺮﻭﺍ ﺑﻪ ﺳﻔﻬﺎﺀﻫﻢ ،ﻭﻋﻨﺪﻣﺎ ﺟﺎﺀﻩ ﺟﱪﻳﻞ
ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺴﻼﻡ ﻭﻣﻌﻪ ﻣﻠﻚ ﺍﳉﺒﺎﻝ ﻟﻴﻄﺒﻖ ﺍﻷﺧﺸﺒﲔ ﻋﻠﻰ ﺃﻫﻞ ﻣﻜﺔ؛ ﺭﻓﺾ ﺍﻟﺮﺳﻮﻝ
ﺍﻟﻜﺮﱘ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺼﻼﺓ ﻭﺍﻟﺴﻼﻡ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻌﺮﺽ  ،ﻭﻫﺬﺍ ﺩﻟﻴﻞ ﻭﺍﺿﺢ ﻋﻠﻰ ﲰﺎﺣﺘﻪ ،ﻭﻋﻠﻰ
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ﺳﻮﺭﺓ ﺍﻟﺸﻌﺮﺍﺀ ،ﺭﻗﻢ ﺍﻵﻳﺔ .٢١٤
ﺳﻮﺭﺓ ﺍﻷﻧﺒﻴﺎﺀ ،ﺭﻗﻢ ﺍﻵﻳﺔ .١٠٧
ﺳﻮﺭﺓ ﺍﻟﺘﻜﻮﻳﺮ ،ﺭﻗﻢ ﺍﻵﻳﺔ .٢٧
ﺳﻮﺭﺓ ﺍﳊﺠﺮ ،ﺭﻗﻢ ﺍﻵﻳﺔ .٩٤
ﺳﻮﺭﺓ ﺍﳊﺠﺮ ،ﺭﻗﻢ ﺍﻵﻳﺔ.٩٥
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ﻋﻈﻤﺘﻪ ،ﻭﻋﻠﻰ ﻛﺮﱘ ﺳﺠﺎﻳﺎﻩ ،ﻭﻋﻠﻰ ﲨﻴﻞ ﺧﺼﺎﻟﻪ ﺍﻟﱵ ﻣﺪﺣﻬﺎ ﺍﷲ ﺗﻌﺎﱃ ﰲ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ
ﺍﻟﻜﺮﱘ ﺑﻘﻮﻟﻪ) :ﻭﺇﻧﻚ ﻟﻌﻠﻰ ﺧﻠﻖ ﻋﻈﻴﻢ( .
46

ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﺍﻟﻜﺮﱘ ﻭﺣﻴﺎﺓ ﺍﻟﻨﱯ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺼﻼﺓ ﻭﺍﻟﺴﻼﻡ ﰲ ﺍﳌﺪﻳﻨﺔ:
ﻛﺎﻥ ﺍﳋﺮﻭﺝ ﻣﻦ ﻣﻜﺔ ﻭﺍﺟﺒﺎﹰ ،ﻭﺣﺘﻤﹰﺎ ﻻﺯﻣﹰﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﺼﺒﺔ ﺍﳌﺆﻣﻨﺔ ﺍﻟﱵ ﺗﻌﺮﺿﺖ
ﻟﻠﺘﻌﺬﻳﺐ ﻭﺍﻟﺘﻨﻜﻴﻞ ،ﻭﻭﺻﻞ ﺍﻷﺫﻯ ﺇﱃ ﺩﺭﺟﺔ ﺍﻟﻘﺘﻞ ﻛﻤﺎ ﻓﻌﻠﺖ ﻗﺮﻳﺶ ﻣﻊ ﻳﺎﺳﺮ ﻭﻣﻊ
ﺯﻭﺟﻪ ﲰﻴﺔ ﺑﻨﺖ ﺧﻴﺎﻁ .ﻭﻛﺎﻥ ﺍﳋﺎﺭﺟﻮﻥ ﰲ ﺍﻟﺒﺪﺍﻳﺔ ﻣﻦ ﺍﳌﺴﺘﻀﻌﻔﲔ ﻣﻦ ﺍﳌﺴﻠﻤﲔ،
ﻭﺑﻘﻲ ﺍﻟﺮﺳﻮﻝ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺼﻼﺓ ﻭﺍﻟﺴﻼﻡ ﻭﻣﻌﻪ ﺑﻌﺾ ﺍﳌﻘﺮﺑﲔ ﻣﻨﻪ ﻣﺜﻞ ﺃﰊ ﺑﻜﺮ ﻭﻋﻠﻲ
ﺭﺿﻲ ﺍﷲ ﺗﻌﺎﱃ ﻋﻨﻬﻤﺎ .ﻭﰲ ﻫﺬﺍ ﺩﻟﻴﻞ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﻘﺎﺋﺪ ﻳﺘﻌﺮﺽ ﻟﻸﺫﻯ ﻭﻟﻠﺼﻌﻮﺑﺎﺕ
ﺃﻛﺜﺮ ﳑﺎ ﻳﺘﻌﺮﺽ ﺍﻟﺒﺎﻗﻮﻥ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﺎﺱ؛ ﻭﺫﻟﻚ ﻷﻧﻪ ﰲ ﺍﳌﻘﺪﻣﺔ ،ﻭﻣﺎ ﻳﻨﺒﻐﻲ ﻟﻪ ﺃﻥ ﳛﻮﺯ
ﺍﳌﻐﺎﱎ ،ﻭﺃﻥ ﻳﺘﺠﺎﰱ ﻭﻳﺒﺘﻌﺪ ﺑﻨﻔﺴﻪ ﻋﻦ ﺍﳌﻐﺎﺭﻡ .ﻭﻭﺟﺪﻧﺎ ﰲ ﺍﳍﺠﺮﺓ ﺍﻟﻨﺒﻮﻳﺔ ﺍﻟﺸﺮﻳﻔﺔ
ﺍﳉﻤﻊ ﺍﻟﻮﺍﺿﺢ ﺑﲔ ﺍﳌﻌﺠﺰﺍﺕ ﺍﻹﳍﻴﺔ ﻭﺍﻟﻌﻨﺎﻳﺔ ﺍﻟﺮﺑﺎﻧﻴﺔ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ ،ﻭﻭﺟﺪﻧﺎ ﻣﻦ ﺍﳉﺎﻧﺐ
ﺍﻵﺧﺮ ﺍﻟﺘﺨﻄﻴﻂ ﺍﻟﺪﻗﻴﻖ ،ﻭﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻢ ﺍﻟﻌﻤﻴﻖ ﺍﻟﺬﻱ ﻗﺎﻡ ﺑﻪ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﷲ ﺻﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ
ﻭﺳﻠﻢ .ﻟﻘﺪ ﺫﻛﺮﺕ ﻛﺘﺐ ﺍﻟﺴﲑﺓﻣﺎ ﻓﻌﻠﻪ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﷲ ﺻﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﻋﻨﺪﻣﺎ
ﺫﻫﺐ ﻹﺧﺒﺎﺭ ﺃﰊ ﺑﻜﺮ ﺑﺄﻥ ﺍﷲ ﺗﻌﺎﱃ ﻗﺪ ﺃﺫﻥ ﻟﻪ ﰲ ﺍﳍﺠﺮﺓ ﰲ ﺷﺪﺓ ﺍﳍﺎﺟﺮﺓ ،ﻭﰲ
ﻭﻗﺖ ﺧﻠﺖ ﻓﻴﻪ ﺷﻮﺍﺭﻉ ﻣﻜﺔ ﻣﻦ ﺍﳌﺎﺭﺓ ،ﻭﻫﺬﺍ ﻳﺪﻝ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺣﺘﻴﺎﻁ ،ﻭﻋﻠﻰ ﺍﳊﺬﺭ
ﺍﻟﺸﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﺻﺎﺣﺐ ﺍﻟﺮﺳﺎﻟﺔ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺼﻼﺓ ﻭﺍﻟﺴﻼﻡ ،ﻭﻫﺬﺍ ﻛﻠﻪ ﻟﻠﺘﺸﺮﻳﻊ ،ﻭﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻫﺬﻩ
ﺍﻷﻣﺔ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺃﻥ ﺗﺄﺧﺬ ﺑﺎﻷﺳﺒﺎﺏ ﻭﺍﻟﻮﺳﺎﺋﻞ ،ﻭﺃﻥ ﲢﺘﺎﻁ ﰲ ﺃﻣﺮﻫﺎ ﻛﻠﻪ .ﻭﻃﻠﺐ
ﺍﻟﻨﱯ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺼﻼﺓ ﻭﺍﻟﺴﻼﻡ ﻣﻦ ﺃﰊ ﺑﻜﺮ ﺃﻥ ﳜﺮﺝ ﺍﳌﻮﺟﻮﺩﻳﻦ ﰲ ﺍﻟﺒﻴﺖ ﻟﻀﻤﺎﻥ ﺍﻟﺴﺮﻳﺔ
ﺍﻟﻜﺎﻣﻠﺔ ﳍﺬﺍ ﺍﳋﱪ ﺍﳌﻬﻢ ﰲ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺣﻴﺎﺓ ﺍﻟﺮﺳﻮﻝ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺼﻼﺓ ﻭﺍﻟﺴﻼﻡ ،ﻭﰲ ﺣﻴﺎﺓ
46

ﺳﻮﺭﺓ ﺍﻟﻘﻠﻢ ،ﺭﻗﻢ ﺍﻵﻳﺔ .٤
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ﺻﻔﺎﺕ ﺍﻟﻨﱯ ﺻﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﻭﺃﺧﻼﻗﻪ ﻭﺣﻴﺎﺗﻪ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﺍﻟﻜﺮﱘ

ﺍﻟﺪﻋﻮﺓ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺑﺮﻣﺘﻬﺎ .ﻭﺗﻈﻬﺮ ﻗﻮﺍﻋﺪ ﺍﻟﺘﺨﻄﻴﻂ ﺍﻟﺪﻗﻴﻖ ﰲ ﻣﺎ ﻗﺎﻡ ﺑﻪ ﻋﺒﺪﺍﷲ ﺑﻦ ﺃﰊ
ﺑﻜﺮ ﺍﻟﺼﺪﻳﻖ ﺍﻟﺬﻱ ﻛﺎﻥ ﳚﻤﻊ ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﻋﻦ ﻗﺮﻳﺶ ،ﻭﻳﺘﺼﻴﺪ ﺃﺧﺒﺎﺭﻫﺎ ،ﻭﻳﺬﻫﺐ
ﺬﻩ ﺍﻷﺧﺒﺎﺭ ﺳﺮﹰﺍ ﺇﱃ ﺍﻟﻨﱯ ﺻﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﻭﺇﱃ ﺃﰊ ﺑﻜﺮ ﺭﺿﻲ ﺍﷲ ﻋﻨﻪ ﰲ
ﺍﻟﻐﺎﺭ .ﻭﻧﻘﻒ ﻋﻨﺪ ﺧﱪ ﻋﺎﻣﺮ ﺑﻦ ﻓﻬﲑﺓ ﻣﻮﱃ ﺃﰊ ﺑﻜﺮ ﺍﻟﺼﺪﻳﻖ ﻟﺬﻱ ﻛﺎﻥ ﻳﺄﰐ ﺑﺎﻟﻐﻨﻢ
ﻟﺘﺰﻳﻞ ﺁﺛﺎﺭ ﺃﻗﺪﺍﻡ ﻛﻞ ﻣﻦ ﻋﺒﺪﺍﷲ ﺑﻦ ﺃﰊ ﺑﻜﺮ ﻭﺃﲰﺎﺀ ﺑﻨﺖ ﺃﰊ ﺑﻜﺮ ﺍﻟﱵ ﻛﺎﻧﺖ ﺗﺄﰐ
ﺑﺎﻟﻄﻌﺎﻡ ﺇﱃ ﺍﻟﻨﱯ ﺻﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﻭﺇﱃ ﺃﺑﻴﻬﺎ ﰲ ﺍﻟﻐﺎﺭ .ﻭﺗﻈﻬﺮ ﻗﻤﺔ ﺍﻟﺘﺨﻄﻴﻂ ﰲ
ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﻟﻨﱯ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺼﻼﺓ ﻭﺍﻟﺴﻼﻡ ﻟﺬﻟﻚ ﺍﳌﺮﺷﺪ ﺍﳌﺸﺮﻙ ﻭﻫﻮ ﻋﺒﺪﺍﷲ ﺑﻦ ﺃﺭﻳﻘﻂ
ﺍﻟﻠﻴﺜﻲ ﺍﻟﺬﻱ ﻛﺎﻥ ﻋﻠﻰ ﺩﻳﻦ ﻗﻮﻣﻪ ﻣﻦ ﺍﳌﺸﺮﻛﲔ ،ﻭﻟﻜﻨﻪ ﻛﺎﻥ ﳝﺘﺎﺯ ﺑﺎﳌﻌﺮﻓﺔ ﺍﻟﺪﻗﻴﻘﺔ
ﺑﺎﻟﻄﺮﻕ ﺍﻟﺼﺤﺮﺍﻭﻳﺔ؛ ﻓﺘﻘﻮﻝ ﺍﻟﺮﻭﺍﻳﺎﺕ ﺇﻧﻪ ﻛﺎﻥ ﺧﺮﻳﺘﹰﺎ ﺃﻱ ﻣﺎﻫﺮﹰﺍ ﻭﻋﺎﺭﻓﹰﺎ ﲟﺠﺎﻫﻞ
ﺍﻟﻄﺮﻕ ﺍﻟﺼﺤﺮﺍﻭﻳﺔ ،ﻭﻛﺎﻥ ﺇﱃ ﺟﺎﻧﺐ ﺫﻟﻚ ﺫﺍ ﺃﻣﺎﻧﺔ ﻭﺻﺪﻕ ﻭﻭﻓﺎﺀ؛ ﻓﺎﺳﺘﻌﺎﻥ ﺑﻪ
ﺍﻟﺮﺳﻮﻝ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺼﻼﻭ ﻭﺍﻟﺴﻼﻡ ﳍﺬﻩ ﺍﻟﺼﻔﺎﺕ ﺍﳉﻠﻴﻠﺔ ﺍﻟﱵ ﺍﻣﺘﺎﺯ ﺎ ،ﻭﰲ ﻫﺬﺍ ﺗﻌﻠﻴﻢ
ﻭﺗﺸﺮﻳﻊ ﳍﺬﻩ ﺍﻷﻣﺔ ﺃﻥ ﺘﺪﻱ ﻲ ﻧﺒﻴﻬﺎ ﳏﻤﺪ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺼﻼﺓ ﻭﺍﻟﺴﻼﻡ ﰲ ﻛﻞ ﺍﻷﺣﻮﺍﻝ
ﻭﺍﻟﻈﺮﻭﻑ .ﻭﺑﺎﺧﺘﺼﺎﺭ ﺷﺪﻳﺪ ﻓﺎﳍﺠﺮﺓ ﺍﻟﻨﺒﻮﻳﺔ ﺍﻟﺸﺮﻳﻔﺔ ﲢﻜﻲ ﻗﺼﺔ ﺍﳊﺮﻛﺔ ﺍﻟﺒﺸﺮﻳﺔ
ﺍﳉﺎﻣﻌﺔ ﺑﲔ ﺍﻟﺘﺨﻄﻴﻂ ﻭﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻢ ﺍﻟﺒﺸﺮﻱ ﻭﺑﲔ ﺍﻟﻌﻨﺎﻳﺔ ﺍﻟﺮﺑﺎﻧﻴﺔ ﺍﻟﱵ ﲢﻮﻁ ﺑﲏ ﺍﻟﺒﺸﺮ ﻣﻦ
ﻛﻞ ﺟﺎﻧﺐ .ﻭﺣﻴﺎﺓ ﺍﻟﻨﱯ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺼﻼﺓ ﻭﺍﻟﺴﻼﻡ ﰲ ﳎﻤﻠﻬﺎ ﻫﻲ ﺣﻴﺎﺓ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺑﲔ
ﺍﻟﺘﺨﻄﻴﻂ ﺍﻟﺒﺸﺮﻱ ﺍﻟﺪﻗﻴﻖ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻘﻮﻡ ﻋﻠﻰ ﻗﻮﺍﻋﺪ ﻋﻘﻠﻴﺔ ﻓﺬﹼﺓ ﻭﻗﻮﻳﺔ ﻭﺑﲔ ﺍﻟﺘﻮﺟﻴﻬﺎﺕ
ﺍﻟﺮﺑﺎﻧﻴﺔ ﺍﻟﱵ ﺗﺴﺪﺩ ﻫﺬﻩ ﺍﳊﻴﺎﺓ.
ﱂ ﻳﻬﺪﺃ ﺑﺎﻝ ﺍﳌﺴﻠﻤﲔ ﺑﻌﺪ ﻭﺻﻮﳍﻢ ﺍﳌﺪﻳﻨﺔ؛ ﻓﺎﳌﺸﺮﻛﻮﻥ ﻛﺎﻧﻮﺍ ﳍﻢ ﺑﺎﳌﺮﺻﺎﺩ،
ﻭﻛﺎﻥ ﺍﻟﻴﻬﻮﺩ ﺑﻘﺒﺎﺋﻠﻬﻢ ﺍﳌﺨﺘﻠﻔﺔ ﰲ ﺍﳌﺪﻳﻨﺔ ﳝﺜﻠﻮﻥ ﺭﺃﺱ ﺣﺮﺑﺔ ﻟﻠﻤﺸﺮﻛﲔ؛ ﻓﺎﻟﻴﻬﻮﺩ
ﺷﻌﺮﻭﺍ ﲝﻘﺪ ﻭﲝﺴﺪ ﺷﺪﻳﺪﻳﻦ ﲡﺎﻩ ﺍﻟﻨﱯ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺼﻼﺓ ﻭﺍﻟﺴﻼﻡ ﻭﲡﺎﻩ ﺍﳌﺴﻠﻤﲔ .ﻟﻘﺪ
ﻋﺮﻑ ﺍﻟﻴﻬﻮﺩ ﺃﻥ ﺍﻟﺮﺳﻮﻝ ﳏﻤﺪﹰﺃ ﺻﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﺭﺳﻮﻝ ﻣﺮﺳﻞ ﻣﻦ ﻋﻨﺪ ﺍﷲ
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ﺗﻌﺎﱃ ،ﻭﺃﻧﻪ ﺧﺎﰎ ﺍﻟﻨﺒﻴﲔ ﻭﺍﳌﺮﺳﻠﲔ ،ﻭﺃﻧﻪ ﺍﻟﺮﺳﻮﻝ ﺍﳌﻮﻋﻮﺩ ﺑﻪ ﰲ ﺍﻟﺘﻮﺭﺍﺓ ﻭﺍﻹﳒﻴﻞ؛ ﻟﻘﺪ
ﻋﺮﻓﻮﻩ ﻛﻤﺎ ﻳﻌﺮﻓﻮﻥ ﺃﺑﻨﺎﺀﻫﻢ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻣﻦ ﺃﺻﻼﻢ ،ﻭﻟﻜﻨﻬﻢ ﺟﺤﺪﻭﺍ ﻫﺬﻩ ﺍﳌﻌﺮﻓﺔ،
ﻭﺃﻧﻜﺮﻭﺍ ﺫﻟﻚ ﰲ ﺻﻠﻒ ﻭﻏﺮﻭﺭ ﻭﻛﱪﻳﺎﺀ ﺯﺍﺋﻒ ،ﻭﺩﻟﻠﻮﺍ ﺑﺬﻟﻚ ﻋﻠﻰ ﺟﻬﻠﻬﻢ ،ﻭﻋﻠﻰ
ﻛﻔﺮﻫﻢ ﺑﺎﷲ ﺳﺒﺤﺎﻥ ﻭﺗﻌﺎﱃ .ﻛﺎﻧﺖ ﺍﻟﺴﻨﻮﺍﺕ ﺍﻟﱵ ﻋﺎﺷﻬﺎ ﺍﳌﺴﻠﻤﻮﻥ ﰲ ﺍﳌﺪﻳﻨﺔ ﺗﺘﺴﻢ
ﺑﺎﻟﺼﻌﻮﺑﺔ ﻭﺑﺎﻟﺸﺪﺓ ،ﻭﺫﻟﻚ ﻷﻥ ﺍﳌﺸﺮﻛﲔ ﻣﻦ ﻣﻜﺔ ﻭﻣﻦ ﻗﺒﺎﺋﻞ ﺍﻟﻌﺮﺏ ﺍﳌﺨﺘﻠﻔﺔ
ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﺇﱃ ﺍﳌﻨﺎﻓﻘﲔ ﻭﺇﱃ ﺍﻟﻴﻬﻮﺩ ﺍﳌﻘﻴﻤﲔ ﰲ ﺍﳌﺪﻳﻨﺔ ﻭﻣﺎ ﺣﻮﳍﺎ ،ﻭﻻ ﻧﻨﺴﻰ ﺍﻟﺮﻭﻡ
ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻛﺎﻧﻮﺍ ﳝﺜﻠﻮﻥ ﺧﻄﺮﹰﺍ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﺴﻠﻤﲔ ﻣﻦ ﻧﺎﺣﻴﺔ ﺑﻼﺩ ﺍﻟﺸﺎﻡ.
ﻟﻘﺪ ﺃﺧﺮﺝ ﺍﻟﺮﺳﻮﻝ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺼﻼﺓ ﻭﺍﻟﺴﻼﻡ ﺍﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﺴﺮﺍﻳﺎ ﺍﳊﺮﺑﻴﺔ ﻟﺘﺨﻮﻳﻒ
ﺍﻟﻘﺒﺎﺋﻞ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﱵ ﻛﺎﻧﺖ ﺗﺘﺤﻴﻦ ﺍﻟﻔﺮﺹ ﻟﻠﻬﺠﻮﻡ ﻋﻠﻴﻪ ،ﻭﻟﻘﺪ ﺃﻓﻠﺤﺖ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﺴﺮﺍﻳﺎ
ﰲ ﳎﻤﻮﻋﻬﺎ ﰲ ﲢﻘﻴﻖ ﺍﻟﻐﺎﻳﺔ ﺍﳌﻄﻠﻮﺑﺔ ﻣﻨﻬﺎ .ﺃﻣﺎ ﺍﻟﻐﺰﻭﺍﺕ ﺍﻟﱵ ﻗﺎﻡ ﺎ ﺍﳌﺴﻠﻤﻮﻥ ﺿﺪ
ﺃﻋﺪﺍﺀﻫﻢ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﺮﺏ ﻭﺍﻟﻴﻬﻮﺩ ﻭﺍﻟﺮﻭﻡ ﻓﻠﻘﺪ ﺗﻮﺍﺻﻠﺖ ﻣﻨﺬ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻣﻦ ﺍﳍﺠﺮﺓ
ﺣﻴﺚ ﺑﺪﺃﺕ ﺑﺒﺪﺭ ﺍﻟﻜﱪﻯ ﰲ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻣﻦ ﺍﳍﺠﺮﺓ ،ﻭﺟﺎﺀﺕ ﻏﺰﻭﺓ ﺃﺣﺪ ﰲ ﺍﻟﺴﻨﺔ
ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﺍﳍﺠﺮﻳﺔ ﲟﺎ ﻓﻴﻬﺎ ﻣﻦ ﺍﻣﺘﺤﺎﻧﺎﺕ ﻭﺍﺑﺘﻼﺀﺍﺕ ﻭﻫﺰﳝﺔ ﺑﺴﺒﺐ ﻋﺼﻴﺎﻥ ﺑﻌﺾ
ﺍﳌﺴﻠﻤﲔ ﻷﻭﺍﻣﺮ ﺍﻟﻘﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﻨﺒﻮﻳﺔ .ﻭﲪﻠﺖ ﺃﺣﺪ ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺪﺭﻭﺱ ﻭﺍﻟﻌﱪ ﺍﻟﱵ ﺫﻛﺮﻫﺎ
ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﺍﻟﻜﺮﱘ ﻭﺭﺻﺪﻫﺎ ﰲ ﺳﻮﺭﺓ ﺁﻝ ﻋﻤﺮﺍﻥ .ﻭﰲ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﳋﺎﻣﺴﺔ ﺍﳍﺠﺮﻳﺔ ﻛﺎﻧﺖ
ﻏﺰﻭﺓ ﺍﳋﻨﺪﻕ ﺃﻭ ﻏﺰﻭﺓ ﺍﻷﺣﺰﺍﺏ ﺍﻟﱵ ﺷﻬﺪﺕ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ ﺍﻟﻌﺼﻴﺒﺔ ﺍﻟﱵ ﻋﺎﻧﺎﻫﺎ
ﺍﳌﺴﻠﻤﻮﻥ ﺑﺴﺒﺐ ﺗﻜﺎﻟﺐ ﺍﻷﻋﺪﺍﺀ ﻋﻠﻴﻬﻢ ﻣﻦ ﻛﻞ ﺟﺎﻧﺐ .ﻭﰲ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﻟﺴﺎﺩﺳﺔ ﻣﻦ
ﺍﳍﺠﺮﺓ ﺣﺪﺙ ﺍﻟﻌﻬﺪ ﺍﳌﺸﻬﻮﺭ ﺑﲔ ﺍﻟﻨﱯ ﺻﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﻭﺑﲔ ﺃﻫﻞ ﻣﻜﺔ ﺍﻟﺬﻳﻦ
ﻣﻨﻌﻮﻩ ﻣﻦ ﺩﺧﻮﻝ ﻣﻜﺔ ﻷﺩﺍﺀ ﺍﻟﻌﻤﺮﺓ؛ ﻓﻌﺎﺩ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺼﻼﺓ ﻭﺍﻟﺴﻼﻡ ﺇﱃ ﺍﳌﺪﻳﻨﺔ ﺩﻭﻥ ﺃﻥ
ﻳﺪﺧﻞ ﻣﻜﺔ ﻷﺩﺍﺀ ﺍﻟﻌﻤﺮﺓ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻳﻌﺘﻤﺮ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﳌﻘﺒﻞ ﺍﻟﺬﻱ ﲤﺖ ﻓﻴﻪ ﻋﻤﺮﺓ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﺃﻭ
ﺍﻟﻘﻀﻴﺔ .ﻟﻜﻦ ﺍﻷﻣﺮ ﺍﳌﻬﻢ ﺍﻟﺬﻱ ﺣﺪﺙ ﻟﻠﻤﺴﻠﻤﲔ ﰲ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﻟﺴﺎﺩﺳﺔ ﺍﳍﺠﺮﻳﺔ ﻫﻮ
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ﺻﻔﺎﺕ ﺍﻟﻨﱯ ﺻﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﻭﺃﺧﻼﻗﻪ ﻭﺣﻴﺎﺗﻪ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﺍﻟﻜﺮﱘ

ﺫﻟﻚ ﺍﻟﺼﻠﺢ ﺍﻟﺬﻱ ﺃﲰﺎﻩ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﺍﻟﻜﺮﱘ ﻓﺘﺤﺎﹰ ،ﻭﺟﺎﺀﺕ ﺳﻮﺭﺓ ﻛﺎﻣﻠﺔ ﻣﻦ ﺳﻮﺭ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ
ﺍﻟﻜﺮﱘ ﲢﻜﻲ ﻗﺼﺔ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻔﺘﺢ ،ﻭﺗﻨﻮﻩ ﲟﻜﺎﻧﺘﻪ ﻭﺑﺄﳘﻴﺘﻪ ﰲ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻟﺪﻋﻮﺓ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ.
ﻭﰲ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﻟﺴﺎﺑﻌﺔ ﻛﺎﻧﺖ ﻏﺰﻭﺓ ﺧﻴﱪ ﺍﻟﱵ ﺃﺩﺕ ﺇﱃ ﺍﻧﺘﺼﺎﺭ ﺍﳌﺴﻠﻤﲔ ﻋﻠﻰ ﻳﻬﻮﺩ
ﺧﻴﱪ ،ﻭﻋﻠﻰ ﻳﻬﻮﺩ ﺍﳌﻨﺎﻃﻖ ﺍﳌﺘﺎﲬﺔ ﳍﺬﻩ ﺍﳌﻨﻄﻘﺔ ﺣﻮﻝ ﺍﳌﺪﻳﻨﺔ .ﻭﰲ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﻟﺜﺎﻣﻨﺔ ﻓﺘﺢ
ﺍﳌﺴﻠﻤﻮﻥ ﻣﻜﺔ؛ ﻭﺑﺬﻟﻚ ﺍﻟﻔﺘﺢ ﻗﻀﻰ ﺍﳌﺴﻠﻤﻮﻥ ﻋﻠﻰ ﺳﻴﺎﺩﺓ ﻗﺮﻳﺶ ﻋﻠﻰ ﺑﻼﺩ ﺍﻟﻌﺮﺏ،
ﻭﺃﺻﺒﺤﺖ ﺍﻟﺴﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﻜﺎﻣﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﻛﻞ ﺑﻼﺩ ﺍﻟﻌﺮﺏ ﰲ ﻳﺪ ﺍﳌﺴﻠﻤﲔ .ﻭﻧﺘﻴﺠﺔ ﻟﻔﺘﺢ ﻣﻜﺔ
ﻓﻠﻘﺪ ﺟﺎﺀﺕ ﻭﻓﻮﺩ ﺍﻟﻘﺒﺎﺋﻞ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺇﱃ ﺍﻟﻨﱯ ﺻﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﰲ ﺍﳌﺪﻳﻨﺔ ﰲ ﺍﻟﺴﻨﺔ
ﺍﻟﺘﺎﺳﻌﺔ ﻟﻠﻬﺠﺮﺓ .ﻭﰲ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﻟﻌﺎﺷﺮﺓ ﺃﺩﻯ ﺍﻟﻨﱯ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺼﻼﺓ ﻭﺍﻟﺴﻼﻡ ﺣﺠﺘﻪ ﺍﳌﺸﻬﻮﺭﺓ
ﺍﻟﱵ ﻋﺮﻓﺖ ﲝﺠﺔ ﺍﻟﻮﺩﺍﻉ ﺃﻭ ﺣﺠﺔ ﺍﻟﺒﻼﻍ ﺃﻭ ﺣﺠﺔ ﺍﻹﺳﻼﻡ .ﻭﰲ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﳊﺎﺩﻳﺔ ﻋﺸﺮﺓ
ﺍﳍﺠﺮﻳﺔ ﺗﻮﻓﺎﻩ ﺍﷲ ﺗﻌﺎﱃ ﺑﻌﺪ ﺃﻥ ﺑﻠﹼﻎ ﺍﻟﺮﺳﺎﻟﺔ ﻭﺃﺩﻯ ﺍﻷﻣﺎﻧﺔ ،ﻭﺑﻌﺪ ﺃﻥ ﺃﻗﺎﻡ ﺍﻟﺪﻳﻦ
ﻭﺍﻟﺸﺮﻳﻌﺔ ،ﻭﺃﺭﺳﻰ ﻗﻮﺍﻋﺪ ﺍﳌﺪﻧﻴﺔ ﻭﺍﳊﻀﺎﺭﺓ ﺍﻟﱵ ﺗﺄﺳﺴﺖ ﻋﻠﻰ ﻗﻮﺍﻋﺪ ﺍﻟﻘﻴﻢ ﺍﻟﺮﺑﺎﻧﻴﺔ
ﺍﻟﺮﻓﻴﻌﺔ ،ﻭﻋﻠﻰ ﺩﻋﺎﺋﻢ ﺍﳌﺜﻞ ﺍﻹﳍﻴﺔ ﺍﻟﻔﺎﺿﻠﺔ.
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ﺧﺎﲤﺔ:
ﻟﻘﺪ ﻭﺻﻠﺖ ﺍﻟﻮﺭﻗﺔ ﺇﱃ ﻏﺎﻳﺘﻬﺎ،ﻭﻫﻲ ﺃﻥ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﺍﻟﻜﺮﱘ ﺍﻟﺬﻱ ﺃﻧﺰﻟﻪ ﺍﷲ ﺗﻌﺎﱃ
ﺑﻌﻠﻤﻪ ،ﻭﺍﻟﺬﻱ ﺟﻌﻠﻪ ﺧﺎﲤﹰﺎ ﻟﻠﻜﺘﺐ ﺍﻟﺴﻤﺎﻭﻳﺔ ﻫﻮ ﺃﻓﻀﻞ ﺍﳌﺼﺎﺩﺭ ﻟﺪﺍﺭﺳﺔ ﺳﲑﺓ ﺭﺳﻮﻝ
ﺍﷲ ﺻﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ،ﻭﺃﻥ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻳﺮﻳﺪﻭﻥ ﺗﺪﻭﻳﻦ ﺣﻴﺎﺓ ﺍﻟﺮﺳﻮﻝ ﻋﻠﻴﻪ
ﺍﻟﺼﻼﺓ ﻭﺍﻟﺴﻼﻡ ﻋﻠﻴﻬﻢ ﺃﻥ ﻳﻘﻔﻮﺍ ﻋﻠﻰ ﺟﻮﺍﻧﺐ ﺗﻠﻚ ﺍﳊﻴﺎﺓ ﺍﻟﻮﺿﻴﺌﺔ ﺍﳌﻀﻴﺌﺔ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ
47

ﳌﺮﺍﺟﻌﺔ ﺃﺣﺪﺍﺙ ﺍﻟﺴﲑﺓ ﺍﻟﻨﺒﻮﻳﺔ ﺍﻟﺸﺮﻳﻔﺔ ﳝﻜﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﺔ ﻛﺘﺎﺏ ﳏﻤﻮﺩ ﺍﳌﺼﺮﻱ)ﺃﺑﻮﻋﻤﺎﺭ(،
ﺳﲑﺓ ﺍﻟﺮﺳﻮﻝ ﺻﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ،ﺩﺍﺭ ﺍﻟﺘﻘﻮﻯ ﻟﻠﺘﺮﺍﺙ،ﻣﻨﺸﻴﺔ ﺍﳊﺮﻳﺔ ،ﺷﱪﺍ ﺍﳋﻴﻤﺔ ،ﺍﻟﻄﺒﻌﺔ
ﺍﻷﻭﱃ ،٢٠٠٢ ،ﺹ  ٢٤٠ﻭﻣﺎ ﺑﻌﺪﻫﺎ.
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ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﺍﻟﻜﺮﱘ ﺍﻟﺬﻱ ﺭﺳﻢ ﺍﳊﻴﺎﺓ ﺍﻟﻨﺒﻮﻳﺔ ﻭﺻﻮﺭﻫﺎ ﺃﺻﺪﻕ ﺗﺼﻮﻳﺮ .ﺇﻥ ﺍﻻﻟﺘﺰﺍﻡ
ﺑﺎﻟﻮﻗﻮﻑ ﻋﻨﺪ ﺁﻳﺎﺕ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﺍﻟﻜﺮﱘ ﻭﻋﻨﺪ ﺍﻷﺣﺎﺩﻳﺚ ﺍﻟﻨﺒﻮﻳﺔ ﺍﻟﺼﺤﻴﺤﺔ ﺍﳌﺮﻭﻳﺔ ﰲ
ﺍﻟﻜﺘﺐ ﺍﳌﻮﺛﻮﻗﺔ ﻳﺴﺎﻋﺪﻧﺎ ﻛﺜﲑﹰﺍ ﰲ ﺭﺳﻢ ﺍﻟﺼﻮﺭﺓ ﺍﻟﺼﺎﺩﻗﺔ ﻟﺴﲑﺓ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﷲ ﺻﻠﻰ ﺍﷲ
ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﺑﻌﻴﺪﹰﺍ ﻋﻦ ﺍﻟﺮﻭﺍﻳﺎﺕ ﺍﻟﱵ ﲢﻤﻞ ﺁﺛﺎﺭ ﺍﻟﺘﻠﻔﻴﻖ ﻭﺍﻟﺘﺼﻨﻊ ﻭﺍﻟﺰﻳﺎﺩﺓ ﻭﺍﻟﻨﻘﺼﺎﻥ،
ﻭﻫﻲ ﺭﻭﺍﻳﺎﺕ ﺃﺻﺎﺑﺖ ﺍﻟﺘﺮﺍﺙ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ ﺑﺎﻟﻜﺜﲑ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﻠﻞ ﻭﺍﳌﺼﺎﺋﺐ .ﻟﻘﺪ ﻋﺎﱏ
ﺍﳌﺴﻠﻤﻮﻥ ﻣﻦ ﺭﻭﺍﻳﺎﺕ ﻣﻠﻔﻘﺔ ﻣﺜﻞ ﺭﻭﺍﻳﺔ ﺧﱪ ﺍﻟﻐﺮﺍﻧﻴﻖ ،ﻭﻗﺼﺔ ﳏﺎﻭﻟﺔ ﺗﺮﺩﻱ ﺍﻟﻨﱯ ﺻﻠﻰ
ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﻣﻦ ﻗﻤﺔ ﺃﺣﺪ ﺍﳉﺒﺎﻝ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺍﺑﻄﺄ ﻋﻠﻴﻪ ﺟﱪﻳﻞ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺴﻼﻡ ،ﻭﻗﺼﺔ ﺃﻡ
ﻼ ﻋﻨﻴﻔﺎﹰ ،ﻭﻗﺼﺔ ﺑﻨﻮ ﺍﳌﺼﻄﻠﻖ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﺃﻏﺎﺭ ﻋﻠﻴﻬﻢ ﺍﳌﺴﻠﻤﻮﻥ
ﻗﺮﻓﺔ ﺍﻟﱵ ﻗﺘﻠﻬﺎ ﺍﳌﺴﻠﻤﻮﻥ ﻗﺘ ﹰ
ﺑﺪﻭﻥ ﺇﻧﺬﺍﺭ ،ﻭﻗﺼﺔ ﻣﻘﺘﻞ ﻛﻌﺐ ﺑﻦ ﺍﻷﺷﺮﻑ ،ﻭﻗﺼﺔ ﺯﻭﺍﺝ ﺍﻟﻨﱯ ﺻﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ
ﻭﺳﻠﻢ ﻣﻦ ﺑﻨﺖ ﻋﻤﺘﻪ ﺯﻳﻨﺐ ﺑﻨﺖ ﺟﺤﺶ ﺍﻟﱵ ﻃﻠﻘﻬﺎ ﺯﻳﺪ ﺑﻦ ﺣﺎﺭﺛﺔ ﺭﺿﻲ ﺍﷲ ﻋﻨﻪ.
ﺇﻥ ﲨﻴﻊ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﻘﺼﺺ ﻭﺍﻷﺧﺒﺎﺭ ﻭﺍﳌﺮﻭﻳﺎﺕ ﺍﻟﱵ ﺃﻭﺭﺩﺎ ﺑﻌﺾ ﻛﺘﺐ ﺍﻟﺘﺮﺍﺙ ﻣﻌﺘﻤﺪﺓ
ﻋﻠﻰ ﺃﺳﺎﻧﻴﺪ ﻣﻌﻴﻨﺔ ﺑﺪﻭﻥ ﺩﺭﺍﺳﺔ ﻭﻧﻘﺪ ﻭﲤﺤﻴﺺ ﻟﺘﻠﻚ ﺍﻷﺳﺎﻧﻴﺪ ﻗﺪ ﻭﺟﺪﺕ ﺳﺒﻴﻠﻬﺎ
ﺇﱃ ﻣﺪﻭﻧﺎﺕ ﺍﳌﺴﺘﺸﺮﻗﲔ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻭﺟﺪﻭﺍ ﻓﻴﻬﺎ ﻣﺎﺩﺓ ﺳﺎﺋﻐﺔ ﻟﻠﺘﺮﻭﻳﺞ ،ﻭﻟﻠﺘﺨﻠﻴﻂ ﻭﺍﳍﺠﻮﻡ
ﻋﻠﻰ ﺻﺎﺣﺐ ﺍﻟﺮﺳﺎﻟﺔ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ،ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ .ﻭﻣﻦ ﻫﻨﺎ ﻓﻨﺬﻛﺮ ﺑﺄﻥ ﳏﺎﻭﻟﺔ
ﺍﻟﻨﻈﺮ ﺑﺘﻤﺤﻴﺺ ﻭﺗﺪﻗﻴﻖ ﰲ ﻛﺜﲑ ﻣﻦ ﺃﺳﺎﻧﻴﺪﻧﺎ ﻭﻣﻦ ﺭﻭﺍﻳﺎﺗﻨﺎ ﻫﻮ ﺍﻟﺴﺒﻴﻞ ﺍﻷﻣﺜﻞ
ﻟﻠﻮﻗﻮﻑ ﺃﻣﺎﻡ ﳏﺎﻭﻻﺕ ﺑﻌﺾ ﺍﳌﺴﺘﺸﺮﻗﲔ ﺍﻟﻨﻴﻞ ﻣﻦ ﺍﻹﺳﻼﻡ ،ﻭﻣﻦ ﺗﺮﺍﺛﻪ ،ﻭﻣﻦ ﺛﻘﺎﻓﺘﻪ،
ﻭﻗﺒﻞ ﺫﻟﻚ ﻣﻦ ﻧﺒﻴﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺼﻼﺓ ﻭﺍﻟﺴﻼﻡ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺘﻌﺮﺽ ﳍﺠﻤﺔ ﺷﻌﻮﺍﺀ ﻣﻦ ﺍﻟﺪﻭﺍﺋﺮ
ﺍﻟﻐﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﻴﻬﻮﺩﻳﺔ ﻭﺍﻟﻨﺼﺮﺍﻧﻴﺔ ﺍﳌﻌﺎﺩﻳﺔ ﻟﻺﺳﻼﻡ ﻭﺍﳌﺴﻠﻤﲔ.

9. TEBLİĞ
KUR’ÂN‐I KERİM’DE HZ. MUHAMMED(s.a.v.)’İN
HAYATI, KARAKTERİSTİKLERİ VE SÎRETİ
Muhammed Mustafa Muhammed SALİH♦

Rahman ve Rahim Olan Allah’ın Adıyla
Mukaddime
Bu tebliğimizin gayesi, Peygamber’in (s.a.v.) hayatını, sıfatlarını ve ah‐
lâkını ele alan Kur’ân âyetlerine vakıf olmaktır. Çünkü Rasûlüllah’ın (s.a.v.)
kişiliği, insanlık tarihinde genel itibariyle eksen niteliğinde bir kişiliktir. Zira
O, Peygamberlerin sonuncusu, Rasûllerin önderidir. İnsanlığın her işinde
ona uyması, takip etmesi gereken yegâne model ve örnektir. Müslüman ol‐
mayan birçok tarihçi, Muhammed’in (s.a.v.) kişiliğinin, diğer kişiliklerden
üstün olduğunu ve insanlığın geleceği ve âkıbeti üzerinde söz söyleyecek
ehliyete sahip, yegâne şahsiyet olduğunu bildirmişlerdir. İnsanlığın ümitsiz‐
lik, çaresizlik içinde olduğu dertler, savaşlar, açık gizli fitneler yaşadığı göz‐
ler önündedir ve kimsenin şüphe etmeyeceği bir gerçektir. Yeryüzü ve gök‐
yüzü; karada, denizde, havada fesadın ortaya çıkmasından, insanoğlu insan
kardeşinin zulmünden, siyah, beyaz, fakir, zengin zulmünden dolayı ıstırap
çekmektedir. Dengeler ve ölçüler hayatın tüm yönlerinde bozulmuştur. Tüm
bunlar şu net ve açık gerçeğe işaret etmektedir: İnsanlığın tüm işlerinde
Rabbanî bir hidayete ihtiyaç duyduğu, insanlığın yaşadığı bunalımdan, ü‐
züntüden, sıkıntıdan, darlıktan tek kurtuluşun İlâhî, semavî ölçüler, denge‐
♦

Yrd. Doç. Dr., Sudan Hartum Üniversitesi Edebiyat Fakültesi İslâm Araştırmaları Bölümü
Öğretim Üyesi.
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ler ve değerler olduğu açıktır. Yüce Mevlâ’nın korumayı taahhüt etmediği
önceki risâletler ve geçmiş nübüvvetlerin silinip yok olduğu bilinmektedir.
Artık ne sahih kutsal kitaplarda, ne açık öğretileriyle mevcutturlar. İslâm
Peygamberi’nden önceki nebevî şahsiyetlerin üzerinden uzun bir süre geç‐
miş hatta bu şahsiyetlerin kendi milletlerinden bazı tarihçiler o nebîlerin
varlığından şüpheye düşmüşlerdir. Gökle irtibatı olup güvenilir bir semavî
kitap getirmiş olan ve tarihin ışığında yaşayan yegâne şahsiyet Muham‐
med’dir (s.a.v.). O’nun getirdiği kitap; tilavet edilen, okunan yazılı bir kitap‐
tır. Onu kavrayanların, anlayanların, ezberleyenlerin ve gece gündüz onu
tilavet etmek sûretiyle Allah’a ibadet edenlerin zihinlerindedir. Kur’ân‐ı
Kerim insanlığın sicil defteridir. Evrenin, varlığın ve hayatın tümünün ya‐
şamını yazmıştır. Evrenin, hayatın ve insanın gidişatına tanıklık eden, her
şeyi doğru bir şekilde ele alan kitaptır.
Kur’ân bâtılın; ne önünden, ne ardından, hiçbir taraftan yol bulamadığı
doğru bir kitaptır. Buradan hareketle tebliğimiz, Kur’ân’ın, evrenin ve haya‐
tın sahibi olan Allah’tan Kur’ân’ı getiren Peygamber ile Kur’ân‐ı Kerim ara‐
sında irtibatı ortaya koymaya çalışmaktadır. Tebliğimizin iddiası, bugün
evrende Allah Teâlâ’nın tek kelâmı olarak kalan güvenilir semavî kitabın, bu
ulvî ve yüce sıfata sahip Kur’ân‐ı Kerim’in, Rasûlüllah’ın (s.a.v.) hayatının
boyutunu doğru, dakik ve bütün bir şekilde ortaya koyduğudur. Geleneksel
klasik, ıslahatçı modern İslâmî fikir ekolleri, farklı sayıdaki oryantalist batı
ekolleri gibi muhtelif ekollere mensup olup Rasûlüllah’ın (s.a.v.) sîretini
araştıran kimselerin, sîret‐i nebevîyeye yaklaşımlarında çok sayıda kusurlu
yönler ve eksiklikler vardır. Bu kusur ve eksikliğin sebebi olan bir çok etken
vardır. Bu etkenlerden birisi, rivâyetleri tetkik ve tenkit etmeden, inceleme‐
den, araştırmadan almaktır. Bu rivâyetler sebebiyle, siyer kitaplarına nü‐
büvvet sıfatları ile çelişen muhtelif sayıda ifadeler girmiştir. Tıpkı birçok
siyer kitabının tahkik ve tetkik etmeden hakkında konuştuğu ‘Garanik’1
kıssasında olduğu gibi… Buradan hareketle Kur’ân‐ı Kerim genel olarak
insanlığa, özel olarak Müslümanlara, daha özel olarak da siyer araştırmacı‐
larına, Rasûlüllah’ın hayatını dakik bir şekilde, tam bir devamlılıkla, Müs‐

1

Bkz. İbn Sa’d, et‐Tabakat el‐Kübra, Dâr Sadır, Beyrut, tarihsiz, 1/205.
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lümanlar için çok büyük önemi olan teşri yönlerini güvenilir sûrette kayde‐
derek sunmaktadır. Zira Kur’ân‐ı Kerim insanların günlük hayatlarında ihti‐
yaç duymadıkları, ne din ne de dünya açısından faydası olmayan ince kıssa
detaylarını uzunca anlatan, önceki semavî kitaplardan farklıdır.
Kur’ân‐ı Kerim Allah’ın Kitabıdır ve İnsanlığa Gökten Gelen Son
Mesajdır
Nebîler ve Rasûller İslâmiyet’ten önce değişik sayıda suhuf ve semavî
kitaplar getirmişlerdir. Ancak bu suhuf ve kitaplar insanoğlu yeryüzünde
kaldığı sürece daimi ve baki değildir. Bu sebeple yüce Mevlâ, onları koru‐
mayı ve gözetmeyi taahhüt etmemiştir. Bu suhufların ve kitapların koruma
vazifesini hahamlara, rahiplere ve din bilginlerine vermiştir. İşte bu sebeple,
o kitaplar hayat şartları karşısında direnememişler, sürekliliklerini koruya‐
mamışlardır. Çünkü kalıcı olmak üzere indirilmemişlerdir. Allah Teâlâ in‐
sanlığın, nübüvvet ve risâletin son merhalesine intikalini istediğinde, insan‐
lığa Rasûl ve nebilerin en üstününü, semavî kitapların en iyisini takdim
etmiştir. Bu kitap Allah’ın ilmiyle nâzil olmuş, Allah’ın gözetiminde korun‐
muş, yaratılmışların en üstünü olan Muhammed’in (s.a.v.) liderliğinde sa‐
mimi mümin bir zümre ona hizmet etmiştir. Allah Teâlâ Kur’ân‐ı Kerim’i
Peygamber’e (s.a.v.), bir kısmı Mekke’de bir kısmı Medine’de olmak üzere
yirmi üç yılda parça parça indirmiştir. Peygamber (s.a.v.) Kur’ân‐ı Kerim’i
vahiy emini Cebrail’den (a.s.) öğrenerek ezberlemiştir. Kur’ân‐ı Kerim iner
inmez, vahiy kâtibi sahabe‐i kirama yazmalarını emretmiştir. O zaman mev‐
cut olan yazı araç gereçleri kullanılarak yapılan yazıya geçirme işlemi ya‐
nında, Müslümanlar Kur’ân‐ı Kerim’i ezberlemişlerdir. Bu, Allah Teâlâ’nın
kitabına ne kadar büyük ilgi gösterdiklerinin kanıtıdır. Öte yandan, Müslü‐
manların Kur’ân‐ı Kerim’i ezberlemeleri Allah (c.c.) tarafından hatırlanması
basit ve kolaylaştırılmış olmakla nitelenen Kur’ân‐ı Kerim’in i’cazının delili‐
dir. Peygamber (s.a.v.) vefat ettiğinde Kur’ân‐ı Kerim, o devirde eldeki yazı
araçlarıyla yazıya geçirilmişti. Rasûlüllah’ın (s.a.v.) ashabının büyük çoğun‐
luğu Kur’ân‐ı Kerim’i ezbere biliyorlardı. İkinci halife Ebû Bekir Sıddık (r.a.)
hilafete geçtiği zaman çok büyük olaylarla karşı karşıya kalmıştır. Bu olayla‐
rın en barizi, bazı Arap kabileleri arasında yaygınlaşmış olan ridde hadise‐
sidir. Ebû Bekir es‐Sıddık (r.a.) mürtedlerle savaşa girmiştir. Öyle ki bu sa‐
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vaşlarda Allah’ın kitabının hafızı birçok sahabi şehit olmuştur. Özellikle
Yemâme bölgesinde Müseylimetü’l‐Kezzap önderliğindeki Beni Hanife ka‐
bilesiyle Müslümanların yapmış olduğu savaşta bu durum vuku bulmuştur.
İslâm tarihinin bu sıkıntılı zamanlarında Ömer (r.a.) Ebû Bekir’e (r.a.) çok
büyük bir teklifte bulunmuştur. Bu teklif, Kur’ân‐ı Kerim’in cem edilmesin‐
den ibarettir. Rivâyetler Ebû Bekir’in (r.a.) ilk duyduğunda bu teklifle amel
etme hususunda tereddüt ettiğini göstermektedir. İkisi arasında Peygam‐
ber’in (s.a.v.) sağlığında yapmadığı bu işin yapılmasının doğruluğuna dair
bir diyalog cereyan etmiştir. Ebû Bekir es‐Sıddîk (r.a.) Ömer’e (r.a.) “Rasû‐
lüllah’ın yapmadığı bir şeyi nasıl yaparım”2 deyince, Ömer (r.a.): “Allah’a
yemin olsun ki bu hayırlıdır.” demiştir. Konuşmanın sonunda Ebû Bekir
Ömer’in görüşünün isabetli olduğuna ikna olmuş ve Peygamber zamanında
vahiy kâtipliği yapmış olan Zeyd b. Sâbit’i çağırmıştır. Aynı mesele ve
Kur’ân‐ı Kerim’in cem edilmesinin meşruiyetine dair aynı diyalog üç sahabi
arasında tekerrür etmiştir. Bu konuşma, üçünün de Allah Teâlâ’nın kitabını
cem etmelerinin zaruri olduğuna kanaat getirmeleriyle son bulmuştur. Böy‐
lelikle Müslümanlar muhtelif zamanlarda meydana gelen yeni meydan o‐
kumalar ve koşullar karşısında Rabbinin kitabını muhafaza edeceklerdir. Bu
koşullar büyük Rabbanî kitabın seferini menfi etkileyebilecektir. Kur’ân‐ı
Kerim’in bu şekilde sahifelerde ilk defa bir araya getirilmesi Kur’ân‐ı Ke‐
rim’i Rasûlüllah’dan (s.a.v.) duyan vahiy kâtipleri tarafından da muteber
kabul edilmektedir. Rivâyetler bu toplama işleminin Kur’ân‐ı Kerim’in indi‐
rildiği yedi harf üzere yapıldığını bildirmektedir. Bu yedi harfle3 ilgili sahih
hadis‐i şerifler rivâyet edilmekle beraber âlimler yedi harfin tam olarak ne
olduğu ve neye işaret ettiğine dair fikir birliğine varamamışlardır. Yedi har‐
fin açıklamasına dair nakledilen kaviller otuzu aşmıştır. Osman’ın (r.a.) hila‐
feti zamanında ise Müslümanların, Rabbinin kitabı etrafında söylemlerini
birleştirme zaruretini görmelerini sağlayacak yeni hadiseler meydana gel‐
2

Muhammed b. İsmail el‐Buhârî, el‐Cami es‐Sahih el‐Muhtasar, Dâr İbn Kesir, Yemame,
Beyrut 1987, Thk. Mustafa Dib el‐Buğa, 3. Baskı, 6/2629.

3

Ma’mer b. Raşir el‐Ezdi, el‐Cami, el‐Mekteb el‐İslâmî, Beyrut, 1403, İkinci baskı, Thk.
Habib el‐A’zamî. (San’ânî’nin Musannefiyle birlikte basılmıştır) 11/219. Bakınız, Malik İbn
Enes, Muvatta, Dâr İhya et‐Turas el‐Arabî, Mısır, Thk: Muhammed Fuad Abdülbaki, tarih‐
siz, 1/201. Bkz. Buhârî, el‐Cami es‐Sahih el‐Muhtasar, a.g.e. 6/2744.
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miştir. Osman’ın (r.a.) yaptığı Kur’ân‐ı Kerim’i tek harf üzere cem etmektir.
Böylece insanlar Kur’ân‐ı Kerim kıraatinin sahih olmasını sağlayacak üç
şartı öğrenmişlerdir:
‐ Peygamber’den (s.a.v.) rivâyet in ulaşması.
‐ Resm‐i Osmanî’ye muvafık olması.
‐ Kur’ân‐ı Kerim’in indirildiği Arap dilinin kaidelerine uygun olması.
İslâm âlimleri Kur’ân‐ı Kerim’e olan ilgilerini sürdürmüşler, öyle ki
Müslüman âlimler arasında bütün hayatını Kur’ân‐ı Kerim’e adayan kimse‐
ler çıkmıştır. Bu âlimlerin önde gelenleri arasından Kur’ân ilimleri semasın‐
da ışık saçan yedi parlak yıldız zuhur etmiştir. Bunlar Ebû Bekir b. Müca‐
hid’in şöhretlerinden ve Kur’ân‐ı Kerim hıfzındaki büyük mevkilerinden
ötürü seçtiği şu yedi kıraat âlimidir:
Nafi el‐Medenî
Abdullah b. Kesir el‐Mekkî
Ebû Amr b. Ala el‐Basrî
Abdullah b. Amir eş‐Şâmî
Kûfe’li Âsım
Kûfe’li Hamza
Kûfe’li Kisâî
Her bir kıraat âliminin iki râvisi vardır. Her râvînin tarikleri vardır. Her
tarikin de vecihleri vardır. Bunlar Kur’ân kıraatı âlimleri arasında bilinen
ıslahatlardır. Tüm bunlardan, Kur’ân‐ı Kerim’in Müslüman ve gayr‐i müs‐
lim araştırmacılar tarafından çok büyük bir ilgi gören tek kitap olduğunu
kanıtlamak için, gayet özet bir şekilde bahsettik. Yine semavî kitaplar ara‐
sında Müslüman olsun olmasın birçok insanın ezbere bildiği tek kitaptır.
Tüm bunlar Kur’ân‐ı Kerim’in Allah Teâlâ katından korunduğunun delili‐
dir. “Muhakkak ki Kur’ân‐ı Kerim’i biz indirdik ve onu koruyacak olan da
biziz.”4 âyeti de buna kanıttır.

4

Hicr 15/9.
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Kur’ân‐ı Kerim, İlimlerin, Haberlerin ve Bilgilerin Güvenilir Bir
Kaynağıdır
İnsanlar Allah Teâlâ’nın onlara bahşettiği akılla ilimlere ve bilgilere ih‐
tiyaç duymaktadır. Yerin ve göğün her yönünde bunları araştırır. İnsanlık
çocukluk dönemindeyken evrendeki olguları efsaneler, hurafeler ve evham‐
larla açıklıyordu. Eski uygarlık ve medeniyetlerin birçoğunun evrendeki
olguları açıklamak için başvurdukları çok sayıda vehimlere, efsanelere ve
hurafelere sahip olduklarını biliyoruz. Beşeriyet küfür ve Allah’a şirk koşma
merhalesinde ve evrendeki olgulara tapma döneminde bilimsel ve rasyonel
düşünceden uzaktı. Güneşe tapan birisinin güneş hakkında, aya tapan biri‐
sinin ay hakkında fikir yürütmesi nasıl beklenebilir? Bir ırmağa tapıp ibadet
amacıyla güzel bir genç kızı ırmağa atarak kurban eden birisi ırmak hakkın‐
da nasıl düşünebilir? Nehirden sulama, ziraat ve kıyılarında zirai projeler
inşa etme hususunda nasıl yararlanabilir? İneğe tapan birisinin ineğin etin‐
den, sütünden, yağından faydalanması düşünülebilir mi? Bugün XXI. yüz‐
yılda birçok putperest sadece hayvan eti yemediklerinden ötürü protein
eksikliğinden mustariptir. Burada söylemek istediğimiz şudur: İnsanlık şirk,
küfür, inat, Allah’ı tanımama dönemlerinde ilimlere ve bilgilere egemen
olma imkânına sahip değildi. Çünkü doğaya tapıyordu. Kur’ân‐ı Kerim’de
Allah’ın emrettiği gibi tabiatı hizmetinde kullanma gücüne sahip değildi.
Bazı bilginler uluslararası bilimsel kalkınmanın on beşinci yüzyıla kadar
gecikme sebebini sorgulamışlardır. Bu sorgulamaya “Dünya İslâm’ın ortaya
çıkışını, İslâm Peygamberi’nin gelişini, insanlığa aklını ve gönlünü iade eden
semavî kitabın inişini beklemekteydi. Bu kitap onları tabiata ve evrene ege‐
men efendiler olmalarını sağladı. Onların Allah’ın kulu olmalarını sağladı.”
şeklinde cevap vermişlerdir.
İnsanlık tarihinde bu gelişme meydana geldiğinde ve İslâm’ın ortaya
çıkışıyla bu büyük rasyonel devrim meydana geldiğinde insan oğlu ancak o
zaman büyük bilimsel kalkınma merhalesine girebildi. Evet, Kur’ân‐ı Kerim
astronomi, jeoloji, deniz bilimi pediatri gibi alanlarda birçok büyük ilmî
işaretler ihtiva etmektedir. Bu işaretlerin tümü muazzamdır ve faydalıdır.
Bunlar birçok âlimin Kur’ân‐ı Kerim’in Allah katından geldiğine ve onun
ilmi ile indiğine iman etmesi neticesini doğurmaktadır. Ne var ki, bunların
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hepsinden önce önemli olan İslâmiyet’in düşünmeye davet etmesi, tefekküre
çağırması ve insanları, ilim talep etmeye teşvik etmesi ilmi, evrenin yaratıcısı
olan Allah’a imana vesile kılmasıdır. Risalet‐i Muhammediye’nin kıymet
kazanmasındaki sağlam esas ve dayanıklı köşe taşı İslâm’ın ilân ettiği bu
ilmî davettir. Kur’ân‐ı Kerim bütün ilimlerin ve bilgilerin kaynağı olduğuna
göre Peygamberimiz’in (s.a.v.) hayatının bilinmesi için de ilk kaynaktır.
Muhammed (s.a.v.) Kur’ân‐ı Kerim’i Rabbinden, Cebrail (a.s.) vasıtası ile
yirmi üç sene boyunca karşılamaya devam etmiştir. Bu, mübarek ömrünün
üçte birinden fazlasını Kur’ân‐ı Kerim’in, Hz. Cebrail’in ve Allah Teâlâ’nın
beraberliğinde geçirdiği mânâsına gelir. Bu sürede Allah’ın kelamını karşı‐
lamakta, yüce İlâhî zâtı anlatan büyük kelimelerin gölgesi ile gölgelenmek‐
teydi. Bu yirmi üç seneden önce, yani kendisine vahiy gelmeden evvel Allah
Teâlâ tarafından korunuyordu. Allah’ın inayeti ile hayatını devam ettiriyor‐
du. Rabbanî terbiye ile yetişmişti. Nitekim o: “Bana Rabbim edeb öğretti,
güzel şekilde edeb öğretti”5 buyurmuştur. Nebevî sîretin araştırmacılarının
başvurabileceği birçok kaynağı vardır fakat temel kaynak Kur’ân‐ı Ke‐
rim’dir. Kur’ân‐ı Kerim Rasûlüllah’ın (a.s.) hayatını dakik bir şekilde göze‐
tim altında tutmuş, eksiksiz bir şekilde takip etmiş, sağlam bir şekilde açık‐
lamıştır. Çünkü Kur’ân‐ı Kerim’i Rasûlüllah’ın (s.a.v.) kalbine indiren
Rabbidir. O’nun Rabbi gizliyi, gizlinin de gizlisini bilir. Gözlerin hain bakı‐
şını ve kalplerin sakladığı bütün her şeyi bilir. O bütün insanlara şah damar‐
larından daha yakındır. Buradan hareketle Rasûlüllah’ın (s.a.v.) hayatının,
ahlâkının, vasıflarının güvenilir bir şekilde incelenmesi, bu mübarek güveni‐
lir kitap esas alınarak yapılmalıdır. O kitap, önünden, arkasından, hiçbir
tarafından bâtılın yol bulamayacağı, Allah’ın kitabı Kur’ân‐ı Kerim’dir.
Kur’ân‐ı Kerim’de Rasûlüllah’ın (s.a.v.) hayatının, ahlâkının ve sıfatlarının
tevsik edilmesi yanında araştırmacılar, Peygamber’in (s.a.v.) güvenilir hadis
kitaplarında rivâyet edilmiş sahih hadislerine de başvurabilirler. Biz bunu
yaparken çalışanları, araştıranları, âlimleri, ilim talebelerini, hadislere baş‐
vurmaya çağırırken birçok şüpheli rivâyet ten de uzak durmalarını istiyo‐
ruz. Bu rivâyetler, çok gürültü çıkarmış ve Müslümanların akıllarına girmek
5

Bkz. Celaleddin Abdurrahman İbn Ebi Bekr Es‐Suyûtî, el Feth el‐Kebir Fi Damm ez‐Ziyadeti
ila el‐Cami es‐Sağir, Dâr el‐Fikr, Beyrut Lubnan 2003, Thk: Yusuf Nebhânî, 1/57.
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için yol bulmuş birçok farklı haberi yaymıştır. Aynı şekilde bu tür haberleri
büyük iştahla âdeta havada kapan ve araştırmacılar arasında yayan müsteş‐
rik taifelerine ulaşmıştır. Bundan ötürü birçok yanlış rivâyet insanların gö‐
nüllerinde ve kalplerinde yerleşmiş sabit hakikatler hâline gelmiştir. Birçok
bâtıl rivâyet, râvî ve haber nakilcilerinin rivâyet etmesi ile yayılmış ve siyer
kitaplarına girmiştir. Bu rivâyetleri Müslüman kültür zihniyetinden uzaklaş‐
tırmak için uğraşacak kimselere ihtiyaç vardır. Eski siyer kitaplarını okuyan‐
lar böyle şeylerle karşılaşabilirler. İşte Garanik hikâyesi çok yakın bir örnek‐
tir.6 Rasûlüllah’ın (s.a.v.) ismet sıfatına yakışmayan bir hikâyedir. Nitekim
Allah Teâlâ Peygamberimize risâleti tebliğ etme, tevhidi ayakta tutma, sade‐
ce Allah’a tapıp ona şirk koşmamayı emretmiştir. Garanik hikâyesi Allah’ın
diniyle cahiliyye dinleri arasında bir uyum tesis etmeye çalışır. Cahiliyyede‐
ki Arapların tanrıları ile Müslümanların yüce ilahı arasında bir buluşma
tesisine uğraşır.
Yine Müslümanların sakınması gereken rivâyetlerden bir kısmı da ta‐
rihçi Vâkidî’nin nakletmiş olduğu rivâyetlerdir. Bunların arasında Rasûlül‐
lah’a (s.a.v.) Cebrail’in (a.s.) gecikmesi sonunda Mekke’deki dağlardan ken‐
dini atma teşebbüsünü anlatan rivâyettir. Bu, Rasûlüllah’ın (s.a.v.) ahlâkına
dair bildiklerimize ters düşen bir rivâyettir. Buhârî ve Müslim’de vârid olan
güvenilir rivâyetlere de ters düşmektedir. İbn Hişam siyerinde şunu nak‐
letmiştir: ‘vahiy Rasûlüllah (s.a.v.)e bir süre gelmemiştir. Öyle ki bu, Pey‐
gamberimiz (s.a.v.)e çok ağır gelmiş ve onu üzmüştür. Sonra kendi kendine
bu hüznün çok ileri derecede olmasından dolayı “sahibim beni bırakmış ve
veda etmiş diye korktum” demiştir. Bunun üzerine Cebrail (a.s.) Duhâ sûre‐
sini getirmiştir.’ Allah burada Duhâ’ya yemin etmiştir ki Peygamber Efen‐
dimiz’e (s.a.v.) ikramda bulunan Allah’tır.”7 Yine Vâkidî’nin naklettiği yan‐
lış rivâyetlerden birisi sahabilerden birisinin ‐Amr b. Hamik8‐ Osman’ın

6

Bkz. Muhammed ibn. Cerir et‐Taberî, Tarih et‐Taberî, Dâr el‐Kutub el‐ilmiyye, Beyrut,
tarihsiz 1/552.

7

Muhammed İbn İshak İbn Yesar, Siyer İbn İshak (Mübteda, Meb’as, Meğazî) Ma’hed ed‐
Dirasat vel‐Ebhasi vet‐Tarih, Muhammed Hamidullah 2/115.

8

Bkz. Muhammed İbn Sa’d, et‐Tabakat el‐Kubra, a.g.e. 2/74. Bkz. İbn Kuteybe Abdullah ibn
Muslim, el‐Mearif, Dâr el‐Mearif, Kahire, Thk. Servet Ukaşe, tarihsiz, 1/291.

KUR’ÂN‐I KERİM’DE HZ. MUHAMMED(s.a.v.)’İN HAYATI,
KARAKTERİSTİKLERİ VE SÎRETİ

249

(r.a.) katline iştirak etmesidir. Bunlar maalesef bir gaflet anında Müslüman
tarihçi ve haber râvîlerinin bazılarının irad ettiği rivâyetlere birkaç örnektir.
Bu rivâyetler araştırmacılar arasında yaygınlaşmıştır. Müsteşrikler ve İslâm
düşmanları bu rivâyetlerden faydalanmış, İslâm’a ve Müslümanlara saldır‐
mak için kullanacakları aradıkları yitik mallarını burada bulmuşlardır. İslâm
ve Müslümanlar için gayrete gelen bir âlim onlara karşı koyduğunda en
yüksek sesleri ile bağırarak bu rivâyetleri Müslüman âlimlerden falancanın
zikrettiğini söylerler. O kişinin cerh edildiği, güvenilir râvîlerden olmadığı
söylendiğinde “siz, görüşü size uymayan herkese yüklenirsiniz” derler.
İslâm kültür mirasına yaklaşımda ortaya iki yönden problem çıkmıştır.
Birincisi bütün rivâyetleri tüm illetleri ile kabul edip onları incelemeyen,
isnatlarının hakikatlerini ve içerdikleri illetlere vakıf olmayan âlimler yönü‐
dür. Bu tür haber nakledenler tarafından çok sayıda problemli haber, İslâm
kültürü ve İslâm düşüncesi için kesin problemler oluşmuştur. Diğeri ise
Yahûdîliklerine veya Hıristiyanlıklarına taassupla bağlı olan müsteşrikler‐
dir. Onlar isnatları kabul etmezler. Rivâyet tenkidini bilmezler. Râvînin cerh
ve tadili konusunu anlamazlar. İslâm kültürü hakkında arzu ve keyiflerine
göre hüküm verirler. Fakat bununla birlikte onlar tercih edilmeyen bir rivâ‐
yet bulduklarında sevinçlerinden âdeta göklere uçarlar. Tercih edilen güve‐
nilir ve muhakkik Müslüman âlimlerin kabul ettiği rivâyetleri ise yere çalar‐
lar, hiç ilgi göstermez, dönüp bakmazlar. İslâm kültür mirasına keyfe, arzu‐
ya, kişisel isteklere göre yaklaşmak, problemli hususlardandır. İslâm kültürü
üzerinde çok ciddi bir tehlike arzeden afetlerdendir. Öte yandan isnatlarını
araştırmadan, râvîlerini cerh ve tadil işlemine tabi tutmadan rivâyetlerden
yana olmak büyük bir tehlikeyi haber vermektedir. Bu mukaddimeyi nebevî
sîretin araştırılmasının çok çabaya, çalışmaya ve gayrete ihtiyacı olduğunu
kanıtlamak için yazdım. Bu gayreti gösterecek olan, öncelikle Allah’a sağlam
bir imanla inanarak, sonra ilmî bir tavırla, kavrayışla ve kendini bu ilme
adamakla, sîrete yaklaşacak Müslüman araştırmacılardır. Bugünlerde yaşa‐
makta olduğumuz beynelmilel koşullar, İslâm’a, peygamberine ve onun
getirdiği kitabına karşı acımasız, ateş gibi bir saldırı olduğunu tartışmasız
bir şekilde ispatlamıştır. Öyle gözüküyor ki, Batılıların birçoğu İslâm’ı, Pey‐
gamber’in (s.a.v.) hakkındaki hiçbir şeyi ve Allah’ın (c.c.) Muhammed’e
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(s.a.v.) yol göstermesi için indirdiği kitabı bilmiyorlar. Bilgi sahibi olmayan
bu kişiler Kur’ân ve nübüvvetin hakikatinin öğretilmesi ve gösterilmesine
ihtiyaç duymaktadırlar. İslâm’ı hedef alan taraflı inatçı kimseler vardır. Bun‐
lar İslâm’a zarar vermeye çalışıyorlar. İyi bir azarı hak ediyorlar. Güçlü hüc‐
cetlerle, parlak delillerle, büyüleyici kanıtlarla susturulmaları, akıllarının
âcizliğinin ve fikirlerinin boşluğunun ortaya konması gerekmektedir. Tüm
bunlar Müslümanların, bütün insanlığa karşı boyunlarına yüklenmiş büyük
sorumluluğu taşıyacak seviyede olmalarını gerektirmektedir. Müslümanlar
hidayet elçileridir. Bilimlerin bilgilerin ve yüksek fikirlerin öğreticileridirler.
İnsanlığın eski kültür mirasını taşımışlardır. Geçmiş ümmetlerin fikirlerini
ve uygarlıklarını tercüme ederek bunlara kendi fikir ve buluşlarını ve ben‐
zersiz akıllarını katmışlardır. Sonra tüm bunları orta çağda Endülüs, Güney
Fransa, Sicilya ve Güney İtalya aracılığıyla, haçlı savaşları ile doğuda Avru‐
palı Hıristiyanların Müslümanlara karşı savaştıkları esnada Frenklerin kur‐
duğu koloniler vasıtasıyla Avrupa’ya takdim etmişlerdir. Avrupalılar Müs‐
lümanların nezdinde Eski Yunan’dan, kadim Süryanilerden, Persler’den,
Mısırlılardan Hintlilerden ve Çinlilerden tercüme ettikleri ilimlerin ve bilgi‐
lerin her türünü bulabilmişlerdir. Bunların dışında değişik alanlarda Müs‐
lümanların ortaya koyduğu ilimleri, bilgileri ve icatları da görmüşlerdir.
Müslümanlar Kur’ân‐ı Kerim ve hadis‐i şerif temelli büyük bir medeni‐
yet kurmuşlardır. Kur’ân‐ı Kerim, hadis‐i şerif ve Arap diline dair muhtelif
ilimler geliştirmişlerdir. Tüm bunlardan ötürü Müslümanlar insanlığa yük‐
sek seviyeli ilim, edebiyat, sanat, fikir, kültür, tıp ve felsefe sunmuşlardır.
Kur’ân‐ı Kerim’de Peygamber (s.a.v.)
Evet, tüm bunları, Müslümanlar dünyaya sunmuş olabilirler. Fakat bu‐
gün için ve her zaman için dünyaya sunacağımızın en iyisi, hayrın tümü
kendisinde olan Rasûlüllah (s.a.v.) Efendimiz’dir. Faziletin de, hidayetin de,
ahlâkın da, üstün özelliklerin de tümü ondadır. İnsanlık, tarih boyunca nebî‐
leri ve elçileri tanımıştır. Filozofları, düşünürleri, ıslahatçıları, liderleri, dev‐
rimcileri tanımıştır. İnsanlık tüm bunları tanımış, bunların hepsinde bazı
güzel sıfatları görmüş veya pek çok güzel sıfatları ile karşılaşmıştır. Bu kim‐
selerde aramış olduğu faziletlerin, ahlâkın, doğru yönlendirmenin, eğitimin
bir kısmını bulmuştur. Tabi ki Muhammed’den (s.a.v.) önce gelen Nebî ve
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Rasûller Allah’ın emriyle milletlerine tüm hayrı takdim etmişlerdir. Allah’a
imanı sunup, Allah Teâlâ’yı kavimlerine tanıtmışlardır. Fakat o peygamber‐
ler, her konuda onlardan üstün olan Muhammed’in (s.a.v.) seviyesine ula‐
şamamışlardır. Onlar özel olarak kendi milletlerine gönderilmişlerdir. Mu‐
hammed (a.s.) ise tüm insanlara gönderilmiştir. O peygamberler zamanı,
mekânı ve muhtevası sınırlı şeriatlar getirmişlerdir. Hâlbuki Peygamberi‐
miz, peygamberlerin sonuncusu, tüm insanlara her zaman ve mekânda ge‐
çerli olacak eksiksiz bir şeriat getirmiştir. İnsanlar bu ıslahatçıların birçoğu‐
nun tarihte var olduklarına dair görüş birliğine sahip değildir. Hatta Mer‐
yem oğlu İsâ Mesih’in (a.s.) tarihteki varlığından, şüphe duyan Hıristiyan
araştırmacılar vardır. Hem Müslüman, hem de Batılı araştırmacılar, tarihin
parlak ışığında ortaya çıkmış ve yaşamış yegâne nübüvvet ve risâlet sahibi
şahsiyetin Muhammed (a.s.) olduğu konusunda görüş birliği içindedirler.
Burada Peygamber Efendimiz’e (s.a.v.) dair zikretmemiz gereken en önemli
şeylerden birisi, hayatının bütünü ile insanlığın önüne çıkan, tek şahsiyet
olmasıdır. Özel hayatı ve genel hayatı insanların önünde görünür ve açık bir
hâldedir. İnsanlar Rasûlüllah’ın (s.a.v.) eşleri oğulları, kızları, arkadaşları
arasındaki hayatını öğrenmişlerdir. Müslümanlar onun hayatını eksiksiz bir
şekilde gözlemlemişler ve insanlara sunmuşlardır. Çünkü onun hayatı bü‐
tün insanlar için bir kanun koyucunun, bir yol göstericinin, bir öğreticinin,
bir örnek şahsiyetin, bir model kişiliğin hayatıdır. Peygamberler ürünleri ile
tanınırlar. Tıpkı İsâ’nın (a.s.) “sadık peygamberler ürünleri ile tanınırlar”
sözünde olduğu gibi. Tüm nebîler, elçiler, ıslahatçılar arasında ürünleri en
iyi olan acaba kimdir? Şüphesiz Muhammedî ürünler olgun ve tazedirler.
Muhammedî din ilim, anlayış ve bilgi meyvelerini getirmiştir. Gelmiş geç‐
miş, tüm tarihte insanlığın benzerini görmediği, iman, ahlâk, adalet, kolay‐
lık, hoşgörü meyvelerini vermiştir. Kur’ân‐ı Kerim, Rasûlüllah (s.a.v.) zama‐
nındaki İslâm toplumunu en güzel şekilde anlatan, değişik tarihî dönemler‐
de insanlığın gidişatını niteleyen en iyi kaynaktır. Kur’ân‐ı Kerim nebî ve
Rasûllerin liderliğindeki hayırlı gidiş ile İblis, Firavun, Haman, Karun ve
Nemrut gibi şerlilerin liderliğini yaptığı şerli gidişi nitelemiştir. Kur’ân‐ı
Kerim Arapların cahiliyye dönemindeki hayatını, Rasûlüllah’ın hayatını,
ahlâkını, menkıbelerini, ahlâkî üstünlüklerini zikretmiş, onu insanlık için
örnek ve model şahsiyet kılmıştır. Kur’ân‐ı Kerim, müminlerin hayatını an‐
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latırken, sadece olumlu şeyleri zikretmekle yetinip olumsuz şeyleri görmez‐
den gelmemiştir. Müminlerin hayatını içerdiği olumlu yönleri, insanlık do‐
ğasından kaynaklanan beşerî eksiklikleri, kusurları, ayıpları ile beraber orta‐
ya koymuştur. Kur’ân‐ı Kerim Müslümanların Uhud9 ve Huneyn10 savaşın‐
da mağlup olup, Peygamberimiz’in (s.a.v.) etrafından kaçtıklarını gösteren
portreyi de ortaya koymaktadır. O, şiddetli sıcakta, Tebuk istikametindeki
zorluk gazvesine çıkarken, ağırdan almalarını anlatmıştır.11 Savaşa katılma‐
yan üç kişinin kıssasını komplimansız, pohpohlamadan anlatmıştır.12 Rasû‐
lüllah’ın (s.a.v.) evinde uzun süre oturup, onu zor duruma ve sıkıntıya dü‐
şürenleri Kur’ân‐ı Kerim kınamaktadır. Hâlbuki Peygamber (s.a.v.) bu du‐
rumu onlara söylemekten hayâ ediyordu. Kur’ân‐ı Kerim Rasûlüllah’ın bir
eşi hakkında “ifk” dedikodusunu yayanların kıssasını anlatır ve bu iddianın
elebaşılığını yapan münafıkları da azarlar. Müslümanlar dayanağı olmayan,
değersiz hatta belki iman edenler arasında fahişliğin yaygınlaşmasına sebep
olacak bu tür sözlere kulak vermelerinden ötürü kınar.13
Kur’ân‐ı Kerim tüm bu hakikatleri ortaya koymayı ve İslâm toplumunu
dakik bir şekilde gözlemlemeyi eğitim, yol gösterme, öğretme ve hazırlama
sadedinde yapmaktadır. Bunlar risâletin sahibi yüce Peygamber Muham‐
med (s.a.v.) zamanında daha ilk günlerinde İslâm’a daveti omuzlarında
taşıyan, İslâm risâlet nesli içindir. Fakat şunu hatırlamalıyız ki Kur’ân‐ı Ke‐
rim o toplumu nitelerken veya bütün insanlığı anlatırken, sadece dış görü‐
nüşünü tavsif etmez. Kur’ân‐ı Kerim’in tavsifinin hakiki değeri budur. O
gönülleri, nefisleri, insanın içindekilerini anlatır. Kalplerin içindeki gizli şey‐
leri tavsif eder. İnsanın derinliklerine iner, âcizliğini, eksikliğini, kusurunu
ondaki güç etkenlerini anlatır. Yakup’daki (a.s.) babalık şefkatini, Mûsâ
(a.s.)ın annesindeki annelik merhametini, Meryem kıssasında kadının utan‐

9

İbn İshak, Siret, a.g.e. 3/301

10

Ma’mer ibn Raşid el‐Ezdi, el‐Cami, a.g.e. 11/59

11

a.e. 11/226

12

Bkz. Buhârî, el‐Cami es‐Sahih el‐Muhtasar, a.g.e. 3/1305

13

Muhammed İbn el‐Hasen eş‐Şeybani, es‐Siyer el‐Kebir , Ma’hed el‐Mahtutat, Kahire, Thk:
Salahaddin Muncid, tarihsiz, 1/204

KUR’ÂN‐I KERİM’DE HZ. MUHAMMED(s.a.v.)’İN HAYATI,
KARAKTERİSTİKLERİ VE SÎRETİ

253

ma ve hayâ duygusunu tavsif eder. Fir’avun’un “Ben en yüce Rabbinizim”14
derken taşkınlığını, kibrini, kullara karşı büyüklenmesini niteler. İnsanın
mala, servete, şöhrete ve yöneticiliğe sevgisini niteler. Kur’ân‐ı Kerim Pey‐
gamberin (s.a.v.) hayatını anlatırken hep bu şeffaflıkla, bu netlikle, hakikat‐
leri örtme kaygısı olmadan anlatır. Hatta insanlara Rasûlüllah’ın içinde sak‐
lamaya çalıştığı şeyi bile bildirir. “Allah’ın açığa çıkaracağı bir durumu içine
saklamıştın. Çünkü insanlardan çekinmiştin. Oysa asıl korkmana lâyık olan
Allah’tır.”15
Rasûlüllah (s.a.v.)in Rabbi tarafından bu şekilde kontrol altında tutul‐
ması Nebevî masumiyeti, Rasûlüllah’ın (s.a.v.) yüce ve yüksek mevkiini vur‐
gulamaktadır. Allah’ın seçtiği, tercih ettiği ve temizlediği, tezkiye ettiği,
insanlığı yönetmeye en layık kişidir. Önderliğe ve bütün diğer yaratılmış‐
lardan üstün tutulma hususlarında en çok hak sahibi olan kişidir. Kur’ân‐ı
Kerim sıfatlarını menkıbelerini ve yüce şemailini anlatmıştır. O, Allah’ın
“Şüphesiz, sen yüce bir ahlâk üzeresin”16 buyruğu ile tavsif ettiği gibi üstün
bir ahlâka sahiptir. O, müminlere şefkatli ve merhametli olma niteliğine
sahiptir. Mü’minler için, meşakkat, zorluk, sıkıntı istemez. Bunu Allah’ın:
“Size kendi aranızdan öyle bir peygamber geldi ki, zahmete uğramanız ona
ağır gelir. Kalbi üstünüze titrer. Müminlere karşı çok şefkatli ve merhamet‐
lidir.”17 buyruğunda görmekteyiz. O müminlere kitabı, hikmeti öğretip,
onları temizleyen içlerinden çıkmış bir peygamberdir. Allah’ı ve ahiret gü‐
nünü arzu edip, Allah’ı çokça zikredenler için “üsve‐i hasene”dir. Rasûlül‐
lah’ın (s.a.v.) müminler üzerinde hakkı, kendi üzerlerindeki haklarından
daha fazladır. O, tüm müminlerin babası, eşleri de tüm müminlerin annele‐
ridir. Allah Teâlâ, peygamberinin sihir, şiir ve delilikten uzak olduğunu
belirtmiştir. O’nu hakkı ve doğruyu söylemekle vasıflandırmıştır. Hevasına
göre konuşmasının mümkün olmadığına “O kendi heva ve hevesi ile konuş‐
maz.”18 âyeti ile de işaret etmiştir. Allah Teâlâ onun bakışlarını da temiz
14

Naziat, ayet: 24

15

Ahzab, ayet 37
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Kalem, ayet 4
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Tevbe, ayet 128
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Necm, ayet 3
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tuttuğunu belirtmiştir. “Peygamberin gözü kaymadı, şaşmadı haddi aşma‐
dı.”19 onun ahlâkının temiz olduğunu “Şüphesiz sen yüce bir ahlâk üzere‐
sin.”20 âyeti ile yüreğinin temiz olduğunu ise “Gözlerinin gördüğünü kalbi
yalan saymadı.”21 buyruğu ile ifade etmiştir. Muhammed (s.a.v.) için zikre‐
dilen tüm bu Rabbanî temizliğin işaret ettiği şey, şüphesiz Rasûlüllah’ın
(s.a.v.) herkesin boyun eğeceği yüksek sıfatların tümüne sahip tek seçkin
şahsiyet olmasıdır. O ismet sıfatı ile nitelenmiştir. O Allah Teâlâ’yı tam ola‐
rak bilen ve tanıyandır. Tüm hayatında, takva, huşu, Allah’tan sakınma,
Allah’a bağlılıkla tezyin edilmiştir. Kur’ân‐ı Kerim, Hz. Peygamber’in (s.a.v.)
risâletten önceki hayatını da sunmakla Allah’ın nimeti ve keremi ile haya‐
tında meydana gelen büyük değişikliği tasvir etmektedir. İşte Kur’ân‐ı Ke‐
rim bize, Allah’ın onu yetim bulup barındırdığını, muhtaç bulup, ihtiyacını
giderdiğini, dinin hükümlerinden habersiz bulup, dosdoğru yola ilettiğini
anlatmıştır. Hakikaten Rasûlüllah’ın (s.a.v.) hayatı kendisine risâletin indi‐
rilmesi ile köklü bir şekilde değişmiştir. Rabbanî gözetim onu tümü ile kap‐
samış, Rahmanî hediyeler onu kuşatmış, Kur’ânî hidayet onu gölgelemiştir.
Kur’ân‐ı Kerim ondan bu iyilikleri nimetleri ve hediyeleri hatırlamasını is‐
temiştir. Bu iyilik ve nimetlerden ötürü Allah’a şükrettiğini gösterecek şekil‐
de insanlara muamele etmesini söylemiştir. Duhâ sûresi bu büyük hâlleri
ortaya koymuştur. Bu yüce ve yüksek mânâları serpiştirecek şekilde rabbani
ve ulvî kelimelerle anlatmıştır. Bu yüksek mânâ, yeryüzünün değişik bölge‐
lerinde tüm insanlara açıklanması gereken İslâmî mesajların yüceliğini ifade
eder.22
Peygamberimiz (s.a.v.) bizlere yüce hayatının tümünde onunla beraber
olan ve ondan hiç ayrılmayan bu Rabbanî inayeti bildirmiştir. Peygamberi‐
miz’in (s.a.v.) kendisine inen Rabbanî terbiyeye işaret ettiğini daha önce
bildirmiştik. O buna “tedip” adını vermiştir. Tedip öğretimi, eğitimi, irşadı,
tevcihi ile mükemmellik, güzellik, hak ve hayır mânâlarına işaret eden sair
kavramları içinde barındıran bir kelimedir. Gerçekten Rasûlüllah’ın (s.a.v.)
19

Necm, ayet 17

20

Kalem, ayet 4
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Mekke’de risâletten önceki hayatı onun ulvî bir cihetten terbiye ve tedip
gördüğünü hissettirmektedir. Bu ulvî cihet onun bakımını üstlenmekte hâli‐
ni düzeltmekte, doğru yolda gitmesini sağlamaktadır. İnsanlar onun Mek‐
ke’de, bu yüksek ve yüce mevkiini bilmekte idiler. O’na ‘sadık’ ve ‘emin’
lakaplarını vermişlerdir. İhtilaflı meselelerde onun hükmünü kabul ediyor‐
lardı. O’na düşmanlıklarına rağmen, en kıymetli mallarını onun yanında
emanet olarak bırakıyorlardı. Kureyş, Kâ’be inşası sırasında Hacerü’l‐esve‐
din yerleştirilmesi konusunda onun fikrini kabul etmişti. Kureyş’in yüceltti‐
ği ve üstün tuttuğu Hacerü’l‐esvedi yerleştirme meselesi sebebi ile Kureyş
kolları arasında nerede ise savaş çıkacaktı. Muhammed (s.a.v.) in yanlarına
gelmesi onları sevindirdi. “Bu sadık (doğru konuşan) ve emin (güvenilir)
olandır. Biz onun vereceği hükme rıza gösteriyoruz” dediler. Rasûlüllah
(s.a.v.) meseleyi kolaylıkla kavrayış ve zekâsını gösterecek şekilde çözdü. Bu
net bir çözümdü. Çünkü peygamberler risâlet tebliğ etmek için inatçı ve
mücadelecilere karşı açık delillerle, parlak, net kanıtlar öne sürmek için ge‐
rekli olan zekâ ve fetanet sıfatlarını taşırlar.23
O’nun güvenilirliği ve doğru sözlülüğüne gelince, Kureyşliler emanetle‐
rini, değerli mallarını Peygamber efendimize karşı içlerinde duydukları
düşmanlığa ve buğza rağmen onun yanında bırakıyorlardı. Siyer kitapları
Rasûlüllah’ın (s.a.v.) kavmi Kureyş’e karşı yüksek edebi ve sağlam davranış‐
ları ile dolup taşmaktadır. Nitekim kendi kavmi olan Kureyş, doğru sözlü‐
lüğünü ve güvenirliliğini bilmesine rağmen getirdiği mesajı yeryüzünde
kibir, zulüm, ceberut, böbürlenme vasıflarından ötürü reddetmiştir. Bu sa‐
hada Ebû Cehil kıssası gayet nettir. Peygamberimizi (s.a.v.) yalanlamaya
onları iten şeyin kin, haset ve kabilecilik olduğuna işaret etmektedir. Bu
kabilecilik Hâşim oğullarını peygamberlik şerefi hususunda kıskanmalarına
sebep olmuştur. Birisi Ebû Cehil’e Peygamberin (s.a.v.) söyledikleri ve davet
ettiklerine dair görüşlerini sorduğunda, Muhammed’in (s.a.v.) davet ettiği
din hususunda doğru söylediğini düşündüğünü, ancak Kureyş’in bir kolu,
mensup olduğu Mahzum oğullarının, Hâşim oğulları ile şeref sahibi olma
hususunda çekişme içinde olduğunu söylemiştir. Hâşimoğulları ve Mahzum
23

Şeyh Muhammed el‐Hudari, Nur el‐Yakin fi Sirati Seyyid el‐Murselin, Mektebe el‐İmam,
Mısır, 1999, birinci baskı, thk: Ahmet Mahmut Hattab, 1/16
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oğullarının Mekke’ye gelenlere yemek ve su ikramı, hacılara binek sağlama
konusunda yarıştıklarını, Kureyş’in iki kolunun bahis atı misâli fazilette
aynı seviyede olduklarını ancak nübüvvet ve risâletin Hâşim oğullarında
ortaya çıkması ile Mahzum oğullarının bu yüksek dereceye yetişemeyecek‐
lerini anladıklarını söylemiştir. Kastedilen yüksek derece peygamberliktir.
İşte o zaman Hâşim oğullarına kıskançlık duymuş ve Peygamberimize
(s.a.v.) karşı inkâr sancağını açmışlardır.24 Peygamberimiz’in (s.a.v.) hayatı
Kur’ân‐ı Kerim’de Müslüman toplumun hayatı ile gözlemlenmiştir. Zira
Kur’ân‐ı Kerim Rasûlüllah’a (a.s.) Müslüman toplumun yaşadığı vakıalar,
hadiseler, meselelere göre inmekteydi. Bu, âlimler arasında ‘esbab‐ı nüzûl’
ilmi olarak bilinir. Ancak muayyen bir âyet her ne kadar belirli bir sebep için
indirilmişse de hükmünün o sebebe münhasır olmadığını bilmek gerekir.
Zira kıyamete kadar nüzûl sebebine benzer bütün meselelerde genel hü‐
kümler ihtiva eder. Âlimler; “sebebin hususi oluşuna değil, lafzın umumili‐
ğine itibar edilir” demişlerdir.25 Kur’ân‐ı Kerim kalıcı, kuvvetli bir ibret,
eksiksiz Rabbanî bir programdır. Bir hikmet, hidayet ve doğru yola iletme
kitabıdır. Batıl ona, ne önünden ne arkasından hiçbir yerden yol bulamaz. O
hidayete erdiren delil, ışık saçan kandil, yaratılmışlara karşı hüccet‐i bâliğa,
Allah’ın ziyafet sofrasıdır. Tekrar edilmekle eksilmez. Âlimler ona doymaz.
Cinler onu işittiklerinde; “biz gerçekten doğru yolu gösteren harikulade bir
Kur’ân dinledik, ona iman ettik”26 demişlerdir.
Kur’ân‐ı Kerim peygamberin özel ve genel hayatını takip etmiştir. O
toplumun içten ve dıştan net bir şekilde eksiksiz portresini çizmiştir. Kur’ân‐
ı Kerim bu Müslüman toplumun tüm fertlerinin gizli yönlerini, saklı kısım‐
larını, niyetlerini, tasvir etmeye özen göstermiştir. Kur’ân‐ı Kerim’in bu top‐
lumu gözetiminde tutması, bu toplumun önemini, Allah Teâlâ’nın, Müslü‐
manların ve tüm insanların nezdinde yüksek mevkie sahip olduğunu hisset‐

24

İbn İshak, es‐Sire, a.g.e. 4/170
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tirmektedir. O toplum model bir toplumdu. Her ne kadar modern araştır‐
macılardan birisi bir çalışmasında, o toplumun ideal olmadığını, devletin de
ideal bir devlet olmadığını sadece fertlerin ideal fertler olduğuna işaret etmiş
olsa da doğrusu bu değildir. Vahidüddin Han yeni neşrettiği bir kitabında o
toplumun ideal bir toplum olmadığını iddia etmiştir. Muhtemelen toplumun
ideal olmasıyla kastedilen şeyin bazı filozofların zihinlerinde var olduğu
gibi ütopik bir toplum olduğunu zannetmiştir. Bu toplumun ideal olması
demek o toplumda pek çok hayrın var olması, şerrin ise az olması demektir.
Ancak Allah Teâlâ bu az şerri yönlendirme ile irşatla ve had cezalarıyla iz‐
lemekte ve takip etmektedir. Had cezalarında suçu işleyen kendi seçimi ile
isteyerek işlemiştir. Bu toplum Kur’ân‐ı Kerim’in Hz. Peygamber’e (s.a.v.)
indiriliş sürecinde İlâhî bakışın önünde açık bir şekilde durmaktadır. Bu
toplum bir teşri toplumu, örnek toplum, model toplum ve sahabe toplumu‐
dur. O sahabîler de yegâne Kur’ân neslidirler. O toplum, risâlet sahibinin en
hayırlı nesil diye nitelediği toplumdur. Kur’ân‐ı Kerim’in “Muhammed Al‐
lah’ın elçisidir. Beraberinde bulunanlar da kâfirlere karşı çetin, kendi arala‐
rında merhametlidirler. Onları, rükûa varırken ve secde ederken görürsün.
Allah’tan lütuf ve rıza isterler. Onların nişanları yüzlerindeki secde izleridir.
Bu, onların Tevrat’taki vasıflarıdır. İncil’deki vasıfları da şöyledir: Onlar
filizlerini yarıp çıkarmış, gittikçe onu kuvvetlendirerek, kalınlaşmış gövdesi
üzerine dikilmiş bir ekine benzerler. Ki bu, ekenlerin de hoşuna gider. Allah
böylece onları çoğaltıp kuvvetlendirmekle kâfirleri öfkelendirir.”27 buyru‐
ğuyla tavsif ettiği toplumdur. Evet ideal kelimesi yanıltıcı bir kelimedir.
Belki o, doğru yola iletilmiş örnek ve model toplum için uygun bir vasıf
değildir. Allah o toplumu tüm insanlığa hidayet meşalesi ve ışığı kılmıştır.
Arzu edilen ideallik, bir an dahî Allah’a itaat edip Allah’a isyan etmeyen
meleklerin idealliği değildir. O toplumun ideal oluşu, Peygamberimiz
(s.a.v.) tarafından Allah’ın emri ile tarihin tüm merhalelerinde tüm insanlığa
önder ve kanun koyucu olması için yetiştirilen toplum olmasıdır. Kur’ân‐ı
Kerim toplumu nasıl değerlendireceğimizi öğreten, Rabbanî hidayet kitabı‐
dır. O toplumu birtakım yüce sıfatlarla vasıflandırmaktadır. Fakat yine dö‐
nüp o toplumdaki zayıflık, kusur, gevşeklik noktalarını gözetim altında
27

Fetih, 29. Ayet

258

VAHYİN NÜZÛLÜNÜN 1400. YILINDA HZ. MUHAMMED (S.A.V.)

tutmaktadır. Kur’ân‐ı Kerim bu toplumun hayır ve bereket toplumu oldu‐
ğunu reddetmemektedir. Sahabi toplumu da bünyesinde her türlü beşerî
eğilimleri barındıran bir toplumdur. Toplumun içinde zayıflık, azim, irade,
dünya zevkleri için yarış, hâkimiyeti elde etmek için mücadele vardır.
Kur’ân‐ı Kerim tüm bunları vurgulamakta, inkâr etmemektedir. Fakat öte
yandan Rasûlüllah (s.a.v.) ile beraber olan ve onun eliyle yetişen bu fertlerin,
insanların en hayırlıları olduğunu haber vermektedir. Onlar peygamberi‐
mizden sonra mahlûkatın en hayırlılarıdırlar. Şöyle bir soru akla gelebilir:
‘Burada niçin toplumun üzerinde durulmaktadır da tebliğin başlığında be‐
lirtilen nebevî şahsiyet üzerinde durulmamaktadır?’. Belki de bu sorunun
cevabı şudur: Rasûlüllah’ın (s.a.v.) hayatını onunla birlikte yaşayan sahabe‐
nin hayatından ayıramayız. Rasûlüllah’ın (s.a.v.) hayatı en ince kişisel detay‐
larında dahî umumi ve nettir. Tüm insanlığın ortak malıdır. Peygamberi‐
miz’in (s.a.v.) kişiliğinin gerçek büyüklüğü de budur.
Kur’ân‐ı Kerim Rasûlüllah’ın (s.a.v.) Mekke’den Medine’ye hicretini an‐
latmıştır. Zor ve katı şartlarda gerçekleşen hicret kıssasını Peygamberimiz ve
Ebû Bekir arasında geçen mağara diyalogu ile sunmuştur. Kur’ân‐ı Kerim
doğruluğu getirmiş Peygamber’e ve Allah katından gelmiş bu doğruluğa
inanan bir Sıddîk’a işaret ediyordu. Bu, risâlet, elçi ve elçinin gönderildiği
kişi arasındaki diyalogdu. Mağarada Rasûlüllah (s.a.v.) yalnız değildi. Ar‐
kadaşı Sıddîk da onunla beraberdi. Ebû Bekir’in (r.a.) bu tasdiki Peygambe‐
rin (s.a.v.) onu yakalamak isteyen Kureyş müşrikleri tarafından izinin sürül‐
düğü sırada dahî görevini tastamam yaptığına insanlığın tanıklığıydı. Müş‐
rikler onu öldürmek istiyorlardı. Dinini ve risâletini ortadan kaldırmak
istiyorlardı. Mübarek kafile, hicret yolunda Ümmü Ma’bed’in çadırına ulaş‐
tığında kendi kendini anlatan mûcizeyi görmekteyiz. Peygamberimiz’in
(s.a.v.) mûcizesi risâletinin ve nübüvvetinin doğruluğunu gösteren delil,
burhan ve parlak işaretleri ortaya koymasıdır.28 Ümmü Ma’bed el‐Huzaiyye,
kaderin çöldeki evine sevk ettiği adamın herhangi birisi olmadığına ‐o anda
meşguliyetinden dolayı orada olmayan kocasına söylediği gibi‐ mübarek bir
insan olduğuna kanaat getirmiştir. O’nun bu kanaatine gözlerini kamaştıran
28
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nebevî mûcize vesile olmuştur. Ümmü Ma’bed o anda zihni açık, sakin,
önünde olanları gözetleyen bir kadındır. Hatta bu mübarek adamı gözetle‐
miş daha sonra gelen kocasına onu nitelemektedir. Ümmü Ma’bed’in Rasû‐
lüllah’ın şahit olduğu hâllerini ve sıfatlarını anlatması asırlar boyu siyer
kitaplarının malzemesi hâline gelecektir.29 Kur’ân‐ı Kerim Ümmü Ma’bed ve
kıssasından bahsetmemektedir. Fakat Peygamber efendimizi (s.a.v.) “arka‐
daşları ona hizmet etmek için başına toplanıyorlar” diyerek tavsif etmesin‐
den, Peygamberimiz (s.a.v.) ile o mübarek yolculuğunda beraberindeki şa‐
hısların nur, yakîn ve iman kafilesi olduklarını, Allah’ın yardımıyla onlarla
birlikte olduğunu neredeyse bizzat hissediyoruz. Bunun akabinde Huzaalı
Ümmü Ma’bed, o dört kişinin şahsında zamanın ebedî akışı boyunca Allah’a
iman etmiş kalabalıkları görmüştür. Peygamberin hareketinin yolunda mü‐
barek nebevî hicret önemli bir duraktı. Hicret, zikredilme, yazıya geçirilme,
Kur’ân‐ı Kerim’de konumuna dikkat çekilme noktasında nasibini almıştır.
İslâm ve Müslümanların tarihinde büyük önemi olan diğer bir durakta dura‐
lım. Bu durak büyük Bedir savaşıdır. Kur’ân‐ı Kerim bu savaşı, hak ile bâtılı
ayırması yönüyle anlatmıştır. Hicrî ikinci yılda vuku bulan Büyük Bedir
savaşı, Arap ülkesinde meydana gelmiş köklü bir değişimdir. Zira Bedir güç
dengelerini ve var olan liderlikleri değiştirmiştir. Kureyş büyüklerinin çoğu
yok olmuştur. Mekke’de Müslümanlara daha az düşmanlık gösteren yeni
idare ortaya çıkmıştır. Bu idarenin Müslümanların Bedir günü öldürdüğü
Kureyş ileri gelenlerinden yöneticilik, liderlik ve siyaset tecrübeleri daha
azdı. Bedir, Arapların Mekke, Şam, Yemen arası düzenli ve kendi kendine
yürüyen klasik ticaret yollarına, Arapların bakışını değiştirmişti. Bu yollar
Arap ticaret güzergâhlarını kolaylaştırmak üzere Mekke liderleri tarafından
yapılan kolaylaştırma anlaşmalarına uygundu.
Bedir Arapların kabileler arası taraftarlık, anlaşma, destek değerlerini
değiştirmiştir. Bu değerler din ve inanç yardımlaşmasından tecrit edilmiş ırk
ve kan bağları üzerine inşa edilmişti. Biz bunu söylerken İslâmiyet’in genel
olarak kabile bağını inkâr etmediğini belirtelim. İslâm kabile bağlarını ıslah
etmeye ve aşırılığını, sultasını ve asiliğini hafifletmeye çalışmıştır.
29
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Kur’ân‐ı Kerim Enfal sûresinde Bedir kıssasını zikretmektedir. Bedir
kıssası bazı siyer kitaplarında yol kesme kıssası gibi nakledilmektedir. Adeta
Müslümanlar haksız yere Mekke ehlinin mallarını elde etme arzusuna ka‐
pılmışlardır. Büyük Bedir kıssasının bu sûretle nakledilmesi Bedir kıssasının
hakikatinin bozulmasıdır. Allah Teâlâ Bedir’in hakla bâtıl arasında ayırıcı
olmasını istemiştir.30
Bazı siyer tarihçileri müşriklerin zulüm ve düşmanlıkla Mekke’den çı‐
karmış oldukları Müslüman muhacirlerin mallarını geride bıraktıklarını
unutmaktadırlar. Müşrikler onların mallarını haksızca ve azgınca ele geçir‐
mişlerdir. Siyer kitapları bizlere muhacirlerden Suheyb‐i Rûmî’nin (r.a.)
mallarıyla Mekke’den hicret için çıkmak istediği zaman Mekke müşrikleri‐
nin önünü kestiklerini anlatmaktadır. O’nun mallarıyla hicret etmesine en‐
gel olmuşlardır. O’nun Mekke’ye parasız geldiğini ve onların arasında malı‐
nı ve servetini kazandığını iddia etmişler, Suheyb de malını onlara bırakırsa
Medine’ye hicret etmesi için izin verip vermeyeceklerini sormuştur. Müşrik‐
ler, şayet malını onlara bırakırsa hicret etmesine engel olmayacaklarını söy‐
lemişler, işte o zaman Suheyb (r.a.) bütün malını canı ve dini için fidye ola‐
rak onlara bırakmıştır. Bu haber Hz. Peygamber (s.a.v.)’e ulaştığında
Suheyb’e “satışın karlı oldu ey Suheyb” demiştir.31
Bu olay belki de müşriklerin, Müslümanları ülkelerinden hicrete, çaba
ve alın teri ile kazandıkları mallarını terk etmeye zorladıklarına en bariz
örneklerdendir. Müslümanlar Yesrib’de devletlerini inşa ettiklerinde elle‐
rindeki güç ve imkânları Mekke halkına karşı kullanmaları onların hakkıydı.
Sahip oldukları en önemli güç kaynaklarından birisi Mekke’yi Şam ülkesi ile
bağlayan ticaret yollarını ele geçirme imkânlarıydı. Hakikaten Ebû Süfyan b.
Harb’in idaresinde Şam topraklarından dönmekte olan Kureyş kafilesinin
karşısına çıkmaya çalıştılar. Ancak kafile, Ebû Süfyan’ın elçisi Mekke ehline
mallarını Müslümanlardan korumak için seferber olmalarını haber vermek
üzere ulaştıktan sonra, Kureyş’in malları ile birlikte kurtulmuştur. Bunun
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üzerine Kureyşliler çıkmak için hazırlık yaptılar. Bu esnada kafilelerinin
kurtulmuş olduğu haberi onlara ulaştı. Bir kısmı çıkmakta tereddüt gösterdi.
Bir kısmı da çıkmak hususunda ısrar etti. Ebû Cehil savaşa çıkmaya en fazla
ısrar edenlerdendi. Bununla âdeti olduğu üzere gösteriş, şöhret, kibirlilik
yapmak istiyordu. Kur’ân‐ı Kerim bu tezahüre işaret etmiş ve Mekke halkı‐
nın çıkışını nankörlük, şöhret, gösteriş olarak tavsif etmiştir. Kur’ân‐ı Kerim
şeytanın Mekke halkını Müslümanlara karşı savaşmaları için cesaretlendir‐
mede oynadığı büyük rolü anlatmıştır. Şeytan müşriklere, insanlar arasında
onlara galip kimse olmayacağını, kendisinin onlara yardımcı olduğu vesve‐
sesini vermiştir. İki grup karşı karşıya gelince geriye dönüp müşriklere yap‐
tığı yalan vaatlerinden caymıştır. Müslümanlar Kur’ân‐ı Kerim’in tavsif
ettiği üzere az bir sayı ile güçsüz olarak çıkmışlardır. Onlar Ebû Süfyan’ın
idaresindeki Kureyş kafilesinin mallarını elde etme beklentisi içinde idiler.
Ancak kafile onların elinden kaçmıştı. Kendilerini sayısı bine yaklaşan
Kureyş ordusu önünde bulmuşlardı. Hz. Peygamber (s.a.v.)’in ashabına,
özellikle de onu Medine içerisinde destekleme ve koruma sözü veren Ensara
istişare etmesi gerekiyordu. Hz. Peygamber (s.a.v.) Ensar’ın tavrından emin
olmak istiyordu. Hayret verici sonuç, Ensar’ın Hz. Peygamber (s.a.v.)’i her
ne olursa olsun destekleyeceklerini teyit edeceklerini ve dinlerini savunacak‐
larını Peygamber efendimize vurgulamaları idi. İşte bundan ötürü Bedir
Peygamber’in (s.a.v.) Ensariler ile Yesrib sınırları içerisinde destek anlaşma‐
sından, her durumda her zaman ve mekânda destek anlaşmasına dönüşme‐
sinin önemli bir etkeni idi. Hakikaten Bedir günündeki mücadele hak ile
bâtılı birbirinden ayırmıştır. Bedir’de Şeytan, defalarca müşriklere yaptıkları
kötü işi süslemek üzere sahneye çıkmıştır. Onlara vaatte bulunmuş, ümit‐
lendirmiştir. Ancak Şeytanın vaadi aldatmadan başka bir şey değildi. Be‐
dir’de melekler müminlerle birlikte savaştılar. Kâfirleri öldürüyor onları esir
alıyorlardı. Müminlere sebat veriyorlardı. Yağmur müminlere sebat vermek
üzere yağıyordu. Müslümanlara güven ve güvenin yol açtığı uyuklama hâli
verilmişti. Tüm bunlar Bedir’in insanlık tarihinde bariz bir dönüşüm noktası
olduğuna açık deliller ve büyüleyici kanıtlardı. Bedir savaşının sahip olduğu
bu büyük mevkiinden dolayı bu savaşa katılanlar Müslümanlar arasında
seçkin bir yer edindiler ve Müslüman ümmetin Allah Teâlâ’ya yönelişinde
en önde yer aldılar. Allah Teâlâ Bedir savaşına iştiraki, Müslümanın düşebi‐
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leceği büyük günahların ve öldürücü hataların affedilme sebebi kılmıştır.
Burada büyük sahabi Hatıb ibn Ebî Beltea’nin32 kıssasını zikretmemiz kâfi‐
dir. Hz. Hatıb Kureyş’e Rasûlüllah’ın (s.a.v.) Mekke’ye doğru fethetmek için
hareket etmeye azmettiğini bildiren bir mektup göndermiştir. Ne var ki Al‐
lah Teâlâ Peygamberine (s.a.v.) bu işi bildirmiştir. Hz. Peygamber (s.a.v.)
mektubu Kureyşlilere götüren kadından alıp getirecek kimseleri göndermiş‐
tir. Bazı sahabiler Peygamber efendimizden (s.a.v.) münafık olduğu düşün‐
cesi ile Hz. Hatıb’ı öldürmek üzere izin istediklerinde, Hz. Peygamber
(s.a.v.) bu teklifi reddetmiştir. Onlara Allah Teâlâ’nın Bedir ehline bakarak
şöyle dediğini açıklamıştır: “İstediğinizi yapın. Ben sizin günahlarınızı ba‐
ğışladım.” Kur’ân‐ı Kerim, Bedir’le ve ondan başka İslâm tarihinde ve Müs‐
lümanlar üzerinde büyük iz bırakan gazvelerle ilgili tüm bu haber ve olayla‐
rı bildirmiştir. Kur’ân‐ı Kerim Müslümanların Rasûlüllah (s.a.v.) ile olan
durumlarını tafsilatlı anlatırken mûcizevî, rabbani, beliğ bir üslupla takdim
etmiştir. Bu üslup Allah Teâlâ’nın ilmi ile indirdiği bu değerli kitabın büyük‐
lüğünün delilidir. Bu kitaba bâtıl ne önünden, ne arkasından yol bulamaz.
Uhud’da Müslümanlara göre çok büyük bir olay meydana gelmiştir.
Onlar başta düşmanlarına galip gelmişlerdir. Ancak nebevî komutanın em‐
rine muhalefet etmeleri sebebi ile acı mağlubiyeti tatmışlardır. Komutaya
muhalefet etmek savaşlardaki en tehlikeli işlerdendir. Askerî sistemlerde
savaş meydanında askerlerin savaş komuta emirlerine muhalefet etmeleri
düşünülemez. Savaş meydanında askerî komutanın devletin başkanı, ordu‐
ların başkomutanı, daha ötesi Allah Teâlâ tarafından peygamber olarak
gönderilmiş, sabah akşam gökten kendisine vahiy gelen peygamber olduğu
düşünüldüğünde durum daha büyük bir bela ve daha acıdır. Müslümanları
nerede ise yok edecek olan bu büyük mağlubiyete rağmen sahabe‐i kiram
çok üstün güç ve kahramanlık ortaya koymuşlardır. Öyle ki: vaziyet mağlu‐
biyetten galibiyete dönüşmüş ve müşrikler savaştan çekilmişlerdir. Mek‐
ke’ye ikna edici bir sebep olmadan geri dönmüşlerdir. Bunu peygamberin
(s.a.v.) sîretini yazarken Dede George Bush kaydetmiştir. Müslümanlar o zor
günde Rasûlüllah’ı (s.a.v.) savunmuşlardır. Bazı kadınlar şiddetli savaşa
32
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iştirak etmişlerdir. Nesibe binti Ka’b el‐Ensariyye onların önde gelenlerin‐
dendir. O Rasûlüllah’ı (s.a.v.) ölümüne savunmuştur. Hz. Peygamber (s.a.v.)
onun bu büyük rolüne, Allah Teâlâ’nın, İslâm’ın ve Peygamberinin uğrunda
gösterdiği bu büyük cesarete şahitlik etmiştir.33
Dede George Bush müşriklerin Medine’den çekilmelerinin ve Mekke’ye
dönmelerinin ikna edici bir sebebi olmadığı görüşündedir. Bu ancak İlâhî
inayetin Müslümanlarla beraber olması ile açıklanabilir. Allah Teâlâ, Hz.
Peygamber (s.a.v.) ve Müslümanların galip gelmelerini dilemiştir. O bunu
söylerken Hz. Peygamber’in (s.a.v.) İlâhî inayet tarafından seçilen bir pey‐
gamber olduğunu vurgular. Ancak tekrar dönüp bu durumu arzusuna uya‐
cak şekilde, gerçeği tahrif ederek açıklar ve şöyle bir iddiada bulunur34 :
Allah Teâlâ Hz. Muhammed’i (s.a.v.) doğru yoldan sapmış olan kiliseye ceza
olarak peygamber seçmiştir. Bu Muhammedî din, kilise durumunu düzel‐
tinceye ve eski hâline dönünceye kadar var olmaya devam edecektir. İşte o
zaman Muhammed’in (s.a.v.) dininin mensupları Hıristiyanlık dinine gire‐
ceklerdir. George Bush Ahzab (Hendek) savaşında Müslümanların durumu
ile ilgili aynı görüşü müdafaa etmektedir. Bu savaşta başta Kureyş ve
Gatafan olmak üzere Arap kabileleri Peygamber (s.a.v.) ile savaşmak için
birlikte saldırıya geçmişlerdir. Bu savaşta Müslümanların çevresindeki ku‐
şatma şiddetlenmiş, Müslüman gözüküp Allah Teâlâyı ve Peygamberini
(s.a.v.) inkâr ettiklerini gizleyen münafıklar zorbalık etmişlerdir. Müslüman‐
ların Hendek Savaşı’nda yaşadıkları bu katı ve zor şartlara rağmen müşrik‐
ler, ikna edici bir sebep olmaksızın Medine kuşatmasından çekilmişlerdir.
Burada Dede George Bush, müşriklerin Medine kuşatmasında çekilme sebe‐
binin sadece İlâhî inayetle açıklanabileceğini vurgular. Hz. Muhammed’i
(s.a.v.) semavî bir risâlet görevini ifa etmek üzere kendi emri ile gönderen
Allah Teâlâ’dır. Bu, Hz. Muhammed’in (s.a.v.) peygamber olarak gönderilişi
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etrafındaki lâhûtî Yahûdî Hıristiyan tartışmasının esas eksen noktasıdır.35
Kur’ân‐ı Kerim Ahzab adlı sûrede Hendek Savaşı’nı incelemiştir. Müslü‐
manların durumlarını dakik bir şekilde tasvir etmiştir. Müslümanların yaşa‐
dığı gönül darlığını tasvir etmiştir. Korkudan kayan gözleri tavsif etmiş,
ağza gelen yüreklerin durumunu açıklamıştır. O zor durumu görmeleri
karşısında birçoğunun aklına gelen zan ve vehimleri teşhis etmiştir. Kur’ân‐ı
Kerim bireylerinin kalplerinde Allah Teâlâ’ya ve Rasûle (s.a.v.) imanın sağ‐
lam bir şekilde yerleştiği mümin grubun tavrını tavsif etmiştir. Hendek gaz‐
vesi yaratılmışların en hayırlısı olan (s.a.v.) ile beraber direnen ve sabreden
mümin grup için zor olan imtihan, kendini sınama ve deneme alanında en
büyük destan idi. O gün için Araplar hep birlikte hücum etmişlerdir. Ahmak
cahiliye kibri rahmet peygamberi ve hidayet önderinin (s.a.v.) idare ettiği
mümin topluluğun önüne bir sınır koymak istemiştir. Müşrik Arap birlikleri
tarihin o döneminde Yesrib’de bir araya gelen o topluluğun insanoğlunun
tarihini inşa etmekte olduğunu bilmiyorlardı. Hayır, güzellik, mükemmellik,
değerlerini inşa ettiklerinden medeniyetin temellerini kurduklarından ilim,
bilgi, tesis ettiklerinden, insan aklını olması gerektiği ve Allah Teâlâ’nın
istediği yüksek yere koyduklarından habersizdiler. Kur’ân‐ı Kerim tarihin o
sıkıntılı anlarında samimi müminlerin tavırlarını tasvir etmektedir. İnsan o
anlarda tarihin, nefesini tutmuş heyecanla beklediğini hayal edebilir. Çünkü
insanlık gidişatında kesin bir ayırım çizgisi niteliğindeki saatlere tanık ol‐
maktadır. Kureyş ve Gatafan ile Arap kabilelerinden onlara destek verenler
mümin kuvvetlere darbe indirmek üzere ezmek istemişler, ancak Allah
Teâlâ onların tuzağını ortadan kaldırmış ve çabalarının tesirini geçersiz kıl‐
mıştır. Zelil ve hakir bir şekilde geri dönmüşlerdir. Tarihçiler ezici mağlubi‐
yetin Müslümanları neredeyse kuşatacağı bir zamanda Medine’ye dönüşün
sebebini soragelmişlerdir. O tarihçiler İlâhî inayetin gözetiminden habersiz‐
dirler. Allah Teâlâ’nın Peygamber (s.a.v.)in idaresindeki takvalı kullarına
destek verdiğini bilmemektedirler. Az önce Hıristiyanların (lâhûtîlerinden)
ileri gelen birisinin yeni bir anlayış getirdiğini bahsetmiştik. Bu kişi, Hz.
Muhammed (s.a.v.)in İlâhî inayet tarafından insanlığa peygamber olarak
35
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seçildiğini söylemiş, hakikaten Yahûdî ve Hıristiyan ehl‐i kitabın mukaddes
kitaplarının Hz. Muhammed (s.a.v.)in peygamber olduğunu fiilen müjdele‐
diğini belirtmiştir. Dede George Bush’un bu farklı açıklaması incelenmeye,
üzerinde düşünülmeye, araştırılmaya şayandır. Batılılar arasında İslâm da‐
vetine yeni ufuklar açabilir ve özellikle dinler arası diyalog meselesi ile ilgili
olarak, din mensupları arasında yeni ilişkilerin kapılarını aralayabilir.36
Kur’ân‐ı Kerim Müslümanların o sıkıntılı zamanlardaki durumunu tas‐
vir etmektedir. Aynı zamanda Hz. Peygamber (s.a.v.)in onlara karşı tavrını
tasvir etmektedir. Zira o, hiçbir farklılık olmadan onlarla birlikte aynı hâlleri
yaşamaktadır. Onların en önünde yer almaktadır. Maruz kaldıkları tehlike‐
lerin aynısına o da maruz kalmaktadır. Kur’ân‐ı Kerim Hz. Peygamber’i
(s.a.v.) insanların doğru olan yolunu takip etmesi gereken model, örnek,
numûne olması yönü ile takdim eder. Rabbanî emirler geldiğinde Hz. Pey‐
gamber (s.a.v.) bunlara karşı bağlılık, tatbikat, hayata geçirme açısından en
önde yer alır. Müslüman toplumda iffetli olunması için Kur’ânî emir gelmiş‐
tir. İffetin doğru ve isabetli eğitim vasıtasıyla tahakkuk etmesi emredilmiştir.
Yine yüksek bir edebe ve Müslüman toplumun kadın erkek, büyük küçük
sahip olması gereken faziletli karaktere işaret eden, iffete ve terbiyeye uygun
şer’î elbise ile iffetin sağlanması emredilmiştir. Allah Peygamber’e (s.a.v.)
müminlerin şer’î elbise emrini bildirdiği zaman ilk önce bu emri eşlerine,
kızlarına ve mümin kadınlara ulaştırmakla başlamasını emretmiştir. Bu,
kesin bir şekilde Rabbanî şer’î emirlerin, Rasûlüllaha (s.a.v.), aile ve yakınla‐
rına birinci dereceden farz olduğuna işaret etmektedir. Hakiki davetçiler ve
samimi ıslahatçılar azimetle amel edip, yükün en ağır kısmını üstlerine alır‐
lar. Aile ve akrabalarını doğruya yönlendirme konusunda gevşeklik göster‐
mezler. Bir günah işlediklerini hissettiklerinde kesin bir şekilde onları ceza‐
landırırlar. Rasûlüllah (s.a.v.)in, hırsızlık yapan Mahzum kabilesi mensubu
kadın hakkında Usame ibn Zeyd’in aracılık yapmasını reddederken yaptığı
budur. O, şer’î hadlerin ve Rabbanî cezaların zayıf ve fakirlere tatbik edilip
eşrafa uygulanmamasını talep eden böyle bir aracılığın tehlikesinden sakın‐
dırmıştır. İnsanlara bu tür davranışların önceki ümmetleri helak ettiğini
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açıklamıştır. Zira onlar eşraftan birisi hırsızlık yaptığında ona dokunmaz,
güçsüz birisi hırsızlık yaptığında onu cezalandırırlardı. Hz. Peygamber
(s.a.v.) bu beliğ dersini şu sözü ile noktalamıştır: “Allah’a yemin olsun ki
Muhammed kızı Fatıma hırsızlık yapsaydı, onun dahî elini keserdim.”37
Kur’ân‐ı Kerim bizlere Hz. Peygamber (s.a.v.)in portresini eksiksiz bir
şekilde net açık, bir karışıklık yahut kapalılık olmaksızın sunmuştur. Bu
durum şu sebeplerden ötürü doğaldır: Birincisi: Allah Teâlâ kullarının hâlle‐
rini iyi bilir ve onların hallerinden haberdardır. Onları yaratan odur. Gizli,
açık her şeylerini bilir. İçlerinde gizlediklerini ortaya çıkartır. Kullarının
içindeki her şeyi teşhis etmeye gücü yeter. Rabbanî tasvir hazırlayışında ve
vaz’ında, kâmil mutlak hakikate uygun olarak gelir.
İkincisi: Allah Teâlâ, Hz. Peygamber’i (s.a.v.) insanlık için numûne ol‐
masını takdir etmiştir. O örnektir. O insanlık için mükemmellik numûnesi‐
dir. Allah Teâlâ tarafından mûcizelerle teyit edilmiştir. Allah onun kalbin‐
den kini çıkarmış, kalbini yıkamıştır. Gönlünü açıp genişletmiş, şanını yü‐
celtmiş, üzerinden yükünü indirmiştir. Tüm bunlar, bu büyük ve benzersiz
şahsiyetin hazırlanması sadedinde meydana gelmiştir. İnsanlık hayatının
gidişinde büyük vazifesini yerine getirmesi için böyle hazırlanmıştır. Allah
Teâlâ’nın Hz. Peygamber (s.a.v.)e yüklediği büyük rol çok fazla hazırlığa
aklî, psikolojik, rûhî ve kalbî liyakate ihtiyaç gerektirmektedir. Allah
Teâlâ’nın da Peygamber (s.a.v.)e yaptığı bizzat budur.
Üçüncüsü: İnsanlık için ideal, numûne, idare edici yönlendirici şahsiye‐
tin net, açık, insanlar önünde bariz olması lazımdır. Allah Teâlâ Hz. Pey‐
gamber (s.a.v.)in hayatının insanların önünde net, karmaşık ve kapalı olma‐
yan bir hayat olmasını takdir etmiştir. İnsanlar birçok idareci, lider ve ısla‐
hatçı tanımışlardır. Ancak onların hayatları hakkında çok şey bilmezler.
Belki onlar hakkında genel bariz yönleri bilirler. Fakat aileleri ile ilgili, insan‐
ların bilmediği meselelerle alakalı noktaları bilmezler. Belki birçok idareci
tek başlarına kaldıklarında bulundukları hallerden daha farklı bir vaziyetle
mensuplarının karşısına çıkarlar. İşte bundan ötürü idareci, ıslahatçının
hayatı herkese açık olmalıdır. Bu, onun hayatının her türlü şaibeden eksik‐
37
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likten kusurdan uzak olduğu mânâsına gelir. Rasûlüllah (s.a.v.) hem özel
hem genel hayatının tüm cihetlerinde kâmil bir numûne idi. Hayatı bi’set
öncesinde de sonrasında da tutarlı idi. Yüce bir edep bir ahlâk örneği idi.
Allah’ın kendisini terbiye ettiği fazileti seciyelerin timsaliydi. Tüm bunlar
Peygamber Efendimiz (s.a.v.)in şu sözünden alınmıştır: “Rabbim bana edep
öğretti. Bana güzel şekilde edep öğretti.”38
Bu tedip kapsamına, arınma, terbiye, tevcih, öğretim, bilgilendirme, ah‐
lâkı güzelleştirme ve idareci insanda bulunması gereken bütün güzel sıfat‐
larla bezeme dâhildir. Rasûlüllah (s.a.v.) her hayra götüren, her fazilete irşat
eden, her türlü iyiliğe, rüşte tevcih eden kişidir. Hz. Peygamber (s.a.v.)in
şahsiyetinin her yönünü, Allah’ın arındırdığına dair hadis daha önce geç‐
mişti. Allah, onun ahlâkını yüreğini, dilini ve gözünü arındırmıştır. Bütün
bunlarla Hz. Peygamber’de (s.a.v.) aklî, psikolojik, kalbî, rûhî, hissî, bedenî
boyutlarının tümüyle eşsiz kişilik yönlerinin tamamlandığını anlamaktayız.
O, her yönüyle eşsizdi. Cesaret bahsi geçtiğinde en cesuru oydu. Nitekim
Medine halkı onları korkutan bir yabancı ses duymuşlar kaynağını bileme‐
mişler o sese doğru korku içinde yönelmişlerdir. Bir de bakarlar ki, Hz. Pey‐
gamber (s.a.v.) o sesin geldiği istikametten bütün sükûnetiyle, huzurlu bir
şekilde şöyle diyerek dönüyor. “Korkmayın.”39 Hz. Rasûlüllah (s.a.v.)in ha‐
yatındaki bu açık örnek ümmetin idaresini elinde bulunduran idareci, önder
kişinin sahip olması gereken ideal şekle işaret etmektedir. O, ümmeti muha‐
fazasıyla ihata etmelidir. Ümmetin korunması uğrunda sahip olduğu tüm
çabayı harcamalı bu yolda gözüne uyku girmemelidir. Bu fiilî uygulama ile
olur. Rasûlüllah’ın (s.a.v.) yaptığı da budur. O, davetçilerin ve önderlerin
izinden gitmesi, sağlam yolunda yürümesi gereken örnektir, modeldir, nu‐
mûnedir.

38

Bkz. Abdurrauf el‐Munavi, Feyd el‐Kadir Şerh el‐Cami es‐Sağir, el‐Mektebe et‐Ticara el‐
Kubra, Mısır,1356, birinci baskı, 1/225 ve “Rabbim bana edep öğretti. Bana güzel şekilde
edebi öğretti” hadis‐i şerifinin isnadı Münavi ve Sehavi’nin belirttiği gibi zayıftır. İbn
Hacer “garib” diye hüküm vermiştir. İbn Teymiyye, bu hadis‐i şerifin güvenilir bir isnadı
olmadığı söylemiştir
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Kur’ân‐ı Kerim Ve Hz. Muhammed (s.a.v.)in Mekke Hayatı
Nebevî Davet ilk defa Hz. Peygamber (s.a.v.)’e, Cebrail (a.s.)’ın, Hira
Mağarası’nda inmesi ile başlamıştır. Allah Teâlâ’nın, “Oku yaratan Rabbinin
adıyla”40 buyruğunun inmesi ile semavî risâlet hareketi başlamıştır. İnsanlığı
bir durumdan başka bir duruma, bir dönemden başka bir döneme, bir tarih‐
ten başka bir tarihe çıkartacak olan yeni bir din başlamıştır. Davet ilk merha‐
lesinde Allah Teâlâ’nın Kur’ân‐ı Kerim’de Peygamber (s.a.v.)’e hitaben “Ya‐
kın akrabalarını uyar”41 emrinde olduğu gibi, Rasûlüllah (s.a.v.)’in yakın
akrabalarını uyarmasıyla başlar. Bu emir merhale merhale gelişmeyi, ger‐
çekçiliği, İslâm’ın hayata pratik bakışını göstermektedir. Merhale merhale
gelişme özelliği, bu risâletin evrenselliği itibariyledir. Bu risâlet doğasında,
hedeflerinde, gayelerinde evrenseldir. Bu, kutsal kitabı Peygamber’e (s.a.v.)
“Âlemlere rahmet” diye hitap eden risâlettir. Zira Allah Teâlâ şöyle buyur‐
maktadır: “Biz, seni ancak âlemlere rahmet olarak gönderdik”42 Bu evrensel yöne‐
liş, şu âyet‐i kerimede de belirgindir: “O, ancak tüm âlemlere bir öğüttür.”43
İşte Kur’ân‐ı Kerim, Hz. Peygamber (s.a.v.)’e şu şekilde hitap etmektedir:
“Sana emrolunanı açıkça söyle ve müşriklere aldırış etme”44 Kur’ân‐ı Kerim müş‐
riklerin Hz. Peygamber (s.a.v.)e ve mümin ashabına karşı takip ettikleri alay
ve istihza üsluplarını tavsif etmiştir. Rasûlüllah (s.a.v.)’e Allah Teâlâ şöyle
hitap etmiştir: “Seninle alay edenlerin hakkından gelmeye biz yeteriz”.45 Allah
Teâlâ’nın kendisiyle alay edenlerin hakkından geldiği ve tuzak kuranların
tuzağından koruduğu Hz. Peygamber (s.a.v.), ona düşmanlık yapan o kav‐
me karşı rahmet, şefkat hisleri taşımaktaydı. Sîret bizlere Peygamber
(s.a.v.)’in halkı, onu reddettikten ve aralarındaki düşük akılsız kimseleri ona
karşı kışkırttıktan sonra Taif’ten dönerken, Hz. Cebrail (a.s.)ın dağlar mele‐
ğiyle birlikte ona geldiğini anlatmaktadır. Dağlar meleği, Mekke halkı üze‐
rine iki dağı birbirine ‐ceza olarak‐ birleştirmeyi teklif etmiştir. Hz. Peygam‐
40
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ber (s.a.v.) bu teklifi reddetmiştir. Bu, onun hoşgörüsüne, büyüklüğüne,
yüksek seciye sahibi olduğuna, güzel hasletlere sahip olduğuna açık bir
delildir. Allah Teâlâ, onun bu ahlâkî özelliğini, Kur’ân‐ı Kerim’de şu sözü ile
meth etmiştir: “Muhakkak sen yüce bir ahlâk üzeresin”46
Kur’ân‐ı Kerim ve Hz. Peygamber’in (s.a.v.) Medine’deki Hayatı
Mekke’den çıkmak, azaba maruz kalan mümin cemaat için artık farz
olmuştu. Eziyet, Kureyş’in Yasir’e ve eşi Sümeyye binti Hayyat’a yapmış
olduğu gibi öldürme seviyesine ulaşmıştı. Başta Mekke’den çıkanlar güçsüz
Müslümanlardı. Hz. Peygamber (s.a.v.) ve ona yakın olan Hz. Ebû Bekir, Hz.
Ali gibi bazı sahabiler (r.anhum) onunla birlikte kalmışlardı. Bu hadisede
idarecinin diğer insanlardan daha fazla eziyete ve zorluklara maruz kalaca‐
ğının delili vardır. Çünkü idareci en öndedir. Kazanımları elde edip, sıkıntı
çekmekten uzak kalması, idarecinin yapmaması gereken bir şeydir.
Hicreti Nebeviye’de bir yandan İlâhî mûcizelerin ve Rabbanî inayetin
varlığını, diğer yandan Hz. Peygamber (s.a.v.)’in yapmış olduğu ince plan‐
lama ve derin tanzimi görmekteyiz. Bu ikisi net bir şekilde beraber olmuş‐
tur. Siyer kitapları bize Hz. Peygamber’in (s.a.v.) Allah Teâlâ’nın ona hicret
için izin verdiğini haber vermek üzere Hz. Ebû Bekir’e gittiğinde, ne yaptı‐
ğını anlatmaktadır. Allah (c.c.) hicret için tam öğlen sıcağında, gelen geçen‐
lerin Mekke sokaklarında olmadığı bir zamanda izin vermiştir. Bu, ihtiyatlı
davranmanın, risâlet sahibinin ciddi tedbir aldığının alametidir. Tüm bunlar
teşri gayesiyle İslâm Ümmeti’nin esbaba, gerekli vesilelere tevessül etmesini
ve tüm işlerinde ihtiyatlı olmasını öğretmek için yapılmıştır. Yine, Hz. Pey‐
gamber (s.a.v.) haberi verirken Hz. Ebû Bekir’den evdekileri çıkartmasını
istemiştir. Bu Hz. Peygamber’in (s.a.v.) hayatının tarihinde ve tüm İslâm
davetinin hayatında önem taşıyan bu haberin tam gizli kalmasını garanti
etmek içindir. Dakik planlamanın esasları Hz. Ebû Bekir es‐Sıddîk’ın oğlu
Abdullah’ın yaptıklarında kendini göstermektedir. Abdullah Kureyş’ten
bilgiler toplayıp, haberler derleyerek bunları gizlice mağaradaki Hz. Pey‐
gamber (s.a.v.)’e ve Hz. Ebû Bekir’e (r.a.) ulaştırıyordu. Hz. Ebû Bekir’in
kölesi Amir b. Füheyre’nin yaptıklarına durup bakalım. Amir, Hz. Ebû Be‐
46
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kir’in oğlu Abdullah ile Peygamber’e (s.a.v.) ve babasına mağarada yemek
taşıyan kızı Esma’nın ayak izlerini yok etmek için arkalarından koyunları
getiriyordu. Planlama şu hadiseyle zirvesine ulaşmaktadır. Hz. Peygamber
(s.a.v.) müşrik olan Abdullah b. Ureykıt el‐Leysi’yi, yol rehberi olarak istih‐
dam etmişti. Abdullah b. Ureykıt, kavminin dinine inanan bir müşrikti. An‐
cak çöl yollarını dakik bir şekilde bilme özelliğine sahipti. Herkesin bileme‐
diği gizli çöl yollarını çok iyi biliyordu. Bunun yanında güvenilir, doğru
konuşan, vefalı bir insandı. Hz. Peygamber (s.a.v.) sahip olduğu bu üstün
özelliklerinden ötürü ondan yardım aldı. Bu hadisede, ümmet için her du‐
rum ve koşulda peygamberi Hz. Muhammed’in (s.a.v.) yolunu takip etme
hususunda bir öğretme ve teşri söz konusudur. Özetle nebevî hicret, beşerî
planlama ve düzenleme ile insanlığı her yönden ihata eden Rabbanî inayetin
bir arada bulunduğu insanlık hareketinin hikâyesini anlatmaktadır. Hz.
Peygamber (s.a.v.)’in hayatı bütünü itibariyle benzersiz ve sağlam kaideler
üzerine inşa edilmiş dakik beşerî planlama ile bu hayatı doğruya ileten Rab‐
banî irşadı birleştiren bir hayattır.
Müslümanlar Medine’ye göç ettikten sonra da huzura kavuşamamış‐
lardır. Çünkü müşrikler hep pusudaydılar. Yahûdîler Medine’deki farklı
kabileleriyle müşriklerin mızrak ucu gibiydiler. Hz. Peygamber’e (s.a.v.) ve
Müslümanlara karşı şiddetli bir kin ve kıskançlık besliyorlardı. Onlar, Hz.
Muhammed’in (s.a.v.) Allah Teâlâ tarafından gönderilmiş bir elçi olduğunu,
O’nun nebîlerin ve Rasûllerin sonuncusu olduğunu, Tevrat ve İncil’de vaad
edilen peygamber olduğunu biliyorlardı. Hz. Peygamber’i (s.a.v.) soyların‐
dan gelen evlatlarını tanıdıkları gibi tanıyorlardı. Ancak bu bilgilerini inkâr
ediyorlardı. Büyüklenerek, gururla, sahte bir kibirle inkâr ediyorlar, bununla
cahilliklerini, kâfirliklerini kanıtlıyorlardı. Müslümanların Medine’de yaşa‐
dıkları yıllar zorlukla sıkıntıyla geçen yıllardı. Çünkü Mekke’den müşrikler
ve farklı Arap kabileleri rahatsızlık verirken, bunlara münafıklar ile Medine
ve çevresinde ikamet eden Yahûdîler ekleniyordu. Şam diyarı cihetinden
Müslümanlar için tehlike ifade eden Bizanslıları da unutmamamız gerekir.
Peygamber (s.a.v.) Müslümanlara hücum etmek için fırsat kollayan Arap
kabilelerine korku salmak için değişik sayıda savaş seriyyeleri göndermiştir.
Bu seriyyeler, genel itibariyle arzu edilen gayeyi tahakkuk ettirmiştir. Müs‐
lümanların Araplardan, Yahûdîlerden ve Bizanslılardan düşmanlarına karşı
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yaptıkları gazveler ise, hicretin ikinci yılından itibaren başlamış ve devam
etmiştir. Hicretin ikinci yılında Büyük Bedir savaşı meydana gelmiş, Uhud
Gazvesi hicretin üçüncü yılında cereyan etmiştir. Bu gazvede farklı imtihan‐
lar, iptilalar ve bazı Müslümanların nebevî idare emirlerine uymaması sebe‐
biyle hezimet yaşanmıştır. Uhud, Kur’ân‐ı Kerim’in zikrettiği ve Âl‐i İmrân
sûresinde kaydettiği birtakım dersler ve ibretler barındırmaktadır. Hicretin
beşinci yılında Hendek Gazvesi, diğer adıyla Ahzab Gazvesi meydana gel‐
miştir. Bu gazvede Müslümanlar düşmanların her yandan üzerlerine sal‐
dırması sebebiyle çok zor zamanlar yaşamışlardır. Hicretin altıncı yılında
Peygamber (s.a.v.) ile onun Mekke’ye umre ibadetini eda için girmesini en‐
gelleyen Mekke ehli arasında meşhur anlaşma gerçekleşmiştir. Peygamber
(s.a.v.) bir sonraki yıl eda edilen kaza yahut kaziyye umresini ifa etmek üze‐
re o yıl umre eda etmeden Mekke’ye girmeksizin, Medine’ye geri dönmüş‐
tür. Ancak, Müslümanların hicretin altıncı senesinde yaşadıkları önemli
hadise, Kur’ân‐ı Kerim’in “fetih” diye adlandırdığı o sulhtur. Kur’ân‐ı Ke‐
rim’de bütün bir sûre bu Fetih kıssasını anlatmak üzere indirilmiştir. Bu
sûre, fethin, İslâm davet tarihindeki mevkiinden ve öneminden bahsetmiştir.
Hicretin yedinci yılında Hayber Gazvesi cereyan etmiştir. Bu gazvede Müs‐
lümanlar, Hayber Yahûdîlerine ve Medine çevresinde bu mıntıkaya mücavir
bölgelerin Yahûdîlerine galip gelmişlerdir. Hicretin sekizinci yılında Müs‐
lümanlar Mekke’yi fethetmişlerdir. Bu fetihle Müslümanlar, Kureyş’in Arap
memleketi üzerindeki egemenliğini ortadan kaldırmışlardır. Artık, tüm A‐
rap diyarındaki egemenlik, bütünüyle Müslümanların eline geçmiştir. Mek‐
ke’nin fethi sonucu, Arap kabilelerinin heyetleri Peygamber (s.a.v.)’e Medi‐
ne’de, hicretin dokuzuncu yılında gelmişlerdir. Hicretin onuncu yılında,
Peygamberimiz (s.a.v.), Veda Haccı, yahut Belağ Haccı veya İslâm Haccı
diye meşhur olan haccını eda etmiştir. Hicretin on birinci yılında Peygamber
Efendimiz (s.a.v.) risâletini tebliğ edip, emaneti eda ettikten, dini ve şeriatı
ikame ettikten ve medeniyetin temellerini yerleştirdikten sonra vefat etmiş‐
tir. Peygamber’in (s.a.v.) getirdiği medeniyet, yüksek Rabbanî değerler ve
erdemli İlâhî idealler üzerine inşa edilmiştir.47

47

Siyer‐i Nebi’nin olaylarına muttali olmak için, Mahmud el‐Mısri, (Ebû Ammar)’ın kitabına
başvurulabilir. Siret er‐Rasul (s.a.), Dâr et‐Takva li’t‐Turas, Münşiyet el‐Hurriyye Şubra el‐
Hayme, birinci baskı 2002, s. 240 ve sonrası.
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Sonuç
Çalışmamız gayesine ulaşmıştır. O da şunu ifade etmektedir. Allah
Teâlâ’nın ilmiyle indirdiği ve semavî kitapların sonuncusu kıldığı Kur’ân‐ı
Kerim, Hz. Peygamber’in (s.a.v.) sîretinin tetkiki için en iyi kaynaktır. Hz.
Peygamber (s.a.v.)’in hayatını yazmak isteyen müelliflerin, bu parlak ışıklı
hayatın, Kur’ân‐ı Kerim vasıtasıyla değişik yönlerine vakıf olmaları gerekir.
Kur’ân‐ı Kerim, nebevî hayatı en doğru şekilde çizip, tasvir etmiştir. Kur’ân‐
ı Kerim âyetlerini ve güvenilir kitaplarda rivâyet edilmiş sahih, nebevî ha‐
disleri esas almamız, Hz. Rasûlüllah’ın (s.a.v.) sîretinin telfik, sun’îlik, fazla‐
lık yahut eksiklik içeren rivâyetlerden uzak kalarak, doğru bir şekilde çiz‐
memize çok yardımcı olur. Bu rivâyetler, İslâm kültürünün birçok illet ve
musibete maruz kalmasına sebep olmuştur. Müslümanlar uydurma rivâyet‐
lerden çok çekmişlerdir. Meselâ, Garanik kıssası, Peygamber’in (s.a.v.) Hz.
Cebrail (a.s.) gelmediğinde dağın tepesinden kendisini atma hikâyesi, Müs‐
lümanların sert bir şekilde öldürdüğü söylenen Ümmü Karefe hikâyesi,
Müslümanların haber vermeden hücum ettikleri Beni Mustalık hikâyesi,
Ka’b b. Eşref’in öldürülmesi hikâyesi, Peygamber (s.a.v.)’in halasının kızı
olan Hz. Zeyneb binti Cahş’ın Zeyd b. Harise boşadıktan sonra evlenme
sebebini anlatan hikâye gibi… Tüm kültür kitaplarının naklettiği bu kıssalar,
haberler, rivâyetler belli isnatlara dayanılarak yapılmıştır. Bu isnatlar ince‐
lenmemiş, tenkit edilmemiş, elemeye tabi tutulmamıştır. Bu rivâyetler müs‐
teşriklerin kitaplarına yol bulmuş, müsteşrikler bu rivâyetlerde propagan‐
daya, İslâm risâletinin sahibine (s.a.v.) ve İslâm dinine saldırıya, onunla ilgili
kafaları karıştırmaya yarayacak malzeme bulmuşlardır. Buna binaen İslâmi‐
yet’e, kültürüne, kültür mirasına ve bunlardan önce ‐İslâm’a ve Müslüman‐
lara düşman Yahûdî, Hıristiyan batı dairelerinin şiddetli hücumuna maruz
kalan‐ Peygamber’e (s.a.v.) bazı müsteşriklerin zarar verme uğraşlarını en‐
gellemede en ideal yolun şu olduğunu zikredelim: Rivâyetlerimizin isnatla‐
rının birçoğunu eleyip tetkik ederek gözden geçirmek.

10. TEBLİĞ
HZ. MUHAMMED’İN ÖRNEKLİĞİNDE
PEYGAMBERLERİN TEBLİĞ GÖREVİ
Mustafa SİNANOĞLU♦

Peygamberler, tanrı‐insan ilişkisinde Allah Teâlâ’dan ‐metafizik alan‐
dan‐ insanlara/fizîkî alana ilahî mesajı/vahyi aktaran seçkin aracılardır. Al‐
lah Teâlâ onları kulları arasından seçmek1 sûretiyle emir ve nehiylerini, çe‐
şitli hükümleri kendi iradesini insanlara ulaştırmak2 üzere görevlendirmiş
ve bu anlamda peygamberlerin asıl fonksiyonunu kendilerine vahyedilenleri
insanlara aktarmak, onları anlaşılır kılmak, bizzat uygulayarak hayata ge‐
çirmek, insanları davetlerini/mesajlarını kabul etmeye çağırmak, inananları
hayırlı sonla müjdelemek ve inanmayanları da karşılaşacakları azabla uyar‐
mak oluşturmuştur.3

♦

Prof. Dr., 29 Mayıs Üniversitesi Öğretim Üyesi.

1

bkz. Âl‐i İmrân 3/74; el‐En’âm 6/88; İbrâhim 14/11; en‐Nahl 16/2; el‐İsrâ 17/55; el‐Kasas
28/68; el‐Mü’min 40/15; el‐Cumu’a 62/4.

2

bk. en‐Nahl 16/35; el‐Ankebût 29/18; el‐Ahzâb 33/7‐8, 39.

3

Nitekim Kur’ân‐ı Kerîm’de peygamberler için kullanılan terimlerden biri “nebî”dir (M. F.
Abdülbâkī, el‐Mu’cemü’l‐müfehres li elfâzi’l‐Kur’âni’l‐Kerîm, İstanbul 1984, “nebiy” md). Tü‐
retildiği kökle ilgili olarak iki ayrı görüş ileri sürülmüştür. Birincisine göre kelimenin aslı
hemzesiz olup “yükseklik, yüksek makam” anlamlarını taşıyan “nebve, nebâve” kökle‐
rinden türetilmiştir. Bu durumda nebî, Allah nezdinde en yüksek dereceye sahip bulun‐
ması ve insanların hidayetine vesile olması sebebiyle, “yüksek makam sahibi kimse” an‐
lamına gelir (Râgıb el‐İsfahânî, Hüseyin b. Muhammed, el‐Müfredât fî garîbi’l‐Kur’ân (nşr.
Muhammed Seyyid Kîlânî), Kahire 1381/1961, “nby” md.; İbn Manzûr, Muhammed b.
Mükerrem, Lisânü’l‐’Arab, Bulak 1299‐1308→Beyrut, ts., “nby” md.). İkinci görüşe göre ise
“nebî”nin aslı hemzeli olup “haber vermek, belirginleşip ortaya çıkmak” anlamındaki
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Bu tebliğde peygamberlerin ortak görevi olan tebliğ konusu Kur’ân’ı
Kerîm âyetlerinden hareketle Hz. Peygamber üzerinden, onun örnekliğinde
ele alınacaktır. Gerektiğinde diğer peygamberlere de atıfta bulunularak ko‐
nu tebliğ faaliyetinin mahiyeti/ faaliyetin kendisi, izlenen merhaleler ve kul‐
lanılan metotlar çerçevesinde tanımlanacaktır.
Tebliğ Faaliyetinin Mahiyeti
Kur’ân’da peygamberlerin öncelikli görevlerinin tebliğ olduğu,

ﺏ
 ﺎﺤﺴ
ِ ﺎ ﺍﹾﻟﻴﻨ ﻋ ﹶﻠ ﻭ ﻼﻍﹸ
ﺒ ﹶﻚ ﺍﹾﻟ
 ﻴ ﻋ ﹶﻠ ﺎﻧﻤﹶﻓِﺈ
“(Ey Muhammed) sana ancak tebliğ etmek düşer, hesaba çekmek yalnız
bize aittir”4,

ﻍ
ﻼ ُﹸ ِﻞ ِﺇ ﱠﻻ ﺍﹾﻟﺒﺮﺳ ﻋﻠﹶﻰ ﺍﻟ ﻬ ﹾﻞ ﹶﻓ
“Peygamberlerin üzerine açık seçik tebliğden başka bir şey düşer mi?”5
şeklindeki ifadelerle defalarca belirtilir.6 Onların ilâhî vahyi insanlara ulaş‐
tırma faaliyetleri, “iletmek, ulaştırmak” anlamlarında “belleğa”7, “uyarmak,

“neb’, nübû’ “ kökünden türemiştir. Bu tercihe göre nebî, “İnsanlara Allah’tan mesaj geti‐
ren kimse” demektir (İbn Fâris, Ebü’l‐Hüseyin Ahmed, Mu’cemü mekâyısi’l‐luga (nşr.
Abdüsselâm Muhammed Hârûn), Beyrut 1392/1972, “nb’e” md.; Râgıb el‐İsfahânî, a.g.e.,
“nby” md. ; İbn Manzûr, a.g.e., “nb’e” md.). “Nebî” Kur’ân’da hem tekil hem de çoğul ola‐
rak (el‐’enbiyâ’, en‐nebiyyûn) şekillerinde kullanılmış; ayrıca peygamberlik görevini ifade
etmek üzere “nübüvvet” kelimesine de yer verilmiştir (M. F. Abdülbâkī, el‐Mu’cem,
“nebiy”, “ ‘enbiyâ’ “, “nebiyyûn”, “nübüvvet” md.leri.). Kur’ân’da peygamberler için kul‐
lanılan diğer terim de “resul” ve aynı kökten türetilmiş olan “mürsel”dir. “Resul”ün türe‐
tildiği “resel” kökü mânalarından biri “göndermek”tir. “Resul” ise ism‐i mef’ûl anlamın‐
da, “kendisine belli bir görev verilerek bir yere gönderilen elçi” demektir. Çoğulu
“rusül”dür. Ayrıca “resul”ün “gönderilen mesajı” ifade etmek için kullanıldığı da olur.
“Risâlet” de “gönderilen mesaj, peygamberlik görevi” mânalarına gelir (İbn Manzûr,
a.g.e., “rsl” md.). Arapça’da peygamberi ifade etmek için kullanılan her iki terim de haber
getirmek, elçilik manalarını taşımaktadır.
4

er‐Ra’d 13/40.

5

en‐Nahl 16/35.

6

bk. el‐Mâide 5/99; en‐Nahl 16/82; el‐Ahkâf 46/23.

7

bk. el‐Mâide 5/67; el‐A’râf 7/62, 68.
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ikaz etmek” anlamlarında “enzere”8, “müjdelemek” anlamında “beşere”9,
“çağırmak, davet etmek” anlamlarında “de’â”10 ve “kendilerine vahyolunanı
okumak” anlamında “telâ”11 fiilleri ile dile getirilir.
Allah Teâlâ dini sadece insanlara hâs kılmakla onları şereflendirmiştir.
Gönderdiği peygamberler sadece dinin tebliğcileri olmuş, hiç bir zaman
zorlayıcı bir rol oynamamışlardır. Peygamberlere itaat da Allah’a itaat sa‐
yılmıştır.12 İnsanın yaratılışındaki temel gaye olan Allah’a kulluğu gereğince
yerine getirebilmesi bağlamında peygamberin tebliği hayatî önem arzetmek‐
tedir. Kur’ân’da “Ey Rasûl! Rabbinden sana indirileni tebliğ et. Eğer bunu
yapmazsan O’nun elçiliğini yapmamış olursun”13 buyurulmaktadır. Pey‐
gamberin kendisine vahyolunan her şeyi insanlara iletmedikçe hiç bir şeyi
iletmemiş sayılacağı, çünkü bir şeyin bir kısmını gizlemenin tümünü gizle‐
mek anlamına geleceği ileri sürüldüyse de Fahreddin er‐Râzî, bir işin bir
kısmını yapıp diğer kısmını terkeden için “tümünü terk etti”, denildiğinde
yalan söylenmiş olacağını iddia ederek, Allah’ın peygamberine indirdiği her
bir âyetin veya genel anlamda Kur’ân’ın “risâlet” sayılabileceğini kaydetmiş,
söz konusu âyetle Hz. Peygamber’in hiç kimseden korkmadan kendisine
vahyedilenleri insanlara ulaştırmakla yükümlü kılındığını ve bunun da mü‐
balağalı bir tarzda ifade edildiğini belirtmiştir.14 Çağdaş müfessirlerden
Reşîd Rızâ ise “Allah, peygamberlerini tebliğ etmekle emrolundukları şeyle‐
ri gizlemekten korumuştur. Böyle olmasaydı, insanların tebliğe güvenlerinin
olmaması sebebiyle risâletin hikmeti ortadan kalkardı. Bu durumda tebliğ
emrini daha açık bir şekilde ifade etmenin ve bir kısmını gizlemenin tümünü
gizlemek olacağını bildirerek te’yit etmenin hikmeti nedir?” şeklindeki bir
soruya karşı, “Peygamberimizle ilgili olarak bunun hikmeti, tebliğ emrinin
8

bk. el‐En’âm 6/51, 130; el‐A’râf 7/63; 69; eş‐Şu’arâ 26/214; el‐Müddessir 74/2.

9

bk. el‐İsrâ 17/105; el‐Ahzâb 33/45.

10

bk. en‐Nahl 16/125; el‐Kasas 28/87.

11

bk. el‐Kehf 18/27; el‐Ankebût 29/45.

12

Reşîd Rızâ, el‐Vahyü’l‐Muhammedî, Kahire 1408/1988, s. 130.

13

el‐Mâide 5/67.

14

Fahreddin er‐Râzî, Mefâtîhu’l‐gayb (et‐Tefsîrü’l‐kebîr) (nşr. M. Muhyiddin Abdülhamîd),
Kahire 1934‐62, XII, 48‐50; Reşîd Rızâ, Tefsîrü’l‐Kur’âni’l‐hakîm: Tefsîrü’l‐menâr, Beyrut, ts.
(Dârü’l‐ma’rife), VI, 468.
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kesin olduğu, onda muhayyerliğin bahis konusu edilemeyeceğini bildirmek‐
tir. Tebliğin bir süre için de olsa gizlenmesi ve içtihada mebnî ondan bir kıs‐
mının ertelenmesi caiz değildir. Eğer bu nas olmasaydı, peygamberin içtiha‐
dına dayanarak vahyin bir kısmının tebliğini, insanların onu kabule uygun
hâle gelmeleri, onu işitmelerinin onları inkâra sevk etmemesi için veya pey‐
gamberin karşılaşacağı eziyetler sebebiyle, bir süre için ertelemesi caiz olur‐
du”15 şeklinde cevap vermiştir. Dolayısıyla peygamberlerin kendilerine indi‐
rilen ilâhî vahyi insanlara aktarmakta kendi iradeleriyle tasarrufta bulunma‐
ları mümkün olmayıp ne vahyolunduysa aynen iletmek durumundadırlar.
“İşte onun için sen (tevhîde) davet et ve emrolunduğun gibi dosdoğru
ol. Onların heveslerine uyma ve de ki: Ben Allah’ın indirdiği Kitab’a inan‐
dım ve aranızda adaleti gerçekleştirmekle emrolundum. Allah bizim de
Rabbimiz, sizin de Rabbinizdir. Bizim işlediklerimiz bize, sizin işledikleriniz
sizedir. Aramızda tartışılabilecek bir konu yoktur”16 şeklindeki âyetle hitap
olunarak Peygamberimize insanları ayrılığa değil birliğe çağırması, Allah’ın
kendisine emrettiği gibi olması ve etrafındakileri O’na davet etmesi emre‐
dilmiş, bunu yaparken de ayrılığa düşenlerin bâtıl heveslerine uymaması
yönünde uyarılmıştır.17 Dolayısıyla peygamber tebliğinde sadece Allah’ın
emirlerini dikkate almak, başkalarının doğru olmayan görüşlerine uymaktan
uzak durmakla yükümlü tutulmuştur. Nitekim bu husus “O peygamberler
ki, Allah’ın gönderdiği emirleri duyururlar, Allah’tan korkarlar ve O’ndan
başka kimseden korkmazlar. Hesap görücü olarak Allah (herkese) yeter”18
âyetiyle dile getirilmiş ve âdeta peygamberlerin, insanların itikadlarına aykı‐
rı düşen şeyleri onlara iletmeleri, hoşlarına gitmeyen şeyleri emretmeleri ve
alışageldikleri şeylerden onları nehyetmeleri sebebiyle tebliğ işinin cesaret
gerektirdiğine işaret edilmiştir.19

15

Reşîd Rızâ, Tefsîrü’l‐menâr, VI, 469‐470.

16

eş‐Şûrâ 42/15.

17

Krş. Zemahşerî, el‐Keşşâf, Beyrut 1366/1947, III, 400; Fahreddin er‐Râzî, Mefâtîhu’l‐gayb,
XXVII, 157.

18

el‐Ahzâb 33/39.

19

Ömer Süleyman el‐Eşkar, er‐Rusül ve’r‐risâlât, Küveyt 1985/1405, s. 43.
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Kur’ân’da, peygamberlerin tebliğlerinin mahiyetiyle ilgili olarak da şöy‐
le buyurulur: “O (Kur’ân ), elbette şerefli bir peygamberin sözüdür. O, bir
şairin sözü değildir. Ne de az inanıyorsunuz! Bir kâhinin sözü de değildir.
Ne de az düşünüyorsunuz! Âlemlerin Rabbinden indirilmiştir. Eğer o, bazı
laflar uydurup bize iftira etseydi, elbette sağ elini (gücünü, kuvvetini) alır‐
dık. Sonra can damarını keserdik. Sizden hiç kimse buna engel olamazdı.”20
Bu ifadeler “Eğer peygamber söylemediğimiz şeyleri bize nisbet edecek ol‐
saydı, ya yalanını ortaya çıkaracak şekilde karşıt deliller hazırlamak veya bu
sözü söyleyecek gücü kendisinden çekip almak sûretiyle onu bundan engel‐
lerdik. Neticede onu öldürürdük” şeklinde izah edilmiş ve burada peygam‐
berin tebliğ ettiği konuların tamamen Allah’tan geldiğine, doğru olduğuna,
bir şair veya kâhin sözü olamayacağına güçlü bir şekilde vurgu yapılmıştır.21
O halde, peygamberin azaltmak ve eklemek yoluyla vahyin muhtevasını
değiştirme yetkisi yoktur.
Öte yandan peygamberlerin tebliğ faaliyetinin bir başka boyutunu da
Allah Teâlâ’nın kendilerine vahyettiği mesajın kapalı kısımlarını insanların
anlayacağı şekilde açıklamak işlemi teşkil etmektedir. “İnsanlara, kendileri‐
ne indirileni açıklaman için ve düşünüp anlasınlar diye sana bu Kur’ân’ı
indirdik”22 âyetiyle Hz. Peygamber’in açıklayıcı rolüne, insanların da bu
beyanlara muhtaç olduğuna işaret edilmiştir. Kur’ân’ın kolayca anlaşılan
(muhkem) kısımları olduğu gibi, izahı gerektiren (mücmel) kısımları da
vardır. Bunları Peygamberimiz zaman zaman açıklamış, anlaşılır hâle getir‐
miştir.23 Rasûl‐i Ekrem bazı âyetleri sözlü olarak açıkladığı gibi, namaz, ze‐
kât, hac gibi ibadetlerle ilgili âyetleri hem söz hem de fiille açıklamış, kolay‐
ca uygulanır hâle getirmiştir.24 Söz konusu hususlar tebliğ edildiği halde
gerekli açıklamalarla belirgin hâle getirilmemiş olsaydı, tebliğiyle amaçlanan
hedef gerçekleşmemiş olacaktı.

20

el‐Hâkka 69/40‐47.

21

Mâtürîdî, Muhammed b. Muhammed, Te’vîlâtü’l‐Kur’ân, Hacı Selim Ağa Ktp., nr. 40, vr.
821 b; Zemahşerî, el‐Keşşâf, IV, 137; Fahreddin er‐Râzî, Mefâtîhu’l‐gayb, XXX, 118‐119.

22

en‐Nahl 16/44; ayrıca bk. en‐Nahl 16/64; ez‐Zuhruf 43/29; ed‐Duhân 44/13.

23

Fahreddin er‐Râzî, Mefâtîhu’l‐gayb, XXX, 37‐38.

24

Ömer Süleyman el‐Eşkar, a.g.e., s. 44; ayrıca bk. Kırca, Celal, “Kur’ân‐ı Kerîm ve Hz. Mu‐
hammed”, sy. 7, EÜİFD (1990), s. 72.
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Kur’ân’da aktarılan kısımlarla peygamberin tebliğ faaliyetinin mahiyeti
belirlenirken, onun faaliyetinin sınırları da çizilmiştir. “Eğer yüz çevirirlerse,
bilesin ki biz seni onların üzerine bekçi göndermedik. Sana düşen sadece
uyarmaktır”25, “Allah dileseydi onlar ortak koşmazlardı. Biz seni onlar üze‐
rine bir bekçi kılmadık. Sen onların vekili de değilsin”26, “Çünkü sen ancak
öğüt vericisin, onların üzerine bir zorba değilsin”27 meâlindeki âyetlerle pey‐
gamberin sadece insanlara mesajı ulaştırmakla görevli olduğunun vurgu‐
landığı, onları kabul etmeleri için zorlamamakla uyarıldığı görülür.28
Netice olarak peygamberler kendilerine ne vahyolunduysa, eksiltme
veya fazlalaştırma yoluna gitmeden, olduğu gibi tebliğ etmekle yükümlü‐
dürler. Tebliğ faaliyetinde sadece Allah Teâlâ’dan korkup başkalarının istek‐
lerine uymamak, tamamen Allah’a güvenmek durumundadırlar. Tebliğ edi‐
len mesajı açıklamak ve insanların kolayca anlamasına yardımcı olmak da
tebliğ faaliyetinin bir başka yönünü teşkil etmektedir. Peygamberlerin ilâhî
vahyi insanlara ulaştırmakta söz konusu samimî gayretlerinin ötesinde,
onları zorlamamaları, kendilerini de gereksiz sıkıntılara sokmamaları tavsi‐
ye edilmiştir.
b) Tebliğde İzlenen Metotlar
Peygamberlerin tebliğ faaliyetlerinde izlenen metotlar Kur’ân’da beyan
edildiği şekliyle ele alınıp incelenecektir. Ancak metotların bir kısmı faaliye‐
tin uygulanış şekli ile alâkalı olurken diğer bir kısmı uygulanış merhalelerini
ilgilendirmektedir. Bu sebeple söz konusu metotlar öncelikle faaliyetin ken‐
disi açısından sonra da uygulanış safhaları yönünden incelenecektir.
ba) Faaliyet Açısından
Tebliğde öncelikle dikkat edilmesi gereken husus peygamberin kendisi‐
ne vahyolunana tümüyle uymasıdır. Rasûl‐i Ekrem’e tekidli ifadelerle ken‐
disine vahyolunana uyması emredilmiştir.29 Hz. Şuayb’a kavmi, kendisine

25

eş‐Şûrâ 42/48.

26

el‐En’âm 6/107.

27

el‐Ğâşiye 88/21‐22.

28

Reşîd Rızâ, el‐Vahyü’l‐Muhammedî, s. 130.

29

bk. el‐En’âm 6/50.
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inananlarla birlikte eski dinlerine dönmesini teklif edince o: “Allah bizi on‐
dan kurtardıktan sonra tekrar dininize dönecek olursak O’na karşı yalan
uydurmuş oluruz. Rabbimiz Allah’ın dilemesi müstesnâ, ona geri dönme‐
miz bizim için olacak şey değildir”30 cevabını vermiştir. Peygamber insanla‐
ra yönelik davetini vahyin kontrolü altında sürdürdüğünün bilincinde olur
ve Yaratıcı’nın iradesinin dışında başka bir etkenin tesirine kapılmaz.31
Peygamberler kendilerine indirileni insanlara aktarmakta ilk etapta
müjdeleyici ve uyarıcılık vasıflarını kullanmışlardır. Onlar birçok âyette
müjdeleyici olarak takdim edilmişlerdir.32 Hz. Peygamber’in, başka özellik‐
leri de varken müjdeci olarak vasıflandırılması tebliğin iyi haberlerle, hoş
olan mesajlarla başlaması yönünden ilginçtir. “Doğrusu biz seni Hak
(Kur’ân) ile müjdeleyici ve uyarıcı olarak gönderdik”33 meâlindeki âyetle
ilgili açıklamalarda Rasûl‐i Ekrem’in hakka tâbi olana dünya ve âhiret saa‐
detini, sevabı, cenneti müjdelediği, kısaca gelecekteki müjdeleri tebliğ et‐
mekle görevli olduğu belirtilmiştir.34
Bunun yanında peygamberler insanları kendilerini bekleyen tehlikelere
karşı da uyarmışlardır. Özendirici yöntemle tebliğini sürdüren peygamber
direnişle karşılaştığı takdirde uyarma yöntemine başvurmuş ve inkârcıları
mâruz kalacakları kötü akibetten sakındırmaya çalışmıştır. Kur’ân’da pey‐
gamberler pek çok kez uyarıcı olarak vasıflandırılmışlardır.35 “Seni ancak
müjdeleyici ve uyarıcı olarak gönderdik”36 âyetini örnek gösterecek olursak,
ilgili açıklamalarda, peygamberin özendirici yöntemi dışında kendisine kar‐

30

el‐A’râf 7/89.

31

Ayrıca bk. el‐A’râf 7/203; Yûnus 10/15, 109; el‐Ahzâb 33/2; ez‐Zuhruf 43/ 43‐44; el‐Ahkâf
46/9; et‐Talâk 65/11; el‐Hâkka 69/40‐44; el‐Beyyine 98/2.

32

bk. el‐Bakara 2/213; en‐Nisâ 4/165; el‐En’âm 6/48; Hûd 11/2. el‐İsrâ 17/105; el‐Kehf 18/56.
el‐Furkân 25/56; Fâtır 35/24.

33

el‐Bakara 2/119.

34

Mâtürîdî, Te’vîlât, vr. 23 b; Fahreddin er‐Râzî, Mefâtîhu’l‐gayb, IV,30; İbn Kesîr, İsmâil b.
Ömer b. Kesîr, Tefsîrü’l‐Kur’âni’l‐’azîm (nşr. Yûsuf Abdurrahman el‐Mar’aşlî), Beyrut
1988/1408, I, 167; Reşîd Rızâ, Tefsîrü’l‐menâr, I, 442; Elmalılı, Muhammed Hamdi Yazır,
Hak Dini Kur’ân Dili, İstanbul 1979, I, 482.

35

bk. el‐Mâide 5/19; el‐A’râf 7/184, 188; Hûd 11/2, 12, 25; el‐Hicr 15/89; el‐Hac 22/49.

36

el‐Bakara 2/119.
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şı çıkan ve emirlerine muhalefet eden, dininden yüz çeviren kimseleri ce‐
hennemle ve getirdiğine sarılmayanları dünyada rezil ve âhirette mahvol‐
makla uyarmak için gönderildiği, ilerideki tehlikeleri herkese tebliğ etmekle
yükümlü olduğu şeklindeki hususlar dile getirilmiştir.37
“Ey Peygamber! Biz seni hakikaten bir şahit, bir müjdeleyici ve bir uya‐
rıcı Allah’a O’nun izniyle, bir davetçi ve nur saçan bir kandil olarak gönder‐
dik”38 meâlindeki âyetlerde Hz. Peygamber’in müjdeci ve uyarıcı özellikle‐
rine bir de “davetçiliği” eklenmiştir.39 Bu özelliklerinin ard arda sıralanması
anlamlıdır. Söz konusu özellikleriyle Rasûl‐i Ekrem’e ait tebliğ faaliyetinin
metotları verilirken, muhatapların dinî hayatları da iman, müjdelenmek,
uyarılmak ve Allah’ın yoluna çağırılmak şeklinde uzanan bir çizgiye otur‐
tulmuştur.
Peygamberler bunca zorluklara rağmen insanları yine de kendi halleri‐
ne terk etmemiş, irşad faaliyetlerini aralıksız sürdürmüşlerdir. “Ey Mu‐
hammed sen hatırlat, öğüt ver. Rabbinin nimeti sayesinde sen ne kâhinsin,
ne de mecnun”40, “Ama yine de hatırlat. Çünkü hatırlatmak, mü’minlere
fayda verir”41 meâlindeki âyetler peygamberlerin hatırlatıcı özelliklerini
haber veriyor.42 Şüphe yok ki hatırlatmanın tekrar edilmesi mü’minlerin
imanını yakîne ulaştırır, o dönemin muhataplarını aşarak irşadın sonraki
nesillere ulaşmasını sağlar.43
Tebliğde peygamberlere tavsiye edilen bir başka husus da karşılaştıkları
zorluklara karşı sabırlı olmalarıdır. Onların davet ve tebliğleri kavimleri
tarafından hemen kabul görmemiş, hatta çok sert muhalefetle karşılaşmış‐

37

Mâtürîdî, Te’vîlât, vr. 23 b; Fahreddin er‐Râzî, Mefâtîhu’l‐gayb, IV,30; İbn Kesîr, İsmâil b.
Ömer b. Kesîr, Tefsîrü’l‐Kur’âni’l‐’azîm (nşr. Yûsuf Abdurrahman el‐Mar’aşlî), Beyrut
1988/1408, I, 167; Reşîd Rızâ, Tefsîrü’l‐menâr, I, 442; Elmalılı, Muhammed Hamdi Yazır,
Hak Dini Kur’ân Dili, İstanbul 1979, I, 482.

38

el‐Ahzâb 33/45‐46.

39

bk. el‐Kasas 28/87‐88; eş‐Şûrâ 42/15; el‐Hadîd 57/8; Nûh 71/5, 7‐8.

40

et‐Tûr 52/29.

41

ez‐Zâriyât 51/55.

42

bk. el‐Kasas 28/51; Kaf 50/45; el‐Ğâşiye 89/21‐22.

43

Fahreddin er‐Râzî, Mefâtîhu’l‐gayb, XXVIII, 231.
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lardır. Hz. Nûh kavmiyle çetin mücadelelere girişmiş ve aldığı tehditlere
rağmen kutsal görevini yerine getirmekten geri kalmamıştır.44 Hz. Hûd
kavminin haksız ithamlarına maruz kalmasına rağmen onları usanmadan
bıkmadan kulluğa çağırmıştır.45 Lût kavmini doğru yola çağırmış, onları
çirkin alışkanlıklarını terk etmeye davet etmiş ve bu yolda elinden geleni
esirgememiştir.46 İbrâhim’in canına kastedilmiş,47 Şuayb da memleketinden
kovulmakla tehdit edilmiş,48 bazı peygamberler görevlerini yerine getirmeye
gayret ederlerken öldürülmüşlerdir.49 Son Peygamber Muhammed aleyhis‐
selâma karşı da çok sert muhalefet yapılmıştır. O’nun karşılaştığı sayısız
zorluklar sîret kitaplarında anlatılmıştır. Tebliğ faaliyetini yerine getirmekte
sabırlı olması ısrarla istenmiş ve Âdem’den beri süregelen mücadelelerde
karşılaşılan eziyetler örnek gösterilmiştir. ‘Asr sûresinde hüsranda olmayan‐
ların yalnızca: İman eden, amel‐i salihte bulunan, hakkı tavsiye eden ve bü‐
tün bunlardan doğacak zorluklara karşı sabır ve tahammül dayanışmasını
sürdürenler olduğunun ifade edilmesiyle de, davette sabrın önemine vurgu
yapılmıştır.50
Sabır tavsiyelerinin yanında, Kur’ân’ın başvurduğu diğer önemli bir yol
da teselli vermektir. “Biz bu Kur’ân’ı sana güçlük çekesin diye gönderme‐
dik”,51 “Demek onlar bu söze inanmazlarsa, onların peşinde (üzülerek) ken‐
dini helâk edeceksin!”52 Medine döneminde de “Sen sapıklar için üzülme;
Sen inanmayanlar için üzülme”53 şeklinde hitapta bulunulmuş, Şuayb’ın
kavmine: “Ey kavmim, ben size Rabbimin gönderdiği gerçekleri duyurdum

44

bk. el‐A’râf 7/59‐64; Hûd 11/25‐49; eş‐Şu’arâ 26/105‐122; el‐Ankebût 29/14‐15.

45

bk., el‐A’râf 7/65‐72; Hûd 11/50‐57.

46

bk. el‐A’râf 7/80‐84; Hûd 11/77‐80; el‐Hicr 15/67‐71.

47

bk. el‐Enbiyâ 21/68‐70; el‐Ankebût 29/24.

48

bk., el‐A’râf 7/88.

49

bk. el‐Bakara 2/87; Âl‐i İmrân 3/21.

50

Ahmet Önkal, Rasûlüllah’ın İslâm’a Da’vet Metodu, Konya 1987, s. 200‐201.

51

Tâhâ 20/2.

52

el‐Kehf 18/6.

53

el‐Mâide 5/26, 68.
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ve size öğüt verdim. Artık kâfir bir kavme nasıl acırım?”54 dediği hatırlatıl‐
mıştır.55 Tebliğde sabır ve sebatın tavsiye edilmesine rağmen, onun insanlara
vekil,56 bekçi57 veya zorlayıcı58 kılınmadığı “İnsanların Müslüman olurlarsa
doğru yolu bulacakları, eğer dönerlerse ona düşenin yalnızca duyurmak”59
olduğu hususu da vurgulanmıştır. O halde peygamberin başarısı, muhatap
aldığı insanların Müslüman olup olmamalarıyla değil, ilâhî vahyi mümkün
olan her yere ulaştırıp ulaştırmadığı ile ölçülmelidir. Çünkü Allah, “Sen, ne
kadar istesen de, yine insanların çoğu inanacak değillerdir”60 buyurmakta‐
dır.
Öte yandan Kur’ân’da peygamberlerin kullanacakları uslûbu belirleyici
ifadelere de rastlanmaktadır. Hz. Peygamber’e: “Allah onların kalplerinde
olanı biliyor. Onlara aldırma, kendilerine öğüt ver ve içlerine nüfuz edecek
güzel söz söyle”61 şeklinde hitap edilir, Rabbinin yoluna hikmetle, güzel
öğütle çağırması ve onlarla en güzel şekilde mücadele etmesi62 de tavsiye
olunmuştur. Zemahşerî, “Rabbin yolu”nun İslâm, “hikmet”in doğruyu açık‐
layıp şüpheleri gideren sahîh deliller, “güzel öğüt”ün de Kur’ân olduğunu,
en güzel şekilde mücadele etmekten de merhamet ve hilmin (yumuşak huy‐
luluğun) kastedildiğini ifade etmiştir. Ayrıca Kur’ân’ın hikmet ve güzel öğüt
olarak kabul edilebileceğini, dolayısıyla “Rabbinin yoluna hikmet ve güzel
öğüt olan Kur’ân’la çağır” denilmek istendiğini de belirtmiştir.63 Fahreddin
er‐Râzî ise söz konusu âyeti tebliğin muhatapların seviyelerine göre ayar‐
lanması gerekliliğinden hareketle açıklar. O’na göre hikmet, yakînî ilim sa‐
hibi olmak isteyen üst seviyeli insanlara uygun olan kat’î delillerdir. Güzel

54

el‐A’râf 7/93.

55

Fazlur Rahman, Major Themes of the Qur’an, Minneapolis 1994, s. 86.

56

bk. el‐En’âm 6/107; Yûnus 10/108; el‐İsrâ 17/54; el‐Furkân 25/43; ez‐Zümer 39/41.

57

bk. en‐Nisâ 4/80; el‐En’âm 6/107; eş‐Şûrâ 42/48.

58

el‐Ğâşiye 88/22.

59

Âl‐i İmrân 3/20.

60

Yûsuf 12/103.

61

en‐Nisâ 4/63.

62

en‐Nahl 16/125.

63

Zemahşerî, el‐Keşşâf, II, 349.
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öğütler ise iknâî olup yakînî ilim istemeyen orta seviyedeki insanlar için
uygun düşen bir davet metodudur. Tartışma (cedel) da bir davet metodu
olmayıp yukarıda aktarılan iki sınıf insana göre en alt seviyede bulunan
hasmı susturmak için kullanılır.64 Dolayısıyla Kur’ân, insanların aklî muha‐
keme seviyelerine göre hitap olunmaları gerektiğine işaret etmiş, tebliğin
faydalı olması için muhatabın dikkate alınmasını istemiştir. Diğer taraftan
Allah Teâlâ, Mûsâ ve Hârun’a da: “Firavun’a gidin. Çünkü o azdı. O’na
yumuşak söz söyleyin. Belki öğüt alır veya korkar”65 şeklinde hitap ederek
tebliğde kullanılacak uslûba ve muhatapla kurulacak ilişkiye dikkat edilme‐
sine işaret buyurmuştur.
Tüm bu tavsiyelerle birlikte Hz. Peygamber’in tebliğ faaliyetiyle ilgili
olarak zaman zaman uyarıldığı da olmuştur. O, Kureyş ileri gelenlerini İs‐
lâm’a davet ederken yanına gelen Abdullah b. Ümmü Mektûm’la yeterince
ilgilenmediği için itâba (uyarıya) mâruz kalmıştır.66
Muhtelif kaynakların kaydettiğine göre Mekkeli müşriklerin ileri gelen‐
leri Müslüman olup Hz. Peygamber’in etrafını saran fakir insanları uzaklaş‐
tırdığı takdirde onun yanına geleceklerini veya hiç olmazsa kendileri için
ayrı bir meclis oluşturmasını istemişler, Rasûl‐i Ekrem bunu kabul etmeye
temayül göstermişti. Bu kez onlar da bu protokolün yazı ile belgelenmesini
istemişler, Peygamber de yazdırtmak üzere Hz. Ali’yi çağırmıştı. Bunun
üzerine: “Sabah akşam Rabbinin rızasını isteyerek O’na yalvaranları kovma.
Müşrikler adına sana bir sorumluluk, senin adına da onlara bir sorumluluk
yok ki, bu zavallıları kovup da zâlimlerden olasın”67 meâlindeki âyet‐i kerî‐
me ile uyarıldı.68
Sonuç olarak tebliğ faaliyetinde peygamberler, devamlı vahyin kontrolü
altında olduklarının bilincinde bulunarak, inandıkları takdirde insanları
güzel şeylerle “müjdeleme”, inkar edici olduklarında kendilerini bekleyen

64

Fahreddin er‐Râzî, Mefâtîhu’l‐gayb, XX, 139.

65

Tâhâ 20/43‐44.

66

Abese 80/1‐10.

67

el‐En’âm 6/52.

68

Fahreddin er‐Râzî, Mefâtîhu’l‐gayb, XII, 234‐235; İbn Kesîr, Tefsîrü’l‐Kur’ân, II, 139.
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tehlikelerle “uyarma” ve onları Allah’ın yoluna “çağırma” metotlarını kul‐
lanmışlardır. Her türlü sıkıntıya rağmen onları yine de kendi hallerine terk
etmeyerek tebliğlerini “hatırlatma” yoluna gitmişlerdir. Peygamberler tebliğ
görevlerini bütün samîmiyetleriyle dünyevî bir karşılık beklemeden yapmış‐
lar ve mükâfatlarını Allah Teâlâ’nın vereceğini dile getirmişlerdir.69 Öte
yandan Kur’ân, peygamberleri görevlerinde karşılaştıkları zorluklara karşı
“sabırlı” olmaya çağırmış, zaman zaman da uyarmıştır.
bb) Merhaleler Açısından
Tebliğde faaliyet olarak birtakım metotlar kullanıldığı gibi peygamberin
bu göreve hazırlanması ve zamanlama yönünden de bazı hususların dikkate
alındığı ve belli birtakım safhaların takip edildiği görülür. İnsanlara ilâhî
gerçekleri kabul ettirme görevi her türlü güçlük ve sıkıntıyı gündeme geti‐
ren bir faaliyettir. Peygamberlerin hem ön hazırlık hem de uygulanacak
yöntemler hususunda Allah’ın yardımını almadan bu işin üstesinden gelme‐
leri imkânsızdır.
Peygamberlerin tebliğlerini tehlikeye sokacak eksikliklerden uzak kal‐
maları gerektiği gibi bazı yetenek ve yetişkinliklerine de sahip olmaları zo‐
runludur. “Şüphesiz Allah, risâletini kime vereceğini çok iyi bilendir”70 âyeti
bu bağlamda değerlendirilebilir. Cenâb‐ı Hak nübüvveti kulları arasından
bu görevi her yönüyle yerine getirebilecek hazırlıkta ve olgunluktaki insan‐
lara yöneltmiştir. Hz. Mûsâ’nın uzak bir çölde Şuayb’ın denetiminde eğitime
tâbi tutulması, onun Allah tarafından nübüvvete hazırlanması ve gerekli
olgunluğa eriştirilmesi olarak değerlendirilmelidir. O’nun bu safhadan son‐
ra terketmiş olduğu memleketine peygamber olarak geri gönderilmesi dik‐
kat çekicidir.71 “Andolsun biz İbrâhim’e daha önce rüşdünü (doğru yolu
bulma kabiliyetini) vermiştik. Biz onu iyi tanırdık”72 âyeti kendisinin pey‐

69

bk. Yûnus 10/72; Hûd 11/29, 51; Yûsuf 12/104; eş‐Şu’arâ 26/127, 145, 164, 280; Yâsîn 36/21;
Sâd 38/86; eş‐Şûrâ,42/23.

70

el‐En’âm 6/124.

71

Ahmet Önkal, Rasûlüllah’ın İslâm’a Da’vet Metodu, s.30‐31.

72

el‐Enbiyâ 21/51.
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gamberlikten önce bir hazırlık safhasından geçirildiğine işaret etmektedir.73
Bu örneklerin dışında Allah, Dâvûd’a hükümdarlık ile hikmet verdiğini ve
dilediğini öğrettiğini,74 yine Dâvûd’a ve Süleymân’a hikmet ve ilim verdiği‐
ni75 bildirmektedir. Tüm bu ifadeler peygamberlik için gerekli alt yapının
hazırlanması olarak görülmelidir.
Rasûl‐i Ekrem’in de nübüvvetinden önce bir tür hazırlık safhası geçir‐
diği görülür. Kâ’be’nin tamiri olayından sonra ona uzlet ve halvetin sevdi‐
rilmesi,76 her sene özellikle Ramazan ayı boyunca Mekke dışındaki Hira
Mağarası’nda yalnız kalması77 onun ilâhî vahye hazırlanması dönemlerini
teşkil etmekteydi.78 Hatta gençlik döneminde câhiliyye âdetlerinden uzak
kalması, kavminin en faziletli, iyi huylu, hayâlı, doğru sözlü ve güvenilir
insanı olması, çirkin ve kötü şeylerden uzak kalması, kendi konumuna ya‐
kışmayacak şeylerden Allah tarafından korunması Hz. Peygamber’in nü‐
büvvet öncesi aldığı ilâhî terbiyenin eseri olarak görülmelidir.79 Öte yandan
bi’setinden hemen önceki dönemlerde Peygamberimiz’in rüyaları değişmiş‐
ti. Gece nasıl görse, gündüz olduğu gibi zuhur ediyordu. Hz. Âişe bu hali:
“Rasûlüllah’a gelen vahiy, uykuda rüyay‐ı saliha (sâdıka) şeklinde başlamış‐
tı. Gördüğü her rüya sabah aydınlığı gibi açık seçik gerçekleşirdi”80 cümlele‐
riyle dile getirir. Dolayısıyla sâdık rüyalar, Peygamberimizi gelecek olan
vahye psikolojik olarak hazırlamak gibi bir fonksiyon icra ediyordu.81 Hatta
o, vahye muhatap olduktan sonra birden bire tebliğle yükümlü tutulmamış‐
tır. ‘Alak sûresinin ilk beş âyetinin ilk gelen vahiy olduğu şeklindeki genel
tercihi kabul edecek olursak söz konusu âyetlerin muhtevasına bakarak

73

Fahreddin er‐Râzî, Mefâtîhu’l‐gayb, XXII, 179‐180.

74

bk. el‐Bakara 2/251.

75

bk. el‐Enbiyâ 21/79.

76

Buhârî, Bed’ü’l‐Vahiy 3; Müslim, İman 252.

77

Buhârî, Bed’ü’l‐Vahiy 3; Müslim, İman 252.

78

Ahmet Önkal, Rasûlüllah’ın İslâm’a Da’vet Metodu, s.56‐57.

79

Ebü’l‐Hasan en‐Nedvî, es‐Sîretü’n‐Nebeviyye, Cidde 1399/1979, s. 93.

80

Buhârî, Bed’ü’l‐Vahiy 3.

81

N. Mehmet Solmaz ‐ İsmail Lütfi Çakan, Kur’ân‐ı Kerîm’e Göre Peygamberler ve Tevhîd
Mücâdelesi, İstanbul 1991, II, 27.
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Peygamberimiz’in hemen tebliğle emrolunmadığını, ilâhî vahyi almaya ha‐
zırlandığı sürenin devam ettiği görülür. Daha sonra sırasıyla Kalem,
Müzzemmil ve Müddessir sûreleri nâzil olmuştur. Kalem sûresinde Pey‐
gamberimize: “Sen Rabbinin nimeti sayesinde cin çarpmasına mâruz kalmış
biri değilsin. Senin için kesintisiz bir mükâfat vardı. Ve sen büyük bir ahlâk
üzeresin”82 buyurularak daha önce alışık olmadığı bir tecrübenin sıkıntıları‐
na karşı teselli edilmiş, devam edecek olan bu tecrübeye alışmaya yönlendi‐
rilmiştir.83
Bu hazırlık safhasından sonra Hz. Peygamber “Ey bürünüp sarınan
(Rasûlüm)! Kalk ve (insanları) uyar”84 emriyle gelişim gösteren tebliğ faali‐
yetine başladı. Bunda da bir stratejinin izlenmesi, davetteki tedrîcîliğin zo‐
runluluğu itibariyle kaçınılmazdı. Öncelikle yakın akrabasını uyarması is‐
tendi.85 O da eşi Hz. Hatice’den başlamak üzere aile efradını, yakınlarını ve
güvendiği kimseleri davetle uzun ve meşakkatli bir yüce görevi edaya ko‐
yuldu. Üç yıl süren bu gizli davette86 ilk etapta gönüllü olan ve ufak bir zor‐
lukla da yüz çevirmeyecek olan insanların İslâm’a girmeleri amaçlanmış
olabilir.87 Nihayet “Sana emrolunanı açıkça söyle ve müşriklerden yüz çevir!
Seninle alay edenlere karşı biz sana yeteriz”88 emriyle etrafındaki insanları
da açıktan davete başlamıştı.89 Bu dönemden itibaren bizzat Hz. Peygam‐
ber’in ve ona inananların Mekkeli müşriklerden gördükleri eziyet ve sıkıntı‐
lar burada aktarılamayacak kadar geniş bir hacme sahiptir. Bunlara rağmen
o, insanları İslâm’a davette kendisini zorluyor, olanca gayretini sarf ediyor‐
du. Bu noktada Allah Teâlâ, inanmayanlar uğruna kendisini mahvetmeme‐
82

el‐Kalem 68/2‐4.

83

Muhammed İzzet Derveze, Sîretü’r‐Resul, Beyrut, ts., I, 130‐131; Hamîdullah, Muhammed,
İslâm Peygamberi (trc. Salih Tuğ), İstanbul 1991, I, 82.

84

el‐Müddessir 74/1‐2.

85

bk. eş‐Şu’arâ 26/214.

86

N. Mehmet Solmaz ‐ İsmail Lütfi Çakan, Kur’ân‐ı Kerîm’e Göre Peygamberler ve Tevhîd
Mücâdelesi, II, 36.

87

Ahmet Önkal, Rasûlüllah’ın İslâm’a Da’vet Metodu, s. 78.

88

el‐Hicr 15/94‐95.

89

Muhammed Hamîdullah, İslâm Peygamberi, I, 91; N. Mehmet Solmaz ‐ İsmail Lütfi Çakan,
Kur’ân‐ı Kerîm’e Göre Peygamberler ve Tevhîd Mücâdelesi, II, 36.
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sini,90 onun sadece bir hatırlatıcı olduğunu bildiriyordu.91 Bu ifadelerle onu
hem teselli ediyor, hem de ilâhî yardımı müjdeliyordu.92
Peygamberliğe, dolayısıyla tebliğe, hazırlıktan başlayarak ilâhî vahyi
alma tecrübesine alıştırmak, davete başlangıç ve aile, yakın akraba, etraftaki
insanları çağırmak şeklinde gelişen ve alenîleşen93 bir faaliyetin her türlü
zorluğuna Allah Teâlâ’nın yardım ve tesellisi olmadan katlanabilmek müm‐
kün değildir. Peygamberimize devamlı önceki peygamberlerin ümmetleriyle
mücadeleleri ve onların akibetleri hakkında hatırlatmalarda bulunularak,94
Allah’ın yardımının onunla birlikte olduğu ifade edilmiştir.95 Bu yolla Allah
Teâlâ, iyinin kötüye olan zaferine de önceki peygamberlerden örnek vererek
vurgu yapmıştır.96

90

bk. el‐Kehf 18/6.

91

bk. el‐Ğâşiye 88/21.

92

bk. el‐Mü’min 40/51.

93

Peygamberimizin daveti, daha kendi sağlığında çeşitli ülkelerin kral veya hükümdarları‐
na gönderdiği İslâm’a davet mektuplarıyla Arap Yarımadasının sınırlarıylarını taşmıştır
(el‐İsbahânî, Ebû Naîm, Delâ’ilü’n‐nübüvve (nşr. Muhammed Ravvâs Kal’acî‐Abdülber
Abbas), Beyrut 1412/1991, II, 343‐351, Muhammed Hamîdullah, Resulullah Muhammed (trc.
SalihTuğ), İstanbul 1992, s. 162‐179; a.mlf., Mecmû’atü’l‐vesâ’iku’s‐siyâsiyye li’l‐’ahdi’n‐nebevî
ve’l‐hilâfeti’r‐râşide, Beyrut 1405/1985, s. 336‐420).

94

bk. el‐Enbiyâ 21/77; es‐Sâffât 37/116.

95

bk. el‐A’râf 7/2; et‐Tevbe 9/32; el‐Hicr 15/94; el‐Fetih 48/3; es‐Saf 61/8.

96

Fazlur Rahman, Major Themes of the Qur’an, s. 84‐87; Kırca, Celal, a.g.m., EÜİFD, 1990, sy.,
7, s. 71.

11. TEBLİĞ
KUR’ÂN‐I KERİM’İN MUHTEVASI
Suat YILDIRIM♦

Kur’ân‐ı Kerim’in muhtevasının eşsiz bir zenginlikte olduğu, hemen
hemen bütün âlimler tarafından ifade edilmiştir.1 Süyutî (ö. 911/1505)
“Kur’ân’dan istinbat edilen ilimler” bölümünün başında bu fikirde olan
müelliflerin görüşlerine2 yer verir. Onlar “Sana bu kutlu Kitabı indirdik ki
her şeyi açıklasın”3 âyeti ve “Kur’ân’da, sizden önce yaşamış olanların du‐
rumları, sizden sonra gelecek olanların haberleri ve aranızdaki meselelerin
hükümleri mevcuttur. (…) Bir de onun bedi mânâları tükenmez”4 hadis‐i
şerifi gibi nasları buna delil getirirler. Rağıb el‐İsfehânî (ö. 502/1108) “Bu
Kitabın mûcizevî yönlerinden biri de, küçük hacmine rağmen, beşer akılla‐
rının saymaktan âciz oldukları derecede, pek çok mânâyı ihtiva etmesidir”5
diyerek bu görüşü en özlü bir şekilde dile getirmiştir. İlk asırlardan beri Ali
İbn İsâ, Taberî,6 Râğıb el‐İsfehânî, Gazzâlî, Fahreddin Râzî, Ebû Bekr İbnu’l‐
Arabî7, Şâtıbî8 Kur’ân’ın kapsadığı ilimleri ana bölümler halinde tasnif et‐

♦
1
2
3
4
5
6

7

Prof. Dr., Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi.
Süyutî, el‐İtkan, 2, 126.; M. Ebû Zehre, el‐Mu’cizetu’l‐Kübra, paragraf: 155.
Süyutî, el‐Itkan, 2, 126.
Nahl 16, 89.
İmam Ahmed, Müsned, 1, 91; Darimî, Sünen, Fedailu’l‐Kur’ân, 1.
el‐İtkan, 2, 128.
İbn Cerir Taberî, Kur’ânı üç bölüme ayırır: 1‐ Tevhid 2‐ Ahbar 3‐ Diyanat (Süyutî, İtkan,
2,129).
Kanunu’t‐Te’vil, s. 230’da şöyle der: Kur’ân ilimleri üç kısımdır: Tevhid, Tezkir ve Ahkam.
1‐ Tevhid kısmına Allah’ı isimleri, sıfatları ve fiilleriyle bilmek, keza mahlukatı bilmek
dahildir. 2‐ Tezkir kısmına; vaad ve vaid, cennet ve cehennem,haşir, insanın iç ve dışını
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mişlerdir. Bu tasniflerin çoğunu naklettikten sonra Süyutî de, onlara göre
daha uzun olan tasnifini arzeder.9 Çağdaş dönemde de Muhammed Hu‐
darî10, M. Fuad Abdulbaki11, Muhammed Ebû Zehre12 gibi Müslümanların
yanında, Hirschfeld13, Jules La Beaume14, J. Jomier gibi müsteşrikler de farklı
tasnifler öne sürmüşlerdir. Bu dönemde hazırlanan çeşitli konu fihristleri de
mevzuumuzla ilgili olarak değerlendirilmelidir. Bu statik fihristlerin yanın‐
da, tabir caiz ise, dinamik ve konuların birbiri ile kombine edilebildiği
L’Analyse Conceptuelle du Coran adlı orijinal bir fihristi de anmamız gerekir15.
Daha yakın zamanda, Kur’ân’daki konulardan istifadeyi daha da kolaylaştı‐
ran Mürşid gibi bilgisayar programları memnuniyetle zikredeceğimiz çalış‐
malar arasındadır. Bazı zâtlar Kur’ân’ın esas maksadlarını tesbite çalışmış‐
lardır. Meselâ, Şâtıbî’nin dile getirdiği şu beşli taksim hemen bütün ilim ehli
tarafından benimsenmiştir: Dini, aklı, hayatı, nesli ve malı muhafaza. B. Said
Nursi de esas maksatların; tevhid, nübüvvet, ahiret ve istikamet (adalet ve
ibadet buraya dahildir) olarak dört olduğunu söyler16. Fakat biz bu makale‐
de maksatlardan ziyade konular üzerinde durmaktayız.
Bu tasnifler arasında, Kur’ân’ın muhtevası hakkında toplu bir fikir verme ba‐
kımından, kanaatimizce en uygun olanlarında biri, Şah Veliyyullah Dihlevî’nin (ö.
1176/1764) şu tasnifidir: O’na göre, Kur’ân’ın kapsadığı ilimler, şu beş nev’in dışı‐
na çıkmaz:

8

9
10

11
12
13
14
15

16

kötülük ve günahlardan arındırma girer. 3‐Ahkam kısmına ise; faydalı ve zararlı ameller
dahil olarak bütün yükümlülükler, emir, nehiy ve mendublar girer.
Muvafakat 3/ 382’de şöyle der: Mezkûr altı kısım on gruba ayrılır ki onlar da şunlardır: 1‐
Allah’ın zâtı, 2‐ Sıfatlar, 3‐ Fiilleri, 4‐ Ahiret, 5‐ Sırat‐ı müstakim (tezkiye ve tahliye tarafla‐
rını ihtiva eder), 6‐ Peygamberlerin halleri, 7‐ Peygamberlere bağlı olanların halleri, 8‐
Peygamberlere düşman olanların halleri, 9‐ Kâfirlere karşı deliller getirme, 10‐ Ahkâm.
el‐İtkan, 2, 129.
Muhammed el‐Hudarî, Tarihu’‐Teşri’i’l‐Islâmî, Daru’l‐Fikr, 1387/1967, s.29‐30;O. Keskioğlu,
Kur’ân‐I Kerim Bilgileri, s.248.
M:Füad Abdülbaki, Tafsilu Ayati’l‐Kur’âni’l‐Hakim.
el‐Mu’cizetu’l‐kubra:el‐Kur’ân, paragraf:155‐233.
O. Keskioğlu, Kur’ân‐ı Kerim Bilgileri s.248.
Le Koran Analyse, Paris, 1878.
L’Analyse Conceptuelle du Coran, (H. Laoste ‘un danışmanlığında M. Allarde ve üç mesai
arkadaşı tarafından, bilgisayar teknolojisinin başlangıç döneminde, Kur’ânda belirledikle‐
ri 550 ana konu itibariyle hazırlanmış perforee kartlar üzerine çıkartılmıştır), Paris, 1964.
Said Nursi, İşaratu’l‐İ’caz, Fatiha tefsirinde, s.9.
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‐1‐ Ahkâm ilmi. 2‐ Cedel ilmi. 3‐ Allah’ın nimetlerini bildiren ilim. 4‐ Eyyamu
llah, kıssalar ilmi (Allah nezdinde önemli olan tarihî hadiseler).17 5‐ Ölüm ve ölüm
‐sonrası ahiret hallerini bildiren ilim (11). Hiç unutmamak gerekir ki Kur’ân’ın bü
tün konularının etrafında döndüğü mihver, kendi iradesiyle yaratılmayan insanın,
‐kendi akıl ve iradesiyle Allah’a kulluk etmesidir. Gelecek kısımda, bu tasniften hare
ket ederek, Kur’ân‐ı Kerim’in muhtevası hakkında nisbeten etraflı bilgi sunmaya
çalışacağız. Görüleceği üzere, tasnifteki mücmelliği bir nebze gidermek için bazı alt
‐bölümlere ayıracağız. Kur’ân’ın muhtevasına dair işaret edeceğimiz âyetleri haşiye
de zikr edeceğiz.
I. Ahkâm çeşitli alt bölümlere ayrılabilir:
‐1‐ Akaide dair esaslar.18 Kainatın Yaratıcısının varlığı19, birliği20, isimleri21, sı
fatları22, saymaya gelmeyecek kadar çok fiilleri ve icraatı23,O’nun çeşitli görevlerde

M. Said R. el‐Buti, Min Revai’i’l‐Kur’ân, Dimaşk, Mek. el‐Fârâbî, 1970, s.156.

ﻕ ﺑﻴ ﻦ ﹶﺃ ﺣ ٍﺪ ِﻣ ﻦ
َﺁ ﻣ ﻦ ﺍﻟ ﺮﺳﻮ ﹸﻝ ِﺑﻤﺎ ﺃﹸﻧ ِﺰ ﹶﻝ ِﺇﹶﻟﻴ ِﻪ ِﻣ ﻦ ﺭﺑ ِﻪ ﻭﺍﹾﻟ ﻤ ﺆ ِﻣﻨﻮ ﹶﻥ ﹸﻛ ﱞﻞ َﺁ ﻣ ﻦ ﺑِﺎﻟﻠﱠ ِﻪ ﻭ ﻣﻠﹶﺎِﺋ ﹶﻜِﺘ ِﻪ ﻭﻛﹸﺘِﺒ ِﻪ ﻭﺭﺳِﻠ ِﻪ ﻟﹶﺎ ﻧ ﹶﻔﺮ 
ﺼﲑ
ﻚ ﺍﹾﻟ ﻤ ِ
ﻚ ﺭﺑﻨﺎ ﻭِﺇﹶﻟﻴ 
ﺏ ﺍﱠﻟﺬِﻱ ; Nisa 4/136:ﺭﺳِﻠ ِﻪ ﻭﻗﹶﺎﻟﹸﻮﺍ ﺳ ِﻤ ﻌﻨﺎ ﻭﹶﺃ ﹶﻃ ﻌﻨﺎ ﹸﻏ ﹾﻔﺮﺍﻧ 
ﻳﺎ ﹶﺃﻳﻬﺎ ﺍﱠﻟﺬِﻳ ﻦ َﺁ ﻣﻨﻮﺍ َﺁ ِﻣﻨﻮﺍ ﺑِﺎﻟﻠﱠ ِﻪ ﻭ ﺭﺳﻮِﻟ ِﻪ ﻭﺍﹾﻟ ِﻜﺘﺎ ِ
ﺿﻠﹶﺎﻟﹰﺎ ﺑﻌِﻴﺪﺍ
ﺿﻞﱠ 
ﺏ ﺍﱠﻟﺬِﻱ ﹶﺃﻧ ﺰ ﹶﻝ ِﻣ ﻦ ﹶﻗﺒﻞﹸ ﻭ ﻣ ﻦ ﻳ ﹾﻜ ﹸﻔ ﺮ ﺑِﺎﻟﻠﱠ ِﻪ ﻭ ﻣﻠﹶﺎِﺋ ﹶﻜِﺘ ِﻪ ﻭﻛﹸﺘِﺒ ِﻪ ﻭﺭﺳِﻠ ِﻪ ﻭﺍﹾﻟﻴ ﻮ ِﻡ ﺍﹾﻟ َﺂ ِﺧ ِﺮ ﹶﻓ ﹶﻘ ﺪ 
.ﻧ ﺰ ﹶﻝ ﻋﻠﹶﻰ ﺭﺳﻮِﻟ ِﻪ ﻭﺍﹾﻟ ِﻜﺘﺎ ِ
ﺱ ﻭﻣﺎ Bakara 2/164:
ﺤ ِﺮ ِﺑﻤﺎ ﻳﻨ ﹶﻔﻊ ﺍﻟﻨﺎ 
ﺠﺮِﻱ ﻓِﻲ ﺍﹾﻟﺒ 
ﻚ ﺍﱠﻟﺘِﻲ ﺗ 
ﻑ ﺍﻟﻠﱠﻴ ِﻞ ﻭﺍﻟﻨﻬﺎ ِﺭ ﻭﺍﹾﻟ ﹸﻔ ﹾﻠ ِ
ﺽ ﻭﺍ ﺧِﺘﻠﹶﺎ ِ
ﺕ ﻭﺍﹾﻟﹶﺄ ﺭ ِ
ﺴﻤﺎﻭﺍ ِ
ِﺇﻥﱠ ﻓِﻲ ﺧ ﹾﻠ ِﻖ ﺍﻟ 
ﺨ ِﺮ ﺑﻴ ﻦ
ﺴ
ﺏ ﺍﹾﻟﻤ 
ﺴﺤﺎ ِ
ﺡ ﻭﺍﻟ 
ﻒ ﺍﻟ ﺮﻳﺎ ِ
ﺼﺮِﻳ ِ
ﺽ ﺑ ﻌ ﺪ ﻣ ﻮِﺗﻬﺎ ﻭﺑﺚﱠ ﻓِﻴﻬﺎ ِﻣ ﻦ ﹸﻛﻞﱢ ﺩﺍﺑ ٍﺔ ﻭﺗ 
ﺴﻤﺎ ِﺀ ِﻣ ﻦ ﻣﺎ ٍﺀ ﹶﻓﹶﺄ ﺣﻴﺎ ِﺑ ِﻪ ﺍﹾﻟﹶﺄ ﺭ 
ﹶﺃﻧ ﺰ ﹶﻝ ﺍﻟﱠﻠ ﻪ ِﻣ ﻦ ﺍﻟ 
ﺕ ِﻟ ﹶﻘ ﻮ ٍﻡ ﻳ ﻌ ِﻘﻠﹸﻮ ﹶﻥ
ﺽ ﹶﻟ َﺂﻳﺎ ٍ
ﺴﻤﺎ ِﺀ ﻭﺍﹾﻟﹶﺄ ﺭ ِ
ﻚ ﹶﻓﻠﹶﺎ ﻣ ﺮ ِﺳ ﹶﻞ ﹶﻟﻪ; Fatır 35/ 2: ﺍﻟ 
ﺴ 
ﻚ ﹶﻟﻬﺎ ﻭﻣﺎ ﻳ ﻤ ِ
ﺴ 
ﺱ ِﻣ ﻦ ﺭ ﺣ ﻤ ٍﺔ ﹶﻓﻠﹶﺎ ﻣ ﻤ ِ
ﻣﺎ ﻳ ﹾﻔﺘ ِﺢ ﺍﻟﱠﻠ ﻪ ﻟِﻠﻨﺎ ِ
ﺤﻜِﻴ ﻢ
ﲔ ِ ; Casiye 45/3:ﻣ ﻦ ﺑ ﻌ ِﺪ ِﻩ ﻭﻫ ﻮ ﺍﹾﻟ ﻌﺰِﻳ ﺰ ﺍﹾﻟ 
ﺕ ِﻟ ﹾﻠﻤ ﺆ ِﻣِﻨ 
ﺽ ﹶﻟ َﺂﻳﺎ ٍ
ﺕ ﻭﺍﹾﻟﹶﺄ ﺭ ِ
ﺴﻤﺎﻭﺍ ِ
ﹶﺃﹶﻓﻠﹶﺎ ِ; Ğaşiye 88/17‐20:ﺇﻥﱠ ﻓِﻲ ﺍﻟ 
ﻒ
ﺽ ﹶﻛﻴ 
ﺖ ) (١٩ﻭِﺇﻟﹶﻰ ﺍﹾﻟﹶﺄ ﺭ ِ
ﺼﺒ 
ﻒ ﻧِ 
ﺠﺒﺎ ِﻝ ﹶﻛﻴ 
ﺖ ) (١٨ﻭِﺇﻟﹶﻰ ﺍﹾﻟ ِ
ﻒ ﺭِﻓ ﻌ 
ﺴﻤﺎ ِﺀ ﹶﻛﻴ 
ﺖ ) (١٧ﻭِﺇﻟﹶﻰ ﺍﻟ 
ﻒ ﺧِﻠ ﹶﻘ 
ﻳﻨ ﹸﻈﺮﻭ ﹶﻥ ِﺇﻟﹶﻰ ﺍﹾﻟِﺈِﺑ ِﻞ ﹶﻛﻴ 
ﺖ
ﺤ 
 .ﺳ ِﻄ 
ﺣ ﺪ )İhlas 112/1‐4: (٤
‐; Neml 27/59ﹸﻗ ﹾﻞ ﻫ ﻮ ﺍﻟﱠﻠ ﻪ ﹶﺃ ﺣ ﺪ ) (١ﺍﻟﱠﻠ ﻪ ﺍﻟﺼ ﻤ ﺪ ) (٢ﹶﻟ ﻢ ﻳِﻠ ﺪ ﻭﹶﻟ ﻢ ﻳﻮﹶﻟ ﺪ ) (٣ﻭﹶﻟ ﻢ ﻳ ﹸﻜ ﻦ ﹶﻟﻪ ﹸﻛ ﹸﻔﻮﺍ ﹶﺃ 
ﺽ ﻭﹶﺃﻧ ﺰ ﹶﻝ ﹶﻟ ﹸ
ﺕ ﻭﺍﹾﻟﹶﺄ ﺭ 
ﺴﻤﺎﻭﺍ ِ
ﺸ ِﺮﻛﹸﻮ ﹶﻥ ) (٥٩ﹶﺃ ﻡ ﻣ ﻦ ﺧﹶﻠ ﻖ ﺍﻟ 
ﺻ ﹶﻄﻔﹶﻰ ﺁَﻟﱠﻠ ﻪ ﺧﻴ ﺮ ﹶﺃﻣﺎ ﻳ 
ﺤ ﻤ ﺪ ِﻟﻠﱠ ِﻪ ﻭ ﺳﻠﹶﺎ ﻡ ﻋﻠﹶﻰ ِﻋﺒﺎ ِﺩ ِﻩ ﺍﱠﻟﺬِﻳ ﻦ ﺍ 
ﻗﹸ ِﻞ ﺍﹾﻟ 
ﻜ ﻢ 64:
ﺠ ﺮﻫﺎ ﹶﺃِﺋﹶﻠ ﻪ ﻣ ﻊ ﺍﻟﻠﱠ ِﻪ ﺑ ﹾﻞ ﻫ ﻢ ﹶﻗ ﻮ ﻡ ﻳ ﻌ ِﺪﻟﹸﻮ ﹶﻥ ) (٦٠ﹶﺃ ﻡ ﻣ ﻦ ﺟ ﻌ ﹶﻞ
ﺠ ٍﺔ ﻣﺎ ﻛﹶﺎ ﹶﻥ ﹶﻟ ﹸﻜ ﻢ ﹶﺃ ﹾﻥ ﺗﻨِﺒﺘﻮﺍ ﺷ 
ﺕ ﺑ ﻬ 
ﺴﻤﺎ ِﺀ ﻣﺎ ًﺀ ﹶﻓﹶﺄﻧﺒﺘﻨﺎ ِﺑ ِﻪ ﺣﺪﺍِﺋ ﻖ ﺫﹶﺍ 
ِﻣ ﻦ ﺍﻟ 
ﺤ ﺮﻳ ِﻦ ﺣﺎ ِﺟﺰﺍ ﹶﺃِﺋﹶﻠ ﻪ ﻣ ﻊ ﺍﻟﻠﱠ ِﻪ ﺑ ﹾﻞ ﹶﺃ ﹾﻛﹶﺜﺮﻫ ﻢ ﻟﹶﺎ ﻳ ﻌﹶﻠﻤﻮ ﹶﻥ ) (٦١ﹶﺃ ﻡ
ﺽ ﹶﻗﺮﺍﺭﺍ ﻭ ﺟ ﻌ ﹶﻞ ِﺧﻠﹶﺎﹶﻟﻬﺎ ﹶﺃﻧﻬﺎﺭﺍ ﻭ ﺟ ﻌ ﹶﻞ ﹶﻟﻬﺎ ﺭﻭﺍ ِﺳ ﻲ ﻭ ﺟ ﻌ ﹶﻞ ﺑﻴ ﻦ ﺍﹾﻟﺒ 
ﺍﹾﻟﹶﺄ ﺭ 
ﺽ ﹶﺃِﺋﹶﻠ ﻪ ﻣ ﻊ ﺍﻟﻠﱠ ِﻪ ﹶﻗﻠِﻴﻠﹰﺎ ﻣﺎ ﺗ ﹶﺬ ﱠﻛﺮﻭ ﹶﻥ ) (٦٢ﹶﺃ ﻡ ﻣ ﻦ ﻳ ﻬﺪِﻳ ﹸﻜ ﻢ ﻓِﻲ
ﺠ ﻌﻠﹸﻜﹸ ﻢ ﺧﹶﻠﻔﹶﺎ َﺀ ﺍﹾﻟﹶﺄ ﺭ ِ
ﺸﻒ ﺍﻟﺴﻮ َﺀ ﻭﻳ 
ﻀ ﹶﻄ ﺮ ِﺇﺫﹶﺍ ﺩﻋﺎ ﻩ ﻭﻳ ﹾﻜ ِ
ﺐ ﺍﹾﻟ ﻤ 
ﻣ ﻦ ﻳﺠِﻴ 
ﻱ ﺭ ﺣ ﻤِﺘ ِﻪ ﹶﺃِﺋﹶﻠ ﻪ ﻣ ﻊ ﺍﻟﻠﱠ ِﻪ ﺗﻌﺎﻟﹶﻰ ﺍﻟﱠﻠ ﻪ ﻋﻤﺎ ﻳ 
ﺸﺮﺍ ﺑﻴ ﻦ ﻳ ﺪ 
ﺡ ﺑ 
ﺤ ِﺮ ﻭ ﻣ ﻦ ﻳ ﺮ ِﺳﻞﹸ ﺍﻟ ﺮﻳﺎ 
ﺨ ﹾﻠ ﻖ ﹸﺛﻢ
ﺸ ِﺮﻛﹸﻮ ﹶﻥ ) (٦٣ﹶﺃ ﻡ ﻣ ﻦ ﻳﺒ ﺪﺃﹸ ﺍﹾﻟ 
ﺕ ﺍﹾﻟﺒ ﺮ ﻭﺍﹾﻟﺒ 
ﹸﻇﹸﻠﻤﺎ ِ
ﲔ )(٦٤
ﺽ ﹶﺃِﺋﹶﻠ ﻪ ﻣ ﻊ ﺍﻟﻠﱠ ِﻪ ﹸﻗ ﹾﻞ ﻫﺎﺗﻮﺍ ﺑ ﺮﻫﺎﻧ ﹸﻜ ﻢ ِﺇ ﹾﻥ ﹸﻛﻨﺘ ﻢ ﺻﺎ ِﺩِﻗ 
ﺴﻤﺎ ِﺀ ﻭﺍﹾﻟﹶﺄ ﺭ ِ
ﻭﻳ ﺪﻉ ﺍﹾﻟِﺈﻧﺴﺎ ﹸﻥ ; İsra 17/11:ﻳﻌِﻴ ﺪ ﻩ ﻭ ﻣ ﻦ ﻳ ﺮﺯﻗﹸﻜﹸ ﻢ ِﻣ ﻦ ﺍﻟ 
ﺨﻴ ِﺮ ﻭﻛﹶﺎ ﹶﻥ ﺍﹾﻟِﺈﻧﺴﺎ ﹸﻥ ﻋﺠﻮﻟﹰﺎ
ﺸ ﺮ ﺩﻋﺎ َﺀﻩ ﺑِﺎﹾﻟ 
ﺵ ; Enbiya 21/22‐25:ﺑِﺎﻟ 
ﺏ ﺍﹾﻟ ﻌ ﺮ ِ
ﺴﺒﺤﺎ ﹶﻥ ﺍﻟﻠﱠ ِﻪ ﺭ 
ﺴ ﺪﺗﺎ ﹶﻓ 
ﹶﻟ ﻮ ﻛﹶﺎ ﹶﻥ ﻓِﻴ ِﻬﻤﺎ َﺁِﻟ ﻬ ﹲﺔ ِﺇﻟﱠﺎ ﺍﻟﱠﻠ ﻪ ﹶﻟ ﹶﻔ 
ﺨﺬﹸﻭﺍ ِﻣ ﻦ ﺩﻭِﻧ ِﻪ َﺁِﻟ ﻬ ﹰﺔ ﹸﻗ ﹾﻞ ﻫﺎﺗﻮﺍ ﺑ ﺮﻫﺎﻧ ﹸﻜ ﻢ ﻫﺬﹶﺍ ِﺫ ﹾﻛﺮ ﻣ ﻦ ﻣ ِﻌ ﻲ
ﺴﹶﺄﻟﹸﻮ ﹶﻥ ) (٢٣ﹶﺃ ِﻡ ﺍﺗ 
ﺴﹶﺄﻝﹸ ﻋﻤﺎ ﻳ ﹾﻔ ﻌﻞﹸ ﻭ ﻫ ﻢ ﻳ 
ﺼﻔﹸﻮ ﹶﻥ ) (٢٢ﻟﹶﺎ ﻳ 
ﻋﻤﺎ ﻳ ِ
ﺤ ﻖ
ﻚ ِﻣ ﻦ ﺭﺳﻮ ٍﻝ ِﺇﻟﱠﺎ ﻧﻮﺣِﻲ ِﺇﹶﻟﻴ ِﻪ ﹶﺃﻧ ﻪ ﻟﹶﺎ ِﺇﹶﻟ ﻪ ِﺇﻟﱠﺎ ﹶﺃﻧﺎ ﻓﹶﺎ ﻋﺒﺪﻭ ِﻥ ) (٢٤ﻭ ِﺫ ﹾﻛﺮ ﻣ ﻦ ﹶﻗﺒﻠِﻲ ﺑ ﹾﻞ ﹶﺃ ﹾﻛﹶﺜﺮﻫ ﻢ ﻟﹶﺎ ﻳ ﻌﹶﻠﻤﻮ ﹶﻥ ﺍﹾﻟ 
ﻭﻣﺎ ﹶﺃ ﺭ ﺳ ﹾﻠﻨﺎ ِﻣ ﻦ ﹶﻗﺒِﻠ 
Bakara 2/285:
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ﺸ ﺮ ِﻣﹾﺜﻠﹸﻜﹸ ﻢ ﻳﻮﺣﻰ ِﺇﹶﻟ ﻲ ﹶﺃﻧﻤﺎ ِﺇﹶﻟﻬﻜﹸ ﻢ ِﺇﹶﻟ ﻪ ﻭﺍ ِﺣ ﺪ ﹶﻓ ﻤ ﻦ ﻛﹶﺎ ﹶﻥ ﻳ ﺮﺟﻮ ِﻟﻘﹶﺎ َﺀ ﺭﺑ ِﻪ ﹶﻓ ﹾﻠﻴ ﻌ ﻤ ﹾﻞ ﻋ ﻤﻠﹰﺎ (٢٥); Kehf 18/110:
ﹸﻗ ﹾﻞ ِﺇﻧﻤﺎ ﹶﺃﻧﺎ ﺑ 
ﺸ ِﺮ ﻙ ِﺑ ِﻌﺒﺎ ﺩ ِﺓ ﺭﺑ ِﻪ ﹶﺃ ﺣﺪﺍ
.ﺻﺎِﻟﺤﺎ ﻭﻟﹶﺎ ﻳ 
ﻥ A’raf 7/180:
ﺠ ﺰ ﻭ ﹶﻥ ﻣﺎ ﻛﹶﺎﻧﻮﺍ ﻳ ﻌ ﻤﻠﹸﻮ ﹶ
ﺤﺪﻭ ﹶﻥ ﻓِﻲ ﹶﺃ ﺳﻤﺎِﺋ ِﻪ ﺳﻴ 
ﺴﻨﻰ ﻓﹶﺎ ﺩﻋﻮﻩِ ﺑﻬﺎ ﻭ ﹶﺫﺭﻭﺍ ﺍﱠﻟﺬِﻳ ﻦ ﻳ ﹾﻠ ِ
ﺤ
 ; İsraﻭِﻟﻠﱠ ِﻪ ﺍﹾﻟﹶﺄ ﺳﻤﺎ ُﺀ ﺍﹾﻟ 
ﺖ ِﺑﻬﺎ ﻭﺍﺑﺘ ِﻎ ﺑﻴ ﻦ ﹶﺫِﻟ 
ﻚ ﻭﻟﹶﺎ ﺗﺨﺎِﻓ 
ﺼﻠﹶﺎِﺗ 
ﺠ ﻬ ﺮ ِﺑ 
ﺴﻨﻰ ﻭﻟﹶﺎ ﺗ 
ﺤ
ﻗﹸ ِﻞ ﺍ ﺩﻋﻮﺍ ﺍﻟﻠﱠ ﻪ ﹶﺃ ِﻭ ﺍ ﺩﻋﻮﺍ ﺍﻟ ﺮ ﺣ ﻤ ﻦ ﹶﺃﻳﺎ ﻣﺎ ﺗ ﺪﻋﻮﺍ ﹶﻓﹶﻠﻪ ﺍﹾﻟﹶﺄ ﺳﻤﺎ ُﺀ ﺍﹾﻟ 
ﻚ 17/110:
ﺸﻬﺎ ﺩ ِﺓ ﻫ ﻮ ﺍﻟﺮ ﺣ ﻤ ﻦ ﺍﻟ ﺮﺣِﻴ ﻢ ) (٢٢ﻫ ﻮ ﺍﻟﱠﻠ ﻪ ﺍﱠﻟﺬِﻱ ﻟﹶﺎ ِﺇﹶﻟ ﻪ ِﺇﻟﱠﺎ  ; Haşr 59/22‐24:ﺳﺒِﻴﻠﹰﺎ
ﺐ ﻭﺍﻟ 
ﻫ ﻮ ﺍﻟﱠﻠ ﻪ ﺍﱠﻟﺬِﻱ ﻟﹶﺎ ِﺇﹶﻟ ﻪ ِﺇﻟﱠﺎ ﻫ ﻮ ﻋﺎِﻟﻢ ﺍﹾﻟ ﻐﻴ ِ
ﺸ ِﺮﻛﹸﻮ ﹶﻥ ) (٢٣ﻫ ﻮ ﺍﻟﱠﻠ ﻪ ﺍﹾﻟﺨﺎِﻟﻖ ﺍﹾﻟﺒﺎ ِﺭﺉ
ﺠﺒﺎ ﺭ ﺍﹾﻟﻤﺘ ﹶﻜﺒﺮ ﺳﺒﺤﺎ ﹶﻥ ﺍﻟﻠﱠ ِﻪ ﻋﻤﺎ ﻳ 
ﺴﻠﹶﺎ ﻡ ﺍﹾﻟﻤ ﺆ ِﻣﻦ ﺍﹾﻟﻤ ﻬﻴ ِﻤﻦ ﺍﹾﻟ ﻌﺰِﻳ ﺰ ﺍﹾﻟ 
ﺱ ﺍﻟ 
ﻫ ﻮ ﺍﹾﻟ ﻤِﻠﻚ ﺍﹾﻟ ﹸﻘﺪﻭ 
ﺽ ﻭﻫ ﻮ ﺍﹾﻟ ﻌﺰِﻳ ﺰ ﺍﹾﻟ 
ﺕ ﻭﺍﹾﻟﹶﺄ ﺭ ِ
ﺴﻤﺎﻭﺍ ِ
ﺴﺒ ﺢ ﹶﻟﻪ ﻣﺎ ﻓِﻲ ﺍﻟ 
ﺴﻨﻰ ﻳ 
ﺤ
ﺼﻮ ﺭ ﹶﻟﻪ ﺍﹾﻟﹶﺄ ﺳﻤﺎ ُﺀ ﺍﹾﻟ 
ﺤﻜِﻴ ﻢ )(٢٤
.ﺍﹾﻟ ﻤ 
ﲔ )Şuara 26/79‐83: (٨١
ﺤِﻴ ِ
ﲔ ) (٨٠ﻭﺍﱠﻟﺬِﻱ ﻳﻤِﻴﺘﻨِﻲ ﹸﺛﻢ ﻳ 
ﺸ ِﻔ ِ
ﺿﺖ ﹶﻓﻬ ﻮ ﻳ 
ﲔ ) (٧٩ﻭِﺇﺫﹶﺍ ﻣ ِﺮ 
ﺴ ِﻘ ِ
ﻭﺍﱠﻟﺬِﻱ ﻫ ﻮ ﻳ ﹾﻄ ِﻌ ﻤﻨِﻲ ﻭﻳ 
ﲔ )(٨٣
ﺤ 
ﺤ ﹾﻘﻨِﻲ ﺑِﺎﻟﺼﺎِﻟ ِ
ﺐ ﻟِﻲ ﺣ ﹾﻜﻤﺎ ﻭﹶﺃﹾﻟ ِ
ﺏ ﻫ 
ﹸﻗ ﹾﻞ ; En’am 6/12‐14ﻭﺍﱠﻟﺬِﻱ ﹶﺃ ﹾﻃ ﻤﻊ ﹶﺃ ﹾﻥ ﻳ ﻐ ِﻔ ﺮ ﻟِﻲ ﺧﻄِﻴﹶﺌﺘِﻲ ﻳ ﻮ ﻡ ﺍﻟﺪﻳ ِﻦ ) (٨٢ﺭ 
ﺴﻬ ﻢ
ﺴﺮﻭﺍ ﹶﺃﻧﻔﹸ 
ﺐ ﻓِﻴ ِﻪ ﺍﱠﻟﺬِﻳ ﻦ ﺧ ِ
ﺠ ﻤ ﻌﻨﻜﹸ ﻢ ِﺇﻟﹶﻰ ﻳ ﻮ ِﻡ ﺍﹾﻟ ِﻘﻴﺎ ﻣ ِﺔ ﻟﹶﺎ ﺭﻳ 
ﺴ ِﻪ ﺍﻟ ﺮ ﺣ ﻤ ﹶﺔ ﹶﻟﻴ 
ﺐ ﻋﻠﹶﻰ ﻧ ﹾﻔ ِ
ﺽ ﹸﻗ ﹾﻞ ِﻟﻠﱠ ِﻪ ﹶﻛﺘ 
ﺕ ﻭﺍﹾﻟﹶﺄ ﺭ ِ
ﺴﻤﺎﻭﺍ ِ
ِﻟ ﻤ ﻦ ﻣﺎ ﻓِﻲ ﺍﻟ 
ﺕ
ﺴﻤﺎﻭﺍ ِ
ﺨﺬﹸ ﻭِﻟﻴﺎ ﻓﹶﺎ ِﻃ ِﺮ ﺍﻟ 
ﺴﻤِﻴ ﻊ ﺍﹾﻟ ﻌﻠِﻴ ﻢ ) (١٣ﹸﻗ ﹾﻞ ﹶﺃ ﹶﻏﻴ ﺮ ﺍﻟﻠﱠ ِﻪ ﹶﺃﺗ ِ
ﹶﻓ ﻬ ﻢ ﻟﹶﺎ ﻳ ﺆ ِﻣﻨﻮ ﹶﻥ ) (١٢ﻭﹶﻟﻪ ﻣﺎ ﺳ ﹶﻜ ﻦ ﻓِﻲ ﺍﻟﻠﱠﻴ ِﻞ ﻭﺍﻟﻨﻬﺎ ِﺭ ﻭﻫ ﻮ ﺍﻟ 
ﺸ ِﺮ ِﻛ 
ﺽ ﻭﻫ ﻮ ﻳ ﹾﻄ ِﻌﻢ ﻭﻟﹶﺎ ﻳ ﹾﻄ ﻌﻢ ﹸﻗ ﹾﻞ ِﺇﻧﻲ ﺃﹸ ِﻣ ﺮﺕ ﹶﺃ ﹾﻥ ﹶﺃﻛﹸﻮ ﹶﻥ ﹶﺃ ﻭ ﹶﻝ ﻣ ﻦ ﹶﺃ ﺳﹶﻠ ﻢ ﻭﻟﹶﺎ ﺗﻜﹸﻮﻧ ﻦ ِﻣ ﻦ ﺍﹾﻟﻤ 
ﲔ )(١٤
‐; En’am 6/101ﻭﺍﹾﻟﹶﺄ ﺭ ِ
ﺽ ﹶﺃﻧﻰ ﻳﻜﹸﻮ ﹸﻥ ﹶﻟﻪ ﻭﹶﻟ ﺪ ﻭﹶﻟ ﻢ ﺗ ﹸﻜ ﻦ ﹶﻟﻪ ﺻﺎ ِﺣﺒ ﹲﺔ ﻭ ﺧﹶﻠ ﻖ ﹸﻛ ﱠﻞ ﺷ ﻲ ٍﺀ ﻭﻫ ﻮ ِﺑ ﹸﻜﻞﱢ ﺷ 
ﺕ ﻭﺍﹾﻟﹶﺄ ﺭ ِ
ﺴﻤﺎﻭﺍ ِ
ﹶﺫِﻟﻜﹸﻢ ﺑﺪِﻳ ﻊ ﺍﻟ 
ﻲ ٍﺀ ﻋﻠِﻴ ﻢ )103: (١٠١
ﺍﻟﱠﻠ ﻪ ﺭﺑ ﹸﻜ ﻢ ﻟﹶﺎ ِﺇﹶﻟ ﻪ ِﺇﻟﱠﺎ ﻫ ﻮ ﺧﺎِﻟﻖ ﹸﻛﻞﱢ ﺷ ﻲ ٍﺀ ﻓﹶﺎ ﻋﺒﺪﻭﻩ ﻭﻫ ﻮ ﻋﻠﹶﻰ ﹸﻛﻞﱢ ﺷ ﻲ ٍﺀ ﻭﻛِﻴ ﹲﻞ ) (١٠٢ﻟﹶﺎ ﺗ ﺪ ِﺭﻛﹸﻪ ﺍﹾﻟﹶﺄﺑﺼﺎ ﺭ ﻭﻫ ﻮ ﻳ ﺪ ِﺭﻙ ﺍﹾﻟﹶﺄﺑﺼﺎ ﺭ
ﺨِﺒﲑ(١٠٣) 
ﻒ ﺍﹾﻟ 
ﲔ ) (٣٦ﻭﹶﻟﻪ ; Casiye 45/36‐37: ﻭﻫ ﻮ ﺍﻟﱠﻠﻄِﻴ 
ﺏ ﺍﹾﻟﻌﺎﹶﻟ ِﻤ 
ﺽ ﺭ 
ﺏ ﺍﹾﻟﹶﺄ ﺭ ِ
ﺕ ﻭ ﺭ 
ﺴﻤﺎﻭﺍ ِ
ﺏ ﺍﻟ 
ﺤ ﻤ ﺪ ﺭ 
ﹶﻓِﻠﻠﱠ ِﻪ ﺍﹾﻟ 
ﺤﻜِﻴ ﻢ )(٣٧
ﺽ ﻭﻫ ﻮ ﺍﹾﻟ ﻌﺰِﻳ ﺰ ﺍﹾﻟ 
ﺕ ﻭﺍﹾﻟﹶﺄ ﺭ ِ
ﺴﻤﺎﻭﺍ ِ
.ﺍﹾﻟ ِﻜﺒ ِﺮﻳﺎ ُﺀ ﻓِﻲ ﺍﻟ 
ﺴﻜﹸ ﻢ Rum 30/20‐25:
ﺸﺮﻭ ﹶﻥ ) (٢٠ﻭ ِﻣ ﻦ َﺁﻳﺎِﺗ ِﻪ ﹶﺃ ﹾﻥ ﺧﹶﻠ ﻖ ﹶﻟ ﹸﻜ ﻢ ِﻣ ﻦ ﹶﺃﻧﻔﹸ ِ
ﺸ ﺮ ﺗﻨﺘ ِ
ﺏ ﹸﺛﻢِ ﺇﺫﹶﺍ ﹶﺃﻧﺘ ﻢ ﺑ 
ﻭ ِﻣ ﻦ َﺁﻳﺎِﺗ ِﻪ ﹶﺃ ﹾﻥ ﺧﹶﻠ ﹶﻘﻜﹸ ﻢ ِﻣ ﻦ ﺗﺮﺍ ٍ
ﺽ
ﺕ ﻭﺍﹾﻟﹶﺄ ﺭ ِ
ﺴﻤﺎﻭﺍ ِ
ﺕ ِﻟ ﹶﻘ ﻮ ٍﻡ ﻳﺘ ﹶﻔ ﱠﻜﺮﻭ ﹶﻥ ) (٢١ﻭ ِﻣ ﻦ َﺁﻳﺎِﺗ ِﻪ ﺧ ﹾﻠﻖ ﺍﻟ 
ﻚ ﹶﻟ َﺂﻳﺎ ٍ
ﺴﻜﹸﻨﻮﺍ ِﺇﹶﻟﻴﻬﺎ ﻭ ﺟ ﻌ ﹶﻞ ﺑﻴﻨ ﹸﻜ ﻢ ﻣ ﻮ ﺩ ﹰﺓ ﻭ ﺭ ﺣ ﻤ ﹰﺔ ِﺇﻥﱠ ﻓِﻲ ﹶﺫِﻟ 
ﹶﺃ ﺯﻭﺍﺟﺎ ِﻟﺘ 
ﺕ ِﻟ ﹾﻠﻌﺎِﻟ ِﻤ 
ﻚ ﹶﻟ َﺂﻳﺎ ٍ
ﺴﻨِﺘﻜﹸ ﻢ ﻭﹶﺃﹾﻟﻮﺍِﻧ ﹸﻜ ﻢ ِﺇﻥﱠ ﻓِﻲ ﹶﺫِﻟ 
ﻭﺍ ﺧِﺘﻠﹶﺎﻑ ﹶﺃﹾﻟ ِ
ﻀِﻠ ِﻪ ِﺇﻥﱠ ﻓِﻲ
ﲔ ) (٢٢ﻭ ِﻣ ﻦ َﺁﻳﺎِﺗ ِﻪ ﻣﻨﺎ ﻣ ﹸﻜ ﻢ ﺑِﺎﻟﻠﱠﻴ ِﻞ ﻭﺍﻟﻨﻬﺎ ِﺭ ﻭﺍﺑِﺘﻐﺎﺅﻛﹸ ﻢ ِﻣ ﻦ ﹶﻓ 
ﺽ ﺑ ﻌ ﺪ ﻣ ﻮِﺗﻬﺎ ِﺇﻥﱠ
ﺤﻴِﻲ ِﺑ ِﻪ ﺍﹾﻟﹶﺄ ﺭ 
ﺴﻤﺎ ِﺀ ﻣﺎ ًﺀ ﹶﻓﻴ 
ﻕ ﺧ ﻮﻓﹰﺎ ﻭ ﹶﻃ ﻤﻌﺎ ﻭﻳﻨﺰﻝﹸ ِﻣ ﻦ ﺍﻟ 
ﺴ ﻤﻌﻮ ﹶﻥ ) (٢٣ﻭ ِﻣ ﻦ َﺁﻳﺎِﺗ ِﻪ ﻳﺮِﻳ ﹸﻜ ﻢ ﺍﹾﻟﺒ ﺮ 
ﺕ ِﻟ ﹶﻘ ﻮ ٍﻡ ﻳ 
ﻚ ﹶﻟ َﺂﻳﺎ ٍ
ﹶﺫِﻟ 
ﺽ ِﺇﺫﹶﺍ ﹶﺃﻧﺘ ﻢ
ﺽ ِﺑﹶﺄ ﻣ ِﺮ ِﻩ ﹸﺛﻢِ ﺇﺫﹶﺍ ﺩﻋﺎ ﹸﻛ ﻢ ﺩ ﻋ ﻮ ﹰﺓ ِﻣ ﻦ ﺍﹾﻟﹶﺄ ﺭ ِ
ﺴﻤﺎ ُﺀ ﻭﺍﹾﻟﹶﺄ ﺭ 
ﺕ ِﻟ ﹶﻘ ﻮ ٍﻡ ﻳ ﻌ ِﻘﻠﹸﻮ ﹶﻥ ) (٢٤ﻭ ِﻣ ﻦ َﺁﻳﺎِﺗ ِﻪ ﹶﺃ ﹾﻥ ﺗﻘﹸﻮ ﻡ ﺍﻟ 
ﻚ ﹶﻟ َﺂﻳﺎ ٍ
ﻓِﻲ ﹶﺫِﻟ 
ﺨ ﺮﺟﻮ ﹶﻥ )(٢٥
ﺕ ﺭﺑﻲ ﻭﹶﻟ ﻮ ِﺟﹾﺌﻨﺎ ِﺑ ِﻤﹾﺜِﻠ ِﻪ ; Kehf 18/109:ﺗ 
ﺤ ﺮ ﹶﻗﺒ ﹶﻞ ﹶﺃ ﹾﻥ ﺗﻨ ﹶﻔ ﺪ ﹶﻛِﻠﻤﺎ 
ﺕ ﺭﺑﻲ ﹶﻟﻨ ِﻔ ﺪ ﺍﹾﻟﺒ 
ﺤ ﺮ ِﻣﺪﺍﺩﺍ ِﻟ ﹶﻜِﻠﻤﺎ ِ
ﹸﻗ ﹾﻞ ﹶﻟ ﻮ ﻛﹶﺎ ﹶﻥ ﺍﹾﻟﺒ 
ﺕ ِﻣ ﻦ  ; Yasin 36/33‐44:ﻣ ﺪﺩﺍ
ﺽ ﺍﹾﻟ ﻤﻴﺘﺔﹸ ﹶﺃ ﺣﻴﻴﻨﺎﻫﺎ ﻭﹶﺃ ﺧ ﺮ ﺟﻨﺎ ِﻣﻨﻬﺎ ﺣﺒﺎ ﹶﻓ ِﻤﻨﻪ ﻳ ﹾﺄ ﹸﻛﻠﹸﻮ ﹶﻥ ) (٣٣ﻭ ﺟ ﻌ ﹾﻠﻨﺎ ﻓِﻴﻬﺎ ﺟﻨﺎ ٍ
ﻭ َﺁﻳ ﹲﺔ ﹶﻟﻬﻢ ﺍﹾﻟﹶﺄ ﺭ 
ﺸ ﹸﻜﺮﻭ ﹶﻥ ) (٣٥ﺳﺒﺤﺎ ﹶﻥ ﺍﱠﻟﺬِﻱ ﺧﹶﻠ ﻖ
ﺠ ﺮﻧﺎ ﻓِﻴﻬﺎ ِﻣ ﻦ ﺍﹾﻟ ﻌﻴﻮ ِﻥ )ِ (٣٤ﻟﻴ ﹾﺄﻛﹸﻠﹸﻮﺍ ِﻣ ﻦ ﹶﺛ ﻤ ِﺮ ِﻩ ﻭﻣﺎ ﻋ ِﻤﹶﻠﺘﻪ ﹶﺃﻳﺪِﻳ ِﻬ ﻢ ﹶﺃﹶﻓﻠﹶﺎ ﻳ 
ﺏ ﻭﹶﻓ 
ﻧﺨِﻴ ٍﻞ ﻭﹶﺃ ﻋﻨﺎ ٍ
ﺽ ﻭ ِﻣ ﻦ ﹶﺃﻧﻔﹸ ِ
ﺝ ﹸﻛﱠﻠﻬﺎ ِﻣﻤﺎ ﺗﻨِﺒﺖ ﺍﹾﻟﹶﺄ ﺭ 
ﺍﹾﻟﹶﺄ ﺯﻭﺍ 
ﺴﹶﻠﺦِ ﻣﻨﻪ ﺍﻟﻨﻬﺎ ﺭ ﹶﻓِﺈﺫﹶﺍ ﻫ ﻢ ﻣ ﹾﻈِﻠﻤﻮ ﹶﻥ )(٣٧
ﺴ ِﻬ ﻢ ﻭ ِﻣﻤﺎ ﻟﹶﺎ ﻳ ﻌﹶﻠﻤﻮ ﹶﻥ ) (٣٦ﻭ َﺁﻳ ﹲﺔ ﹶﻟﻬﻢ ﺍﻟﱠﻠﻴ ﹸﻞ ﻧ 
ﻚ ﺗ ﹾﻘﺪِﻳ ﺮ ﺍﹾﻟ ﻌﺰِﻳ ِﺰ ﺍﹾﻟ ﻌﻠِﻴ ِﻢ ) (٣٨ﻭﺍﹾﻟ ﹶﻘ ﻤ ﺮ ﹶﻗ ﺪ ﺭﻧﺎ ﻩ ﻣﻨﺎ ِﺯ ﹶﻝ ﺣﺘﻰ ﻋﺎ ﺩ ﻛﹶﺎﹾﻟ ﻌ ﺮﺟﻮ ِﻥ ﺍﹾﻟ ﹶﻘ ِﺪ ِﱘ ) (٣٩ﻟﹶﺎ
ﺴﺘ ﹶﻘ ﺮ ﹶﻟﻬﺎ ﹶﺫِﻟ 
ﺠﺮِﻱ ِﻟﻤ 
ﺲ ﺗ 
ﻭﺍﻟﺸ ﻤ 
ﻚ
ﺴﺒﺤﻮ ﹶﻥ ) (٤٠ﻭ َﺁﻳ ﹲﺔ ﹶﻟ ﻬ ﻢ ﹶﺃﻧﺎ ﺣ ﻤ ﹾﻠﻨﺎ ﹸﺫﺭﻳﺘ ﻬ ﻢ ﻓِﻲ ﺍﹾﻟ ﹸﻔ ﹾﻠ ِ
ﻚ ﻳ 
ﺲ ﻳﻨﺒﻐِﻲ ﹶﻟﻬﺎ ﹶﺃ ﹾﻥ ﺗ ﺪ ِﺭ ﻙ ﺍﹾﻟ ﹶﻘ ﻤ ﺮ ﻭﻟﹶﺎ ﺍﻟﱠﻠﻴ ﹸﻞ ﺳﺎِﺑﻖ ﺍﻟﻨﻬﺎ ِﺭ ﻭ ﹸﻛ ﱞﻞ ﻓِﻲ ﹶﻓﹶﻠ ٍ
ﺍﻟﺸ ﻤ 
ﺍﹾﻟ ﻤ 
ﺻﺮِﻳ ﺦ ﹶﻟ ﻬ ﻢ ﻭﻟﹶﺎ ﻫ ﻢ ﻳﻨ ﹶﻘﺬﹸﻭ ﹶﻥ )ِ (٤٣ﺇﻟﱠﺎ ﺭ ﺣ ﻤ ﹰﺔ ِﻣﻨﺎ
ﺸ ﹾﺄ ﻧ ﻐ ِﺮ ﹾﻗ ﻬ ﻢ ﹶﻓﻠﹶﺎ 
ﺸﺤﻮ ِﻥ ) (٤١ﻭ ﺧﹶﻠ ﹾﻘﻨﺎ ﹶﻟ ﻬ ﻢ ِﻣ ﻦ ِﻣﹾﺜِﻠ ِﻪ ﻣﺎ ﻳ ﺮ ﹶﻛﺒﻮ ﹶﻥ ) (٤٢ﻭِﺇ ﹾﻥ ﻧ 
ﲔ )(٤٤
ﻒ ﻭﺍﻟ ﺮﻗِﻴ ِﻢ  ; Ra’d 13/8‐9:ﻭ ﻣﺘﺎﻋﺎ ِﺇﻟﹶﻰ ِﺣ ٍ
ﺏ ﺍﹾﻟ ﹶﻜ ﻬ ِ
ﺻﺤﺎ 
ﺖ ﹶﺃﻥﱠ ﹶﺃ 
ﺴﺒ 
ﺻﻌِﻴﺪﺍ ﺟ ﺮﺯﺍ ) (٨ﹶﺃ ﻡ ﺣ ِ
ﻭِﺇﻧﺎ ﹶﻟﺠﺎ ِﻋﻠﹸﻮ ﹶﻥ ﻣﺎ ﻋﹶﻠﻴﻬﺎ 
ﺠﺒﺎ )(٩
.ﻛﹶﺎﻧﻮﺍ ِﻣ ﻦ َﺁﻳﺎِﺗﻨﺎ ﻋ 
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‐çalıştırdığı melekler24, O’nun buyruklarını getiren peygamberler25, O’nun vahyet
tiği kitaplar26, bütün kâinatta O’nun hükmünün ve takdirinin yürüdüğünü bildiren
‐kaza ve kader inancı27, dünya hayatının hasılatının ortaya çıkacağı ebedî ahiret i
nancına dair âyetler28.

)Saffat 37/1‐4: (٤

ﺕ ِﺫ ﹾﻛﺮﺍ )ِ (٣ﺇﻥﱠ ِﺇﹶﻟ ﻬﻜﹸ ﻢ ﹶﻟﻮﺍ ِﺣ ﺪ
ﺕ ﺯ ﺟﺮﺍ ) (٢ﻓﹶﺎﻟﺘﺎِﻟﻴﺎ ِ
ﺻﻔﺎ ) (١ﻓﹶﺎﻟﺰﺍ ِﺟﺮﺍ ِ
ﺕ 
; Mü’min 40/7:ﻭﺍﻟﺼﺎﻓﱠﺎ ِ
ﺖ ﹸﻛ ﱠﻞ ﺷ ﻲ ٍﺀ ﺭ ﺣ ﻤ ﹰﺔ
ﺴﺘ ﻐ ِﻔﺮﻭ ﹶﻥ ِﻟﱠﻠﺬِﻳ ﻦ َﺁ ﻣﻨﻮﺍ ﺭﺑﻨﺎ ﻭ ِﺳ ﻌ 
ﺤ ﻤ ِﺪ ﺭﺑ ِﻬ ﻢ ﻭﻳ ﺆ ِﻣﻨﻮ ﹶﻥ ِﺑ ِﻪ ﻭﻳ 
ﺴﺒﺤﻮ ﹶﻥ ِﺑ 
ﺵ ﻭ ﻣ ﻦ ﺣ ﻮﹶﻟﻪ ﻳ 
ﺤ ِﻤﻠﹸﻮ ﹶﻥ ﺍﹾﻟ ﻌ ﺮ 
ﺍﱠﻟﺬِﻳ ﻦ ﻳ 
ﺠﺤِﻴ ِﻢ
ﺏ ﺍﹾﻟ 
ﻚ ﻭِﻗ ِﻬ ﻢ ﻋﺬﹶﺍ 
ﺤ ﹶﻔﻈﹸﻮﻧﻪ ; Ra’d 13/11: ﻭ ِﻋ ﹾﻠﻤﺎ ﻓﹶﺎ ﹾﻏ ِﻔ ﺮ ِﻟﱠﻠﺬِﻳ ﻦ ﺗﺎﺑﻮﺍ ﻭﺍﺗﺒﻌﻮﺍ ﺳﺒِﻴﹶﻠ 
ﺕ ِﻣ ﻦ ﺑﻴ ِﻦ ﻳ ﺪﻳ ِﻪ ﻭ ِﻣ ﻦ ﺧ ﹾﻠ ِﻔ ِﻪ ﻳ 
ﹶﻟﻪ ﻣ ﻌ ﱢﻘﺒﺎ 
ﺴ ِﻬ ﻢ ﻭِﺇﺫﹶﺍ ﹶﺃﺭﺍ ﺩ ﺍﻟﱠﻠ ﻪ ِﺑ ﹶﻘ ﻮ ٍﻡ ﺳﻮﺀًﺍ ﹶﻓﻠﹶﺎ ﻣ ﺮ ﺩ ﹶﻟﻪ ﻭﻣﺎ ﹶﻟ ﻬ ﻢ ِﻣ ﻦ ﺩﻭِﻧ ِﻪ ِﻣ ﻦ ﻭﺍ ٍﻝ
; ِﻣ ﻦ ﹶﺃ ﻣ ِﺮ ﺍﻟﻠﱠ ِﻪ ِﺇﻥﱠ ﺍﻟﻠﱠ ﻪ ﻟﹶﺎ ﻳ ﻐﻴ ﺮ ﻣﺎ ِﺑ ﹶﻘ ﻮ ٍﻡ ﺣﺘﻰ ﻳ ﻐﻴﺮﻭﺍ ﻣﺎ ِﺑﹶﺄﻧﻔﹸ ِ
.ﻧ ﺰ ﹶﻝ ِﺑ ِﻪ ﺍﻟﺮﻭ 
ﺡ ﺍﹾﻟﹶﺄ ِﻣﲔŞuara 26/193: 
ﻥ A’raf 7/35:
ﺤ ﺰﻧﻮ ﹶ
ﻑ ﻋﹶﻠﻴ ِﻬ ﻢ ﻭﻟﹶﺎ ﻫ ﻢ ﻳ 
ﺻﹶﻠ ﺢ ﹶﻓﻠﹶﺎ ﺧ ﻮ 
;ﻳﺎ ﺑﻨِﻲ َﺁ ﺩ ﻡ ِﺇﻣﺎ ﻳ ﹾﺄِﺗﻴﻨﻜﹸ ﻢ ﺭ ﺳ ﹲﻞ ِﻣﻨ ﹸﻜ ﻢ ﻳ ﹸﻘﺼﻮ ﹶﻥ ﻋﹶﻠﻴ ﹸﻜ ﻢ َﺁﻳﺎﺗِﻲ ﹶﻓ ﻤ ِﻦ ﺍﺗﻘﹶﻰ ﻭﹶﺃ 
ﺴ ﺮﺣﻮ ﹶ
ﲔ ﺗ 
ﲔ ﺗ ِﺮﳛﻮ ﹶﻥ ﻭ ِﺣ 
ﻭﻣﺎ ﹶﺃ ﺭ ﺳ ﹾﻠﻨﺎ ِﻣ ﻦ ﺭﺳﻮ ٍﻝ ِﺇﻟﱠﺎ ِﺑِﻠﺴﺎ ِﻥ ﹶﻗ ﻮ ِﻣ ِﻪ ِﻟﻴﺒﻴ ﻦ  ; İbrahim 14/4:ﻭﹶﻟﻜﹸ ﻢ ﻓِﻴﻬﺎ ﺟﻤﺎ ﹲﻝ ِﺣ 
ﻥ Nahl 16/6:
ﺤﻜِﻴ ﻢ
ﻀﻞﱡ ﺍﻟﱠﻠ ﻪ ﻣ ﻦ ﻳﺸﺎ ُﺀ ﻭﻳ ﻬﺪِﻱ ﻣ ﻦ ﻳﺸﺎ ُﺀ ﻭﻫ ﻮ ﺍﹾﻟ ﻌﺰِﻳ ﺰ ﺍﹾﻟ 
ﺡ ; İbrahim 14/9‐11:ﹶﻟ ﻬ ﻢ ﹶﻓﻴِ 
ﹶﺃﹶﻟ ﻢ ﻳ ﹾﺄِﺗ ﹸﻜ ﻢ ﻧﺒﺄﹸ ﺍﱠﻟﺬِﻳ ﻦ ِﻣ ﻦ ﹶﻗﺒِﻠ ﹸﻜ ﻢ ﹶﻗ ﻮ ِﻡ ﻧﻮ ٍ
ﺕ ﹶﻓ ﺮﺩﻭﺍ ﹶﺃﻳ ِﺪﻳﻬ ﻢ ﻓِﻲ ﹶﺃ ﹾﻓﻮﺍ ِﻫ ِﻬ ﻢ ﻭﻗﹶﺎﻟﹸﻮﺍ ِﺇﻧﺎ ﹶﻛ ﹶﻔ ﺮﻧﺎ ِﺑﻤﺎ
ﻭﻋﺎ ٍﺩ ﻭﹶﺛﻤﻮ ﺩ ﻭﺍﱠﻟﺬِﻳ ﻦ ِﻣ ﻦ ﺑ ﻌ ِﺪ ِﻫ ﻢ ﻟﹶﺎ ﻳ ﻌﹶﻠﻤﻬ ﻢ ِﺇﻟﱠﺎ ﺍﻟﱠﻠ ﻪ ﺟﺎ َﺀﺗ ﻬ ﻢ ﺭ ﺳﹸﻠ ﻬ ﻢ ﺑِﺎﹾﻟﺒﻴﻨﺎ ِ
ﺽ ﻳ ﺪﻋﻮ ﹸﻛ ﻢ ِﻟﻴ ﻐ ِﻔ ﺮ
ﺕ ﻭﺍﹾﻟﹶﺄ ﺭ ِ
ﺴﻤﺎﻭﺍ ِ
ﺖ ﺭ ﺳﹸﻠ ﻬ ﻢ ﹶﺃﻓِﻲ ﺍﻟﻠﱠ ِﻪ ﺷﻚ ﻓﹶﺎ ِﻃ ِﺮ ﺍﻟ 
ﺐ ) (٩ﻗﹶﺎﹶﻟ 
ﻚ ِﻣﻤﺎ ﺗ ﺪﻋﻮﻧﻨﺎ ِﺇﹶﻟﻴ ِﻪ ﻣﺮِﻳ ٍ
ﹸﺃ ﺭ ِﺳ ﹾﻠﺘ ﻢ ِﺑ ِﻪ ﻭِﺇﻧﺎ ﹶﻟﻔِﻲ ﺷ 
ﺼﺪﻭﻧﺎ ﻋﻤﺎ ﻛﹶﺎ ﹶﻥ ﻳ ﻌﺒﺪَ ﺁﺑﺎ ﺅﻧﺎ ﹶﻓ ﹾﺄﺗﻮﻧﺎ
ﺸ ﺮ ِﻣﹾﺜﹸﻠﻨﺎ ﺗﺮِﻳﺪﻭ ﹶﻥ ﹶﺃ ﹾﻥ ﺗ 
ﺴﻤﻰ ﻗﹶﺎﻟﹸﻮﺍ ِﺇ ﹾﻥ ﹶﺃﻧﺘ ﻢ ِﺇﻟﱠﺎ ﺑ 
ﹶﻟ ﹸﻜ ﻢ ِﻣ ﻦ ﹸﺫﻧﻮِﺑ ﹸﻜ ﻢ ﻭﻳ ﺆ ﺧ ﺮﻛﹸ ﻢ ِﺇﻟﹶﻰ ﹶﺃ ﺟ ٍﻞ ﻣ 
ﺸ ﺮ ِﻣﹾﺜﻠﹸﻜﹸ ﻢ ﻭﹶﻟ ِﻜ ﻦ ﺍﻟﻠﱠ ﻪ ﻳ ﻤﻦ ﻋﻠﹶﻰ ﻣ ﻦ ﻳﺸﺎ ُﺀ ِﻣ ﻦ ِﻋﺒﺎ ِﺩ ِﻩ ﻭﻣﺎ ﻛﹶﺎ ﹶﻥ ﹶﻟﻨﺎ ﹶﺃ ﹾﻥ ﻧ ﹾﺄِﺗﻴﻜﹸ ﻢ
ﺤﻦِ ﺇﻟﱠﺎ ﺑ 
ﺖ ﹶﻟ ﻬ ﻢ ﺭ ﺳﹸﻠ ﻬ ﻢ ِﺇ ﹾﻥ ﻧ 
ﲔ ) (١٠ﻗﹶﺎﹶﻟ 
ﺴ ﹾﻠﻄﹶﺎ ٍﻥ ﻣِﺒ ٍ
ِﺑ 
ﲔ ِ; Bakara 2/ 213:ﺑ 
ﺴ ﹾﻠﻄﹶﺎ ٍﻥ ِﺇﻟﱠﺎ ِﺑِﺈ ﹾﺫ ِﻥ ﺍﻟﻠﱠ ِﻪ ﻭ ﻋﻠﹶﻰ ﺍﻟﻠﱠ ِﻪ ﹶﻓ ﹾﻠﻴﺘ ﻮﻛﱠ ِﻞ ﺍﹾﻟ ﻤ ﺆ ِﻣﻨﻮ ﹶﻥ )(١١
ﺚ ﺍﻟﱠﻠ ﻪ ﺍﻟﻨِﺒﻴ 
ﺱ ﺃﹸ ﻣ ﹰﺔ ﻭﺍ ِﺣ ﺪ ﹰﺓ ﹶﻓﺒ ﻌ ﹶ
ﻛﹶﺎ ﹶﻥ ﺍﻟﻨﺎ 
ﻒ ﻓِﻴ ِﻪ ِﺇﻟﱠﺎ ﺍﱠﻟﺬِﻳ ﻦ ﺃﹸﻭﺗﻮ ﻩ ِﻣ ﻦ ﺑ ﻌ ِﺪ ﻣﺎ
ﺱ ﻓِﻴﻤﺎ ﺍ ﺧﺘﹶﻠﻔﹸﻮﺍ ﻓِﻴ ِﻪ ﻭﻣﺎ ﺍ ﺧﺘﹶﻠ 
ﺤﻜﹸ ﻢ ﺑﻴ ﻦ ﺍﻟﻨﺎ ِ
ﺤ ﻖ ِﻟﻴ 
ﺏ ﺑِﺎﹾﻟ 
ﺸﺮِﻳ ﻦ ﻭ ﻣﻨ ِﺬﺭِﻳ ﻦ ﻭﹶﺃﻧ ﺰ ﹶﻝ ﻣ ﻌﻬﻢ ﺍﹾﻟ ِﻜﺘﺎ 
ﻣﺒ 
ﺴﺘﻘِﻴ ٍﻢ
ﻁ ﻣ 
ﺻﺮﺍ ٍ
ﺤ ﻖ ِﺑِﺈ ﹾﺫِﻧ ِﻪ ﻭﺍﻟﻠﱠﻪ ﻳ ﻬﺪِﻱ ﻣ ﻦ ﻳﺸﺎ ُﺀ ِﺇﻟﹶﻰ ِ
ﺕ ﺑ ﻐﻴﺎ ﺑﻴﻨ ﻬ ﻢ ﹶﻓ ﻬﺪﻯ ﺍﻟﱠﻠ ﻪ ﺍﱠﻟﺬِﻳ ﻦ َﺁ ﻣﻨﻮﺍ ِﻟﻤﺎ ﺍ ﺧﺘﹶﻠﻔﹸﻮﺍ ﻓِﻴ ِﻪ ِﻣ ﻦ ﺍﹾﻟ 
.ﺟﺎ َﺀﺗﻬﻢ ﺍﹾﻟﺒﻴﻨﺎ 
ﻝ ﺍﻟﺘ ﻮﺭﺍ ﹶﺓ ِ; Ali İmran 3/3‐4:ﺇﻧﺎ ﹶﺃﻧ ﺰﹾﻟﻨﺎ ﻩ ِﻓﻲ ﹶﻟﻴﹶﻠ ِﺔ ﺍﹾﻟ ﹶﻘ ﺪ ِﺭ Kadir 97/1:
ﺼ ﺪﻗﹰﺎ ِﻟﻤﺎ ﺑﻴ ﻦ ﻳ ﺪﻳ ِﻪ ﻭﹶﺃﻧ ﺰ ﹶ
ﺤ ﻖ ﻣ 
ﺏ ﺑِﺎﹾﻟ 
ﻚ ﺍﹾﻟ ِﻜﺘﺎ 
ﻧ ﺰ ﹶﻝ ﻋﹶﻠﻴ 
ﺏ ﺷﺪِﻳ ﺪ ﻭﺍﻟﻠﱠﻪ ﻋﺰِﻳ ﺰ ﺫﹸﻭ ﺍﻧِﺘﻘﹶﺎ ٍﻡ )(٤
ﺕ ﺍﻟﻠﱠ ِﻪ ﹶﻟ ﻬ ﻢ ﻋﺬﹶﺍ 
ﺱ ﻭﹶﺃﻧ ﺰ ﹶﻝ ﺍﹾﻟ ﹸﻔ ﺮﻗﹶﺎ ﹶﻥ ِﺇﻥﱠ ﺍﱠﻟﺬِﻳ ﻦ ﹶﻛ ﹶﻔﺮﻭﺍ ِﺑ َﺂﻳﺎ ِ
;ﻭﺍﹾﻟِﺈﻧﺠِﻴ ﹶﻞ )ِ (٣ﻣ ﻦ ﹶﻗﺒﻞﹸ ﻫﺪﻯ ﻟِﻠﻨﺎ ِ
ﻒ ﺍﹾﻟﺄﹸﻭﻟﹶﻰ ) (١٨ﺻﺤِ 
ﺼﺤِ 
ﻭِﺇﻧﻪ ﹶﻟﻔِﻲ ﺯﺑِ ﺮ ِ; Şuara 26/196:ﺇﻥﱠ ﻫﺬﹶﺍ ﹶﻟﻔِﻲ ﺍﻟ 
ﻒ ِﺇﺑﺮﺍﻫِﻴ ﻢ ﻭﻣﻮﺳﻰ )A’lâ 87/18‐19: (١٩
ﲔ
.ﺍﹾﻟﹶﺄ ﻭِﻟ 
ﻦ ﺗﺸﺎ ُﺀ Ali İmran 3/26‐27:
ﻚ ِﻣ ﻤ ﻦ ﺗﺸﺎ ُﺀ ﻭﺗِ ﻌ ﺰ ﻣ ﻦ ﺗﺸﺎ ُﺀ ﻭﺗِ ﺬﻝﱡ ﻣ 
ﻚ ﻣ ﻦ ﺗﺸﺎ ُﺀ ﻭﺗﻨ ِﺰﻉ ﺍﹾﻟ ﻤ ﹾﻠ 
ﻚ ﺗ ﺆﺗِﻲ ﺍﹾﻟ ﻤ ﹾﻠ 
ﻚ ﺍﹾﻟ ﻤ ﹾﻠ ِ
ﻗﹸ ِﻞ ﺍﻟﱠﻠ ﻬﻢ ﻣﺎِﻟ 
ﺨ ِﺮﺝ
ﺖ ﻭﺗ 
ﺤ ﻲ ِﻣ ﻦ ﺍﹾﻟ ﻤﻴ ِ
ﺨ ِﺮﺝ ﺍﹾﻟ 
ﻚ ﻋﻠﹶﻰ ﹸﻛﻞﱢ ﺷ ﻲ ٍﺀ ﹶﻗﺪِﻳ ﺮ ) (٢٦ﺗﻮِﻟﺞ ﺍﻟﻠﱠﻴ ﹶﻞ ﻓِﻲ ﺍﻟﻨﻬﺎ ِﺭ ﻭﺗﻮِﻟﺞ ﺍﻟﻨﻬﺎ ﺭ ﻓِﻲ ﺍﻟﻠﱠﻴ ِﻞ ﻭﺗ 
ﺨﻴ ﺮ ِﺇﻧ 
ِﺑﻴ ِﺪ ﻙ ﺍﹾﻟ 
ﺏ )(٢٧
ﺤ ﻲ ﻭﺗ ﺮﺯﻕ ﻣ ﻦ ﺗﺸﺎ ُﺀ ِﺑ ﻐﻴ ِﺮ ِﺣﺴﺎ ٍ
ﺖ ِﻣ ﻦ ﺍﹾﻟ 
ﻭﻣﺎ ﺗﺸﺎﺀُﻭ ﹶﻥ ِﺇﻟﱠﺎ ﹶﺃ ﹾﻥ ﻳﺸﺎ َﺀ ﺍﻟﱠﻠ ﻪ ِﺇﻥﱠ ﺍﻟﻠﱠ ﻪ ﻛﹶﺎ ﹶﻥ ﻋﻠِﻴﻤﺎ ; İnsan 76/30‐31:ﺍﹾﻟ ﻤﻴ 
ﲔ ﹶﺃ ﻋ ﺪ ﹶﻟ ﻬ ﻢ ﻋﺬﹶﺍﺑﺎ ﹶﺃﻟِﻴﻤﺎ )(٣١
ﺠ ﻌ ﹶﻞ  ; Hûd 11/118‐119:ﺣﻜِﻴﻤﺎ ) (٣٠ﻳ ﺪ ِﺧﻞﹸ ﻣ ﻦ ﻳﺸﺎ ُﺀ ﻓِﻲ ﺭ ﺣ ﻤِﺘ ِﻪ ﻭﺍﻟﻈﱠﺎِﻟ ِﻤ 
ﻚ ﹶﻟ 
ﻭﹶﻟ ﻮ ﺷﺎ َﺀ ﺭﺑ 
ﺠﻨ ِﺔ
ﻚ ﹶﻟﹶﺄ ﻣﹶﻠﹶﺄﻥﱠ ﺟ ﻬﻨ ﻢ ِﻣ ﻦ ﺍﹾﻟ ِ
ﺖ ﹶﻛِﻠ ﻤﺔﹸ ﺭﺑ 
ﻚ ﺧﹶﻠ ﹶﻘﻬ ﻢ ﻭﺗ ﻤ 
ﻚ ﻭِﻟ ﹶﺬِﻟ 
ﲔ )ِ (١١٨ﺇﻟﱠﺎ ﻣ ﻦ ﺭ ِﺣ ﻢ ﺭﺑ 
ﺨﺘِﻠ ِﻔ 
ﺱ ﺃﹸ ﻣ ﹰﺔ ﻭﺍ ِﺣ ﺪ ﹰﺓ ﻭﻟﹶﺎ ﻳﺰﺍﻟﹸﻮ ﹶﻥ ﻣ 
ﺍﻟﻨﺎ 
ﲔ )(١١٩
ﺱ ﹶﺃ ﺟ ﻤ ِﻌ 
 .ﻭﻣﺎ ﻳ ﹾﺬ ﹸﻛﺮﻭ ﹶﻥ ِﺇﻟﱠﺎ ﹶﺃ ﹾﻥ ﻳﺸﺎ َﺀ ﺍﻟﱠﻠ ﻪ ﻫ ﻮ ﹶﺃ ﻫﻞﹸ ﺍﻟﺘ ﹾﻘﻮﻯ ﻭﹶﺃ ﻫﻞﹸ ﺍﹾﻟ ﻤ ﻐ ِﻔ ﺮ ِﺓ ; Müddessir 74/56:ﻭﺍﻟﻨﺎ ِ
ﺠﻨ ﹶﺔ ﹶﻓ ﹶﻘ ﺪ ﻓﹶﺎ ﺯ Ali İmran 3/185:
ﺡ ﻋ ِﻦ ﺍﻟﻨﺎ ِﺭ ﻭﺃﹸ ﺩ ِﺧ ﹶﻞ ﺍﹾﻟ 
ﺕ ﻭِﺇﻧﻤﺎ ﺗ ﻮﻓﱠ ﻮ ﹶﻥ ﹸﺃﺟﻮ ﺭ ﹸﻛ ﻢ ﻳ ﻮ ﻡ ﺍﹾﻟ ِﻘﻴﺎ ﻣ ِﺔ ﹶﻓ ﻤ ﻦ ﺯ ﺣ ِﺰ 
ﺲ ﺫﹶﺍِﺋ ﹶﻘﺔﹸ ﺍﹾﻟ ﻤ ﻮ ِ
ﹸﻛﻞﱡ ﻧ ﹾﻔ ٍ
ﻉ ﺍﹾﻟ ﻐﺮﻭ ِﺭ
ﺤﻴﺎ ﹸﺓ ﺍﻟ ﺪﻧﻴﺎ ِﺇﻟﱠﺎ ﻣﺘﺎ 
ﺤﻴﻮﺍ ﹸﻥ ﹶﻟ ﻮ  ; Ankebut 29/64:ﻭﻣﺎ ﺍﹾﻟ 
ﺐ ﻭِﺇﻥﱠ ﺍﻟﺪﺍ ﺭ ﺍﹾﻟ َﺂ ِﺧ ﺮ ﹶﺓ ﹶﻟ ِﻬ ﻲ ﺍﹾﻟ 
ﺤﻴﺎ ﹸﺓ ﺍﻟ ﺪﻧﻴﺎ ِﺇﻟﱠﺎ ﹶﻟ ﻬ ﻮ ﻭﹶﻟ ِﻌ 
ﻭﻣﺎ ﻫ ِﺬ ِﻩ ﺍﹾﻟ 
ﺖ ; Nebe 78/17‐40:ﻛﹶﺎﻧﻮﺍ ﻳ ﻌﹶﻠﻤﻮ ﹶﻥ
ﺤ ِ
ﺼ ِﻞ ﻛﹶﺎ ﹶﻥ ﻣِﻴﻘﹶﺎﺗﺎ ) (١٧ﻳ ﻮ ﻡ ﻳﻨ ﹶﻔﺦ ﻓِﻲ ﺍﻟﺼﻮ ِﺭ ﹶﻓﺘ ﹾﺄﺗﻮ ﹶﻥ ﹶﺃ ﹾﻓﻮﺍﺟﺎ ) (١٨ﻭﻓﹸِﺘ 
ِﺇﻥﱠ ﻳ ﻮ ﻡ ﺍﹾﻟ ﹶﻔ 
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2‐ İbadet ahkamı29 (İnsanların Allah’a olan tazim ve şükürlerini ifade edecek,
onların ruhlarını arındıracak, topluma karşı görevlerini düzene koyacak, toplum
hayatını sağlamlaştıracak ibadetler). Ezcümle: Namaz (hikmet ve gayesi30,vakitleri31,
ﲔ
ﲔ ﻣ َﺂﺑﺎ ) (٢٢ﻟﹶﺎِﺑِﺜ 
ﺖ ِﻣ ﺮﺻﺎﺩﺍ ) (٢١ﻟِﻠﻄﱠﺎ ِﻏ 
ﺖ ﺳﺮﺍﺑﺎ )ِ (٢٠ﺇﻥﱠ ﺟ ﻬﻨ ﻢ ﻛﹶﺎﻧ 
ﺠﺒﺎ ﹸﻝ ﹶﻓﻜﹶﺎﻧ 
ﺕ ﺍﹾﻟ ِ
ﺖ ﹶﺃﺑﻮﺍﺑﺎ ) (١٩ﻭﺳﻴ ﺮ ِ
ﺴﻤﺎ ُﺀ ﹶﻓﻜﹶﺎﻧ 
ﺍﻟ 
ﻓِﻴﻬﺎ ﹶﺃ ﺣﻘﹶﺎﺑﺎ ) (٢٣ﻟﹶﺎ ﻳﺬﹸﻭﻗﹸﻮ ﹶﻥ ﻓِﻴﻬﺎ ﺑ ﺮﺩﺍ ﻭﻟﹶﺎ ﺷﺮﺍﺑﺎ )ِ (٢٤ﺇﻟﱠﺎ ﺣﻤِﻴﻤﺎ ﻭ ﹶﻏﺴﺎﻗﹰﺎ ) (٢٥ﺟﺰﺍ ًﺀ ِﻭﻓﹶﺎﻗﹰﺎ )ِ (٢٦ﺇﻧ ﻬ ﻢ ﻛﹶﺎﻧﻮﺍ ﻟﹶﺎ ﻳ ﺮﺟﻮ ﹶﻥ
ﲔ
ﺼﻴﻨﺎ ﻩ ِﻛﺘﺎﺑﺎ ) (٢٩ﹶﻓﺬﹸﻭﻗﹸﻮﺍ ﹶﻓﹶﻠ ﻦ ﻧﺰِﻳ ﺪ ﹸﻛ ﻢ ِﺇﻟﱠﺎ ﻋﺬﹶﺍﺑﺎ )ِ (٣٠ﺇﻥﱠ ِﻟ ﹾﻠﻤﺘ ِﻘ 
ِﺣﺴﺎﺑﺎ ) (٢٧ﻭ ﹶﻛﺬﱠﺑﻮﺍ ِﺑ َﺂﻳﺎِﺗﻨﺎ ِﻛﺬﱠﺍﺑﺎ ) (٢٨ﻭﻛﹸﻞﱠ ﺷ ﻲ ٍﺀ ﹶﺃ ﺣ 
ﺴ ﻤﻌﻮ ﹶﻥ ﻓِﻴﻬﺎ ﹶﻟ ﻐﻮﺍ ﻭﻟﹶﺎ ِﻛﺬﱠﺍﺑﺎ ) (٣٥ﺟﺰﺍ ًﺀ ِﻣ ﻦ
ﺐ ﹶﺃﺗﺮﺍﺑﺎ ) (٣٣ﻭ ﹶﻛ ﹾﺄﺳﺎ ِﺩﻫﺎﻗﹰﺎ ) (٣٤ﻟﹶﺎ ﻳ 
ﻣﻔﹶﺎﺯﺍ ) (٣١ﺣﺪﺍِﺋ ﻖ ﻭﹶﺃ ﻋﻨﺎﺑﺎ ) (٣٢ﻭ ﹶﻛﻮﺍ ِﻋ 
ﺕ ﻭﺍﹾﻟﹶﺄ ﺭ ِ
ﺴﻤﺎﻭﺍ ِ
ﺏ ﺍﻟ 
ﻚ ﻋﻄﹶﺎ ًﺀ ِﺣﺴﺎﺑﺎ ) (٣٦ﺭ 
ﺭﺑ 
ﺡ ﻭﺍﹾﻟ ﻤﻠﹶﺎِﺋ ﹶﻜﺔﹸ
ﺽ ﻭﻣﺎ ﺑﻴﻨ ﻬﻤﺎ ﺍﻟ ﺮ ﺣ ﻤ ِﻦ ﻟﹶﺎ ﻳ ﻤِﻠﻜﹸﻮ ﹶﻥ ِﻣﻨﻪِ ﺧﻄﹶﺎﺑﺎ ) (٣٧ﻳ ﻮ ﻡ ﻳﻘﹸﻮ ﻡ ﺍﻟﺮﻭ 
ﺨ ﹶﺬ ِﺇﻟﹶﻰ ﺭﺑ ِﻪ ﻣ َﺂﺑﺎ )ِ (٣٩ﺇﻧﺎ ﹶﺃﻧ ﹶﺬ ﺭﻧﺎ ﹸﻛ ﻢ
ﺤ ﻖ ﹶﻓ ﻤ ﻦ ﺷﺎ َﺀ ﺍﺗ 
ﻚ ﺍﹾﻟﻴ ﻮ ﻡ ﺍﹾﻟ 
ﺻﻮﺍﺑﺎ ) (٣٨ﹶﺫِﻟ 
ﺻﻔﺎ ﻟﹶﺎ ﻳﺘ ﹶﻜﱠﻠﻤﻮ ﹶﻥ ِﺇﻟﱠﺎ ﻣ ﻦ ﹶﺃ ِﺫ ﹶﻥ ﹶﻟﻪ ﺍﻟﺮ ﺣ ﻤ ﻦ ﻭﻗﹶﺎ ﹶﻝ 

ﺖ ﺗﺮﺍﺑﺎ )(٤٠
ﺖ ﻳﺪﺍ ﻩ ﻭﻳﻘﹸﻮ ﹸﻝ ﺍﹾﻟﻜﹶﺎِﻓﺮ ﻳﺎ ﹶﻟﻴﺘﻨِﻲ ﹸﻛﻨ 
ﺽ  ; Zilzal 99/1‐8:ﻋﺬﹶﺍﺑﺎ ﹶﻗﺮِﻳﺒﺎ ﻳ ﻮ ﻡ ﻳﻨﻈﹸﺮ ﺍﹾﻟ ﻤ ﺮ ُﺀ ﻣﺎ ﹶﻗ ﺪ ﻣ 
ﺖ ﺍﹾﻟﹶﺄ ﺭ 
ِﺇﺫﹶﺍ ﺯﹾﻟ ِﺰﹶﻟ ِ
ﻚ ﹶﺃ ﻭﺣﻰ ﹶﻟﻬﺎ )(٥
ﺙ ﹶﺃ ﺧﺒﺎ ﺭﻫﺎ )ِ (٤ﺑﹶﺄﻥﱠ ﺭﺑ 
ﺤﺪ ﹸ
ﺽ ﹶﺃﹾﺛﻘﹶﺎﹶﻟﻬﺎ ) (٢ﻭﻗﹶﺎ ﹶﻝ ﺍﹾﻟِﺈﻧﺴﺎ ﹸﻥ ﻣﺎ ﹶﻟﻬﺎ ) (٣ﻳ ﻮ ﻣِﺌ ٍﺬ ﺗ 
ﺖ ﺍﹾﻟﹶﺄ ﺭ 
ِﺯﹾﻟﺰﺍﹶﻟﻬﺎ ) (١ﻭﹶﺃ ﺧ ﺮ ﺟ ِ
ﺱ ﹶﺃ ﺷﺘﺎﺗﺎ ِﻟﻴ ﺮﻭﺍ ﹶﺃ ﻋﻤﺎﹶﻟ ﻬ ﻢ ) (٦ﹶﻓ ﻤ ﻦ ﻳ ﻌ ﻤ ﹾﻞ ِﻣﹾﺜﻘﹶﺎ ﹶﻝ ﹶﺫ ﺭ ٍﺓ ﺧﻴﺮﺍ ﻳ ﺮﻩ (٧) ﻭ ﻣ ﻦ ﻳ ﻌ ﻤ ﹾﻞ ِﻣﹾﺜﻘﹶﺎ ﹶﻝ ﹶﺫ ﺭ ٍﺓ ﺷﺮﺍ ﻳ ﺮﻩ(٨) 
ﺼﺪﺭ ﺍﻟﻨﺎ 
;ﻳ ﻮ ﻣِﺌ ٍﺬ ﻳ 
ﺼﹶﻠ ﻮﻧﻬﺎ ﻳ ﻮ ﻡ ﺍﻟﺪﻳ ِ
ِﺇﻥﱠ ﺍﹾﻟﹶﺄﺑﺮﺍ ﺭ ﹶﻟﻔِﻲ ﻧﻌِﻴ ٍﻢ ) (١٣ﻭِﺇﻥﱠ ﺍﹾﻟ ﹸﻔﺠﺎ ﺭ ﹶﻟﻔِﻲ ﺟﺤِﻴ ٍﻢ ) (١٤ﻳ 
ﻦ ) (١٥ﻭﻣﺎ ﻫ ﻢ ﻋﻨﻬﺎ İnfitar 82/13‐19:
ﺲ ﺷﻴﺌﹰﺎ ﻭﺍﹾﻟﹶﺄ ﻣ ﺮ ﻳ ﻮ ﻣِﺌ ٍﺬ ِﻟﻠﱠ ِﻪ
ﺲ ِﻟﻨ ﹾﻔ ٍ
ﲔ ) (١٦ﻭﻣﺎ ﹶﺃ ﺩﺭﺍ ﻙ ﻣﺎ ﻳ ﻮﻡ ﺍﻟﺪﻳ ِﻦ ) (١٧ﹸﺛﻢ ﻣﺎ ﹶﺃ ﺩﺭﺍ ﻙ ﻣﺎ ﻳ ﻮﻡ ﺍﻟﺪﻳ ِﻦ ) (١٨ﻳ ﻮ ﻡ ﻟﹶﺎ ﺗ ﻤِﻠﻚ ﻧ ﹾﻔ 
ِﺑﻐﺎِﺋِﺒ 
ﲔ ) (٦ﹶﻛﻠﱠﺎ (١٩); Mutaffifin 83/4‐36:
ﺏ ﺍﹾﻟﻌﺎﹶﻟ ِﻤ 
ﺱ ِﻟ ﺮ 
ﻚ ﹶﺃﻧ ﻬ ﻢ ﻣﺒﻌﻮﺛﹸﻮ ﹶﻥ )ِ (٤ﻟﻴ ﻮ ٍﻡ ﻋﻈِﻴ ٍﻢ ) (٥ﻳ ﻮ ﻡ ﻳﻘﹸﻮ ﻡ ﺍﻟﻨﺎ 
ﹶﺃﻟﹶﺎ ﻳ ﹸﻈﻦ ﺃﹸﻭﹶﻟِﺌ 
ﲔ ) (١٠ﺍﱠﻟﺬِﻳ ﻦ ﻳ ﹶﻜ ﱢﺬﺑﻮ ﹶﻥ
ﺏ ﻣ ﺮﻗﹸﻮ ﻡ ) (٩ﻭﻳ ﹲﻞ ﻳ ﻮ ﻣِﺌ ٍﺬ ِﻟ ﹾﻠﻤ ﹶﻜ ﱢﺬِﺑ 
ﲔ )ِ (٨ﻛﺘﺎ 
ﺠ
ﲔ ) (٧ﻭﻣﺎ ﹶﺃ ﺩﺭﺍ ﻙ ﻣﺎ ِﺳ 
ﺠ ٍ
ﺏ ﺍﹾﻟ ﹸﻔﺠﺎ ِﺭ ﹶﻟﻔِﻲ ِﺳ 
ِﺇﻥﱠ ِﻛﺘﺎ 
ِﺑﻴ ﻮ ِﻡ ﺍﻟﺪﻳ ِﻦ ) (١١ﻭﻣﺎ ﻳ ﹶﻜﺬﱢ 
ﲔ ) (١٣ﹶﻛﻠﱠﺎ ﺑ ﹾﻞ ﺭﺍ ﹶﻥ ﻋﻠﹶﻰ
ﺏ ِﺑ ِﻪ ِﺇﻟﱠﺎ ﹸﻛﻞﱡ ﻣ ﻌﺘ ٍﺪ ﹶﺃﺛِﻴ ٍﻢ )ِ (١٢ﺇﺫﹶﺍ ﺗﺘﻠﹶﻰ ﻋﹶﻠﻴ ِﻪ َﺁﻳﺎﺗﻨﺎ ﻗﹶﺎ ﹶﻝ ﹶﺃﺳﺎ ِﻃ ﲑ ﺍﹾﻟﹶﺄ ﻭِﻟ 
ﺠﺤِﻴ ِﻢ ) (١٦ﹸﺛﻢ ﻳﻘﹶﺎ ﹸﻝ ﻫﺬﹶﺍ
ﺤﺠﻮﺑﻮ ﹶﻥ ) (١٥ﹸﺛﻢِ ﺇﻧ ﻬ ﻢ ﹶﻟﺼﺎﻟﹸﻮ ﺍﹾﻟ 
ﺴﺒﻮ ﹶﻥ ) (١٤ﹶﻛﻠﱠﺎ ِﺇﻧ ﻬ ﻢ ﻋ ﻦ ﺭﺑ ِﻬ ﻢ ﻳ ﻮ ﻣِﺌ ٍﺬ ﹶﻟ ﻤ 
ﹸﻗﻠﹸﻮِﺑ ِﻬ ﻢ ﻣﺎ ﻛﹶﺎﻧﻮﺍ ﻳ ﹾﻜ ِ
ﺏ ﺍﹾﻟﹶﺄﺑﺮﺍ ِﺭ ﹶﻟﻔِﻲ ِﻋﱢﻠﻴ 
ﺍﱠﻟﺬِﻱ ﹸﻛﻨﺘ ﻢ ِﺑ ِﻪ ﺗ ﹶﻜ ﱢﺬﺑﻮ ﹶﻥ ) (١٧ﹶﻛﻠﱠﺎ ِﺇﻥﱠ ِﻛﺘﺎ 
ﺸ ﻬﺪﻩ
ﺏ ﻣ ﺮﻗﹸﻮ ﻡ ) (٢٠ﻳ 
ﲔ ) (١٨ﻭﻣﺎ ﹶﺃ ﺩﺭﺍ ﻙ ﻣﺎ ِﻋﱢﻠﻴﻮ ﹶﻥ )ِ (١٩ﻛﺘﺎ 
ﺴ ﹶﻘ ﻮ ﹶﻥ ِﻣ ﻦ
ﻀ ﺮ ﹶﺓ ﺍﻟﻨﻌِﻴ ِﻢ ) (٢٤ﻳ 
ﻚ ﻳﻨ ﹸﻈﺮﻭ ﹶﻥ ) (٢٣ﺗ ﻌ ِﺮﻑ ﻓِﻲ ﻭﺟﻮ ِﻫ ِﻬ ﻢ ﻧ 
ﺍﹾﻟ ﻤ ﹶﻘ ﺮﺑﻮ ﹶﻥ )ِ (٢١ﺇﻥﱠ ﺍﹾﻟﹶﺄﺑﺮﺍ ﺭ ﹶﻟﻔِﻲ ﻧﻌِﻴ ٍﻢ ) (٢٢ﻋﻠﹶﻰ ﺍﹾﻟﹶﺄﺭﺍِﺋ ِ
ﺸ ﺮﺏِ ﺑﻬﺎ ﺍﹾﻟ ﻤ ﹶﻘ ﺮﺑﻮ ﹶﻥ
ﺴﻨِﻴ ٍﻢ ) (٢٧ﻋﻴﻨﺎ ﻳ 
ﺲ ﺍﹾﻟﻤﺘﻨﺎِﻓﺴﻮ ﹶﻥ ) (٢٦ﻭ ِﻣﺰﺍ ﺟ ﻪ ِﻣ ﻦ ﺗ 
ﻚ ﹶﻓ ﹾﻠﻴﺘﻨﺎﹶﻓ ِ
ﻚ ﻭﻓِﻲ ﹶﺫِﻟ 
ﺴ 
ﺨﺘﻮ ٍﻡ )ِ (٢٥ﺧﺘﺎ ﻣ ﻪ ِﻣ 
ﺭﺣِﻴ ٍﻖ ﻣ 
ﻀ
)ِ (٢٨ﺇﻥﱠ ﺍﱠﻟﺬِﻳ ﻦ ﹶﺃ ﺟ ﺮﻣﻮﺍ ﻛﹶﺎﻧﻮﺍ ِﻣ ﻦ ﺍﱠﻟﺬِﻳ ﻦ َﺁ ﻣﻨﻮﺍ ﻳ 
ﺤﻜﹸﻮ ﹶﻥ ) (٢٩ﻭِﺇﺫﹶﺍ ﻣﺮﻭﺍ ِﺑ ِﻬ ﻢ ﻳﺘﻐﺎ ﻣﺰﻭ ﹶﻥ ) (٣٠ﻭِﺇﺫﹶﺍ ﺍﻧ ﹶﻘﹶﻠﺒﻮﺍ ِﺇﻟﹶﻰ ﹶﺃ ﻫِﻠ ِﻬﻢ ﺍﻧ ﹶﻘﹶﻠﺒﻮﺍ
ﲔ ) (٣٣ﻓﹶﺎﹾﻟﻴ ﻮ ﻡ ﺍﱠﻟﺬِﻳ ﻦ َﺁ ﻣﻨﻮﺍ ِﻣ ﻦ ﺍﹾﻟ ﹸﻜﻔﱠﺎ ِﺭ
ﲔ ) (٣١ﻭِﺇﺫﹶﺍ ﺭﹶﺃ ﻭ ﻫ ﻢ ﻗﹶﺎﻟﹸﻮﺍ ِﺇﻥﱠ ﻫ ﺆﻟﹶﺎ ِﺀ ﹶﻟﻀﺎﻟﱡﻮ ﹶﻥ ) (٣٢ﻭﻣﺎ ﺃﹸ ﺭ ِﺳﻠﹸﻮﺍ ﻋﹶﻠﻴ ِﻬ ﻢ ﺣﺎِﻓ ِﻈ 
ﹶﻓ ِﻜ ِﻬ 
ﻚ ﻳﻨ ﹸﻈﺮﻭ ﹶﻥ ) (٣٥ﻫ ﹾﻞ ﺛﹸ ﻮ 
ﺤﻜﹸﻮ ﹶﻥ ) (٣٤ﻋﻠﹶﻰ ﺍﹾﻟﹶﺄﺭﺍِﺋ ِ
ﻀ
.ﻳ 
ﺏ ﺍﹾﻟ ﹸﻜﻔﱠﺎ ﺭ ﻣﺎ ﻛﹶﺎﻧﻮﺍ ﻳ ﹾﻔ ﻌﻠﹸﻮ ﹶﻥ )(٣٦
ﺴﺘ ِﻌﲔFatiha 1/5: 
ﺱ ﺍ ﻋﺒﺪﻭﺍ ﺭﺑ ﹸﻜ ﻢ ﺍﱠﻟﺬِﻱ ﺧﹶﻠ ﹶﻘﻜﹸ ﻢ ﻭﺍﱠﻟﺬِﻳ ﻦ ِﻣ ﻦ ﹶﻗﺒِﻠ ﹸﻜ ﻢ ِ; Bakara 2/21‐22ﺇﻳﺎ ﻙ ﻧ ﻌﺒﺪ ﻭِﺇﻳﺎ ﻙ ﻧ 
ﻳﺎ ﹶﺃﻳﻬﺎ ﺍﻟﻨﺎ 
ﺕ ِﺭ ﺯﻗﹰﺎ ﹶﻟ ﹸﻜ ﻢ ﹶﻓﻠﹶﺎ
ﺝ ِﺑ ِﻪ ِﻣ ﻦ ﺍﻟﱠﺜ ﻤﺮﺍ ِ
ﺴﻤﺎ ِﺀ ﻣﺎ ًﺀ ﹶﻓﹶﺄ ﺧ ﺮ 
ﺴﻤﺎ َﺀ ِﺑﻨﺎ ًﺀ ﻭﹶﺃﻧ ﺰ ﹶﻝ ِﻣ ﻦ ﺍﻟ 
ﺽ ِﻓﺮﺍﺷﺎ ﻭﺍﻟ 
ﹶﻟ ﻌﻠﱠﻜﹸ ﻢ ﺗﺘﻘﹸﻮ ﹶﻥ ) (٢١ﺍﱠﻟﺬِﻱ ﺟ ﻌ ﹶﻞ ﹶﻟﻜﹸﻢ ﺍﹾﻟﹶﺄ ﺭ 
ﺠ ﻌﻠﹸﻮﺍ ِﻟﻠﱠ ِﻪ ﹶﺃﻧﺪﺍﺩﺍ ﻭﹶﺃﻧﺘ ﻢ ﺗ ﻌﹶﻠﻤﻮ ﹶﻥ )(٢٢
ﺲ ِﺇﻟﱠﺎ ِﻟﻴ ﻌﺒﺪﻭ ِﻥ ; Zariyat 51/56:ﺗ 
ﺠ ﻦ ﻭﺍﹾﻟِﺈﻧ 
 .ﻭﻣﺎ ﺧﹶﻠ ﹾﻘﺖ ﺍﹾﻟ ِ
ﻛﺮِﻱ Tâhâ 20/14:
ﺼﻠﹶﺎ ﹶﺓ ِﻟ ِﺬ ﹾ
ﺻ ﹶﻄِﺒ ﺮ ﻋﹶﻠﻴﻬﺎ ِ; Tâhâ 20/132:ﺇﻧﻨِﻲ ﹶﺃﻧﺎ ﺍﻟﱠﻠ ﻪ ﻟﹶﺎ ِﺇﹶﻟ ﻪ ِﺇﻟﱠﺎ ﹶﺃﻧﺎ ﻓﹶﺎ ﻋﺒ ﺪﻧِﻲ ﻭﹶﺃِﻗ ِﻢ ﺍﻟ 
ﺼﻠﹶﺎ ِﺓ ﻭﺍ 
ﻚ ﺑِﺎﻟ 
ﻭﹾﺃ ﻣ ﺮ ﹶﺃ ﻫﹶﻠ 
ﻚ ﻭﺍﹾﻟﻌﺎِﻗﺒﺔﹸ ﻟِﻠﺘ ﹾﻘﻮﻯ
ﺤﻦ ﻧ ﺮﺯﻗﹸ 
ﻚ ِﺭ ﺯﻗﹰﺎ ﻧ 
ﺴﹶﺄﻟﹸ 
ﺼﻠﹶﺎ ﹶﺓ ; Ankebut 29/45:ﻟﹶﺎ ﻧ 
ﺼﻠﹶﺎ ﹶﺓ ِﺇﻥﱠ ﺍﻟ 
ﺏ ﻭﹶﺃِﻗ ِﻢ ﺍﻟ 
ﻚ ِﻣ ﻦ ﺍﹾﻟ ِﻜﺘﺎ ِ
ﺍﺗ ﹸﻞ ﻣﺎ ﺃﹸﻭ ِﺣ ﻲ ِﺇﹶﻟﻴ 
ﺼﻨﻌﻮ ﹶﻥ
ﺤﺸﺎ ِﺀ ﻭﺍﹾﻟﻤﻨ ﹶﻜ ِﺮ ﻭﹶﻟ ِﺬ ﹾﻛﺮ ﺍﻟﻠﱠ ِﻪ ﹶﺃ ﹾﻛﺒﺮ ﻭﺍﻟﻠﱠﻪ ﻳ ﻌﹶﻠﻢ ﻣﺎ ﺗ 
ﺼﻠﹶﺎ ِﺓ ﻭِﺇﻧﻬﺎ ﹶﻟ ﹶﻜِﺒ ﲑﹲﺓ ; Bakara 2/45:ﺗﻨﻬﻰ ﻋ ِﻦ ﺍﹾﻟ ﹶﻔ 
ﺼﺒ ِﺮ ﻭﺍﻟ 
ﻭﺍ ﺳﺘﻌِﻴﻨﻮﺍ ﺑِﺎﻟ 
ﲔ
ِ.ﺇﻟﱠﺎ ﻋﻠﹶﻰ ﺍﹾﻟﺨﺎ ِﺷ ِﻌ 
ﲔ Rum 30/17‐18:
ﺸﻴﺎ ﻭ ِﺣ 
ﺽ ﻭ ﻋ ِ
ﺕ ﻭﺍﹾﻟﹶﺄ ﺭ ِ
ﺴﻤﺎﻭﺍ ِ
ﺤ ﻤ ﺪ ﻓِﻲ ﺍﻟ 
ﺼِﺒﺤﻮ ﹶﻥ ) (١٧ﻭﹶﻟﻪ ﺍﹾﻟ 
ﲔ ﺗ 
ﲔ ﺗ ﻤﺴﻮ ﹶﻥ ﻭ ِﺣ 
ﺴﺒﺤﺎ ﹶﻥ ﺍﻟﻠﱠ ِﻪ ِﺣ 
ﹶﻓ 
ﺸﻬﻮﺩﺍ ; İsra 17/78‐79:ﺗ ﹾﻈ ِﻬﺮﻭ ﹶﻥ )(١٨
ﺠ ِﺮ ﻛﹶﺎ ﹶﻥ ﻣ 
ﺠ ِﺮ ِﺇﻥﱠ ﻗﹸ ﺮ َﺁ ﹶﻥ ﺍﹾﻟ ﹶﻔ 
ﺴ ِﻖ ﺍﻟﻠﱠﻴ ِﻞ ﻭﻗﹸ ﺮ َﺁ ﹶﻥ ﺍﹾﻟ ﹶﻔ 
ﺲ ِﺇﻟﹶﻰ ﹶﻏ 
ﺸ ﻤ ِ
ﺼﻠﹶﺎ ﹶﺓ ِﻟ ﺪﻟﹸﻮ ِﻙ ﺍﻟ 
ﹶﺃِﻗ ِﻢ ﺍﻟ 
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nevileri ve rükünleri32, zekat ve sadakalar33, Oruç34, Hac35, Kurban36, Kevser37, dua
ve niyaz38, zikir39. takva40, tevekkül41 ilh.

ﺤﻤﻮﺩﺍ )(٧٩
ﻚ ﻣﻘﹶﺎﻣﺎ ﻣ 
ﻚ ﺭﺑ 
ﻚ ﻋﺴﻰ ﹶﺃ ﹾﻥ ﻳﺒ ﻌﹶﺜ 
ﺠ ﺪ ِﺑ ِﻪ ﻧﺎِﻓﹶﻠ ﹰﺔ ﹶﻟ 
ﻳﺎ ﹶﺃﻳﻬﺎ ﺍﱠﻟﺬِﻳ ﻦ َﺁ ﻣﻨﻮﺍ  (٧٨); Nûr 24/58:ﻭ ِﻣ ﻦ ﺍﻟﻠﱠﻴ ِﻞ ﹶﻓﺘ ﻬ 
ﻀﻌﻮ ﹶﻥ ِﺛﻴﺎﺑ ﹸﻜ ﻢ ِﻣ ﻦ
ﲔ ﺗ 
ﺠ ِﺮ ﻭ ِﺣ 
ﺻﻠﹶﺎ ِﺓ ﺍﹾﻟ ﹶﻔ 
ﺕ ِﻣ ﻦ ﹶﻗﺒ ِﻞ 
ﺙ ﻣﺮﺍ ٍ
ﺖ ﹶﺃﻳﻤﺎﻧ ﹸﻜ ﻢ ﻭﺍﱠﻟﺬِﻳ ﻦ ﹶﻟ ﻢ ﻳﺒﻠﹸﻐﻮﺍ ﺍﹾﻟﺤﻠﹸ ﻢ ِﻣﻨ ﹸﻜ ﻢ ﹶﺛﻠﹶﺎ ﹶ
ﺴﺘ ﹾﺄ ِﺫﻧﻜﹸﻢ ﺍﱠﻟﺬِﻳ ﻦ ﻣﹶﻠ ﹶﻜ 
ِﻟﻴ 
ﺾ
ﺡ ﺑ ﻌ ﺪﻫ ﻦ ﹶﻃﻮﺍﻓﹸﻮ ﹶﻥ ﻋﹶﻠﻴ ﹸﻜ ﻢ ﺑ ﻌﻀ ﹸﻜ ﻢ ﻋﻠﹶﻰ ﺑ ﻌ ٍ
ﺲ ﻋﹶﻠﻴ ﹸﻜ ﻢ ﻭﻟﹶﺎ ﻋﹶﻠﻴ ِﻬ ﻢ ﺟﻨﺎ 
ﺕ ﹶﻟ ﹸﻜ ﻢ ﹶﻟﻴ 
ﺙ ﻋ ﻮﺭﺍ ٍ
ﺻﻠﹶﺎ ِﺓ ﺍﹾﻟ ِﻌﺸﺎ ِﺀ ﹶﺛﻠﹶﺎ ﹸ
ﺍﻟﻈﱠ ِﻬ ﲑ ِﺓ ﻭ ِﻣ ﻦ ﺑ ﻌ ِﺪ 
ﺕ ﻭﺍﻟﻠﱠﻪ ﻋﻠِﻴ ﻢ ﺣﻜِﻴ ﻢ
ﻚ ﻳﺒﻴ ﻦ ﺍﻟﱠﻠ ﻪ ﹶﻟﻜﹸﻢ ﺍﹾﻟ َﺂﻳﺎ ِ
 .ﹶﻛ ﹶﺬِﻟ 
ﻥ Hac 22/77:
ﺨﻴ ﺮ ﹶﻟ ﻌﻠﱠﻜﹸ ﻢ ﺗ ﹾﻔِﻠﺤﻮ ﹶ
ﺠﺪﻭﺍ ﻭﺍ ﻋﺒﺪﻭﺍ ﺭﺑ ﹸﻜ ﻢ ﻭﺍ ﹾﻓ ﻌﻠﹸﻮﺍ ﺍﹾﻟ 
; Ali İmran 3/191:ﻳﺎ ﹶﺃﻳﻬﺎ ﺍﱠﻟﺬِﻳ ﻦ َﺁ ﻣﻨﻮﺍ ﺍ ﺭ ﹶﻛﻌﻮﺍ ﻭﺍ ﺳ 
ﻚ
ﺖ ﻫﺬﹶﺍ ﺑﺎ ِﻃﻠﹰﺎ ﺳﺒﺤﺎﻧ 
ﺽ ﺭﺑﻨﺎ ﻣﺎ ﺧﹶﻠ ﹾﻘ 
ﺕ ﻭﺍﹾﻟﹶﺄ ﺭ ِ
ﺴﻤﺎﻭﺍ ِ
ﺍﱠﻟﺬِﻳ ﻦ ﻳ ﹾﺬ ﹸﻛﺮﻭ ﹶﻥ ﺍﻟﻠﱠ ﻪ ِﻗﻴﺎﻣﺎ ﻭﻗﹸﻌﻮﺩﺍ ﻭ ﻋﻠﹶﻰ ﺟﻨﻮِﺑ ِﻬ ﻢ ﻭﻳﺘ ﹶﻔ ﱠﻜﺮﻭ ﹶﻥ ﻓِﻲ ﺧ ﹾﻠ ِﻖ ﺍﻟ 
ﺏ ﺍﻟﻨﺎ ِﺭ
ﺱ ﻭﻳﻜﹸﻮ ﹶﻥ ﺍﻟ ﺮﺳﻮ ﹸﻝ ﻋﹶﻠﻴ ﹸﻜ ﻢ ; Bakara 2/143‐145:ﹶﻓ ِﻘﻨﺎ ﻋﺬﹶﺍ 
ﻚ ﺟ ﻌ ﹾﻠﻨﺎ ﹸﻛ ﻢ ﺃﹸ ﻣ ﹰﺔ ﻭ ﺳﻄﹰﺎ ِﻟﺘﻜﹸﻮﻧﻮﺍ ﺷ ﻬﺪﺍ َﺀ ﻋﻠﹶﻰ ﺍﻟﻨﺎ ِ
ﻭ ﹶﻛ ﹶﺬِﻟ 
ﺖ ﹶﻟ ﹶﻜِﺒ ﲑ ﹰﺓ ِﺇﻟﱠﺎ ﻋﻠﹶﻰ ﺍﱠﻟﺬِﻳ ﻦ
ﺖ ﻋﹶﻠﻴﻬﺎ ِﺇﻟﱠﺎ ِﻟﻨ ﻌﹶﻠ ﻢ ﻣ ﻦ ﻳﺘِﺒﻊ ﺍﻟ ﺮﺳﻮ ﹶﻝ ِﻣ ﻤ ﻦ ﻳﻨ ﹶﻘِﻠﺐ ﻋﻠﹶﻰ ﻋ ِﻘﺒﻴ ِﻪ ﻭِﺇ ﹾﻥ ﻛﹶﺎﻧ 
ﺷﻬِﻴﺪﺍ ﻭﻣﺎ ﺟ ﻌ ﹾﻠﻨﺎ ﺍﹾﻟ ِﻘﺒﹶﻠ ﹶﺔ ﺍﱠﻟﺘِﻲ ﻛﹸﻨ 
ﻚ ِﻗﺒﹶﻠ ﹰﺔ
ﺴﻤﺎ ِﺀ ﹶﻓﹶﻠﻨ ﻮﱢﻟﻴﻨ 
ﻚ ﻓِﻲ ﺍﻟ 
ﺱ ﹶﻟ ﺮﺀُﻭ 
ﻫ ﺪﻯ ﺍﻟﱠﻠ ﻪ ﻭﻣﺎ ﻛﹶﺎ ﹶﻥ ﺍﻟﱠﻠ ﻪ ِﻟﻴﻀِﻴ ﻊ ِﺇﳝﺎﻧ ﹸﻜ ﻢ ِﺇﻥﱠ ﺍﻟﻠﱠ ﻪ ﺑِﺎﻟﻨﺎ ِ
ﺐ ﻭ ﺟ ِﻬ 
ﻑ ﺭﺣِﻴ ﻢ ) (١٤٣ﹶﻗ ﺪ ﻧﺮﻯ ﺗ ﹶﻘﻠﱡ 
ﺏ ﹶﻟﻴ ﻌﹶﻠﻤﻮ ﹶﻥ ﹶﺃﻧ ﻪ
ﺤﺮﺍ ِﻡ ﻭ ﺣﻴﺚﹸ ﻣﺎ ﹸﻛﻨﺘ ﻢ ﹶﻓ ﻮﻟﱡﻮﺍ ﻭﺟﻮ ﻫ ﹸﻜ ﻢ ﺷ ﹾﻄ ﺮﻩ ﻭِﺇﻥﱠ ﺍﱠﻟﺬِﻳ ﻦ ﺃﹸﻭﺗﻮﺍ ﺍﹾﻟ ِﻜﺘﺎ 
ﺠ ِﺪ ﺍﹾﻟ 
ﺴِ
ﻚ ﺷ ﹾﻄ ﺮ ﺍﹾﻟ ﻤ 
ﺗ ﺮﺿﺎﻫﺎ ﹶﻓ ﻮ ﱢﻝ ﻭ ﺟ ﻬ 
ﺖ ِﺑﺘﺎِﺑ ٍﻊ
ﻚ ﻭﻣﺎ ﹶﺃﻧ 
ﺏ ِﺑ ﹸﻜﻞﱢ َﺁﻳ ٍﺔ ﻣﺎ ﺗِﺒﻌﻮﺍ ِﻗﺒﹶﻠﺘ 
ﺖ ﺍﱠﻟﺬِﻳ ﻦ ﺃﹸﻭﺗﻮﺍ ﺍﹾﻟ ِﻜﺘﺎ 
ﺤ ﻖ ِﻣ ﻦ ﺭﺑ ِﻬ ﻢ ﻭﻣﺎ ﺍﻟﱠﻠ ﻪ ِﺑﻐﺎِﻓ ٍﻞ ﻋﻤﺎ ﻳ ﻌ ﻤﻠﹸﻮ ﹶﻥ ) (١٤٤ﻭﹶﻟِﺌ ﻦ ﹶﺃﺗﻴ 
ﺍﹾﻟ 
ﻚ ِﺇﺫﹰﺍ ﹶﻟ ِﻤ ﻦ ﺍﻟﻈﱠﺎِﻟ ِﻤ 
ﺖ ﹶﺃ ﻫﻮﺍ َﺀ ﻫ ﻢ ِﻣ ﻦ ﺑ ﻌ ِﺪ ﻣﺎ ﺟﺎ َﺀ ﻙ ِﻣ ﻦ ﺍﹾﻟ ِﻌ ﹾﻠ ِﻢ ِﺇﻧ 
ﲔ )(١٤٥
ﺾ ﻭﹶﻟِﺌ ِﻦ ﺍﺗﺒ ﻌ 
ِ.ﻗﺒﹶﻠﺘﻬ ﻢ ﻭﻣﺎ ﺑ ﻌﻀﻬ ﻢ ِﺑﺘﺎِﺑ ٍﻊ ِﻗﺒﹶﻠ ﹶﺔ ﺑ ﻌ ٍ
ﻥ Bakara 2/3:
ﺼﻠﹶﺎ ﹶﺓ ﻭ ِﻣﻤﺎ ﺭ ﺯ ﹾﻗﻨﺎ ﻫ ﻢ ﻳﻨ ِﻔﻘﹸﻮ ﹶ
ﺐ ﻭﻳﻘِﻴﻤﻮ ﹶﻥ ﺍﻟ 
ﺕ ِﻟ ﹾﻠ ﹸﻔ ﹶﻘﺮﺍ ِﺀ ; Tevbe 9/60:ﺍﱠﻟﺬِﻳ ﻦ ﻳ ﺆ ِﻣﻨﻮ ﹶﻥ ﺑِﺎﹾﻟ ﻐﻴ ِ
ﺼ ﺪﻗﹶﺎ 
ِﺇﻧﻤﺎ ﺍﻟ 
ﻀ ﹰﺔ ِﻣ ﻦ ﺍﻟﻠﱠ ِﻪ ﻭﺍﻟﱠﻠ ﻪ ﻋﻠِﻴ ﻢ
ﺴﺒِﻴ ِﻞ ﹶﻓﺮِﻳ 
ﲔ ﻭﻓِﻲ ﺳﺒِﻴ ِﻞ ﺍﻟﻠﱠ ِﻪ ﻭﺍﺑ ِﻦ ﺍﻟ 
ﺏ ﻭﺍﹾﻟﻐﺎ ِﺭ ِﻣ 
ﲔ ﻋﹶﻠﻴﻬﺎ ﻭﺍﹾﻟﻤ ﺆﻟﱠ ﹶﻔ ِﺔ ﹸﻗﻠﹸﻮﺑ ﻬ ﻢ ﻭﻓِﻲ ﺍﻟ ﺮﻗﹶﺎ ِ
ﲔ ﻭﺍﹾﻟﻌﺎ ِﻣِﻠ 
ﻭﺍﹾﻟ ﻤﺴﺎ ِﻛ ِ
ﻭﺍﱠﻟﺬِﻳ ﻦ ﻓِﻲ ﹶﺃ ﻣﻮﺍِﻟ ِﻬ ﻢ ﺣﻖ ﻣ ﻌﻠﹸﻮ ﻡ ); Mearic 70/24‐25: (٢٤ﻭﺍﱠﻟﺬِﻳ ﻦ ﻫ ﻢ ﻟِﻠ ﺰﻛﹶﺎ ِﺓ ﻓﹶﺎ ِﻋﻠﹸﻮ ﹶﻥ  ; Mü’minun 23/4:ﺣﻜِﻴ ﻢ
ﺤﺮﻭ ِﻡ )(٢٥
.ﻟِﻠﺴﺎِﺋ ِﻞ ﻭﺍﹾﻟ ﻤ 
ﻥ ) (١٨٣ﹶﺃﻳﺎﻣﺎ Bakara 2/183‐185:
ﺐ ﻋﻠﹶﻰ ﺍﱠﻟﺬِﻳ ﻦ ِﻣ ﻦ ﹶﻗﺒِﻠ ﹸﻜ ﻢ ﹶﻟ ﻌﻠﱠﻜﹸ ﻢ ﺗﺘﻘﹸﻮ ﹶ
ﺼﻴﺎ ﻡ ﹶﻛﻤﺎ ﻛﹸِﺘ 
ﺐ ﻋﹶﻠﻴﻜﹸﻢ ﺍﻟ 
ﻳﺎ ﹶﺃﻳﻬﺎ ﺍﱠﻟﺬِﻳ ﻦ َﺁ ﻣﻨﻮﺍ ﻛﹸِﺘ 
ﻉ ﺧﻴﺮﺍ
ﲔ ﹶﻓ ﻤ ﻦ ﺗ ﹶﻄ ﻮ 
ﺴ ِﻜ ٍ
ﺕ ﹶﻓ ﻤ ﻦ ﻛﹶﺎ ﹶﻥ ِﻣﻨ ﹸﻜ ﻢ ﻣﺮِﻳﻀﺎ ﹶﺃ ﻭ ﻋﻠﹶﻰ ﺳ ﹶﻔ ٍﺮ ﹶﻓ ِﻌ ﺪ ﹲﺓ ِﻣ ﻦ ﹶﺃﻳﺎ ٍﻡ ﺃﹸ ﺧ ﺮ ﻭ ﻋﻠﹶﻰ ﺍﱠﻟﺬِﻳ ﻦ ﻳﻄِﻴﻘﹸﻮﻧﻪِ ﻓ ﺪﻳ ﹲﺔ ﹶﻃﻌﺎ ﻡ ِﻣ 
ﻣ ﻌﺪﻭﺩﺍ ٍ
ﺕ ِﻣ ﻦ
ﺱ ﻭﺑﻴﻨﺎ ٍ
ﹶﻓﻬ ﻮ ﺧﻴ ﺮ ﹶﻟﻪ ﻭﹶﺃ ﹾﻥ ﺗﺼﻮﻣﻮﺍ ﺧﻴ ﺮ ﹶﻟ ﹸﻜ ﻢ ِﺇ ﹾﻥ ﹸﻛﻨﺘ ﻢ ﺗ ﻌﹶﻠﻤﻮ ﹶﻥ ) (١٨٤ﺷ ﻬﺮ ﺭ ﻣﻀﺎ ﹶﻥ ﺍﱠﻟﺬِﻱ ﺃﹸﻧ ِﺰ ﹶﻝ ﻓِﻴ ِﻪ ﺍﹾﻟﻘﹸ ﺮ َﺁﻥﹸ ﻫﺪﻯ ﻟِﻠﻨﺎ ِ
ﺴ ﺮ ﻭﻟﹶﺎ
ﺸ ﻬ ﺮ ﹶﻓ ﹾﻠﻴﺼ ﻤﻪ ﻭ ﻣ ﻦ ﻛﹶﺎ ﹶﻥ ﻣﺮِﻳﻀﺎ ﹶﺃ ﻭ ﻋﻠﹶﻰ ﺳ ﹶﻔ ٍﺮ ﹶﻓ ِﻌ ﺪ ﹲﺓ ِﻣ ﻦ ﹶﺃﻳﺎ ٍﻡ ﺃﹸ ﺧ ﺮ ﻳﺮِﻳ ﺪ ﺍﻟﱠﻠ ﻪ ِﺑﻜﹸﻢ ﺍﹾﻟﻴ 
ﺍﹾﻟ ﻬﺪﻯ ﻭﺍﹾﻟ ﹸﻔ ﺮﻗﹶﺎ ِﻥ ﹶﻓ ﻤ ﻦ ﺷ ِﻬ ﺪ ِﻣﻨﻜﹸﻢ ﺍﻟ 
ﺸ ﹸﻜﺮﻭ ﹶﻥ )(١٨٥
ﺴ ﺮ ﻭِﻟﺘ ﹾﻜ ِﻤﻠﹸﻮﺍ ﺍﹾﻟ ِﻌ ﺪ ﹶﺓ ﻭِﻟﺘ ﹶﻜﺒﺮﻭﺍ ﺍﻟﻠﱠ ﻪ ﻋﻠﹶﻰ ﻣﺎ ﻫﺪﺍ ﹸﻛ ﻢ ﻭﹶﻟ ﻌﻠﱠﻜﹸ ﻢ ﺗ 
.ﻳﺮِﻳ ﺪ ِﺑﻜﹸﻢ ﺍﹾﻟ ﻌ 
ﺣﺘﻰ ﻳﺒﻠﹸ ﹶﻎ Bakara 2/196‐199:
ﺤِﻠﻘﹸﻮﺍ ﺭﺀُﻭ ﺳ ﹸﻜ ﻢ 
ﻱ ﻭﻟﹶﺎ ﺗ 
ﺴ ﺮ ِﻣ ﻦ ﺍﹾﻟ ﻬ ﺪ ِ
ﺼ ﺮﺗ ﻢ ﹶﻓﻤﺎ ﺍ ﺳﺘﻴ 
ﺤ ﺞ ﻭﺍﹾﻟﻌ ﻤ ﺮ ﹶﺓ ِﻟﻠﱠ ِﻪ ﹶﻓِﺈ ﹾﻥ ﹸﺃ ﺣ ِ
ﻭﹶﺃِﺗﻤﻮﺍ ﺍﹾﻟ 
ﻚ ﹶﻓِﺈﺫﹶﺍ ﹶﺃ ِﻣﻨﺘ ﻢ ﹶﻓ ﻤ ﻦ ﺗ ﻤﺘ ﻊ ﺑِﺎﹾﻟﻌ ﻤ ﺮ ِﺓ ِﺇﻟﹶﻰ
ﺻ ﺪﹶﻗ ٍﺔ ﹶﺃ ﻭ ﻧﺴٍ 
ﺻﻴﺎ ٍﻡ ﹶﺃ ﻭ 
ﺤﻠﱠﻪ ﹶﻓ ﻤ ﻦ ﻛﹶﺎ ﹶﻥ ِﻣﻨ ﹸﻜ ﻢ ﻣﺮِﻳﻀﺎ ﹶﺃ ﻭ ِﺑ ِﻪ ﹶﺃﺫﹰﻯ ِﻣ ﻦ ﺭﹾﺃ ِﺳ ِﻪ ﹶﻓ ِﻔ ﺪﻳ ﹲﺔ ِﻣ ﻦ ِ
ﻱ ﻣ ِ
ﺍﹾﻟ ﻬ ﺪ 
ﻚ ِﻟ ﻤ ﻦ ﹶﻟ ﻢ ﻳ ﹸﻜ ﻦ
ﺸ ﺮ ﹲﺓ ﻛﹶﺎ ِﻣﹶﻠ ﹲﺔ ﹶﺫِﻟ 
ﻚ ﻋ 
ﺤ ﺞ ﻭ ﺳﺒ ﻌ ٍﺔ ِﺇﺫﹶﺍ ﺭ ﺟ ﻌﺘ ﻢ ِﺗ ﹾﻠ 
ﺼﻴﺎ ﻡ ﹶﺛﻠﹶﺎﹶﺛ ِﺔ ﹶﺃﻳﺎ ٍﻡ ﻓِﻲ ﺍﹾﻟ 
ﺠ ﺪ ﹶﻓ ِ
ﻱ ﹶﻓ ﻤ ﻦ ﹶﻟ ﻢ ﻳ ِ
ﺴ ﺮ ِﻣ ﻦ ﺍﹾﻟ ﻬ ﺪ ِ
ﺤ ﺞ ﹶﻓﻤﺎ ﺍ ﺳﺘﻴ 
ﺍﹾﻟ 
ﺽ ﻓِﻴ ِﻬ ﻦ
ﺕ ﹶﻓ ﻤ ﻦ ﹶﻓ ﺮ 
ﺤ ﺞ ﹶﺃ ﺷ ﻬ ﺮ ﻣ ﻌﻠﹸﻮﻣﺎ 
ﺏ ) (١٩٦ﺍﹾﻟ 
ﺤﺮﺍ ِﻡ ﻭﺍﺗﻘﹸﻮﺍ ﺍﻟﻠﱠ ﻪ ﻭﺍ ﻋﹶﻠﻤﻮﺍ ﹶﺃﻥﱠ ﺍﻟﻠﱠ ﻪ ﺷﺪِﻳ ﺪ ﺍﹾﻟ ِﻌﻘﹶﺎ ِ
ﺠ ِﺪ ﺍﹾﻟ 
ﺴِ
ﺿﺮِﻱ ﺍﹾﻟ ﻤ 
ﹶﺃ ﻫﹸﻠ ﻪ ﺣﺎ ِ
ﺤ ﺞ ﻭﻣﺎ ﺗ ﹾﻔ ﻌﻠﹸﻮﺍ ِﻣ ﻦ ﺧﻴ ٍﺮ ﻳ ﻌﹶﻠ ﻤ ﻪ ﺍﻟﱠﻠ ﻪ ﻭﺗ ﺰ ﻭﺩﻭﺍ ﹶﻓِﺈﻥﱠ ﺧﻴ ﺮ ﺍﻟﺰﺍ ِﺩ ﺍﻟﺘ ﹾﻘﻮﻯ ﻭﺍﺗﻘﹸﻮ ِﻥ ﻳﺎ ﺃﹸﻭﻟِﻲ
ﻕ ﻭﻟﹶﺎ ِﺟﺪﺍ ﹶﻝ ﻓِﻲ ﺍﹾﻟ 
ﺚ ﻭﻟﹶﺎ ﹸﻓﺴﻮ 
ﺤ ﺞ ﹶﻓﻠﹶﺎ ﺭﹶﻓ ﹶ
ﺍﹾﻟ 
ﺤﺮﺍ ِﻡ
ﺸ ﻌ ِﺮ ﺍﹾﻟ 
ﺕ ﻓﹶﺎ ﹾﺫ ﹸﻛﺮﻭﺍ ﺍﻟﻠﱠ ﻪ ِﻋﻨ ﺪ ﺍﹾﻟ ﻤ 
ﻀﺘ ﻢ ِﻣ ﻦ ﻋ ﺮﻓﹶﺎ ٍ
ﻀﻠﹰﺎ ِﻣ ﻦ ﺭﺑ ﹸﻜ ﻢ ﹶﻓِﺈﺫﹶﺍ ﹶﺃﹶﻓ 
ﺡ ﹶﺃ ﹾﻥ ﺗﺒﺘﻐﻮﺍ ﹶﻓ 
ﺲ ﻋﹶﻠﻴ ﹸﻜ ﻢ ﺟﻨﺎ 
ﺏ ) (١٩٧ﹶﻟﻴ 
ﺍﹾﻟﹶﺄﹾﻟﺒﺎ ِ
ﺱ ﻭﺍ ﺳﺘ ﻐ ِﻔﺮﻭﺍ ﺍﻟﻠﱠ ﻪ ِﺇﻥﱠ ﺍﻟﻠﱠ ﻪ ﹶﻏﻔﹸﻮ ﺭ
ﺽ ﺍﻟﻨﺎ 
ﲔ ) (١٩٨ﹸﺛﻢ ﹶﺃﻓِﻴﻀﻮﺍ ِﻣ ﻦ ﺣﻴﺚﹸ ﹶﺃﻓﹶﺎ 
ﻭﺍ ﹾﺫ ﹸﻛﺮﻭ ﻩ ﹶﻛﻤﺎ ﻫﺪﺍ ﹸﻛ ﻢ ﻭِﺇ ﹾﻥ ﹸﻛﻨﺘ ﻢ ِﻣ ﻦ ﹶﻗﺒِﻠ ِﻪ ﹶﻟ ِﻤ ﻦ ﺍﻟﻀﺎﱢﻟ 
ﺕ  ; Ali İmran 3/96‐97.ﺭﺣِﻴ ﻢ )(١٩٩
ﺕ ﺑﻴﻨﺎ 
ﲔ ) (٩٦ﻓِﻴ ِﻪ َﺁﻳﺎ 
ﺱ ﹶﻟﻠﱠ ِﺬﻱ ِﺑﺒﻜﱠ ﹶﺔ ﻣﺒﺎ ﺭﻛﹰﺎ ﻭ ﻫﺪﻯ ِﻟ ﹾﻠﻌﺎﹶﻟ ِﻤ 
ﺿ ﻊ ﻟِﻠﻨﺎ ِ
ﺖ ﻭِ 
ِﺇﻥﱠ ﹶﺃ ﻭ ﹶﻝ ﺑﻴ ٍ
ﲔ
ﻉ ِﺇﹶﻟﻴ ِﻪ ﺳﺒِﻴﻠﹰﺎ ﻭ ﻣ ﻦ ﹶﻛ ﹶﻔ ﺮ ﹶﻓِﺈﻥﱠ ﺍﻟﻠﱠ ﻪ ﹶﻏِﻨﻲ ﻋ ِﻦ ﺍﹾﻟﻌﺎﹶﻟ ِﻤ 
ﺖ ﻣ ِﻦ ﺍ ﺳﺘﻄﹶﺎ 
ﺱ ِﺣ ﺞ ﺍﹾﻟﺒﻴ ِ
ﻣﻘﹶﺎ ﻡ ِﺇﺑﺮﺍﻫِﻴ ﻢ ﻭ ﻣ ﻦ ﺩ ﺧﹶﻠﻪ ﻛﹶﺎ ﹶﻥ َﺁ ِﻣﻨﺎ ﻭِﻟﻠﱠ ِﻪ ﻋﻠﹶﻰ ﺍﻟﻨﺎ ِ
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3‐ İnsan hayatını sağlam prensipler üzerine bina edecek ve insanların bütün
‐davranışlarına ruh üfleyecek olan ahlâkî düzenlemeler. Güzel ahlâk esaslarını bil
dirme, kötü ahlâktan sakındırma. Davranışların ifrat ve tefrit kısımlarından uzak
durarak itidal, istikamet ve adalet şekillerine yöneltme42, sıdk, doğruluk43, af44, vefa45,
ﲔ ﻭﺍﻟ ﺮﻛﱠ ِﻊ (٩٧); Hac 22/26‐29:
ﲔ ﻭﺍﹾﻟﻘﹶﺎِﺋ ِﻤ 
ﺸ ِﺮ ﻙ ﺑِﻲ ﺷﻴﺌﹰﺎ ﻭ ﹶﻃ ﻬ ﺮ ﺑﻴِﺘ ﻲ ﻟِﻠﻄﱠﺎِﺋ ِﻔ 
ﺖ ﹶﺃ ﹾﻥ ﻟﹶﺎ ﺗ 
ﻭِﺇ ﹾﺫ ﺑ ﻮﹾﺃﻧﺎ ِﻟِﺈﺑﺮﺍﻫِﻴ ﻢ ﻣﻜﹶﺎ ﹶﻥ ﺍﹾﻟﺒﻴ ِ
ﺸ ﻬﺪﻭﺍ ﻣﻨﺎِﻓ ﻊ ﹶﻟ ﻬ ﻢ
ﲔ ِﻣ ﻦ ﹸﻛﻞﱢ ﹶﻓ ﺞ ﻋﻤِﻴ ٍﻖ )ِ (٢٧ﻟﻴ 
ﺤ ﺞ ﻳ ﹾﺄﺗﻮ ﻙ ِﺭﺟﺎﻟﹰﺎ ﻭ ﻋﻠﹶﻰ ﹸﻛﻞﱢ ﺿﺎ ِﻣ ٍﺮ ﻳ ﹾﺄِﺗ 
ﺱ ﺑِﺎﹾﻟ 
ﺴﺠﻮ ِﺩ ) (٢٦ﻭﹶﺃ ﱢﺫ ﹾﻥ ﻓِﻲ ﺍﻟﻨﺎ ِ
ﺍﻟ 
ﺕ ﻋﻠﹶﻰ ﻣﺎ ﺭ ﺯﹶﻗﻬ ﻢ ِﻣ ﻦ ﺑﻬِﻴ ﻤ ِﺔ ﺍﹾﻟﹶﺄﻧﻌﺎ ِﻡ ﹶﻓﻜﹸﻠﹸﻮﺍ ِﻣﻨﻬﺎ ﻭﹶﺃ ﹾﻃ ِﻌﻤﻮﺍ ﺍﹾﻟﺒﺎِﺋ 
ﻭﻳ ﹾﺬﻛﹸﺮﻭﺍ ﺍ ﺳ ﻢ ﺍﻟﻠﱠ ِﻪ ﻓِﻲ ﹶﺃﻳﺎ ٍﻡ ﻣ ﻌﻠﹸﻮﻣﺎ ٍ
ﺲ ﺍﹾﻟ ﹶﻔ ِﻘ ﲑ ) (٢٨ﹸﺛﻢ ﹾﻟﻴ ﹾﻘﻀﻮﺍ
ﺖ ﺍﹾﻟ ﻌﺘِﻴ ِﻖ )(٢٩
.ﺗ ﹶﻔﹶﺜﻬ ﻢ ﻭﹾﻟﻴﻮﻓﹸﻮﺍ ﻧﺬﹸﻭ ﺭ ﻫ ﻢ ﻭﹾﻟﻴﻄﱠﻮﻓﹸﻮﺍ ﺑِﺎﹾﻟﺒﻴ ِ
ﻃ ِﻌﻤﻮﺍ Hac 22/28:
ﺕ ﻋﻠﹶﻰ ﻣﺎ ﺭ ﺯﹶﻗﻬ ﻢ ِﻣ ﻦ ﺑﻬِﻴ ﻤ ِﺔ ﺍﹾﻟﹶﺄﻧﻌﺎ ِﻡ ﹶﻓﻜﹸﻠﹸﻮﺍ ِﻣﻨﻬﺎ ﻭﹶﺃ ﹾ
ﺸ ﻬﺪﻭﺍ ﻣﻨﺎِﻓ ﻊ ﹶﻟ ﻬ ﻢ ﻭﻳ ﹾﺬﻛﹸﺮﻭﺍ ﺍ ﺳ ﻢ ﺍﻟﻠﱠ ِﻪ ﻓِﻲ ﹶﺃﻳﺎ ٍﻡ ﻣ ﻌﻠﹸﻮﻣﺎ ٍ
ِﻟﻴ 
ﺲ ﺍﹾﻟ ﹶﻔ ِﻘ ﲑ
ﻑ ﹶﻓِﺈﺫﹶﺍ ; Hac 22/36‐37:ﺍﹾﻟﺒﺎِﺋ 
ﺻﻮﺍ 
ﻭﺍﹾﻟﺒ ﺪ ﹶﻥ ﺟ ﻌ ﹾﻠﻨﺎﻫﺎ ﹶﻟ ﹸﻜ ﻢ ِﻣ ﻦ ﺷﻌﺎِﺋ ِﺮ ﺍﻟﻠﱠ ِﻪ ﹶﻟ ﹸﻜ ﻢ ﻓِﻴﻬﺎ ﺧﻴ ﺮ ﻓﹶﺎ ﹾﺫ ﹸﻛﺮﻭﺍ ﺍ ﺳ ﻢ ﺍﻟﻠﱠ ِﻪ ﻋﹶﻠﻴﻬﺎ 
ﺸ ﹸﻜﺮﻭ ﹶﻥ ) (٣٦ﹶﻟ ﻦ ﻳﻨﺎ ﹶﻝ ﺍﻟﻠﱠ ﻪ ﹸﻟﺤﻮ ﻣﻬﺎ ﻭﻟﹶﺎ
ﺨ ﺮﻧﺎ ﻫﺎ ﹶﻟ ﹸﻜ ﻢ ﹶﻟ ﻌﻠﱠﻜﹸ ﻢ ﺗ 
ﻚ ﺳ 
ﺖ ﺟﻨﻮﺑﻬﺎ ﹶﻓﻜﹸﻠﹸﻮﺍ ِﻣﻨﻬﺎ ﻭﹶﺃ ﹾﻃ ِﻌﻤﻮﺍ ﺍﹾﻟﻘﹶﺎِﻧ ﻊ ﻭﺍﹾﻟ ﻤ ﻌﺘ ﺮ ﹶﻛ ﹶﺬِﻟ 
ﻭ ﺟﺒ 
ﲔ )(٣٧
ﺴِﻨ 
ﺤِ
ﺸ ِﺮ ﺍﹾﻟﻤ 
ﺨ ﺮﻫﺎ ﹶﻟ ﹸﻜ ﻢ ِﻟﺘ ﹶﻜﺒﺮﻭﺍ ﺍﻟﻠﱠ ﻪ ﻋﻠﹶﻰ ﻣﺎ ﻫﺪﺍ ﹸﻛ ﻢ ﻭﺑ 
ﻚ ﺳ 
ِ .ﺩﻣﺎ ﺅﻫﺎ ﻭﹶﻟ ِﻜ ﻦ ﻳﻨﺎﹸﻟ ﻪ ﺍﻟﺘ ﹾﻘﻮﻯ ِﻣﻨ ﹸﻜ ﻢ ﹶﻛ ﹶﺬِﻟ 
ﺤ ﺮ Kevser 108/2:
ﻚ ﻭﺍﻧ 
ﺼ ﱢﻞ ِﻟ ﺮﺑ 
.ﹶﻓ 
ﺴﺘ ِﻌﲔFatiha 1/5: 
ﻑ ﻳﻜﹸﻮ ﹸﻥ ِ; Furkan 25/77:ﺇﻳﺎ ﻙ ﻧ ﻌﺒﺪ ﻭِﺇﻳﺎ ﻙ ﻧ 
ﺴ ﻮ 
ﹸﻗ ﹾﻞ ﻣﺎ ﻳ ﻌﺒﺄﹸ ِﺑ ﹸﻜ ﻢ ﺭﺑﻲ ﹶﻟ ﻮﻟﹶﺎ ﺩﻋﺎ ﺅ ﹸﻛ ﻢ ﹶﻓ ﹶﻘ ﺪ ﹶﻛ ﱠﺬﺑﺘ ﻢ ﹶﻓ 
ﺴﺘ ﹾﻜِﺒﺮﻭ ﹶﻥ ﻋ ﻦ ِﻋﺒﺎ ﺩﺗِﻲ ﺳﻴ ﺪ ﺧﻠﹸﻮ ﹶﻥ ﺟ ﻬﻨ ﻢ ﺩﺍ ِﺧﺮِﻳ ﻦ ِ; Mü’min 40/60:ﻟﺰﺍﻣﺎ
ﺐ ﹶﻟ ﹸﻜ ﻢ ِﺇﻥﱠ ﺍﱠﻟﺬِﻳ ﻦ ﻳ 
ﺠ 
 .ﻭﻗﹶﺎ ﹶﻝ ﺭﺑ ﹸﻜ ﻢ ﺍ ﺩﻋﻮﻧِﻲ ﹶﺃ ﺳﺘ ِ
ﻛِﺜﲑﺍ Ahzab 33/41:
ﺍﱠﻟﺬِﻳ ﻦ ﻳ ﹾﺬ ﹸﻛﺮﻭ ﹶﻥ ﺍﻟﻠﱠ ﻪ ِﻗﻴﺎﻣﺎ ﻭﻗﹸﻌﻮﺩﺍ ﻭ ﻋﻠﹶﻰ ; Ali İmran 3/191:ﻳﺎ ﹶﺃﻳﻬﺎ ﺍﱠﻟﺬِﻳ ﻦ َﺁ ﻣﻨﻮﺍ ﺍ ﹾﺫ ﹸﻛﺮﻭﺍ ﺍﻟﻠﱠ ﻪ ِﺫ ﹾﻛﺮﺍ ﹶ
ﺏ ﺍﻟﻨﺎ ِﺭ
ﻚ ﹶﻓ ِﻘﻨﺎ ﻋﺬﹶﺍ 
ﺖ ﻫﺬﹶﺍ ﺑﺎ ِﻃﻠﹰﺎ ﺳﺒﺤﺎﻧ 
ﺽ ﺭﺑﻨﺎ ﻣﺎ ﺧﹶﻠ ﹾﻘ 
ﺕ ﻭﺍﹾﻟﹶﺄ ﺭ ِ
ﺴﻤﺎﻭﺍ ِ
 .ﺟﻨﻮِﺑ ِﻬ ﻢ ﻭﻳﺘ ﹶﻔﻜﱠﺮﻭ ﹶﻥ ﻓِﻲ ﺧ ﹾﻠ ِﻖ ﺍﻟ 
ﺧ ﹾﻔﺘ ﻢ ﹶﺃﻟﱠﺎ ﺗ ﻌ ِﺪﻟﹸﻮﺍ Nisa 4/3:
ﻉ ﹶﻓِﺈ ﹾﻥ ِ
ﺙ ﻭ ﺭﺑﺎ 
ﺏ ﹶﻟ ﹸﻜ ﻢ ِﻣ ﻦ ﺍﻟﻨﺴﺎ ِﺀ ﻣﹾﺜﻨﻰ ﻭﹸﺛﻠﹶﺎ ﹶ
ﺴﻄﹸﻮﺍ ﻓِﻲ ﺍﹾﻟﻴﺘﺎﻣﻰ ﻓﹶﺎﻧ ِﻜﺤﻮﺍ ﻣﺎ ﻃﹶﺎ 
ﻭِﺇ ﹾﻥ ِﺧ ﹾﻔﺘ ﻢ ﹶﺃﻟﱠﺎ ﺗ ﹾﻘ ِ
ﻚ ﹶﺃ ﺩﻧﻰ ﹶﺃﻟﱠﺎ ﺗﻌﻮﻟﹸﻮﺍ
ﺖ ﹶﺃﻳﻤﺎﻧ ﹸﻜ ﻢ ﹶﺫِﻟ 
ﺕ ; Nisa 4/13:ﹶﻓﻮﺍ ِﺣ ﺪ ﹰﺓ ﹶﺃ ﻭ ﻣﺎ ﻣﹶﻠ ﹶﻜ 
ﻚ ﺣﺪﻭ ﺩ ﺍﻟﻠﱠ ِﻪ ﻭ ﻣ ﻦ ﻳِ ﻄ ِﻊ ﺍﻟﻠﱠ ﻪ ﻭ ﺭﺳﻮﹶﻟ ﻪ ﻳ ﺪ ِﺧ ﹾﻠ ﻪ ﺟﻨﺎ ٍ
ِﺗ ﹾﻠ 
ﻚ ﺍﹾﻟ ﹶﻔ ﻮ ﺯ ﺍﹾﻟ ﻌﻈِﻴ ﻢ
ﺤِﺘﻬﺎ ﺍﹾﻟﹶﺄﻧﻬﺎ ﺭ ﺧﺎِﻟﺪِﻳ ﻦ ﻓِﻴﻬﺎ ﻭ ﹶﺫِﻟ 
ﺠﺮِﻱ ِﻣ ﻦ ﺗ 
ﺻِﻠﺤﻮﺍ ; Hucurat 49/9:ﺗ 
ﲔ ﺍ ﹾﻗﺘﺘﻠﹸﻮﺍ ﹶﻓﹶﺄ 
ﻭِﺇ ﹾﻥ ﻃﹶﺎِﺋ ﹶﻔﺘﺎ ِﻥ ِﻣ ﻦ ﺍﹾﻟﻤ ﺆ ِﻣِﻨ 
ﺴﻄﹸﻮﺍ
ﺻِﻠﺤﻮﺍ ﺑﻴﻨ ﻬﻤﺎ ﺑِﺎﹾﻟ ﻌ ﺪ ِﻝ ﻭﹶﺃ ﹾﻗ ِ
ﺕ ﹶﻓﹶﺄ 
ﺖ ِﺇ ﺣﺪﺍ ﻫﻤﺎ ﻋﻠﹶﻰ ﺍﹾﻟﹸﺄ ﺧﺮﻯ ﹶﻓﻘﹶﺎِﺗﻠﹸﻮﺍ ﺍﱠﻟﺘِﻲ ﺗﺒﻐِﻲ ﺣﺘﻰ ﺗﻔِﻲ َﺀ ِﺇﻟﹶﻰ ﹶﺃ ﻣ ِﺮ ﺍﻟﻠﱠ ِﻪ ﹶﻓِﺈ ﹾﻥ ﻓﹶﺎ َﺀ 
ﺑﻴﻨ ﻬﻤﺎ ﹶﻓِﺈ ﹾﻥ ﺑ ﻐ 
ﲔ
ﺴ ِﻄ 
ﺤﺐ ﺍﹾﻟﻤ ﹾﻘ ِ
ﺏ ﻭﹶﻟ ِﻜ ﻦ ﺍﹾﻟِﺒ ﺮ ﻣ ﻦ َﺁ ﻣ ﻦ ﺑِﺎﻟﻠﱠ ِﻪ ِ; Bakara 2/177:ﺇﻥﱠ ﺍﻟﻠﱠ ﻪ ﻳ ِ
ﻕ ﻭﺍﹾﻟ ﻤ ﻐ ِﺮ ِ
ﺸ ِﺮ ِ
ﺲ ﺍﹾﻟِﺒ ﺮ ﹶﺃ ﹾﻥ ﺗ ﻮﻟﱡﻮﺍ ﻭﺟﻮ ﻫ ﹸﻜ ﻢ ِﻗﺒ ﹶﻞ ﺍﹾﻟ ﻤ 
ﹶﻟﻴ 
ﲔ ﻭﻓِﻲ
ﺴﺒِﻴ ِﻞ ﻭﺍﻟﺴﺎِﺋِﻠ 
ﲔ ﻭﺍﺑ ﻦ ﺍﻟ 
ﲔ ﻭ َﺁﺗﻰ ﺍﹾﻟﻤﺎ ﹶﻝ ﻋﻠﹶﻰ ﺣﺒ ِﻪ ﹶﺫﻭِﻱ ﺍﹾﻟ ﹸﻘ ﺮﺑﻰ ﻭﺍﹾﻟﻴﺘﺎﻣﻰ ﻭﺍﹾﻟ ﻤﺴﺎ ِﻛ 
ﺏ ﻭﺍﻟﻨِﺒﻴ 
ﻭﺍﹾﻟﻴ ﻮ ِﻡ ﺍﹾﻟ َﺂ ِﺧ ِﺮ ﻭﺍﹾﻟ ﻤﻠﹶﺎِﺋ ﹶﻜ ِﺔ ﻭﺍﹾﻟ ِﻜﺘﺎ ِ
ﻚ ﺍﱠﻟﺬِﻳ ﻦ
ﺱ ﺃﹸﻭﹶﻟِﺌ 
ﲔ ﺍﹾﻟﺒ ﹾﺄ ِ
ﻀﺮﺍ ِﺀ ﻭ ِﺣ 
ﺼﻠﹶﺎ ﹶﺓ ﻭَﺁﺗﻰ ﺍﻟ ﺰﻛﹶﺎ ﹶﺓ ﻭﺍﹾﻟﻤﻮﻓﹸﻮ ﹶﻥ ِﺑ ﻌ ﻬ ِﺪ ِﻫ ﻢ ِﺇﺫﹶﺍ ﻋﺎ ﻫﺪﻭﺍ ﻭﺍﻟﺼﺎِﺑﺮِﻳ ﻦ ﻓِﻲ ﺍﹾﻟﺒ ﹾﺄﺳﺎ ِﺀ ﻭﺍﻟ 
ﺏ ﻭﹶﺃﻗﹶﺎ ﻡ ﺍﻟ 
ﺍﻟ ﺮﻗﹶﺎ ِ
ﻚ ﻫ ﻢ ﺍﹾﻟ ﻤﺘﻘﹸﻮ ﹶﻥ
ﺻ ﺪﻗﹸﻮﺍ ﻭﺃﹸﻭﹶﻟِﺌ 
ﲔ  ; Bakara 2/2:
ﺐ ﻓِﻴ ِﻪ ﻫﺪﻯ ِﻟ ﹾﻠﻤﺘ ِﻘ 
ﺏ ﻟﹶﺎ ﺭﻳ 
ﻚ ﺍﹾﻟ ِﻜﺘﺎ 
 .ﹶﺫِﻟ 
ﺸﻬﺎ ﺩ ﹶﺓ Talak 65/2‐3:
ﻱ ﻋ ﺪ ٍﻝ ِﻣﻨ ﹸﻜ ﻢ ﻭﹶﺃﻗِﻴﻤﻮﺍ ﺍﻟ 
ﻑ ﻭﹶﺃ ﺷ ِﻬﺪﻭﺍ ﹶﺫ ﻭ 
ﻑ ﹶﺃ ﻭ ﻓﹶﺎ ِﺭﻗﹸﻮ ﻫﻦِ ﺑ ﻤ ﻌﺮﻭ ٍ
ﺴﻜﹸﻮ ﻫﻦِ ﺑ ﻤ ﻌﺮﻭ ٍ
ﹶﻓِﺈﺫﹶﺍ ﺑﹶﻠ ﻐ ﻦ ﹶﺃ ﺟﹶﻠﻬ ﻦ ﹶﻓﹶﺄ ﻣ ِ
ﺴﺐ ﻭ ﻣ ﻦ
ﺤﺘ ِ
ﺨ ﺮﺟﺎ ) (٢ﻭﻳ ﺮﺯ ﹾﻗﻪِ ﻣ ﻦ ﺣﻴﺚﹸ ﻟﹶﺎ ﻳ 
ﺠ ﻌ ﹾﻞ ﹶﻟﻪ ﻣ 
ِﻟﻠﱠ ِﻪ ﹶﺫِﻟﻜﹸ ﻢ ﻳﻮ ﻋﻆﹸ ِﺑ ِﻪ ﻣ ﻦ ﻛﹶﺎ ﹶﻥ ﻳ ﺆ ِﻣﻦ ﺑِﺎﻟﻠﱠ ِﻪ ﻭﺍﹾﻟﻴ ﻮ ِﻡ ﺍﹾﻟ َﺂ ِﺧ ِﺮ ﻭ ﻣ ﻦ ﻳﺘ ِﻖ ﺍﻟﻠﱠ ﻪ ﻳ 
ﹶﻓِﺒﻤﺎ ﺭ ﺣ ﻤ ٍﺔ ِﻣ ﻦ ﺍﻟﻠﱠ ِﻪ ; Ali İmran 3/159:ﻳﺘ ﻮﻛﱠ ﹾﻞ ﻋﻠﹶﻰ ﺍﻟﻠﱠ ِﻪ ﹶﻓﻬ ﻮ ﺣ 
ﺴﺒﻪِ ﺇﻥﱠ ﺍﻟﻠﱠ ﻪ ﺑﺎِﻟﻎﹸ ﹶﺃ ﻣ ِﺮ ِﻩ ﹶﻗ ﺪ ﺟ ﻌ ﹶﻞ ﺍﻟﱠﻠ ﻪ ِﻟ ﹸﻜﻞﱢ ﺷ ﻲ ٍﺀ ﹶﻗ ﺪﺭﺍ )(٣
ﺖ ﹶﻓﺘ ﻮﻛﱠ ﹾﻞ
ﻒ ﻋﻨ ﻬ ﻢ ﻭﺍ ﺳﺘ ﻐ ِﻔ ﺮ ﹶﻟ ﻬ ﻢ ﻭﺷﺎ ِﻭ ﺭ ﻫ ﻢ ﻓِﻲ ﺍﹾﻟﹶﺄ ﻣ ِﺮ ﹶﻓِﺈﺫﹶﺍ ﻋ ﺰ ﻣ 
ﻚ ﻓﹶﺎ ﻋ 
ﺐ ﻟﹶﺎﻧ ﹶﻔﻀﻮﺍ ِﻣ ﻦ ﺣ ﻮِﻟ 
ﻆ ﺍﹾﻟ ﹶﻘ ﹾﻠ ِ
ﺖ ﹶﻓﻈﺎ ﹶﻏﻠِﻴ ﹶ
ﺖ ﹶﻟ ﻬ ﻢ ﻭﹶﻟ ﻮ ﻛﹸﻨ 
ِﻟﻨ 
ﲔ
ﺤﺐ ﺍﹾﻟﻤﺘ ﻮ ﱢﻛِﻠ 
ﺸ ﻮ ﻫ ﻢ ﹶﻓﺰﺍ ﺩ ﻫ ﻢ  ; Ali İmran 3/173:ﻋﻠﹶﻰ ﺍﻟﻠﱠ ِﻪ ِﺇﻥﱠ ﺍﻟﻠﱠ ﻪ ﻳ ِ
ﺱ ﹶﻗ ﺪ ﺟ ﻤﻌﻮﺍ ﹶﻟ ﹸﻜ ﻢ ﻓﹶﺎ ﺧ 
ﺱ ِﺇﻥﱠ ﺍﻟﻨﺎ 
ﺍﱠﻟﺬِﻳ ﻦ ﻗﹶﺎ ﹶﻝ ﹶﻟﻬﻢ ﺍﻟﻨﺎ 
ﺴﺒﻨﺎ ﺍﻟﱠﻠ ﻪ ﻭِﻧ ﻌ ﻢ ﺍﹾﻟ ﻮﻛِﻴ ﹸﻞ
ِ.ﺇﳝﺎﻧﺎ ﻭﻗﹶﺎﻟﹸﻮﺍ ﺣ 
ﻖ ﻋﻈِﻴ ٍﻢ )Kalem 68/3‐4: (٤
ﻚ ﹶﻟ ﻌﻠﹶﻰ ﺧﻠﹸ ٍ
ﻚ ﹶﻟﹶﺄ ﺟﺮﺍ ﹶﻏﻴ ﺮ ﻣ ﻤﻨﻮ ٍﻥ ) (٣ﻭِﺇﻧ 
ﺲ ﺍﹾﻟِﺒ ﺮ ﹶﺃ ﹾﻥ ﺗ ﻮﻟﱡﻮﺍ  ; Bakara 2/177:ﻭِﺇﻥﱠ ﹶﻟ 
ﹶﻟﻴ 
ﲔ ﻭ َﺁﺗﻰ ﺍﹾﻟﻤﺎ ﹶﻝ ﻋﻠﹶﻰ ﺣﺒ ِﻪ
ﺏ ﻭﺍﻟﻨِﺒﻴ 
ﺏ ﻭﹶﻟ ِﻜ ﻦ ﺍﹾﻟِﺒ ﺮ ﻣ ﻦ َﺁ ﻣ ﻦ ﺑِﺎﻟﻠﱠ ِﻪ ﻭﺍﹾﻟﻴ ﻮ ِﻡ ﺍﹾﻟ َﺂ ِﺧ ِﺮ ﻭﺍﹾﻟ ﻤﻠﹶﺎِﺋ ﹶﻜ ِﺔ ﻭﺍﹾﻟ ِﻜﺘﺎ ِ
ﻕ ﻭﺍﹾﻟ ﻤ ﻐ ِﺮ ِ
ﺸ ِﺮ ِ
ﻭﺟﻮ ﻫ ﹸﻜ ﻢ ِﻗﺒ ﹶﻞ ﺍﹾﻟ ﻤ 
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tevbe,46 iffet47, ihsan48. Rıfk ve müsamaha49, merhamet, şefkat50, emanete riâyet51,
‐tevazu52, kardeşlik53, sabır54, misafirperverlik, cömertlik55, şükür56, temizlik57, cesa

ﺼﻠﹶﺎ ﹶﺓ ﻭ َﺁﺗﻰ ﺍﻟ ﺰﻛﹶﺎ ﹶﺓ ﻭﺍﹾﻟﻤﻮﻓﹸﻮ ﹶﻥ ِﺑ ﻌ ﻬ ِﺪ ِﻫ ﻢ ِﺇﺫﹶﺍ ﻋﺎ ﻫﺪﻭﺍ
ﺏ ﻭﹶﺃﻗﹶﺎ ﻡ ﺍﻟ 
ﲔ ﻭﻓِﻲ ﺍﻟ ﺮﻗﹶﺎ ِ
ﺴﺒِﻴ ِﻞ ﻭﺍﻟﺴﺎِﺋِﻠ 
ﲔ ﻭﺍﺑ ﻦ ﺍﻟ 
ﹶﺫﻭِﻱ ﺍﹾﻟ ﹸﻘ ﺮﺑﻰ ﻭﺍﹾﻟﻴﺘﺎﻣﻰ ﻭﺍﹾﻟ ﻤﺴﺎ ِﻛ 
ﻚ ﻫ ﻢ ﺍﹾﻟ ﻤﺘﻘﹸﻮ ﹶﻥ
ﺻ ﺪﻗﹸﻮﺍ ﻭﺃﹸﻭﹶﻟِﺌ 
ﻚ ﺍﱠﻟﺬِﻳ ﻦ 
ﺱ ﺃﹸﻭﹶﻟِﺌ 
ﲔ ﺍﹾﻟﺒ ﹾﺄ ِ
ﻀﺮﺍ ِﺀ ﻭ ِﺣ 
ﺲ ; Kıyâme 75/2:ﻭﺍﻟﺼﺎِﺑﺮِﻳ ﻦ ﻓِﻲ ﺍﹾﻟﺒ ﹾﺄﺳﺎ ِﺀ ﻭﺍﻟ 
ﺴﻢ ﺑِﺎﻟﻨ ﹾﻔ ِ
ﻭﻟﹶﺎ ﺃﹸ ﹾﻗ ِ
.ﺍﻟﱠﻠﻮﺍ ﻣ ِﺔ
ﺳﺪِﻳﺪﺍ Ahzab 33/70:
ﺕ ﺍﻟﻠﱠ ِﻪ ﹶﻓﻬ ﻮ ﺧﻴ ﺮ ﹶﻟﻪ; Hac 22/30: ﻳﺎ ﹶﺃﻳﻬﺎ ﺍﱠﻟﺬِﻳ ﻦ َﺁ ﻣﻨﻮﺍ ﺍﺗﻘﹸﻮﺍ ﺍﻟﻠﱠ ﻪ ﻭﻗﹸﻮﻟﹸﻮﺍ ﹶﻗ ﻮﻟﹰﺎ 
ﻚ ﻭ ﻣ ﻦ ﻳ ﻌ ﱢﻈ ﻢ ﺣ ﺮﻣﺎ ِ
ﹶﺫِﻟ 
ﺲ ِﻣ ﻦ ﺍﹾﻟﹶﺄ ﻭﺛﹶﺎ ِﻥ ﻭﺍ ﺟﺘِﻨﺒﻮﺍ ﹶﻗ ﻮ ﹶﻝ ﺍﻟﺰﻭ ِﺭ
ﺖ ﹶﻟﻜﹸﻢ ﺍﹾﻟﹶﺄﻧﻌﺎ ﻡ ِﺇﻟﱠﺎ ﻣﺎ ﻳﺘﻠﹶﻰ ﻋﹶﻠﻴ ﹸﻜ ﻢ ﻓﹶﺎ ﺟﺘِﻨﺒﻮﺍ ﺍﻟ ﺮ ﺟ 
ِ .ﻋﻨ ﺪ ﺭﺑ ِﻪ ﻭﺃﹸ ِﺣﻠﱠ 
ﲔ Ali İmran 3/134:
ﺴِﻨ 
ﺤِ
ﺤﺐ ﺍﹾﻟﻤ 
ﺱ ﻭﺍﻟﻠﱠﻪ ﻳ ِ
ﲔ ﻋ ِﻦ ﺍﻟﻨﺎ ِ
ﻆ ﻭﺍﹾﻟﻌﺎِﻓ 
ﲔ ﺍﹾﻟ ﻐﻴ ﹶ
ﻀﺮﺍ ِﺀ ﻭﺍﹾﻟﻜﹶﺎ ِﻇ ِﻤ 
ﺴﺮﺍ ِﺀ ﻭﺍﻟ 
; Nûrﺍﱠﻟﺬِﻳ ﻦ ﻳﻨ ِﻔﻘﹸﻮ ﹶﻥ ﻓِﻲ ﺍﻟ 
ﲔ ﻭﺍﹾﻟﻤﻬﺎ ِﺟﺮِﻳ ﻦ ﻓِﻲ ﺳﺒِﻴ ِﻞ ﺍﻟﻠﱠ ِﻪ ﻭﹾﻟﻴ ﻌﻔﹸﻮﺍ ﻭﹾﻟﻴ 
ﺴ ﻌ ِﺔ ﹶﺃ ﹾﻥ ﻳ ﺆﺗﻮﺍ ﺃﹸﻭﻟِﻲ ﺍﹾﻟ ﹸﻘ ﺮﺑﻰ ﻭﺍﹾﻟ ﻤﺴﺎ ِﻛ 
ﻀ ِﻞ ِﻣﻨ ﹸﻜ ﻢ ﻭﺍﻟ 
ﻭﻟﹶﺎ ﻳ ﹾﺄﺗ ِﻞ ﺃﹸﻭﻟﹸﻮ ﺍﹾﻟ ﹶﻔ 
ﺼ ﹶﻔﺤﻮﺍ 24/22:
ﺤﺒﻮ ﹶﻥ ﹶﺃ ﹾﻥ ﻳ ﻐ ِﻔ ﺮ ﺍﻟﱠﻠ ﻪ ﹶﻟ ﹸﻜ ﻢ ﻭﺍﻟﻠﱠﻪ ﹶﻏﻔﹸﻮ ﺭ ﺭﺣِﻴ ﻢ
.ﹶﺃﻟﹶﺎ ﺗ ِ
ﻜ ِﺔ Bakara 2/177:
ﺏ ﻭﹶﻟ ِﻜ ﻦ ﺍﹾﻟِﺒ ﺮ ﻣ ﻦ َﺁ ﻣ ﻦ ﺑِﺎﻟﻠﱠ ِﻪ ﻭﺍﹾﻟﻴ ﻮ ِﻡ ﺍﹾﻟ َﺂ ِﺧ ِﺮ ﻭﺍﹾﻟ ﻤﻠﹶﺎِﺋ ﹶ
ﻕ ﻭﺍﹾﻟ ﻤ ﻐ ِﺮ ِ
ﺸ ِﺮ ِ
ﺲ ﺍﹾﻟِﺒ ﺮ ﹶﺃ ﹾﻥ ﺗ ﻮﻟﱡﻮﺍ ﻭﺟﻮ ﻫﻜﹸ ﻢ ِﻗﺒ ﹶﻞ ﺍﹾﻟ ﻤ 
ﹶﻟﻴ 
ﺼﻠﹶﺎ ﹶﺓ
ﺏ ﻭﹶﺃﻗﹶﺎ ﻡ ﺍﻟ 
ﲔ ﻭﻓِﻲ ﺍﻟ ﺮﻗﹶﺎ ِ
ﺴﺒِﻴ ِﻞ ﻭﺍﻟﺴﺎِﺋِﻠ 
ﲔ ﻭﺍﺑ ﻦ ﺍﻟ 
ﲔ ﻭ َﺁﺗﻰ ﺍﹾﻟﻤﺎ ﹶﻝ ﻋﻠﹶﻰ ﺣﺒ ِﻪ ﹶﺫﻭِﻱ ﺍﹾﻟ ﹸﻘ ﺮﺑﻰ ﻭﺍﹾﻟﻴﺘﺎﻣﻰ ﻭﺍﹾﻟ ﻤﺴﺎ ِﻛ 
ﺏ ﻭﺍﻟﻨِﺒﻴ 
ﻭﺍﹾﻟ ِﻜﺘﺎ ِ
ﻚ ﻫ ﻢ
ﺻ ﺪﻗﹸﻮﺍ ﻭﺃﹸﻭﹶﻟِﺌ 
ﻚ ﺍﱠﻟﺬِﻳ ﻦ 
ﺱ ﺃﹸﻭﹶﻟِﺌ 
ﲔ ﺍﹾﻟﺒ ﹾﺄ ِ
ﻀﺮﺍ ِﺀ ﻭ ِﺣ 
ﻭ َﺁﺗﻰ ﺍﻟ ﺰﻛﹶﺎ ﹶﺓ ﻭﺍﹾﻟﻤﻮﻓﹸﻮ ﹶﻥ ِﺑ ﻌ ﻬ ِﺪ ِﻫ ﻢ ِﺇﺫﹶﺍ ﻋﺎ ﻫﺪﻭﺍ ﻭﺍﻟﺼﺎِﺑﺮِﻳ ﻦ ﻓِﻲ ﺍﹾﻟﺒ ﹾﺄﺳﺎ ِﺀ ﻭﺍﻟ 
ﺼﻴ ِﺪ ﻭﹶﺃﻧﺘ ﻢ ; Maide 5/1:ﺍﹾﻟ ﻤﺘﻘﹸﻮ ﹶﻥ
ﺤﻠﱢﻲ ﺍﻟ 
ﺖ ﹶﻟ ﹸﻜ ﻢ ﺑﻬِﻴ ﻤﺔﹸ ﺍﹾﻟﹶﺄﻧﻌﺎ ِﻡ ِﺇﻟﱠﺎ ﻣﺎ ﻳﺘﻠﹶﻰ ﻋﹶﻠﻴ ﹸﻜ ﻢ ﹶﻏﻴ ﺮ ﻣ ِ
ﻳﺎ ﹶﺃﻳﻬﺎ ﺍﱠﻟﺬِﻳ ﻦ َﺁ ﻣﻨﻮﺍ ﹶﺃ ﻭﻓﹸﻮﺍ ﺑِﺎﹾﻟ ﻌﻘﹸﻮ ِﺩ ﺃﹸ ِﺣﻠﱠ 
ﺤﻜﹸﻢ ﻣﺎ ﻳﺮِﻳ ﺪ
 .ﺣ ﺮ ﻡ ِﺇﻥﱠ ﺍﻟﻠﱠ ﻪ ﻳ 
ﺕ Tahrim 66/8:
ﻳﺎ ﹶﺃﻳﻬﺎ ﺍﱠﻟﺬِﻳ ﻦ َﺁ ﻣﻨﻮﺍ ﺗﻮﺑﻮﺍ ِﺇﻟﹶﻰ ﺍﻟﻠﱠ ِﻪ ﺗ ﻮﺑ ﹰﺔ ﻧﺼﻮﺣﺎ ﻋﺴﻰ ﺭﺑ ﹸﻜ ﻢ ﹶﺃ ﹾﻥ ﻳ ﹶﻜ ﱢﻔ ﺮ ﻋﻨ ﹸﻜ ﻢ ﺳﻴﺌﹶﺎِﺗ ﹸﻜ ﻢ ﻭﻳ ﺪ ِﺧﹶﻠﻜﹸ ﻢ ﺟﻨﺎ ٍ
ﺴﻌﻰ ﺑﻴ ﻦ ﹶﺃﻳﺪِﻳ ِﻬ ﻢ ﻭِﺑﹶﺄﻳﻤﺎِﻧ ِﻬ ﻢ ﻳﻘﹸﻮﻟﹸﻮ ﹶﻥ ﺭﺑﻨﺎ ﹶﺃﺗ ِﻤ ﻢ ﹶﻟﻨﺎ
ﺨﺰِﻱ ﺍﻟﱠﻠ ﻪ ﺍﻟﻨِﺒ ﻲ ﻭﺍﱠﻟﺬِﻳ ﻦ َﺁ ﻣﻨﻮﺍ ﻣ ﻌﻪ ﻧﻮ ﺭ ﻫ ﻢ ﻳ 
ﺤِﺘﻬﺎ ﺍﹾﻟﹶﺄﻧﻬﺎ ﺭ ﻳ ﻮ ﻡ ﻟﹶﺎ ﻳ 
ﺠﺮِﻱ ِﻣ ﻦ ﺗ 
ﺗ 
ﻚ ﻋﻠﹶﻰ ﹸﻛﻞﱢ ﺷ ﻲ ٍﺀ ﹶﻗﺪِﻳ ﺮ
ﺴﻤﺎ ِﺀ ; Hac 22/31:ﻧﻮ ﺭﻧﺎ ﻭﺍ ﹾﻏ ِﻔ ﺮ ﹶﻟﻨﺎ ِﺇﻧ 
ﺸ ِﺮ ﻙ ﺑِﺎﻟﻠﱠ ِﻪ ﹶﻓ ﹶﻜﹶﺄﻧﻤﺎ ﺧ ﺮ ِﻣ ﻦ ﺍﻟ 
ﲔ ِﺑ ِﻪ ﻭ ﻣ ﻦ ﻳ 
ﺸ ِﺮ ِﻛ 
ﺣﻨﻔﹶﺎ َﺀ ِﻟﻠﱠ ِﻪ ﹶﻏﻴ ﺮ ﻣ 
ﺨ ﹶﻄﻔﹸﻪ ﺍﻟ ﱠﻄﻴ ﺮ ﹶﺃ ﻭ ﺗ ﻬﻮِﻱ ِﺑ ِﻪ ﺍﻟ ﺮﻳ ﺢ ﻓِﻲ ﻣﻜﹶﺎ ٍﻥ ﺳﺤِﻴ ٍﻖ
ﺠﻬﺎﹶﻟ ٍﺔ ﹸﺛﻢ; Nisa 4/17‐18: ﹶﻓﺘ 
ِﺇﻧﻤﺎ ﺍﻟﺘ ﻮﺑ ﹸﺔ ﻋﻠﹶﻰ ﺍﻟﻠﱠ ِﻪ ِﻟﱠﻠﺬِﻳ ﻦ ﻳ ﻌ ﻤﻠﹸﻮ ﹶﻥ ﺍﻟﺴﻮ َﺀ ِﺑ 
ﺕ ﺣﺘﻰ ِﺇﺫﹶﺍ
ﺴﻴﺌﹶﺎ ِ
ﺖ ﺍﻟﺘ ﻮﺑ ﹸﺔ ِﻟﻠﱠ ِﺬﻳ ﻦ ﻳ ﻌ ﻤﻠﹸﻮ ﹶﻥ ﺍﻟ 
ﺴ ِ
ﺏ ﺍﻟﱠﻠ ﻪ ﻋﹶﻠﻴ ِﻬ ﻢ ﻭﻛﹶﺎ ﹶﻥ ﺍﻟﱠﻠ ﻪ ﻋﻠِﻴﻤﺎ ﺣﻜِﻴﻤﺎ ) (١٧ﻭﹶﻟﻴ 
ﻚ ﻳﺘﻮ 
ﺐ ﹶﻓﺄﹸﻭﹶﻟِﺌ 
ﻳﺘﻮﺑﻮ ﹶﻥ ِﻣ ﻦ ﹶﻗﺮِﻳ ٍ
ﻚ ﹶﺃ ﻋﺘ ﺪﻧﺎ ﹶﻟ ﻬ ﻢ ﻋﺬﹶﺍﺑﺎ ﹶﺃﻟِﻴﻤﺎ )(١٨
ﺖ ﺍﹾﻟ َﺂ ﹶﻥ ﻭﻟﹶﺎ ﺍﱠﻟﺬِﻳ ﻦ ﻳﻤﻮﺗﻮ ﹶﻥ ﻭ ﻫ ﻢ ﹸﻛﻔﱠﺎ ﺭ ﺃﹸﻭﹶﻟِﺌ 
ﺕ ﻗﹶﺎ ﹶﻝ ِﺇﻧﻲ ﺗﺒ 
ﻀ ﺮ ﹶﺃ ﺣ ﺪﻫﻢ ﺍﹾﻟ ﻤ ﻮ 
 .ﺣ 
ﻜ ﻢ Nûr 24/33:
ﺖ ﹶﺃﻳﻤﺎﻧ ﹸ
ﺏ ِﻣﻤﺎ ﻣﹶﻠ ﹶﻜ 
ﻀِﻠ ِﻪ ﻭﺍﱠﻟﺬِﻳ ﻦ ﻳﺒﺘﻐﻮ ﹶﻥ ﺍﹾﻟ ِﻜﺘﺎ 
ﺠﺪﻭ ﹶﻥ ِﻧﻜﹶﺎ ﺣﺎ ﺣﺘﻰ ﻳ ﻐِﻨﻴﻬﻢ ﺍﻟﱠﻠ ﻪ ِﻣ ﻦ ﹶﻓ 
ﻒ ﺍﱠﻟﺬِﻳ ﻦ ﻟﹶﺎ ﻳ ِ
ﺴﺘ ﻌ ِﻔ ِ
ﻭﹾﻟﻴ 
ﺼﻨﺎ ِﻟﺘﺒﺘﻐﻮﺍ
ﺤ
ﹶﻓﻜﹶﺎِﺗﺒﻮ ﻫ ﻢ ِﺇ ﹾﻥ ﻋِﻠ ﻤﺘ ﻢ ﻓِﻴ ِﻬ ﻢ ﺧﻴﺮﺍ ﻭ َﺁﺗﻮ ﻫ ﻢ ِﻣ ﻦ ﻣﺎ ِﻝ ﺍﻟﻠﱠ ِﻪ ﺍﱠﻟﺬِﻱ َﺁﺗﺎ ﹸﻛ ﻢ ﻭﻟﹶﺎ ﺗ ﹾﻜ ِﺮﻫﻮﺍ ﹶﻓﺘﻴﺎِﺗ ﹸﻜ ﻢ ﻋﻠﹶﻰ ﺍﹾﻟِﺒﻐﺎ ِﺀ ِﺇ ﹾﻥ ﹶﺃ ﺭ ﺩ ﹶﻥ ﺗ 
ﺤﻴﺎ ِﺓ ﺍﻟ ﺪﻧﻴﺎ ﻭ ﻣ ﻦ ﻳ ﹾﻜ ِﺮﻫﻦ ﹶﻓِﺈﻥﱠ ﺍﻟﻠﱠ ﻪ ِﻣ ﻦ ﺑ ﻌ ِﺪ ِﺇ ﹾﻛﺮﺍ ِﻫ ِﻬ ﻦ ﹶﻏﻔﹸﻮ ﺭ ﺭﺣِﻴ ﻢ
ﺽ ﺍﹾﻟ 
ﻭﺍﹾﻟ ﹶﻘﻮﺍ ِﻋﺪِ ﻣ ﻦ ﺍﻟﻨﺴﺎ ِﺀ ﺍﻟﻠﱠﺎﺗِﻲ ﻟﹶﺎ ﻳ ﺮﺟﻮ ﹶﻥ  ; Nûr 24/60:ﻋ ﺮ 
ﺴﺘ ﻌ ِﻔ ﹾﻔ ﻦ ﺧﻴ ﺮ ﹶﻟ ﻬﻦ ﻭﺍﻟﻠﱠﻪ ﺳﻤِﻴ ﻊ ﻋﻠِﻴ ﻢ
ﺕ ِﺑﺰِﻳﻨ ٍﺔ ﻭﹶﺃ ﹾﻥ ﻳ 
ﻀ ﻌ ﻦ ِﺛﻴﺎﺑ ﻬﻦ ﹶﻏﻴ ﺮ ﻣﺘﺒ ﺮﺟﺎ ٍ
ﺡ ﹶﺃ ﹾﻥ ﻳ 
ﺲ ﻋﹶﻠﻴ ِﻬ ﻦ ﺟﻨﺎ 
ِ; Nisa 4/24:ﻧﻜﹶﺎﺣﺎ ﹶﻓﹶﻠﻴ 
ﲔ ﹶﻏﻴ ﺮ
ﺼِﻨ 
ﺤِ
ﺏ ﺍﻟﻠﱠ ِﻪ ﻋﹶﻠﻴ ﹸﻜ ﻢ ﻭﺃﹸ ِﺣﻞﱠ ﹶﻟ ﹸﻜ ﻢ ﻣﺎ ﻭﺭﺍ َﺀ ﹶﺫِﻟﻜﹸ ﻢ ﹶﺃ ﹾﻥ ﺗﺒﺘﻐﻮﺍ ِﺑﹶﺄ ﻣﻮﺍِﻟ ﹸﻜ ﻢ ﻣ 
ﺖ ﹶﺃﻳﻤﺎﻧ ﹸﻜ ﻢ ِﻛﺘﺎ 
ﺼﻨﺎﺕِ ﻣ ﻦ ﺍﻟﻨﺴﺎ ِﺀ ِﺇﻟﱠﺎ ﻣﺎ ﻣﹶﻠ ﹶﻜ 
ﺤ
ﻭﺍﹾﻟ ﻤ 
ﻀ ِﺔ ِﺇﻥﱠ ﺍﻟﻠﱠ ﻪ ﻛﹶﺎ ﹶﻥ
ﺿﻴﺘ ﻢ ِﺑ ِﻪ ِﻣ ﻦ ﺑ ﻌ ِﺪ ﺍﹾﻟ ﹶﻔﺮِﻳ 
ﺡ ﻋﹶﻠﻴ ﹸﻜ ﻢ ﻓِﻴﻤﺎ ﺗﺮﺍ 
ﻀ ﹰﺔ ﻭﻟﹶﺎ ﺟﻨﺎ 
ﲔ ﹶﻓﻤﺎ ﺍ ﺳﺘ ﻤﺘ ﻌﺘ ﻢ ِﺑ ِﻪ ِﻣﻨ ﻬﻦ ﹶﻓ َﺂﺗﻮ ﻫ ﻦ ﹸﺃﺟﻮ ﺭ ﻫﻦ ﹶﻓﺮِﻳ 
ﺤ 
ﻣﺴﺎِﻓ ِ
ﲔ  ; Enbiya 21/91:ﻋﻠِﻴﻤﺎ ﺣﻜِﻴﻤﺎ
ﺨﻨﺎ ﻓِﻴﻬﺎ ِﻣ ﻦ ﺭﻭ ِﺣﻨﺎ ﻭ ﺟ ﻌ ﹾﻠﻨﺎﻫﺎ ﻭﺍﺑﻨﻬﺎ َﺁﻳ ﹰﺔ ِﻟ ﹾﻠﻌﺎﹶﻟ ِﻤ 
ﺖ ﹶﻓ ﺮ ﺟﻬﺎ ﹶﻓﻨ ﹶﻔ 
ﺼﻨ 
.ﻭﺍﱠﻟﺘِﻲ ﹶﺃ ﺣ 
ﻥ Bakara 2/112:
ﺤ ﺰﻧﻮ ﹶ
ﻑ ﻋﹶﻠﻴ ِﻬ ﻢ ﻭﻟﹶﺎ ﻫ ﻢ ﻳ 
ﺴ ﻦ ﹶﻓﹶﻠﻪ ﹶﺃ ﺟﺮﻩِ ﻋﻨ ﺪ ﺭﺑ ِﻪ ﻭﻟﹶﺎ ﺧ ﻮ 
ﺤِ
; Kasasﺑﻠﹶﻰ ﻣ ﻦ ﹶﺃ ﺳﹶﻠ ﻢ ﻭ ﺟ ﻬﻪِ ﻟﻠﱠ ِﻪ ﻭﻫ ﻮ ﻣ 
ﻚ ﻭﻟﹶﺎ ﺗﺒ ِﻎ ﺍﹾﻟ ﹶﻔﺴﺎ ﺩ ﻓِﻲ ﺍﹾﻟﹶﺄ ﺭ ِ
ﺴ ﻦ ﺍﻟﱠﻠ ﻪ ِﺇﹶﻟﻴ 
ﺴ ﻦ ﹶﻛﻤﺎ ﹶﺃ ﺣ 
ﻚ ِﻣ ﻦ ﺍﻟ ﺪﻧﻴﺎ ﻭﹶﺃ ﺣ ِ
ﺲ ﻧﺼِﻴﺒ 
ﻭﺍﺑﺘ ِﻎ ﻓِﻴﻤﺎ َﺁﺗﺎ ﻙ ﺍﻟﱠﻠ ﻪ ﺍﻟﺪﺍ ﺭ ﺍﹾﻟ َﺂ ِﺧ ﺮ ﹶﺓ ﻭﻟﹶﺎ ﺗﻨ 
ﺽ 28/77:
ﺴﺪِﻳ ﻦ
ﺤﺐ ﺍﹾﻟ ﻤ ﹾﻔ ِ
ﲔ ِ; Nahl 16/9:ﺇﻥﱠ ﺍﻟﻠﱠ ﻪ ﻟﹶﺎ ﻳ ِ
ﺴﺒِﻴ ِﻞ ﻭ ِﻣﻨﻬﺎ ﺟﺎِﺋ ﺮ ﻭﹶﻟ ﻮ ﺷﺎ َﺀ ﹶﻟ ﻬﺪﺍ ﹸﻛ ﻢ ﹶﺃ ﺟ ﻤ ِﻌ 
ﺼﺪ ﺍﻟ 
 .ﻭ ﻋﻠﹶﻰ ﺍﻟﻠﱠ ِﻪ ﹶﻗ 
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ﻒ ﻋﻨ ﻬ ﻢ ﻭﺍ ﺳﺘ ﻐ ِﻔ ﺮ
ﻚ ﻓﹶﺎ ﻋ 
ﺐ ﻟﹶﺎﻧ ﹶﻔﻀﻮﺍ ِﻣ ﻦ ﺣ ﻮِﻟ 
ﻆ ﺍﹾﻟ ﹶﻘ ﹾﻠ ِ
ﺖ ﹶﻓﻈﺎ ﹶﻏﻠِﻴ ﹶ
ﺖ ﹶﻟ ﻬ ﻢ ﻭﹶﻟ ﻮ ﻛﹸﻨ 
ﹶﻓِﺒﻤﺎ ﺭ ﺣ ﻤ ٍﺔ ِﻣ ﻦ ﺍﻟﻠﱠ ِﻪ ِﻟﻨ 
ﲔ
ﺤﺐ ﺍﹾﻟﻤﺘ ﻮ ﱢﻛِﻠ 
ﺖ ﹶﻓﺘ ﻮﻛﱠ ﹾﻞ ﻋﻠﹶﻰ ﺍﻟﻠﱠ ِﻪ ِﺇﻥﱠ ﺍﻟﻠﱠ ﻪ ﻳ ِ
ﻭ ِﻋﺒﺎ ﺩ ﺍﻟ ﺮ ﺣ ﻤ ِﻦ ﺍﱠﻟﺬِﻳ ﻦ ; Furkan 25/63:ﹶﻟ ﻬ ﻢ ﻭﺷﺎ ِﻭ ﺭ ﻫ ﻢ ﻓِﻲ ﺍﹾﻟﹶﺄ ﻣ ِﺮ ﹶﻓِﺈﺫﹶﺍ ﻋ ﺰ ﻣ 
ﺽ ﻫ ﻮﻧﺎ ﻭِﺇﺫﹶﺍ ﺧﺎ ﹶﻃﺒﻬﻢ ﺍﹾﻟﺠﺎ ِﻫﻠﹸﻮ ﹶﻥ ﻗﹶﺎﻟﹸﻮﺍ ﺳﻠﹶﺎﻣﺎ
.ﻳ ﻤﺸﻮ ﹶﻥ ﻋﻠﹶﻰ ﺍﹾﻟﹶﺄ ﺭ ِ
ﲔ ﻭﺍﹾﻟﺠﺎ ِﺭ ﺫِﻱ ﺍﹾﻟ ﹸﻘ ﺮﺑﻰ Nisa 4/36:
ﺸ ِﺮﻛﹸﻮﺍ ِﺑ ِﻪ ﺷﻴﺌﹰﺎ ﻭﺑِﺎﹾﻟﻮﺍِﻟ ﺪﻳ ِﻦ ِﺇ ﺣﺴﺎﻧﺎ ﻭِﺑﺬِﻱ ﺍﹾﻟ ﹸﻘ ﺮﺑﻰ ﻭﺍﹾﻟﻴﺘﺎﻣﻰ ﻭﺍﹾﻟ ﻤﺴﺎ ِﻛ ِ
ﻭﺍ ﻋﺒﺪﻭﺍ ﺍﻟﻠﱠ ﻪ ﻭﻟﹶﺎ ﺗ 
ﺨﺘﺎﻟﹰﺎ ﹶﻓﺨﻮﺭﺍ
ﺤﺐ ﻣ ﻦ ﻛﹶﺎ ﹶﻥ ﻣ 
ﺖ ﹶﺃﻳﻤﺎﻧ ﹸﻜ ﻢ ِﺇﻥﱠ ﺍﻟﻠﱠ ﻪ ﻟﹶﺎ ﻳ ِ
ﺴﺒِﻴ ِﻞ ﻭﻣﺎ ﻣﹶﻠ ﹶﻜ 
ﺐ ﻭﺍﺑ ِﻦ ﺍﻟ 
ﺠﻨ ِ
ﺐ ﺑِﺎﹾﻟ 
ﺐ ﻭﺍﻟﺼﺎ ِﺣ ِ
; En’amﻭﺍﹾﻟﺠﺎ ِﺭ ﺍﹾﻟﺠﻨِ 
ﺐ ﻓِﻴ ِﻪ ﺍﱠﻟﺬِﻳ 
ﺠ ﻤ ﻌﻨﻜﹸ ﻢ ِﺇﻟﹶﻰ ﻳ ﻮ ِﻡ ﺍﹾﻟ ِﻘﻴﺎ ﻣ ِﺔ ﻟﹶﺎ ﺭﻳ 
ﺴ ِﻪ ﺍﻟ ﺮ ﺣ ﻤ ﹶﺔ ﹶﻟﻴ 
ﺐ ﻋﻠﹶﻰ ﻧ ﹾﻔ ِ
ﺽ ﹸﻗ ﹾﻞ ِﻟﻠﱠ ِﻪ ﹶﻛﺘ 
ﺕ ﻭﺍﹾﻟﹶﺄ ﺭ ِ
ﺴﻤﺎﻭﺍ ِ
ﹸﻗ ﹾﻞ ِﻟ ﻤ ﻦ ﻣﺎ ﻓِﻲ ﺍﻟ 
ﻦ 6/12:
ﺴﻬ ﻢ ﹶﻓ ﻬ ﻢ ﻟﹶﺎ ﻳ ﺆ ِﻣﻨﻮ ﹶﻥ
ﺴﺮﻭﺍ ﹶﺃﻧﻔﹸ 
ﺴﻜﹸﻨﻮﺍ ِﺇﹶﻟﻴﻬﺎ ﻭ ﺟ ﻌ ﹶﻞ ﺑﻴﻨ ﹸﻜ ﻢ  ; Rûm 30/21:ﺧ ِ
ﺴﻜﹸ ﻢ ﹶﺃ ﺯﻭﺍﺟﺎ ِﻟﺘ 
ﻭ ِﻣ ﻦ َﺁﻳﺎِﺗ ِﻪ ﹶﺃ ﹾﻥ ﺧﹶﻠ ﻖ ﹶﻟ ﹸﻜ ﻢ ِﻣ ﻦ ﹶﺃﻧﻔﹸ ِ
ﺕ ِﻟ ﹶﻘ ﻮ ٍﻡ ﻳﺘ ﹶﻔ ﱠﻜﺮﻭ ﹶﻥ
ﻚ ﹶﻟ َﺂﻳﺎ ٍ
ﺻﻮﺍ  ; Beled 90/17:ﻣ ﻮ ﺩ ﹰﺓ ﻭ ﺭ ﺣ ﻤ ﹰﺔ ِﺇﻥﱠ ﻓِﻲ ﹶﺫِﻟ 
ﺼﺒ ِﺮ ﻭﺗﻮﺍ 
ﺻﻮﺍ ﺑِﺎﻟ 
ﹸﺛﻢ ﻛﹶﺎ ﹶﻥ ِﻣ ﻦ ﺍﱠﻟﺬِﻳ ﻦ َﺁ ﻣﻨﻮﺍ ﻭﺗﻮﺍ 
.ﺑِﺎﹾﻟ ﻤ ﺮ ﺣ ﻤ ِﺔ
ﻝ ِﺇﻥﱠ ﺍﻟﻠﱠ ﻪ ِﻧ ِﻌﻤﺎ ﻳ ِﻌﻈﹸﻜﹸ ﻢ ِﺑ ِﻪ Nisa 4/58:
ﺤﻜﹸﻤﻮﺍ ﺑِﺎﹾﻟ ﻌ ﺪ ِ
ﺱ ﹶﺃ ﹾﻥ ﺗ 
ﺕ ِﺇﻟﹶﻰ ﹶﺃ ﻫِﻠﻬﺎ ﻭِﺇﺫﹶﺍ ﺣ ﹶﻜ ﻤﺘ ﻢ ﺑﻴ ﻦ ﺍﻟﻨﺎ ِ
ِﺇﻥﱠ ﺍﻟﻠﱠ ﻪ ﻳ ﹾﺄﻣﺮﻛﹸ ﻢ ﹶﺃ ﹾﻥ ﺗ ﺆﺩﻭﺍ ﺍﹾﻟﹶﺄﻣﺎﻧﺎ ِ
ﺼﲑﺍ
ﻭﺍﱠﻟﺬِﻳ ﻦ ﻫ ﻢ ; Mearic 70/32:ﻭﺍﱠﻟﺬِﻳ ﻦ ﻫ ﻢ ِﻟﹶﺄﻣﺎﻧﺎِﺗ ِﻬ ﻢ ﻭ ﻋ ﻬ ِﺪ ِﻫ ﻢ ﺭﺍﻋﻮ ﹶﻥ ِ; Mü’minun 23/8:ﺇﻥﱠ ﺍﻟﻠﱠ ﻪ ﻛﹶﺎ ﹶﻥ ﺳﻤِﻴﻌﺎ ﺑ ِ
ِ.ﻟﹶﺄﻣﺎﻧﺎِﺗ ِﻬ ﻢ ﻭ ﻋ ﻬ ِﺪ ِﻫ ﻢ ﺭﺍﻋﻮ ﹶﻥ
ﺳﻠﹶﺎﻣﺎ Furkan 25/63:
ﺽ ﻫ ﻮﻧﺎ ﻭِﺇﺫﹶﺍ ﺧﺎ ﹶﻃﺒﻬﻢ ﺍﹾﻟﺠﺎ ِﻫﻠﹸﻮ ﹶﻥ ﻗﹶﺎﻟﹸﻮﺍ 
ﻭﻟﹶﺎ  ; İsra 17/37:ﻭ ِﻋﺒﺎ ﺩ ﺍﻟ ﺮ ﺣ ﻤ ِﻦ ﺍﱠﻟﺬِﻳ ﻦ ﻳ ﻤﺸﻮ ﹶﻥ ﻋﻠﹶﻰ ﺍﹾﻟﹶﺄ ﺭ ِ
ﺠﺒﺎ ﹶﻝ ﻃﹸﻮﻟﹰﺎ
ﺽ ﻭﹶﻟ ﻦ ﺗﺒﻠﹸ ﹶﻎ ﺍﹾﻟ ِ
ﻕ ﺍﹾﻟﹶﺄ ﺭ 
ﺨ ِﺮ 
ﻚ ﹶﻟ ﻦ ﺗ 
ﺽ ﻣ ﺮﺣﺎ ِﺇﻧ 
ﺶ ﻓِﻲ ﺍﹾﻟﹶﺄ ﺭ ِ
ﺱ ﻭﻟﹶﺎ ; Lokman 31/18‐19:ﺗ ﻤ ِ
ﺼ ﻌ ﺮ ﺧ ﺪ ﻙ ﻟِﻠﻨﺎ ِ
ﻭﻟﹶﺎ ﺗ 
ﺕ
ﺻﻮﺍ ِ
ﻚ ِﺇﻥﱠ ﹶﺃﻧ ﹶﻜ ﺮ ﺍﹾﻟﹶﺄ 
ﺻ ﻮِﺗ 
ﺾ ِﻣ ﻦ 
ﻀ 
ﻚ ﻭﺍ ﹾﻏ 
ﺸِﻴ 
ﺼ ﺪ ﻓِﻲ ﻣ 
ﺨﺘﺎ ٍﻝ ﹶﻓﺨﻮ ٍﺭ ) (١٨ﻭﺍ ﹾﻗ ِ
ﺤﺐ ﹸﻛ ﱠﻞ ﻣ 
ﺽ ﻣ ﺮﺣﺎ ِﺇﻥﱠ ﺍﻟﻠﱠ ﻪ ﻟﹶﺎ ﻳ ِ
ﺶ ﻓِﻲ ﺍﹾﻟﹶﺄ ﺭ ِ
ﺗ ﻤ ِ
ﺤ ِﻤ ِﲑ )(١٩
ﺼ ﻮﺕ ﺍﹾﻟ 
.ﹶﻟ 
ﺼ ﺪ ﻓِﻲ Hucurat 49/10:
ﺨﺘﺎ ٍﻝ ﹶﻓﺨﻮ ٍﺭ ) (١٨ﻭﺍ ﹾﻗ ِ
ﺤﺐ ﹸﻛ ﱠﻞ ﻣ 
ﺽ ﻣ ﺮﺣﺎ ِﺇﻥﱠ ﺍﻟﻠﱠ ﻪ ﻟﹶﺎ ﻳ ِ
ﺶ ﻓِﻲ ﺍﹾﻟﹶﺄ ﺭ ِ
ﺱ ﻭﻟﹶﺎ ﺗ ﻤ ِ
ﺼ ﻌ ﺮ ﺧ ﺪ ﻙ ﻟِﻠﻨﺎ ِ
ﻭﻟﹶﺎ ﺗ 
ﺤ ِﻤ ِﲑ )(١٩
ﺼ ﻮﺕ ﺍﹾﻟ 
ﺕ ﹶﻟ 
ﺻﻮﺍ ِ
ﻚ ِﺇﻥﱠ ﹶﺃﻧ ﹶﻜ ﺮ ﺍﹾﻟﹶﺄ 
ﺻ ﻮِﺗ 
ﺾ ِﻣ ﻦ 
ﻀ 
ﻚ ﻭﺍ ﹾﻏ 
ﺸِﻴ 
ﺱ ِﺇﻧﺎ ﺧﹶﻠ ﹾﻘﻨﺎ ﹸﻛ ﻢ ِﻣ ﻦ  ; Hucurat 49/13:ﻣ 
ﻳﺎ ﹶﺃﻳﻬﺎ ﺍﻟﻨﺎ 
 ; Ali İmran 3/103:ﹶﺫ ﹶﻛ ٍﺮ ﻭﹸﺃﻧﺜﹶﻰ ﻭ ﺟ ﻌ ﹾﻠﻨﺎ ﹸﻛ ﻢ ﺷﻌﻮﺑﺎ ﻭﹶﻗﺒﺎِﺋ ﹶﻞ ِﻟﺘﻌﺎ ﺭﻓﹸﻮﺍ ِﺇﻥﱠ ﹶﺃ ﹾﻛ ﺮ ﻣﻜﹸ ﻢ ِﻋﻨ ﺪ ﺍﻟﻠﱠ ِﻪ ﹶﺃﺗﻘﹶﺎ ﹸﻛ ﻢ ِﺇﻥﱠ ﺍﻟﻠﱠ ﻪ ﻋﻠِﻴ ﻢ ﺧِﺒ ﲑ
ﺤﺘ ﻢ ِﺑِﻨ ﻌ ﻤِﺘ ِﻪ ِﺇ ﺧﻮﺍﻧﺎ
ﺻﺒ 
ﻒ ﺑﻴ ﻦ ﹸﻗﹸﻠﻮِﺑ ﹸﻜ ﻢ ﹶﻓﹶﺄ 
ﺤﺒ ِﻞ ﺍﻟﻠﱠ ِﻪ ﺟﻤِﻴﻌﺎ ﻭﻟﹶﺎ ﺗ ﹶﻔ ﺮﻗﹸﻮﺍ ﻭﺍ ﹾﺫ ﹸﻛﺮﻭﺍ ِﻧ ﻌ ﻤ ﹶﺔ ﺍﻟﻠﱠ ِﻪ ﻋﹶﻠﻴ ﹸﻜ ﻢ ِﺇ ﹾﺫ ﹸﻛﻨﺘ ﻢ ﹶﺃ ﻋﺪﺍ ًﺀ ﹶﻓﹶﺄﻟﱠ 
ﺼﻤﻮﺍ ِﺑ 
ﻭﺍ ﻋﺘ ِ
ﻚ ﻳﺒﻴ ﻦ ﺍﻟﱠﻠ ﻪ ﹶﻟ ﹸﻜ ﻢ َﺁﻳﺎِﺗ ِﻪ ﹶﻟ ﻌﻠﱠﻜﹸ ﻢ ﺗ ﻬﺘﺪﻭ ﹶﻥ
 .ﻭ ﹸﻛﻨﺘ ﻢ ﻋﻠﹶﻰ ﺷﻔﹶﺎ ﺣ ﹾﻔ ﺮ ٍﺓ ِﻣ ﻦ ﺍﻟﻨﺎ ِﺭ ﹶﻓﹶﺄﻧ ﹶﻘ ﹶﺬﻛﹸ ﻢ ِﻣﻨﻬﺎ ﹶﻛ ﹶﺬِﻟ 
ﺐ Asr 103/3:
ﺼ 
ﺻﻮﺍ ﺑِﺎﻟ 
ﺤ ﻖ ﻭﺗﻮﺍ 
ﺻﻮﺍ ﺑِﺎﹾﻟ 
ﺕ ﻭﺗ ﻮﺍ 
ﺲ ﺍﹾﻟِﺒ ﺮ ﹶﺃ ﹾﻥ ﺗ ﻮﻟﱡﻮﺍ ِ; Bakara 2/177:ﺇﻟﱠﺎ ﺍﱠﻟﺬِﻳ ﻦ َﺁ ﻣﻨﻮﺍ ﻭ ﻋ ِﻤﻠﹸﻮﺍ ﺍﻟﺼﺎِﻟﺤﺎ ِ
ﹶﻟﻴ 
ﲔ ﻭ َﺁﺗﻰ ﺍﹾﻟﻤﺎ ﹶﻝ ﻋﻠﹶﻰ ﺣﺒ ِﻪ
ﺏ ﻭﺍﻟﻨِﺒﻴ 
ﺏ ﻭﹶﻟ ِﻜ ﻦ ﺍﹾﻟِﺒ ﺮ ﻣ ﻦ َﺁ ﻣ ﻦ ﺑِﺎﻟﻠﱠ ِﻪ ﻭﺍﹾﻟﻴ ﻮ ِﻡ ﺍﹾﻟ َﺂ ِﺧ ِﺮ ﻭﺍﹾﻟ ﻤﻠﹶﺎِﺋ ﹶﻜ ِﺔ ﻭﺍﹾﻟ ِﻜﺘﺎ ِ
ﻕ ﻭﺍﹾﻟ ﻤ ﻐ ِﺮ ِ
ﺸ ِﺮ ِ
ﻭﺟﻮ ﻫ ﹸﻜ ﻢ ِﻗﺒ ﹶﻞ ﺍﹾﻟ ﻤ 
ﺼﻠﹶﺎ ﹶﺓ ﻭ َﺁﺗﻰ ﺍﻟ ﺰﻛﹶﺎ ﹶﺓ ﻭﺍﹾﻟﻤﻮﻓﹸﻮ ﹶﻥ ِﺑ ﻌ ﻬ ِﺪ ِﻫ ﻢ ِﺇﺫﹶﺍ ﻋﺎ ﻫﺪﻭﺍ
ﺏ ﻭﹶﺃﻗﹶﺎ ﻡ ﺍﻟ 
ﲔ ﻭﻓِﻲ ﺍﻟ ﺮﻗﹶﺎ ِ
ﺴﺒِﻴ ِﻞ ﻭﺍﻟﺴﺎِﺋِﻠ 
ﲔ ﻭﺍﺑ ﻦ ﺍﻟ 
ﹶﺫﻭِﻱ ﺍﹾﻟ ﹸﻘ ﺮﺑﻰ ﻭﺍﹾﻟﻴﺘﺎﻣﻰ ﻭﺍﹾﻟ ﻤﺴﺎ ِﻛ 
ﻚ ﻫ ﻢ ﺍﹾﻟ ﻤﺘﻘﹸﻮ ﹶﻥ
ﺻ ﺪﻗﹸﻮﺍ ﻭﺃﹸﻭﹶﻟِﺌ 
ﻚ ﺍﱠﻟﺬِﻳ ﻦ 
ﺱ ﺃﹸﻭﹶﻟِﺌ 
ﲔ ﺍﹾﻟﺒ ﹾﺄ ِ
ﻀﺮﺍ ِﺀ ﻭ ِﺣ 
ﹸﺛﻢ ﻛﹶﺎ ﹶﻥ ِﻣ ﻦ ﺍﱠﻟﺬِﻳ ﻦ ; Beled 90/17:ﻭﺍﻟﺼﺎِﺑﺮِﻳ ﻦ ﻓِﻲ ﺍﹾﻟﺒ ﹾﺄﺳﺎ ِﺀ ﻭﺍﻟ 
ﺻﻮﺍ ﺑِﺎﹾﻟ ﻤ ﺮ ﺣ ﻤ ِﺔ
ﺼﺒ ِﺮ ﻭﺗﻮﺍ 
ﺻﻮﺍ ﺑِﺎﻟ 
ﺻِﺒ ﺮ َ ; Lokman 31/17:ﺁ ﻣﻨﻮﺍ ﻭﺗﻮﺍ 
ﻑ ﻭﺍﻧ ﻪ ﻋ ِﻦ ﺍﹾﻟﻤﻨ ﹶﻜ ِﺮ ﻭﺍ 
ﺼﻠﹶﺎ ﹶﺓ ﻭﹾﺃ ﻣ ﺮ ﺑِﺎﹾﻟ ﻤ ﻌﺮﻭ ِ
ﻳﺎ ﺑﻨﻲ ﹶﺃِﻗ ِﻢ ﺍﻟ 
ﻚ ِﻣ ﻦ ﻋ ﺰ ِﻡ ﺍﹾﻟﹸﺄﻣﻮ ِﺭ
ﻚ ِﺇﻥﱠ ﹶﺫِﻟ 
ﺼﻠﹶﺎ ِﺓ ِﺇﻥﱠ ﺍﻟﻠﱠ ﻪ ﻣ ﻊ ﺍﻟﺼﺎِﺑﺮِﻳ ﻦ  ; Bakara 2/153:ﻋﻠﹶﻰ ﻣﺎ ﹶﺃﺻﺎﺑ 
ﺼﺒ ِﺮ ﻭﺍﻟ 
.ﻳﺎ ﹶﺃﻳﻬﺎ ﺍﱠﻟﺬِﻳ ﻦ َﺁ ﻣﻨﻮﺍ ﺍ ﺳﺘﻌِﻴﻨﻮﺍ ﺑِﺎﻟ 
ﻞ ﻭﻟﹶﺎ ﺗﺒ ﱢﺬ ﺭ ﺗﺒﺬِﻳﺮﺍ İsra 17/26
ﺴﺒِﻴ ِ
ﲔ ﻭﺍﺑ ﻦ ﺍﻟ 
ﺴ ِﻜ 
ﺕ ﺫﹶﺍ ﺍﹾﻟ ﹸﻘ ﺮﺑﻰ ﺣﻘﱠﻪ ﻭﺍﹾﻟ ِﻤ 
ﻕ ِﻟ ﻤ ﻦ ﻳﺸﺎ ُﺀ  ; Sebe 34/39ﻭ َﺁ ِ
ﹸﻗ ﹾﻞ ِﺇﻥﱠ ﺭﺑﻲ ﻳﺒﺴﻂﹸ ﺍﻟ ﺮ ﺯ 
ﲔ
ﺨِﻠﻔﹸﻪ ﻭﻫ ﻮ ﺧﻴﺮ ﺍﻟﺮﺍ ِﺯِﻗ 
ﻣ ﻦ ﺫﹶﺍ ﺍﱠﻟﺬِﻱ ﻳ ﹾﻘ ِﺮﺽ ﺍﻟﻠﱠ ﻪ ﹶﻗ ﺮﺿﺎ ِ ; Bakara 2/245:ﻣ ﻦ ِﻋﺒﺎ ِﺩ ِﻩ ﻭﻳ ﹾﻘ ِﺪﺭ ﹶﻟﻪ ﻭﻣﺎ ﹶﺃﻧ ﹶﻔ ﹾﻘﺘ ﻢ ِﻣ ﻦ ﺷ ﻲ ٍﺀ ﹶﻓﻬ ﻮ ﻳ 
ﺿﻌﺎﻓﹰﺎ ﹶﻛِﺜ ﲑ ﹰﺓ ﻭﺍﻟﻠﱠﻪ ﻳ ﹾﻘِﺒﺾ ﻭﻳﺒﺴﻂﹸ ﻭِﺇﹶﻟﻴ ِﻪ ﺗ ﺮ ﺟﻌﻮ ﹶﻥ
ﺴﻨﺎ ﹶﻓﻴﻀﺎ ِﻋ ﹶﻔﻪ ﹶﻟﻪ ﹶﺃ 
ﺕ  ; Bakara 2/ 267:ﺣ 
ﻳﺎ ﹶﺃﻳﻬﺎ ﺍﱠﻟﺬِﻳ ﻦ َﺁ ﻣﻨﻮﺍ ﹶﺃﻧ ِﻔﻘﹸﻮﺍ ِﻣ ﻦ ﹶﻃﻴﺒﺎ ِ
ﺴﺘ ﻢ ِﺑ َﺂ ِﺧﺬِﻳ ِﻪ ِﺇﻟﱠﺎ ﹶﺃ ﹾﻥ ﺗ ﻐ ِﻤﻀﻮﺍ ﻓِﻴ ِﻪ ﻭﺍ ﻋﹶﻠﻤﻮﺍ ﹶﺃﻥﱠ ﺍﻟﻠﱠ ﻪ
ﺚ ِﻣﻨﻪ ﺗﻨ ِﻔﻘﹸﻮ ﹶﻥ ﻭﹶﻟ 
ﺨﺒِﻴ ﹶ
ﺽ ﻭﻟﹶﺎ ﺗﻴ ﻤﻤﻮﺍ ﺍﹾﻟ 
ﺴﺒﺘ ﻢ ﻭ ِﻣﻤﺎ ﹶﺃ ﺧ ﺮ ﺟﻨﺎ ﹶﻟ ﹸﻜ ﻢ ِﻣ ﻦ ﺍﹾﻟﹶﺄ ﺭ ِ
ﻣﺎ ﹶﻛ 
ﺻﺪﻭ ِﺭ ِﻫ ﻢ ﺣﺎ ﺟ ﹰﺔ ِﻣﻤﺎ  ; Haşr 59/9:ﹶﻏِﻨﻲ ﺣﻤِﻴ ﺪ
ﺠﺪﻭ ﹶﻥ ﻓِﻲ 
ﺤﺒﻮ ﹶﻥ ﻣ ﻦ ﻫﺎ ﺟ ﺮ ِﺇﹶﻟﻴ ِﻬ ﻢ ﻭﻟﹶﺎ ﻳ ِ
ﻭﺍﱠﻟﺬِﻳ ﻦ ﺗﺒ ﻮﺀُﻭﺍ ﺍﻟﺪﺍ ﺭ ﻭﺍﹾﻟِﺈﳝﺎ ﹶﻥ ِﻣ ﻦ ﹶﻗﺒِﻠ ِﻬ ﻢ ﻳ ِ
Ali İmran 3/159:
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ret58, zühd59, yardımlaşma60, şura61, dayanışma62, şahitlik63, isar ve diğergamlık64,
adalet65, istikamet66, ölçü ve tartıya riâyet67 gibi bir çok güzel ahlâk esaslarını teşvik
ve emr eder.

ﻚ ﻫ ﻢ ﺍﹾﻟ ﻤ ﹾﻔِﻠﺤﻮ ﹶﻥ
ﺴ ِﻪ ﹶﻓﺄﹸﻭﹶﻟِﺌ 
ﻕ ﺷﺢ ﻧ ﹾﻔ ِ
ﺻ ﹲﺔ ﻭ ﻣ ﻦ ﻳﻮ 
ﺴ ِﻬ ﻢ ﻭﹶﻟ ﻮ ﻛﹶﺎ ﹶﻥ ِﺑ ِﻬ ﻢ ﺧﺼﺎ 
ﻭﻳ ﹾﻄ ِﻌﻤﻮ ﹶﻥ ; İnsan 76/8:ﺃﹸﻭﺗﻮﺍ ﻭﻳ ﺆِﺛﺮﻭ ﹶﻥ ﻋﻠﹶﻰ ﹶﺃﻧﻔﹸ ِ
ﺴﻜِﻴﻨﺎ ﻭﻳﺘِﻴﻤﺎ ﻭﹶﺃ ِﺳﲑﺍ
.ﺍﻟ ﱠﻄﻌﺎ ﻡ ﻋﻠﹶﻰ ﺣﺒ ِﻪ ِﻣ 
ﺣﻤِﻴ ﺪ Lokman 31/12:
ﺴ ِﻪ ﻭ ﻣ ﻦ ﹶﻛ ﹶﻔ ﺮ ﹶﻓِﺈﻥﱠ ﺍﻟﻠﱠ ﻪ ﹶﻏِﻨﻲ 
ﺸﻜﹸﺮِ ﻟﻨ ﹾﻔ ِ
ﺸ ﹸﻜ ﺮ ﹶﻓِﺈﻧﻤﺎ ﻳ 
ﺤ ﹾﻜ ﻤ ﹶﺔ ﹶﺃ ِﻥ ﺍ ﺷ ﹸﻜ ﺮ ِﻟﻠﱠ ِﻪ ﻭ ﻣ ﻦ ﻳ 
; ﻭﹶﻟ ﹶﻘ ﺪ َﺁﺗﻴﻨﺎ ﹸﻟ ﹾﻘﻤﺎ ﹶﻥ ﺍﹾﻟ ِ
ﻳﺎ ﹶﺃﻳﻬﺎ ﺍﱠﻟﺬِﻳ ﻦ ; Bakara 2/172:ﹶﻓﻜﹸﻠﹸﻮﺍ ِﻣﻤﺎ ﺭ ﺯﹶﻗﻜﹸﻢ ﺍﻟﱠﻠ ﻪ ﺣﻠﹶﺎﻟﹰﺎ ﹶﻃﻴﺒﺎ ﻭﺍ ﺷ ﹸﻜﺮﻭﺍ ِﻧ ﻌ ﻤ ﹶﺔ ﺍﻟﻠﱠ ِﻪ ِﺇ ﹾﻥ ﹸﻛﻨﺘ ﻢ ِﺇﻳﺎ ﻩ ﺗ ﻌﺒﺪﻭ ﹶ
ﻥ Nahl 16/114:
ﺕ ﻣﺎ ﺭ ﺯ ﹾﻗﻨﺎ ﹸﻛ ﻢ ﻭﺍ ﺷ ﹸﻜﺮﻭﺍ ِﻟﻠﱠ ِﻪ ِﺇ ﹾﻥ ﹸﻛﻨﺘ ﻢ ِﺇﻳﺎ ﻩ ﺗ ﻌﺒﺪﻭ ﹶﻥ
ﻣﺎ ﻳ ﹾﻔ ﻌﻞﹸ ﺍﻟﱠﻠ ﻪ ِﺑ ﻌﺬﹶﺍِﺑ ﹸﻜ ﻢ ِﺇ ﹾﻥ ﺷ ﹶﻜ ﺮﺗ ﻢ َ ; Nisa 4/147:ﺁ ﻣﻨﻮﺍ ﹸﻛﻠﹸﻮﺍ ِﻣ ﻦ ﹶﻃﻴﺒﺎ ِ
 .ﻭ َﺁ ﻣﻨﺘ ﻢ ﻭﻛﹶﺎ ﹶﻥ ﺍﻟﱠﻠ ﻪ ﺷﺎ ِﻛﺮﺍ ﻋﻠِﻴﻤﺎ
ﻥ Bakara 2/222:
ﺾ ﻭﻟﹶﺎ ﺗ ﹾﻘ ﺮﺑﻮ ﻫﻦ ﺣﺘﻰ ﻳ ﹾﻄ ﻬ ﺮ ﹶﻥ ﹶﻓِﺈﺫﹶﺍ ﺗ ﹶﻄ ﻬ ﺮ ﹶ
ﺾ ﹸﻗ ﹾﻞ ﻫ ﻮ ﹶﺃﺫﹰﻯ ﻓﹶﺎ ﻋﺘ ِﺰﻟﹸﻮﺍ ﺍﻟﻨﺴﺎ َﺀ ﻓِﻲ ﺍﹾﻟ ﻤﺤِﻴ ِ
ﻚ ﻋ ِﻦ ﺍﹾﻟ ﻤﺤِﻴ ِ
ﺴﹶﺄﻟﹸﻮﻧ 
ﻭﻳ 
ﺐ ﺍﹾﻟ ﻤﺘ ﹶﻄ ﻬﺮِﻳ ﻦ
ﺤ 
ﲔ ﻭﻳِ 
ﺤﺐ ﺍﻟﺘﻮﺍِﺑ 
ﺼﻠﹶﺎ ِﺓ ; Maide 5/6:ﹶﻓ ﹾﺄﺗﻮ ﻫﻦِ ﻣ ﻦ ﺣﻴﺚﹸ ﹶﺃ ﻣ ﺮﻛﹸﻢ ﺍﻟﱠﻠ ﻪ ِﺇﻥﱠ ﺍﻟﻠﱠ ﻪ ﻳ ِ
ﻳﺎ ﹶﺃﻳﻬﺎ ﺍﱠﻟﺬِﻳ ﻦ َﺁ ﻣﻨﻮﺍ ِﺇﺫﹶﺍ ﹸﻗ ﻤﺘ ﻢ ِﺇﻟﹶﻰ ﺍﻟ 
ﺴﺤﻮﺍ ِﺑ ﺮﺀُﻭ ِﺳ ﹸﻜ ﻢ ﻭﹶﺃ ﺭﺟﹶﻠﻜﹸ ﻢ ِﺇﻟﹶﻰ ﺍﹾﻟ ﹶﻜ ﻌﺒﻴ ِﻦ ﻭِﺇ ﹾﻥ ﹸﻛﻨﺘ ﻢ ﺟﻨﺒﺎ ﻓﹶﺎ ﱠﻃﻬﺮﻭﺍ ﻭِﺇ ﹾﻥ ﹸﻛﻨﺘ ﻢ
ﺴﻠﹸﻮﺍ ﻭﺟﻮ ﻫ ﹸﻜ ﻢ ﻭﹶﺃﻳ ِﺪﻳﻜﹸ ﻢ ِﺇﻟﹶﻰ ﺍﹾﻟ ﻤﺮﺍِﻓ ِﻖ ﻭﺍ ﻣ 
ﻓﹶﺎ ﹾﻏ ِ
ﺴﺤﻮﺍ ِﺑ ﻮﺟﻮ ِﻫ ﹸﻜ ﻢ
ﺻﻌِﻴﺪﺍ ﹶﻃﻴﺒﺎ ﻓﹶﺎ ﻣ 
ﺠﺪﻭﺍ ﻣﺎ ًﺀ ﹶﻓﺘﻴ ﻤﻤﻮﺍ 
ﺴﺘﻢ ﺍﻟﻨﺴﺎ َﺀ ﹶﻓﹶﻠ ﻢ ﺗ ِ
ﻂ ﹶﺃ ﻭ ﻟﹶﺎ ﻣ 
ﻣ ﺮﺿﻰ ﹶﺃ ﻭ ﻋﻠﹶﻰ ﺳ ﹶﻔ ٍﺮ ﹶﺃ ﻭ ﺟﺎ َﺀ ﹶﺃ ﺣ ﺪ ِﻣﻨ ﹸﻜ ﻢ ِﻣ ﻦ ﺍﹾﻟﻐﺎِﺋ ِ
ﺸ ﹸﻜﺮﻭ ﹶﻥ
ﺝ ﻭﹶﻟ ِﻜ ﻦ ﻳﺮِﻳ ﺪ ِﻟﻴ ﹶﻄ ﻬ ﺮﻛﹸ ﻢ ﻭِﻟﻴِﺘ ﻢ ِﻧ ﻌ ﻤﺘﻪ ﻋﹶﻠﻴ ﹸﻜ ﻢ ﹶﻟ ﻌﻠﱠﻜﹸ ﻢ ﺗ 
ﺠ ﻌ ﹶﻞ ﻋﹶﻠﻴ ﹸﻜ ﻢ ِﻣ ﻦ ﺣ ﺮ ٍ
 ; Ahzabﻭﹶﺃﻳﺪِﻳ ﹸﻜ ﻢ ِﻣﻨﻪ ﻣﺎ ﻳﺮِﻳ ﺪ ﺍﻟﱠﻠ ﻪ ِﻟﻴ 
ﲔ ﺍﻟ ﺰﻛﹶﺎ ﹶﺓ ﻭﹶﺃ ِﻃ ﻌ 
ﺼﻠﹶﺎ ﹶﺓ ﻭ َﺁِﺗ 
ﺝ ﺍﹾﻟﺠﺎ ِﻫِﻠﻴ ِﺔ ﺍﹾﻟﺄﹸﻭﻟﹶﻰ ﻭﹶﺃِﻗ ﻤ ﻦ ﺍﻟ 
ﻭﹶﻗ ﺮ ﹶﻥ ﻓِﻲ ﺑﻴﻮِﺗ ﹸﻜﻦ ﻭﻟﹶﺎ ﺗﺒ ﺮ ﺟ ﻦ ﺗﺒ ﺮ 
ﻦ ﺍﻟﻠﱠ ﻪ ﻭ ﺭﺳﻮﹶﻟ ﻪ ِﺇﻧﻤﺎ ﻳﺮِﻳ ﺪ ﺍﻟﱠﻠ ﻪ 33/33:
ﺖ ﻭﻳ ﹶﻄ ﻬ ﺮﻛﹸ ﻢ ﺗ ﹾﻄ ِﻬﲑﺍ
ﺲ ﹶﺃ ﻫ ﹶﻞ ﺍﹾﻟﺒﻴ ِ
ﺐ ﻋﻨﻜﹸﻢ ﺍﻟ ﺮ ﺟ 
ﻱ ﺭ ﺣ ﻤِﺘ ِﻪ ِ; Furkan 25/48:ﻟﻴ ﹾﺬ ِﻫ 
ﺸﺮﺍ ﺑﻴ ﻦ ﻳ ﺪ 
ﺡ ﺑ 
ﻭﻫ ﻮ ﺍﱠﻟﺬِﻱ ﹶﺃ ﺭ ﺳ ﹶﻞ ﺍﻟ ﺮﻳﺎ 
ﺴﻤﺎ ِﺀ ﻣﺎ ًﺀ ﹶﻃﻬﻮﺭﺍ
 .ﻭﹶﺃﻧ ﺰﹾﻟﻨﺎ ِﻣ ﻦ ﺍﻟ 
ﻦ Tevbe 9/38:
ﺤﻴﺎ ِﺓ ﺍﻟ ﺪﻧﻴﺎ ِﻣ 
ﺽ ﹶﺃ ﺭﺿِﻴﺘ ﻢ ﺑِﺎﹾﻟ 
ﻳﺎ ﹶﺃﻳﻬﺎ ﺍﱠﻟﺬِﻳ ﻦ َﺁ ﻣﻨﻮﺍ ﻣﺎ ﹶﻟ ﹸﻜ ﻢ ِﺇﺫﹶﺍ ﻗِﻴ ﹶﻞ ﹶﻟﻜﹸﻢ ﺍﻧ ِﻔﺮﻭﺍ ﻓِﻲ ﺳﺒِﻴ ِﻞ ﺍﻟﻠﱠ ِﻪ ﺍﺛﱠﺎﹶﻗ ﹾﻠﺘ ﻢ ِﺇﻟﹶﻰ ﺍﹾﻟﹶﺄ ﺭ ِ
ﺤﻴﺎ ِﺓ ﺍﻟ ﺪﻧﻴﺎ ﻓِﻲ ﺍﹾﻟ َﺂ ِﺧ ﺮ ِﺓ ِﺇﻟﱠﺎ ﹶﻗﻠِﻴ ﹲﻞ
ﻉ ﺍﹾﻟ 
ﻀ ﺮ ِﺭ ; Nisa 4/95:ﺍﹾﻟ َﺂ ِﺧ ﺮ ِﺓ ﹶﻓﻤﺎ ﻣﺘﺎ 
ﲔ ﹶﻏﻴﺮ ﺃﹸﻭﻟِﻲ ﺍﻟ 
ﺴﺘﻮِﻱ ﺍﹾﻟﻘﹶﺎ ِﻋﺪﻭ ﹶﻥ ِﻣ ﻦ ﺍﹾﻟﻤ ﺆ ِﻣِﻨ 
ﻟﹶﺎ ﻳ 
ﺴ ِﻬ ﻢ ﻋﻠﹶﻰ ﺍﹾﻟﻘﹶﺎ ِﻋﺪِﻳ ﻦ ﺩ ﺭ ﺟ ﹰﺔ ﻭ ﹸﻛﻠﺎ ﻭ ﻋ ﺪ ﺍﻟﱠﻠ ﻪ
ﻀ ﹶﻞ ﺍﻟﱠﻠ ﻪ ﺍﹾﻟﻤﺠﺎ ِﻫﺪِﻳ ﻦ ِﺑﹶﺄ ﻣﻮﺍِﻟ ِﻬ ﻢ ﻭﹶﺃﻧﻔﹸ ِ
ﺴ ِﻬ ﻢ ﹶﻓ 
ﻭﺍﹾﻟﻤﺠﺎ ِﻫﺪﻭ ﹶﻥ ﻓِﻲ ﺳﺒِﻴ ِﻞ ﺍﻟﻠﱠ ِﻪ ِﺑﹶﺄ ﻣﻮﺍِﻟ ِﻬ ﻢ ﻭﹶﺃﻧﻔﹸ ِ
ﻀ ﹶﻞ ﺍﻟﱠﻠ ﻪ ﺍﹾﻟﻤﺠﺎ ِﻫﺪِﻳ ﻦ ﻋﻠﹶﻰ ﺍﹾﻟﻘﹶﺎ ِﻋﺪِﻳ ﻦ ﹶﺃ ﺟﺮﺍ ﻋﻈِﻴﻤﺎ
ﺴﻨﻰ ﻭﹶﻓ 
ﺤ
ﺤ ﺰﻧﻮﺍ ﻭﹶﺃﻧﺘﻢ ﺍﹾﻟﹶﺄ ﻋﹶﻠ ﻮ ﹶﻥ ِﺇ ﹾﻥ ; Ali İmran 3/139:ﺍﹾﻟ 
ﻭﻟﹶﺎ ﺗ ِﻬﻨﻮﺍ ﻭﻟﹶﺎ ﺗ 
ﲔ
 .ﹸﻛﻨﺘ ﻢ ﻣ ﺆ ِﻣِﻨ 
ﻥ Yunus 10/58:
ﺠ ﻤﻌﻮ ﹶ
ﻚ ﹶﻓ ﹾﻠﻴ ﹾﻔ ﺮﺣﻮﺍ ﻫ ﻮ ﺧﻴ ﺮ ِﻣﻤﺎ ﻳ 
ﻀ ِﻞ ﺍﻟﻠﱠ ِﻪ ﻭِﺑ ﺮ ﺣ ﻤِﺘ ِﻪ ﹶﻓِﺒ ﹶﺬِﻟ 
;ﹶﺃﹾﻟﻬﺎ ﹸﻛ ﻢ ﺍﻟﺘﻜﹶﺎﹸﺛ ﺮ ; Tekasür 102/1:ﹸﻗ ﹾﻞ ِﺑ ﹶﻔ 
ﺠ 
ﺚ ﹶﺃ ﻋ 
ﺐ ﻭﹶﻟ ﻬ ﻮ ﻭﺯِﻳﻨ ﹲﺔ ﻭﺗﻔﹶﺎ ﺧ ﺮ ﺑﻴﻨ ﹸﻜ ﻢ ﻭﺗﻜﹶﺎﹸﺛ ﺮ ﻓِﻲ ﺍﹾﻟﹶﺄ ﻣﻮﺍ ِﻝ ﻭﺍﹾﻟﹶﺄ ﻭﻟﹶﺎ ِﺩ ﹶﻛ ﻤﹶﺜ ِﻞ ﹶﻏﻴ ٍ
ﺤﻴﺎ ﹸﺓ ﺍﻟ ﺪﻧﻴﺎ ﹶﻟ ِﻌ 
ﺍ ﻋﹶﻠﻤﻮﺍ ﹶﺃﻧﻤﺎ ﺍﹾﻟ 
ﺐ Hadid 57/20:
ﺤﻴﺎ ﹸﺓ ﺍﻟ ﺪﻧﻴﺎ ِﺇﻟﱠﺎ
ﺿﻮﺍ ﹲﻥ ﻭﻣﺎ ﺍﹾﻟ 
ﺏ ﺷﺪِﻳ ﺪ ﻭ ﻣ ﻐ ِﻔ ﺮ ﹲﺓ ِﻣ ﻦ ﺍﻟﻠﱠ ِﻪ ﻭ ِﺭ 
ﺼ ﹶﻔﺮﺍ ﹸﺛﻢ ﻳﻜﹸﻮ ﹸﻥ ﺣﻄﹶﺎﻣﺎ ﻭﻓِﻲ ﺍﹾﻟ َﺂ ِﺧ ﺮ ِﺓ ﻋﺬﹶﺍ 
ﺍﹾﻟ ﹸﻜﻔﱠﺎ ﺭ ﻧﺒﺎﺗ ﻪ ﹸﺛﻢ ﻳﻬِﻴ ﺞ ﹶﻓﺘﺮﺍ ﻩ ﻣ 
ﻉ ﺍﹾﻟ ﻐﺮﻭ ِﺭ
 .ﻣﺘﺎ 
ﲔ Maun 107/3:
ﺴ ِﻜ ِ
ﺤﺾ ﻋﻠﹶﻰ ﹶﻃﻌﺎ ِﻡ ﺍﹾﻟ ِﻤ 
ﻳﺎ ﹶﺃﻳﻬﺎ ﺍﱠﻟﺬِﻳ ﻦ َﺁ ﻣﻨﻮﺍ ﻟﹶﺎ  ; Maide 5/2:ﻭﻳ ﻤﻨﻌﻮ ﹶﻥ ﺍﹾﻟﻤﺎﻋﻮ ﹶﻥ  ; Maun 107/7:ﻭﻟﹶﺎ ﻳ 
ﺿﻮﺍﻧﺎ ﻭِﺇﺫﹶﺍ ﺣﹶﻠ ﹾﻠﺘ ﻢ
ﻀﻠﹰﺎ ِﻣ ﻦ ﺭﺑ ِﻬ ﻢ ﻭ ِﺭ 
ﺤﺮﺍ ﻡ ﻳﺒﺘﻐﻮ ﹶﻥ ﹶﻓ 
ﺖ ﺍﹾﻟ 
ﲔ ﺍﹾﻟﺒﻴ 
ﻱ ﻭﻟﹶﺎ ﺍﹾﻟ ﹶﻘﻠﹶﺎِﺋ ﺪ ﻭﻟﹶﺎ َﺁ ﻣ 
ﺤﺮﺍ ﻡ ﻭﻟﹶﺎ ﺍﹾﻟ ﻬ ﺪ 
ﺸ ﻬ ﺮ ﺍﹾﻟ 
ﺤﻠﱡﻮﺍ ﺷﻌﺎِﺋ ﺮ ﺍﻟﻠﱠ ِﻪ ﻭﻟﹶﺎ ﺍﻟ 
ﺗ ِ
ﺤﺮﺍ ِﻡ ﹶﺃ ﹾﻥ ﺗ ﻌﺘﺪﻭﺍ ﻭﺗﻌﺎ ﻭﻧﻮﺍ ﻋﻠﹶﻰ ﺍﹾﻟِﺒ ﺮ ﻭﺍﻟﺘ ﹾﻘﻮﻯ ﻭﻟﹶﺎ ﺗﻌﺎ ﻭﻧﻮﺍ ﻋﻠﹶﻰ
ﺠ ِﺪ ﺍﹾﻟ 
ﺴِ
ﺻﺪﻭ ﹸﻛ ﻢ ﻋ ِﻦ ﺍﹾﻟ ﻤ 
ﺠ ِﺮ ﻣﻨﻜﹸ ﻢ ﺷﻨ َﺂﻥﹸ ﹶﻗ ﻮ ٍﻡ ﹶﺃ ﹾﻥ 
ﺻﻄﹶﺎﺩﻭﺍ ﻭﻟﹶﺎ ﻳ 
ﻓﹶﺎ 
ﺏ
.ﺍﹾﻟِﺈﹾﺛ ِﻢ ﻭﺍﹾﻟ ﻌ ﺪﻭﺍ ِﻥ ﻭﺍﺗﻘﹸﻮﺍ ﺍﻟﻠﱠ ﻪ ِﺇﻥﱠ ﺍﻟﻠﱠ ﻪ ﺷﺪِﻳ ﺪ ﺍﹾﻟ ِﻌﻘﹶﺎ ِ
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‐Gıybet68, nemime, başkalarını alaya alma69, öfke70, yalan71, iftira72, haset73, ki
‐bir74, insanları küçümseme ve hakaret75, kin, bencillik76, riyakarlık77, cimrilik78, is
ﺼﻠﹶﺎ ﹶﺓ ﻭﹶﺃ ﻣﺮﻫ ﻢ ﺷﻮﺭﻯ ﺑﻴﻨ ﻬ ﻢ ﻭ ِﻣﻤﺎ ﺭ ﺯ ﹾﻗﻨﺎ ﻫ ﻢ ﻳﻨ ِﻔﻘﹸﻮ ﹶﻥ
; Ali İmran 3/159:ﻭﺍﱠﻟﺬِﻳ ﻦ ﺍ ﺳﺘﺠﺎﺑﻮﺍ ِﻟ ﺮﺑ ِﻬ ﻢ ﻭﹶﺃﻗﹶﺎﻣﻮﺍ ﺍﻟ 
ﻒ ﻋﻨ ﻬ ﻢ ﻭﺍ ﺳﺘ ﻐ ِﻔ ﺮ ﹶﻟ ﻬ ﻢ ﻭﺷﺎ ِﻭ ﺭ ﻫ ﻢ ﻓِﻲ ﺍﹾﻟﹶﺄ ﻣ ِﺮ
ﻚ ﻓﹶﺎ ﻋ 
ﺐ ﻟﹶﺎﻧ ﹶﻔﻀﻮﺍ ِﻣ ﻦ ﺣ ﻮِﻟ 
ﻆ ﺍﹾﻟ ﹶﻘ ﹾﻠ ِ
ﺖ ﹶﻓﻈﺎ ﹶﻏﻠِﻴ ﹶ
ﺖ ﹶﻟ ﻬ ﻢ ﻭﹶﻟ ﻮ ﻛﹸﻨ 
ﹶﻓِﺒﻤﺎ ﺭ ﺣ ﻤ ٍﺔ ِﻣ ﻦ ﺍﻟﻠﱠ ِﻪ ِﻟﻨ 
ﲔ
ﺤﺐ ﺍﹾﻟﻤﺘ ﻮ ﱢﻛِﻠ 
ﺖ ﹶﻓﺘ ﻮﻛﱠ ﹾﻞ ﻋﻠﹶﻰ ﺍﻟﻠﱠ ِﻪ ِﺇﻥﱠ ﺍﻟﻠﱠ ﻪ ﻳ ِ
.ﹶﻓِﺈﺫﹶﺍ ﻋ ﺰ ﻣ 
ﲑ Enfal 8/73:
ﺽ ﻭﹶﻓﺴﺎ ﺩ ﹶﻛِﺒ 
ﺾ ِﺇﻟﱠﺎ ﺗ ﹾﻔ ﻌﻠﹸﻮ ﻩ ﺗ ﹸﻜ ﻦ ِﻓﺘﻨ ﹲﺔ ﻓِﻲ ﺍﹾﻟﹶﺄ ﺭ ِ
ﻳﺎ ﹶﺃﻳﻬﺎ ﺍﱠﻟﺬِﻳ ﻦ ; Maide 5/2:ﻭﺍﱠﻟﺬِﻳ ﻦ ﹶﻛ ﹶﻔﺮﻭﺍ ﺑ ﻌﻀﻬ ﻢ ﹶﺃ ﻭِﻟﻴﺎ ُﺀ ﺑ ﻌ ٍ
ﺿﻮﺍﻧﺎ ﻭِﺇﺫﹶﺍ
ﻀﻠﹰﺎ ِﻣ ﻦ ﺭﺑ ِﻬ ﻢ ﻭ ِﺭ 
ﺤﺮﺍ ﻡ ﻳﺒﺘﻐﻮ ﹶﻥ ﹶﻓ 
ﺖ ﺍﹾﻟ 
ﲔ ﺍﹾﻟﺒﻴ 
ﻱ ﻭﻟﹶﺎ ﺍﹾﻟ ﹶﻘﻠﹶﺎِﺋ ﺪ ﻭﻟﹶﺎ َﺁ ﻣ 
ﺤﺮﺍ ﻡ ﻭﻟﹶﺎ ﺍﹾﻟ ﻬ ﺪ 
ﺸ ﻬ ﺮ ﺍﹾﻟ 
ﺤﻠﱡﻮﺍ ﺷﻌﺎِﺋ ﺮ ﺍﻟﻠﱠ ِﻪ ﻭﻟﹶﺎ ﺍﻟ 
َﺁ ﻣﻨﻮﺍ ﻟﹶﺎ ﺗ ِ
ﺤﺮﺍ ِﻡ ﹶﺃ ﹾﻥ ﺗ ﻌﺘﺪﻭﺍ ﻭﺗﻌﺎ ﻭﻧﻮﺍ ﻋﻠﹶﻰ ﺍﹾﻟِﺒ ﺮ ﻭﺍﻟﺘ ﹾﻘﻮﻯ ﻭﻟﹶﺎ ﺗﻌﺎ ﻭﻧﻮﺍ
ﺠ ِﺪ ﺍﹾﻟ 
ﺴِ
ﺻﺪﻭ ﹸﻛ ﻢ ﻋ ِﻦ ﺍﹾﻟ ﻤ 
ﺠ ِﺮ ﻣﻨﻜﹸ ﻢ ﺷﻨ َﺂﻥﹸ ﹶﻗ ﻮ ٍﻡ ﹶﺃ ﹾﻥ 
ﺻﻄﹶﺎﺩﻭﺍ ﻭﻟﹶﺎ ﻳ 
ﺣﹶﻠ ﹾﻠﺘ ﻢ ﻓﹶﺎ 
ﺏ
 .ﻋﻠﹶﻰ ﺍﹾﻟِﺈﹾﺛ ِﻢ ﻭﺍﹾﻟ ﻌ ﺪﻭﺍ ِﻥ ﻭﺍﺗﻘﹸﻮﺍ ﺍﻟﻠﱠ ﻪ ِﺇﻥﱠ ﺍﻟﻠﱠ ﻪ ﺷﺪِﻳ ﺪ ﺍﹾﻟ ِﻌﻘﹶﺎ ِ
ﻥ Mearic 70/33:
ﺸﻬﺎﺩﺍِﺗ ِﻬ ﻢ ﻗﹶﺎِﺋﻤﻮ ﹶ
ﻂ ﺷ ﻬﺪﺍ َﺀ ِﻟﻠﱠ ِﻪ ﻭﹶﻟ ﻮ ; Nisa 4/135:ﻭﺍﱠﻟﺬِﻳ ﻦ ﻫ ﻢ ِﺑ 
ﺴِ
ﲔ ﺑِﺎﹾﻟ ِﻘ 
ﻳﺎ ﹶﺃﻳﻬﺎ ﺍﱠﻟﺬِﻳ ﻦ َﺁ ﻣﻨﻮﺍ ﻛﹸﻮﻧﻮﺍ ﹶﻗﻮﺍ ِﻣ 
ﲔ ِﺇ ﹾﻥ ﻳ ﹸﻜ ﻦ ﹶﻏِﻨﻴﺎ ﹶﺃ ﻭ ﹶﻓ ِﻘﲑﺍ ﻓﹶﺎﻟﻠﱠﻪ ﹶﺃ ﻭﻟﹶﻰ ِﺑ ِﻬﻤﺎ ﹶﻓﻠﹶﺎ ﺗﺘِﺒﻌﻮﺍ ﺍﹾﻟ ﻬﻮﻯ ﹶﺃ ﹾﻥ ﺗ ﻌ ِﺪﻟﹸﻮﺍ ﻭِﺇ ﹾﻥ ﺗ ﹾﻠﻮﻭﺍ ﹶﺃ ﻭ ﺗ ﻌ ِﺮﺿﻮﺍ ﹶﻓِﺈﻥﱠ
ﺴﻜﹸ ﻢ ﹶﺃ ِﻭ ﺍﹾﻟﻮﺍِﻟ ﺪﻳ ِﻦ ﻭﺍﹾﻟﹶﺄ ﹾﻗ ﺮِﺑ 
ﻋﻠﹶﻰ ﹶﺃﻧﻔﹸ ِ
ﺻﻴ ِﺔ ; Maide 5/106‐108:ﺍﻟﻠﱠ ﻪ ﻛﹶﺎ ﹶﻥ ِﺑﻤﺎ ﺗ ﻌ ﻤﻠﹸﻮ ﹶﻥ ﺧِﺒﲑﺍ
ﲔ ﺍﹾﻟ ﻮ ِ
ﺕ ِﺣ 
ﻀ ﺮ ﹶﺃ ﺣ ﺪﻛﹸﻢ ﺍﹾﻟ ﻤ ﻮ 
ﻳﺎ ﹶﺃﻳﻬﺎ ﺍﱠﻟﺬِﻳ ﻦ َﺁ ﻣﻨﻮﺍ ﺷﻬﺎ ﺩﺓﹸ ﺑﻴِﻨ ﹸﻜ ﻢ ِﺇﺫﹶﺍ ﺣ 
ﺼﻠﹶﺎ ِﺓ
ﺤِﺒﺴﻮﻧﻬﻤﺎ ِﻣ ﻦ ﺑ ﻌ ِﺪ ﺍﻟ 
ﺕ ﺗ 
ﺽ ﹶﻓﹶﺄﺻﺎﺑﺘ ﹸﻜ ﻢ ﻣﺼِﻴﺒ ﹸﺔ ﺍﹾﻟ ﻤ ﻮ ِ
ﺿ ﺮﺑﺘ ﻢ ﻓِﻲ ﺍﹾﻟﹶﺄ ﺭ ِ
ﺍﹾﺛﻨﺎ ِﻥ ﹶﺫﻭﺍ ﻋ ﺪ ٍﻝ ِﻣﻨ ﹸﻜ ﻢ ﹶﺃ ﻭ َﺁ ﺧﺮﺍ ِﻥ ِﻣ ﻦ ﹶﻏﻴ ِﺮ ﹸﻛ ﻢ ِﺇ ﹾﻥ ﹶﺃﻧﺘ ﻢ 
ﺸﺘﺮِﻱ ِﺑ ِﻪ ﹶﺛ ﻤﻨﺎ ﻭﹶﻟ ﻮ ﻛﹶﺎ ﹶﻥ ﺫﹶﺍ ﹸﻗ ﺮﺑﻰ ﻭﻟﹶﺎ ﻧ ﹾﻜﺘﻢ ﺷﻬﺎ ﺩ ﹶﺓ ﺍﻟﻠﱠ ِﻪ ِﺇﻧﺎ ِﺇﺫﹰﺍ ﹶﻟ ِﻤ ﻦ ﺍﹾﻟ َﺂِﺛ ِﻤ 
ﺴﻤﺎ ِﻥ ﺑِﺎﻟﻠﱠ ِﻪ ِﺇ ِﻥ ﺍ ﺭﺗﺒﺘ ﻢ ﻟﹶﺎ ﻧ 
ﲔ ) (١٠٦ﹶﻓِﺈ ﹾﻥ ﻋِﺜ ﺮ ﻋﻠﹶﻰ
ﹶﻓﻴ ﹾﻘ ِ
ﺸﻬﺎ ﺩﺗﻨﺎ ﹶﺃ ﺣ ﻖ ِﻣ ﻦ ﺷﻬﺎ ﺩِﺗ ِﻬﻤﺎ ﻭﻣﺎ
ﺴﻤﺎ ِﻥ ﺑِﺎﻟﻠﱠ ِﻪ ﹶﻟ 
ﺤ ﻖ ﻋﹶﻠﻴ ِﻬﻢ ﺍﹾﻟﹶﺄ ﻭﹶﻟﻴﺎ ِﻥ ﹶﻓﻴ ﹾﻘ ِ
ﺤﻘﱠﺎ ِﺇﹾﺛﻤﺎ ﹶﻓ َﺂ ﺧﺮﺍ ِﻥ ﻳﻘﹸﻮﻣﺎ ِﻥ ﻣﻘﹶﺎ ﻣ ﻬﻤﺎ ِﻣ ﻦ ﺍﱠﻟﺬِﻳ ﻦ ﺍ ﺳﺘ 
ﹶﺃﻧ ﻬﻤﺎ ﺍ ﺳﺘ 
ﺸﻬﺎ ﺩ ِﺓ ﻋﻠﹶﻰ ﻭ ﺟ ِﻬﻬﺎ ﹶﺃ ﻭ ﻳﺨﺎﻓﹸﻮﺍ ﹶﺃ ﹾﻥ ﺗ ﺮﺩ ﹶﺃﻳﻤﺎ ﹲﻥ ﺑ ﻌ ﺪ ﹶﺃﻳﻤﺎِﻧ ِﻬ ﻢ ﻭﺍﺗﻘﹸﻮﺍ ﺍﻟﻠﱠ ﻪ
ﻚ ﹶﺃ ﺩﻧﻰ ﹶﺃ ﹾﻥ ﻳ ﹾﺄﺗﻮﺍ ﺑِﺎﻟ 
ﲔ ) (١٠٧ﹶﺫِﻟ 
ﺍ ﻋﺘ ﺪﻳﻨﺎ ِﺇﻧﺎ ِﺇﺫﹰﺍ ﹶﻟ ِﻤ ﻦ ﺍﻟﻈﱠﺎِﻟ ِﻤ 
.ﻭﺍ ﺳ ﻤﻌﻮﺍ ﻭﺍﻟﻠﱠﻪ ﻟﹶﺎ ﻳ ﻬﺪِﻱ ﺍﹾﻟ ﹶﻘ ﻮ ﻡ ﺍﹾﻟﻔﹶﺎ ِﺳ ِﻘ 
ﲔ )(١٠٨
ﺟ ﹰﺔ ِﻣﻤﺎ ﺃﹸﻭﺗﻮﺍ Haşr 59/9:
ﺻﺪﻭ ِﺭ ِﻫ ﻢ ﺣﺎ 
ﺠﺪﻭ ﹶﻥ ﻓِﻲ 
ﺤﺒﻮ ﹶﻥ ﻣ ﻦ ﻫﺎ ﺟ ﺮ ِﺇﹶﻟﻴ ِﻬ ﻢ ﻭﻟﹶﺎ ﻳ ِ
ﻭﺍﱠﻟﺬِﻳ ﻦ ﺗﺒ ﻮﺀُﻭﺍ ﺍﻟﺪﺍ ﺭ ﻭﺍﹾﻟِﺈﳝﺎ ﹶﻥ ِﻣ ﻦ ﹶﻗﺒِﻠ ِﻬ ﻢ ﻳ ِ
ﻚ ﻫ ﻢ ﺍﹾﻟ ﻤ ﹾﻔِﻠﺤﻮ ﹶﻥ
ﺴ ِﻪ ﹶﻓﺄﹸﻭﹶﻟِﺌ 
ﻕ ﺷﺢ ﻧ ﹾﻔ ِ
ﺻ ﹲﺔ ﻭ ﻣ ﻦ ﻳﻮ 
ﺴ ِﻬ ﻢ ﻭﹶﻟ ﻮ ﻛﹶﺎ ﹶﻥ ِﺑ ِﻬ ﻢ ﺧﺼﺎ 
ﻭﻳ ﹾﻄ ِﻌﻤﻮ ﹶﻥ  ; İnsan 76/8‐9:ﻭﻳ ﺆِﺛﺮﻭ ﹶﻥ ﻋﻠﹶﻰ ﹶﺃﻧﻔﹸ ِ
ﺴﻜِﻴﻨﺎ ﻭﻳﺘِﻴ ﻤﺎ ﻭﹶﺃ ِﺳﲑﺍ )ِ (٨ﺇﻧﻤﺎ ﻧ ﹾﻄ ِﻌﻤﻜﹸ ﻢ ِﻟ ﻮ ﺟ ِﻪ ﺍﻟﻠﱠ ِﻪ ﻟﹶﺎ ﻧﺮِﻳ ﺪ ِﻣﻨ ﹸﻜ ﻢ ﺟﺰﺍ ًﺀ ﻭﻟﹶﺎ ﺷﻜﹸﻮﺭﺍ )(٩
.ﺍﻟ ﱠﻄﻌﺎ ﻡ ﻋﻠﹶﻰ ﺣﺒ ِﻪ ِﻣ 
ﺷﻨ َﺂﻥﹸ ﹶﻗ ﻮ ٍﻡ ﻋﻠﹶﻰ ﹶﺃﻟﱠﺎ ﺗ ﻌ ِﺪﻟﹸﻮﺍ ﺍ ﻋ ِﺪﻟﹸﻮﺍ ﻫ ﻮ ﹶﺃ ﹾﻗ ﺮﺏMaide 5/8: 
ﺠ ِﺮ ﻣﻨﻜﹸ ﻢ 
ﻂ ﻭﻟﹶﺎ ﻳ 
ﺴِ
ﲔ ِﻟﻠﱠ ِﻪ ﺷ ﻬﺪﺍ َﺀ ﺑِﺎﹾﻟ ِﻘ 
ﻳﺎ ﹶﺃﻳﻬﺎ ﺍﱠﻟﺬِﻳ ﻦ َﺁ ﻣﻨﻮﺍ ﻛﹸﻮﻧﻮﺍ ﹶﻗﻮﺍ ِﻣ 
ﺕ ِﺇﻟﹶﻰ ﹶﺃ ﻫِﻠﻬﺎ ﻭِﺇﺫﹶﺍ ﺣ ﹶﻜ ﻤﺘ ﻢ ﺑﻴ ﻦ ; Nisa 4/58:ﻟِﻠﺘ ﹾﻘﻮﻯ ﻭﺍﺗﻘﹸﻮﺍ ﺍﻟﻠﱠ ﻪ ِﺇﻥﱠ ﺍﻟﻠﱠ ﻪ ﺧِﺒ ﲑ ِﺑﻤﺎ ﺗ ﻌ ﻤﻠﹸﻮ ﹶﻥ
ِﺇﻥﱠ ﺍﻟﻠﱠ ﻪ ﻳ ﹾﺄﻣﺮﻛﹸ ﻢ ﹶﺃ ﹾﻥ ﺗ ﺆﺩﻭﺍ ﺍﹾﻟﹶﺄﻣﺎﻧﺎ ِ
ﺼﲑﺍ
ﺤﻜﹸﻤﻮﺍ ﺑِﺎﹾﻟ ﻌ ﺪ ِﻝ ِﺇﻥﱠ ﺍﻟﻠﱠ ﻪ ِﻧ ِﻌﻤﺎ ﻳ ِﻌﻈﹸﻜﹸ ﻢ ِﺑ ِﻪ ِﺇﻥﱠ ﺍﻟﻠﱠ ﻪ ﻛﹶﺎ ﹶﻥ ﺳﻤِﻴﻌﺎ ﺑ ِ
ﺱ ﹶﺃ ﹾﻥ ﺗ 
.ﺍﻟﻨﺎ ِ
ﺴﺘﻘِﻴ ﻢ Fatiha 1/6:
ﻁ ﺍﹾﻟ ﻤ 
ﺼﺮﺍ ﹶ
ِﺇﻥﱠ ﺍﱠﻟﺬِﻳ ﻦ ﻗﹶﺎﻟﹸﻮﺍ ﺭﺑﻨﺎ ﺍﻟﱠﻠ ﻪ ﹸﺛﻢ ﺍ ﺳﺘﻘﹶﺎﻣﻮﺍ ﺗﺘﻨ ﺰﻝﹸ ﻋﹶﻠﻴ ِﻬﻢ ﺍﹾﻟ ﻤﻠﹶﺎِﺋ ﹶﻜﺔﹸ ﹶﺃﻟﱠﺎ ; Fussilet 41/30:ﺍ ﻫ ِﺪﻧﺎ ﺍﻟ 
ﺠﻨ ِﺔ ﺍﱠﻟﺘِﻲ ﹸﻛﻨﺘ ﻢ ﺗﻮ ﻋﺪﻭ ﹶﻥ
ﺸﺮﻭﺍ ﺑِﺎﹾﻟ 
ﺤ ﺰﻧﻮﺍ ﻭﹶﺃﺑ ِ
.ﺗﺨﺎﻓﹸﻮﺍ ﻭﻟﹶﺎ ﺗ 
ﺕ Mutaffifin 83/1‐4:
ﺕ ) (٣ﻭِﺇﺫﹶﺍ ﺍﹾﻟ ﹸﻘﺒﻮ ﺭ ﺑ ﻌِﺜ ﺮ 
ﺠ ﺮ 
ﺕ ) (٢ﻭِﺇﺫﹶﺍ ﺍﹾﻟِﺒﺤﺎ ﺭ ﹸﻓ 
ﺕ ) (١ﻭِﺇﺫﹶﺍ ﺍﹾﻟ ﹶﻜﻮﺍ ِﻛﺐ ﺍﻧﺘﹶﺜ ﺮ 
ﺴﻤﺎ ُﺀ ﺍﻧ ﹶﻔ ﹶﻄ ﺮ 
ِﺇﺫﹶﺍ ﺍﻟ 
(٤).
ﺐ ﺑ ﻌﻀﻜﹸ ﻢ ﺑ ﻌﻀﺎ Hucurat 49/12:
ﺴﺴﻮﺍ ﻭﻟﹶﺎ ﻳ ﻐﺘ 
ﺠ
ﺾ ﺍﻟ ﱠﻈﻦِ ﺇﹾﺛ ﻢ ﻭﻟﹶﺎ ﺗ 
ﻳﺎ ﹶﺃﻳﻬﺎ ﺍﱠﻟﺬِﻳ ﻦ َﺁ ﻣﻨﻮﺍ ﺍ ﺟﺘِﻨﺒﻮﺍ ﹶﻛِﺜﲑﺍ ِﻣ ﻦ ﺍﻟ ﱠﻈﻦِ ﺇﻥﱠ ﺑ ﻌ 
ﺏ ﺭﺣِﻴ ﻢ
ﺤ ﻢ ﹶﺃﺧِﻴ ِﻪ ﻣﻴﺘﺎ ﹶﻓ ﹶﻜ ِﺮ ﻫﺘﻤﻮ ﻩ ﻭﺍﺗﻘﹸﻮﺍ ﺍﻟﻠﱠ ﻪ ِﺇﻥﱠ ﺍﻟﻠﱠ ﻪ ﺗﻮﺍ 
ﺐ ﹶﺃ ﺣﺪﻛﹸ ﻢ ﹶﺃ ﹾﻥ ﻳ ﹾﺄﻛﹸ ﹶﻞ ﹶﻟ 
ﺤ 
.ﹶﺃﻳِ 
ﻜﻦHucurat 49/11: 
ﺨ ﺮ ﹶﻗ ﻮ ﻡ ِﻣ ﻦ ﹶﻗ ﻮ ٍﻡ ﻋﺴﻰ ﹶﺃ ﹾﻥ ﻳﻜﹸﻮﻧﻮﺍ ﺧﻴﺮﺍ ِﻣﻨ ﻬ ﻢ ﻭﻟﹶﺎ ِﻧﺴﺎ ٌﺀ ِﻣ ﻦ ِﻧﺴﺎ ٍﺀ ﻋﺴﻰ ﹶﺃ ﹾﻥ ﻳ ﹸ
ﺴ
ﻳﺎ ﹶﺃﻳﻬﺎ ﺍﱠﻟﺬِﻳ ﻦ َﺁ ﻣﻨﻮﺍ ﻟﹶﺎ ﻳ 
ﻚ ﻫ ﻢ ﺍﻟﻈﱠﺎِﻟﻤﻮ ﹶﻥ
ﺐ ﹶﻓﺄﹸﻭﹶﻟِﺌ 
ﻕ ﺑ ﻌ ﺪ ﺍﹾﻟِﺈﳝﺎ ِﻥ ﻭ ﻣ ﻦ ﹶﻟ ﻢ ﻳﺘ 
ﺲ ﺍﻟِﺎ ﺳ ﻢ ﺍﹾﻟ ﹸﻔﺴﻮ 
ﺏ ِﺑﹾﺌ 
ﺴﻜﹸ ﻢ ﻭﻟﹶﺎ ﺗﻨﺎﺑﺰﻭﺍ ﺑِﺎﹾﻟﹶﺄﹾﻟﻘﹶﺎ ِ
 .ﺧﻴﺮﺍ ِﻣﻨ ﻬﻦ ﻭﻟﹶﺎ ﺗ ﹾﻠ ِﻤﺰﻭﺍ ﹶﺃﻧﻔﹸ 
ﺧﹶﻠﻮﺍ ﻋﻀﻮﺍ Ali İmran 3/119:
ﺏ ﻛﹸﱢﻠ ِﻪ ﻭِﺇﺫﹶﺍ ﹶﻟﻘﹸﻮ ﹸﻛ ﻢ ﻗﹶﺎﻟﹸﻮﺍ َﺁ ﻣﻨﺎ ﻭِﺇﺫﹶﺍ 
ﺤﺒﻮﻧ ﹸﻜ ﻢ ﻭﺗ ﺆ ِﻣﻨﻮ ﹶﻥ ﺑِﺎﹾﻟ ِﻜﺘﺎ ِ
ﺤﺒﻮﻧ ﻬ ﻢ ﻭﻟﹶﺎ ﻳ ِ
ﻫﺎ ﹶﺃﻧﺘ ﻢ ﺃﹸﻭﻟﹶﺎ ِﺀ ﺗ ِ
ﺼﺪﻭ ِﺭ
ﺕ ﺍﻟ 
ﻆ ﹸﻗ ﹾﻞ ﻣﻮﺗﻮﺍ ِﺑ ﻐﻴ ِﻈﻜﹸ ﻢ ِﺇﻥﱠ ﺍﻟﻠﱠ ﻪ ﻋﻠِﻴ ﻢ ِﺑﺬﹶﺍ ِ
ﻋﹶﻠﻴﻜﹸﻢ ﺍﹾﻟﹶﺄﻧﺎ ِﻣ ﹶﻞ ِﻣ ﻦ ﺍﹾﻟ ﻐﻴ ِ
Şura 42/38:
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raf79, başa kakma80, hilekarlık, korkaklık81, ucüb veya kendini beğenme82, su‐i zan83
gibi bir çok kötü ahlâkın zararlarını bildirip yasaklar.

ﺲ ِﻣ ﻦ
ﺖ ﹶﻟﻜﹸﻢ ﺍﹾﻟﹶﺄﻧﻌﺎ ﻡ ِﺇﻟﱠﺎ ﻣﺎ ﻳﺘﻠﹶﻰ ﻋﹶﻠﻴ ﹸﻜ ﻢ ﻓﹶﺎ ﺟﺘِﻨﺒﻮﺍ ﺍﻟ ﺮ ﺟ 
ﺕ ﺍﻟﻠﱠ ِﻪ ﹶﻓﻬ ﻮ ﺧﻴ ﺮ ﹶﻟﻪِ ﻋﻨ ﺪ ﺭﺑ ِﻪ ﻭﺃﹸ ِﺣﻠﱠ 
ﻚ ﻭ ﻣ ﻦ ﻳ ﻌ ﱢﻈ ﻢ ﺣ ﺮﻣﺎ ِ
ﹶﺫِﻟ 
ﺸ ﻬﺪﻭ ﹶﻥ ﺍﻟﺰﻭ ﺭ ﻭِﺇﺫﹶﺍ ﻣﺮﻭﺍ ﺑِﺎﻟﻠﱠ ﻐ ِﻮ ﻣﺮﻭﺍ ِﻛﺮﺍﻣﺎ ; Furkan 25/72:ﺍﹾﻟﹶﺄ ﻭﺛﹶﺎ ِﻥ ﻭﺍ ﺟﺘِﻨﺒﻮﺍ ﹶﻗ ﻮ ﹶﻝ ﺍﻟﺰﻭ ِﺭ
.ﻭﺍﱠﻟﺬِﻳ ﻦ ﻟﹶﺎ ﻳ 
ﺣﺘ ﻤﻠﹸﻮﺍ ﺑ ﻬﺘﺎﻧﺎ ﻭِﺇﹾﺛﻤﺎ ﻣﺒِﻴﻨﺎ Ahzab 33/58:
ﺴﺒﻮﺍ ﹶﻓ ﹶﻘ ِﺪ ﺍ 
ﺕ ِﺑ ﻐﻴ ِﺮ ﻣﺎ ﺍ ﹾﻛﺘ 
ﲔ ﻭﺍﹾﻟ ﻤ ﺆ ِﻣﻨﺎ ِ
ﻭ ﻣ ﻦ ; Nisa 4/112:ﻭﺍﱠﻟﺬِﻳ ﻦ ﻳ ﺆﺫﹸﻭ ﹶﻥ ﺍﹾﻟﻤ ﺆ ِﻣِﻨ 
ﺐ ﺧﻄِﻴﹶﺌ ﹰﺔ ﹶﺃ ﻭ ِﺇﹾﺛﻤﺎ ﹸﺛﻢ ﻳ ﺮ ِﻡ ِﺑ ِﻪ ﺑﺮِﻳﺌﹰﺎ ﹶﻓ ﹶﻘ ِﺪ ﺍ ﺣﺘ ﻤ ﹶﻞ ﺑ ﻬﺘﺎﻧﺎ ﻭِﺇﹾﺛﻤﺎ ﻣﺒِﻴﻨﺎ
ﺴ 
ﺐ ﺧﻄِﻴﹶﺌ ﹰﺔ ﹶﺃ ﻭ ِﺇﹾﺛﻤﺎ ﹸﺛﻢ ﻳ ﺮ ِﻡ ِﺑ ِﻪ ; Nur 24/23‐24:ﻳ ﹾﻜ ِ
ﺴ 
ﻭ ﻣ ﻦ ﻳ ﹾﻜ ِ
.ﺑﺮِﻳﺌﹰﺎ ﹶﻓ ﹶﻘ ِﺪ ﺍ ﺣﺘ ﻤ ﹶﻞ ﺑ ﻬﺘﺎﻧﺎ ﻭِﺇﹾﺛﻤﺎ ﻣﺒِﻴﻨﺎ
ﺕ ﻓِﻲ ﺍﹾﻟﻌ ﹶﻘ ِﺪ Felak 113/1‐5:
ﺐ ) (٣ﻭ ِﻣ ﻦ ﺷ ﺮ ﺍﻟﻨﻔﱠﺎﺛﹶﺎ ِ
ﺏ ﺍﹾﻟ ﹶﻔﹶﻠ ِﻖ )ِ (١ﻣ ﻦ ﺷ ﺮ ﻣﺎ ﺧﹶﻠ ﻖ ) (٢ﻭ ِﻣ ﻦ ﺷ ﺮ ﻏﹶﺎ ِﺳ ٍﻖ ِﺇﺫﹶﺍ ﻭﹶﻗ 
ﹸﻗ ﹾﻞ ﹶﺃﻋﻮ ﹸﺫ ِﺑ ﺮ 
ﺴ ﺪ )(٥
ﺴﺒﻮﺍ  (٤); Nisa 4/32:ﻭ ِﻣ ﻦ ﺷ ﺮ ﺣﺎ ِﺳ ٍﺪ ِﺇﺫﹶﺍ ﺣ 
ﺐ ِﻣﻤﺎ ﺍ ﹾﻛﺘ 
ﺾ ﻟِﻠ ﺮﺟﺎ ِﻝ ﻧﺼِﻴ 
ﻀ ﹸﻜ ﻢ ﻋﻠﹶﻰ ﺑ ﻌ ٍ
ﻀ ﹶﻞ ﺍﻟﱠﻠ ﻪ ِﺑ ِﻪ ﺑ ﻌ 
ﻭﻟﹶﺎ ﺗﺘ ﻤﻨﻮﺍ ﻣﺎ ﹶﻓ 
ﻀِﻠ ِﻪ ِﺇﻥﱠ ﺍﻟﻠﱠ ﻪ ﻛﹶﺎ ﹶﻥ ِﺑ ﹸﻜﻞﱢ ﺷ ﻲ ٍﺀ ﻋﻠِﻴﻤﺎ
ﺴﺒ ﻦ ﻭﺍ ﺳﹶﺄﻟﹸﻮﺍ ﺍﻟﻠﱠ ﻪ ِﻣ ﻦ ﹶﻓ 
ﺐ ِﻣﻤﺎ ﺍ ﹾﻛﺘ 
 .ﻭﻟِﻠﻨﺴﺎ ِﺀ ﻧﺼِﻴ 
ﻝ ﻃﹸﻮﻟﹰﺎ İsra 17/37:
ﺠﺒﺎ ﹶ
ﺽ ﻭﹶﻟ ﻦ ﺗﺒﻠﹸ ﹶﻎ ﺍﹾﻟ ِ
ﻕ ﺍﹾﻟﹶﺄ ﺭ 
ﺨ ِﺮ 
ﻚ ﹶﻟ ﻦ ﺗ 
ﺽ ﻣ ﺮﺣﺎ ِﺇﻧ 
ﺶ ﻓِﻲ ﺍﹾﻟﹶﺄ ﺭ ِ
ﺼ ﻌ ﺮ ﺧ ﺪ ﻙ  ; Lokman 31/18:ﻭﻟﹶﺎ ﺗ ﻤ ِ
ﻭﻟﹶﺎ ﺗ 
ﺨﺘﺎ ٍﻝ ﹶﻓﺨﻮ ٍﺭ
ﺤﺐ ﹸﻛ ﱠﻞ ﻣ 
ﺽ ﻣ ﺮﺣﺎ ِﺇﻥﱠ ﺍﻟﻠﱠ ﻪ ﻟﹶﺎ ﻳ ِ
ﺶ ﻓِﻲ ﺍﹾﻟﹶﺄ ﺭ ِ
ﺱ ﻭﻟﹶﺎ ﺗ ﻤ ِ
.ﻟِﻠﻨﺎ ِ
ﻜﻞﱢ ﻫ ﻤ ﺰ ٍﺓ ﻟﹸ ﻤ ﺰ ٍﺓ Hümeze 104/1:
ﺨ ﺮ ﹶﻗ ﻮ ﻡ ِﻣ ﻦ ﹶﻗ ﻮ ٍﻡ ﻋﺴﻰ ﹶﺃ ﹾﻥ ﻳﻜﹸﻮﻧﻮﺍ  ; Hucurat 49/11:ﻭﻳ ﹲﻞ ِﻟ ﹸ
ﺴ
ﻳﺎ ﹶﺃﻳﻬﺎ ﺍﱠﻟﺬِﻳ ﻦ َﺁ ﻣﻨﻮﺍ ﻟﹶﺎ ﻳ 
ﻕ ﺑ ﻌ ﺪ
ﺲ ﺍﻟِﺎ ﺳ ﻢ ﺍﹾﻟ ﹸﻔﺴﻮ 
ﺏ ِﺑﹾﺌ 
ﺴﻜﹸ ﻢ ﻭﻟﹶﺎ ﺗﻨﺎﺑﺰﻭﺍ ﺑِﺎﹾﻟﹶﺄﹾﻟﻘﹶﺎ ِ
ﺧﻴﺮﺍ ِﻣﻨ ﻬ ﻢ ﻭﻟﹶﺎ ِﻧﺴﺎ ٌﺀ ِﻣ ﻦ ِﻧﺴﺎ ٍﺀ ﻋﺴﻰ ﹶﺃ ﹾﻥ ﻳ ﹸﻜﻦ ﺧﻴﺮﺍ ِﻣﻨ ﻬﻦ ﻭﻟﹶﺎ ﺗ ﹾﻠ ِﻤﺰﻭﺍ ﹶﺃﻧﻔﹸ 
ﻚ ﻫ ﻢ ﺍﻟﻈﱠﺎِﻟﻤﻮ ﹶﻥ
ﺐ ﹶﻓﺄﹸﻭﹶﻟِﺌ 
.ﺍﹾﻟِﺈﳝﺎ ِﻥ ﻭ ﻣ ﻦ ﹶﻟ ﻢ ﻳﺘ 
ﺏ Ali İmran 3/188:
ﺴﺒﻨﻬ ﻢ ِﺑ ﻤﻔﹶﺎ ﺯ ٍﺓ ِﻣ ﻦ ﺍﹾﻟ ﻌﺬﹶﺍ ِ
ﺤ
ﺤ ﻤﺪﻭﺍ ِﺑﻤﺎ ﹶﻟ ﻢ ﻳ ﹾﻔ ﻌﻠﹸﻮﺍ ﹶﻓﻠﹶﺎ ﺗ 
ﺤﺒﻮ ﹶﻥ ﹶﺃ ﹾﻥ ﻳ 
ﺴﺒ ﻦ ﺍﱠﻟﺬِﻳ ﻦ ﻳ ﹾﻔ ﺮﺣﻮ ﹶﻥ ِﺑﻤﺎ ﹶﺃﺗﻮﺍ ﻭﻳ ِ
ﺤ
ﻟﹶﺎ ﺗ 
ﺏ ﹶﺃﻟِﻴ ﻢ
ﺲ ﺍﻟﱠﻠﻮﺍ ﻣ ِﺔ  ; Kıyâme 75/2:ﻭﹶﻟﻬ ﻢ ﻋﺬﹶﺍ 
ﺴﻢ ﺑِﺎﻟﻨ ﹾﻔ ِ
 .ﻭﻟﹶﺎ ﺃﹸ ﹾﻗ ِ
ﺱ ﻭﻟﹶﺎ ﻳ ﺆ ِﻣﻦ ﺑِﺎﻟﻠﱠ ِﻪ ﻭﺍﹾﻟﻴ ﻮ ِﻡ Bakara 2/264:
ﺻ ﺪﻗﹶﺎِﺗ ﹸﻜ ﻢ ﺑِﺎﹾﻟ ﻤ ﻦ ﻭﺍﹾﻟﹶﺄﺫﹶﻯ ﻛﹶﺎﱠﻟﺬِﻱ ﻳﻨ ِﻔﻖ ﻣﺎﹶﻟﻪِ ﺭﺋﹶﺎ َﺀ ﺍﻟﻨﺎ ِ
ﻳﺎ ﹶﺃﻳﻬﺎ ﺍﱠﻟﺬِﻳ ﻦ َﺁ ﻣﻨﻮﺍ ﻟﹶﺎ ﺗﺒ ِﻄﻠﹸﻮﺍ 
ﺴﺒﻮﺍ ﻭﺍﻟﻠﱠﻪ ﻟﹶﺎ ﻳ ﻬﺪِﻱ ﺍﹾﻟ ﹶﻘ ﻮ ﻡ
ﺻ ﹾﻠﺪﺍ ﻟﹶﺎ ﻳ ﹾﻘ ِﺪﺭﻭ ﹶﻥ ﻋﻠﹶﻰ ﺷ ﻲ ٍﺀ ِﻣﻤﺎ ﹶﻛ 
ﺏ ﹶﻓﹶﺄﺻﺎﺑﻪ ﻭﺍِﺑ ﹲﻞ ﹶﻓﺘ ﺮ ﹶﻛﻪ 
ﺻ ﹾﻔﻮﺍ ٍﻥ ﻋﹶﻠﻴ ِﻪ ﺗﺮﺍ 
ﺍﹾﻟ َﺂ ِﺧ ِﺮ ﹶﻓ ﻤﹶﺜﻠﹸﻪ ﹶﻛ ﻤﹶﺜ ِﻞ 
ﺸﻴﻄﹶﺎ ﹸﻥ ﹶﻟﻪ ﹶﻗﺮِﻳﻨﺎ ﹶﻓﺴﺎ َﺀ ; Nisa 4/38:ﺍﹾﻟﻜﹶﺎِﻓﺮِﻳ ﻦ
ﺱ ﻭﻟﹶﺎ ﻳ ﺆ ِﻣﻨﻮ ﹶﻥ ﺑِﺎﻟﻠﱠ ِﻪ ﻭﻟﹶﺎ ﺑِﺎﹾﻟﻴ ﻮ ِﻡ ﺍﹾﻟ َﺂ ِﺧ ِﺮ ﻭ ﻣ ﻦ ﻳﻜﹸ ِﻦ ﺍﻟ 
ﻭﺍﱠﻟﺬِﻳ ﻦ ﻳﻨ ِﻔﻘﹸﻮ ﹶﻥ ﹶﺃ ﻣﻮﺍﹶﻟ ﻬ ﻢ ِﺭﺋﹶﺎ َﺀ ﺍﻟﻨﺎ ِ
ﺻﻠﹶﺎِﺗ ِﻬ ﻢ ﺳﺎﻫﻮ ﹶﻥ ) (٥ﺍﱠﻟﺬِﻳ ﻦ ﻫ ﻢ ﻳﺮﺍﺀُﻭ ﹶﻥ ) (٦ﻭﻳ ﻤﻨﻌﻮ ﹶﻥ ﺍﹾﻟﻤﺎﻋﻮ ﹶﻥ ; Maun 107/4‐7:ﹶﻗﺮِﻳﻨﺎ
ﲔ ) (٤ﺍﱠﻟﺬِﻳ ﻦ ﻫ ﻢ ﻋ ﻦ 
ﺼﱢﻠ 
ﹶﻓ ﻮﻳ ﹲﻞ ِﻟ ﹾﻠﻤ 
(٧).
ﺴﺮﻯ )Leyl 92/8‐10: (١٠
ﺴﻨﻴﺴﺮﻩِ ﻟ ﹾﻠ ﻌ 
ﺴﻨﻰ ) (٩ﹶﻓ 
ﺤ
ﺏ ﺑِﺎﹾﻟ 
ﺨ ﹶﻞ ﻭﺍ ﺳﺘ ﻐﻨﻰ ) (٨ﻭ ﹶﻛﺬﱠ 
ﺕ  ; Fecr 89/7‐10:ﻭﹶﺃﻣﺎ ﻣ ﻦ ﺑ ِ
ِﺇ ﺭ ﻡ ﺫﹶﺍ ِ
ﺨ ﺮ ﺑِﺎﹾﻟﻮﺍ ِﺩ ) (٩ﻭِﻓ ﺮ ﻋ ﻮ ﹶﻥ ﺫِﻱ ﺍﹾﻟﹶﺄ ﻭﺗﺎ ِﺩ )(١٠
ﺼ
ﺨﹶﻠ ﻖ ِﻣﹾﺜﹸﻠﻬﺎ ﻓِﻲ ﺍﹾﻟِﺒﻠﹶﺎ ِﺩ ) (٨ﻭﹶﺛﻤﻮ ﺩ ﺍﱠﻟﺬِﻳ ﻦ ﺟﺎﺑﻮﺍ ﺍﻟ 
; İsraﺍﹾﻟ ِﻌﻤﺎ ِﺩ ) (٧ﺍﱠﻟﺘِﻲ ﹶﻟ ﻢ ﻳ 
ﻂ ﹶﻓﺘ ﹾﻘﻌ ﺪ ﻣﻠﹸﻮﻣﺎ ﻣ 
ﺴِ
ﺴ ﹾﻄﻬﺎ ﹸﻛ ﱠﻞ ﺍﹾﻟﺒ 
ﻚ ﻭﻟﹶﺎ ﺗﺒ 
ﺠ ﻌ ﹾﻞ ﻳ ﺪ ﻙ ﻣ ﻐﻠﹸﻮﹶﻟ ﹰﺔ ِﺇﻟﹶﻰ ﻋﻨِ ﻘ 
 .ﻭﻟﹶﺎ ﺗ 
ﺤﺴﻮﺭﺍ 17/29:
ﲔ A’raf 7/3:
ﺴ ِﺮِﻓ 
ﺤﺐ ﺍﹾﻟﻤ 
ﺴ ِﺮﻓﹸﻮﺍ ِﺇﻧ ﻪ ﻟﹶﺎ ﻳ ِ
ﺠ ٍﺪ ﻭﻛﹸﻠﹸﻮﺍ ﻭﺍ ﺷ ﺮﺑﻮﺍ ﻭﻟﹶﺎ ﺗ 
ﺴِ
; İsra 17/26:ﻳﺎ ﺑﻨِﻲ َﺁ ﺩ ﻡ ﺧﺬﹸﻭﺍ ﺯِﻳﻨﺘﻜﹸ ﻢ ِﻋﻨ ﺪ ﹸﻛﻞﱢ ﻣ 
ﺴﺒِﻴ ِﻞ ﻭﻟﹶﺎ ﺗﺒ ﱢﺬ ﺭ ﺗﺒﺬِﻳﺮﺍ
ﲔ ﻭﺍﺑ ﻦ ﺍﻟ 
ﺴ ِﻜ 
ﺕ ﺫﹶﺍ ﺍﹾﻟ ﹸﻘ ﺮﺑﻰ ﺣﻘﱠﻪ ﻭﺍﹾﻟ ِﻤ 
 .ﻭ َﺁ ِ
ﻜِﺜﺮMüddessir 74/6: 
ﺴﺘ ﹾ
ﺻ ﺪﻗﹶﺎِﺗ ﹸﻜ ﻢ ﺑِﺎﹾﻟ ﻤ ﻦ ﻭﺍﹾﻟﹶﺄﺫﹶﻯ ﻛﹶﺎﱠﻟﺬِﻱ  ; Bakara 2/264:ﻭﻟﹶﺎ ﺗ ﻤﻨ ﻦ ﺗ 
ﻳﺎ ﹶﺃﻳﻬﺎ ﺍﱠﻟﺬِﻳ ﻦ َﺁ ﻣﻨﻮﺍ ﻟﹶﺎ ﺗﺒ ِﻄﻠﹸﻮﺍ 
ﺻ ﹾﻠﺪﺍ ﻟﹶﺎ ﻳ ﹾﻘ ِﺪﺭﻭ ﹶﻥ ﻋﻠﹶﻰ
ﺏ ﹶﻓﹶﺄﺻﺎﺑﻪ ﻭﺍِﺑ ﹲﻞ ﹶﻓﺘ ﺮ ﹶﻛﻪ 
ﺻ ﹾﻔﻮﺍ ٍﻥ ﻋﹶﻠﻴ ِﻪ ﺗﺮﺍ 
ﺱ ﻭﻟﹶﺎ ﻳ ﺆ ِﻣﻦ ﺑِﺎﻟﻠﱠ ِﻪ ﻭﺍﹾﻟﻴ ﻮ ِﻡ ﺍﹾﻟ َﺂ ِﺧ ِﺮ ﹶﻓ ﻤﹶﺜﻠﹸﻪ ﹶﻛ ﻤﹶﺜ ِﻞ 
ﻳﻨ ِﻔﻖ ﻣﺎﹶﻟﻪِ ﺭﺋﹶﺎ َﺀ ﺍﻟﻨﺎ ِ
ﺴﺒﻮﺍ ﻭﺍﻟﻠﱠﻪ ﻟﹶﺎ ﻳ ﻬﺪِﻱ ﺍﹾﻟ ﹶﻘ ﻮ ﻡ ﺍﹾﻟﻜﹶﺎِﻓﺮِﻳ ﻦ
 .ﺷ ﻲ ٍﺀ ِﻣﻤﺎ ﹶﻛ 
ﻦ Tevbe 9/38:
ﺤﻴﺎ ِﺓ ﺍﻟ ﺪﻧﻴﺎ ِﻣ 
ﺽ ﹶﺃ ﺭﺿِﻴﺘ ﻢ ﺑِﺎﹾﻟ 
ﻳﺎ ﹶﺃﻳﻬﺎ ﺍﱠﻟﺬِﻳ ﻦ َﺁ ﻣﻨﻮﺍ ﻣﺎ ﹶﻟ ﹸﻜ ﻢ ِﺇﺫﹶﺍ ﻗِﻴ ﹶﻞ ﹶﻟﻜﹸﻢ ﺍﻧ ِﻔﺮﻭﺍ ﻓِﻲ ﺳﺒِﻴ ِﻞ ﺍﻟﻠﱠ ِﻪ ﺍﺛﱠﺎﹶﻗ ﹾﻠﺘ ﻢ ِﺇﻟﹶﻰ ﺍﹾﻟﹶﺄ ﺭ ِ
ﺤﻴﺎ ِﺓ ﺍﻟ ﺪﻧﻴﺎ ﻓِﻲ ﺍﹾﻟ َﺂ ِﺧ ﺮ ِﺓ ِﺇﻟﱠﺎ ﹶﻗﻠِﻴ ﹲﻞ
ﻉ ﺍﹾﻟ 
.ﺍﹾﻟ َﺂ ِﺧ ﺮ ِﺓ ﹶﻓﻤﺎ ﻣﺘﺎ 
Hac 22/30:
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‐4‐ Toplumu düzeltmeye yönelik hükümler. İnsanların eşitliğini bildirip ırk üs
tünlüğünü yasaklayan84, toplum hayatını düzenleyen ve adam öldürme85, zina,
‐fuhuş ve hayasızlık86, eşcinsellik87, rüşvet88, zulüm89, sarhoşluk ve kumar90, hırsız

ﺏ
ﺴﺒﻨﻬ ﻢ ِﺑ ﻤﻔﹶﺎ ﺯ ٍﺓ ِﻣ ﻦ ﺍﹾﻟ ﻌﺬﹶﺍ ِ
ﺤ
ﺤ ﻤﺪﻭﺍ ِﺑﻤﺎ ﹶﻟ ﻢ ﻳ ﹾﻔ ﻌﻠﹸﻮﺍ ﹶﻓﹶﻠﺎ ﺗ 
ﺤﺒﻮ ﹶﻥ ﹶﺃ ﹾﻥ ﻳ 
ﺴﺒ ﻦ ﺍﱠﻟﺬِﻳ ﻦ ﻳ ﹾﻔ ﺮﺣﻮ ﹶﻥ ِﺑﻤﺎ ﹶﺃﺗﻮﺍ ﻭﻳ ِ
ﺤ
ﻟﹶﺎ ﺗ 

Ali İmran 3/188:

82

ﺏ ﹶﺃﻟِﻴ ﻢ
 .ﻭﹶﻟﻬ ﻢ ﻋﺬﹶﺍ 

ﺐ ﺑ ﻌﻀﻜﹸ ﻢ ﺑ ﻌﻀﺎ
ﺴﺴﻮﺍ ﻭﻟﹶﺎ ﻳ ﻐﺘ 
ﺠ
ﺾ ﺍﻟ ﱠﻈﻦِ ﺇﹾﺛ ﻢ ﻭﻟﹶﺎ ﺗ 
ﻳﺎ ﹶﺃﻳﻬﺎ ﺍﱠﻟﺬِﻳ ﻦ َﺁ ﻣﻨﻮﺍ ﺍ ﺟﺘِﻨﺒﻮﺍ ﹶﻛِﺜﲑﺍ ِﻣ ﻦ ﺍﻟ ﱠﻈﻦِ ﺇﻥﱠ ﺑ ﻌ 
ﺏ ﺭﺣِﻴ ﻢ
ﺤ ﻢ ﹶﺃﺧِﻴ ِﻪ ﻣﻴﺘﺎ ﹶﻓ ﹶﻜ ِﺮ ﻫﺘﻤﻮ ﻩ ﻭﺍﺗﻘﹸﻮﺍ ﺍﻟﻠﱠ ﻪ ِﺇﻥﱠ ﺍﻟﻠﱠ ﻪ ﺗﻮﺍ 
ﺐ ﹶﺃ ﺣﺪﻛﹸ ﻢ ﹶﺃ ﹾﻥ ﻳ ﹾﺄﻛﹸ ﹶﻞ ﹶﻟ 
ﺤ 
ﻳﺎ ﹶﺃﻳﻬﺎ ﺍﱠﻟﺬِﻳ ﻦ َﺁ ﻣﻨﻮﺍ ِﺇﺫﹶﺍ ; Nisa 4/94:ﹶﺃﻳِ 
ﺤﻴﺎ ِﺓ ﺍﻟ ﺪﻧﻴﺎ ﹶﻓ ِﻌﻨ ﺪ ﺍﻟﻠﱠ ِﻪ ﻣﻐﺎِﻧﻢ ﹶﻛِﺜ ﲑﹲﺓ
ﺽ ﺍﹾﻟ 
ﺖ ﻣ ﺆ ِﻣﻨﺎ ﺗﺒﺘﻐﻮ ﹶﻥ ﻋ ﺮ 
ﺴ 
ﺴﻠﹶﺎ ﻡ ﹶﻟ 
ﺿ ﺮﺑﺘ ﻢ ﻓِﻲ ﺳﺒِﻴ ِﻞ ﺍﻟﻠﱠ ِﻪ ﹶﻓﺘﺒﻴﻨﻮﺍ ﻭﻟﹶﺎ ﺗﻘﹸﻮﻟﹸﻮﺍ ِﻟ ﻤ ﻦ ﹶﺃﹾﻟﻘﹶﻰ ِﺇﹶﻟﻴﻜﹸﻢ ﺍﻟ 

ﻚ ﹸﻛﻨﺘ ﻢ ِﻣ ﻦ ﹶﻗﺒﻞﹸ ﹶﻓ ﻤ ﻦ ﺍﻟﱠﻠ ﻪ ﻋﹶﻠﻴ ﹸﻜ ﻢ ﹶﻓﺘﺒﻴﻨﻮﺍ ِﺇﻥﱠ ﺍﻟﻠﱠ ﻪ ﻛﹶﺎ ﹶﻥ ِﺑﻤﺎ ﺗ ﻌ ﻤﻠﹸﻮ ﹶﻥ ﺧِﺒﲑﺍ
 .ﹶﻛ ﹶﺬِﻟ 
ﻛ ﻢ Hucurat 49/13:
ﺱ ِﺇﻧﺎ ﺧﹶﻠ ﹾﻘﻨﺎ ﹸﻛ ﻢ ِﻣ ﻦ ﹶﺫ ﹶﻛ ٍﺮ ﻭﹸﺃﻧﺜﹶﻰ ﻭ ﺟ ﻌ ﹾﻠﻨﺎ ﹸﻛ ﻢ ﺷﻌﻮﺑﺎ ﻭﹶﻗﺒﺎِﺋ ﹶﻞ ِﻟﺘﻌﺎ ﺭﻓﹸﻮﺍ ِﺇﻥﱠ ﹶﺃ ﹾﻛ ﺮ ﻣﻜﹸ ﻢ ِﻋﻨ ﺪ ﺍﻟﻠﱠ ِﻪ ﹶﺃﺗﻘﹶﺎ ﹸ
ﻳﺎ ﹶﺃﻳﻬﺎ ﺍﻟﻨﺎ 
ﺲ ﻭﺍ ِﺣ ﺪ ٍﺓ ﻭ ﺧﹶﻠ ﻖ ِﻣﻨﻬﺎ ﺯ ﻭ ﺟﻬﺎ ﻭﺑﺚﱠ ِﻣﻨ ﻬﻤﺎ ِﺭﺟﺎﻟﹰﺎ ِ; Nisa 4/1:ﺇﻥﱠ ﺍﻟﻠﱠ ﻪ ﻋﻠِﻴ ﻢ ﺧِﺒ ﲑ
ﺱ ﺍﺗﻘﹸﻮﺍ ﺭﺑ ﹸﻜ ﻢ ﺍﱠﻟﺬِﻱ ﺧﹶﻠ ﹶﻘﻜﹸ ﻢ ِﻣ ﻦ ﻧ ﹾﻔ ٍ
ﻳﺎ ﹶﺃﻳﻬﺎ ﺍﻟﻨﺎ 
 .ﹶﻛِﺜﲑﺍ ﻭِﻧﺴﺎ ًﺀ ﻭﺍﺗﻘﹸﻮﺍ ﺍﻟﻠﱠ ﻪ ﺍﱠﻟﺬِﻱ ﺗﺴﺎ َﺀﻟﹸﻮ ﹶﻥ ِﺑ ِﻪ ﻭﺍﹾﻟﹶﺄ ﺭﺣﺎ ﻡ ِﺇﻥﱠ ﺍﻟﻠﱠ ﻪ ﻛﹶﺎ ﹶﻥ ﻋﹶﻠﻴ ﹸﻜ ﻢ ﺭﻗِﻴﺒﺎ
ﻞ ِﺇﻧ ﻪ İsra 17/33:
ﻑ ﻓِﻲ ﺍﹾﻟ ﹶﻘﺘ ِ
ﺴ ِﺮ 
ﺤ ﻖ ﻭ ﻣ ﻦ ﻗﹸِﺘ ﹶﻞ ﻣ ﹾﻈﻠﹸﻮﻣﺎ ﹶﻓ ﹶﻘ ﺪ ﺟ ﻌ ﹾﻠﻨﺎ ِﻟ ﻮِﻟﻴ ِﻪ ﺳ ﹾﻠﻄﹶﺎﻧﺎ ﹶﻓﻠﹶﺎ ﻳ 
ﺲ ﺍﱠﻟﺘِﻲ ﺣ ﺮ ﻡ ﺍﻟﱠﻠ ﻪ ِﺇﻟﱠﺎ ﺑِﺎﹾﻟ 
ﻭﻟﹶﺎ ﺗ ﹾﻘﺘﻠﹸﻮﺍ ﺍﻟﻨ ﹾﻔ 
ﺤ ﻖ ﻭﻟﹶﺎ ﻳ ﺰﻧﻮ ﹶﻥ ; Furkan 25/68:ﻛﹶﺎ ﹶﻥ ﻣﻨﺼﻮﺭﺍ
ﺲ ﺍﱠﻟﺘِﻲ ﺣ ﺮ ﻡ ﺍﻟﱠﻠ ﻪ ِﺇﻟﱠﺎ ﺑِﺎﹾﻟ 
ﻭﺍﱠﻟﺬِﻳ ﻦ ﻟﹶﺎ ﻳ ﺪﻋﻮ ﹶﻥ ﻣ ﻊ ﺍﻟﻠﱠ ِﻪ ِﺇﹶﻟﻬﺎ َﺁ ﺧ ﺮ ﻭﻟﹶﺎ ﻳ ﹾﻘﺘﻠﹸﻮ ﹶﻥ ﺍﻟﻨ ﹾﻔ 
ﻚ ﻳ ﹾﻠ ﻖ ﹶﺃﺛﹶﺎﻣﺎ
ﺐ ﺍﻟﱠﻠ ﻪ ﻋﹶﻠﻴ ِﻪ ﻭﹶﻟ ﻌﻨﻪ ﻭﹶﺃ ﻋ ﺪ ﹶﻟﻪ ; Nisa 4/93: ﻭ ﻣ ﻦ ﻳ ﹾﻔ ﻌ ﹾﻞ ﹶﺫِﻟ 
ﻀ 
ﺠﺰﺍ ﺅ ﻩ ﺟ ﻬﻨﻢ ﺧﺎِﻟﺪﺍ ﻓِﻴﻬﺎ ﻭ ﹶﻏ ِ
ﻭ ﻣ ﻦ ﻳ ﹾﻘﺘ ﹾﻞ ﻣ ﺆ ِﻣﻨﺎ ﻣﺘ ﻌ ﻤﺪﺍ ﹶﻓ 
 .ﻋﺬﹶﺍﺑﺎ ﻋﻈِﻴﻤﺎ
ﺳﺒِﻴﻠﹰﺎ İsra 17/32:
ﺸ ﹰﺔ ﻭﺳﺎ َﺀ 
ﺸ ِﺮﻛﹸﻮﺍ  ; En’am 6/151:ﻭﻟﹶﺎ ﺗ ﹾﻘ ﺮﺑﻮﺍ ﺍﻟ ﺰﻧﺎ ِﺇﻧ ﻪ ﻛﹶﺎ ﹶﻥ ﻓﹶﺎ ِﺣ 
ﹸﻗ ﹾﻞ ﺗﻌﺎﹶﻟﻮﺍ ﹶﺃﺗﻞﹸ ﻣﺎ ﺣ ﺮ ﻡ ﺭﺑ ﹸﻜ ﻢ ﻋﹶﻠﻴ ﹸﻜ ﻢ ﹶﺃﻟﱠﺎ ﺗ 
ﺶ ﻣﺎ ﹶﻇ ﻬ ﺮ ِﻣﻨﻬﺎ ﻭﻣﺎ ﺑ ﹶﻄ ﻦ ﻭﻟﹶﺎ
ﺤﻦ ﻧ ﺮﺯﻗﹸﻜﹸ ﻢ ﻭِﺇﻳﺎ ﻫ ﻢ ﻭﻟﹶﺎ ﺗ ﹾﻘ ﺮﺑﻮﺍ ﺍﹾﻟ ﹶﻔﻮﺍ ِﺣ 
ﻕ ﻧ 
ِﺑ ِﻪ ﺷﻴﺌﹰﺎ ﻭﺑِﺎﹾﻟﻮﺍِﻟ ﺪﻳ ِﻦ ِﺇ ﺣﺴﺎﻧﺎ ﻭﻟﹶﺎ ﺗ ﹾﻘﺘﻠﹸﻮﺍ ﹶﺃ ﻭﻟﹶﺎ ﺩ ﹸﻛ ﻢ ِﻣ ﻦ ِﺇ ﻣﻠﹶﺎ ٍ
ﺤ ﻖ ﹶﺫِﻟﻜﹸ ﻢ ﻭﺻﺎ ﹸﻛ ﻢ ِﺑ ِﻪ ﹶﻟ ﻌﻠﱠﻜﹸ ﻢ ﺗ ﻌ ِﻘﻠﹸﻮ ﹶﻥ
ﺲ ﺍﱠﻟﺘِﻲ ﺣ ﺮ ﻡ ﺍﻟﱠﻠ ﻪ ِﺇﻟﱠﺎ ﺑِﺎﹾﻟ 
ﺸﺔﹸ ﻓِﻲ ; Nur 24/19:ﺗ ﹾﻘﺘﻠﹸﻮﺍ ﺍﻟﻨ ﹾﻔ 
ﺤﺒﻮ ﹶﻥ ﹶﺃ ﹾﻥ ﺗﺸِﻴ ﻊ ﺍﹾﻟﻔﹶﺎ ِﺣ 
ِﺇﻥﱠ ﺍﱠﻟﺬِﻳ ﻦ ﻳ ِ
ﺏ ﹶﺃﻟِﻴ ﻢ ﻓِﻲ ﺍﻟ ﺪﻧﻴﺎ ﻭﺍﹾﻟ َﺂ ِﺧ ﺮ ِﺓ ﻭﺍﻟﻠﱠﻪ ﻳ ﻌﹶﻠﻢ ﻭﹶﺃﻧﺘ ﻢ ﻟﹶﺎ ﺗ ﻌﹶﻠﻤﻮ ﹶﻥ
.ﺍﱠﻟﺬِﻳ ﻦ َﺁ ﻣﻨﻮﺍ ﹶﻟ ﻬ ﻢ ﻋﺬﹶﺍ 
ﺷ ﻬ ﻮ ﹰﺓ A’raf 7/80‐81:
ﲔ )ِ (٨٠ﺇﻧ ﹸﻜ ﻢ ﹶﻟﺘ ﹾﺄﺗﻮ ﹶﻥ ﺍﻟ ﺮﺟﺎ ﹶﻝ 
ﺸ ﹶﺔ ﻣﺎ ﺳﺒ ﹶﻘﻜﹸ ﻢ ِﺑﻬﺎ ِﻣ ﻦ ﹶﺃ ﺣ ٍﺪ ِﻣ ﻦ ﺍﹾﻟﻌﺎﹶﻟ ِﻤ 
ﻭﻟﹸﻮﻃﹰﺎ ِﺇ ﹾﺫ ﻗﹶﺎ ﹶﻝ ِﻟ ﹶﻘ ﻮ ِﻣ ِﻪ ﹶﺃﺗ ﹾﺄﺗﻮ ﹶﻥ ﺍﹾﻟﻔﹶﺎ ِﺣ 
ﺴ ِﺮﻓﹸﻮ ﹶﻥ )(٨١
ﺼﺮﻭ ﹶﻥ )ِ ; Neml 27/54‐55 (٥٤ﻣ ﻦ ﺩﻭ ِﻥ ﺍﻟﻨﺴﺎ ِﺀ ﺑ ﹾﻞ ﹶﺃﻧﺘ ﻢ ﹶﻗ ﻮ ﻡ ﻣ 
ﺸ ﹶﺔ ﻭﹶﺃﻧﺘ ﻢ ﺗﺒ ِ
ﻭﻟﹸﻮﻃﹰﺎ ِﺇ ﹾﺫ ﻗﹶﺎ ﹶﻝ ِﻟ ﹶﻘ ﻮ ِﻣ ِﻪ ﹶﺃﺗ ﹾﺄﺗﻮ ﹶﻥ ﺍﹾﻟﻔﹶﺎ ِﺣ 
ﺠ ﻬﻠﹸﻮ ﹶﻥ )(٥٥
.ﹶﺃِﺋﻨﻜﹸ ﻢ ﹶﻟﺘ ﹾﺄﺗﻮ ﹶﻥ ﺍﻟ ﺮﺟﺎ ﹶﻝ ﺷ ﻬ ﻮ ﹰﺓ ِﻣ ﻦ ﺩﻭ ِﻥ ﺍﻟﻨﺴﺎ ِﺀ ﺑ ﹾﻞ ﹶﺃﻧﺘ ﻢ ﹶﻗ ﻮ ﻡ ﺗ 
ﺱ ﺑِﺎﹾﻟِﺈﹾﺛ ِﻢ ﻭﹶﺃﻧﺘ ﻢ Bakara 2/188:
ﺤﻜﱠﺎ ِﻡ ِﻟﺘ ﹾﺄﻛﹸﻠﹸﻮﺍ ﹶﻓﺮِﻳﻘﹰﺎ ِﻣ ﻦ ﹶﺃ ﻣﻮﺍ ِﻝ ﺍﻟﻨﺎ ِ
ﻭﻟﹶﺎ ﺗ ﹾﺄﻛﹸﻠﹸﻮﺍ ﹶﺃ ﻣﻮﺍﹶﻟ ﹸﻜ ﻢ ﺑﻴﻨ ﹸﻜ ﻢ ﺑِﺎﹾﻟﺒﺎ ِﻃ ِﻞ ﻭﺗ ﺪﻟﹸﻮﺍ ِﺑﻬﺎ ِﺇﻟﹶﻰ ﺍﹾﻟ 
.ﺗ ﻌﹶﻠﻤﻮ ﹶﻥ
ﻞ A’raf 7/85:
ﻭِﺇﻟﹶﻰ ﻣ ﺪﻳ ﻦ ﹶﺃﺧﺎ ﻫ ﻢ ﺷ ﻌﻴﺒﺎ ﻗﹶﺎ ﹶﻝ ﻳﺎ ﹶﻗ ﻮ ِﻡ ﺍ ﻋﺒﺪﻭﺍ ﺍﻟﻠﱠ ﻪ ﻣﺎ ﹶﻟ ﹸﻜ ﻢ ِﻣ ﻦ ِﺇﹶﻟ ٍﻪ ﹶﻏﻴﺮﻩ ﹶﻗ ﺪ ﺟﺎ َﺀﺗ ﹸﻜ ﻢ ﺑﻴﻨ ﹲﺔ ِﻣ ﻦ ﺭﺑ ﹸﻜ ﻢ ﹶﻓﹶﺄ ﻭﻓﹸﻮﺍ ﺍﹾﻟ ﹶﻜﻴ ﹶ
ﲔ
ﺻﻠﹶﺎ ِﺣ ﻬﺎ ﹶﺫِﻟﻜﹸ ﻢ ﺧﻴ ﺮ ﹶﻟ ﹸﻜ ﻢ ِﺇ ﹾﻥ ﹸﻛﻨﺘ ﻢ ﻣ ﺆ ِﻣِﻨ 
ﺽ ﺑ ﻌ ﺪ ِﺇ 
ﺴﺪﻭﺍ ﻓِﻲ ﺍﹾﻟﹶﺄ ﺭ ِ
ﺱ ﹶﺃ ﺷﻴﺎ َﺀ ﻫ ﻢ ﻭﻟﹶﺎ ﺗ ﹾﻔ ِ
ﺨﺴﻮﺍ ﺍﻟﻨﺎ 
; Yusuf 12/23:ﻭﺍﹾﻟﻤِﻴﺰﺍ ﹶﻥ ﻭﻟﹶﺎ ﺗﺒ 
ﻱ ِﺇﻧ ﻪ ﻟﹶﺎ ﻳ ﹾﻔِﻠﺢ
ﺴ ﻦ ﻣﹾﺜﻮﺍ 
ﻚ ﻗﹶﺎ ﹶﻝ ﻣﻌﺎ ﹶﺫ ﺍﻟﻠﱠ ِﻪ ِﺇﻧ ﻪ ﺭﺑﻲ ﹶﺃ ﺣ 
ﺖ ﹶﻟ 
ﺖ ﻫﻴ 
ﺏ ﻭﻗﹶﺎﹶﻟ 
ﺖ ﺍﹾﻟﹶﺄﺑﻮﺍ 
ﺴ ِﻪ ﻭ ﹶﻏﻠﱠ ﹶﻘ ِ
ﻭﺭﺍ ﻭ ﺩﺗﻪ ﺍﱠﻟﺘِﻲ ﻫ ﻮ ﻓِﻲ ﺑﻴِﺘﻬﺎ ﻋ ﻦ ﻧ ﹾﻔ ِ
ﺱ ﹶﺃ ﻣﻮﺍِﻟ ﹸﻜ ﻢ ﻟﹶﺎ ﺗ ﹾﻈِﻠﻤﻮ ﹶﻥ ﻭﻟﹶﺎ ; Bakara 2/279:ﺍﻟﻈﱠﺎِﻟﻤﻮ ﹶﻥ
ﺏ ِﻣ ﻦ ﺍﻟﻠﱠ ِﻪ ﻭ ﺭﺳﻮِﻟ ِﻪ ﻭِﺇ ﹾﻥ ﺗﺒﺘ ﻢ ﹶﻓﹶﻠﻜﹸ ﻢ ﺭﺀُﻭ 
ﺤ ﺮ ٍ
ﹶﻓِﺈ ﹾﻥ ﹶﻟ ﻢ ﺗ ﹾﻔ ﻌﻠﹸﻮﺍ ﹶﻓ ﹾﺄ ﹶﺫﻧﻮﺍ ِﺑ 
ﺏ ﺍﻟ ﺮﺣِﻴ ﻢ ; Bakara 2/160:ﺗ ﹾﻈﹶﻠﻤﻮ ﹶﻥ
ﺏ ﻋﹶﻠﻴ ِﻬ ﻢ ﻭﹶﺃﻧﺎ ﺍﻟﺘﻮﺍ 
ﻚ ﹶﺃﺗﻮ 
ﺻﹶﻠﺤﻮﺍ ﻭﺑﻴﻨﻮﺍ ﹶﻓﺄﹸﻭﹶﻟِﺌ 
ِ.ﺇﻟﱠﺎ ﺍﱠﻟﺬِﻳ ﻦ ﺗﺎﺑﻮﺍ ﻭﹶﺃ 
ﺟﺘِﻨﺒﻮ ﻩ ﹶﻟ ﻌﻠﱠﻜﹸ ﻢ Maide 5/90:
ﺸﻴﻄﹶﺎ ِﻥ ﻓﹶﺎ 
ﺲ ِﻣ ﻦ ﻋ ﻤ ِﻞ ﺍﻟ 
ﺴﺮ ﻭﺍﹾﻟﹶﺄﻧﺼﺎﺏ ﻭﺍﹾﻟﹶﺄ ﺯﻟﹶﺎ ﻡ ِﺭ ﺟ 
ﺨ ﻤ ﺮ ﻭﺍﹾﻟ ﻤﻴ ِ
ﻳﺎ ﹶﺃﻳﻬﺎ ﺍﱠﻟﺬِﻳ ﻦ َﺁ ﻣﻨﻮﺍ ِﺇﻧﻤﺎ ﺍﹾﻟ 
.ﺗ ﹾﻔِﻠﺤﻮ ﹶﻥ
Hucurat 49/12:
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lık91, tecavüz92, taassup93, çekişme94, bozgunculuk95, fitne96, büyücülük97, hıyanet98,
riba99 gibi topluma ve fertlere zarar veren kötülükleri yasaklayarak içtimai bünyeyi
sağlamlaştıran hükümler.
‐Bazı siyasî, hukukî ve idarî işleri düzenlemeye matuf, ahkam ve mua
melatta adalet100 ve fazilet101 esaslarını bildirmeye, sözleşmelere riâyet102,

ﲔ ﻭﻟﹶﺎ
ﺴ ِﺮ ﹾﻗ ﻦ ﻭﻟﹶﺎ ﻳ ﺰِﻧ 
ﺸ ِﺮ ﹾﻛ ﻦ ﺑِﺎﻟﻠﱠ ِﻪ ﺷﻴﺌﹰﺎ ﻭﻟﹶﺎ ﻳ 
ﻚ ﻋﻠﹶﻰ ﹶﺃ ﹾﻥ ﻟﹶﺎ ﻳ 
ﺕ ﻳﺒﺎِﻳ ﻌﻨ 
ﻳﺎ ﹶﺃﻳﻬﺎ ﺍﻟﻨِﺒ ﻲ ِﺇﺫﹶﺍ ﺟﺎ َﺀ ﻙ ﺍﹾﻟ ﻤ ﺆ ِﻣﻨﺎ 
ﻑ ﹶﻓﺒﺎِﻳ ﻌ ﻬﻦ ﻭﺍ ﺳﺘ ﻐ ِﻔ ﺮ ﹶﻟ ﻬﻦ ﺍﻟﻠﱠ ﻪ ِﺇﻥﱠ ﺍﻟﻠﱠ ﻪ ﹶﻏﻔﹸﻮ ﺭ
ﻚ ﻓِﻲ ﻣ ﻌﺮﻭ ٍ
ﲔ ِﺑﺒ ﻬﺘﺎ ٍﻥ ﻳ ﹾﻔﺘﺮِﻳﻨ ﻪ ﺑﻴ ﻦ ﹶﺃﻳﺪِﻳ ِﻬ ﻦ ﻭﹶﺃ ﺭﺟِﻠ ِﻬ ﻦ ﻭﻟﹶﺎ ﻳ ﻌﺼِﻴﻨ 
ﻳ ﹾﻘﺘ ﹾﻠ ﻦ ﹶﺃ ﻭﻟﹶﺎ ﺩ ﻫﻦ ﻭﻟﹶﺎ ﻳ ﹾﺄِﺗ 
ﺴﺒﺎ ﻧﻜﹶﺎﻟﹰﺎ ِﻣ ﻦ ﺍﻟﻠﱠ ِﻪ ﻭﺍﻟﻠﱠﻪ ﻋﺰِﻳ ﺰ ﺣﻜِﻴ ﻢ  ; Maide 5/38:ﺭﺣِﻴ ﻢ
.ﻭﺍﻟﺴﺎ ِﺭﻕ ﻭﺍﻟﺴﺎ ِﺭﹶﻗﺔﹸ ﻓﹶﺎ ﹾﻗ ﹶﻄﻌﻮﺍ ﹶﺃﻳ ِﺪﻳ ﻬﻤﺎ ﺟﺰﺍ ًﺀ ِﺑﻤﺎ ﹶﻛ 
ﻦ Bakara 2/190:
ﺤﺐ ﺍﹾﻟ ﻤ ﻌﺘﺪِﻳ 
 .ﻭﻗﹶﺎِﺗﻠﹸﻮﺍ ﻓِﻲ ﺳﺒِﻴ ِﻞ ﺍﻟﻠﱠ ِﻪ ﺍﱠﻟﺬِﻳ ﻦ ﻳﻘﹶﺎِﺗﻠﹸﻮﻧﻜﹸ ﻢ ﻭﻟﹶﺎ ﺗ ﻌﺘﺪﻭﺍ ِﺇﻥﱠ ﺍﻟﻠﱠ ﻪ ﻟﹶﺎ ﻳ ِ
ﺿﻠﱡﻮﺍ Maide 5/77:
ﺿﻠﱡﻮﺍ ﹶﻛِﺜﲑﺍ ﻭ 
ﺿﻠﱡﻮﺍ ِﻣ ﻦ ﹶﻗﺒﻞﹸ ﻭﹶﺃ 
ﺤ ﻖ ﻭﻟﹶﺎ ﺗﺘِﺒﻌﻮﺍ ﹶﺃ ﻫﻮﺍ َﺀ ﹶﻗ ﻮ ٍﻡ ﹶﻗ ﺪ 
ﺏ ﻟﹶﺎ ﺗ ﻐﻠﹸﻮﺍ ﻓِﻲ ﺩِﻳِﻨ ﹸﻜ ﻢ ﹶﻏﻴ ﺮ ﺍﹾﻟ 
ﹸﻗ ﹾﻞ ﻳﺎ ﹶﺃ ﻫ ﹶﻞ ﺍﹾﻟ ِﻜﺘﺎ ِ
ﺴﺒِﻴ ِﻞ
ﺤ ِﻤﻴ ﹶﺔ ﺣ ِﻤﻴ ﹶﺔ ﺍﹾﻟﺠﺎ ِﻫِﻠﻴ ِﺔ ﹶﻓﹶﺄﻧ ﺰ ﹶﻝ ﺍﻟﱠﻠ ﻪ ﺳﻜِﻴﻨﺘﻪ ﻋﻠﹶﻰ ﺭﺳﻮِﻟ ِﻪ  ; Fetih 48/26:ﻋ ﻦ ﺳﻮﺍ ِﺀ ﺍﻟ 
ِﺇ ﹾﺫ ﺟ ﻌ ﹶﻞ ﺍﱠﻟﺬِﻳ ﻦ ﹶﻛ ﹶﻔﺮﻭﺍ ﻓِﻲ ﹸﻗﻠﹸﻮِﺑ ِﻬﻢ ﺍﹾﻟ 
ﲔ ﻭﹶﺃﹾﻟ ﺰ ﻣﻬ ﻢ ﹶﻛِﻠ ﻤ ﹶﺔ ﺍﻟﺘ ﹾﻘ ﻮﻯ ﻭﻛﹶﺎﻧﻮﺍ ﹶﺃ ﺣ ﻖ ِﺑﻬﺎ ﻭﹶﺃ ﻫﹶﻠﻬﺎ ﻭﻛﹶﺎ ﹶﻥ ﺍﻟﱠﻠ ﻪ ِﺑ ﹸﻜﻞﱢ ﺷ ﻲ ٍﺀ ﻋﻠِﻴﻤﺎ
 .ﻭ ﻋﻠﹶﻰ ﺍﹾﻟﻤ ﺆ ِﻣِﻨ 
ﻦ Enfal 8/46:
ﺻِﺒﺮﻭﺍ ِﺇﻥﱠ ﺍﻟﻠﱠ ﻪ ﻣ ﻊ ﺍﻟﺼﺎِﺑﺮِﻳ 
ﺐ ِﺭﳛﻜﹸ ﻢ ﻭﺍ 
ﺸﻠﹸﻮﺍ ﻭﺗ ﹾﺬ ﻫ 
 .ﻭﹶﺃﻃِﻴﻌﻮﺍ ﺍﻟﻠﱠ ﻪ ﻭ ﺭﺳﻮﹶﻟﻪ ﻭﻟﹶﺎ ﺗﻨﺎ ﺯﻋﻮﺍ ﹶﻓﺘ ﹾﻔ 
ﲔ A’raf 7/56:
ﺴِﻨ 
ﺤِ
ﺐ ِﻣ ﻦ ﺍﹾﻟﻤ 
ﺻﻠﹶﺎ ِﺣﻬﺎ ﻭﺍ ﺩﻋﻮﻩ ﺧ ﻮﻓﹰﺎ ﻭ ﹶﻃ ﻤﻌﺎ ِﺇﻥﱠ ﺭ ﺣ ﻤ ﹶﺔ ﺍﻟﻠﱠ ِﻪ ﹶﻗﺮِﻳ 
ﺽ ﺑ ﻌ ﺪ ِﺇ 
ﺴﺪﻭﺍ ﻓِﻲ ﺍﹾﻟﹶﺄ ﺭ ِ
 ; A’raf 7/74:ﻭﻟﹶﺎ ﺗ ﹾﻔ ِ
ﺠﺒﺎ ﹶﻝ ﺑﻴﻮﺗﺎ ﻓﹶﺎ ﹾﺫ ﹸﻛﺮﻭﺍ َﺁﻟﹶﺎ َﺀ
ﺤﺘﻮ ﹶﻥ ﺍﹾﻟ ِ
ﺨﺬﹸﻭ ﹶﻥ ِﻣ ﻦ ﺳﻬﻮِﻟﻬﺎ ﹸﻗﺼﻮﺭﺍ ﻭﺗﻨ ِ
ﺽ ﺗﺘ ِ
ﻭﺍ ﹾﺫ ﹸﻛﺮﻭﺍ ِﺇ ﹾﺫ ﺟ ﻌﹶﻠﻜﹸ ﻢ ﺧﹶﻠﻔﹶﺎ َﺀ ِﻣ ﻦ ﺑ ﻌ ِﺪ ﻋﺎ ٍﺩ ﻭﺑ ﻮﹶﺃﻛﹸ ﻢ ﻓِﻲ ﺍﹾﻟﹶﺄ ﺭ ِ
ﺴﺪِﻳ ﻦ
ﺽ ﻣ ﹾﻔ ِ
ﺴ ﻦ ﹶﻛﻤﺎ ; Kasas 28/77:ﺍﻟﻠﱠ ِﻪ ﻭﻟﹶﺎ ﺗ ﻌﹶﺜﻮﺍ ﻓِﻲ ﺍﹾﻟﹶﺄ ﺭ ِ
ﻚ ِﻣ ﻦ ﺍﻟ ﺪﻧﻴﺎ ﻭﹶﺃ ﺣ ِ
ﺲ ﻧﺼِﻴﺒ 
ﻭﺍﺑﺘ ِﻎ ﻓِﻴﻤﺎ َﺁﺗﺎ ﻙ ﺍﻟﱠﻠ ﻪ ﺍﻟﺪﺍ ﺭ ﺍﹾﻟ َﺂ ِﺧ ﺮ ﹶﺓ ﻭﻟﹶﺎ ﺗﻨ 
ﺴﺪِﻳ ﻦ
ﺤﺐ ﺍﹾﻟ ﻤ ﹾﻔ ِ
ﺽ ِﺇﻥﱠ ﺍﻟﻠﱠ ﻪ ﻟﹶﺎ ﻳ ِ
ﻚ ﻭﻟﹶﺎ ﺗﺒ ِﻎ ﺍﹾﻟ ﹶﻔﺴﺎ ﺩ ﻓِﻲ ﺍﹾﻟﹶﺄ ﺭ ِ
ﺴ ﻦ ﺍﻟﱠﻠ ﻪ ِﺇﹶﻟﻴ 
.ﹶﺃ ﺣ 
ﲑ Enfal 8/73:
ﺽ ﻭﹶﻓﺴﺎ ﺩ ﹶﻛِﺒ 
ﺾ ِﺇﻟﱠﺎ ﺗ ﹾﻔ ﻌﻠﹸﻮ ﻩ ﺗ ﹸﻜ ﻦ ِﻓﺘﻨ ﹲﺔ ﻓِﻲ ﺍﹾﻟﹶﺄ ﺭ ِ
ﻭﺍ ﹾﻗﺘﻠﹸﻮ ﻫ ﻢ ; Bakara 2/191:ﻭﺍﱠﻟﺬِﻳ ﻦ ﹶﻛ ﹶﻔﺮﻭﺍ ﺑ ﻌﻀﻬ ﻢ ﹶﺃ ﻭِﻟﻴﺎ ُﺀ ﺑ ﻌ ٍ
ﺤﺮﺍ ِﻡ ﺣﺘﻰ ﻳﻘﹶﺎِﺗﻠﹸﻮﻛﹸ ﻢ
ﺠ ِﺪ ﺍﹾﻟ 
ﺴِ
ﺣﻴﺚﹸ ﹶﺛ ِﻘ ﹾﻔﺘﻤﻮ ﻫ ﻢ ﻭﹶﺃ ﺧ ِﺮﺟﻮ ﻫ ﻢ ِﻣ ﻦ ﺣﻴﺚﹸ ﹶﺃ ﺧ ﺮﺟﻮ ﹸﻛ ﻢ ﻭﺍﹾﻟ ِﻔﺘﻨﺔﹸ ﹶﺃ ﺷ ﺪ ِﻣ ﻦ ﺍﹾﻟ ﹶﻘﺘ ِﻞ ﻭﻟﹶﺎ ﺗﻘﹶﺎِﺗﻠﹸﻮﻫ ﻢ ِﻋﻨ ﺪ ﺍﹾﻟ ﻤ 
ﻚ ﺟﺰﺍ ُﺀ ﺍﹾﻟﻜﹶﺎِﻓﺮِﻳ ﻦ
.ﻓِﻴ ِﻪ ﹶﻓِﺈ ﹾﻥ ﻗﹶﺎﺗﻠﹸﻮ ﹸﻛ ﻢ ﻓﹶﺎ ﹾﻗﺘﻠﹸﻮ ﻫ ﻢ ﹶﻛ ﹶﺬِﻟ 
ﺕ ﻓِﻲ ﺍﹾﻟﻌ ﹶﻘ ِﺪ Felak 113/1‐5:
ﺐ ) (٣ﻭ ِﻣ ﻦ ﺷ ﺮ ﺍﻟﻨﻔﱠﺎﺛﹶﺎ ِ
ﺏ ﺍﹾﻟ ﹶﻔﹶﻠ ِﻖ )ِ (١ﻣ ﻦ ﺷ ﺮ ﻣﺎ ﺧﹶﻠ ﻖ ) (٢ﻭ ِﻣ ﻦ ﺷ ﺮ ﻏﹶﺎ ِﺳ ٍﻖ ِﺇﺫﹶﺍ ﻭﹶﻗ 
ﹸﻗ ﹾﻞ ﹶﺃﻋﻮ ﹸﺫ ِﺑ ﺮ 
ﺴ ﺪ )(٥
ﻚ ﺳﹶﻠﻴﻤﺎ ﹶﻥ ﻭﻣﺎ ﹶﻛ ﹶﻔ ﺮ ﺳﹶﻠﻴﻤﺎ ﹸﻥ ﻭﹶﻟ ِﻜ ﻦ  (٤); Bakara 2/102:ﻭ ِﻣ ﻦ ﺷ ﺮ ﺣﺎ ِﺳ ٍﺪ ِﺇﺫﹶﺍ ﺣ 
ﺸﻴﺎ ِﻃﲔ ﻋﻠﹶﻰ ﻣ ﹾﻠ ِ
ﻭﺍﺗﺒﻌﻮﺍ ﻣﺎ ﺗﺘﻠﹸﻮ ﺍﻟ 
ﺕ ﻭﻣﺎ ﻳ ﻌﱢﻠﻤﺎ ِﻥ ِﻣ ﻦ ﹶﺃ ﺣ ٍﺪ ﺣﺘﻰ ﻳﻘﹸﻮﻟﹶﺎ ِﺇﻧﻤﺎ
ﺕ ﻭﻣﺎﺭﻭ 
ﺤ ﺮ ﻭﻣﺎ ﺃﹸﻧ ِﺰ ﹶﻝ ﻋﻠﹶﻰ ﺍﹾﻟ ﻤﹶﻠ ﹶﻜﻴ ِﻦ ِﺑﺒﺎِﺑ ﹶﻞ ﻫﺎﺭﻭ 
ﺴ
ﺱ ﺍﻟ 
ﲔ ﹶﻛ ﹶﻔﺮﻭﺍ ﻳ ﻌﱢﻠﻤﻮ ﹶﻥ ﺍﻟﻨﺎ 
ﺸﻴﺎ ِﻃ 
ﺍﻟ 
ﺤﻦِ ﻓﺘﻨ ﹲﺔ ﹶﻓﻠﹶﺎ ﺗ ﹾﻜ ﹸﻔ ﺮ ﹶﻓﻴﺘ ﻌﱠﻠﻤﻮ ﹶﻥ ِﻣﻨ ﻬﻤﺎ ﻣﺎ ﻳ ﹶﻔ ﺮﻗﹸﻮ ﹶﻥ ِﺑ ِﻪ ﺑﻴ ﻦ ﺍﹾﻟ ﻤ ﺮ ِﺀ ﻭ ﺯ ﻭ ِﺟ ِﻪ ﻭﻣﺎ ﻫ ﻢ ِﺑﻀﺎﺭﻳ ﻦ ِﺑ ِﻪ ِﻣ ﻦ ﹶﺃ ﺣ ٍﺪ ِﺇﻟﱠﺎ ِﺑِﺈ ﹾﺫ ِﻥ ﺍﻟﻠﱠ ِﻪ ﻭﻳﺘ ﻌﱠﻠﻤﻮ ﹶﻥ ﻣﺎ
ﻧ 
ﺴﻬ ﻢ ﹶﻟ ﻮ ﻛﹶﺎﻧﻮﺍ ﻳ ﻌﹶﻠﻤﻮ ﹶﻥ
ﺲ ﻣﺎ ﺷ ﺮﻭﺍ ِﺑ ِﻪ ﹶﺃﻧﻔﹸ 
ﻕ ﻭﹶﻟِﺒﹾﺌ 
ﻀﺮ ﻫ ﻢ ﻭﻟﹶﺎ ﻳﻨ ﹶﻔﻌﻬ ﻢ ﻭﹶﻟ ﹶﻘ ﺪ ﻋِﻠﻤﻮﺍ ﹶﻟ ﻤ ِﻦ ﺍ ﺷﺘﺮﺍ ﻩ ﻣﺎ ﹶﻟﻪ ﻓِﻲ ﺍﹾﻟ َﺂ ِﺧ ﺮ ِﺓ ِﻣ ﻦ ﺧﻠﹶﺎ ٍ
.ﻳ 
ﻥ Enfal 8/27:
.ﻳﺎ ﹶﺃﻳﻬﺎ ﺍﱠﻟﺬِﻳ ﻦ َﺁ ﻣﻨﻮﺍ ﻟﹶﺎ ﺗﺨﻮﻧﻮﺍ ﺍﻟﻠﱠ ﻪ ﻭﺍﻟ ﺮﺳﻮ ﹶﻝ ﻭﺗﺨﻮﻧﻮﺍ ﹶﺃﻣﺎﻧﺎِﺗﻜﹸ ﻢ ﻭﹶﺃﻧﺘ ﻢ ﺗ ﻌﹶﻠﻤﻮ ﹶ
ﻚ ِﺑﹶﺄﻧﻬ ﻢ ﻗﹶﺎﻟﹸﻮﺍ ِﺇﻧﻤﺎ ﺍﹾﻟﺒﻴ ﻊ Bakara 2/275:
ﺲ ﹶﺫِﻟ 
ﺸﻴﻄﹶﺎ ﹸﻥ ِﻣ ﻦ ﺍﹾﻟ ﻤ 
ﺨﺒﻄﹸﻪ ﺍﻟ 
ﺍﱠﻟﺬِﻳ ﻦ ﻳ ﹾﺄ ﹸﻛﻠﹸﻮ ﹶﻥ ﺍﻟ ﺮﺑﺎ ﻟﹶﺎ ﻳﻘﹸﻮﻣﻮ ﹶﻥ ِﺇﻟﱠﺎ ﹶﻛﻤﺎ ﻳﻘﹸﻮ ﻡ ﺍﱠﻟﺬِﻱ ﻳﺘ 
ﺏ
ﺻﺤﺎ 
ﻚ ﹶﺃ 
ﻒ ﻭﹶﺃ ﻣﺮﻩِ ﺇﻟﹶﻰ ﺍﻟﻠﱠ ِﻪ ﻭ ﻣ ﻦ ﻋﺎ ﺩ ﹶﻓﺄﹸﻭﹶﻟِﺌ 
ِﻣﹾﺜﻞﹸ ﺍﻟ ﺮﺑﺎ ﻭﹶﺃ ﺣﻞﱠ ﺍﻟﱠﻠ ﻪ ﺍﹾﻟﺒﻴ ﻊ ﻭ ﺣ ﺮ ﻡ ﺍﻟ ﺮﺑﺎ ﹶﻓ ﻤ ﻦ ﺟﺎ َﺀﻩ ﻣ ﻮ ِﻋ ﹶﻈ ﹲﺔ ِﻣ ﻦ ﺭﺑ ِﻪ ﻓﹶﺎﻧﺘﻬﻰ ﹶﻓﹶﻠﻪ ﻣﺎ ﺳﹶﻠ 
ﲔ ; Bakara 2/278:ﺍﻟﻨﺎ ِﺭ ﻫ ﻢ ﻓِﻴﻬﺎ ﺧﺎِﻟﺪﻭ ﹶﻥ
.ﻳﺎ ﹶﺃﻳﻬﺎ ﺍﱠﻟﺬِﻳ ﻦ َﺁ ﻣﻨﻮﺍ ﺍﺗﻘﹸﻮﺍ ﺍﻟﻠﱠ ﻪ ﻭ ﹶﺫﺭﻭﺍ ﻣﺎ ﺑ ِﻘ ﻲ ِﻣ ﻦ ﺍﻟ ﺮﺑﺎ ِﺇ ﹾﻥ ﹸﻛﻨﺘ ﻢ ﻣ ﺆ ِﻣِﻨ 
ﺷﻨ َﺂﻥﹸ ﹶﻗ ﻮ ٍﻡ ﻋﻠﹶﻰ ﹶﺃﻟﱠﺎ ﺗ ﻌ ِﺪﻟﹸﻮﺍ ﺍ ﻋ ِﺪﻟﹸﻮﺍ ﻫ ﻮ ﹶﺃ ﹾﻗ ﺮﺏMaide 5/8: 
ﺠ ِﺮ ﻣﻨﻜﹸ ﻢ 
ﻂ ﻭﻟﹶﺎ ﻳ 
ﺴِ
ﲔ ِﻟﻠﱠ ِﻪ ﺷ ﻬﺪﺍ َﺀ ﺑِﺎﹾﻟ ِﻘ 
ﻳﺎ ﹶﺃﻳﻬﺎ ﺍﱠﻟﺬِﻳ ﻦ َﺁ ﻣﻨﻮﺍ ﻛﹸﻮﻧﻮﺍ ﹶﻗﻮﺍ ِﻣ 
ﻚ ﺧﻴ ﺮ ; İsra 17/35:ﻟِﻠﺘ ﹾﻘﻮﻯ ﻭﺍﺗﻘﹸﻮﺍ ﺍﻟﻠﱠ ﻪ ِﺇﻥﱠ ﺍﻟﻠﱠ ﻪ ﺧِﺒ ﲑ ِﺑﻤﺎ ﺗ ﻌ ﻤﻠﹸﻮ ﹶﻥ
ﺴﺘﻘِﻴ ِﻢ ﹶﺫِﻟ 
ﺱ ﺍﹾﻟ ﻤ 
ﺴﻄﹶﺎ ِ
ﻭﹶﺃ ﻭﻓﹸﻮﺍ ﺍﹾﻟ ﹶﻜﻴ ﹶﻞ ِﺇﺫﹶﺍ ِﻛ ﹾﻠﺘ ﻢ ﻭ ِﺯﻧﻮﺍ ﺑِﺎﹾﻟ ِﻘ 
ﺴﻦ ﺗ ﹾﺄﻭِﻳﻠﹰﺎ
 .ﻭﹶﺃ ﺣ 
Mümtahine 60/12:
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‐aldatma103 ve hıyanetten104, zulümden ve tarafgirlikten105 sakındırmaya yö
nelen hükümler.
5‐ İktisadi ve mali düzenlemeler. İsrafı önleme106, malı zayi etmekten
sakındırma107, tutumlu olmayı teşvik108, insanın şahsi ve toplumsal haklarını
‐eda edecek şekilde harcamaya yönelten talimatlar. Miras109, ticaret110, şir

ﺏ ﻭﹶﻟ ِﻜ ﻦ ﺍﹾﻟِﺒ ﺮ ﻣ ﻦ َﺁ ﻣ ﻦ ﺑِﺎﻟﻠﱠ ِﻪ ﻭﺍﹾﻟﻴ ﻮ ِﻡ ﺍﹾﻟ َﺂ ِﺧ ِﺮ ﻭﺍﹾﻟ ﻤﻠﹶﺎِﺋ ﹶﻜ ِﺔ
ﻕ ﻭﺍﹾﻟ ﻤ ﻐ ِﺮ ِ
ﺸ ِﺮ ِ
ﺲ ﺍﹾﻟِﺒ ﺮ ﹶﺃ ﹾﻥ ﺗ ﻮﻟﱡﻮﺍ ﻭﺟﻮ ﻫ ﹸﻜ ﻢ ِﻗﺒ ﹶﻞ ﺍﹾﻟ ﻤ 
ﹶﻟﻴ 
ﺼﻠﹶﺎ ﹶﺓ
ﺏ ﻭﹶﺃﻗﹶﺎ ﻡ ﺍﻟ 
ﲔ ﻭﻓِﻲ ﺍﻟ ﺮﻗﹶﺎ ِ
ﺴﺒِﻴ ِﻞ ﻭﺍﻟﺴﺎِﺋِﻠ 
ﲔ ﻭﺍﺑ ﻦ ﺍﻟ 
ﲔ ﻭ َﺁﺗﻰ ﺍﹾﻟﻤﺎ ﹶﻝ ﻋﻠﹶﻰ ﺣﺒ ِﻪ ﹶﺫﻭِﻱ ﺍﹾﻟ ﹸﻘ ﺮﺑﻰ ﻭﺍﹾﻟﻴﺘﺎﻣﻰ ﻭﺍﹾﻟ ﻤﺴﺎ ِﻛ 
ﺏ ﻭﺍﻟﻨِﺒﻴ 
ﻭﺍﹾﻟ ِﻜﺘﺎ ِ
ﻚ ﻫ ﻢ
ﺻ ﺪﻗﹸﻮﺍ ﻭﺃﹸﻭﹶﻟِﺌ 
ﻚ ﺍﱠﻟﺬِﻳ ﻦ 
ﺱ ﺃﹸﻭﹶﻟِﺌ 
ﲔ ﺍﹾﻟﺒ ﹾﺄ ِ
ﻀﺮﺍ ِﺀ ﻭ ِﺣ 
ﻭ َﺁﺗﻰ ﺍﻟ ﺰﻛﹶﺎ ﹶﺓ ﻭﺍﹾﻟﻤﻮﻓﹸﻮ ﹶﻥ ِﺑ ﻌ ﻬ ِﺪ ِﻫ ﻢ ِﺇﺫﹶﺍ ﻋﺎ ﻫﺪﻭﺍ ﻭﺍﻟﺼﺎِﺑﺮِﻳ ﻦ ﻓِﻲ ﺍﹾﻟﺒ ﹾﺄﺳﺎ ِﺀ ﻭﺍﻟ 
ﺱ ِﺇﻧﺎ ﺧﹶﻠ ﹾﻘﻨﺎ ﹸﻛ ﻢ ِﻣ ﻦ ﹶﺫ ﹶﻛ ٍﺮ ﻭﹸﺃﻧﺜﹶﻰ ﻭ ﺟ ﻌ ﹾﻠﻨﺎ ﹸﻛ ﻢ ﺷﻌﻮﺑﺎ ﻭﹶﻗﺒﺎِﺋ ﹶﻞ ِﻟﺘﻌﺎ ﺭﻓﹸﻮﺍ ِﺇﻥﱠ ﹶﺃ ﹾﻛ ﺮ ﻣﻜﹸ ﻢ ِﻋﻨ ﺪ ; Hucurat 49/13:ﺍﹾﻟ ﻤﺘﻘﹸﻮ ﹶﻥ
ﻳﺎ ﹶﺃﻳﻬﺎ ﺍﻟﻨﺎ 
.ﺍﻟﻠﱠ ِﻪ ﹶﺃﺗﻘﹶﺎ ﹸﻛ ﻢ ِﺇﻥﱠ ﺍﻟﻠﱠ ﻪ ﻋﻠِﻴ ﻢ ﺧِﺒ ﲑ
ﺣ ﺮ ﻡ ِﺇﻥﱠ Maide 5/1:
ﺼﻴ ِﺪ ﻭﹶﺃﻧﺘ ﻢ 
ﺤﻠﱢﻲ ﺍﻟ 
ﺖ ﹶﻟ ﹸﻜ ﻢ ﺑﻬِﻴ ﻤﺔﹸ ﺍﹾﻟﹶﺄﻧﻌﺎ ِﻡ ِﺇﻟﱠﺎ ﻣﺎ ﻳﺘﻠﹶﻰ ﻋﹶﻠﻴ ﹸﻜ ﻢ ﹶﻏﻴ ﺮ ﻣ ِ
ﻳﺎ ﹶﺃﻳﻬﺎ ﺍﱠﻟﺬِﻳ ﻦ َﺁ ﻣﻨﻮﺍ ﹶﺃ ﻭﻓﹸﻮﺍ ﺑِﺎﹾﻟ ﻌﻘﹸﻮ ِﺩ ﺃﹸ ِﺣﻠﱠ 
ﺤﻜﹸﻢ ﻣﺎ ﻳﺮِﻳ ﺪ
.ﺍﻟﻠﱠ ﻪ ﻳ 
ﺴﻜﹸ ﻢ ِﺇﻥﱠ Nisa 4/29
ﺽ ِﻣﻨ ﹸﻜ ﻢ ﻭﻟﹶﺎ ﺗ ﹾﻘﺘﻠﹸﻮﺍ ﹶﺃﻧﻔﹸ 
ﻳﺎ ﹶﺃﻳﻬﺎ ﺍﱠﻟﺬِﻳ ﻦ َﺁ ﻣﻨﻮﺍ ﻟﹶﺎ ﺗ ﹾﺄﻛﹸﻠﹸﻮﺍ ﹶﺃ ﻣﻮﺍﹶﻟ ﹸﻜ ﻢ ﺑﻴﻨ ﹸﻜ ﻢ ﺑِﺎﹾﻟﺒﺎ ِﻃ ِﻞ ِﺇﻟﱠﺎ ﹶﺃ ﹾﻥ ﺗﻜﹸﻮ ﹶﻥ ِﺗﺠﺎ ﺭ ﹰﺓ ﻋ ﻦ ﺗﺮﺍ ٍ
ﺴﺪِﻳ ﻦ ; Şuara 26/ 183:ﺍﻟﻠﱠ ﻪ ﻛﹶﺎ ﹶﻥ ِﺑ ﹸﻜ ﻢ ﺭﺣِﻴﻤﺎ
ﺽ ﻣ ﹾﻔ ِ
ﺱ ﹶﺃ ﺷﻴﺎ َﺀ ﻫ ﻢ ﻭﻟﹶﺎ ﺗ ﻌﹶﺜﻮﺍ ﻓِﻲ ﺍﹾﻟﹶﺄ ﺭ ِ
ﺨﺴﻮﺍ ﺍﻟﻨﺎ 
 .ﻭﻟﹶﺎ ﺗﺒ 
ﻥ Enfal 8/27:
.ﻳﺎ ﹶﺃﻳﻬﺎ ﺍﱠﻟﺬِﻳ ﻦ َﺁ ﻣﻨﻮﺍ ﻟﹶﺎ ﺗﺨﻮﻧﻮﺍ ﺍﻟﻠﱠ ﻪ ﻭﺍﻟ ﺮﺳﻮ ﹶﻝ ﻭﺗﺨﻮﻧﻮﺍ ﹶﺃﻣﺎﻧﺎِﺗﻜﹸ ﻢ ﻭﹶﺃﻧﺘ ﻢ ﺗ ﻌﹶﻠﻤﻮ ﹶ
ﻥ Bakara 2/279:
ﺱ ﹶﺃ ﻣﻮﺍِﻟ ﹸﻜ ﻢ ﻟﹶﺎ ﺗ ﹾﻈِﻠﻤﻮ ﹶﻥ ﻭﻟﹶﺎ ﺗ ﹾﻈﹶﻠﻤﻮ ﹶ
ﺏ ِﻣ ﻦ ﺍﻟﻠﱠ ِﻪ ﻭ ﺭﺳﻮِﻟ ِﻪ ﻭِﺇ ﹾﻥ ﺗﺒﺘ ﻢ ﹶﻓﹶﻠﻜﹸ ﻢ ﺭﺀُﻭ 
ﺤ ﺮ ٍ
.ﹶﻓِﺈ ﹾﻥ ﹶﻟ ﻢ ﺗ ﹾﻔ ﻌﻠﹸﻮﺍ ﹶﻓ ﹾﺄ ﹶﺫﻧﻮﺍ ِﺑ 
ﲔ A’raf 7/31:
ﺴ ِﺮِﻓ 
ﺤﺐ ﺍﹾﻟ ﻤ 
ﺴ ِﺮﻓﹸﻮﺍ ِﺇﻧ ﻪ ﻟﹶﺎ ﻳ ِ
ﺠ ٍﺪ ﻭﻛﹸﻠﹸﻮﺍ ﻭﺍ ﺷ ﺮﺑﻮﺍ ﻭﻟﹶﺎ ﺗ 
ﺴِ
.ﻳﺎ ﺑﻨِﻲ َﺁ ﺩ ﻡ ﺧﺬﹸﻭﺍ ﺯِﻳﻨﺘﻜﹸ ﻢ ِﻋﻨ ﺪ ﹸﻛﻞﱢ ﻣ 
ﻛﺴﻮ ﻫ ﻢ ﻭﻗﹸﻮﻟﹸﻮﺍ ﹶﻟ ﻬ ﻢ ﹶﻗ ﻮﻟﹰﺎ ﻣ ﻌﺮﻭﻓﹰﺎ Nisa 4/5:
ﺴ ﹶﻔﻬﺎ َﺀ ﹶﺃ ﻣﻮﺍﹶﻟﻜﹸﻢ ﺍﱠﻟﺘِﻲ ﺟ ﻌ ﹶﻞ ﺍﻟﱠﻠ ﻪ ﹶﻟ ﹸﻜ ﻢ ِﻗﻴﺎﻣﺎ ﻭﺍ ﺭ ﺯﻗﹸﻮ ﻫ ﻢ ﻓِﻴﻬﺎ ﻭﺍ ﹾ
 ; İsraﻭﻟﹶﺎ ﺗ ﺆﺗﻮﺍ ﺍﻟ 
ﺴﺒِﻴ ِ
ﲔ ﻭﺍﺑ ﻦ ﺍﻟ 
ﺴ ِﻜ 
ﺕ ﺫﹶﺍ ﺍﹾﻟ ﹸﻘ ﺮﺑﻰ ﺣﻘﱠﻪ ﻭﺍﹾﻟ ِﻤ 
 .ﻭ َﺁ ِ
ﻞ ﻭﹶﻟﺎ ﺗﺒ ﱢﺬ ﺭ ﺗﺒﺬِﻳﺮﺍ 17/26:
ﻚ ﹶﻗﻮﺍﻣﺎ Furkan 25/67:
ﺴ ِﺮﻓﹸﻮﺍ ﻭﹶﻟ ﻢ ﻳ ﹾﻘﺘﺮﻭﺍ ﻭﻛﹶﺎ ﹶﻥ ﺑﻴ ﻦ ﹶﺫِﻟ 
.ﻭﺍﱠﻟﺬِﻳ ﻦ ِﺇﺫﹶﺍ ﹶﺃﻧ ﹶﻔﻘﹸﻮﺍ ﹶﻟ ﻢ ﻳ 
ﺖ Nisa 4/11‐12:
ﻕ ﺍﹾﺛﻨﺘﻴ ِﻦ ﹶﻓﹶﻠﻬ ﻦ ﹸﺛﹸﻠﺜﹶﺎ ﻣﺎ ﺗ ﺮ ﻙ ﻭِﺇ ﹾﻥ ﻛﹶﺎﻧ 
ﻆ ﺍﹾﻟﺄﹸﻧﹶﺜﻴﻴ ِﻦ ﹶﻓِﺈ ﹾﻥ ﹸﻛﻦِ ﻧﺴﺎ ًﺀ ﹶﻓ ﻮ 
ﻳﻮﺻِﻴ ﹸﻜ ﻢ ﺍﻟﱠﻠ ﻪ ﻓِﻲ ﹶﺃ ﻭﻟﹶﺎ ِﺩ ﹸﻛ ﻢ ﻟِﻠﺬﱠ ﹶﻛ ِﺮ ِﻣﹾﺜﻞﹸ ﺣ ﱢ
ﺚ
ﺱ ِﻣﻤﺎ ﺗ ﺮ ﻙ ِﺇ ﹾﻥ ﻛﹶﺎ ﹶﻥ ﹶﻟﻪ ﻭﹶﻟ ﺪ ﹶﻓِﺈ ﹾﻥ ﹶﻟ ﻢ ﻳ ﹸﻜ ﻦ ﹶﻟﻪ ﻭﹶﻟ ﺪ ﻭ ﻭ ِﺭﹶﺛﻪ ﹶﺃﺑﻮﺍ ﻩ ﹶﻓِﻠﺄﹸ ﻣ ِﻪ ﺍﻟﺜﱡﹸﻠ ﹸ
ﻒ ﻭِﻟﹶﺄﺑ ﻮﻳ ِﻪ ِﻟ ﹸﻜﻞﱢ ﻭﺍ ِﺣ ٍﺪ ِﻣﻨ ﻬﻤﺎ ﺍﻟﺴ ﺪ 
ﺼ 
ﻭﺍ ِﺣ ﺪ ﹰﺓ ﹶﻓﹶﻠﻬﺎ ﺍﻟﻨ 
ﻀ ﹰﺔ ِﻣ ﻦ
ﺻﻴ ٍﺔ ﻳﻮﺻِﻲ ِﺑﻬﺎ ﹶﺃ ﻭ ﺩﻳ ٍﻦ َﺁﺑﺎ ﺅ ﹸﻛ ﻢ ﻭﹶﺃﺑﻨﺎ ﺅ ﹸﻛ ﻢ ﻟﹶﺎ ﺗ ﺪﺭﻭ ﹶﻥ ﹶﺃﻳ ﻬ ﻢ ﹶﺃ ﹾﻗ ﺮﺏ ﹶﻟ ﹸﻜ ﻢ ﻧ ﹾﻔﻌﺎ ﹶﻓﺮِﻳ 
ﺱ ِﻣ ﻦ ﺑ ﻌ ِﺪ ﻭ ِ
ﹶﻓِﺈ ﹾﻥ ﹶﻛﺎ ﹶﻥ ﹶﻟﻪِ ﺇ ﺧ ﻮ ﹲﺓ ﹶﻓِﻠﺄﹸ ﻣ ِﻪ ﺍﻟﺴ ﺪ 
ﺼﻒ ﻣﺎ ﺗ ﺮ ﻙ ﹶﺃ ﺯﻭﺍ ﺟ ﹸﻜ ﻢ ِﺇ ﹾﻥ ﹶﻟ ﻢ ﻳ ﹸﻜ ﻦ ﹶﻟ ﻬﻦ ﻭﹶﻟ ﺪ ﹶﻓِﺈ ﹾﻥ ﻛﹶﺎ ﹶﻥ ﹶﻟ ﻬﻦ ﻭﹶﻟ ﺪ ﹶﻓﹶﻠﻜﹸﻢ ﺍﻟﺮﺑ ﻊ ِﻣﻤﺎ
ﺍﻟﻠﱠ ِﻪ ِﺇﻥﱠ ﺍﻟﻠﱠ ﻪ ﻛﹶﺎ ﹶﻥ ﻋﻠِﻴﻤﺎ ﺣﻜِﻴﻤﺎ ) (١١ﻭﹶﻟﻜﹸ ﻢ ِﻧ 
ﲔ ِﺑﻬﺎ ﹶﺃ ﻭ ﺩﻳ ٍﻦ ﻭﹶﻟﻬ ﻦ ﺍﻟﺮﺑ ﻊ ِﻣﻤﺎ ﺗ ﺮ ﹾﻛﺘ ﻢ ِﺇ ﹾﻥ ﹶﻟ ﻢ ﻳ ﹸﻜ ﻦ ﹶﻟ ﹸﻜ ﻢ ﻭﹶﻟ ﺪ ﹶﻓِﺈ ﹾﻥ ﻛﹶﺎ ﹶﻥ ﹶﻟ ﹸﻜ ﻢ ﻭﹶﻟ ﺪ ﹶﻓﹶﻠ ﻬﻦ ﺍﻟﺜﱡ ﻤ ﻦ ِﻣﻤﺎ
ﺻ 
ﺻﻴ ٍﺔ ﻳﻮ ِ
ﺗ ﺮ ﹾﻛ ﻦ ِﻣ ﻦ ﺑ ﻌ ِﺪ ﻭ ِ
ﺱ
ﺖ ﹶﻓِﻠﻜﹸ ﱢﻞ ﻭﺍ ِﺣ ٍﺪ ِﻣﻨ ﻬﻤﺎ ﺍﻟﺴ ﺪ 
ﺥ ﹶﺃ ﻭ ﹸﺃ ﺧ 
ﺻﻴ ٍﺔ ﺗﻮﺻﻮ ﹶﻥ ِﺑﻬﺎ ﹶﺃ ﻭ ﺩﻳ ٍﻦ ﻭِﺇ ﹾﻥ ﻛﹶﺎ ﹶﻥ ﺭ ﺟ ﹲﻞ ﻳﻮ ﺭﺙﹸ ﹶﻛﻠﹶﺎﹶﻟ ﹰﺔ ﹶﺃ ِﻭ ﺍ ﻣ ﺮﹶﺃ ﹲﺓ ﻭﹶﻟﻪ ﹶﺃ 
ﺗ ﺮ ﹾﻛﺘ ﻢ ِﻣ ﻦ ﺑ ﻌ ِﺪ ﻭ ِ
ﺻﻴ ﹰﺔ ِﻣ ﻦ ﺍﻟﻠﱠ ِﻪ ﻭﺍﻟﻠﱠﻪ ﻋﻠِﻴ ﻢ ﺣﻠِﻴ ﻢ
ﺻﻴ ٍﺔ ﻳﻮﺻﻰ ِﺑﻬﺎ ﹶﺃ ﻭ ﺩﻳ ٍﻦ ﹶﻏﻴ ﺮ ﻣﻀﺎ ﺭ ﻭ ِ
ﹶﻓِﺈ ﹾﻥ ﻛﹶﺎﻧﻮﺍ ﹶﺃ ﹾﻛﹶﺜ ﺮ ِﻣ ﻦ ﹶﺫِﻟ 
ﺚ ِﻣ ﻦ ﺑ ﻌ ِﺪ ﻭ ِ
ﻚ ﹶﻓ ﻬ ﻢ ﺷ ﺮﻛﹶﺎ ُﺀ ِﻓﻲ ﺍﻟﺜﱡﻠﹸ ِ
(١٢).
ﺴﻜﹸ ﻢ ِﺇﻥﱠ Nisa 4/29:
ﺽ ِﻣﻨ ﹸﻜ ﻢ ﻭﻟﹶﺎ ﺗ ﹾﻘﺘﻠﹸﻮﺍ ﹶﺃﻧﻔﹸ 
ﻳﺎ ﹶﺃﻳﻬﺎ ﺍﱠﻟﺬِﻳ ﻦ َﺁ ﻣﻨﻮﺍ ﻟﹶﺎ ﺗ ﹾﺄﻛﹸﻠﹸﻮﺍ ﹶﺃ ﻣﻮﺍﹶﻟ ﹸﻜ ﻢ ﺑﻴﻨ ﹸﻜ ﻢ ﺑِﺎﹾﻟﺒﺎ ِﻃ ِﻞ ِﺇﻟﱠﺎ ﹶﺃ ﹾﻥ ﺗﻜﹸﻮ ﹶﻥ ِﺗﺠﺎ ﺭ ﹰﺓ ﻋ ﻦ ﺗﺮﺍ ٍ
ﺕ ﻓﹶﺎ ﹾﺫ ﹸﻛﺮﻭﺍ ﺍﻟﻠﱠ ﻪ ; Bakara 2/198:ﺍﻟﻠﱠ ﻪ ﻛﹶﺎ ﹶﻥ ِﺑ ﹸﻜ ﻢ ﺭﺣِﻴﻤﺎ
ﻀﺘ ﻢ ِﻣ ﻦ ﻋ ﺮﻓﹶﺎ ٍ
ﻀﻠﹰﺎ ِﻣ ﻦ ﺭﺑ ﹸﻜ ﻢ ﹶﻓِﺈﺫﹶﺍ ﹶﺃﹶﻓ 
ﺡ ﹶﺃ ﹾﻥ ﺗﺒﺘﻐﻮﺍ ﹶﻓ 
ﺲ ﻋﹶﻠﻴ ﹸﻜ ﻢ ﺟﻨﺎ 
ﹶﻟﻴ 
ﲔ
ﺤﺮﺍ ِﻡ ﻭﺍ ﹾﺫ ﹸﻛﺮﻭ ﻩ ﹶﻛﻤﺎ ﻫﺪﺍ ﹸﻛ ﻢ ﻭِﺇ ﹾﻥ ﹸﻛﻨﺘ ﻢ ِﻣ ﻦ ﹶﻗﺒِﻠ ِﻪ ﹶﻟ ِﻤ ﻦ ﺍﻟﻀﺎﱢﻟ 
ﺸ ﻌ ِﺮ ﺍﹾﻟ 
ﺍﱠﻟﺬِﻳ ﻦ ﻳ ﹾﺄ ﹸﻛﻠﹸﻮ ﹶﻥ ﺍﻟ ﺮﺑﺎ ﻟﹶﺎ ﻳﻘﹸﻮﻣﻮ ﹶﻥ ِ ; Bakara 2/275:ﻋﻨ ﺪ ﺍﹾﻟ ﻤ 
Bakara 2/177:
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ket111, vakıf112, akitler113, rehin114, noterlik ve borçlaşma115, vasiyyete116 dair
hükümler.
6‐ Aileyi himaye117, kadın ve erkek münasebetlerini118, evlenilmesi caiz
olan ve olmayan insan gruplarını bildirme119, birden fazla kadınla nikâh120,

ﻚ ِﺑﹶﺄﻧﻬ ﻢ ﻗﹶﺎﻟﹸﻮﺍ ِﺇﻧﻤﺎ ﺍﹾﻟﺒﻴ ﻊ ِﻣﹾﺜ ﹸﻞ ﺍﻟ ﺮﺑﺎ ﻭﹶﺃ ﺣﻞﱠ ﺍﻟﱠﻠ ﻪ ﺍﹾﻟﺒﻴ ﻊ ﻭ ﺣ ﺮ ﻡ ﺍﻟ ﺮﺑﺎ ﹶﻓ ﻤ ﻦ ﺟﺎ َﺀﻩ
ﺲ ﹶﺫِﻟ 
ﺸﻴﻄﹶﺎ ﹸﻥ ِﻣ ﻦ ﺍﹾﻟ ﻤ 
ﺨﺒﻄﹸﻪ ﺍﻟ 
ِﺇﻟﱠﺎ ﹶﻛﻤﺎ ﻳﻘﹸﻮ ﻡ ﺍﱠﻟﺬِﻱ ﻳﺘ 
ﺏ ﺍﻟﻨﺎ ِﺭ ﻫ ﻢ ﻓِﻴﻬﺎ ﺧﺎِﻟﺪﻭ ﹶﻥ
ﺻﺤﺎ 
ﻚ ﹶﺃ 
ﻒ ﻭﹶﺃ ﻣﺮﻩِ ﺇﻟﹶﻰ ﺍﻟﻠﱠ ِﻪ ﻭ ﻣ ﻦ ﻋﺎ ﺩ ﹶﻓﺄﹸﻭﹶﻟِﺌ 
 .ﻣ ﻮ ِﻋ ﹶﻈ ﹲﺔ ِﻣ ﻦ ﺭﺑ ِﻪ ﻓﹶﺎﻧﺘﻬﻰ ﹶﻓﹶﻠﻪ ﻣﺎ ﺳﹶﻠ 
ﻦ َﺁ ﻣﻨﻮﺍ Sad 38/24:
ﺾ ِﺇﻟﱠﺎ ﺍﱠﻟﺬِﻳ 
ﺨﹶﻠﻄﹶﺎ ِﺀ ﹶﻟﻴﺒﻐِﻲ ﺑ ﻌﻀﻬ ﻢ ﻋﻠﹶﻰ ﺑ ﻌ ٍ
ﻚ ِﺇﻟﹶﻰ ِﻧﻌﺎ ِﺟ ِﻪ ﻭِﺇﻥﱠ ﹶﻛِﺜﲑﺍ ِﻣ ﻦ ﺍﹾﻟ 
ﺠِﺘ 
ﺴﺆﺍ ِﻝ ﻧ ﻌ 
ﻚ ِﺑ 
ﻗﹶﺎ ﹶﻝ ﹶﻟ ﹶﻘ ﺪ ﹶﻇﹶﻠ ﻤ 
ﺏ
ﺕ ﻭﹶﻗﻠِﻴ ﹲﻞ ﻣﺎ ﻫ ﻢ ﻭ ﹶﻇ ﻦ ﺩﺍﻭﻭﺩ ﹶﺃﻧﻤﺎ ﹶﻓﺘﻨﺎ ﻩ ﻓﹶﺎ ﺳﺘ ﻐ ﹶﻔ ﺮ ﺭﺑ ﻪ ﻭ ﺧ ﺮ ﺭﺍ ِﻛﻌﺎ ﻭﹶﺃﻧﺎ 
 .ﻭ ﻋ ِﻤﻠﹸﻮﺍ ﺍﻟﺼﺎِﻟﺤﺎ ِ
ﻲ ٍﺀ ﹶﻓِﺈﻥﱠ ﺍﻟﻠﱠ ﻪ ِﺑ ِﻪ ﻋﻠِﻴ ﻢ Ali İmran 3/92:
ﺤﺒﻮ ﹶﻥ ﻭﻣﺎ ﺗﻨ ِﻔﻘﹸﻮﺍ ِﻣ ﻦ ﺷ 
.ﹶﻟ ﻦ ﺗﻨﺎﻟﹸﻮﺍ ﺍﹾﻟِﺒ ﺮ ﺣﺘﻰ ﺗﻨ ِﻔﻘﹸﻮﺍ ِﻣﻤﺎ ﺗ ِ
ﺣ ﺮ ﻡ ِﺇﻥﱠ Maide 5/1:
ﺼﻴ ِﺪ ﻭﹶﺃﻧﺘ ﻢ 
ﺤﻠﱢﻲ ﺍﻟ 
ﺖ ﹶﻟ ﹸﻜ ﻢ ﺑﻬِﻴ ﻤﺔﹸ ﺍﹾﻟﹶﺄﻧﻌﺎ ِﻡ ِﺇﻟﱠﺎ ﻣﺎ ﻳﺘﻠﹶﻰ ﻋﹶﻠﻴ ﹸﻜ ﻢ ﹶﻏﻴ ﺮ ﻣ ِ
ﻳﺎ ﹶﺃﻳﻬﺎ ﺍﱠﻟﺬِﻳ ﻦ َﺁ ﻣﻨﻮﺍ ﹶﺃ ﻭﻓﹸﻮﺍ ﺑِﺎﹾﻟ ﻌﻘﹸﻮ ِﺩ ﺃﹸ ِﺣﻠﱠ 
ﺤﻜﹸﻢ ﻣﺎ ﻳﺮِﻳ ﺪ
.ﺍﻟﻠﱠ ﻪ ﻳ 
ﻦ ﹶﺃﻣﺎﻧﺘﻪBakara 2/283: 
ﺿ ﹲﺔ ﹶﻓِﺈ ﹾﻥ ﹶﺃ ِﻣ ﻦ ﺑ ﻌﻀﻜﹸ ﻢ ﺑ ﻌﻀﺎ ﹶﻓ ﹾﻠﻴ ﺆ ﺩ ﺍﱠﻟﺬِﻱ ﺍ ﺅﺗِ ﻤ 
ﺠﺪﻭﺍ ﻛﹶﺎِﺗﺒﺎ ﹶﻓ ِﺮﻫﺎ ﹲﻥ ﻣ ﹾﻘﺒﻮ 
ﻭِﺇ ﹾﻥ ﹸﻛﻨﺘ ﻢ ﻋﻠﹶﻰ ﺳ ﹶﻔ ٍﺮ ﻭﹶﻟ ﻢ ﺗ ِ
ﺸﻬﺎ ﺩ ﹶﺓ ﻭ ﻣ ﻦ ﻳ ﹾﻜﺘ ﻤﻬﺎ ﹶﻓِﺈﻧﻪَ ﺁِﺛ ﻢ ﹶﻗ ﹾﻠﺒﻪ ﻭﺍﻟﻠﱠﻪِ ﺑﻤﺎ ﺗ ﻌ ﻤﻠﹸﻮ ﹶﻥ ﻋﻠِﻴ ﻢ
 .ﻭﹾﻟﻴﺘ ِﻖ ﺍﻟﻠﱠ ﻪ ﺭﺑ ﻪ ﻭﻟﹶﺎ ﺗ ﹾﻜﺘﻤﻮﺍ ﺍﻟ 
ﻥ Bakara 2/245:
ﺿﻌﺎﹰﻓﺎ ﹶﻛِﺜ ﲑ ﹰﺓ ﻭﺍﻟﻠﱠﻪ ﻳ ﹾﻘِﺒﺾ ﻭﻳﺒﺴﻂﹸ ﻭِﺇﹶﻟﻴ ِﻪ ﺗ ﺮ ﺟﻌﻮ ﹶ
ﺴﻨﺎ ﹶﻓﻴﻀﺎ ِﻋ ﹶﻔﻪ ﹶﻟﻪ ﹶﺃ 
; ﻣ ﻦ ﺫﹶﺍ ﺍﱠﻟﺬِﻱ ﻳ ﹾﻘ ِﺮﺽ ﺍﻟﻠﱠ ﻪ ﹶﻗ ﺮﺿﺎ ﺣ 
ﺼ ﺪﻗﹸﻮﺍ ﺧﻴ ﺮ ﹶﻟ ﹸﻜ ﻢ ِﺇ ﹾﻥ ﹸﻛﻨﺘ ﻢ ﺗ ﻌﹶﻠﻤﻮ ﹶ
ﺴ ﺮ ٍﺓ ﻭﹶﺃ ﹾﻥ ﺗ 
ﺴ ﺮ ٍﺓ ﹶﻓﻨ ِﻈ ﺮ ﹲﺓ ِﺇﻟﹶﻰ ﻣﻴ 
ﻳﺎ ﹶﺃﻳﻬﺎ  ; Bakara 2/282:ﻭِﺇ ﹾﻥ ﻛﹶﺎ ﹶﻥ ﺫﹸﻭ ﻋ 
ﻥ Bakara 2/280:
ﺐ ﹶﻛﻤﺎ ﻋﻠﱠ ﻤﻪ ﺍﻟﱠﻠ ﻪ
ﺐ ﹶﺃ ﹾﻥ ﻳ ﹾﻜﺘ 
ﺏ ﻛﹶﺎِﺗ 
ﺐ ﺑِﺎﹾﻟ ﻌ ﺪ ِﻝ ﻭﻟﹶﺎ ﻳ ﹾﺄ 
ﺐ ﺑﻴﻨ ﹸﻜ ﻢ ﻛﹶﺎِﺗ 
ﺴﻤﻰ ﻓﹶﺎ ﹾﻛﺘﺒﻮ ﻩ ﻭﹾﻟﻴ ﹾﻜﺘ 
ﺍﱠﻟﺬِﻳ ﻦ َﺁ ﻣﻨﻮﺍ ِﺇﺫﹶﺍ ﺗﺪﺍﻳﻨﺘ ﻢ ِﺑ ﺪﻳ ٍﻦ ِﺇﻟﹶﻰ ﹶﺃ ﺟ ٍﻞ ﻣ 
ﺴﺘﻄِﻴ ﻊ
ﺿﻌِﻴﻔﹰﺎ ﹶﺃ ﻭ ﻟﹶﺎ ﻳ 
ﺤ ﻖ ﺳﻔِﻴﻬﺎ ﹶﺃ ﻭ 
ﺲ ِﻣﻨﻪ ﺷﻴﺌﹰﺎ ﹶﻓِﺈ ﹾﻥ ﻛﹶﺎ ﹶﻥ ﺍﱠﻟﺬِﻱ ﻋﹶﻠﻴ ِﻪ ﺍﹾﻟ 
ﺨ 
ﺤ ﻖ ﻭﹾﻟﻴﺘ ِﻖ ﺍﻟﻠﱠ ﻪ ﺭﺑ ﻪ ﻭﻟﹶﺎ ﻳﺒ 
ﺐ ﻭﹾﻟﻴ ﻤِﻠ ِﻞ ﺍﱠﻟﺬِﻱ ﻋﹶﻠﻴ ِﻪ ﺍﹾﻟ 
ﹶﻓ ﹾﻠﻴ ﹾﻜﺘ 
ﺸ ِﻬﺪﻭﺍ ﺷﻬِﻴ ﺪﻳ ِﻦ ِﻣ ﻦ ِﺭﺟﺎِﻟ ﹸﻜ ﻢ ﹶﻓِﺈ ﹾﻥ ﹶﻟ ﻢ ﻳﻜﹸﻮﻧﺎ ﺭﺟﹶﻠﻴ ِﻦ ﹶﻓ ﺮﺟ ﹲﻞ ﻭﺍ ﻣ ﺮﹶﺃﺗﺎ ِﻥ ِﻣ ﻤ ﻦ ﺗ ﺮ 
ﺿ ﻮ ﹶﻥ ِﻣ ﻦ
ﹶﺃ ﹾﻥ ﻳِ ﻤﻞﱠ ﻫ ﻮ ﹶﻓ ﹾﻠﻴ ﻤِﻠ ﹾﻞ ﻭِﻟﻴﻪ ﺑِﺎﹾﻟ ﻌ ﺪ ِﻝ ﻭﺍ ﺳﺘ 
ﺻ ِﻐﲑﺍ ﹶﺃ ﻭ ﹶﻛِﺒﲑﺍ ِﺇﻟﹶﻰ
ﺴﹶﺄﻣﻮﺍ ﹶﺃ ﹾﻥ ﺗ ﹾﻜﺘﺒﻮ ﻩ 
ﺸ ﻬﺪﺍ ُﺀ ِﺇﺫﹶﺍ ﻣﺎ ﺩﻋﻮﺍ ﻭﻟﹶﺎ ﺗ 
ﺏ ﺍﻟ 
ﻀﻞﱠ ِﺇ ﺣﺪﺍ ﻫﻤﺎ ﹶﻓﺘ ﹶﺬ ﱢﻛ ﺮ ِﺇ ﺣﺪﺍ ﻫﻤﺎ ﺍﹾﻟﹸﺄ ﺧﺮﻯ ﻭﻟﹶﺎ ﻳ ﹾﺄ 
ﺸ ﻬﺪﺍ ِﺀ ﹶﺃ ﹾﻥ ﺗ ِ
ﺍﻟ 
ﺡ
ﺲ ﻋﹶﻠﻴ ﹸﻜ ﻢ ﺟﻨﺎ 
ﺿ ﺮ ﹰﺓ ﺗﺪِﻳﺮﻭﻧﻬﺎ ﺑﻴﻨ ﹸﻜ ﻢ ﹶﻓﹶﻠﻴ 
ﺸﻬﺎ ﺩ ِﺓ ﻭﹶﺃ ﺩﻧﻰ ﹶﺃﻟﱠﺎ ﺗ ﺮﺗﺎﺑﻮﺍ ِﺇﻟﱠﺎ ﹶﺃ ﹾﻥ ﺗﻜﹸﻮ ﹶﻥ ِﺗﺠﺎ ﺭ ﹰﺓ ﺣﺎ ِ
ﺴﻂﹸ ِﻋﻨ ﺪ ﺍﻟﻠﱠ ِﻪ ﻭﹶﺃ ﹾﻗ ﻮﻡ ﻟِﻠ 
ﹶﺃ ﺟِﻠ ِﻪ ﹶﺫِﻟﻜﹸ ﻢ ﹶﺃ ﹾﻗ 
ﻕ ِﺑ ﹸﻜ ﻢ ﻭﺍﺗﻘﹸﻮﺍ ﺍﻟﻠﱠ ﻪ ﻭﻳ ﻌﻠﱢﻤﻜﹸﻢ ﺍﻟﱠﻠ ﻪ ﻭﺍﻟﻠﱠﻪِ ﺑ ﹸﻜﻞﱢ
ﺐ ﻭﻟﹶﺎ ﺷﻬِﻴ ﺪ ﻭِﺇ ﹾﻥ ﺗ ﹾﻔ ﻌﻠﹸﻮﺍ ﹶﻓِﺈﻧﻪ ﹸﻓﺴﻮ 
ﹶﺃﻟﱠﺎ ﺗ ﹾﻜﺘﺒﻮﻫﺎ ﻭﹶﺃ ﺷ ِﻬﺪﻭﺍ ِﺇﺫﹶﺍ ﺗﺒﺎﻳ ﻌﺘ ﻢ ﻭﻟﹶﺎ ﻳﻀﺎ ﺭ ﻛﹶﺎِﺗ 
 .ﺷ ﻲ ٍﺀ ﻋﻠِﻴ ﻢ
ﺣﻘﺎ ﻋﻠﹶﻰ Bakara 2/180:
ﻑ 
ﲔ ﺑِﺎﹾﻟ ﻤ ﻌﺮﻭ ِ
ﺻﻴﺔﹸ ِﻟ ﹾﻠﻮﺍِﻟ ﺪﻳ ِﻦ ﻭﺍﹾﻟﹶﺄ ﹾﻗ ﺮِﺑ 
ﺕ ِﺇ ﹾﻥ ﺗ ﺮ ﻙ ﺧﻴﺮﺍ ﺍﹾﻟ ﻮ ِ
ﻀ ﺮ ﹶﺃ ﺣ ﺪﻛﹸﻢ ﺍﹾﻟ ﻤ ﻮ 
ﺐ ﻋﹶﻠﻴ ﹸﻜ ﻢ ِﺇﺫﹶﺍ ﺣ 
ﻛﹸِﺘ 
ﲔ
ﺝ ﹶﻓِﺈ ﹾﻥ ﺧ ﺮ ﺟ ﻦ ; Bakara 2/240:ﺍﹾﻟﻤﺘ ِﻘ 
ﺤ ﻮ ِﻝ ﹶﻏﻴ ﺮ ِﺇ ﺧﺮﺍ ٍ
ﺻﻴ ﹰﺔ ِﻟﹶﺄ ﺯﻭﺍ ِﺟ ِﻬ ﻢ ﻣﺘﺎﻋﺎ ِﺇﻟﹶﻰ ﺍﹾﻟ 
ﻭﺍﱠﻟﺬِﻳ ﻦ ﻳﺘ ﻮﻓﱠ ﻮ ﹶﻥ ِﻣﻨ ﹸﻜ ﻢ ﻭﻳ ﹶﺬﺭﻭ ﹶﻥ ﹶﺃ ﺯﻭﺍﺟﺎ ﻭ ِ
ﻑ ﻭﺍﻟﻠﱠﻪ ﻋﺰِﻳ ﺰ ﺣﻜِﻴ ﻢ
ﺴ ِﻬ ﻦ ِﻣ ﻦ ﻣ ﻌﺮﻭ ٍ
ﺡ ﻋﹶﻠﻴ ﹸﻜ ﻢ ﻓِﻲ ﻣﺎ ﹶﻓ ﻌ ﹾﻠ ﻦ ﻓِﻲ ﹶﺃﻧﻔﹸ ِ
ﻳﻮﺻِﻴ ﹸﻜ ﻢ ﺍﻟﱠﻠ ﻪ ﻓِﻲ ﹶﺃ ﻭﻟﹶﺎ ِﺩ ﹸﻛ ﻢ ﻟِﻠﺬﱠ ﹶﻛ ِﺮ ِﻣﹾﺜﻞﹸ ; Nisa 4/11:ﹶﻓﻠﹶﺎ ﺟﻨﺎ 
ﺱ
ﻒ ﻭِﻟﹶﺄﺑ ﻮﻳ ِﻪ ِﻟ ﹸﻜﻞﱢ ﻭﺍ ِﺣ ٍﺪ ِﻣﻨ ﻬﻤﺎ ﺍﻟﺴ ﺪ 
ﺼ 
ﺖ ﻭﺍ ِﺣ ﺪ ﹰﺓ ﹶﻓﹶﻠﻬﺎ ﺍﻟﻨ 
ﻕ ﺍﹾﺛﻨﺘﻴ ِﻦ ﹶﻓﹶﻠﻬ ﻦ ﹸﺛﹸﻠﺜﹶﺎ ﻣﺎ ﺗ ﺮ ﻙ ﻭِﺇ ﹾﻥ ﻛﹶﺎﻧ 
ﻆ ﺍﹾﻟﺄﹸﻧﹶﺜﻴﻴ ِﻦ ﹶﻓِﺈ ﹾﻥ ﹸﻛﻦِ ﻧﺴﺎ ًﺀ ﹶﻓ ﻮ 
ﺣ ﱢ
ﺻﻴ ٍﺔ ﻳﻮﺻِﻲ
ﺱ ِﻣ ﻦ ﺑ ﻌ ِﺪ ﻭ ِ
ﺚ ﹶﻓِﺈ ﹾﻥ ﻛﹶﺎ ﹶﻥ ﹶﻟﻪِ ﺇ ﺧ ﻮﹲﺓ ﹶﻓِﻠﺄﹸ ﻣ ِﻪ ﺍﻟﺴ ﺪ 
ِﻣﻤﺎ ﺗ ﺮ ﻙ ِﺇ ﹾﻥ ﻛﹶﺎ ﹶﻥ ﹶﻟﻪ ﻭﹶﻟ ﺪ ﹶﻓِﺈ ﹾﻥ ﹶﻟ ﻢ ﻳ ﹸﻜ ﻦ ﹶﻟﻪ ﻭﹶﻟ ﺪ ﻭ ﻭ ِﺭﹶﺛﻪ ﹶﺃﺑﻮﺍ ﻩ ﹶﻓِﻠﺄﹸ ﻣ ِﻪ ﺍﻟﺜﱡﹸﻠ ﹸ
ﻀ ﹰﺔ ِﻣ ﻦ ﺍﻟﻠﱠ ِﻪ ِﺇﻥﱠ ﺍﻟﻠﱠ ﻪ ﻛﹶﺎ ﹶﻥ ﻋﻠِﻴﻤﺎ ﺣﻜِﻴﻤﺎ
ﻳﺎ ِ; Maide 5/106:ﺑﻬﺎ ﹶﺃ ﻭ ﺩﻳ ٍﻦ َﺁﺑﺎ ﺅ ﹸﻛ ﻢ ﻭﹶﺃﺑﻨﺎ ﺅ ﹸﻛ ﻢ ﻟﹶﺎ ﺗ ﺪﺭﻭ ﹶﻥ ﹶﺃﻳ ﻬ ﻢ ﹶﺃ ﹾﻗ ﺮﺏ ﹶﻟ ﹸﻜ ﻢ ﻧ ﹾﻔﻌﺎ ﹶﻓﺮِﻳ 
ﺻﻴ ِﺔ ﺍﹾﺛﻨﺎ ِﻥ ﹶﺫﻭﺍ ﻋ ﺪ ٍﻝ ِﻣﻨ ﹸﻜ ﻢ ﹶﺃ ﻭ َﺁ ﺧﺮﺍ ِﻥ ِﻣ ﻦ ﹶﻏﻴ ِﺮ ﹸﻛ ﻢ ِﺇ ﹾﻥ ﹶﺃﻧﺘ ﻢ
ﲔ ﺍﹾﻟ ﻮ ِ
ﺕ ِﺣ 
ﻀ ﺮ ﹶﺃ ﺣ ﺪﻛﹸﻢ ﺍﹾﻟ ﻤ ﻮ 
ﹶﺃﻳﻬﺎ ﺍﱠﻟﺬِﻳ ﻦ َﺁ ﻣﻨﻮﺍ ﺷﻬﺎ ﺩﺓﹸ ﺑﻴِﻨ ﹸﻜ ﻢ ِﺇﺫﹶﺍ ﺣ 
ﺸﺘﺮِﻱ ِﺑ ِﻪ ﹶﺛ ﻤﻨﺎ ﻭﹶﻟ ﻮ ﻛﹶﺎ ﹶﻥ ﺫﹶﺍ
ﺴﻤﺎ ِﻥ ﺑِﺎﻟﻠﱠ ِﻪ ِﺇ ِﻥ ﺍ ﺭﺗﺒﺘ ﻢ ﻟﹶﺎ ﻧ 
ﺼﻠﹶﺎ ِﺓ ﹶﻓﻴ ﹾﻘ ِ
ﺤِﺒﺴﻮﻧ ﻬﻤﺎ ِﻣ ﻦ ﺑ ﻌ ِﺪ ﺍﻟ 
ﺕ ﺗ 
ﺽ ﹶﻓﹶﺄﺻﺎﺑﺘ ﹸﻜ ﻢ ﻣﺼِﻴﺒﺔﹸ ﺍﹾﻟ ﻤ ﻮ ِ
ﺿ ﺮﺑﺘ ﻢ ﻓِﻲ ﺍﹾﻟﹶﺄ ﺭ ِ

ﲔ
.ﹸﻗ ﺮﺑﻰ ﻭﻟﹶﺎ ﻧ ﹾﻜﺘﻢ ﺷﻬﺎ ﺩ ﹶﺓ ﺍﻟﻠﱠ ِﻪ ِﺇﻧﺎ ِﺇﺫﹰﺍ ﹶﻟ ِﻤ ﻦ ﺍﹾﻟ َﺂِﺛ ِﻤ 
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hıtbe, yani nişanlanma121, zina iftirası, kazif122, mehir123, müt’a124 ve boşanma
bedeli125, muhala’a veya kadının boşanma talebi126 gibi evlenme ve boşanma

ﻀِﻠ ِﻪ ﻭﺍﻟﻠﱠﻪ ﻭﺍ ِﺳ ﻊ
ﲔ ِﻣ ﻦ ِﻋﺒﺎ ِﺩ ﹸﻛ ﻢ ﻭِﺇﻣﺎِﺋ ﹸﻜ ﻢ ِﺇ ﹾﻥ ﻳﻜﹸﻮﻧﻮﺍ ﹸﻓ ﹶﻘﺮﺍ َﺀ ﻳ ﻐِﻨ ِﻬﻢ ﺍﻟﱠﻠ ﻪ ِﻣ ﻦ ﹶﻓ 
ﺤ 
ﻭﹶﺃﻧ ِﻜﺤﻮﺍ ﺍﹾﻟﹶﺄﻳﺎﻣﻰ ِﻣﻨ ﹸﻜ ﻢ ﻭﺍﻟﺼﺎِﻟ ِ
ﻀِﻠ ِﻪ ﻭﺍﻟﻠﱠﻪ ; Nisa 4/128: ﻋﻠِﻴ ﻢ
ﲔ ِﻣ ﻦ ِﻋﺒﺎ ِﺩ ﹸﻛ ﻢ ﻭِﺇﻣﺎِﺋ ﹸﻜ ﻢ ِﺇ ﹾﻥ ﻳﻜﹸﻮﻧﻮﺍ ﹸﻓ ﹶﻘﺮﺍ َﺀ ﻳ ﻐِﻨ ِﻬﻢ ﺍﻟﱠﻠ ﻪ ِﻣ ﻦ ﹶﻓ 
ﺤ 
ﻭﹶﺃﻧ ِﻜﺤﻮﺍ ﺍﹾﻟﹶﺄﻳﺎﻣﻰ ِﻣﻨ ﹸﻜ ﻢ ﻭﺍﻟﺼﺎِﻟ ِ
ﺕ ﹶﺃﻳﻤﺎﻧ ﹸﻜ ﻢ ﹶﻓ َﺂﺗﻮ ﻫ ﻢ ﻧﺼِﻴﺒ ﻬ ﻢ ِﺇﻥﱠ ﺍﻟﻠﱠ ﻪ ; Nisa 4/33:ﻭﺍ ِﺳ ﻊ ﻋﻠِﻴ ﻢ
ﻭِﻟﻜﹸ ﱟﻞ ﺟ ﻌ ﹾﻠﻨﺎ ﻣﻮﺍِﻟ ﻲ ِﻣﻤﺎ ﺗ ﺮ ﻙ ﺍﹾﻟﻮﺍِﻟﺪﺍ ِﻥ ﻭﺍﹾﻟﹶﺄ ﹾﻗ ﺮﺑﻮ ﹶﻥ ﻭﺍﱠﻟﺬِﻳ ﻦ ﻋ ﹶﻘ ﺪ 
.ﻛﹶﺎ ﹶﻥ ﻋﻠﹶﻰ ﹸﻛﻞﱢ ﺷ ﻲ ٍﺀ ﺷﻬِﻴﺪﺍ
ﻦ Hac 22/30:
ﺲ ِﻣ 
ﺖ ﹶﻟﻜﹸﻢ ﺍﹾﻟﹶﺄﻧﻌﺎ ﻡ ِﺇﻟﱠﺎ ﻣﺎ ﻳﺘﻠﹶﻰ ﻋﹶﻠﻴ ﹸﻜ ﻢ ﻓﹶﺎ ﺟﺘِﻨﺒﻮﺍ ﺍﻟ ﺮ ﺟ 
ﺕ ﺍﻟﻠﱠ ِﻪ ﹶﻓﻬ ﻮ ﺧﻴ ﺮ ﹶﻟﻪِ ﻋﻨ ﺪ ﺭﺑ ِﻪ ﻭﺃﹸ ِﺣﻠﱠ 
ﻚ ﻭ ﻣ ﻦ ﻳ ﻌ ﱢﻈ ﻢ ﺣ ﺮﻣﺎ ِ
ﹶﺫِﻟ 
ﺤ ﻮ ِﻝ ﹶﻏﻴ ﺮ ; Bakara 2/240:ﺍﹾﻟﹶﺄ ﻭﺛﹶﺎ ِﻥ ﻭﺍ ﺟﺘِﻨﺒﻮﺍ ﹶﻗ ﻮ ﹶﻝ ﺍﻟﺰﻭ ِﺭ
ﺻﻴ ﹰﺔ ِﻟﹶﺄ ﺯﻭﺍ ِﺟ ِﻬ ﻢ ﻣﺘﺎﻋﺎ ِﺇﻟﹶﻰ ﺍﹾﻟ 
ﻭﺍﱠﻟﺬِﻳ ﻦ ﻳﺘ ﻮﻓﱠ ﻮ ﹶﻥ ِﻣﻨ ﹸﻜ ﻢ ﻭﻳ ﹶﺬﺭﻭ ﹶﻥ ﹶﺃ ﺯﻭﺍﺟﺎ ﻭ ِ
ﻑ ﻭﺍﻟﻠﱠﻪ ﻋﺰِﻳ ﺰ ﺣﻜِﻴ ﻢ
ﺴ ِﻬ ﻦ ِﻣ ﻦ ﻣ ﻌﺮﻭ ٍ
ﺡ ﻋﹶﻠﻴ ﹸﻜ ﻢ ﻓِﻲ ﻣﺎ ﹶﻓ ﻌ ﹾﻠ ﻦ ﻓِﻲ ﹶﺃﻧﻔﹸ ِ
ﺝ ﹶﻓِﺈ ﹾﻥ ﺧ ﺮ ﺟ ﻦ ﹶﻓﻠﹶﺎ ﺟﻨﺎ 
ﻭ َﺁﺗﻮﺍ ﺍﻟﻨﺴﺎ َﺀ ِ; Nisa 4/4:ﺇ ﺧﺮﺍ ٍ
ﺤﹶﻠ ﹰﺔ ﹶﻓِﺈ ﹾﻥ ِﻃﺒ ﻦ ﹶﻟ ﹸﻜ ﻢ ﻋ ﻦ ﺷ ﻲ ٍﺀ ِﻣﻨﻪ ﻧ ﹾﻔﺴﺎ ﹶﻓ ﹸﻜﻠﹸﻮ ﻩ ﻫﻨِﻴﺌﹰﺎ ﻣﺮِﻳﺌﹰﺎ
ﺻ ﺪﻗﹶﺎِﺗ ِﻬ ﻦ ِﻧ 
ﺝ  ; Nisa 4/20‐21:
ﺝ ﻣﻜﹶﺎ ﹶﻥ ﺯ ﻭ ٍ
ﻭِﺇ ﹾﻥ ﹶﺃ ﺭ ﺩﺗﻢ ﺍ ﺳِﺘﺒﺪﺍ ﹶﻝ ﺯ ﻭ ٍ
ﺾ
ﻒ ﺗ ﹾﺄ ﺧﺬﹸﻭﻧﻪ ﻭﹶﻗ ﺪ ﹶﺃ ﹾﻓﻀﻰ ﺑ ﻌﻀﻜﹸ ﻢ ِﺇﻟﹶﻰ ﺑ ﻌ ٍ
ﻭ َﺁﺗﻴﺘ ﻢ ِﺇ ﺣﺪﺍ ﻫﻦِ ﻗﻨﻄﹶﺎﺭﺍ ﹶﻓﻠﹶﺎ ﺗ ﹾﺄﺧﺬﹸﻭﺍ ِﻣﻨﻪ ﺷﻴﺌﹰﺎ ﹶﺃﺗ ﹾﺄ ﺧﺬﹸﻭﻧﻪ ﺑ ﻬﺘﺎﻧﺎ ﻭِﺇﹾﺛﻤﺎ ﻣﺒِﻴﻨﺎ ) (٢٠ﻭ ﹶﻛﻴ 
 .ﻭﹶﺃ ﺧ ﹾﺬ ﹶﻥ ِﻣﻨ ﹸﻜ ﻢ ﻣِﻴﺜﹶﺎﻗﹰﺎ ﹶﻏﻠِﻴﻈﹰﺎ )(٢١
ﻜ ﻢ ﺍﻟﻠﱠﺎﺗِﻲ Nisa 4/23:
ﺖ ﻭﹸﺃ ﻣﻬﺎﺗ ﹸ
ﺕ ﺍﹾﻟﹸﺄ ﺧ ِ
ﺥ ﻭﺑﻨﺎ 
ﺕ ﺍﹾﻟﹶﺄ ِ
ﺖ ﻋﹶﻠﻴ ﹸﻜ ﻢ ﹸﺃ ﻣﻬﺎﺗ ﹸﻜ ﻢ ﻭﺑﻨﺎﺗ ﹸﻜ ﻢ ﻭﹶﺃ ﺧﻮﺍﺗ ﹸﻜ ﻢ ﻭ ﻋﻤﺎﺗ ﹸﻜ ﻢ ﻭﺧﺎﻟﹶﺎﺗﻜﹸ ﻢ ﻭﺑﻨﺎ 
ﺣ ﺮ ﻣ 
ﺴﺎِﺋﻜﹸﻢ ﺍﻟﻠﱠﺎﺗِﻲ ﺩ ﺧ ﹾﻠﺘ ﻢ ِﺑ ِﻬ ﻦ ﹶﻓِﺈ ﹾﻥ ﹶﻟ ﻢ
ﺕ ِﻧﺴﺎِﺋ ﹸﻜ ﻢ ﻭ ﺭﺑﺎِﺋﺒﻜﹸﻢ ﺍﻟﻠﱠﺎﺗِﻲ ﻓِﻲ ﺣﺠﻮ ِﺭ ﹸﻛ ﻢ ِﻣ ﻦ ِﻧ 
ﺿ ﻌﻨ ﹸﻜ ﻢ ﻭﹶﺃ ﺧﻮﺍﺗ ﹸﻜ ﻢ ِﻣ ﻦ ﺍﻟ ﺮﺿﺎ ﻋ ِﺔ ﻭﹸﺃ ﻣﻬﺎ 
ﹶﺃ ﺭ 
ﻒ ِﺇﻥﱠ ﺍﻟﻠﱠ ﻪ
ﺠ ﻤﻌﻮﺍ ﺑﻴ ﻦ ﺍﹾﻟﹸﺄ ﺧﺘﻴ ِﻦ ِﺇﻟﱠﺎ ﻣﺎ ﹶﻗ ﺪ ﺳﹶﻠ 
ﺻﻠﹶﺎِﺑ ﹸﻜ ﻢ ﻭﹶﺃ ﹾﻥ ﺗ 
ﺡ ﻋﹶﻠﻴ ﹸﻜ ﻢ ﻭ ﺣﻠﹶﺎِﺋﻞﹸ ﹶﺃﺑﻨﺎِﺋﻜﹸﻢ ﺍﱠﻟﺬِﻳ ﻦ ِﻣ ﻦ ﹶﺃ 
ﺗﻜﹸﻮﻧﻮﺍ ﺩ ﺧ ﹾﻠﺘ ﻢ ِﺑ ِﻬ ﻦ ﹶﻓﻠﹶﺎ ﺟﻨﺎ 
.ﻛﹶﺎ ﹶﻥ ﹶﻏﻔﹸﻮﺭﺍ ﺭﺣِﻴ ﻤﺎ
ﺧ ﹾﻔﺘ ﻢ ﹶﺃﻟﱠﺎ ﺗ ﻌ ِﺪﻟﹸﻮﺍ Nisa 4/3:
ﻉ ﹶﻓِﺈ ﹾﻥ ِ
ﺙ ﻭ ﺭﺑﺎ 
ﺏ ﹶﻟ ﹸﻜ ﻢ ِﻣ ﻦ ﺍﻟﻨﺴﺎ ِﺀ ﻣﹾﺜﻨﻰ ﻭﹸﺛﻠﹶﺎ ﹶ
ﺴﻄﹸﻮﺍ ﻓِﻲ ﺍﹾﻟﻴﺘﺎﻣﻰ ﻓﹶﺎﻧ ِﻜﺤﻮﺍ ﻣﺎ ﻃﹶﺎ 
ﻭِﺇ ﹾﻥ ِﺧ ﹾﻔﺘ ﻢ ﹶﺃﻟﱠﺎ ﺗ ﹾﻘ ِ
ﻚ ﹶﺃ ﺩﻧﻰ ﹶﺃﻟﱠﺎ ﺗﻌﻮﻟﹸﻮﺍ
ﺖ ﹶﺃﻳﻤﺎﻧ ﹸﻜ ﻢ ﹶﺫِﻟ 
.ﹶﻓﻮﺍ ِﺣ ﺪ ﹰﺓ ﹶﺃ ﻭ ﻣﺎ ﻣﹶﻠ ﹶﻜ 
ﻛﺮﻭﻧ ﻬﻦBakara 2/235: 
ﺴﻜﹸ ﻢ ﻋِﻠ ﻢ ﺍﻟﱠﻠ ﻪ ﹶﺃﻧ ﹸﻜ ﻢ ﺳﺘ ﹾﺬ ﹸ
ﺿﺘ ﻢ ِﺑ ِﻪ ِﻣ ﻦ ِﺧ ﹾﻄﺒ ِﺔ ﺍﻟﻨﺴﺎ ِﺀ ﹶﺃ ﻭ ﹶﺃ ﹾﻛﻨﻨﺘ ﻢ ﻓِﻲ ﹶﺃﻧﻔﹸ ِ
ﺡ ﻋﹶﻠﻴ ﹸﻜ ﻢ ﻓِﻴﻤﺎ ﻋ ﺮ 
ﻭﻟﹶﺎ ﺟﻨﺎ 
ﺏ ﹶﺃ ﺟﹶﻠﻪ ﻭﺍ ﻋﹶﻠﻤﻮﺍ ﹶﺃﻥﱠ ﺍﻟﻠﱠ ﻪ ﻳ ﻌﹶﻠﻢ ﻣﺎ
ﺡ ﺣﺘﻰ ﻳﺒﻠﹸ ﹶﻎ ﺍﹾﻟ ِﻜﺘﺎ 
ﻭﹶﻟ ِﻜ ﻦ ﻟﹶﺎ ﺗﻮﺍ ِﻋﺪﻭ ﻫﻦِ ﺳﺮﺍ ِﺇﻟﱠﺎ ﹶﺃ ﹾﻥ ﺗﻘﹸﻮﻟﹸﻮﺍ ﹶﻗ ﻮﻟﹰﺎ ﻣ ﻌﺮﻭﻓﹰﺎ ﻭﻟﹶﺎ ﺗ ﻌ ِﺰﻣﻮﺍ ﻋ ﹾﻘ ﺪ ﹶﺓ ﺍﻟﻨﻜﹶﺎ ِ
ﺴﻜﹸ ﻢ ﻓﹶﺎ ﺣ ﹶﺬﺭﻭﻩ ﻭﺍ ﻋﹶﻠﻤﻮﺍ ﹶﺃﻥﱠ ﺍﻟﻠﱠ ﻪ ﹶﻏﻔﹸﻮ ﺭ ﺣﻠِﻴ ﻢ
.ﻓِﻲ ﹶﺃﻧﻔﹸ ِ
ﲑ Hac 22/4:
ﺴ ِﻌ ِ
ﺏ ﺍﻟ 
ﻀﻠﱡ ﻪ ﻭﻳ ﻬﺪِﻳ ِﻪ ِﺇﻟﹶﻰ ﻋﺬﹶﺍ ِ
ﺐ ﻋﹶﻠﻴ ِﻪ ﹶﺃﻧ ﻪ ﻣ ﻦ ﺗ ﻮﻟﱠﺎ ﻩ ﹶﻓﹶﺄﻧﻪ ﻳ ِ
.ﻛﹸِﺘ 
ﻥ ﹶﺃ ﻭ ﻳ ﻌﻔﹸ ﻮ Bakara 2/237:
ﺿﺘ ﻢ ِﺇﻟﱠﺎ ﹶﺃ ﹾﻥ ﻳ ﻌﻔﹸﻮ ﹶ
ﺼﻒ ﻣﺎ ﹶﻓ ﺮ 
ﻀ ﹰﺔ ﹶﻓِﻨ 
ﺿﺘ ﻢ ﹶﻟ ﻬﻦ ﹶﻓﺮِﻳ 
ﻭِﺇ ﹾﻥ ﹶﻃﱠﻠ ﹾﻘﺘﻤﻮ ﻫﻦِ ﻣ ﻦ ﹶﻗﺒ ِﻞ ﹶﺃ ﹾﻥ ﺗ ﻤﺴﻮ ﻫﻦ ﻭﹶﻗ ﺪ ﹶﻓ ﺮ 
ﺼ ﲑ
ﻀ ﹶﻞ ﺑﻴﻨ ﹸﻜ ﻢ ِﺇﻥﱠ ﺍﻟﻠﱠ ﻪ ِﺑﻤﺎ ﺗ ﻌ ﻤﻠﹸﻮ ﹶﻥ ﺑ ِ
ﺴﻮﺍ ﺍﹾﻟ ﹶﻔ 
ﺡ ﻭﹶﺃ ﹾﻥ ﺗ ﻌﻔﹸﻮﺍ ﹶﺃ ﹾﻗ ﺮﺏ ﻟِﻠﺘ ﹾﻘﻮﻯ ﻭﻟﹶﺎ ﺗﻨ 
ﻭ َﺁﺗﻮﺍ ﺍﻟﻨﺴﺎ َﺀ ; Nisa 4/4:ﺍﱠﻟﺬِﻱ ِﺑﻴ ِﺪ ِﻩ ﻋ ﹾﻘ ﺪﺓﹸ ﺍﻟﻨﻜﹶﺎ ِ
ﺤﹶﻠ ﹰﺔ ﹶﻓِﺈ ﹾﻥ ِﻃﺒ ﻦ ﹶﻟ ﹸﻜ ﻢ ﻋ ﻦ ﺷ ﻲ ٍﺀ ِﻣﻨﻪ ﻧ ﹾﻔﺴﺎ ﹶﻓ ﹸﻜﻠﹸﻮ ﻩ ﻫﻨِﻴﺌﹰﺎ ﻣﺮِﻳﺌﹰﺎ
ﺻ ﺪﻗﹶﺎِﺗ ِﻬ ﻦ ِﻧ 
.
ﺳ ِﻊ ﹶﻗ ﺪﺭﻩBakara 2/236: 
ﻀ ﹰﺔ ﻭ ﻣﺘﻌﻮ ﻫ ﻦ ﻋﻠﹶﻰ ﺍﹾﻟﻤﻮ ِ
ﺡ ﻋﹶﻠﻴ ﹸﻜ ﻢ ِﺇ ﹾﻥ ﹶﻃﻠﱠ ﹾﻘﺘﻢ ﺍﻟﻨﺴﺎ َﺀ ﻣﺎ ﹶﻟ ﻢ ﺗ ﻤﺴﻮ ﻫﻦ ﹶﺃ ﻭ ﺗ ﹾﻔ ِﺮﺿﻮﺍ ﹶﻟ ﻬﻦ ﹶﻓﺮِﻳ 
ﻟﹶﺎ ﺟﻨﺎ 
ﲔ
ﺴِﻨ 
ﺤِ
ﻑ ﺣﻘﺎ ﻋﻠﹶﻰ ﺍﹾﻟﻤ 
 .ﻭ ﻋﻠﹶﻰ ﺍﹾﻟﻤ ﹾﻘِﺘ ِﺮ ﹶﻗ ﺪﺭﻩ ﻣﺘﺎﻋﺎ ﺑِﺎﹾﻟ ﻤ ﻌﺮﻭ ِ
ﺳ ِﻊ ﹶﻗ ﺪﺭﻩBakara 2/236: 
ﻀ ﹰﺔ ﻭ ﻣﺘﻌﻮ ﻫ ﻦ ﻋﻠﹶﻰ ﺍﹾﻟﻤﻮ ِ
ﺡ ﻋﹶﻠﻴ ﹸﻜ ﻢ ِﺇ ﹾﻥ ﹶﻃﻠﱠ ﹾﻘﺘﻢ ﺍﻟﻨﺴﺎ َﺀ ﻣﺎ ﹶﻟ ﻢ ﺗ ﻤﺴﻮ ﻫﻦ ﹶﺃ ﻭ ﺗ ﹾﻔ ِﺮﺿﻮﺍ ﹶﻟ ﻬﻦ ﹶﻓﺮِﻳ 
ﻟﹶﺎ ﺟﻨﺎ 
ﲔ
ﺴِﻨ 
ﺤِ
ﻑ ﺣﻘﺎ ﻋﻠﹶﻰ ﺍﹾﻟﻤ 
ﺡ ﻋﹶﻠﻴ ﹸﻜ ﻢ ِﺇ ﹾﻥ ﹶﻃﻠﱠ ﹾﻘﺘ ﻢ ﺍﻟﻨﺴﺎ َﺀ ﻣﺎ ﹶﻟ ﻢ ﺗ ﻤﺴﻮ ﻫﻦ ; Ahzab 33/49: ﻭ ﻋﻠﹶﻰ ﺍﹾﻟﻤ ﹾﻘِﺘ ِﺮ ﹶﻗ ﺪﺭﻩ ﻣﺘﺎﻋﺎ ﺑِﺎﹾﻟ ﻤ ﻌﺮﻭ ِ
ﻟﹶﺎ ﺟﻨﺎ 
ﲔ
ﺴِﻨ 
ﺤِ
ﻑ ﺣﻘﺎ ﻋﻠﹶﻰ ﺍﹾﻟﻤ 
ﻀ ﹰﺔ ﻭ ﻣﺘﻌﻮ ﻫ ﻦ ﻋﻠﹶﻰ ﺍﹾﻟﻤﻮ ِﺳ ِﻊ ﹶﻗ ﺪﺭﻩ ﻭ ﻋﻠﹶﻰ ﺍﹾﻟﻤ ﹾﻘِﺘ ِﺮ ﹶﻗ ﺪﺭﻩ ﻣﺘﺎﻋﺎ ﺑِﺎﹾﻟ ﻤ ﻌﺮﻭ ِ
.ﹶﺃ ﻭ ﺗ ﹾﻔ ِﺮﺿﻮﺍ ﹶﻟ ﻬﻦ ﹶﻓﺮِﻳ 
ﺧﻴ ﺮ Nisa 4/128:
ﺻ ﹾﻠﺤﺎ ﻭﺍﻟﺼ ﹾﻠ ﺢ 
ﺼِﻠﺤﺎ ﺑﻴﻨ ﻬﻤﺎ 
ﺡ ﻋﹶﻠﻴ ِﻬﻤﺎ ﹶﺃ ﹾﻥ ﻳ 
ﺖ ِﻣ ﻦ ﺑ ﻌِﻠﻬﺎ ﻧﺸﻮﺯﺍ ﹶﺃ ﻭ ِﺇ ﻋﺮﺍﺿﺎ ﹶﻓﻠﹶﺎ ﺟﻨﺎ 
ﻭِﺇ ِﻥ ﺍ ﻣ ﺮﹶﺃ ﹲﺓ ﺧﺎﹶﻓ 
ﺴﻨﻮﺍ ﻭﺗﺘﻘﹸﻮﺍ ﹶﻓِﺈﻥﱠ ﺍﻟﻠﱠ ﻪ ﻛﹶﺎ ﹶﻥ ِﺑﻤﺎ ﺗ ﻌ ﻤﻠﹸﻮ ﹶﻥ ﺧِﺒﲑﺍ
ﺤِ
ﺸ ﺢ ﻭِﺇ ﹾﻥ ﺗ 
ﺕ ﺍﹾﻟﹶﺄﻧﻔﹸﺲ ﺍﻟ 
ﻀ ﺮ ِ
 .ﻭﺃﹸ ﺣ ِ
Nur 24/32:
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118

119

120

121

122
123

124

125
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‐meseleleri, çocukların hakları, emzirme, hidane127, yetim hakları128 gibi mese
lelere dair hükümler.
7‐ Savaş Hukukunu Düzenleyen Esaslar.
‐Cihad129, ordu kurma130, savaş esirleri131, barışı tercih etme132, harp ola
‐caksa onu insanların hayrına olarak düzenleme133, ahitlere riâyet ve merha

ﺴ ﻮﺗﻬ ﻦ
ﺿ ﻌ ﻦ ﹶﺃ ﻭﻟﹶﺎ ﺩ ﻫﻦ ﺣ ﻮﹶﻟﻴ ِﻦ ﻛﹶﺎ ِﻣﹶﻠﻴ ِﻦ ِﻟ ﻤ ﻦ ﹶﺃﺭﺍ ﺩ ﹶﺃ ﹾﻥ ﻳِﺘﻢ ﺍﻟ ﺮﺿﺎ ﻋ ﹶﺔ ﻭ ﻋﻠﹶﻰ ﺍﹾﻟ ﻤ ﻮﻟﹸﻮ ِﺩ ﹶﻟﻪِ ﺭ ﺯﹸﻗ ﻬﻦ ﻭ ِﻛ 
ﻭﺍﹾﻟﻮﺍِﻟﺪﺍﺕ ﻳ ﺮ ِ
ﻚ ﹶﻓِﺈ ﹾﻥ ﹶﺃﺭﺍﺩﺍ ِﻓﺼﺎﻟﹰﺎ ﻋ ﻦ
ﺙ ِﻣﹾﺜﻞﹸ ﹶﺫِﻟ 
ﺲ ِﺇﻟﱠﺎ ﻭ ﺳ ﻌﻬﺎ ﻟﹶﺎ ﺗﻀﺎ ﺭ ﻭﺍِﻟ ﺪ ﹲﺓ ِﺑ ﻮﹶﻟ ِﺪﻫﺎ ﻭﻟﹶﺎ ﻣ ﻮﻟﹸﻮ ﺩ ﹶﻟﻪِ ﺑ ﻮﹶﻟ ِﺪ ِﻩ ﻭ ﻋﻠﹶﻰ ﺍﹾﻟﻮﺍ ِﺭ ِ
ﻑ ﻟﹶﺎ ﺗ ﹶﻜﻠﱠﻒ ﻧ ﹾﻔ 
ﺑِﺎﹾﻟ ﻤ ﻌﺮﻭ ِ
ﻑ
ﺡ ﻋﹶﻠﻴ ﹸﻜ ﻢ ِﺇﺫﹶﺍ ﺳﱠﻠ ﻤﺘ ﻢ ﻣﺎ َﺁﺗﻴﺘ ﻢ ﺑِﺎﹾﻟ ﻤ ﻌﺮﻭ ِ
ﺿﻌﻮﺍ ﹶﺃ ﻭﻟﹶﺎ ﺩ ﹸﻛ ﻢ ﹶﻓﻠﹶﺎ ﺟﻨﺎ 
ﺴﺘ ﺮ ِ
ﺡ ﻋﹶﻠﻴ ِﻬﻤﺎ ﻭِﺇ ﹾﻥ ﹶﺃ ﺭ ﺩﺗ ﻢ ﹶﺃ ﹾﻥ ﺗ 
ﺽ ِﻣﻨ ﻬﻤﺎ ﻭﺗﺸﺎﻭٍ ﺭ ﹶﻓﻠﹶﺎ ﺟﻨﺎ 
ﺗﺮﺍ ٍ
ﺼ ﲑ
ﻀﻴﻘﹸﻮﺍ ;Talak 65/6:ﻭﺍﺗﻘﹸﻮﺍ ﺍﻟﻠﱠ ﻪ ﻭﺍ ﻋﹶﻠﻤﻮﺍ ﹶﺃﻥﱠ ﺍﻟﻠﱠ ﻪ ِﺑﻤﺎ ﺗ ﻌ ﻤﻠﹸﻮ ﹶﻥ ﺑ ِ
ﹶﺃ ﺳ ِﻜﻨﻮ ﻫ ﻦ ِﻣ ﻦ ﺣﻴﺚﹸ ﺳ ﹶﻜﻨﺘ ﻢ ِﻣ ﻦ ﻭ ﺟ ِﺪ ﹸﻛ ﻢ ﻭﻟﹶﺎ ﺗﻀﺎﺭﻭ ﻫﻦِ ﻟﺘ 
ﻑ
ﺿ ﻌ ﻦ ﹶﻟ ﹸﻜ ﻢ ﹶﻓ َﺂﺗﻮ ﻫ ﻦ ﹸﺃﺟﻮ ﺭ ﻫﻦ ﻭﹾﺃﺗ ِﻤﺮﻭﺍ ﺑﻴﻨ ﹸﻜ ﻢ ِﺑ ﻤ ﻌﺮﻭ ٍ
ﻀ ﻌ ﻦ ﺣ ﻤﹶﻠﻬ ﻦ ﹶﻓِﺈ ﹾﻥ ﹶﺃ ﺭ 
ﺕ ﺣ ﻤ ٍﻞ ﹶﻓﹶﺄﻧ ِﻔﻘﹸﻮﺍ ﻋﹶﻠﻴ ِﻬ ﻦ ﺣﺘﻰ ﻳ 
ﻋﹶﻠﻴ ِﻬ ﻦ ﻭِﺇ ﹾﻥ ﹸﻛﻦ ﺃﹸﻭﻟﹶﺎ ِ
ﺿﻊ ﹶﻟﻪ ﹸﺃ ﺧﺮﻯ
ﺴﺘ ﺮ ِ
 .ﻭِﺇ ﹾﻥ ﺗﻌﺎ ﺳ ﺮﺗ ﻢ ﹶﻓ 
ﺴﺌﹸﻮﻟﹰﺎ İsra 17/34:
ﺴﻦ ﺣﺘﻰ ﻳﺒﻠﹸ ﹶﻎ ﹶﺃ ﺷﺪ ﻩ ﻭﹶﺃ ﻭﻓﹸﻮﺍ ﺑِﺎﹾﻟ ﻌ ﻬ ِﺪ ِﺇﻥﱠ ﺍﹾﻟ ﻌ ﻬ ﺪ ﻛﹶﺎ ﹶﻥ ﻣ 
 ; Bakaraﻭﻟﹶﺎ ﺗ ﹾﻘ ﺮﺑﻮﺍ ﻣﺎ ﹶﻝ ﺍﹾﻟﻴﺘِﻴ ِﻢ ِﺇﻟﱠﺎ ﺑِﺎﱠﻟﺘِﻲ ِﻫ ﻲ ﹶﺃ ﺣ 
ﺴ ﺪ ِﻣ 
ﺡ ﹶﻟ ﻬ ﻢ ﺧﻴ ﺮ ﻭِﺇ ﹾﻥ ﺗﺨﺎِﻟﻄﹸﻮﻫ ﻢ ﹶﻓِﺈ ﺧﻮﺍﻧ ﹸﻜ ﻢ ﻭﺍﻟﻠﱠﻪ ﻳ ﻌﹶﻠﻢ ﺍﹾﻟﻤ ﹾﻔ ِ
ﺻﻠﹶﺎ 
ﻚ ﻋ ِﻦ ﺍﹾﻟﻴﺘﺎﻣﻰ ﹸﻗ ﹾﻞ ِﺇ 
ﺴﹶﺄﻟﹸﻮﻧ 
ﻓِﻲ ﺍﻟ ﺪﻧﻴﺎ ﻭﺍﹾﻟ َﺂ ِﺧ ﺮ ِﺓ ﻭﻳ 
ﻦ 2/220:
ﺼِﻠ ِﺢ ﻭﹶﻟ ﻮ ﺷﺎ َﺀ ﺍﻟﱠﻠ ﻪ ﹶﻟﹶﺄ ﻋﻨﺘﻜﹸ ﻢ ِﺇﻥﱠ ﺍﻟﻠﱠ ﻪ ﻋﺰِﻳ ﺰ ﺣﻜِﻴ ﻢ
ﺐ ﻭﻟﹶﺎ ; Nisa 4/2‐6:ﺍﹾﻟﻤ 
ﺚ ﺑِﺎﻟﻄﱠﻴ ِ
ﺨﺒِﻴ ﹶ
ﻭ َﺁﺗﻮﺍ ﺍﹾﻟﻴﺘﺎﻣﻰ ﹶﺃ ﻣﻮﺍﹶﻟ ﻬ ﻢ ﻭﻟﹶﺎ ﺗﺘﺒ ﺪﻟﹸﻮﺍ ﺍﹾﻟ 
ﺏ ﹶﻟ ﹸﻜ ﻢ ِﻣ ﻦ ﺍﻟﻨﺴﺎ ِﺀ
ﺴﻄﹸﻮﺍ ﻓِﻲ ﺍﹾﻟﻴﺘﺎﻣﻰ ﻓﹶﺎﻧ ِﻜﺤﻮﺍ ﻣﺎ ﻃﹶﺎ 
ﺗ ﹾﺄﻛﹸﻠﹸﻮﺍ ﹶﺃ ﻣﻮﺍﹶﻟ ﻬ ﻢ ِﺇﻟﹶﻰ ﹶﺃ ﻣﻮﺍِﻟ ﹸﻜ ﻢ ِﺇﻧ ﻪ ﻛﹶﺎ ﹶﻥ ﺣﻮﺑﺎ ﹶﻛِﺒﲑﺍ ) (٢ﻭِﺇ ﹾﻥ ِﺧ ﹾﻔﺘ ﻢ ﹶﺃﻟﱠﺎ ﺗ ﹾﻘ ِ
ﺤﹶﻠ ﹰﺔ
ﺻ ﺪﻗﹶﺎِﺗ ِﻬ ﻦ ِﻧ 
ﻚ ﹶﺃ ﺩﻧﻰ ﹶﺃﻟﱠﺎ ﺗﻌﻮﻟﹸﻮﺍ ) (٣ﻭ َﺁﺗﻮﺍ ﺍﻟﻨﺴﺎ َﺀ 
ﺖ ﹶﺃﻳﻤﺎﻧ ﹸﻜ ﻢ ﹶﺫِﻟ 
ﻉ ﹶﻓِﺈ ﹾﻥ ِﺧ ﹾﻔﺘ ﻢ ﹶﺃﻟﱠﺎ ﺗ ﻌ ِﺪﻟﹸﻮﺍ ﹶﻓﻮﺍ ِﺣ ﺪ ﹰﺓ ﹶﺃ ﻭ ﻣﺎ ﻣﹶﻠ ﹶﻜ 
ﺙ ﻭ ﺭﺑﺎ 
ﻣﹾﺜﻨﻰ ﻭﹸﺛﻠﹶﺎ ﹶ
ﺴ ﹶﻔﻬﺎ َﺀ ﹶﺃ ﻣﻮﺍﹶﻟﻜﹸﻢ ﺍﱠﻟﺘِﻲ ﺟ ﻌ ﹶﻞ ﺍﻟﱠﻠ ﻪ ﹶﻟ ﹸﻜ ﻢ ِﻗﻴﺎﻣﺎ ﻭﺍ ﺭ ﺯﻗﹸﻮ ﻫ ﻢ ﻓِﻴﻬﺎ
ﹶﻓِﺈ ﹾﻥ ِﻃﺒ ﻦ ﹶﻟ ﹸﻜ ﻢ ﻋ ﻦ ﺷ ﻲ ٍﺀ ِﻣﻨﻪ ﻧ ﹾﻔﺴﺎ ﹶﻓ ﹸﻜﻠﹸﻮ ﻩ ﻫﻨِﻴﺌﹰﺎ ﻣﺮِﻳﺌﹰﺎ ) (٤ﻭﻟﹶﺎ ﺗ ﺆﺗﻮﺍ ﺍﻟ 
ﺴﺘ ﻢ ِﻣﻨ ﻬ ﻢ ﺭ ﺷﺪﺍ ﻓﹶﺎ ﺩﹶﻓﻌﻮﺍ ِﺇﹶﻟﻴ ِﻬ ﻢ ﹶﺃ ﻣﻮﺍﹶﻟ ﻬ ﻢ ﻭﻟﹶﺎ
ﺡ ﹶﻓِﺈ ﹾﻥ َﺁﻧ 
ﻭﺍ ﹾﻛﺴﻮ ﻫ ﻢ ﻭﻗﹸﻮﻟﹸﻮﺍ ﹶﻟ ﻬ ﻢ ﹶﻗ ﻮﻟﹰﺎ ﻣ ﻌﺮﻭﻓﹰﺎ ) (٥ﻭﺍﺑﺘﻠﹸﻮﺍ ﺍﹾﻟﻴﺘﺎﻣﻰ ﺣﺘﻰ ِﺇ ﹶﺫﺍ ﺑﹶﻠﻐﻮﺍ ﺍﻟﻨﻜﹶﺎ 
ﻒ ﻭ ﻣ ﻦ ﻛﹶﺎ ﹶﻥ ﹶﻓ ِﻘﲑﺍ ﹶﻓ ﹾﻠﻴ ﹾﺄ ﹸﻛ ﹾﻞ ﺑِﺎﹾﻟ ﻤ ﻌﺮﻭ ِ
ﺴﺘ ﻌ ِﻔ 
ﺗ ﹾﺄﻛﹸﻠﹸﻮﻫﺎ ِﺇ ﺳﺮﺍﻓﹰﺎ ﻭِﺑﺪﺍﺭﺍ ﹶﺃ ﹾﻥ ﻳ ﹾﻜﺒﺮﻭﺍ ﻭ ﻣ ﻦ ﻛﹶﺎ ﹶﻥ ﹶﻏِﻨﻴﺎ ﹶﻓ ﹾﻠﻴ 
ﻑ ﹶﻓِﺈﺫﹶﺍ ﺩﹶﻓ ﻌﺘ ﻢ ِﺇﹶﻟﻴ ِﻬ ﻢ ﹶﺃ ﻣﻮﺍﹶﻟ ﻬ ﻢ
.ﹶﻓﹶﺄ ﺷ ِﻬﺪﻭﺍ ﻋﹶﻠﻴ ِﻬ ﻢ ﻭ ﹶﻛﻔﹶﻰ ﺑِﺎﻟﻠﱠ ِﻪ ﺣﺴِﻴﺒﺎ )(٦
ﻦ ) (١٤٢ﻭﹶﻟ ﹶﻘ ﺪ Ali İmran 3/142‐143:
ﺠﻨ ﹶﺔ ﻭﹶﻟﻤﺎ ﻳ ﻌﹶﻠ ِﻢ ﺍﻟﱠﻠ ﻪ ﺍﱠﻟﺬِﻳ ﻦ ﺟﺎ ﻫﺪﻭﺍ ِﻣﻨ ﹸﻜ ﻢ ﻭﻳ ﻌﹶﻠ ﻢ ﺍﻟﺼﺎِﺑﺮِﻳ 
ﺴﺒﺘ ﻢ ﹶﺃ ﹾﻥ ﺗ ﺪﺧﻠﹸﻮﺍ ﺍﹾﻟ 
ﹶﺃ ﻡ ﺣ ِ
ﺕ ِﻣ ﻦ ﹶﻗﺒ ِﻞ ﹶﺃ ﹾﻥ ﺗ ﹾﻠ ﹶﻘ ﻮ ﻩ ﹶﻓ ﹶﻘ ﺪ ﺭﹶﺃﻳﺘﻤﻮ ﻩ ﻭﹶﺃﻧﺘ ﻢ ﺗﻨ ﹸﻈﺮﻭ ﹶﻥ )(١٤٣
ﹶﻓﻘﹶﺎِﺗ ﹾﻞ ﻓِﻲ ﺳﺒِﻴ ِﻞ ﺍﻟﻠﱠ ِﻪ ﻟﹶﺎ ﺗ ﹶﻜﻠﱠﻒِ ﺇﻟﱠﺎ  ; Nisa 4/84:ﹸﻛﻨﺘ ﻢ ﺗ ﻤﻨ ﻮ ﹶﻥ ﺍﹾﻟ ﻤ ﻮ 
ﺱ ﺍﱠﻟﺬِﻳ ﻦ ﹶﻛ ﹶﻔﺮﻭﺍ ﻭﺍﻟﻠﱠ ﻪ ﹶﺃ ﺷ ﺪ ﺑ ﹾﺄﺳﺎ ﻭﹶﺃ ﺷ ﺪ ﺗﻨﻜِﻴﻠﹰﺎ
ﲔ ﻋﺴﻰ ﺍﻟﱠﻠ ﻪ ﹶﺃ ﹾﻥ ﻳ ﹸﻜﻒ ﺑ ﹾﺄ 
ﺽ ﺍﹾﻟﻤ ﺆ ِﻣِﻨ 
ﻚ ﻭ ﺣ ﺮ ِ
ﺴ 
.ﻧ ﹾﻔ 
ﻦ ﺩﻭِﻧ ِﻬ ﻢ ﻟﹶﺎ Enfal 8/60:
ﺨﻴ ِﻞ ﺗ ﺮ ِﻫﺒﻮ ﹶﻥ ِﺑ ِﻪ ﻋ ﺪﻭ ﺍﻟﻠﱠ ِﻪ ﻭ ﻋﺪﻭﻛﹸ ﻢ ﻭ َﺁ ﺧﺮِﻳ ﻦ ِﻣ 
ﻁ ﺍﹾﻟ 
ﻭﹶﺃ ِﻋﺪﻭﺍ ﹶﻟ ﻬ ﻢ ﻣﺎ ﺍ ﺳﺘ ﹶﻄ ﻌﺘ ﻢ ِﻣ ﻦ ﻗﹸ ﻮ ٍﺓ ﻭ ِﻣ ﻦ ِﺭﺑﺎ ِ
.ﺗ ﻌﹶﻠﻤﻮﻧﻬﻢ ﺍﻟﱠﻠ ﻪ ﻳ ﻌﹶﻠﻤﻬ ﻢ ﻭﻣﺎ ﺗﻨ ِﻔﻘﹸﻮﺍ ِﻣ ﻦ ﺷ ﻲ ٍﺀ ﻓِﻲ ﺳﺒِﻴ ِﻞ ﺍﻟﻠﱠ ِﻪ ﻳ ﻮﻑِ ﺇﹶﻟﻴ ﹸﻜ ﻢ ﻭﹶﺃﻧﺘ ﻢ ﻟﹶﺎ ﺗ ﹾﻈﹶﻠﻤﻮ ﹶﻥ
ﺧ ﺮ ﹶﺓ ﻭﺍﻟﻠﱠﻪ ﻋﺰِﻳ ﺰ Enfal 8/67:
ﺽ ﺍﻟ ﺪﻧﻴﺎ ﻭﺍﻟﻠﱠﻪ ﻳﺮِﻳ ﺪ ﺍﹾﻟ َﺂ ِ
ﺽ ﺗﺮِﻳﺪﻭ ﹶﻥ ﻋ ﺮ 
ﺨ ﻦ ﻓِﻲ ﺍﹾﻟﹶﺄ ﺭ ِ
ﻣﺎ ﻛﹶﺎ ﹶﻥ ِﻟﻨِﺒ ﻲ ﹶﺃ ﹾﻥ ﻳﻜﹸﻮ ﹶﻥ ﹶﻟﻪ ﹶﺃ ﺳﺮﻯ ﺣﺘﻰ ﻳﹾﺜ ِ
 .ﺣﻜِﻴ ﻢ
ﺴﻤِﻴ ﻊ ﺍﹾﻟ ﻌﻠِﻴ ﻢ Enfal 8/61:
ﺴ ﹾﻠ ِﻢ ﻓﹶﺎ ﺟﻨ ﺢ ﹶﻟﻬﺎ ﻭﺗ ﻮﻛﱠ ﹾﻞ ﻋﻠﹶﻰ ﺍﻟﻠﱠ ِﻪ ِﺇﻧ ﻪ ﻫ ﻮ ﺍﻟ 
 .ﻭِﺇ ﹾﻥ ﺟﻨﺤﻮﺍ ﻟِﻠ 
ﲔ Bakara 2/193:
 ; Bakara 2/216:ﻭﻗﹶﺎِﺗﻠﹸﻮﻫ ﻢ ﺣﺘﻰ ﻟﹶﺎ ﺗﻜﹸﻮ ﹶﻥ ِﻓﺘﻨ ﹲﺔ ﻭﻳﻜﹸﻮ ﹶﻥ ﺍﻟﺪﻳ ﻦ ِﻟﻠﱠ ِﻪ ﹶﻓِﺈ ِﻥ ﺍﻧﺘ ﻬﻮﺍ ﹶﻓﻠﹶﺎ ﻋ ﺪﻭﺍ ﹶﻥ ِﺇﻟﱠﺎ ﻋﻠﹶﻰ ﺍﻟﻈﱠﺎِﻟ ِﻤ 
ﺤﺒﻮﺍ ﺷﻴﺌﹰﺎ ﻭﻫ ﻮ ﺷﺮ ﹶﻟ ﹸﻜ ﻢ ﻭﺍﻟﻠﱠﻪ ﻳ ﻌﹶﻠﻢ
ﺐ ﻋﹶﻠﻴﻜﹸﻢ ﺍﹾﻟ ِﻘﺘﺎ ﹸﻝ ﻭﻫ ﻮ ﹸﻛ ﺮ ﻩ ﹶﻟ ﹸﻜ ﻢ ﻭ ﻋﺴﻰ ﹶﺃ ﹾﻥ ﺗ ﹾﻜ ﺮﻫﻮﺍ ﺷﻴﺌﹰﺎ ﻭﻫ ﻮ ﺧﻴ ﺮ ﹶﻟ ﹸﻜ ﻢ ﻭ ﻋﺴﻰ ﹶﺃ ﹾﻥ ﺗ ِ
ﻛﹸِﺘ 
 .ﻭﹶﺃﻧﺘ ﻢ ﻟﹶﺎ ﺗ ﻌﹶﻠﻤﻮ ﹶﻥ
Bakara 2/233:
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met esaslarına göre düzenleme134. Köle hakları, köleliği tedricen tasfiyeyi
‐hedefleme, mevcut köleleri (azad etmeye büyük mükâfat vaad ederek teş
vik135, mükatebe kurumunu yürürlüğe koyma136, ayrıca adam öldürme137,
oruç, yemin138, zıhar139 keffaretlerinde köle azadını şart koşmak gibi) çeşitli
yollarla köleliği ortadan kaldırmaya yönelen düzenlemeler.
8‐ Akılları Ve Fikirleri Hürriyete Kavuşturma140, Baskıyı, Zorlamayı141,
İşkenceyi142 ve İstibdadı Yasaklama.143

ﺤﺒﻮﺍ ﺷﻴﺌﹰﺎ ﻭﻫ ﻮ ﺷ ﺮ
ﺐ ﻋﹶﻠﻴﻜﹸﻢ ﺍﹾﻟ ِﻘﺘﺎ ﹸﻝ ﻭﻫ ﻮ ﹸﻛ ﺮ ﻩ ﹶﻟ ﹸﻜ ﻢ ﻭ ﻋﺴﻰ ﹶﺃ ﹾﻥ ﺗ ﹾﻜ ﺮﻫﻮﺍ ﺷﻴﺌﹰﺎ ﻭﻫ ﻮ ﺧﻴ ﺮ ﹶﻟ ﹸﻜ ﻢ ﻭ ﻋﺴﻰ ﹶﺃ ﹾﻥ ﺗ ِ
ﹸﻛِﺘ 
.ﹶﻟ ﹸﻜ ﻢ ﻭﺍﻟﻠﱠﻪ ﻳ ﻌﹶﻠﻢ ﻭﹶﺃﻧﺘ ﻢ ﻟﹶﺎ ﺗ ﻌﹶﻠﻤﻮ ﹶﻥ
ﻙ ﻣﺎ ﺍﹾﻟ ﻌ ﹶﻘﺒﺔﹸ Beled 90/12:
 .ﻭﻣﺎ ﹶﺃ ﺩﺭﺍ 
ﻜ ﻢ Nur 24/33:
ﺖ ﹶﺃﻳﻤﺎﻧ ﹸ
ﺏ ِﻣﻤﺎ ﻣﹶﻠ ﹶﻜ 
ﻀِﻠ ِﻪ ﻭﺍﱠﻟﺬِﻳ ﻦ ﻳﺒﺘﻐﻮ ﹶﻥ ﺍﹾﻟ ِﻜﺘﺎ 
ﺠﺪﻭ ﹶﻥ ِﻧﻜﹶﺎﺣﺎ ﺣﺘﻰ ﻳ ﻐِﻨﻴﻬﻢ ﺍﻟﱠﻠ ﻪ ِﻣ ﻦ ﹶﻓ 
ﻒ ﺍﱠﻟﺬِﻳ ﻦ ﻟﹶﺎ ﻳ ِ
ﺴﺘ ﻌ ِﻔ ِ
ﻭﹾﻟﻴ 
ﺼﻨﺎ ِﻟﺘﺒﺘﻐﻮﺍ
ﺤ
ﹶﻓﻜﹶﺎِﺗﺒﻮ ﻫ ﻢ ِﺇ ﹾﻥ ﻋِﻠ ﻤﺘ ﻢ ﻓِﻴ ِﻬ ﻢ ﺧﻴﺮﺍ ﻭ َﺁﺗﻮ ﻫ ﻢ ِﻣ ﻦ ﻣﺎ ِﻝ ﺍﻟﻠﱠ ِﻪ ﺍﱠﻟﺬِﻱ َﺁﺗﺎ ﹸﻛ ﻢ ﻭﻟﹶﺎ ﺗ ﹾﻜ ِﺮﻫﻮﺍ ﹶﻓﺘﻴﺎِﺗ ﹸﻜ ﻢ ﻋﻠﹶﻰ ﺍﹾﻟِﺒﻐﺎ ِﺀ ِﺇ ﹾﻥ ﹶﺃ ﺭ ﺩ ﹶﻥ ﺗ 
ﺤﻴﺎ ِﺓ ﺍﻟ ﺪﻧﻴﺎ ﻭ ﻣ ﻦ ﻳ ﹾﻜ ِﺮﻫﻦ ﹶﻓِﺈﻥﱠ ﺍﻟﻠﱠ ﻪ ِﻣ ﻦ ﺑ ﻌ ِﺪ ِﺇ ﹾﻛﺮﺍ ِﻫ ِﻬ ﻦ ﹶﻏﻔﹸﻮ ﺭ ﺭﺣِﻴ ﻢ
ﺽ ﺍﹾﻟ 
 .ﻋ ﺮ 
ﻥ Nisa 4/92:
ﺴﻠﱠ ﻤ ﹲﺔ ِﺇﻟﹶﻰ ﹶﺃ ﻫِﻠ ِﻪ ِﺇﻟﱠﺎ ﹶﺃ ﹾ
ﺤﺮِﻳ ﺮ ﺭﹶﻗﺒ ٍﺔ ﻣ ﺆ ِﻣﻨ ٍﺔ ﻭ ِﺩﻳ ﹲﺔ ﻣ 
ﻭﻣﺎ ﻛﹶﺎ ﹶﻥ ِﻟﻤ ﺆ ِﻣ ٍﻦ ﹶﺃ ﹾﻥ ﻳ ﹾﻘﺘ ﹶﻞ ﻣ ﺆ ِﻣﻨﺎ ِﺇﻟﱠﺎ ﺧ ﹶﻄﹰﺄ ﻭ ﻣ ﻦ ﹶﻗﺘ ﹶﻞ ﻣ ﺆ ِﻣﻨﺎ ﺧ ﹶﻄﹰﺄ ﹶﻓﺘ 
ﺴﻠﱠ ﻤ ﹲﺔ ِﺇﻟﹶﻰ
ﻕ ﹶﻓ ِﺪﻳ ﹲﺔ ﻣ 
ﺤﺮِﻳ ﺮ ﺭﹶﻗﺒ ٍﺔ ﻣ ﺆ ِﻣﻨ ٍﺔ ﻭِﺇ ﹾﻥ ﻛﹶﺎ ﹶﻥ ِﻣ ﻦ ﹶﻗ ﻮ ٍﻡ ﺑﻴﻨ ﹸﻜ ﻢ ﻭﺑﻴﻨﻬ ﻢ ﻣِﻴﺜﹶﺎ 
ﻳﺼﺪﻗﹸﻮﺍ ﹶﻓِﺈ ﹾﻥ ﻛﹶﺎ ﹶﻥ ِﻣ ﻦ ﹶﻗ ﻮ ٍﻡ ﻋ ﺪﻭ ﹶﻟ ﹸﻜ ﻢ ﻭﻫ ﻮ ﻣ ﺆ ِﻣ ﻦ ﹶﻓﺘ 
ﺼﻴﺎ ﻡ ﺷ ﻬ ﺮﻳ ِﻦ ﻣﺘﺘﺎِﺑ ﻌﻴ ِﻦ ﺗ ﻮﺑ ﹰﺔ ِﻣ ﻦ ﺍﻟﻠﱠ ِﻪ ﻭﻛﹶﺎ ﹶﻥ ﺍﻟﱠﻠ ﻪ ﻋﻠِﻴﻤﺎ ﺣﻜِﻴﻤﺎ
ﺠ ﺪ ﹶﻓ ِ
ﺤﺮِﻳ ﺮ ﺭﹶﻗﺒ ٍﺔ ﻣ ﺆ ِﻣﻨ ٍﺔ ﹶﻓ ﻤ ﻦ ﹶﻟ ﻢ ﻳ ِ
.ﹶﺃ ﻫِﻠ ِﻪ ﻭﺗ 
ﻦ Maide 5/89:
ﲔ ِﻣ 
ﺸ ﺮ ِﺓ ﻣﺴﺎ ِﻛ 
ﻟﹶﺎ ﻳﺆﺍ ِﺧﺬﹸﻛﹸﻢ ﺍﻟﱠﻠ ﻪ ﺑِﺎﻟﻠﱠ ﻐ ِﻮ ﻓِﻲ ﹶﺃﻳﻤﺎِﻧ ﹸﻜ ﻢ ﻭﹶﻟ ِﻜ ﻦ ﻳﺆﺍ ِﺧﺬﹸﻛﹸ ﻢ ِﺑﻤﺎ ﻋﻘﱠ ﺪﺗﻢ ﺍﹾﻟﹶﺄﻳﻤﺎ ﹶﻥ ﹶﻓ ﹶﻜﻔﱠﺎ ﺭﺗﻪِ ﺇ ﹾﻃﻌﺎ ﻡ ﻋ 
ﻚ ﹶﻛﻔﱠﺎ ﺭﺓﹸ ﹶﺃﻳﻤﺎِﻧ ﹸﻜ ﻢ ِﺇﺫﹶﺍ ﺣﹶﻠ ﹾﻔﺘ ﻢ ﻭﺍ ﺣ ﹶﻔﻈﹸﻮﺍ
ﺼﻴﺎ ﻡ ﹶﺛﻠﹶﺎﹶﺛ ِﺔ ﹶﺃﻳﺎ ٍﻡ ﹶﺫِﻟ 
ﺠ ﺪ ﹶﻓ ِ
ﺤﺮِﻳ ﺮ ﺭﹶﻗﺒ ٍﺔ ﹶﻓ ﻤ ﻦ ﹶﻟ ﻢ ﻳ ِ
ﺴ ﻮﺗﻬ ﻢ ﹶﺃ ﻭ ﺗ 
ﻂ ﻣﺎ ﺗ ﹾﻄ ِﻌﻤﻮ ﹶﻥ ﹶﺃ ﻫﻠِﻴ ﹸﻜ ﻢ ﹶﺃ ﻭ ِﻛ 
ﹶﺃ ﻭ ﺳ ِ
ﺸ ﹸﻜﺮﻭ ﹶﻥ
ﻚ ﻳﺒﻴ ﻦ ﺍﻟﱠﻠ ﻪ ﹶﻟ ﹸﻜ ﻢ َﺁﻳﺎِﺗ ِﻪ ﹶﻟ ﻌﻠﱠﻜﹸ ﻢ ﺗ 
.ﹶﺃﻳﻤﺎﻧ ﹸﻜ ﻢ ﹶﻛ ﹶﺬِﻟ 
ﻥ ِﺑ ِﻪ Mücadile 58/3:
ﺤﺮِﻳ ﺮ ﺭﹶﻗﺒ ٍﺔ ِﻣ ﻦ ﹶﻗﺒ ِﻞ ﹶﺃ ﹾﻥ ﻳﺘﻤﺎﺳﺎ ﹶﺫِﻟﻜﹸ ﻢ ﺗﻮ ﻋﻈﹸﻮ ﹶ
ﻭﺍﱠﻟﺬِﻳ ﻦ ﻳﻈﹶﺎ ِﻫﺮﻭ ﹶﻥ ِﻣ ﻦ ِﻧﺴﺎِﺋ ِﻬ ﻢ ﹸﺛﻢ ﻳﻌﻮﺩﻭ ﹶﻥ ِﻟﻤﺎ ﻗﹶﺎﻟﹸﻮﺍ ﹶﻓﺘ 
.ﻭﺍﻟﻠﱠﻪِ ﺑﻤﺎ ﺗ ﻌ ﻤﻠﹸﻮ ﹶﻥ ﺧِﺒ ﲑ
ﺴﺌﹸﻮﻟﹰﺎ İsra 17/36:
ﻚ ﻛﹶﺎ ﹶﻥ ﻋﻨﻪ ﻣ 
ﺼ ﺮ ﻭﺍﹾﻟ ﹸﻔﺆﺍ ﺩ ﹸﻛﻞﱡ ﺃﹸﻭﹶﻟِﺌ 
ﺴ ﻤ ﻊ ﻭﺍﹾﻟﺒ 
ﻚ ِﺑ ِﻪ ِﻋ ﹾﻠ ﻢ ِﺇﻥﱠ ﺍﻟ 
ﺲ ﹶﻟ 
ﹶﺃ ِﻡ  ; Enbiya 21/24:ﻭﻟﹶﺎ ﺗ ﹾﻘﻒ ﻣﺎ ﹶﻟﻴ 
ﺤ ﻖ ﹶﻓ ﻬ ﻢ ﻣ ﻌ ِﺮﺿﻮ ﹶﻥ
ﺨﺬﹸﻭﺍ ِﻣ ﻦ ﺩﻭِﻧ ِﻪ َﺁِﻟ ﻬ ﹰﺔ ﹸﻗ ﹾﻞ ﻫﺎﺗﻮﺍ ﺑ ﺮﻫﺎﻧ ﹸﻜ ﻢ ﻫﺬﹶﺍ ِﺫ ﹾﻛﺮ ﻣ ﻦ ﻣ ِﻌ ﻲ ﻭ ِﺫ ﹾﻛﺮ ﻣ ﻦ ﹶﻗﺒﻠِﻲ ﺑ ﹾﻞ ﹶﺃ ﹾﻛﹶﺜﺮﻫ ﻢ ﻟﹶﺎ ﻳ ﻌﹶﻠﻤﻮ ﹶﻥ ﺍﹾﻟ 
;ﺍﺗ 
ﺨ ﺮ ﹶﻗ ﻮ ﻡ ِﻣ ﻦ ﹶﻗ ﻮ ٍﻡ ﻋﺴﻰ ﹶﺃ ﹾﻥ ﻳﻜﹸﻮﻧﻮﺍ ﺧﻴﺮﺍ ِﻣﻨ ﻬ ﻢ ﻭﻟﹶﺎ ِﻧﺴﺎ ٌﺀ ِﻣ ﻦ ِﻧﺴﺎ ٍﺀ ﻋﺴﻰ ﹶﺃ ﹾﻥ ﻳ ﹸ
ﺴ
ﻳﺎ ﹶﺃﻳﻬﺎ ﺍﱠﻟﺬِﻳ ﻦ َﺁ ﻣﻨﻮﺍ ﻟﹶﺎ ﻳ 
ﻜﻦHucurat 49/11: 
ﻚ ﻫ ﻢ ﺍﻟﻈﱠﺎِﻟﻤﻮ ﹶﻥ
ﺐ ﹶﻓﺄﹸﻭﹶﻟِﺌ 
ﻕ ﺑ ﻌ ﺪ ﺍﹾﻟِﺈﳝﺎ ِﻥ ﻭ ﻣ ﻦ ﹶﻟ ﻢ ﻳﺘ 
ﺲ ﺍﻟِﺎ ﺳ ﻢ ﺍﹾﻟ ﹸﻔﺴﻮ 
ﺏ ِﺑﹾﺌ 
ﺴﻜﹸ ﻢ ﻭﻟﹶﺎ ﺗﻨﺎﺑﺰﻭﺍ ﺑِﺎﹾﻟﹶﺄﹾﻟﻘﹶﺎ ِ
 .ﺧﻴﺮﺍ ِﻣﻨ ﻬﻦ ﻭﻟﹶﺎ ﺗ ﹾﻠ ِﻤﺰﻭﺍ ﹶﺃﻧﻔﹸ 
ﻚ ﺑِﺎﹾﻟﻌ ﺮ ﻭ ِﺓ Bakara 2/256:
ﺴ 
ﺕ ﻭﻳ ﺆ ِﻣ ﻦ ﺑِﺎﻟﻠﱠ ِﻪ ﹶﻓ ﹶﻘ ِﺪ ﺍ ﺳﺘ ﻤ 
ﻟﹶﺎ ِﺇ ﹾﻛﺮﺍ ﻩ ﻓِﻲ ﺍﻟﺪﻳ ِﻦ ﹶﻗ ﺪ ﺗﺒﻴ ﻦ ﺍﻟﺮ ﺷ ﺪ ِﻣ ﻦ ﺍﹾﻟ ﻐ ﻲ ﹶﻓ ﻤ ﻦ ﻳ ﹾﻜ ﹸﻔ ﺮ ﺑِﺎﻟﻄﱠﺎﻏﹸﻮ ِ
.ﺍﹾﻟ ﻮﹾﺛﻘﹶﻰ ﻟﹶﺎ ﺍﻧ ِﻔﺼﺎ ﻡ ﹶﻟﻬﺎ ﻭﺍﻟﻠﱠﻪ ﺳﻤِﻴ ﻊ ﻋﻠِﻴ ﻢ
ﻞ ﻭﻟﹶﺎ ﺗﻘﹶﺎِﺗﻠﹸﻮﻫ ﻢ ِﻋﻨ ﺪ Bakara 2/191:
ﻭﺍ ﹾﻗﺘﻠﹸﻮ ﻫ ﻢ ﺣﻴﺚﹸ ﹶﺛ ِﻘ ﹾﻔﺘﻤﻮ ﻫ ﻢ ﻭﹶﺃ ﺧ ِﺮﺟﻮ ﻫ ﻢ ِﻣ ﻦ ﺣﻴﺚﹸ ﹶﺃ ﺧ ﺮﺟﻮ ﹸﻛ ﻢ ﻭﺍﹾﻟ ِﻔﺘﻨﺔﹸ ﹶﺃ ﺷ ﺪ ِﻣ ﻦ ﺍﹾﻟ ﹶﻘﺘ ِ
ﻚ ﺟﺰﺍ ُﺀ ﺍﹾﻟﻜﹶﺎِﻓﺮِﻳ ﻦ
ﺤﺮﺍ ِﻡ ﺣﺘﻰ ﻳﻘﹶﺎِﺗﻠﹸﻮﻛﹸ ﻢ ﻓِﻴ ِﻪ ﹶﻓِﺈ ﹾﻥ ﻗﹶﺎﺗﻠﹸﻮ ﹸﻛ ﻢ ﻓﹶﺎ ﹾﻗﺘﻠﹸﻮ ﻫ ﻢ ﹶﻛ ﹶﺬِﻟ 
ﺠ ِﺪ ﺍﹾﻟ 
ﺴِ
.ﺍﹾﻟ ﻤ 
ﺷﻴﺌﹰﺎ ﻭﻟﹶﺎ Bakara 2/170:
ﻭِﺇﺫﹶﺍ ﻗِﻴ ﹶﻞ ﹶﻟﻬﻢ ﺍﺗِﺒﻌﻮﺍ ﻣﺎ ﹶﺃﻧ ﺰ ﹶﻝ ﺍﻟﱠﻠ ﻪ ﻗﹶﺎﻟﹸﻮﺍ ﺑ ﹾﻞ ﻧﺘِﺒﻊ ﻣﺎ ﹶﺃﹾﻟ ﹶﻔﻴﻨﺎ ﻋﹶﻠﻴ ِﻪ َﺁﺑﺎ َﺀﻧﺎ ﹶﺃ ﻭﹶﻟ ﻮ ﻛﹶﺎ ﹶﻥ َﺁﺑﺎ ﺅ ﻫ ﻢ ﻟﹶﺎ ﻳ ﻌ ِﻘﻠﹸﻮ ﹶﻥ 
.ﻳ ﻬﺘﺪﻭ ﹶﻥ
Enfal 8/57‐58:
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II‐ Cedel ilmi yani Allah hakkında çeşitli bâtıl inançlara zahib olan belli
başlı dinî gruplar olan Müşrikler144, Yahûdîler145, Hıristiyanlar146, Sabiiler,
ﻭِﺇﺫﹶﺍ ﻗِﻴ ﹶﻞ ﹶﻟﻬﻢ ﺍﺗِﺒﻌﻮﺍ ﻣﺎ ﹶﺃﻧ ﺰ ﹶﻝ ﺍﻟﱠﻠ ﻪ ﻗﹶﺎﻟﹸﻮﺍ ﺑ ﹾﻞ ﻧﺘِﺒﻊ ﻣﺎ ﹶﺃﹾﻟ ﹶﻔﻴﻨﺎ ﻋﹶﻠﻴ ِﻪ َﺁﺑﺎ َﺀﻧﺎ ﹶﺃ ﻭﹶﻟ ﻮ ﻛﹶﺎ ﹶﻥ َﺁﺑﺎ ﺅ ﻫ ﻢ ﻟﹶﺎ ﻳ ﻌ ِﻘﻠﹸﻮ ﹶﻥ ﺷﻴﺌﹰﺎ ﻭﻟﹶﺎ
ﺽ ﹶﻟﻴﻘﹸﻮﹸﻟﻦ ﺍﻟﱠﻠ ﻪ ﹸﻗ ﹾﻞ ﹶﺃﹶﻓ ﺮﹶﺃﻳﺘ ﻢ ﻣﺎ ﺗ ﺪﻋﻮ ﹶﻥ ِﻣ ﻦ ﺩﻭ ِﻥ ﺍﻟﻠﱠ ِﻪ ِﺇ ﹾﻥ ; Zümer 39/38:ﻳ ﻬﺘﺪﻭ ﹶﻥ
ﺕ ﻭﺍﹾﻟﹶﺄ ﺭ 
ﺴﻤﺎﻭﺍ ِ
ﻭﹶﻟِﺌ ﻦ ﺳﹶﺄﹾﻟﺘﻬ ﻢ ﻣ ﻦ ﺧﹶﻠ ﻖ ﺍﻟ 
ﺴِﺒ ﻲ ﺍﻟﱠﻠ ﻪ ﻋﹶﻠﻴ ِﻪ ﻳﺘ ﻮﻛﱠﻞﹸ ﺍﹾﻟ ﻤﺘ ﻮ ﱢﻛﻠﹸﻮ ﹶﻥ
ﺕ ﺭ ﺣ ﻤِﺘ ِﻪ ﹸﻗ ﹾﻞ ﺣ 
ﺴﻜﹶﺎ 
ﻀﺮ ﻫ ﹾﻞ ﻫﻦ ﻛﹶﺎ ِﺷﻔﹶﺎﺕ ﺿ ﺮ ِﻩ ﹶﺃ ﻭ ﹶﺃﺭﺍ ﺩﻧِﻲ ِﺑ ﺮ ﺣ ﻤ ٍﺔ ﻫ ﹾﻞ ﻫﻦ ﻣ ﻤ ِ
;ﹶﺃﺭﺍ ﺩِﻧ ﻲ ﺍﻟﱠﻠ ﻪ ِﺑ 
ﺨﹶﻠﻘﹸﻮ ﹶ
ﺨﹸﻠﻘﹸﻮ ﹶﻥ ﺷﻴﺌﹰﺎ ﻭ ﻫ ﻢ ﻳ 
ﻚ ; Ankebut 29/65‐66:ﻭﺍﱠﻟﺬِﻳ ﻦ ﻳ ﺪﻋﻮ ﹶﻥ ِﻣ ﻦ ﺩﻭ ِﻥ ﺍﻟﱠﻠ ِﻪ ﻟﹶﺎ ﻳ 
ﹶﻓِﺈﺫﹶﺍ ﺭ ِﻛﺒﻮﺍ ﻓِﻲ ﺍﹾﻟ ﹸﻔ ﹾﻠ ِ
ﻥ Nahl 16/20:
ﻑ ﻳ ﻌﹶﻠﻤﻮ ﹶﻥ
ﺴ ﻮ 
ﺸ ِﺮﻛﹸﻮ ﹶﻥ )ِ (٦٥ﻟﻴ ﹾﻜﻔﹸﺮﻭﺍ ِﺑﻤﺎ َﺁﺗﻴﻨﺎ ﻫ ﻢ ﻭِﻟﻴﺘ ﻤﺘﻌﻮﺍ ﹶﻓ 
ﲔ ﹶﻟﻪ ﺍﻟﺪﻳ ﻦ ﹶﻓﹶﻠﻤﺎ ﻧﺠﺎ ﻫ ﻢ ِﺇﻟﹶﻰ ﺍﹾﻟﺒ ﺮ ِﺇﺫﹶﺍ ﻫ ﻢ ﻳ 
ﺼ 
ﺨِﻠ ِ
ﺩ ﻋﻮﺍ ﺍﻟﻠﱠ ﻪ ﻣ 
ﻀﺮﻭ ﹶﻥ (٦٦); Yasin 36/74‐75:
ﺤ
ﺼ ﺮ ﻫ ﻢ ﻭ ﻫ ﻢ ﹶﻟ ﻬ ﻢ ﺟﻨ ﺪ ﻣ 
ﺴﺘﻄِﻴﻌﻮ ﹶﻥ ﻧ 
ﺼﺮﻭ ﹶﻥ ) (٧٤ﻟﹶﺎ ﻳ 
ﺨﺬﹸﻭﺍ ِﻣ ﻦ ﺩﻭ ِﻥ ﺍﻟﻠﱠ ِﻪ َﺁِﻟ ﻬ ﹰﺔ ﹶﻟ ﻌﻠﱠﻬ ﻢ ﻳﻨ 
ﻭﺍﺗ 
(٧٥).
ﲔ Bakara 2/111‐113:
ﻚ ﹶﺃﻣﺎِﻧﻴ ﻬ ﻢ ﹸﻗ ﹾﻞ ﻫﺎﺗﻮﺍ ﺑ ﺮﻫﺎﻧ ﹸﻜ ﻢ ِﺇ ﹾﻥ ﹸﻛﻨﺘ ﻢ ﺻﺎ ِﺩِﻗ 
ﺠﻨ ﹶﺔ ِﺇﻟﱠﺎ ﻣ ﻦ ﻛﹶﺎ ﹶﻥ ﻫﻮ ﺩﺍ ﹶﺃ ﻭ ﻧﺼﺎﺭﻯ ِﺗ ﹾﻠ 
ﻭﻗﹶﺎﻟﹸﻮﺍ ﹶﻟ ﻦ ﻳ ﺪﺧ ﹶﻞ ﺍﹾﻟ 
ﺖ ﺍﹾﻟﻴﻬﻮ ﺩ
ﺤ ﺰﻧﻮ ﹶﻥ ) (١١٢ﻭﻗﹶﺎﹶﻟ ِ
ﻑ ﻋﹶﻠﻴ ِﻬ ﻢ ﻭﻟﹶﺎ ﻫ ﻢ ﻳ 
ﺴ ﻦ ﹶﻓﹶﻠﻪ ﹶﺃ ﺟﺮﻩِ ﻋﻨ ﺪ ﺭﺑ ِﻪ ﻭﻟﹶﺎ ﺧ ﻮ 
ﺤِ
) (١١١ﺑﻠﹶﻰ ﻣ ﻦ ﹶﺃ ﺳﹶﻠ ﻢ ﻭ ﺟ ﻬﻪِ ﻟﻠﱠ ِﻪ ﻭﻫ ﻮ ﻣ 
ﻚ ﻗﹶﺎ ﹶﻝ ﺍﱠﻟﺬِﻳ ﻦ ﻟﹶﺎ ﻳ ﻌﹶﻠﻤﻮ ﹶﻥ ِﻣﹾﺜ ﹶﻞ
ﺏ ﹶﻛ ﹶﺬِﻟ 
ﺖ ﺍﹾﻟﻴﻬﻮ ﺩ ﻋﻠﹶﻰ ﺷ ﻲ ٍﺀ ﻭ ﻫ ﻢ ﻳﺘﻠﹸﻮ ﹶﻥ ﺍﹾﻟ ِﻜﺘﺎ 
ﺴ ِ
ﺖ ﺍﻟﻨﺼﺎﺭﻯ ﹶﻟﻴ 
ﺖ ﺍﻟﻨﺼﺎﺭﻯ ﻋﻠﹶﻰ ﺷ ﻲ ٍﺀ ﻭﻗﹶﺎﹶﻟ ِ
ﺴ ِ
ﹶﻟﻴ 
ﺨﺘِﻠﻔﹸﻮ ﹶﻥ )(١١٣
ﺤﻜﹸﻢ ﺑﻴﻨ ﻬ ﻢ ﻳ ﻮ ﻡ ﺍﹾﻟ ِﻘﻴﺎ ﻣ ِﺔ ﻓِﻴﻤﺎ ﻛﹶﺎﻧﻮﺍ ﻓِﻴ ِﻪ ﻳ 
ﹶﺃﹶﻓﺘ ﹾﻄ ﻤﻌﻮ ﹶﻥ ﹶﺃ ﹾﻥ ﻳ ﺆ ِﻣﻨﻮﺍ ﹶﻟ ﹸﻜ ﻢ ﻭﹶﻗ ﺪ ; Bakara 2/75‐80:ﹶﻗ ﻮِﻟ ِﻬ ﻢ ﻓﹶﺎﻟﻠﱠﻪ ﻳ 
ﺤ ﺮﻓﹸﻮﻧﻪِ ﻣ ﻦ ﺑ ﻌ ِﺪ ﻣﺎ ﻋ ﹶﻘﻠﹸﻮ ﻩ ﻭ ﻫ ﻢ ﻳ ﻌﹶﻠﻤﻮ ﹶﻥ ) (٧٥ﻭِﺇﺫﹶﺍ ﹶﻟﻘﹸﻮﺍ ﺍﱠﻟﺬِﻳ ﻦ َﺁ ﻣﻨﻮﺍ ﻗﹶﺎﻟﹸﻮﺍ َﺁ ﻣﻨﺎ ﻭِﺇﺫﹶﺍ ﺧﻠﹶﺎ
ﺴ ﻤﻌﻮ ﹶﻥ ﹶﻛﻠﹶﺎ ﻡ ﺍﻟﻠﱠ ِﻪ ﹸﺛﻢ ﻳ 
ﻛﹶﺎ ﹶﻥ ﹶﻓﺮِﻳ ﻖ ِﻣﻨ ﻬ ﻢ ﻳ 
ﺤ ﺪﺛﹸﻮﻧ ﻬ ﻢ ِﺑﻤﺎ ﹶﻓﺘ ﺢ ﺍﻟﱠﻠ ﻪ ﻋﹶﻠﻴ ﹸﻜ ﻢ ِﻟﻴﺤﺎﺟﻮﻛﹸ ﻢ ِﺑ ِﻪ ِﻋﻨ ﺪ ﺭﺑ ﹸﻜ ﻢ ﹶﺃﹶﻓﻠﹶﺎ ﺗ ﻌ ِﻘﻠﹸﻮ ﹶﻥ ) (٧٦ﹶﺃ ﻭﻟﹶﺎ ﻳ ﻌﹶﻠﻤﻮ ﹶﻥ ﹶﺃﻥﱠ ﺍﻟﻠﱠ ﻪ ﻳ ﻌﹶﻠﻢ
ﺾ ﻗﹶﺎﻟﹸﻮﺍ ﹶﺃﺗ 
ﺑ ﻌﻀﻬ ﻢ ِﺇﻟﹶﻰ ﺑ ﻌ ٍ
ﺏ
ﺏ ِﺇﻟﱠﺎ ﹶﺃﻣﺎِﻧ ﻲ ﻭِﺇ ﹾﻥ ﻫ ﻢ ِﺇﻟﱠﺎ ﻳ ﹸﻈﻨﻮ ﹶﻥ ) (٧٨ﹶﻓ ﻮﻳ ﹲﻞ ِﻟﱠﻠﺬِﻳ ﻦ ﻳ ﹾﻜﺘﺒﻮ ﹶﻥ ﺍﹾﻟ ِﻜﺘﺎ 
ﺴﺮﻭ ﹶﻥ ﻭﻣﺎ ﻳ ﻌِﻠﻨﻮ ﹶﻥ ) (٧٧ﻭ ِﻣﻨ ﻬ ﻢ ﹸﺃ ﻣﻴﻮ ﹶﻥ ﹶﻟﺎ ﻳ ﻌﹶﻠﻤﻮ ﹶﻥ ﺍﹾﻟ ِﻜﺘﺎ 
ﻣﺎ ﻳ ِ
ﺴﺒﻮ ﹶﻥ ) (٧٩ﻭﻗﹶﺎﻟﹸﻮﺍ
ﺖ ﹶﺃﻳﺪِﻳ ِﻬ ﻢ ﻭ ﻭﻳ ﹲﻞ ﹶﻟ ﻬ ﻢ ِﻣﻤﺎ ﻳ ﹾﻜ ِ
ﺸﺘﺮﻭﺍ ِﺑ ِﻪ ﹶﺛ ﻤﻨﺎ ﹶﻗﻠِﻴﻠﹰﺎ ﹶﻓ ﻮﻳ ﹲﻞ ﹶﻟ ﻬ ﻢ ِﻣﻤﺎ ﹶﻛﺘﺒ 
ِﺑﹶﺄﻳﺪِﻳ ِﻬ ﻢ ﹸﺛﻢ ﻳﻘﹸﻮﻟﹸﻮ ﹶﻥ ﻫﺬﹶﺍ ِﻣ ﻦ ِﻋﻨ ِﺪ ﺍﻟﻠﱠ ِﻪ ِﻟﻴ 
ﻒ ﺍﻟﱠﻠ ﻪ ﻋ ﻬ ﺪﻩ ﹶﺃ ﻡ ﺗﻘﹸﻮﻟﹸﻮ ﹶﻥ ﻋﻠﹶﻰ ﺍﻟﻠﱠ ِﻪ ﻣﺎ ﻟﹶﺎ ﺗ ﻌﹶﻠﻤﻮ ﹶﻥ )(٨٠
ﺨِﻠ 
ﺨ ﹾﺬﺗ ﻢ ِﻋﻨ ﺪ ﺍﻟﻠﱠ ِﻪ ﻋ ﻬﺪﺍ ﹶﻓﹶﻠ ﻦ ﻳ 
ﺴﻨﺎ ﺍﻟﻨﺎ ﺭ ِﺇﻟﱠﺎ ﹶﺃﻳﺎﻣﺎ ﻣ ﻌﺪﻭ ﺩ ﹰﺓ ﹸﻗ ﹾﻞ ﹶﺃﺗ 
;ﹶﻟ ﻦ ﺗ ﻤ 
ﺕ ِﺇ ﹾﻥ ﹸﻛﻨﺘ ﻢ ﺻﺎ ِﺩِﻗ 
ﺱ ﹶﻓﺘ ﻤﻨﻮﺍ ﺍﹾﻟ ﻤ ﻮ 
ﺼ ﹰﺔ ِﻣ ﻦ ﺩﻭ ِﻥ ﺍﻟﻨﺎ ِ
ﺖ ﹶﻟﻜﹸﻢ ﺍﻟﺪﺍ ﺭ ﺍﹾﻟ َﺂ ِﺧ ﺮﺓﹸ ِﻋﻨ ﺪ ﺍﻟﻠﱠ ِﻪ ﺧﺎِﻟ 
ﹸﻗ ﹾﻞ ِﺇ ﹾﻥ ﻛﹶﺎﻧ 
ﲔ )Bakara 2/94‐96: (٩٤
ﺱ ﻋﻠﹶﻰ ﺣﻴﺎ ٍﺓ ﻭ ِﻣ ﻦ ﺍﱠﻟﺬِﻳ ﻦ ﹶﺃ ﺷ ﺮﻛﹸﻮﺍ ﻳ ﻮ ﺩ
ﺹ ﺍﻟﻨﺎ ِ
ﺠ ﺪﻧﻬ ﻢ ﹶﺃ ﺣ ﺮ 
ﲔ ) (٩٥ﻭﹶﻟﺘ ِ
ﺖ ﹶﺃﻳﺪِﻳ ِﻬ ﻢ ﻭﺍﻟﻠﱠﻪ ﻋﻠِﻴ ﻢ ﺑِﺎﻟﻈﱠﺎِﻟ ِﻤ 
ﻭﹶﻟ ﻦ ﻳﺘ ﻤﻨ ﻮﻩ ﹶﺃﺑﺪﺍ ِﺑﻤﺎ ﹶﻗ ﺪ ﻣ 
ﺏ ﹶﺃ ﹾﻥ ﻳ ﻌ ﻤ ﺮ ﻭﺍﻟﻠﱠﻪ ﺑ ِ
ﻒ ﺳﻨ ٍﺔ ﻭﻣﺎ ﻫ ﻮ ِﺑﻤ ﺰ ﺣ ِﺰ ِﺣ ِﻪ ِﻣ ﻦ ﺍﹾﻟ ﻌﺬﹶﺍ ِ
ﺼ ﲑ ِﺑﻤﺎ ﻳ ﻌ ﻤﻠﹸﻮ ﹶﻥ )(٩٦
; Ali İmran 3/181‐184:ﹶﺃ ﺣﺪﻫ ﻢ ﹶﻟ ﻮ ﻳ ﻌﻤ ﺮ ﹶﺃﹾﻟ 
ﺤﺮِﻳ ِﻖ
ﺏ ﺍﹾﻟ 
ﺤﻦ ﹶﺃ ﹾﻏِﻨﻴﺎ ُﺀ ﺳﻨ ﹾﻜﺘﺐ ﻣﺎ ﻗﹶﺎﻟﹸﻮﺍ ﻭﹶﻗﺘﹶﻠﻬﻢ ﺍﹾﻟﹶﺄﻧِﺒﻴﺎ َﺀ ِﺑ ﻐﻴ ِﺮ ﺣ ﻖ ﻭﻧﻘﹸﻮ ﹸﻝ ﺫﹸﻭﻗﹸﻮﺍ ﻋﺬﹶﺍ 
ﹶﻟ ﹶﻘ ﺪ ﺳ ِﻤ ﻊ ﺍﻟﱠﻠ ﻪ ﹶﻗ ﻮ ﹶﻝ ﺍﱠﻟﺬِﻳ ﻦ ﻗﹶﺎﻟﹸﻮﺍ ِﺇﻥﱠ ﺍﻟﻠﱠ ﻪ ﹶﻓ ِﻘ ﲑ ﻭﻧ 
ﺲ ِﺑ ﹶﻈﻠﱠﺎ ٍﻡ ِﻟ ﹾﻠ ﻌﺒِﻴ ِﺪ ) (١٨٢ﺍﱠﻟﺬِﻳ ﻦ ﻗﹶﺎﻟﹸﻮﺍ ِﺇﻥﱠ ﺍﻟﻠﱠ ﻪ ﻋ ِﻬ ﺪ ِﺇﹶﻟﻴﻨﺎ ﹶﺃﻟﱠﺎ ﻧ ﺆ ِﻣ ﻦ ِﻟ ﺮﺳﻮ ٍﻝ ﺣﺘﻰ ﻳ ﹾﺄِﺗﻴﻨﺎ
ﺖ ﹶﺃﻳﺪِﻳ ﹸﻜ ﻢ ﻭﹶﺃﻥﱠ ﺍﻟﻠﱠ ﻪ ﹶﻟﻴ 
ﻚ ِﺑﻤﺎ ﹶﻗ ﺪ ﻣ 
) (١٨١ﹶﺫِﻟ 
ﺕ ﻭﺑِﺎﱠﻟﺬِﻱ ﹸﻗ ﹾﻠﺘ ﻢ ﹶﻓِﻠ ﻢ ﹶﻗﺘ ﹾﻠﺘﻤﻮ ﻫ ﻢ ِﺇ ﹾﻥ ﹸﻛﻨﺘ ﻢ ﺻﺎ ِﺩِﻗ 
ﲔ ) (١٨٣ﹶﻓِﺈ ﹾﻥ ﹶﻛ ﱠﺬﺑﻮ ﻙ
ِﺑ ﹸﻘ ﺮﺑﺎ ٍﻥ ﺗ ﹾﺄﻛﹸﻠﹸﻪ ﺍﻟﻨﺎ ﺭ ﹸﻗ ﹾﻞ ﹶﻗ ﺪ ﺟﺎ َﺀ ﹸﻛ ﻢ ﺭ ﺳ ﹲﻞ ِﻣ ﻦ ﹶﻗﺒﻠِﻲ ﺑِﺎﹾﻟﺒﻴﻨﺎ ِ
ﺏ ﺍﹾﻟﻤِﻨ ِﲑ )(١٨٤
ﺕ ﻭﺍﻟ ﺰﺑِ ﺮ ﻭﺍﹾﻟ ِﻜﺘﺎ ِ
ﻚ ﺟﺎﺀُﻭﺍ ﺑِﺎﹾﻟﺒﻴﻨﺎ ِ
ﺏ ﺭ ﺳ ﹲﻞ ِﻣ ﻦ ﹶﻗﺒِﻠ 
ﺏ ﹶﺃ ﹾﻥ ﺗﻨ ﺰ ﹶﻝ ; Nisa 4/153‐162:ﹶﻓ ﹶﻘ ﺪ ﻛﹸ ﱢﺬ 
ﻚ ﹶﺃ ﻫﻞﹸ ﺍﹾﻟ ِﻜﺘﺎ ِ
ﺴﹶﺄﻟﹸ 
ﻳ 
ﺠ ﹶﻞ
ﺨﺬﹸﻭﺍ ﺍﹾﻟ ِﻌ 
ﻚ ﹶﻓﻘﹶﺎﻟﹸﻮﺍ ﹶﺃ ِﺭﻧﺎ ﺍﻟﻠﱠ ﻪ ﺟ ﻬ ﺮ ﹰﺓ ﹶﻓﹶﺄ ﺧ ﹶﺬﺗﻬﻢ ﺍﻟﺼﺎ ِﻋ ﹶﻘﺔﹸ ِﺑﻈﹸ ﹾﻠ ِﻤ ِﻬ ﻢ ﹸﺛﻢ ﺍﺗ 
ﺴﻤﺎ ِﺀ ﹶﻓ ﹶﻘ ﺪ ﺳﹶﺄﻟﹸﻮﺍ ﻣﻮﺳﻰ ﹶﺃ ﹾﻛﺒ ﺮ ِﻣ ﻦ ﹶﺫِﻟ 
ﻋﹶﻠﻴ ِﻬ ﻢ ِﻛﺘﺎﺑﺎ ِﻣ ﻦ ﺍﻟ 
ﻚ ﻭ َﺁﺗﻴﻨﺎ ﻣﻮﺳﻰ ﺳ ﹾﻠﻄﹶﺎﻧﺎ ﻣﺒِﻴﻨﺎ ) (١٥٣ﻭ ﺭﹶﻓ ﻌﻨﺎ ﹶﻓ ﻮﹶﻗﻬﻢ ﺍﻟﻄﱡﻮ ﺭ ِﺑ ِﻤﻴﺜﹶﺎِﻗ ِﻬ ﻢ ﻭﹸﻗ ﹾﻠﻨﺎ ﹶﻟﻬﻢ ﺍ ﺩ ﺧﻠﹸﻮﺍ
ﺕ ﹶﻓ ﻌ ﹶﻔ ﻮﻧﺎ ﻋ ﻦ ﹶﺫِﻟ 
ِﻣ ﻦ ﺑ ﻌ ِﺪ ﻣﺎ ﺟﺎ َﺀﺗﻬﻢ ﺍﹾﻟﺒﻴﻨﺎ 
ﺴﺒ ِ
ﺠﺪﺍ ﻭﹸﻗ ﹾﻠﻨﺎ ﹶﻟ ﻬ ﻢ ﻟﹶﺎ ﺗ ﻌﺪﻭﺍ ﻓِﻲ ﺍﻟ 
ﺕ ﺍﻟﻠﱠ ِﻪ
ﻀ ِﻬ ﻢ ﻣِﻴﺜﹶﺎﹶﻗ ﻬ ﻢ ﻭﻛﹸ ﹾﻔ ِﺮ ِﻫ ﻢ ِﺑ َﺂﻳﺎ ِ
ﺖ ﻭﹶﺃ ﺧ ﹾﺬﻧﺎ ِﻣﻨ ﻬ ﻢ ﻣِﻴﺜﹶﺎﻗﹰﺎ ﹶﻏﻠِﻴﻈﹰﺎ ) (١٥٤ﹶﻓِﺒﻤﺎ ﻧ ﹾﻘ ِ
ﺏ ﺳ 
ﺍﹾﻟﺒﺎ 
ﻒ ﺑ ﹾﻞ ﹶﻃﺒ ﻊ ﺍﻟﱠﻠ ﻪ ﻋﹶﻠﻴﻬﺎ ِﺑﻜﹸ ﹾﻔ ِﺮ ِﻫ ﻢ ﹶﻓﻠﹶﺎ ﻳ ﺆ ِﻣﻨﻮ ﹶﻥ ِﺇﻟﱠﺎ ﹶﻗﻠِﻴﻠﹰﺎ ) (١٥٥ﻭِﺑﻜﹸ ﹾﻔ ِﺮ ِﻫ ﻢ ﻭﹶﻗ ﻮِﻟ ِﻬ ﻢ ﻋﻠﹶﻰ
ﻭﹶﻗﺘِﻠ ِﻬﻢ ﺍﹾﻟﹶﺄﻧِﺒﻴﺎ َﺀ ِﺑ ﻐﻴ ِﺮ ﺣ ﻖ ﻭﹶﻗ ﻮِﻟ ِﻬ ﻢ ﹸﻗﻠﹸﻮﺑﻨﺎ ﹸﻏ ﹾﻠ 
ﺻﹶﻠﺒﻮ ﻩ ﻭﹶﻟ ِﻜ ﻦ ﺷﺒ ﻪ ﹶﻟ ﻬ ﻢ ﻭِﺇﻥﱠ
ﻣ ﺮﻳ ﻢ ﺑ ﻬﺘﺎﻧﺎ ﻋﻈِﻴﻤﺎ ) (١٥٦ﻭﹶﻗ ﻮِﻟ ِﻬ ﻢ ِﺇﻧﺎ ﹶﻗﺘ ﹾﻠﻨﺎ ﺍﹾﻟ ﻤﺴِﻴ ﺢ ﻋِﻴﺴﻰ ﺍﺑ ﻦ ﻣ ﺮﻳ ﻢ ﺭﺳﻮ ﹶﻝ ﺍﻟﻠﱠ ِﻪ ﻭﻣﺎ ﹶﻗﺘﻠﹸﻮ ﻩ ﻭﻣﺎ 
ﻉ ﺍﻟ ﱠﻈﻦ ﻭﻣﺎ ﹶﻗﺘﻠﹸﻮ ﻩ ﻳﻘِﻴﻨﺎ ) (١٥٧ﺑ ﹾﻞ ﺭﹶﻓ ﻌﻪ ﺍﻟﱠﻠ ﻪ ِﺇﹶﻟﻴ ِﻪ ﻭﻛﹶﺎ ﹶﻥ ﺍﻟﱠﻠ ﻪ ﻋﺰِﻳﺰﺍ
ﻚ ِﻣﻨﻪ ﻣﺎ ﹶﻟ ﻬ ﻢ ِﺑ ِﻪ ِﻣ ﻦ ِﻋ ﹾﻠ ٍﻢ ِﺇﻟﱠﺎ ﺍﺗﺒﺎ 
ﺍﱠﻟﺬِﻳ ﻦ ﺍ ﺧﺘﹶﻠﻔﹸﻮﺍ ﻓِﻴ ِﻪ ﹶﻟﻔِﻲ ﺷ 
ﺏ ِﺇﻟﱠﺎ ﹶﻟﻴ ﺆ ِﻣﻨ ﻦ ِﺑ ِﻪ ﹶﻗﺒ ﹶﻞ ﻣ ﻮِﺗ ِﻪ ﻭﻳ ﻮ ﻡ ﺍﹾﻟ ِﻘﻴﺎ ﻣ ِﺔ ﻳﻜﹸﻮ ﹸﻥ ﻋﹶﻠﻴ ِﻬ ﻢ ﺷﻬِﻴﺪﺍ ) (١٥٩ﹶﻓِﺒﻈﹸ ﹾﻠ ٍﻢ ِﻣ ﻦ ﺍﱠﻟﺬِﻳ ﻦ ﻫﺎﺩﻭﺍ
ﺣﻜِﻴﻤﺎ ) (١٥٨ﻭِﺇ ﹾﻥ ِﻣ ﻦ ﹶﺃ ﻫ ِﻞ ﺍﹾﻟ ِﻜﺘﺎ ِ
ﺱ
ﺼ ﺪ ِﻫ ﻢ ﻋ ﻦ ﺳﺒِﻴ ِﻞ ﺍﻟﱠﻠ ِﻪ ﹶﻛِﺜﲑﺍ ) (١٦٠ﻭﹶﺃ ﺧ ِﺬ ِﻫﻢ ﺍﻟ ﺮﺑﺎ ﻭﹶﻗ ﺪ ﻧﻬﻮﺍ ﻋﻨﻪ ﻭﹶﺃ ﹾﻛِﻠ ِﻬ ﻢ ﹶﺃ ﻣﻮﺍ ﹶﻝ ﺍﻟﻨﺎ ِ
ﺖ ﹶﻟ ﻬ ﻢ ﻭِﺑ 
ﺕ ﺃﹸ ِﺣﻠﱠ 
ﺣ ﺮ ﻣﻨﺎ ﻋﹶﻠﻴ ِﻬ ﻢ ﹶﻃﻴﺒﺎ ٍ
Yusuf 12/106:
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Mecusiler147 ve Münafıklarla148 olan mücadeleleri ihtiva eder. Kur’ân bazan
ﻚ ﻭﻣﺎ
ﺑِﺎﹾﻟﺒﺎ ِﻃ ِﻞ ﻭﹶﺃ ﻋﺘ ﺪﻧﺎ ِﻟ ﹾﻠﻜﹶﺎِﻓﺮِﻳ ﻦ ِﻣﻨ ﻬ ﻢ ﻋﺬﹶﺍﺑﺎ ﹶﺃﻟِﻴﻤﺎ ) (١٦١ﹶﻟ ِﻜ ِﻦ ﺍﻟﺮﺍ ِﺳﺨﻮ ﹶﻥ ﻓِﻲ ﺍﹾﻟ ِﻌ ﹾﻠ ِﻢ ِﻣﻨ ﻬ ﻢ ﻭﺍﹾﻟ ﻤ ﺆ ِﻣﻨﻮ ﹶﻥ ﻳ ﺆ ِﻣﻨﻮ ﹶﻥ ِﺑﻤﺎ ﺃﹸﻧ ِﺰ ﹶﻝ ِﺇﹶﻟﻴ 
ﻚ ﺳﻨ ﺆﺗِﻴ ِﻬ ﻢ ﹶﺃ ﺟﺮﺍ ﻋﻈِﻴﻤﺎ )(١٦٢
ﺼﻠﹶﺎ ﹶﺓ ﻭﺍﹾﻟ ﻤ ﺆﺗﻮ ﹶﻥ ﺍﻟ ﺰﻛﹶﺎ ﹶﺓ ﻭﺍﹾﻟ ﻤ ﺆ ِﻣﻨﻮ ﹶﻥ ﺑِﺎﻟﻠﱠ ِﻪ ﻭﺍﹾﻟﻴ ﻮ ِﻡ ﺍﹾﻟ َﺂ ِﺧ ِﺮ ﺃﹸﻭﹶﻟِﺌ 
ﲔ ﺍﻟ 
ﻚ ﻭﺍﹾﻟ ﻤﻘِﻴ ِﻤ 
.ﺃﹸﻧ ِﺰ ﹶﻝ ِﻣ ﻦ ﹶﻗﺒِﻠ 
ﻝ ﺍﻟﻠﱠ ِﻪ Nisa 4/171‐172:
ﺤ ﻖ ِﺇﻧﻤﺎ ﺍﹾﻟ ﻤﺴِﻴ ﺢ ﻋِﻴﺴﻰ ﺍﺑ ﻦ ﻣ ﺮﻳ ﻢ ﺭﺳﻮ ﹸ
ﺏ ﻟﹶﺎ ﺗ ﻐﻠﹸﻮﺍ ﻓِﻲ ﺩِﻳِﻨ ﹸﻜ ﻢ ﻭﻟﹶﺎ ﺗﻘﹸﻮﻟﹸﻮﺍ ﻋﻠﹶﻰ ﺍﻟﻠﱠ ِﻪ ِﺇﻟﱠﺎ ﺍﹾﻟ 
ﻳﺎ ﹶﺃ ﻫ ﹶﻞ ﺍﹾﻟ ِﻜﺘﺎ ِ
ﺡ ِﻣﻨﻪ ﹶﻓ َﺂ ِﻣﻨﻮﺍ ﺑِﺎﻟﻠﱠ ِﻪ ﻭﺭﺳِﻠ ِﻪ ﻭﻟﹶﺎ ﺗﻘﹸﻮﻟﹸﻮﺍ ﹶﺛﻠﹶﺎﹶﺛ ﹲﺔ ﺍﻧﺘﻬﻮﺍ ﺧﻴﺮﺍ ﹶﻟ ﹸﻜ ﻢ ِﺇﻧﻤﺎ ﺍﻟﱠﻠ ﻪ ِﺇﹶﻟ ﻪ ﻭﺍ ِﺣ ﺪ ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ ﹶﺃ ﹾﻥ ﻳﻜﹸﻮ ﹶﻥ ﹶﻟﻪ
ﻭ ﹶﻛِﻠ ﻤﺘﻪ ﹶﺃﹾﻟﻘﹶﺎﻫﺎ ِﺇﻟﹶﻰ ﻣ ﺮﻳ ﻢ ﻭﺭﻭ 
ﺕ ﻭﻣﺎ ﻓِﻲ ﺍﹾﻟﹶﺄ ﺭ ِ
ﺴﻤﺎﻭﺍ ِ
ﻭﹶﻟ ﺪ ﹶﻟﻪ ﻣﺎ ﻓِﻲ ﺍﻟ 
ﻒ ﺍﹾﻟ ﻤﺴِﻴ ﺢ ﹶﺃ ﹾﻥ ﻳﻜﹸﻮ ﹶﻥ ﻋﺒﺪﺍ ِﻟﻠﱠ ِﻪ ﻭﻟﹶﺎ ﺍﹾﻟ ﻤﻠﹶﺎِﺋ ﹶﻜﺔﹸ
ﺴﺘﻨ ِﻜ 
ﺽ ﻭ ﹶﻛﻔﹶﻰ ﺑِﺎﻟﻠﱠ ِﻪ ﻭﻛِﻴﻠﹰﺎ ) (١٧١ﹶﻟ ﻦ ﻳ 
ﺤﺸﺮﻫ ﻢ ِﺇﹶﻟﻴ ِﻪ ﺟﻤِﻴﻌﺎ )(١٧٢
ﺴﻴ 
ﺴﺘ ﹾﻜِﺒ ﺮ ﹶﻓ 
ﻒ ﻋ ﻦ ِﻋﺒﺎ ﺩِﺗ ِﻪ ﻭﻳ 
ﺴﺘﻨ ِﻜ 
ﹸﺛﻢ ﹶﻗ ﱠﻔﻴﻨﺎ ﻋﻠﹶﻰ َﺁﺛﹶﺎ ِﺭ ِﻫ ﻢ ; Hadid 57/27‐28:ﺍﹾﻟ ﻤ ﹶﻘ ﺮﺑﻮ ﹶﻥ ﻭ ﻣ ﻦ ﻳ 
ﺏ ﺍﱠﻟﺬِﻳ ﻦ ﺍﺗﺒﻌﻮ ﻩ ﺭﹾﺃﹶﻓ ﹰﺔ ﻭ ﺭ ﺣ ﻤ ﹰﺔ ﻭ ﺭ ﻫﺒﺎِﻧﻴ ﹰﺔ ﺍﺑﺘ ﺪﻋﻮﻫﺎ ﻣﺎ ﹶﻛﺘﺒﻨﺎﻫﺎ
ِﺑ ﺮ ﺳِﻠﻨﺎ ﻭﹶﻗ ﱠﻔﻴﻨﺎ ِﺑﻌِﻴﺴﻰ ﺍﺑ ِﻦ ﻣ ﺮﻳ ﻢ ﻭ َﺁﺗﻴﻨﺎ ﻩ ﺍﹾﻟِﺈﻧﺠِﻴ ﹶﻞ ﻭ ﺟ ﻌ ﹾﻠﻨﺎ ﻓِﻲ ﹸﻗﻠﹸﻮ ِ
ﺿﻮﺍ ِﻥ ﺍﻟﻠﱠ ِﻪ ﹶﻓﻤﺎ ﺭ ﻋ ﻮﻫﺎ ﺣ ﻖ ِﺭﻋﺎﻳِﺘﻬﺎ ﹶﻓ َﺂﺗﻴﻨﺎ ﺍﱠﻟﺬِﻳ ﻦ َﺁ ﻣﻨﻮﺍ ِﻣﻨ ﻬ ﻢ ﹶﺃ ﺟ ﺮ ﻫ ﻢ ﻭ ﹶﻛِﺜ ﲑ ِﻣﻨ ﻬ ﻢ ﻓﹶﺎ ِﺳﻘﹸﻮ ﹶﻥ ) (٢٧ﻳﺎ ﹶﺃﻳﻬﺎ ﺍﱠﻟﺬِﻳ ﻦ
ﻋﹶﻠﻴ ِﻬ ﻢ ِﺇﻟﱠﺎ ﺍﺑِﺘﻐﺎ َﺀ ِﺭ 
ﺠ ﻌ ﹾﻞ ﹶﻟ ﹸﻜ ﻢ ﻧﻮﺭﺍ ﺗ ﻤﺸﻮ ﹶﻥ ِﺑ ِﻪ ﻭﻳ ﻐ ِﻔ ﺮ ﹶﻟ ﹸﻜ ﻢ ﻭﺍﻟﻠﱠﻪ ﹶﻏﻔﹸﻮ ﺭ ﺭﺣِﻴ ﻢ )(٢٨
; َﺁ ﻣﻨﻮﺍ ﺍﺗﻘﹸﻮﺍ ﺍﻟﻠﱠ ﻪ ﻭ َﺁ ِﻣﻨﻮﺍ ِﺑ ﺮﺳﻮِﻟ ِﻪ ﻳ ﺆِﺗ ﹸﻜ ﻢ ِﻛ ﹾﻔﹶﻠﻴ ِﻦ ِﻣ ﻦ ﺭ ﺣ ﻤِﺘ ِﻪ ﻭﻳ 
ﹶﻟ ﹶﻘ ﺪ ﹶﻛ ﹶﻔ ﺮ ﺍﱠﻟﺬِﻳ ﻦ ﻗﹶﺎﻟﹸﻮﺍ ِﺇﻥﱠ ﺍﻟﻠﱠ ﻪ ﻫ ﻮ ﺍﹾﻟ ﻤﺴِﻴ ﺢ ﺍﺑ ﻦ ﻣ ﺮﻳ ﻢ ﻭﻗﹶﺎ ﹶﻝ ﺍﹾﻟ ﻤﺴِﻴ ﺢ ﻳﺎ ﺑﻨِﻲ ِﺇ ﺳﺮﺍﺋِﻴ ﹶ
ﻞ ﺍ ﻋﺒﺪﻭﺍ ﺍﻟﻠﱠ ﻪ ﺭﺑﻲ ﻭ ﺭﺑﻜﹸ ﻢ Maide 5/72‐76:
ﲔ ِﻣ ﻦ ﹶﺃﻧﺼﺎ ٍﺭ ) (٧٢ﹶﻟ ﹶﻘ ﺪ ﹶﻛ ﹶﻔ ﺮ ﺍﱠﻟﺬِﻳ ﻦ ﻗﹶﺎﻟﹸﻮﺍ ِﺇﻥﱠ ﺍﻟﻠﱠ ﻪ ﺛﹶﺎِﻟﺚﹸ
ﺠﻨ ﹶﺔ ﻭ ﻣ ﹾﺄﻭﺍ ﻩ ﺍﻟﻨﺎ ﺭ ﻭﻣﺎ ﻟِﻠﻈﱠﺎِﻟ ِﻤ 
ﺸ ِﺮ ﻙ ﺑِﺎﻟﻠﱠ ِﻪ ﹶﻓ ﹶﻘ ﺪ ﺣ ﺮ ﻡ ﺍﻟﱠﻠ ﻪ ﻋﹶﻠﻴ ِﻪ ﺍﹾﻟ 
ِﺇﻧ ﻪ ُ ﻣ ﻦ ﻳ 
ﺴ ﻦ ﺍﱠﻟﺬِﻳ ﻦ ﹶﻛ ﹶﻔﺮﻭﺍ ِﻣﻨ ﻬ ﻢ ﻋﺬﹶﺍ 
ﹶﺛﻠﹶﺎﹶﺛ ٍﺔ ﻭﻣﺎ ِﻣ ﻦ ِﺇﹶﻟ ٍﻪ ِﺇﻟﱠﺎ ِﺇﹶﻟ ﻪ ﻭﺍ ِﺣ ﺪ ﻭِﺇ ﹾﻥ ﹶﻟ ﻢ ﻳﻨﺘﻬﻮﺍ ﻋﻤﺎ ﻳﻘﹸﻮﻟﹸﻮ ﹶﻥ ﹶﻟﻴ ﻤ 
ﺏ ﹶﺃﻟِﻴ ﻢ ) (٧٣ﹶﺃﹶﻓﻠﹶﺎ ﻳﺘﻮﺑﻮ ﹶﻥ ِﺇﻟﹶﻰ ﺍﻟﻠﱠ ِﻪ
ﺻﺪﻳ ﹶﻘ ﹲﺔ ﻛﹶﺎﻧﺎ ﻳ ﹾﺄ ﹸﻛﻠﹶﺎ ِﻥ
ﺖ ِﻣ ﻦ ﹶﻗﺒِﻠ ِﻪ ﺍﻟﺮ ﺳ ﹸﻞ ﻭﹸﺃﻣ ﻪ ِ
ﺴﺘ ﻐ ِﻔﺮﻭﻧ ﻪ ﻭﺍﻟﻠﱠﻪ ﹶﻏﻔﹸﻮ ﺭ ﺭﺣِﻴ ﻢ ) (٧٤ﻣﺎ ﺍﹾﻟ ﻤﺴِﻴ ﺢ ﺍﺑ ﻦ ﻣ ﺮﻳ ﻢ ِﺇﻟﱠﺎ ﺭﺳﻮ ﹲﻝ ﹶﻗ ﺪ ﺧﹶﻠ 
ﻭﻳ 
ﻒ ﻧﺒﻴ ﻦ ﹶﻟﻬﻢ ﺍﹾﻟ َﺂﻳﺎ ِ
ﺍﻟ ﱠﻄﻌﺎ ﻡ ﺍﻧ ﹸﻈ ﺮ ﹶﻛﻴ 
ﺿﺮﺍ ﻭﻟﹶﺎ ﻧ ﹾﻔﻌﺎ ﻭﺍﻟﻠﱠﻪ
ﺕ ﹸﺛﻢ ﺍﻧ ﹸﻈ ﺮ ﹶﺃﻧﻰ ﻳ ﺆﹶﻓﻜﹸﻮ ﹶﻥ ) (٧٥ﹸﻗ ﹾﻞ ﹶﺃﺗ ﻌﺒﺪﻭ ﹶﻥ ِﻣ ﻦ ﺩﻭ ِﻥ ﺍﻟﻠﱠ ِﻪ ﻣﺎ ﻟﹶﺎ ﻳ ﻤِﻠﻚ ﹶﻟ ﹸﻜ ﻢ 
ﺴﻤِﻴ ﻊ ﺍﹾﻟ ﻌﻠِﻴ ﻢ )(٧٦
.ﻫ ﻮ ﺍﻟ 
ﺟﺮﻫ ﻢ Bakara 2/62:
ﲔ ﻣ ﻦ َﺁ ﻣ ﻦ ﺑِﺎﻟﻠﱠ ِﻪ ﻭﺍﹾﻟﻴ ﻮ ِﻡ ﺍﹾﻟ َﺂ ِﺧ ِﺮ ﻭ ﻋ ِﻤ ﹶﻞ ﺻﺎِﻟﺤﺎ ﹶﻓﹶﻠﻬ ﻢ ﹶﺃ 
ِﺇﻥﱠ ﺍﱠﻟﺬِﻳ ﻦ َﺁ ﻣﻨﻮﺍ ﻭﺍﱠﻟﺬِﻳ ﻦ ﻫﺎﺩﻭﺍ ﻭﺍﻟﻨﺼﺎﺭﻯ ﻭﺍﻟﺼﺎِﺑِﺌ 
ﺤ ﺰﻧﻮ ﹶﻥ
ﻑ ﻋﹶﻠﻴ ِﻬ ﻢ ﻭﻟﹶﺎ ﻫ ﻢ ﻳ 
ﺱ ِ ; Hac 22/17:ﻋﻨ ﺪ ﺭﺑ ِﻬ ﻢ ﻭﻟﹶﺎ ﺧ ﻮ 
ﲔ ﻭﺍﻟﻨﺼﺎﺭﻯ ﻭﺍﹾﻟ ﻤﺠﻮ 
ِﺇﻥﱠ ﺍﱠﻟﺬِﻳ ﻦ َﺁ ﻣﻨﻮﺍ ﻭﺍﱠﻟﺬِﻳ ﻦ ﻫﺎﺩﻭﺍ ﻭﺍﻟﺼﺎِﺑِﺌ 
ﺼﻞﹸ ﺑﻴﻨ ﻬ ﻢ ﻳ ﻮ ﻡ ﺍﹾﻟ ِﻘﻴﺎ ﻣ ِﺔ ِﺇﻥﱠ ﺍﻟﻠﱠ ﻪ ﻋﹶﻠﻰ ﹸﻛﻞﱢ ﺷ ﻲ ٍﺀ ﺷﻬِﻴ ﺪ
.ﻭﺍﱠﻟﺬِﻳ ﻦ ﹶﺃ ﺷ ﺮﻛﹸﻮﺍ ِﺇﻥﱠ ﺍﻟﻠﱠ ﻪ ﻳ ﹾﻔ ِ
ﺳﺒِﻴﻠﹰﺎ Nisa 4/137‐139:
ِﺇﻥﱠ ﺍﱠﻟﺬِﻳ ﻦ َﺁ ﻣﻨﻮﺍ ﹸﺛﻢ ﹶﻛ ﹶﻔﺮﻭﺍ ﹸﺛﻢَ ﺁ ﻣﻨﻮﺍ ﹸﺛﻢ ﹶﻛ ﹶﻔﺮﻭﺍ ﹸﺛﻢ ﺍ ﺯﺩﺍﺩﻭﺍ ﹸﻛ ﹾﻔﺮﺍ ﹶﻟ ﻢ ﻳﻜﹸ ِﻦ ﺍﻟﱠﻠ ﻪ ِﻟﻴ ﻐ ِﻔ ﺮ ﹶﻟ ﻬ ﻢ ﻭﻟﹶﺎ ِﻟﻴ ﻬ ِﺪﻳﻬ ﻢ 
ﲔ ﹶﺃﻳﺒﺘﻐﻮ ﹶﻥ ِﻋﻨ ﺪﻫﻢ ﺍﹾﻟ ِﻌ ﺰ ﹶﺓ
ﺨﺬﹸﻭ ﹶﻥ ﺍﹾﻟﻜﹶﺎِﻓﺮِﻳ ﻦ ﹶﺃ ﻭِﻟﻴﺎ َﺀ ِﻣ ﻦ ﺩﻭ ِﻥ ﺍﹾﻟﻤ ﺆ ِﻣِﻨ 
ﲔ ِﺑﹶﺄﻥﱠ ﹶﻟ ﻬ ﻢ ﻋ ﹶﺬﺍﺑﺎ ﹶﺃﻟِﻴﻤﺎ ) (١٣٨ﺍﱠﻟﺬِﻳ ﻦ ﻳﺘ ِ
ﺸ ِﺮ ﺍﹾﻟ ﻤﻨﺎِﻓ ِﻘ 
) (١٣٧ﺑ 
ﺍﱠﻟﺬِﻳ ﻦ ﻳﺘ ﺮﺑﺼﻮ ﹶﻥ ِﺑ ﹸﻜ ﻢ ﹶﻓِﺈ ﹾﻥ ﻛﹶﺎ ﹶﻥ ﹶﻟ ﹸﻜ ﻢ ﹶﻓﺘ ﺢ ِﻣ ﻦ ﺍﻟﻠﱠ ِﻪ ﻗﹶﺎﻟﹸﻮﺍ ﹶﺃﹶﻟ ﻢ ﻧ ﹸﻜ ﻦ ﻣ ﻌﻜﹸ ﻢ ﻭِﺇ ﹾﻥ ; Nisa 4/141‐143:ﹶﻓِﺈﻥﱠ ﺍﹾﻟ ِﻌ ﺰ ﹶﺓ ِﻟﻠﱠ ِﻪ ﺟﻤِﻴﻌﺎ )(١٣٩
ﺠ ﻌ ﹶﻞ ﺍﻟﱠﻠ ﻪ ِﻟ ﹾﻠﻜﹶﺎِﻓﺮِﻳ ﻦ
ﺤﻜﹸﻢ ﺑﻴﻨ ﹸﻜ ﻢ ﻳ ﻮ ﻡ ﺍﹾﻟ ِﻘﻴﺎ ﻣ ِﺔ ﻭﹶﻟ ﻦ ﻳ 
ﲔ ﻓﹶﺎﻟﻠﱠﻪ ﻳ 
ﺤ ِﻮ ﹾﺫ ﻋﹶﻠﻴ ﹸﻜ ﻢ ﻭﻧ ﻤﻨ ﻌ ﹸﻜ ﻢ ِﻣ ﻦ ﺍﹾﻟﻤ ﺆ ِﻣِﻨ 
ﺴﺘ 
ﺐ ﻗﹶﺎﻟﹸﻮﺍ ﹶﺃﹶﻟ ﻢ ﻧ 
ﻛﹶﺎ ﹶﻥ ِﻟ ﹾﻠﻜﹶﺎِﻓﺮِﻳ ﻦ ﻧﺼِﻴ 
ﺱ ﻭﻟﹶﺎ
ﺼﻠﹶﺎ ِﺓ ﻗﹶﺎﻣﻮﺍ ﹸﻛﺴﺎﻟﹶﻰ ﻳﺮﺍﺀُﻭ ﹶﻥ ﺍﻟﻨﺎ 
ﲔ ﻳﺨﺎ ِﺩﻋﻮ ﹶﻥ ﺍﻟﻠﱠ ﻪ ﻭﻫ ﻮ ﺧﺎ ِﺩﻋﻬ ﻢ ﻭِﺇﺫﹶﺍ ﻗﹶﺎﻣﻮﺍ ِﺇﻟﹶﻰ ﺍﻟ 
ﻋﻠﹶﻰ ﺍﹾﻟﻤ ﺆ ِﻣِﻨ 
ﲔ ﺳﺒِﻴﻠﹰﺎ )ِ (١٤١ﺇﻥﱠ ﺍﹾﻟ ﻤﻨﺎِﻓ ِﻘ 
ﺠ ﺪ ﹶﻟﻪ ﺳﺒِﻴﻠﹰﺎ )(١٤٣
ﻀِﻠ ِﻞ ﺍﻟﱠﻠ ﻪ ﹶﻓﹶﻠ ﻦ ﺗ ِ
ﻚ ﻟﹶﺎ ِﺇﻟﹶﻰ ﻫ ﺆﻟﹶﺎ ِﺀ ﻭﻟﹶﺎ ِﺇﻟﹶﻰ ﻫ ﺆﻟﹶﺎ ِﺀ ﻭ ﻣ ﻦ ﻳ 
ﲔ ﺑﻴ ﻦ ﹶﺫِﻟ 
;ﻳ ﹾﺬ ﹸﻛﺮﻭ ﹶﻥ ﺍﻟﻠﱠ ﻪ ِﺇﻟﱠﺎ ﹶﻗﻠِﻴﻠﹰﺎ ) (١٤٢ﻣ ﹶﺬﺑ ﹶﺬِﺑ 
ﲔ ﻭ ﺭ ﺣ ﻤ ﹲﺔ ِﻟﱠﻠﺬِﻳ 
ﻭ ِﻣﻨﻬﻢ ﺍﱠﻟﺬِﻳ ﻦ ﻳ ﺆﺫﹸﻭ ﹶﻥ ﺍﻟﻨِﺒ ﻲ ﻭﻳﻘﹸﻮﻟﹸﻮ ﹶﻥ ﻫ ﻮ ﹸﺃ ﹸﺫ ﹲﻥ ﹸﻗ ﹾﻞ ﹸﺃ ﹸﺫ ﹸﻥ ﺧﻴ ٍﺮ ﹶﻟ ﹸﻜ ﻢ ﻳ ﺆ ِﻣﻦ ﺑِﺎﻟﻠﱠ ِﻪ ﻭﻳ ﺆ ِﻣﻦِ ﻟ ﹾﻠﻤ ﺆ ِﻣِﻨ 
ﻦ Tevbe 9/61‐69:
ﺤِﻠﻔﹸﻮ ﹶﻥ ﺑِﺎﻟﻠﱠ ِﻪ ﹶﻟ ﹸﻜ ﻢ ِﻟﻴ ﺮﺿﻮ ﹸﻛ ﻢ ﻭﺍﻟﻠﱠﻪ ﻭ ﺭﺳﻮﹸﻟ ﻪ ﹶﺃ ﺣ ﻖ ﹶﺃ ﹾﻥ ﻳ ﺮﺿﻮ ﻩ ِﺇ ﹾﻥ
ﺏ ﹶﺃﻟِﻴ ﻢ ) (٦١ﻳ 
َﺁ ﻣﻨﻮﺍ ِﻣﻨ ﹸﻜ ﻢ ﻭﺍﱠﻟﺬِﻳ ﻦ ﻳ ﺆﺫﹸﻭ ﹶﻥ ﺭﺳﻮ ﹶﻝ ﺍﻟﻠﱠ ِﻪ ﹶﻟ ﻬ ﻢ ﻋﺬﹶﺍ 
ﺨ ﺰ 
ﻚ ﺍﹾﻟ ِ
ﻛﹶﺎﻧﻮﺍ ﻣ ﺆ ِﻣِﻨ 
ﺤ ﹶﺬﺭ
ﻱ ﺍﹾﻟ ﻌﻈِﻴ ﻢ ) (٦٣ﻳ 
ﲔ ) (٦٢ﹶﺃﹶﻟ ﻢ ﻳ ﻌﹶﻠﻤﻮﺍ ﹶﺃﻧ ﻪ ﻣ ﻦ ﻳﺤﺎ ِﺩ ِﺩ ﺍﻟﻠﱠ ﻪ ﻭ ﺭﺳﻮﹶﻟﻪ ﹶﻓﹶﺄ ﱠﻥ ﹶﻟﻪ ﻧﺎ ﺭ ﺟ ﻬﻨ ﻢ ﺧﺎِﻟﺪﺍ ﻓِﻴﻬﺎ ﹶﺫِﻟ 
ﺤ ﹶﺬﺭﻭ ﹶﻥ ) (٦٤ﻭﹶﻟِﺌ ﻦ ﺳﹶﺄﹾﻟﺘﻬ ﻢ ﹶﻟﻴﻘﹸﻮﹸﻟﻦ
ﺝ ﻣﺎ ﺗ 
ﺨ ِﺮ 
ﺍﹾﻟﻤﻨﺎِﻓﻘﹸﻮ ﹶﻥ ﹶﺃ ﹾﻥ ﺗﻨ ﺰ ﹶﻝ ﻋﹶﻠﻴ ِﻬ ﻢ ﺳﻮ ﺭ ﹲﺓ ﺗﻨﺒﹸﺌ ﻬ ﻢ ِﺑﻤﺎ ﻓِﻲ ﹸﻗﻠﹸﻮِﺑ ِﻬ ﻢ ﻗﹸ ِﻞ ﺍ ﺳﺘ ﻬ ِﺰﺋﹸﻮﺍ ِﺇﻥﱠ ﺍﻟﻠﱠ ﻪ ﻣ 
ﺴﺘ ﻬ ِﺰﺋﹸﻮ ﹶﻥ ) (٦٥ﻟﹶﺎ ﺗ ﻌﺘ ِﺬﺭﻭﺍ ﹶﻗ ﺪ ﹶﻛ ﹶﻔ ﺮﺗ ﻢ ﺑ ﻌ ﺪ ِﺇﳝﺎِﻧ ﹸﻜ ﻢ ِﺇ ﹾﻥ ﻧ ﻌﻒ ﻋ ﻦ ﻃﹶﺎِﺋ ﹶﻔ ٍﺔ
ﺽ ﻭﻧ ﹾﻠ ﻌﺐ ﹸﻗ ﹾﻞ ﹶﺃﺑِﺎﻟﻠﱠ ِﻪ ﻭ َﺁﻳﺎِﺗ ِﻪ ﻭ ﺭﺳﻮِﻟ ِﻪ ﹸﻛﻨﺘ ﻢ ﺗ 
ِﺇﻧﻤﺎ ﹸﻛﻨﺎ ﻧﺨﻮ 
ﺾ ﻳ ﹾﺄ ﻣﺮﻭ ﹶﻥ ﺑِﺎﹾﻟﻤﻨ ﹶﻜ ِﺮ ﻭﻳﻨ ﻬ ﻮ ﹶﻥ ﻋ ِﻦ
ﲔ ) (٦٦ﺍﹾﻟﻤﻨﺎِﻓﻘﹸﻮ ﹶﻥ ﻭﺍﹾﻟﻤﻨﺎِﻓﻘﹶﺎﺕ ﺑ ﻌﻀﻬ ﻢ ِﻣ ﻦ ﺑ ﻌ ٍ
ﺠ ِﺮ ِﻣ 
ﺏ ﻃﹶﺎِﺋ ﹶﻔ ﹰﺔ ِﺑﹶﺄﻧﻬ ﻢ ﻛﹶﺎﻧﻮﺍ ﻣ 
ِﻣﻨ ﹸﻜ ﻢ ﻧ ﻌ ﱢﺬ 
ﺕ ﻭﺍﹾﻟ ﹸﻜﻔﱠﺎ ﺭ ﻧﺎ ﺭ
ﲔ ﻭﺍﹾﻟﻤﻨﺎِﻓﻘﹶﺎ ِ
ﲔ ﻫ ﻢ ﺍﹾﻟﻔﹶﺎ ِﺳﻘﹸﻮ ﹶﻥ ) (٦٧ﻭ ﻋ ﺪ ﺍﻟﱠﻠ ﻪ ﺍﹾﻟ ﻤﻨﺎِﻓ ِﻘ 
ﺴﻴﻬ ﻢ ِﺇﻥﱠ ﺍﹾﻟ ﻤﻨﺎِﻓ ِﻘ 
ﻑ ﻭﻳ ﹾﻘِﺒﻀﻮ ﹶﻥ ﹶﺃﻳ ِﺪﻳﻬ ﻢ ﻧﺴﻮﺍ ﺍﻟﻠﱠ ﻪ ﹶﻓﻨ ِ
ﺍﹾﻟ ﻤ ﻌﺮﻭ ِ
ﺏ ﻣﻘِﻴ ﻢ ) (٦٨ﻛﹶﺎﱠﻟﺬِﻳ ﻦ ِﻣ ﻦ ﹶﻗﺒِﻠ ﹸﻜ ﻢ ﻛﹶﺎﻧﻮﺍ ﹶﺃ ﺷ ﺪ ِﻣﻨ ﹸﻜ ﻢ ﻗﹸ ﻮ ﹰﺓ ﻭﹶﺃ ﹾﻛﹶﺜ ﺮ ﹶﺃ ﻣﻮﺍﻟﹰﺎ
ﺴﺒﻬ ﻢ ﻭﹶﻟ ﻌﻨﻬﻢ ﺍﻟﱠﻠ ﻪ ﻭﹶﻟﻬ ﻢ ﻋﺬﹶﺍ 
ﺟ ﻬﻨ ﻢ ﺧﺎِﻟﺪِﻳ ﻦ ﻓِﻴﻬﺎ ِﻫ ﻲ ﺣ 
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bâtıl inanca değinir ve bozukluğunu bildirmekle yetinir. Bazan da kâfirlerin
ve müşriklerin, bâtıl grupların içine düştükleri şüpheleri nakledip onlara
karşı cevaplar verir, şüphelerini delillerle çürütür. Tevhid, şirk, dini tahrif
meselelerine girer, risâleti ve haşri inkar edenlerin iddialarına cevaplar verir.
Yahûdîlerin Tevrat’ı tahrif ettiklerini149, bazı âyetleri gizlediklerini150, onda
‐olmayan şeyleri ilave ettiklerini151, dinî hükümleri infaz etmekte kusurları

ﻚ
ﻀﺘ ﻢ ﻛﹶﺎﱠﻟﺬِﻱ ﺧﺎﺿﻮﺍ ﺃﹸﻭﹶﻟِﺌ 
ﺨﻠﹶﺎِﻗ ِﻬ ﻢ ﻭ ﺧ 
ﺨﻠﹶﺎِﻗ ﹸﻜ ﻢ ﹶﻛﻤﺎ ﺍ ﺳﺘ ﻤﺘ ﻊ ﺍﱠﻟﺬِﻳ ﻦ ِﻣ ﻦ ﹶﻗﺒِﻠ ﹸﻜ ﻢ ِﺑ 
ﺨﻠﹶﺎِﻗ ِﻬ ﻢ ﻓﹶﺎ ﺳﺘ ﻤﺘ ﻌﺘ ﻢ ِﺑ 
ﻭﹶﺃ ﻭﻟﹶﺎﺩﺍ ﻓﹶﺎ ﺳﺘ ﻤﺘﻌﻮﺍ ِﺑ 
ﻚ ﻫ ﻢ ﺍﹾﻟﺨﺎ ِﺳﺮﻭ ﹶﻥ )(٦٩
ﺖ ﹶﺃ ﻋﻤﺎﹸﻟ ﻬ ﻢ ﻓِﻲ ﺍﻟ ﺪﻧﻴﺎ ﻭﺍﹾﻟ َﺂ ِﺧ ﺮ ِﺓ ﻭﺃﹸﻭﹶﻟِﺌ 
ﺸ ﻬﺪ ; Münafikun 63/1‐8: ﺣِﺒ ﹶﻄ 
ِﺇﺫﹶﺍ ﺟﺎ َﺀ ﻙ ﺍﹾﻟﻤﻨﺎِﻓﻘﹸﻮ ﹶﻥ ﻗﹶﺎﻟﹸﻮﺍ ﻧ 
ﺼﺪﻭﺍ ﻋ ﻦ ﺳﺒِﻴ ِﻞ ﺍﻟﻠﱠ ِﻪ
ﺨﺬﹸﻭﺍ ﹶﺃﻳﻤﺎﻧ ﻬ ﻢ ﺟﻨ ﹰﺔ ﹶﻓ 
ﲔ ﹶﻟﻜﹶﺎ ِﺫﺑﻮ ﹶﻥ ) (١ﺍﺗ 
ﺸ ﻬﺪِ ﺇﻥﱠ ﺍﹾﻟ ﻤﻨﺎِﻓ ِﻘ 
ﻚ ﹶﻟ ﺮﺳﻮﹸﻟ ﻪ ﻭﺍﻟﻠﱠﻪ ﻳ 
ﻚ ﹶﻟ ﺮﺳﻮ ﹸﻝ ﺍﻟﻠﱠ ِﻪ ﻭﺍﻟﻠﱠﻪ ﻳ ﻌﹶﻠﻢِ ﺇﻧ 
ِﺇﻧ 
ﻚ
ﺠﺒ 
ﻚ ِﺑﹶﺄﻧﻬ ﻢ َﺁ ﻣﻨﻮﺍ ﹸﺛﻢ ﹶﻛ ﹶﻔﺮﻭﺍ ﹶﻓﻄﹸِﺒ ﻊ ﻋﻠﹶﻰ ﹸﻗﻠﹸﻮِﺑ ِﻬ ﻢ ﹶﻓ ﻬ ﻢ ﻟﹶﺎ ﻳ ﹾﻔ ﹶﻘﻬﻮ ﹶﻥ ) (٣ﻭِﺇﺫﹶﺍ ﺭﹶﺃﻳﺘﻬ ﻢ ﺗ ﻌ ِ
ِﺇﻧ ﻬ ﻢ ﺳﺎ َﺀ ﻣﺎ ﻛﹶﺎﻧﻮﺍ ﻳ ﻌ ﻤﻠﹸﻮ ﹶﻥ ) (٢ﹶﺫِﻟ 
ﺻﻴ 
ﺴﺒﻮ ﹶﻥ ﹸﻛ ﱠﻞ 
ﺤ ٍﺔ ﻋﹶﻠﻴ ِﻬ ﻢ ﻫ ﻢ ﺍﹾﻟ ﻌ ﺪﻭ ﻓﹶﺎ ﺣ ﹶﺬ ﺭ ﻫ ﻢ ﻗﹶﺎﺗﹶﻠﻬﻢ ﺍﻟﱠﻠ ﻪ ﹶﺃﻧﻰ
ﺤ
ﺴﻨ ﺪﹲﺓ ﻳ 
ﺐ ﻣ 
ﺸ 
ﺴ ﻤ ﻊ ِﻟ ﹶﻘ ﻮِﻟ ِﻬ ﻢ ﹶﻛﹶﺄﻧﻬ ﻢ ﺧ 
ﹶﺃ ﺟﺴﺎ ﻣ ﻬ ﻢ ﻭِﺇ ﹾﻥ ﻳﻘﹸﻮﻟﹸﻮﺍ ﺗ 
ﺴﺘ ﹾﻜِﺒﺮﻭ ﹶﻥ ) (٥ﺳﻮﺍ ٌﺀ ﻋﹶﻠﻴ ِﻬ ﻢ
ﺼﺪﻭ ﹶﻥ ﻭ ﻫ ﻢ ﻣ 
ﺴﺘ ﻐ ِﻔ ﺮ ﹶﻟ ﹸﻜ ﻢ ﺭﺳﻮ ﹸﻝ ﺍﻟﻠﱠ ِﻪ ﹶﻟ ﻮﻭﺍ ﺭﺀُﻭ ﺳ ﻬ ﻢ ﻭ ﺭﹶﺃﻳﺘﻬ ﻢ ﻳ 
ﻳ ﺆﹶﻓﻜﹸﻮ ﹶﻥ ) (٤ﻭِﺇﺫﹶﺍ ﻗِﻴ ﹶﻞ ﹶﻟ ﻬ ﻢ ﺗﻌﺎﹶﻟﻮﺍ ﻳ 
ﺴﺘ ﻐ ِﻔ ﺮ ﹶﻟ ﻬ ﻢ ﹶﻟ ﻦ ﻳ ﻐ ِﻔ ﺮ ﺍﻟﱠﻠ ﻪ ﹶﻟ ﻬ ﻢ ِﺇﻥﱠ ﺍﻟﻠﱠ ﻪ ﻟﹶﺎ ﻳ ﻬﺪِﻱ ﺍﹾﻟ ﹶﻘ ﻮ ﻡ ﺍﹾﻟﻔﹶﺎ ِﺳ ِﻘ 
ﺕ ﹶﻟ ﻬ ﻢ ﹶﺃ ﻡ ﹶﻟ ﻢ ﺗ 
ﹶﺃ ﺳﺘ ﻐ ﹶﻔ ﺮ 
ﲔ ) (٦ﻫ ﻢ ﺍﱠﻟﺬِﻳ ﻦ ﻳﻘﹸﻮﻟﹸﻮ ﹶﻥ ﻟﹶﺎ ﺗﻨ ِﻔﻘﹸﻮﺍ ﻋﻠﹶﻰ ﻣ ﻦ
ﲔ ﻟﹶﺎ ﻳ ﹾﻔ ﹶﻘﻬﻮ ﹶﻥ ) (٧ﻳﻘﹸﻮﻟﹸﻮ ﹶﻥ ﹶﻟِﺌ ﻦ ﺭ ﺟ ﻌﻨﺎ ِﺇﻟﹶﻰ ﺍﹾﻟ ﻤﺪِﻳﻨ ِﺔ
ﺽ ﻭﹶﻟ ِﻜ ﻦ ﺍﹾﻟ ﻤﻨﺎِﻓ ِﻘ 
ﺕ ﻭﺍﹾﻟﹶﺄ ﺭ ِ
ﺴﻤﺎﻭﺍ ِ
ِﻋﻨ ﺪ ﺭﺳﻮ ِﻝ ﺍﻟﻠﱠ ِﻪ ﺣﺘﻰ ﻳﻨ ﹶﻔﻀﻮﺍ ﻭِﻟﻠﱠ ِﻪ ﺧﺰﺍِﺋﻦ ﺍﻟ 
ﲔ ﻟﹶﺎ ﻳ ﻌﹶﻠﻤﻮ ﹶﻥ )(٨
ﲔ ﻭﹶﻟ ِﻜ ﻦ ﺍﹾﻟ ﻤﻨﺎِﻓ ِﻘ 
ﺨ ِﺮ ﺟ ﻦ ﺍﹾﻟﹶﺄ ﻋ ﺰ ِﻣﻨﻬﺎ ﺍﹾﻟﹶﺄ ﹶﺫﻝﱠ ﻭِﻟﻠﱠ ِﻪ ﺍﹾﻟ ِﻌﺰ ﹸﺓ ﻭِﻟ ﺮﺳﻮِﻟ ِﻪ ﻭِﻟ ﹾﻠﻤ ﺆ ِﻣِﻨ 
.ﹶﻟﻴ 
ﻦ ﺑ ﻌ ِﺪ ﻣﺎ ﻋ ﹶﻘﻠﹸﻮ ﻩ ﻭ ﻫ ﻢ Bakara 2/75‐80:
ﺤ ﺮﻓﹸﻮﻧﻪِ ﻣ 
ﺴ ﻤﻌﻮ ﹶﻥ ﹶﻛﻠﹶﺎ ﻡ ﺍﻟﻠﱠ ِﻪ ﹸﺛﻢ ﻳ 
ﹶﺃﹶﻓﺘ ﹾﻄ ﻤﻌﻮ ﹶﻥ ﹶﺃ ﹾﻥ ﻳ ﺆ ِﻣﻨﻮﺍ ﹶﻟ ﹸﻜ ﻢ ﻭﹶﻗ ﺪ ﻛﹶﺎ ﹶﻥ ﹶﻓﺮِﻳ ﻖ ِﻣﻨ ﻬ ﻢ ﻳ 
ﺤ ﺪﺛﹸﻮﻧ ﻬ ﻢ ِﺑﻤﺎ ﹶﻓﺘ ﺢ ﺍﻟﱠﻠ ﻪ ﻋﹶﻠﻴ ﹸﻜ ﻢ ِﻟﻴﺤﺎﺟﻮﻛﹸ ﻢ ِﺑ ِﻪ
ﺾ ﻗﹶﺎﹸﻟﻮﺍ ﹶﺃﺗ 
ﻳ ﻌﹶﻠﻤﻮ ﹶﻥ ) (٧٥ﻭِﺇﺫﹶﺍ ﹶﻟﻘﹸﻮﺍ ﺍﱠﻟﺬِﻳ ﻦ َﺁ ﻣﻨﻮﺍ ﻗﹶﺎﻟﹸﻮﺍ َﺁ ﻣﻨﺎ ﻭِﺇﺫﹶﺍ ﺧﻠﹶﺎ ﺑ ﻌﻀﻬ ﻢ ِﺇﻟﹶﻰ ﺑ ﻌ ٍ
ِﻋﻨ ﺪ ﺭﺑ ﹸﻜ ﻢ ﹶﺃﹶﻓﻠﹶﺎ ﺗ ﻌ ِﻘﻠﹸﻮ ﹶﻥ ) (٧٦ﹶﺃ ﻭﻟﹶﺎ ﻳ ﻌﹶﻠﻤﻮ ﹶﻥ ﹶﺃﻥﱠ ﺍﻟﻠﱠ ﻪ ﻳ ﻌﹶﻠﻢ ﻣﺎ ﻳ ِ
ﺏ ِﺇﻟﱠﺎ ﹶﺃﻣﺎِﻧ ﻲ
ﺴﺮﻭ ﹶﻥ ﻭﻣﺎ ﻳ ﻌِﻠﻨﻮ ﹶﻥ ) (٧٧ﻭ ِﻣﻨ ﻬ ﻢ ﹸﺃ ﻣﻴﻮ ﹶﻥ ﻟﹶﺎ ﻳ ﻌﹶﻠﻤﻮ ﹶﻥ ﺍﹾﻟ ِﻜﺘﺎ 
ﺸﺘﺮﻭﺍ ِﺑ ِﻪ ﹶﺛ ﻤﻨﺎ ﹶﻗﻠِﻴﻠﹰﺎ ﹶﻓ ﻮﻳ ﹲﻞ ﹶﻟ ﻬ ﻢ ِﻣﻤﺎ
ﺏ ِﺑﹶﺄﻳﺪِﻳ ِﻬ ﻢ ﹸﺛﻢ ﻳﻘﹸﻮﻟﹸﻮ ﹶﻥ ﻫﺬﹶﺍ ِﻣ ﻦ ِﻋﻨ ِﺪ ﺍﻟﻠﱠ ِﻪ ِﻟﻴ 
ﻭِﺇ ﹾﻥ ﻫ ﻢ ِﺇﻟﱠﺎ ﻳ ﹸﻈﻨﻮ ﹶﻥ ) (٧٨ﹶﻓ ﻮﻳ ﹲﻞ ِﻟﱠﻠﺬِﻳ ﻦ ﻳ ﹾﻜﺘﺒﻮ ﹶﻥ ﺍﹾﻟ ِﻜﺘﺎ 
ﻒ ﺍﻟﱠﻠ ﻪ
ﺨِﻠ 
ﺨ ﹾﺬﺗ ﻢ ِﻋﻨ ﺪ ﺍﻟﻠﱠ ِﻪ ﻋ ﻬﺪﺍ ﹶﻓﹶﻠ ﻦ ﻳ 
ﺴﻨﺎ ﺍﻟﻨﺎ ﺭ ِﺇﻟﱠﺎ ﹶﺃﻳﺎﻣﺎ ﻣ ﻌﺪﻭ ﺩ ﹰﺓ ﹸﻗ ﹾﻞ ﹶﺃﺗ 
ﺖ ﹶﺃﻳﺪِﻳ ِﻬ ﻢ ﻭ ﻭﻳ ﹲﻞ ﹶﻟ ﻬ ﻢ ِﻣﻤﺎ ﻳ ﹾﻜ ِ
ﹶﻛﺘﺒ 
ﺴﺒﻮ ﹶﻥ ) (٧٩ﻭﻗﹶﺎﻟﹸﻮﺍ ﹶﻟ ﻦ ﺗ ﻤ 
 .ﻋ ﻬ ﺪﻩ ﹶﺃ ﻡ ﺗﻘﹸﻮﻟﹸﻮ ﹶﻥ ﻋﻠﹶﻰ ﺍﻟﻠﱠ ِﻪ ﻣﺎ ﻟﹶﺎ ﺗ ﻌﹶﻠﻤﻮ ﹶﻥ )(٨٠
ﻥ ﻫ ﻢ Bakara 2/159:
ﺏ ِﺇﻟﱠﺎ ﹶﺃﻣﺎِﻧ ﻲ ﻭِﺇ ﹾ
ﺴﺮﻭ ﹶﻥ ﻭﻣﺎ ﻳ ﻌِﻠﻨﻮ ﹶﻥ ) (٧٧ﻭ ِﻣﻨ ﻬ ﻢ ﹸﺃ ﻣﻴﻮ ﹶﻥ ﻟﹶﺎ ﻳ ﻌﹶﻠﻤﻮ ﹶﻥ ﺍﹾﻟ ِﻜﺘﺎ 
ﹶﺃ ﻭﻟﹶﺎ ﻳ ﻌﹶﻠﻤﻮ ﹶﻥ ﹶﺃﻥﱠ ﺍﻟﻠﱠ ﻪ ﻳ ﻌﹶﻠﻢ ﻣﺎ ﻳ ِ
ﺖ
ﺸﺘﺮﻭﺍ ِﺑ ِﻪ ﹶﺛ ﻤﻨﺎ ﹶﻗﻠِﻴﻠﹰﺎ ﹶﻓ ﻮﻳ ﹲﻞ ﹶﻟ ﻬ ﻢ ِﻣﻤﺎ ﹶﻛﺘﺒ 
ﺏ ِﺑﹶﺄﻳﺪِﻳ ِﻬ ﻢ ﹸﺛﻢ ﻳﻘﹸﻮﻟﹸﻮ ﹶﻥ ﻫﺬﹶﺍ ِﻣ ﻦ ِﻋﻨ ِﺪ ﺍﻟﻠﱠ ِﻪ ِﻟﻴ 
ِﺇﻟﱠﺎ ﻳ ﹸﻈﻨﻮ ﹶﻥ ) (٧٨ﹶﻓ ﻮﻳ ﹲﻞ ِﻟﱠﻠﺬِﻳ ﻦ ﻳ ﹾﻜﺘﺒﻮ ﹶﻥ ﺍﹾﻟ ِﻜﺘﺎ 
ﻒ ﺍﻟﱠﻠ ﻪ ﻋ ﻬ ﺪﻩ
ﹶﺃﻳﺪِﻳ ِﻬ ﻢ ﻭ ﻭﻳ ﹲﻞ ﹶﻟ ﻬ ﻢ ِﻣﻤﺎ ﻳ ﹾﻜ ِ
ﺨِﻠ 
ﺨ ﹾﺬﺗ ﻢ ِﻋﻨ ﺪ ﺍﻟﻠﱠ ِﻪ ﻋ ﻬﺪﺍ ﹶﻓﹶﻠ ﻦ ﻳ 
ﺴﻨﺎ ﺍﻟﻨﺎ ﺭ ِﺇﻟﱠﺎ ﹶﺃﻳﺎﻣﺎ ﻣ ﻌﺪﻭ ﺩ ﹰﺓ ﹸﻗ ﹾﻞ ﹶﺃﺗ 
ﺴﺒﻮ ﹶﻥ ) (٧٩ﻭﻗﹶﺎﻟﹸﻮﺍ ﹶﻟ ﻦ ﺗ ﻤ 
.ﹶﺃ ﻡ ﺗﻘﹸﻮﻟﹸﻮ ﹶﻥ ﻋﻠﹶﻰ ﺍﻟﻠﱠ ِﻪ ﻣﺎ ﻟﹶﺎ ﺗ ﻌﹶﻠﻤﻮ ﹶﻥ )(٨٠
ﺱ Ali İmran 3/21‐25:
ﻂ ِﻣ ﻦ ﺍﻟﻨﺎ ِ
ﺴِ
ﲔ ِﺑ ﻐﻴ ِﺮ ﺣ ﻖ ﻭﻳ ﹾﻘﺘﻠﹸﻮ ﹶﻥ ﺍﱠﻟﺬِﻳ ﻦ ﻳ ﹾﺄ ﻣﺮﻭ ﹶﻥ ﺑِﺎﹾﻟ ِﻘ 
ﺕ ﺍﻟﻠﱠ ِﻪ ﻭﻳ ﹾﻘﺘﻠﹸﻮ ﹶﻥ ﺍﻟﻨِﺒﻴ 
ِﺇﻥﱠ ﺍﱠﻟﺬِﻳ ﻦ ﻳ ﹾﻜ ﹸﻔﺮﻭ ﹶﻥ ِﺑ َﺂﻳﺎ ِ
ﺻﺮِﻳ ﻦ ) (٢٢ﹶﺃﹶﻟ ﻢ ﺗ ﺮ ِﺇﻟﹶﻰ ﺍﱠﻟﺬِﻳ ﻦ
ﺖ ﹶﺃ ﻋﻤﺎﹸﻟ ﻬ ﻢ ﻓِﻲ ﺍﻟ ﺪﻧﻴﺎ ﻭﺍﹾﻟ َﺂ ِﺧ ﺮ ِﺓ ﻭﻣﺎ ﹶﻟ ﻬ ﻢ ِﻣ ﻦ ﻧﺎ ِ
ﻚ ﺍﱠﻟﺬِﻳ ﻦ ﺣِﺒ ﹶﻄ 
ﺏ ﹶﺃﻟِﻴ ٍﻢ ) (٢١ﺃﹸﻭﹶﻟِﺌ 
ﺸ ﺮ ﻫ ﻢ ِﺑ ﻌﺬﹶﺍ ٍ
ﹶﻓﺒ 
ﺏ ﺍﻟﻠﱠ ِﻪ ِﻟﻴ 
ﺏ ﻳ ﺪ ﻋ ﻮ ﹶﻥ ِﺇﻟﹶﻰ ِﻛﺘﺎ ِ
ﺃﹸﻭﺗﻮﺍ ﻧﺼِﻴﺒﺎ ِﻣ ﻦ ﺍﹾﻟ ِﻜﺘﺎ ِ
ﻚ ِﺑﹶﺄﻧﻬ ﻢ ﻗﹶﺎﻟﹸﻮﺍ ﹶﻟ ﻦ
ﺤﻜﹸ ﻢ ﺑﻴﻨ ﻬ ﻢ ﹸﺛﻢ ﻳﺘ ﻮﻟﱠﻰ ﹶﻓﺮِﻳ ﻖ ِﻣﻨﻬ ﻢ ﻭ ﻫ ﻢ ﻣ ﻌ ِﺮﺿﻮ ﹶﻥ ) (٢٣ﹶﺫِﻟ 
ﺖ ﹸﻛﻞﱡ
ﺐ ﻓِﻴ ِﻪ ﻭﻭﱢﻓﻴ 
ﻒ ِﺇﺫﹶﺍ ﺟ ﻤ ﻌﻨﺎ ﻫ ﻢ ِﻟﻴ ﻮ ٍﻡ ﻟﹶﺎ ﺭﻳ 
ﺕ ﻭ ﹶﻏ ﺮﻫ ﻢ ﻓِﻲ ﺩِﻳِﻨ ِﻬ ﻢ ﻣﺎ ﻛﹶﺎﻧﻮﺍ ﻳ ﹾﻔﺘﺮﻭ ﹶﻥ ) (٢٤ﹶﻓ ﹶﻜﻴ 
ﺴﻨﺎ ﺍﻟﻨﺎ ﺭ ِﺇﻟﱠﺎ ﹶﺃﻳﺎﻣﺎ ﻣ ﻌﺪﻭﺩﺍ ٍ
ﺗ ﻤ 
ﺖ ﻭ ﻫ ﻢ ﻟﹶﺎ ﻳ ﹾﻈﹶﻠﻤﻮ ﹶﻥ )(٢٥
ﺴﺒ 
ﺲ ﻣﺎ ﹶﻛ 
ﺏ ; Ali İmran 3/75‐78:ﻧ ﹾﻔ ٍ
ﺏ ﻳ ﺪ ﻋ ﻮ ﹶﻥ ِﺇﻟﹶﻰ ِﻛﺘﺎ ِ
ﹶﺃﹶﻟ ﻢ ﺗ ﺮ ِﺇﻟﹶﻰ ﺍﱠﻟﺬِﻳ ﻦ ﺃﹸﻭﺗﻮﺍ ﻧﺼِﻴﺒﺎ ِﻣ ﻦ ﺍﹾﻟ ِﻜﺘﺎ ِ
ﺕ ﻭ ﹶﻏ ﺮﻫ ﻢ ﻓِﻲ
ﺴﻨﺎ ﺍﻟﻨﺎ ﺭ ِﺇﻟﱠﺎ ﹶﺃﻳﺎﻣﺎ ﻣ ﻌﺪﻭﺩﺍ ٍ
ﻚ ِﺑﹶﺄﻧﻬ ﻢ ﻗﹶﺎﻟﹸﻮﺍ ﹶﻟ ﻦ ﺗ ﻤ 
ﺤﻜﹸ ﻢ ﺑﻴﻨ ﻬ ﻢ ﹸﺛﻢ ﻳﺘ ﻮﻟﱠﻰ ﹶﻓﺮِﻳ ﻖ ِﻣﻨ ﻬ ﻢ ﻭ ﻫ ﻢ ﻣ ﻌ ِﺮﺿﻮ ﹶﻥ ) (٢٣ﹶﺫِﻟ 
ﺍﻟﻠﱠ ِﻪ ِﻟﻴ 
ﺴﺒ 
ﺲ ﻣﺎ ﹶﻛ 
ﺖ ﹸﻛﻞﱡ ﻧ ﹾﻔ ٍ
ﺐ ﻓِﻴ ِﻪ ﻭﻭﱢﻓﻴ 
ﻒ ِﺇﺫﹶﺍ ﺟ ﻤ ﻌﻨﺎ ﻫ ﻢ ِﻟﻴ ﻮ ٍﻡ ﻟﹶﺎ ﺭﻳ 
ﺖ ﻭ ﻫ ﻢ ﻟﹶﺎ ﻳ ﹾﻈﹶﻠﻤﻮ ﹶﻥ ) (٢٥ﻭِﺇﻥﱠ
ﺩِﻳِﻨ ِﻬ ﻢ ﻣﺎ ﻛﹶﺎﻧﻮﺍ ﻳ ﹾﻔﺘﺮﻭ ﹶﻥ ) (٢٤ﹶﻓ ﹶﻜﻴ 
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‐nı152, Hz. Mûsâ (a.s.) başta olarak peygamberlerine isyanlarını153, milliyetle
‐rinde taassup gösterdiklerini154, Hz. Muhammed (a.s.)’ın risâletini inkarları
nı155, Allah’a karşı nankörlüklerini, cimrilik, hırs156, riya gibi bir çok düşük
ahlâklarını ortaya koyup onları ıslah‐ı nefs etmeye teşvik eder.
‐Hıristiyanların, Hz. İsâ (a.s.)’ın tabiatı hakkındaki ihtilafları, bu konu
daki sapmaları, Rab, Baba, Oğul157, tecelli, ittihad, Allah’ın evlatları158 gibi

ﺏ ﻭﻳﻘﹸﻮﻟﹸﻮ ﹶﻥ ﻫ ﻮ ِﻣ ﻦ ِﻋﻨ ِﺪ ﺍﻟﻠﱠ ِﻪ ﻭﻣﺎ ﻫ ﻮ ِﻣ ﻦ ِﻋﻨ ِﺪ ﺍﻟﻠﱠ ِﻪ
ﺏ ﻭﻣﺎ ﻫ ﻮ ِﻣ ﻦ ﺍﹾﻟ ِﻜﺘﺎ ِ
ﺴﺒﻮ ﻩ ِﻣ ﻦ ﺍﹾﻟ ِﻜﺘﺎ ِ
ﺤ
ﺏ ِﻟﺘ 
ﺴﻨﺘﻬ ﻢ ﺑِﺎﹾﻟ ِﻜﺘﺎ ِ
ِﻣﻨ ﻬ ﻢ ﹶﻟ ﹶﻔﺮِﻳﻘﹰﺎ ﻳ ﹾﻠﻮﻭ ﹶﻥ ﹶﺃﹾﻟ ِ
ﺏ ﻭ ﻫ ﻢ ﻳ ﻌﹶﻠﻤﻮ ﹶﻥ )(٧٨
 .ﻭﻳﻘﹸﻮﻟﹸﻮ ﹶﻥ ﻋﻠﹶﻰ ﺍﻟﻠﱠ ِﻪ ﺍﹾﻟ ﹶﻜ ِﺬ 
ﻖ Ali İmran 3/181‐183:
ﺤﻦ ﹶﺃ ﹾﻏِﻨﻴﺎ ُﺀ ﺳﻨ ﹾﻜﺘﺐ ﻣﺎ ﻗﹶﺎﻟﹸﻮﺍ ﻭﹶﻗﺘﹶﻠﻬﻢ ﺍﹾﻟﹶﺄﻧِﺒﻴﺎ َﺀ ِﺑ ﻐﻴ ِﺮ ﺣ 
ﹶﻟ ﹶﻘ ﺪ ﺳ ِﻤ ﻊ ﺍﻟﱠﻠ ﻪ ﹶﻗ ﻮ ﹶﻝ ﺍﱠﻟﺬِﻳ ﻦ ﻗﹶﺎﻟﹸﻮﺍ ِﺇﻥﱠ ﺍﻟﻠﱠ ﻪ ﹶﻓ ِﻘ ﲑ ﻭﻧ 
ﺲ ِﺑ ﹶﻈﻠﱠﺎ ٍﻡ ِﻟ ﹾﻠ ﻌﺒِﻴ ِﺪ ) (١٨٢ﺍﱠﻟﺬِﻳ ﻦ ﻗﹶﺎﻟﹸﻮﺍ ِﺇﻥﱠ ﺍﻟﻠﱠ ﻪ ﻋ ِﻬ ﺪ ِﺇﹶﻟﻴﻨﺎ
ﺖ ﹶﺃﻳﺪِﻳ ﹸﻜ ﻢ ﻭﹶﺃﻥﱠ ﺍﻟﻠﱠ ﻪ ﹶﻟﻴ 
ﻚ ِﺑﻤﺎ ﹶﻗ ﺪ ﻣ 
ﺤﺮِﻳ ِﻖ ) (١٨١ﹶﺫِﻟ 
ﺏ ﺍﹾﻟ 
ﻭﻧﻘﹸﻮ ﹸﻝ ﺫﹸﻭﻗﹸﻮﺍ ﻋﺬﹶﺍ 
ﹶﺃﻟﱠﺎ ﻧ ﺆ ِﻣ ﻦ ِﻟ ﺮﺳﻮ ٍﻝ ﺣﺘﻰ ﻳ ﹾﺄِﺗﻴﻨﺎ ِﺑ ﹸﻘ ﺮﺑﺎ ٍﻥ ﺗ ﹾﺄﻛﹸﻠﹸﻪ ﺍﻟﻨﺎ ﺭ ﹸﻗ ﹾﻞ ﹶﻗ ﺪ ﺟﺎ َﺀ ﹸﻛ ﻢ ﺭ ﺳ ﹲﻞ ِﻣ ﻦ ﹶﻗﺒﻠِﻲ ﺑِﺎﹾﻟﺒﻴﻨﺎ ِ
ﺕ ﻭﺑِﺎﱠﻟﺬِﻱ ﹸﻗ ﹾﻠﺘ ﻢ ﹶﻓِﻠ ﻢ ﹶﻗﺘ ﹾﻠﺘﻤﻮ ﻫ ﻢ ِﺇ ﹾﻥ ﹸﻛﻨﺘ ﻢ
ﲔ )١٨٣
.ﺻﺎ ِﺩِﻗ 
ﻝ ﺫﹸﻭﻗﹸﻮﺍ Saf 61/5:
ﺤﻦ ﹶﺃ ﹾﻏِﻨﻴﺎ ُﺀ ﺳﻨ ﹾﻜﺘﺐ ﻣﺎ ﻗﹶﺎﻟﹸﻮﺍ ﻭﹶﻗﺘﹶﻠﻬﻢ ﺍﹾﻟﹶﺄﻧِﺒﻴﺎ َﺀ ِﺑ ﻐﻴ ِﺮ ﺣ ﻖ ﻭﻧﻘﹸﻮ ﹸ
ﹶﻟ ﹶﻘ ﺪ ﺳ ِﻤ ﻊ ﺍﻟﱠﻠ ﻪ ﹶﻗ ﻮ ﹶﻝ ﺍﱠﻟﺬِﻳ ﻦ ﻗﹶﺎﻟﹸﻮﺍ ِﺇﻥﱠ ﺍﻟﻠﱠ ﻪ ﹶﻓ ِﻘ ﲑ ﻭﻧ 
ﺲ ِﺑ ﹶﻈﻠﱠﺎ ٍﻡ ِﻟ ﹾﻠ ﻌﺒِﻴ ِﺪ ) (١٨٢ﺍﱠﻟﺬِﻳ ﻦ ﻗﹶﺎﻟﹸﻮﺍ ِﺇﻥﱠ ﺍﻟﻠﱠ ﻪ ﻋ ِﻬ ﺪ ِﺇﹶﻟﻴﻨﺎ ﹶﺃﻟﱠﺎ ﻧ ﺆ ِﻣ ﻦ
ﺖ ﹶﺃﻳﺪِﻳ ﹸﻜ ﻢ ﻭﹶﺃﻥﱠ ﺍﻟﻠﱠ ﻪ ﹶﻟﻴ 
ﻚ ِﺑﻤﺎ ﹶﻗ ﺪ ﻣ 
ﺤﺮِﻳ ِﻖ ) (١٨١ﹶﺫِﻟ 
ﺏ ﺍﹾﻟ 
ﻋﺬﹶﺍ 
ِﻟ ﺮﺳﻮ ٍﻝ ﺣﺘﻰ ﻳ ﹾﺄِﺗﻴﻨﺎ ِﺑ ﹸﻘ ﺮﺑﺎ ٍﻥ ﺗ ﹾﺄﻛﹸﻠﹸﻪ ﺍﻟﻨﺎ ﺭ ﹸﻗ ﹾﻞ ﹶﻗ ﺪ ﺟﺎ َﺀ ﹸﻛ ﻢ ﺭ ﺳ ﹲﻞ ِﻣ ﻦ ﹶﻗﺒﻠِﻲ ﺑِﺎﹾﻟﺒﻴﻨﺎ ِ
ﲔ
ﺕ ﻭﺑِﺎﱠﻟﺬِﻱ ﹸﻗ ﹾﻠﺘ ﻢ ﹶﻓِﻠ ﻢ ﹶﻗﺘ ﹾﻠﺘﻤﻮ ﻫ ﻢ ِﺇ ﹾﻥ ﹸﻛﻨﺘ ﻢ ﺻﺎ ِﺩِﻗ 
١٨٣).
ﻝ Bakara 2/111:
ﺤﻦ ﹶﺃ ﹾﻏِﻨﻴﺎ ُﺀ ﺳﻨ ﹾﻜﺘﺐ ﻣﺎ ﻗﹶﺎﻟﹸﻮﺍ ﻭﹶﻗﺘﹶﻠﻬﻢ ﺍﹾﻟﹶﺄﻧِﺒﻴﺎ َﺀ ِﺑ ﻐﻴ ِﺮ ﺣ ﻖ ﻭﻧﻘﹸﻮ ﹸ
ﹶﻟ ﹶﻘ ﺪ ﺳ ِﻤ ﻊ ﺍﻟﱠﻠ ﻪ ﹶﻗ ﻮ ﹶﻝ ﺍﱠﻟﺬِﻳ ﻦ ﻗﹶﺎﻟﹸﻮﺍ ِﺇﻥﱠ ﺍﻟﻠﱠ ﻪ ﹶﻓ ِﻘ ﲑ ﻭﻧ 
ﺲ ِﺑ ﹶﻈﻠﱠﺎ ٍﻡ ِﻟ ﹾﻠ ﻌﺒِﻴ ِﺪ ) (١٨٢ﺍﱠﻟﺬِﻳ ﻦ ﻗﹶﺎﻟﹸﻮﺍ ِﺇﻥﱠ ﺍﻟﻠﱠ ﻪ ﻋ ِﻬ ﺪ ِﺇﹶﻟﻴﻨﺎ ﹶﺃﻟﱠﺎ
ﺖ ﹶﺃﻳﺪِﻳ ﹸﻜ ﻢ ﻭﹶﺃﻥﱠ ﺍﻟﻠﱠ ﻪ ﹶﻟﻴ 
ﻚ ِﺑﻤﺎ ﹶﻗ ﺪ ﻣ 
ﺤﺮِﻳ ِﻖ ) (١٨١ﹶﺫِﻟ 
ﺏ ﺍﹾﻟ 
ﺫﹸﻭﻗﹸﻮﺍ ﻋﺬﹶﺍ 
ﺕ ﻭﺑِﺎﱠﻟﺬِﻱ ﹸﻗ ﹾﻠﺘ ﻢ ﹶﻓِﻠ ﻢ ﹶﻗﺘ ﹾﻠﺘﻤﻮ ﻫ ﻢ ِﺇ ﹾﻥ ﹸﻛﻨﺘ ﻢ
ﻧ ﺆ ِﻣ ﻦ ِﻟ ﺮﺳﻮ ٍﻝ ﺣﺘﻰ ﻳ ﹾﺄِﺗﻴﻨﺎ ِﺑ ﹸﻘ ﺮﺑﺎ ٍﻥ ﺗ ﹾﺄﻛﹸﻠﹸﻪ ﺍﻟﻨﺎ ﺭ ﹸﻗ ﹾﻞ ﹶﻗ ﺪ ﺟﺎ َﺀﻛﹸ ﻢ ﺭ ﺳ ﹲﻞ ِﻣ ﻦ ﹶﻗﺒﻠِﻲ ﺑِﺎﹾﻟﺒﻴﻨﺎ ِ
ﲔ )١٨٣
.ﺻﺎ ِﺩِﻗ 
ﻞ Ali İmran 3/183‐184:
ﺍﱠﻟﺬِﻳ ﻦ ﻗﹶﺎﻟﹸﻮﺍ ِﺇﻥﱠ ﺍﻟﻠﱠ ﻪ ﻋ ِﻬ ﺪ ِﺇﹶﻟﻴﻨﺎ ﹶﺃﻟﱠﺎ ﻧ ﺆ ِﻣ ﻦ ِﻟ ﺮﺳﻮ ٍﻝ ﺣﺘﻰ ﻳ ﹾﺄِﺗﻴﻨﺎ ِﺑ ﹸﻘ ﺮﺑﺎ ٍﻥ ﺗ ﹾﺄﻛﹸﻠﹸﻪ ﺍﻟﻨﺎ ﺭ ﹸﻗ ﹾﻞ ﹶﻗ ﺪ ﺟﺎ َﺀ ﹸﻛ ﻢ ﺭ ﺳ ﹲ
ﻚ ﺟﺎﺀُﻭﺍ
ﺏ ﺭ ﺳ ﹲﻞ ِﻣ ﻦ ﹶﻗﺒِﻠ 
ﲔ ) (١٨٣ﹶﻓِﺈ ﹾﻥ ﹶﻛ ﱠﺬﺑﻮ ﻙ ﹶﻓ ﹶﻘ ﺪ ﻛﹸ ﱢﺬ 
ﺕ ﻭﺑِﺎﱠﻟﺬِﻱ ﹸﻗ ﹾﻠﺘ ﻢ ﹶﻓِﻠ ﻢ ﹶﻗﺘ ﹾﻠﺘﻤﻮ ﻫ ﻢ ِﺇ ﹾﻥ ﹸﻛﻨﺘ ﻢ ﺻﺎ ِﺩِﻗ 
ِﻣ ﻦ ﹶﻗﺒﻠِﻲ ﺑِﺎﹾﻟﺒﻴﻨﺎ ِ
ﺏ ﺍﹾﻟﻤِﻨ ِﲑ )(١٨٤
ﺕ ﻭﺍﻟ ﺰﺑِ ﺮ ﻭﺍﹾﻟ ِﻜﺘﺎ ِ
.ﺑِﺎﹾﻟﺒﻴﻨﺎ ِ
ﻦ Bakara 2/96:
ﻒ ﺳﻨ ٍﺔ ﻭﻣﺎ ﻫ ﻮ ِﺑﻤ ﺰ ﺣ ِﺰ ِﺣ ِﻪ ِﻣ 
ﺱ ﻋﻠﹶﻰ ﺣﻴﺎ ٍﺓ ﻭ ِﻣ ﻦ ﺍﱠﻟﺬِﻳ ﻦ ﹶﺃ ﺷ ﺮﻛﹸﻮﺍ ﻳ ﻮ ﺩ ﹶﺃ ﺣﺪﻫ ﻢ ﹶﻟ ﻮ ﻳ ﻌﻤ ﺮ ﹶﺃﹾﻟ 
ﺹ ﺍﻟﻨﺎ ِ
ﺠ ﺪﻧﻬ ﻢ ﹶﺃ ﺣ ﺮ 
ﻭﹶﻟﺘ ِ
ﺼ ﲑ ِﺑﻤﺎ ﻳ ﻌ ﻤﻠﹸﻮ ﹶﻥ
ﺏ ﹶﺃ ﹾﻥ ﻳ ﻌ ﻤ ﺮ ﻭﺍﻟﻠﱠﻪ ﺑ ِ
.ﺍﹾﻟ ﻌﺬﹶﺍ ِ
ﻁ Maide 5/16‐17.
ﺻﺮﺍ ٍ
ﺕ ِﺇﻟﹶﻰ ﺍﻟﻨﻮ ِﺭ ِﺑِﺈ ﹾﺫِﻧ ِﻪ ﻭﻳ ﻬﺪِﻳ ِﻬ ﻢ ِﺇﻟﹶﻰ ِ
ﺨ ِﺮﺟﻬ ﻢ ِﻣ ﻦ ﺍﻟﻈﱡﹸﻠﻤﺎ ِ
ﺴﻠﹶﺎ ِﻡ ﻭﻳ 
ﺿﻮﺍﻧﻪ ﺳﺒ ﹶﻞ ﺍﻟ 
ﻳ ﻬﺪِﻱ ِﺑ ِﻪ ﺍﻟﱠﻠ ﻪ ﻣ ِﻦ ﺍﺗﺒ ﻊ ِﺭ 
ﻚ ﺍﹾﻟ ﻤﺴِﻴ ﺢ ﺍﺑ ﻦ
ﺴﺘﻘِﻴ ٍﻢ ) (١٦ﹶﻟ ﹶﻘ ﺪ ﹶﻛ ﹶﻔ ﺮ ﺍﱠﻟﺬِﻳ ﻦ ﻗﹶﺎﻟﹸﻮﺍ ِﺇﻥﱠ ﺍﻟﻠﱠ ﻪ ﻫ ﻮ ﺍﹾﻟ ﻤﺴِﻴ ﺢ ﺍﺑ ﻦ ﻣ ﺮﻳ ﻢ ﹸﻗ ﹾﻞ ﹶﻓ ﻤ ﻦ ﻳ ﻤِﻠﻚِ ﻣ ﻦ ﺍﻟﻠﱠ ِﻪ ﺷﻴﺌﹰﺎ ِﺇ ﹾﻥ ﹶﺃﺭﺍ ﺩ ﹶﺃ ﹾﻥ ﻳ ﻬِﻠ 
ﻣ 
ﺽ ﻭﻣﺎ ﺑﻴﻨ ﻬﻤﺎ ﻳ 
ﺨﻠﹸﻖ ﻣﺎ ﻳﺸﺎ ُﺀ ﻭﺍﻟﻠﱠﻪ ﻋﻠﹶﻰ ﹸﻛﻞﱢ ﺷ ﻲ ٍﺀ ﹶﻗﺪِﻳ ﺮ )(١٧
ﺕ ﻭﺍﹾﻟﹶﺄ ﺭ ِ
ﺴﻤﺎﻭﺍ ِ
ﻚ ﺍﻟ 
ﺽ ﺟﻤِﻴﻌﺎ ﻭِﻟﻠﱠ ِﻪ ﻣ ﹾﻠ 
 .ﻣ ﺮﻳ ﻢ ﻭﹸﺃﻣ ﻪ ﻭ ﻣ ﻦ ﻓِﻲ ﺍﹾﻟﹶﺄ ﺭ ِ
ﻦ Maide 5/18:
ﺸ ﺮ ِﻣ ﻤ ﻦ ﺧﹶﻠ ﻖ ﻳ ﻐ ِﻔﺮِ ﻟ ﻤ 
ﺤﻦ ﹶﺃﺑﻨﺎ ُﺀ ﺍﻟﻠﱠ ِﻪ ﻭﹶﺃ ِﺣﺒﺎ ﺅ ﻩ ﹸﻗ ﹾﻞ ﹶﻓِﻠ ﻢ ﻳ ﻌﺬﱢﺑ ﹸﻜ ﻢ ِﺑ ﹸﺬﻧﻮِﺑ ﹸﻜ ﻢ ﺑ ﹾﻞ ﹶﺃﻧﺘ ﻢ ﺑ 
ﺖ ﺍﹾﻟﻴﻬﻮ ﺩ ﻭﺍﻟﻨﺼﺎﺭﻯ ﻧ 
ﻭﻗﹶﺎﹶﻟ ِ
ﺼﲑ
ﺽ ﻭﻣﺎ ﺑﻴﻨ ﻬﻤﺎ ﻭِﺇﹶﻟﻴ ِﻪ ﺍﹾﻟ ﻤ ِ
ﺕ ﻭﺍﹾﻟﹶﺄ ﺭ ِ
ﺴﻤﺎﻭﺍ ِ
ﻚ ﺍﻟ 
.ﻳﺸﺎ ُﺀ ﻭﻳ ﻌﺬﱢﺏ ﻣ ﻦ ﻳﺸﺎ ُﺀ ﻭِﻟﻠﱠ ِﻪ ﻣ ﹾﻠ 
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bazı tabirleri yanlış kullanmaları, ruhbanlık, ruhbanları kutsallaştırma159,
‐İncili yanlış yorumlamaları, Hz. Muhammed (a.s.)’ın geleceğine dair müjde
leri inkar etmeleri160 gibi konulara değinir.
‐Münafıklığın itikadî ve amelî çeşitlerine işaret eder161, münafıkların va
sıflarını bildiren âyetlerden, Müslümanların her dönemde istifade etmeleri
‐gerektiğine dikkat çekmeler162, münafıkların iman ile küfür arasındaki boca

ﻚ ﹶﻗ ﻮﻟﹸﻬ ﻢ ِﺑﹶﺄ ﹾﻓﻮﺍ ِﻫ ِﻬ ﻢ ﻳﻀﺎ ِﻫﺌﹸﻮ ﹶﻥ ﹶﻗ ﻮ ﹶﻝ ﺍﱠﻟﺬِﻳ ﻦ
ﺖ ﺍﻟﻨﺼﺎﺭﻯ ﺍﹾﻟ ﻤﺴِﻴ ﺢ ﺍﺑ ﻦ ﺍﻟﻠﱠ ِﻪ ﹶﺫِﻟ 
ﺖ ﺍﹾﻟﻴﻬﻮ ﺩ ﻋ ﺰﻳ ﺮ ﺍﺑ ﻦ ﺍﻟﻠﱠ ِﻪ ﻭﻗﹶﺎﹶﻟ ِ
ﻭﻗﹶﺎﹶﻟ ِ
ﺨﺬﹸﻭﺍ ﹶﺃ ﺣﺒﺎ ﺭ ﻫ ﻢ ﻭ ﺭ ﻫﺒﺎﻧ ﻬ ﻢ ﹶﺃ ﺭﺑﺎﺑﺎ ِﻣ ﻦ ﺩﻭ ِﻥ ﺍﻟﻠﱠ ِﻪ ﻭﺍﹾﻟ ﻤﺴِﻴ ﺢ ﺍﺑ ﻦ ﻣ ﺮﻳ ﻢ ﻭﻣﺎ ﺃﹸ ِﻣﺮﻭﺍ ِﺇﻟﱠﺎ
ﹶﻛ ﹶﻔﺮﻭﺍ ِﻣ ﻦ ﹶﻗﺒﻞﹸ ﻗﹶﺎﺗﹶﻠﻬﻢ ﺍﻟﱠﻠ ﻪ ﹶﺃﻧﻰ ﻳ ﺆﹶﻓﻜﹸﻮ ﹶﻥ ) (٣٠ﺍﺗ 
ﺸ ِﺮﻛﹸﻮ ﹶﻥ
ِ.ﻟﻴ ﻌﺒﺪﻭﺍ ِﺇﹶﻟﻬﺎ ﻭﺍ ِﺣﺪﺍ ﻟﹶﺎ ِﺇﹶﻟ ﻪ ِﺇﻟﱠﺎ ﻫ ﻮ ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ ﻋﻤﺎ ﻳ 
ﻝ Saf 61/6:
ﺸﺮﺍ ِﺑ ﺮﺳﻮ ٍ
ﻱ ِﻣ ﻦ ﺍﻟﺘ ﻮﺭﺍ ِﺓ ﻭ ﻣﺒ 
ﺼ ﺪﻗﹰﺎ ِﻟﻤﺎ ﺑﻴ ﻦ ﻳ ﺪ 
ﺴﻰ ﺍﺑ ﻦ ﻣ ﺮﻳ ﻢ ﻳﺎ ﺑﻨِﻲ ِﺇ ﺳﺮﺍﺋِﻴ ﹶﻞ ِﺇﻧﻲ ﺭﺳﻮ ﹸﻝ ﺍﻟﻠﱠ ِﻪ ِﺇﹶﻟﻴ ﹸﻜ ﻢ ﻣ 
ﻭِﺇ ﹾﺫ ﻗﹶﺎ ﹶﻝ ﻋِﻴ 
ﲔ
ﺤ ﺮ ﻣِﺒ 
ﺕ ﻗﹶﺎﻟﹸﻮﺍ ﻫﺬﹶﺍ ِﺳ 
.ﻳ ﹾﺄﺗِﻲ ِﻣ ﻦ ﺑ ﻌﺪِﻱ ﺍ ﺳ ﻤ ﻪ ﹶﺃ ﺣ ﻤﺪ ﹶﻓﹶﻠﻤﺎ ﺟﺎ َﺀ ﻫ ﻢ ﺑِﺎﹾﻟﺒﻴﻨﺎ ِ
ﺼﲑﺍ Nisa 4/145:
ﺠ ﺪ ﹶﻟ ﻬ ﻢ ﻧ ِ
ﲔ ﻓِﻲ ﺍﻟ ﺪ ﺭ ِﻙ ﺍﹾﻟﹶﺄ ﺳ ﹶﻔ ِﻞ ِﻣ ﻦ ﺍﻟﻨﺎ ِﺭ ﻭﹶﻟ ﻦ ﺗ ِ
ﻭﺍﱠﻟﺬِﻳ ﻦ َﺁ ﻣﻨﻮﺍ ﻭ ﻋ ِﻤﻠﹸﻮﺍ ِ; Ankebut 29/10:ﺇﻥﱠ ﺍﹾﻟ ﻤﻨﺎِﻓ ِﻘ 
ﺏ ﺍﻟﻠﱠ ِﻪ ﻭﹶﻟِﺌ ﻦ
ﺱ ﹶﻛ ﻌﺬﹶﺍ ِ
ﻱ ﻓِﻲ ﺍﻟﻠﱠ ِﻪ ﺟ ﻌ ﹶﻞ ِﻓﺘﻨ ﹶﺔ ﺍﻟﻨﺎ ِ
ﺱ ﻣ ﻦ ﻳﻘﹸﻮ ﹸﻝ َﺁ ﻣﻨﺎ ﺑِﺎﻟﻠﱠ ِﻪ ﹶﻓِﺈ ﹶﺫﺍ ﺃﹸﻭ ِﺫ 
ﲔ ) (٩ﻭ ِﻣ ﻦ ﺍﻟﻨﺎ ِ
ﺤ 
ﺕ ﹶﻟﻨ ﺪ ِﺧﹶﻠﻨﻬ ﻢ ﻓِﻲ ﺍﻟﺼﺎِﻟ ِ
ﺍﻟﺼﺎِﻟﺤﺎ ِ
ﲔ
ﺻﺪﻭ ِﺭ ﺍﹾﻟﻌﺎﹶﻟ ِﻤ 
ﺲ ﺍﻟﱠﻠ ﻪ ِﺑﹶﺄ ﻋﹶﻠ ﻢ ِﺑﻤﺎ ﻓِﻲ 
ﻚ ﹶﻟﻴﻘﹸﻮﹸﻟﻦِ ﺇﻧﺎ ﹸﻛﻨﺎ ﻣ ﻌﻜﹸ ﻢ ﹶﺃ ﻭﹶﻟﻴ 
ﺼ ﺮ ِﻣ ﻦ ﺭﺑ 
ﹶﻟ ﻮ ﻛﹶﺎ ﹶﻥ ﻋ ﺮﺿﺎ ﹶﻗﺮِﻳﺒﺎ ; Tevbe 9/42‐47:ﺟﺎ َﺀ ﻧ 
ﺴﻬ ﻢ ﻭﺍﻟﻠﱠﻪ ﻳ ﻌﹶﻠﻢِ ﺇﻧ ﻬ ﻢ
ﺨ ﺮ ﺟﻨﺎ ﻣ ﻌﻜﹸ ﻢ ﻳ ﻬِﻠﻜﹸﻮ ﹶﻥ ﹶﺃﻧﻔﹸ 
ﺤِﻠﻔﹸﻮ ﹶﻥ ﺑِﺎﻟﻠﱠ ِﻪ ﹶﻟ ِﻮ ﺍ ﺳﺘ ﹶﻄ ﻌﻨﺎ ﹶﻟ 
ﺕ ﻋﹶﻠﻴ ِﻬﻢ ﺍﻟﺸ ﱠﻘ ﹸﺔ ﻭ ﺳﻴ 
ﺻﺪﺍ ﻟﹶﺎﺗﺒﻌﻮ ﻙ ﻭﹶﻟ ِﻜ ﻦ ﺑﻌ ﺪ 
ﻭ ﺳ ﹶﻔﺮﺍ ﻗﹶﺎ ِ
ﻚ ﺍﱠﻟﺬِﻳ ﻦ ﻳ ﺆ ِﻣﻨﻮ ﹶﻥ
ﺴﺘ ﹾﺄ ِﺫﻧ 
ﲔ ) (٤٣ﻟﹶﺎ ﻳ 
ﺻ ﺪﻗﹸﻮﺍ ﻭﺗ ﻌﹶﻠ ﻢ ﺍﹾﻟﻜﹶﺎ ِﺫِﺑ 
ﻚ ﺍﱠﻟﺬِﻳ ﻦ 
ﺖ ﹶﻟ ﻬ ﻢ ﺣﺘﻰ ﻳﺘﺒﻴ ﻦ ﹶﻟ 
ﻚ ِﻟ ﻢ ﹶﺃ ِﺫﻧ 
ﹶﻟﻜﹶﺎ ِﺫﺑﻮ ﹶﻥ ) (٤٢ﻋﻔﹶﺎ ﺍﻟﱠﻠ ﻪ ﻋﻨ 
ﺴ ِﻬ ﻢ ﻭﺍﻟﻠﱠﻪ ﻋﻠِﻴ ﻢ ﺑِﺎﹾﻟﻤﺘ ِﻘ 
ﺑِﺎﻟﻠﱠ ِﻪ ﻭﺍﹾﻟﻴ ﻮ ِﻡ ﺍﹾﻟ َﺂ ِﺧ ِﺮ ﹶﺃ ﹾﻥ ﻳﺠﺎ ِﻫﺪﻭﺍ ِﺑﹶﺄ ﻣﻮﺍِﻟ ِﻬ ﻢ ﻭﹶﺃﻧﻔﹸ ِ
ﻚ ﺍﱠﻟﺬِﻳ ﻦ ﻟﹶﺎ ﻳ ﺆ ِﻣﻨﻮ ﹶﻥ ﺑِﺎﻟﻠﱠ ِﻪ ﻭﺍﹾﻟﻴ ﻮ ِﻡ ﺍﹾﻟ َﺂ ِﺧ ِﺮ
ﺴﺘ ﹾﺄ ِﺫﻧ 
ﲔ )ِ (٤٤ﺇﻧﻤﺎ ﻳ 
ﺝ ﹶﻟﹶﺄ ﻋﺪﻭﺍ ﹶﻟﻪ ﻋ ﺪ ﹰﺓ ﻭﹶﻟ ِﻜ ﻦ ﹶﻛ ِﺮ ﻩ ﺍﻟﱠﻠ ﻪ ﺍﻧِﺒﻌﺎﹶﺛ ﻬ ﻢ ﹶﻓﹶﺜﺒ ﹶﻄﻬ ﻢ ﻭﻗِﻴ ﹶﻞ
ﺨﺮﻭ 
ﺖ ﹸﻗﻠﹸﻮﺑ ﻬ ﻢ ﹶﻓ ﻬ ﻢ ﻓِﻲ ﺭﻳِﺒ ِﻬ ﻢ ﻳﺘ ﺮ ﺩﺩﻭ ﹶﻥ ) (٤٥ﻭﹶﻟ ﻮ ﹶﺃﺭﺍﺩﻭﺍ ﺍﹾﻟ 
ﻭﺍ ﺭﺗﺎﺑ 
ﺿﻌﻮﺍ ِﺧﻠﹶﺎﹶﻟ ﹸﻜ ﻢ ﻳﺒﻐﻮﻧﻜﹸﻢ ﺍﹾﻟ ِﻔﺘﻨ ﹶﺔ ﻭﻓِﻴ ﹸﻜ ﻢ ﺳﻤﺎﻋﻮ ﹶﻥ ﹶﻟ ﻬ ﻢ ﻭﺍﻟﻠﱠﻪ
ﺍ ﹾﻗ ﻌﺪﻭﺍ ﻣ ﻊ ﺍﹾﻟﻘﹶﺎ ِﻋﺪِﻳ ﻦ ) (٤٦ﹶﻟ ﻮ ﺧ ﺮﺟﻮﺍ ﻓِﻴ ﹸﻜ ﻢ ﻣﺎ ﺯﺍﺩﻭ ﹸﻛ ﻢ ِﺇﻟﱠﺎ ﺧﺒﺎﻟﹰﺎ ﻭﹶﻟﹶﺄ ﻭ 
ﲔ )(٤٧
ﺽ ﻣﺎ ﻭ ﻋ ﺪﻧﺎ ﺍﻟﱠﻠ ﻪ ﻭ ﺭﺳﻮﹸﻟ ﻪ ِﺇﻟﱠﺎ ﹸﻏﺮﻭﺭﺍ  ; Ahzab 33/12‐20:ﻋﻠِﻴ ﻢ ﺑِﺎﻟﻈﱠﺎِﻟ ِﻤ 
ﻭِﺇ ﹾﺫ ﻳﻘﹸﻮ ﹸﻝ ﺍﹾﻟﻤﻨﺎِﻓﻘﹸﻮ ﹶﻥ ﻭﺍﱠﻟﺬِﻳ ﻦ ﻓِﻲ ﹸﻗﻠﹸﻮِﺑ ِﻬ ﻢ ﻣ ﺮ 
ﺴﺘ ﹾﺄ ِﺫﻥﹸ ﹶﻓﺮِﻳ ﻖ ِﻣﻨﻬﻢ ﺍﻟﻨِﺒ ﻲ ﻳﻘﹸﻮﻟﹸﻮ ﹶﻥ ِﺇﻥﱠ ﺑﻴﻮﺗﻨﺎ ﻋ ﻮ ﺭ ﹲﺓ ﻭﻣﺎ ِﻫ ﻲ
ﺏ ﻟﹶﺎ ﻣﻘﹶﺎ ﻡ ﹶﻟ ﹸﻜ ﻢ ﻓﹶﺎ ﺭ ِﺟﻌﻮﺍ ﻭﻳ 
ﺖ ﻃﹶﺎِﺋ ﹶﻔ ﹲﺔ ِﻣﻨ ﻬ ﻢ ﻳﺎ ﹶﺃ ﻫ ﹶﻞ ﻳﹾﺜ ِﺮ 
) (١٢ﻭِﺇ ﹾﺫ ﻗﹶﺎﹶﻟ 
ﺖ ﻋﹶﻠﻴ ِﻬ ﻢ ِﻣ ﻦ ﹶﺃ ﹾﻗﻄﹶﺎ ِﺭﻫﺎ ﹸﺛﻢ ﺳِﺌﻠﹸﻮﺍ ﺍﹾﻟ ِﻔﺘﻨ ﹶﺔ ﹶﻟ َﺂﺗ ﻮﻫﺎ ﻭﻣﺎ ﺗﹶﻠﺒﺜﹸﻮﺍ ِﺑﻬﺎ ِﺇﻟﱠﺎ ﻳ ِ
ﺴﲑﺍ ) (١٤ﻭﹶﻟ ﹶﻘ ﺪ
ِﺑ ﻌ ﻮ ﺭ ٍﺓ ِﺇ ﹾﻥ ﻳﺮِﻳ ﺪﻭ ﹶﻥ ِﺇﻟﱠﺎ ِﻓﺮﺍﺭﺍ ) (١٣ﻭﹶﻟ ﻮ ﺩِ ﺧﹶﻠ 
ﺕ ﹶﺃ ِﻭ ﺍﹾﻟ ﹶﻘﺘ ِﻞ
ﺴﺌﹸﻮﻟﹰﺎ ) (١٥ﹸﻗ ﹾﻞ ﹶﻟ ﻦ ﻳﻨ ﹶﻔ ﻌﻜﹸﻢ ﺍﹾﻟ ِﻔﺮﺍ ﺭ ِﺇ ﹾﻥ ﹶﻓ ﺮ ﺭﺗ ﻢ ِﻣ ﻦ ﺍﹾﻟ ﻤ ﻮ ِ
ﻛﹶﺎﻧﻮﺍ ﻋﺎ ﻫﺪﻭﺍ ﺍﻟﻠﱠ ﻪ ِﻣ ﻦ ﹶﻗﺒﻞﹸ ﻟﹶﺎ ﻳ ﻮﻟﱡﻮ ﹶﻥ ﺍﹾﻟﹶﺄ ﺩﺑﺎ ﺭ ﻭﻛﹶﺎ ﹶﻥ ﻋ ﻬﺪ ﺍﻟﻠﱠ ِﻪ ﻣ 
ﺼﻤﻜﹸ ﻢ ِﻣ ﻦ ﺍﻟﻠﱠ ِﻪ ِﺇ ﹾﻥ ﹶﺃﺭﺍ ﺩ ِﺑ ﹸﻜ ﻢ ﺳﻮﺀًﺍ ﹶﺃ ﻭ ﹶﺃﺭﺍ ﺩ ِﺑ ﹸﻜ ﻢ ﺭ ﺣ ﻤ ﹰﺔ ﻭﻟﹶﺎ ﻳ ِ
ﻭِﺇﺫﹰﺍ ﻟﹶﺎ ﺗ ﻤﺘﻌﻮ ﹶﻥ ِﺇﻟﱠﺎ ﹶﻗﻠِﻴﻠﹰﺎ ) (١٦ﹸﻗ ﹾﻞ ﻣ ﻦ ﺫﹶﺍ ﺍﱠﻟﺬِﻱ ﻳ ﻌ ِ
ﺠﺪﻭ ﹶﻥ ﹶﻟ ﻬ ﻢ ِﻣ ﻦ
ﺤ ﹰﺔ
ﺱ ِﺇﻟﱠﺎ ﹶﻗﻠِﻴﻠﹰﺎ ) (١٨ﹶﺃ ِﺷ 
ﲔ ِﻟِﺈ ﺧﻮﺍِﻧ ِﻬ ﻢ ﻫﹸﻠﻢِ ﺇﹶﻟﻴﻨﺎ ﻭﻟﹶﺎ ﻳ ﹾﺄﺗﻮ ﹶﻥ ﺍﹾﻟﺒ ﹾﺄ 
ﲔ ِﻣﻨ ﹸﻜ ﻢ ﻭﺍﹾﻟﻘﹶﺎِﺋِﻠ 
ﺼﲑﺍ ) (١٧ﹶﻗ ﺪ ﻳ ﻌﹶﻠﻢ ﺍﻟﱠﻠ ﻪ ﺍﹾﻟﻤ ﻌ ﻮِﻗ 
ﺩﻭ ِﻥ ﺍﻟﻠﱠ ِﻪ ﻭِﻟﻴﺎ ﻭﻟﹶﺎ ﻧ ِ
ﻑ ﺳﹶﻠﻘﹸﻮ ﹸﻛ ﻢ
ﺨ ﻮ 
ﺐ ﺍﹾﻟ 
ﺕ ﹶﻓِﺈﺫﹶﺍ ﹶﺫ ﻫ 
ﻚ ﺗﺪﻭ ﺭ ﹶﺃ ﻋﻴﻨﻬ ﻢ ﻛﹶﺎﱠﻟﺬِﻱ ﻳ ﻐﺸﻰ ﻋﹶﻠﻴ ِﻪ ِﻣ ﻦ ﺍﹾﻟ ﻤ ﻮ ِ
ﻑ ﺭﹶﺃﻳﺘﻬ ﻢ ﻳﻨ ﹸﻈﺮﻭ ﹶﻥ ِﺇﹶﻟﻴ 
ﺨ ﻮ 
ﻋﹶﻠﻴ ﹸﻜ ﻢ ﹶﻓِﺈﺫﹶﺍ ﺟﺎ َﺀ ﺍﹾﻟ 
ﻂ ﺍﻟﱠﻠ ﻪ ﹶﺃ ﻋﻤﺎﹶﻟ ﻬ ﻢ ﻭﻛﹶﺎ ﹶﻥ ﹶﺫِﻟ 
ﺏ ﹶﻟ ﻢ
ﺴﺒﻮ ﹶﻥ ﺍﹾﻟﹶﺄ ﺣﺰﺍ 
ﺤ
ﺴﲑﺍ ) (١٩ﻳ 
ﻚ ﻋﻠﹶﻰ ﺍﻟﱠﻠ ِﻪ ﻳ ِ
ﻚ ﹶﻟ ﻢ ﻳ ﺆ ِﻣﻨﻮﺍ ﹶﻓﹶﺄ ﺣﺒ ﹶ
ﺨﻴ ِﺮ ﺃﹸﻭﹶﻟِﺌ 
ﺤ ﹰﺔ ﻋﻠﹶﻰ ﺍﹾﻟ 
ﺴﻨ ٍﺔ ِﺣﺪﺍ ٍﺩ ﹶﺃ ِﺷ 
ِﺑﹶﺄﹾﻟ ِ
ﺴﹶﺄﻟﹸﻮ ﹶﻥ ﻋ ﻦ ﹶﺃﻧﺒﺎِﺋ ﹸﻜ ﻢ ﻭﹶﻟ ﻮ ﻛﹶﺎﻧﻮﺍ ﻓِﻴ ﹸﻜ ﻢ ﻣﺎ ﻗﹶﺎﺗﻠﹸﻮﺍ ِﺇﻟﱠﺎ ﹶﻗﻠِﻴﻠﹰﺎ )(٢٠
ﺏ ﻳ 
ﺏ ﻳ ﻮﺩﻭﺍ ﹶﻟ ﻮ ﹶﺃﻧ ﻬ ﻢ ﺑﺎﺩﻭ ﹶﻥ ﻓِﻲ ﺍﹾﻟﹶﺄ ﻋﺮﺍ ِ
ﺕ ﺍﹾﻟﹶﺄ ﺣﺰﺍ 
.ﻳ ﹾﺬ ﻫﺒﻮﺍ ﻭِﺇ ﹾﻥ ﻳ ﹾﺄ ِ
ﻦ Fetih 48/15‐16:
ﺨﱠﻠﻔﹸﻮ ﹶﻥ ِﺇﺫﹶﺍ ﺍﻧ ﹶﻄﹶﻠ ﹾﻘﺘ ﻢ ِﺇﻟﹶﻰ ﻣﻐﺎِﻧ ﻢ ِﻟﺘ ﹾﺄﺧﺬﹸﻭﻫﺎ ﹶﺫﺭﻭﻧﺎ ﻧﺘِﺒ ﻌ ﹸﻜ ﻢ ﻳﺮِﻳﺪﻭ ﹶﻥ ﹶﺃ ﹾﻥ ﻳﺒﺪﻟﹸﻮﺍ ﹶﻛﻠﹶﺎ ﻡ ﺍﻟﻠﱠ ِﻪ ﹸﻗ ﹾﻞ ﹶﻟ 
ﺳﻴﻘﹸﻮ ﹸﻝ ﺍﹾﻟ ﻤ 
ﺏ
ﲔ ِﻣ ﻦ ﺍﹾﻟﹶﺄ ﻋﺮﺍ ِ
ﺨﻠﱠ ِﻔ 
ﺤﺴﺪﻭﻧﻨﺎ ﺑ ﹾﻞ ﻛﹶﺎﻧﻮﺍ ﻟﹶﺎ ﻳ ﹾﻔ ﹶﻘﻬﻮ ﹶﻥ ِﺇﻟﱠﺎ ﹶﻗﻠِﻴﻠﹰﺎ ) (١٥ﹸﻗ ﹾﻞ ِﻟ ﹾﻠﻤ 
ﺴﻴﻘﹸﻮﻟﹸﻮ ﹶﻥ ﺑ ﹾﻞ ﺗ 
ﺗﺘِﺒﻌﻮﻧﺎ ﹶﻛ ﹶﺬِﻟﻜﹸ ﻢ ﻗﹶﺎ ﹶﻝ ﺍﻟﱠﻠ ﻪ ِﻣ ﻦ ﹶﻗﺒﻞﹸ ﹶﻓ 
ﺴﻨﺎ ﻭِﺇ ﹾﻥ ﺗﺘ ﻮﱠﻟﻮﺍ ﹶﻛﻤﺎ ﺗ ﻮﱠﻟﻴﺘ ﻢ ِﻣ ﻦ ﹶﻗﺒﻞﹸ
ﺴِﻠﻤﻮ ﹶﻥ ﹶﻓِﺈ ﹾﻥ ﺗﻄِﻴﻌﻮﺍ ﻳ ﺆِﺗﻜﹸﻢ ﺍﻟﱠﻠ ﻪ ﹶﺃ ﺟﺮﺍ ﺣ 
ﺱ ﺷﺪِﻳ ٍﺪ ﺗﻘﹶﺎِﺗﻠﹸﻮﻧﻬ ﻢ ﹶﺃ ﻭ ﻳ 
ﺳﺘ ﺪ ﻋ ﻮ ﹶﻥ ِﺇﻟﹶﻰ ﹶﻗ ﻮ ٍﻡ ﺃﹸﻭﻟِﻲ ﺑ ﹾﺄ ٍ
ﲔ ); Ali İmran 3/166‐168: (١٦٦ﻳ ﻌﺬﱢﺑ ﹸﻜ ﻢ ﻋﺬﹶﺍﺑﺎ ﹶﺃﻟِﻴﻤﺎ )(١٦
ﺠ ﻤﻌﺎ ِﻥ ﹶﻓِﺒِﺈ ﹾﺫ ِﻥ ﺍﻟﻠﱠ ِﻪ ﻭِﻟﻴ ﻌﹶﻠ ﻢ ﺍﹾﻟﻤ ﺆ ِﻣِﻨ 
ﻭﻣﺎ ﹶﺃﺻﺎﺑ ﹸﻜ ﻢ ﻳ ﻮ ﻡ ﺍﹾﻟﺘﻘﹶﻰ ﺍﹾﻟ 
Tevbe 9/31:
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lamaları163, aslında kendi kendilerini aldatmaları164, riya ederek zahiren gü‐
zel sözler söylemeleri165, görevden kaçmaya çalışmaları, gösteriş ve kendini
beğenmişlikleri166, menfaatlerine aşırı düşkünlükleri, korkaklıkları167 ve dö‐
neklikleri168, sözlerinde durmayışları, müminler arasında bozgunculuk ya‐
pıp fitne ve tefrika çıkarmaya çalışmaları169, ahirette onları bekleyen büyük
ziyanı170 anlatır.
III‐ Eserlerini ve Nimetlerini Bildirerek Allah Teâlâ’yı Tanıtan Kısım
Göklerin ve yerin yaratılışında Allah Teâlâ’nın ilim, kudret ve rahmeti‐
nin delilleri, O’nun bütün canlılara, özellikle insanlara verdiği varlık nimeti,
akıl, göz, kulak, kalb gibi organlar, Allah’ın; güneş ve ayı,yıldızları, yağmu‐
ru,bulutları, denizleri, dağları, ırmakları, bağları, bahçeleri mahlukatın isti‐
fadesine amade kıldığını, onların ihtiva ettiği mûcizevî eserleri çeşitli üslup‐
larla anlatan âyetler saymaya gelmeyecek kadar fazladır. Bin adetten az
değildir. Meselâ, Nebe’, Rahman, Yâ‐sîn, Vâkı’a, Yasin, Fatır, Mülk sûreleri‐
nin büyük bölümleri bu İlâhî nimetlerle, Yüce Yaratıcı’yı tanıtmaya tahsis
edilmiştir.
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ﻢ ﻬ ﻨ ِﻣﺮﺏ ﻣِﺌ ٍﺬ ﹶﺃ ﹾﻗ ﻮ ﻳ ﻢ ِﻟ ﹾﻠ ﹸﻜ ﹾﻔ ِﺮ ﻫ ﻢ ﺎ ﹸﻛﻌﻨ ﺒﺗﺎﻟﹰﺎ ﻟﹶﺎ ِﻗﺘﻌﹶﻠﻢ ﻧ ﻮ ﻮﺍ ﻗﹶﺎﻟﹸﻮﺍ ﹶﻟﺩﹶﻓﻌ ﺳﺒِﻴ ِﻞ ﺍﻟﻠﱠ ِﻪ ﹶﺃ ِﻭ ﺍ ﺍ ﻗﹶﺎِﺗﻠﹸﻮﺍ ﻓِﻲﺎﹶﻟﻮﺗﻌ ﻢ ﻬ ﻭﻗِﻴ ﹶﻞ ﹶﻟ ﺎﹶﻓﻘﹸﻮﺍﻦ ﻧ ﻢ ﺍﱠﻟﺬِﻳ ﻌﹶﻠ ﻴﻭِﻟ
ﺎ ﻗﹸِﺘﻠﹸﻮﺍﺎ ﻣﻮﻧﻮ ﹶﺃ ﹶﻃﺎﻋ ﻭﺍ ﹶﻟﻌﺪ ﻭﹶﻗ ﻢ ﺍِﻧ ِﻬﺧﻮ ﻦ ﻗﹶﺎﻟﹸﻮﺍ ِﻟِﺈ ( ﺍﱠﻟﺬِﻳ١٦٧) ﻮ ﹶﻥﺘﻤﻳ ﹾﻜ ﺎ ِﺑﻤﻋﹶﻠﻢ  ﹶﺃﺍﻟﻠﱠﻪﻢ ﻭ ﺲ ﻓِﻲ ﹸﻗﻠﹸﻮِﺑ ِﻬ
 ﻴﺎ ﹶﻟﻢ ﻣ ﻳﻘﹸﻮﻟﹸﻮ ﹶﻥ ِﺑﹶﺄﻓﹾﻮﺍ ِﻫ ِﻬ ﺎ ِﻥِﻟ ﹾﻠِﺈﳝ
 ﺎ ِﺩِﻗﻢ ﺻ ﺘﻨﺕ ِﺇ ﹾﻥ ﹸﻛ
 ﻮ ﻤ  ﺍﹾﻟﺴﻜﹸﻢ
ِ ﻧﻔﹸﻦ ﹶﺃ ﻋ ﺭﺀُﻭﺍ ﺩ ﹸﻗ ﹾﻞ ﻓﹶﺎ.
(١٦٨) ﲔ
Nisa 4/143: ﺳﺒِﻴﻠﹰﺎ
 ﺪ ﹶﻟﻪ ﺠ
ِ ﺗ ﻦ ﻪ ﹶﻓﹶﻠ ﻀِﻠ ِﻞ ﺍﻟﱠﻠ
 ﻦ ﻳ ﻣ ﻭ ﺆﻟﹶﺎ ِﺀ ﻫ ﻭﻟﹶﺎ ِﺇﻟﹶﻰ ﺆﻟﹶﺎ ِﺀ ﻫ ﻚ ﻟﹶﺎ ِﺇﻟﹶﻰ
 ﻦ ﹶﺫِﻟ ﻴﺑ ﲔ
 ﺑ ﹶﺬِﺑ ﹶﺬﻣ.
Bakara 2/9: ﻥ
ﻭ ﹶﻌﺮ ﺸ
 ﻳ ﺎﻭﻣ ﻢ ﺴﻬ
 ﻧﻔﹸﻮ ﹶﻥ ِﺇﻟﱠﺎ ﹶﺃﺪﻋ ﺨ
 ﻳ ﺎﻭﻣ ﻮﺍﻣﻨ ﻦ َﺁ ﺍﱠﻟﺬِﻳﻪ ﻭ ﻮ ﹶﻥ ﺍﻟﻠﱠﺨﺎ ِﺩﻋ
 ﻳ.
Bakara 2/204: ﺎ ِﻡﺨﺼ
ِ ﺪ ﺍﹾﻟ ﻮ ﹶﺃﹶﻟ ﻭﻫ ﺎ ﻓِﻲ ﹶﻗ ﹾﻠِﺒ ِﻪﻋﻠﹶﻰ ﻣ ﻪ  ﺍﻟﻠﱠﺸ ِﻬﺪ
 ﻭﻳ ﺎﻧﻴﺪ ﺎ ِﺓ ﺍﻟﺤﻴ
  ﻓِﻲ ﺍﹾﻟﻮﻟﹸﻪ ﻚ ﹶﻗ
 ﺠﺒ
ِ ﻌ ﻦ ﻳ ﻣ ﺱ
ِ ﺎﻦ ﺍﻟﻨ ﻭ ِﻣ .
Bakara 2/206: ﺩ ﺎﺲ ﺍﹾﻟ ِﻤﻬ
 ﻭﹶﻟِﺒﹾﺌ ﻨﻢﻬ ﺟ ﻪﺴﺒ
ﺤ
  ﹸﺓ ﺑِﺎﹾﻟِﺈﹾﺛ ِﻢ ﹶﻓ ﺍﹾﻟ ِﻌﺰﺗﻪﺧ ﹶﺬ ﻪ ﹶﺃ ﺗ ِﻖ ﺍﻟﻠﱠ ﺍﻭِﺇﺫﹶﺍ ﻗِﻴ ﹶﻞ ﹶﻟﻪ .
Münafikun 63/4: ﺤ ٍﺔ
 ﻴﺻ
 ﻮ ﹶﻥ ﹸﻛ ﱠﻞﺴﺒ
ﺤ
 ﻳ ﺪﹲﺓ ﻨﺴ
 ﺐ ﻣ
 ﺸ
 ﺧ ﻢ ﻧﻬﻢ ﹶﻛﹶﺄ ﻮِﻟ ِﻬ ﻊ ِﻟ ﹶﻘ ﻤ ﺴ
 ﺗ ﻳﻘﹸﻮﻟﹸﻮﺍ ﻭِﺇ ﹾﻥ ﻢ ﻬ ﻣ ﺎﺟﺴ ﻚ ﹶﺃ
 ﺠﺒ
ِ ﻌ ﻢ ﺗ ﺘﻬﻳﺭﹶﺃ ﻭِﺇﺫﹶﺍ
ﺆﹶﻓﻜﹸﻮ ﹶﻥ ﻳ ﻰﻪ ﹶﺃﻧ  ﺍﻟﱠﻠﻢﺗﹶﻠﻬﻢ ﻗﹶﺎ ﻫ ﺭ ﺣ ﹶﺬ  ﻓﹶﺎﺪﻭ ﻌ ﻢ ﺍﹾﻟ ﻫ ﻢ ﻴ ِﻬﻋﹶﻠ ; Tevbe 9/56: ﻢ ﻮِﻟ ِﻬ ﻊ ِﻟ ﹶﻘ ﻤ ﺴ
 ﺗ ﻳﻘﹸﻮﻟﹸﻮﺍ ﻭِﺇ ﹾﻥ ﻢ ﻬ ﻣ ﺎﺟﺴ ﻚ ﹶﺃ
 ﺠﺒ
ِ ﻌ ﻢ ﺗ ﺘﻬﻳﺭﹶﺃ ﻭِﺇﺫﹶﺍ
ﺆﹶﻓﻜﹸﻮ ﹶﻥ ﻳ ﻰﻪ ﹶﺃﻧ  ﺍﻟﱠﻠﻢﺗﹶﻠﻬﻢ ﻗﹶﺎ ﻫ ﺭ ﺣ ﹶﺬ  ﻓﹶﺎﺪﻭ ﻌ ﻢ ﺍﹾﻟ ﻫ ﻢ ﻴ ِﻬﻋﹶﻠ ﺤ ٍﺔ
 ﻴﺻ
 ﻮ ﹶﻥ ﹸﻛ ﱠﻞﺴﺒ
ﺤ
 ﻳ ﺪﹲﺓ ﻨﺴ
 ﺐ ﻣ
 ﺸ
 ﺧ ﻢ ﻧﻬ ﹶﻛﹶﺄ.
Bakara 2/14: ﻥ
ﻬ ِﺰﺋﹸﻮ ﹶ ﺘﺴ
 ﻣ ﺤﻦ
 ﻧ ﺎﻧﻤﻢ ِﺇ ﻌﻜﹸ ﻣ ﺎﻢ ﻗﹶﺎﻟﹸﻮﺍ ِﺇﻧ ﺎﻃِﻴِﻨ ِﻬﺷﻴ ﺍ ِﺇﻟﹶﻰﺧﹶﻠﻮ ﻭِﺇﺫﹶﺍ ﺎﻣﻨ ﻮﺍ ﻗﹶﺎﻟﹸﻮﺍ َﺁﻣﻨ ﻦ َﺁ ﻭِﺇﺫﹶﺍ ﹶﻟﻘﹸﻮﺍ ﺍﱠﻟﺬِﻳ .
Tevbe 9/47: ﻢ ﻋﻠِﻴ ﺍﻟﻠﱠﻪﻢ ﻭ ﻬ ﻥ ﹶﻟ
ﻮ ﹶﺎﻋﺳﻤ ﻢ ﻭﻓِﻴ ﹸﻜ ﻨ ﹶﺔﺘ ﺍﹾﻟ ِﻔﻧﻜﹸﻢﻮﺒﻐﻳ ﻢ ﻮﺍ ِﺧﻠﹶﺎﹶﻟ ﹸﻜﺿﻌ
 ﻭ ﻭﹶﻟﹶﺄ ﺎﻟﹰﺎﺧﺒ ﻢ ِﺇﻟﱠﺎ ﻭ ﹸﻛﺍﺩﺎ ﺯﻢ ﻣ ﻮﺍ ﻓِﻴ ﹸﻜﺮﺟ ﺧ ﻮ ﹶﻟ
ﲔ
 ﺑِﺎﻟﻈﱠﺎِﻟ ِﻤ.
Bakara 2/16: ﻦ
 ﺘﺪِﻳﻬ ﻣ ﻮﺍﺎ ﻛﹶﺎﻧﻭﻣ ﻢ ﻬﺭﺗ ﺎﺖ ِﺗﺠ
 ﺤ
 ﺭِﺑ ﺎﻯ ﹶﻓﻤﻬﺪ ﻀﻠﹶﺎﹶﻟ ﹶﺔ ﺑِﺎﹾﻟ
 ﺍ ﺍﻟﺮﻭ ﺘﺷ ﻦ ﺍ ﻚ ﺍﱠﻟﺬِﻳ
  ;ﺃﹸﻭﹶﻟِﺌTevbe 9/95: ﺤِﻠﻔﹸﻮ ﹶﻥ
 ﻴﺳ
ﻮ ﹶﻥﺴﺒ
ِ ﻳ ﹾﻜ ﻮﺍﺎ ﻛﹶﺎﻧﺍ ًﺀ ِﺑﻤﺟﺰ ﻨﻢﻬ ﺟ ﻢ ﻫ ﺍﻣ ﹾﺄﻭ ﻭ ﺲ
 ﺟ ﻢ ِﺭ ﻬ ﻧﻢ ِﺇ ﻬ ﻨﻋ ﻮﺍﻋ ِﺮﺿ ﻢ ﹶﻓﹶﺄ ﻬ ﻨﻋ ﻮﺍﻌ ِﺮﺿ ﻢ ِﻟﺘ ﻴ ِﻬﻢ ِﺇﹶﻟ ﺘﺒﻧ ﹶﻘﹶﻠﻢ ِﺇﺫﹶﺍ ﺍ ﺑِﺎﻟﻠﱠ ِﻪ ﹶﻟ ﹸﻜ.
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IV‐ Allah’ın İnsanlık Tarihine Müdahaleleri
Kur’ân’ın nüzûl çağındaki Arapların tafsilatlı olarak bilmeseler de is‐
men bilip az çok haberdar oldukları Hûd, Salih ve Şuayb, İbrahim, İsmail
(a.s.) gibi peygamberler ile sadece isimlerini duydukları Âdem, Nûh, İdris,
Lût, İshak, Ya’kub, Eyyûb, Yûnus, Lukman, Zülkarneyn, Mûsâ, Harun, Da‐
vud, İlyas, Elyasa’, Zülkifl, Süleyman, Zekeriyya, Yahya, Meryem, İsâ (aley‐
himüsselam). Allah’ın müminlere olan nimetleri ve yardımları, isyankarlara
verdiği cezalar, Firavun, İsrailoğullarının dinî ve ahlâkî tutumları, Ashab‐ı
Kehf, Ashab‐ı Uhdud, Âl‐i İmrân ,Ye’cüc ve Me’cüc, Ashab‐ı fil, Rumlar vs.
en fazla yer verilen peygamber kıssaları Hz. Mûsâ, Hz. İbrahim, Hz. Nûh,
Hz. İsâ kıssalarıdır. Hz. Âdem ile İblis kıssası, sekiz sûrede değişik üslup ve
ayrıntılarla anlatılarak, insanlar şeytana aldanmama konusunda uyarılırlar.
Ayrıca birçok yerde İblis’e ve onun zürriyetinden cinni şeytanlara tabi ol‐
madaki tehlikelere dikkat çekilir. Kur’ân‐ı Kerim, tarihî ve kronolojik tarzda
değil, esas hedefi olan dini tebliğ ve irşad gayesine hizmet edecek tarzda bu
peygamberlerin tebliğ gayretlerine ve geçmiş ümmetlerin onları nasıl karşı‐
ladıklarına yer verir.
Hz. Muhammed (aleyhi’s‐selam)ın risâletinin mahiyeti, Allah’ın onun
risâletini te’yid etmesi, onun şahsiyeti, bazı meziyetleri ve hususiyetleri,
Mekke’de dini tebliğ gayretleri, isra ve miracı, hicreti, Medine dönemindeki
tebliğ ve cihad faaliyetleri (Bedir, Uhud, Ahzab, Huneyn, Tebük gazveleri),
aile hayatı, çeşitli insan grupları ile münasebetleri, Mekke’yi fethetmesi ve
dinin kemale ermesi vb. durumlara işaret edilir. Meselâ, Enfâl sûresi Bedir,
Âl‐i İmrân sûresi Uhud, Ahzab sûresi Hendek, Tevbe sûresi Tebük ve Hu‐
neyn savaşlarına değinir.
Kıssalar hacim bakımından Kur’ân’ın takriben üçte birini teşkil ederler.
V‐ Ölüm ve Ölümden Sonraki Safhalar
Ölüm gerçeği171, ölümün zorlukları172, kabir hayatı ve azabı173, kıyametin
dehşetleri174, ölümden sonraki dirilme, mahşerde hüküm için toplanma,
171

Zümer 39/42: ﻯﺧﺮ
 ﺮ ِﺳﻞﹸ ﺍﹾﻟﹸﺄ ﻭﻳ ﺕ
 ﻮ ﻤ ﺎ ﺍﹾﻟﻴﻬﻋﹶﻠ ﻰ ﺍﱠﻟﺘِﻲ ﹶﻗﻀﺴﻚ
ِ ﻤ ﺎ ﹶﻓﻴﺎ ِﻣﻬﻣﻨ ﺖ ﻓِﻲ
 ﻤ ﺗ ﻢ ﺍﱠﻟﺘِﻲ ﹶﻟﺎ ﻭﻮِﺗﻬ ﻣ ﲔ
 ﺲ ِﺣ
 ﻧﻔﹸﻮﻓﱠﻰ ﺍﹾﻟﹶﺄ ﺘﻳ ﻪ ﺍﻟﱠﻠ
ﻭ ﹶﻥﺘ ﹶﻔ ﱠﻜﺮﻳ ﻮ ٍﻡ ﺕ ِﻟ ﹶﻘ
ٍ ﺎﻚ ﹶﻟ َﺂﻳ
 ﻰ ِﺇﻥﱠ ﻓِﻲ ﹶﺫِﻟﺴﻤ
 ﻣ ﺟ ٍﻞ  ;ِﺇﻟﹶﻰ ﹶﺃAnkebut 29/57: ﻱ
 ﺎﻌ ﹲﺔ ﹶﻓِﺈﻳ ﺍ ِﺳﺭﺿِﻲ ﻭ ﻮﺍ ِﺇﻥﱠ ﹶﺃﻣﻨ ﻦ َﺁ ﻱ ﺍﱠﻟﺬِﻳ
 ﺎ ِﺩﺎ ِﻋﺒﻳ
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‐hesap verme zorlukları175, ahiretteki pişmanlıklar veya müminlerin nail ola
cakları mükâfatlar176, cehennemin korkunç sıfatları177, cennetin güzellikleri
ve nimetleri178 gibi konuları anlatan âyetler.

ﺕ ﹸﺛﻢِ ﺇﹶﻟﻴﻨﺎ ﺗ ﺮ ﺟﻌﻮ ﹶﻥ
ﺲ ﺫﹶﺍِﺋ ﹶﻘﺔﹸ ﺍﹾﻟ ﻤ ﻮ ِ
ﺕ ﹶﺃ ِﻭ ; Ahzab 33/16:ﻓﹶﺎ ﻋﺒﺪﻭ ِﻥ ) (٥٦ﹸﻛﻞﱡ ﻧ ﹾﻔ ٍ
ﹸﻗ ﹾﻞ ﹶﻟ ﻦ ﻳﻨ ﹶﻔ ﻌﻜﹸﻢ ﺍﹾﻟ ِﻔﺮﺍ ﺭ ِﺇ ﹾﻥ ﹶﻓ ﺮ ﺭﺗ ﻢ ِﻣ ﻦ ﺍﹾﻟ ﻤ ﻮ ِ
.ﺍﹾﻟ ﹶﻘﺘ ِﻞ ﻭِﺇﺫﹰﺍ ﻟﹶﺎ ﺗ ﻤﺘﻌﻮ ﹶﻥ ِﺇﻟﱠﺎ ﹶﻗﻠِﻴﻠﹰﺎ
ﻕ Kıyâme 75/26‐30:
ﻕ ﺑِﺎﻟﺴﺎ ِ
ﺖ ﺍﻟﺴﺎ 
ﻕ ) (٢٨ﻭﺍﹾﻟﺘﻔﱠ ِ
ﻕ ) (٢٧ﻭ ﹶﻇ ﻦ ﹶﺃﻧ ﻪ ﺍﹾﻟ ِﻔﺮﺍ 
ﺖ ﺍﻟﺘﺮﺍِﻗ ﻲ ) (٢٦ﻭﻗِﻴ ﹶﻞ ﻣ ﻦ ﺭﺍ ٍ
ﹶﻛﻠﱠﺎ ِﺇﺫﹶﺍ ﺑﹶﻠ ﻐ ِ
ﻕ )(٣٠
ﻚ ﻳ ﻮ ﻣِﺌ ٍﺬ ﺍﹾﻟ ﻤﺴﺎ 
ﺖ ِﻣﻨﻪ ﺗﺤِﻴ ﺪ ِ (٢٩); Kaf 50/19:ﺇﻟﹶﻰ ﺭﺑ 
ﻚ ﻣﺎ ﻛﹸﻨ 
ﺤ ﻖ ﹶﺫِﻟ 
ﺕ ﺑِﺎﹾﻟ 
ﺕ ﺳ ﹾﻜ ﺮﺓﹸ ﺍﹾﻟ ﻤ ﻮ ِ
 .ﻭﺟﺎ َﺀ 
ﻥ Mü’minun 23/100:
ﺥ ِﺇﻟﹶﻰ ﻳ ﻮ ِﻡ ﻳﺒ ﻌﺜﹸﻮ ﹶ
;ﹶﻟ ﻌﻠﱢﻲ ﹶﺃ ﻋ ﻤﻞﹸ ﺻﺎِﻟﺤﺎ ﻓِﻴﻤﺎ ﺗ ﺮ ﹾﻛﺖ ﹶﻛﻠﱠﺎ ِﺇﻧﻬﺎ ﹶﻛِﻠ ﻤ ﹲﺔ ﻫ ﻮ ﻗﹶﺎِﺋﹸﻠﻬﺎ ﻭ ِﻣ ﻦ ﻭﺭﺍِﺋ ِﻬ ﻢ ﺑ ﺮ ﺯ 
ﺥ ِﺇﻟﹶﻰ ﻳ ﻮ ِﻡ ﻳﺒ ﻌﺜﹸﻮ ﹶ
; Mü’minﹶﻟ ﻌﻠﱢﻲ ﹶﺃ ﻋ ﻤﻞﹸ ﺻﺎِﻟﺤﺎ ﻓِﻴﻤﺎ ﺗ ﺮ ﹾﻛﺖ ﹶﻛﻠﱠﺎ ِﺇﻧﻬﺎ ﹶﻛِﻠ ﻤ ﹲﺔ ﻫ ﻮ ﻗﹶﺎِﺋﹸﻠﻬﺎ ﻭ ِﻣ ﻦ ﻭﺭﺍِﺋ ِﻬ ﻢ ﺑ ﺮ ﺯ 
ﻥ İbrahim 14/27:
ﺥ ِﺇﻟﹶﻰ ﻳ ﻮ ِﻡ ﻳﺒ ﻌﺜﹸﻮ ﹶ
.ﹶﻟ ﻌﻠﱢﻲ ﹶﺃ ﻋ ﻤﻞﹸ ﺻﺎِﻟﺤﺎ ﻓِﻴﻤﺎ ﺗ ﺮ ﹾﻛﺖ ﹶﻛﻠﱠﺎ ِﺇﻧﻬﺎ ﹶﻛِﻠ ﻤ ﹲﺔ ﻫ ﻮ ﻗﹶﺎِﺋﹸﻠﻬﺎ ﻭ ِﻣ ﻦ ﻭﺭﺍِﺋ ِﻬ ﻢ ﺑ ﺮ ﺯ 
ﻥ 40/46:
ﺖ )Tekvir 81/1‐14: (٤
ﺕ ) (٣ﻭِﺇﺫﹶﺍ ﺍﹾﻟ ِﻌﺸﺎ ﺭ ﻋ ﱢﻄﹶﻠ 
ﺠﺒﺎ ﹸﻝ ﺳﻴ ﺮ 
ﺕ ) (٢ﻭِﺇﺫﹶﺍ ﺍﹾﻟ ِ
ﺕ ) (١ﻭِﺇﺫﹶﺍ ﺍﻟﻨﺠﻮ ﻡ ﺍﻧ ﹶﻜ ﺪ ﺭ 
ﺲ ﹸﻛ ﻮ ﺭ 
ِﺇﺫﹶﺍ ﺍﻟﺸ ﻤ 
ﺖ
ﺐ ﻗﹸِﺘﹶﻠ 
ﻱ ﹶﺫﻧ ٍ
ﺖ )ِ (٨ﺑﹶﺄ 
ﺖ ) (٧ﻭِﺇﺫﹶﺍ ﺍﹾﻟ ﻤ ﻮ ُﺀﻭ ﺩﺓﹸ ﺳِﺌﹶﻠ 
ﺱ ﺯ ﻭ ﺟ 
ﺕ ) (٦ﻭِﺇﺫﹶﺍ ﺍﻟﻨﻔﹸﻮ 
ﺠ ﺮ 
ﺕ ) (٥ﻭِﺇﺫﹶﺍ ﺍﹾﻟِﺒﺤﺎ ﺭ ﺳ 
ﺸ ﺮ 
ﺵ ﺣِ 
ﻭِﺇﺫﹶﺍ ﺍﹾﻟ ﻮﺣﻮ 
ﺠﺤِﻴ ﻢ ﺳ ﻌ ﺮ 
ﺸ ﹶﻄ 
ﺴﻤﺎ ُﺀ ﻛﹸ ِ
ﺕ ) (١٠ﻭِﺇﺫﹶﺍ ﺍﻟ 
ﺸ ﺮ 
ﻒ ﻧِ 
ﺤ 
) (٩ﻭِﺇﺫﹶﺍ ﺍﻟﺼ 
ﺖ
ﺖ ) (١٣ﻋِﻠ ﻤ 
ﺠﻨ ﹸﺔ ﺃﹸ ﺯِﻟ ﹶﻔ 
ﺕ ) (١٢ﻭِﺇﺫﹶﺍ ﺍﹾﻟ 
ﺖ ) (١١ﻭِﺇﺫﹶﺍ ﺍﹾﻟ 
ﺕ )(١٤
ﻀ ﺮ 
ﺲ ﻣﺎ ﹶﺃ ﺣ 
ﺕ ); İnfitar 82/1‐5: (٣ﻧ ﹾﻔ 
ﺠ ﺮ 
ﺕ ) (٢ﻭِﺇﺫﹶﺍ ﺍﹾﻟِﺒﺤﺎ ﺭ ﹸﻓ 
ﺕ ) (١ﻭِﺇﺫﹶﺍ ﺍﹾﻟ ﹶﻜﻮﺍ ِﻛﺐ ﺍﻧﺘﹶﺜ ﺮ 
ﺴﻤﺎ ُﺀ ﺍﻧ ﹶﻔ ﹶﻄ ﺮ 
ِﺇﺫﹶﺍ ﺍﻟ 
ﺕ )(٥
ﺖ ﻭﹶﺃ ﺧ ﺮ 
ﺲ ﻣﺎ ﹶﻗ ﺪ ﻣ 
ﺖ ﻧ ﹾﻔ 
ﺕ ) (٤ﻋِﻠ ﻤ 
ﺖ ِﻟ ﺮﺑﻬﺎ  ; İnşikak 84/1‐15:ﻭِﺇﺫﹶﺍ ﺍﹾﻟ ﹸﻘﺒﻮ ﺭ ﺑ ﻌِﺜ ﺮ 
ﺖ ) (١ﻭﹶﺃ ِﺫﻧ 
ﺸ ﱠﻘ 
ﺴﻤﺎ ُﺀ ﺍﻧ 
ِﺇﺫﹶﺍ ﺍﻟ 
ﺡ ِﺇﻟﹶﻰ
ﻚ ﻛﹶﺎ ِﺩ 
ﺖ ) (٥ﻳﺎ ﹶﺃﻳﻬﺎ ﺍﹾﻟِﺈﻧﺴﺎ ﹸﻥ ِﺇﻧ 
ﺖ ِﻟ ﺮﺑﻬﺎ ﻭﺣﻘﱠ 
ﺖ ) (٤ﻭﹶﺃ ِﺫﻧ 
ﺨﻠﱠ 
ﺖ ﻣﺎ ﻓِﻴﻬﺎ ﻭﺗ 
ﺕ ) (٣ﻭﹶﺃﹾﻟ ﹶﻘ 
ﺽ ﻣ ﺪ 
ﺖ ) (٢ﻭِﺇﺫﹶﺍ ﺍﹾﻟﹶﺄ ﺭ 
ﻭﺣﻘﱠ 
ﺴﲑﺍ ) (٨ﻭﻳﻨ ﹶﻘِﻠﺐِ ﺇﻟﹶﻰ ﹶﺃ ﻫِﻠ ِﻪ ﻣ 
ﻑ ﻳﺤﺎ ﺳﺐِ ﺣﺴﺎﺑﺎ ﻳ ِ
ﺴ ﻮ 
ﻚ ﹶﻛ ﺪﺣﺎ ﹶﻓﻤﻠﹶﺎﻗِﻴ ِﻪ ) (٦ﹶﻓﹶﺄﻣﺎ ﻣ ﻦ ﺃﹸﻭِﺗ ﻲ ِﻛﺘﺎﺑﻪِ ﺑﻴﻤِﻴِﻨ ِﻪ ) (٧ﹶﻓ 
ﺭﺑ 
ﺴﺮﻭﺭﺍ )(٩
ﺴﺮﻭﺭﺍ )ِ (١٣ﺇﻧ ﻪ
ﺼﻠﹶﻰ ﺳ ِﻌﲑﺍ )ِ (١٢ﺇﻧ ﻪ ﻛﹶﺎ ﹶﻥ ﻓِﻲ ﹶﺃ ﻫِﻠ ِﻪ ﻣ 
ﻑ ﻳ ﺪﻋﻮ ﹸﺛﺒﻮﺭﺍ ) (١١ﻭﻳ 
ﺴ ﻮ 
ﻭﹶﺃﻣﺎ ﻣ ﻦ ﺃﹸﻭِﺗ ﻲ ِﻛﺘﺎﺑﻪ ﻭﺭﺍ َﺀ ﹶﻇ ﻬ ِﺮ ِﻩ ) (١٠ﹶﻓ 
ﺼﲑﺍ )(١٥
 .ﹶﻇ ﻦ ﹶﺃ ﹾﻥ ﹶﻟ ﻦ ﻳﺤﻮ ﺭ ) (١٤ﺑﻠﹶﻰ ِﺇﻥﱠ ﺭﺑ ﻪ ﻛﹶﺎ ﹶﻥ ِﺑ ِﻪ ﺑ ِ
ﺣ ﺪ ﹰﺓ ) (١٤ﹶﻓﻴ ﻮ ﻣِﺌ ٍﺬ Hakka 69/13‐37:
ﺠﺒﺎﻝﹸ ﹶﻓ ﺪ ﱠﻛﺘﺎ ﺩﻛﱠ ﹰﺔ ﻭﺍ ِ
ﺽ ﻭﺍﹾﻟ ِ
ﺖ ﺍﹾﻟﹶﺄ ﺭ 
ﺨ ﹲﺔ ﻭﺍ ِﺣ ﺪﹲﺓ ) (١٣ﻭﺣِ ﻤﹶﻠ ِ
ﹶﻓِﺈﺫﹶﺍ ﻧِ ﻔ ﺦ ﻓِﻲ ﺍﻟﺼﻮ ِﺭ ﻧ ﹾﻔ 
ﻚ ﹶﻓ ﻮﹶﻗ ﻬ ﻢ ﻳ ﻮ ﻣِﺌ ٍﺬ ﹶﺛﻤﺎِﻧﻴ ﹲﺔ
ﺵ ﺭﺑ 
ﺤ ِﻤﻞﹸ ﻋ ﺮ 
ﺴﻤﺎ ُﺀ ﹶﻓ ِﻬ ﻲ ﻳ ﻮ ﻣِﺌ ٍﺬ ﻭﺍ ِﻫﻴ ﹲﺔ ) (١٦ﻭﺍﹾﻟ ﻤﹶﻠﻚ ﻋﻠﹶﻰ ﹶﺃ ﺭﺟﺎِﺋﻬﺎ ﻭﻳ 
ﺖ ﺍﻟ 
ﺸﻘﱠ ِ
ﺖ ﺍﹾﻟﻮﺍِﻗ ﻌﺔﹸ ) (١٥ﻭﺍﻧ 
ﻭﹶﻗ ﻌ ِ
) (١٧ﻳ ﻮ ﻣِﺌ ٍﺬ ﺗ ﻌ ﺮﺿﻮ ﹶﻥ ﻟﹶﺎ ﺗ 
ﺨﻔﹶﻰ ِﻣﻨ ﹸﻜ ﻢ ﺧﺎِﻓﻴ ﹲﺔ ) (١٨ﹶﻓﹶﺄﻣﺎ ﻣ ﻦ ﺃﹸﻭِﺗ ﻲ ِﻛﺘﺎﺑﻪِ ﺑﻴﻤِﻴِﻨ ِﻪ ﹶﻓﻴﻘﹸﻮ ﹸﻝ ﻫﺎ ﺅ ﻡ ﺍ ﹾﻗ ﺮﺀُﻭﺍ ِﻛﺘﺎِﺑﻴ ﻪ )ِ (١٩ﺇﻧﻲ ﹶﻇﻨﻨﺖ ﹶﺃﻧﻲ
ﺿﻴ ٍﺔ ) (٢١ﻓِﻲ ﺟﻨ ٍﺔ ﻋﺎِﻟﻴ ٍﺔ ) (٢٢ﹸﻗﻄﹸﻮﹸﻓﻬﺎ ﺩﺍِﻧﻴ ﹲﺔ ) (٢٣ﹸﻛﻠﹸﻮﺍ ﻭﺍ ﺷ ﺮﺑﻮﺍ ﻫﻨِﻴﺌﹰﺎ ِﺑﻤﺎ ﹶﺃ ﺳﹶﻠ ﹾﻔﺘ ﻢ ﻓِﻲ
ﺸ ٍﺔ ﺭﺍ ِ
ﻕ ِﺣﺴﺎِﺑﻴ ﻪ ) (٢٠ﹶﻓﻬ ﻮ ﻓِﻲ ﻋِﻴ 
ﻣﻠﹶﺎ ٍ
ﺸﻤﺎِﻟ ِﻪ ﹶﻓﻴﻘﹸﻮ ﹸﻝ ﻳﺎ ﹶﻟﻴﺘﻨِﻲ ﹶﻟ ﻢ ﺃﹸﻭ 
ﺍﹾﻟﹶﺄﻳﺎ ِﻡ ﺍﹾﻟﺨﺎِﻟﻴ ِﺔ ) (٢٤ﻭﹶﺃﻣﺎ ﻣ ﻦ ﺃﹸﻭِﺗ ﻲ ِﻛﺘﺎﺑﻪِ ﺑ ِ
ﺕ ِﻛﺘﺎِﺑﻴ ﻪ ) (٢٥ﻭﹶﻟ ﻢ ﹶﺃ ﺩ ِﺭ ﻣﺎ ِﺣﺴﺎِﺑﻴ ﻪ ) (٢٦ﻳﺎ ﹶﻟﻴﺘﻬﺎ
ﺻﻠﱡﻮ ﻩ ) (٣١ﹸﺛﻢ ﻓِﻲ
ﺠﺤِﻴ ﻢ 
ﻚ ﻋﻨﻲ ﺳ ﹾﻠﻄﹶﺎِﻧﻴ ﻪ ) (٢٩ﺧﺬﹸﻭ ﻩ ﹶﻓ ﻐﻠﱡﻮ ﻩ ) (٣٠ﹸﺛﻢ ﺍﹾﻟ 
ﺿﻴ ﹶﺔ ) (٢٧ﻣﺎ ﹶﺃ ﹾﻏﻨﻰ ﻋﻨﻲ ﻣﺎِﻟﻴ ﻪ ) (٢٨ﻫﹶﻠ 
ﺖ ﺍﹾﻟﻘﹶﺎ ِ
ﻛﹶﺎﻧ ِ
ﺲ
ﲔ ) (٣٤ﹶﻓﹶﻠﻴ 
ﺴ ِﻜ ِ
ﺤﺾ ﻋﻠﹶﻰ ﹶﻃﻌﺎ ِﻡ ﺍﹾﻟ ِﻤ 
ﺴﹶﻠ ٍﺔ ﹶﺫ ﺭ ﻋﻬﺎ ﺳﺒﻌﻮ ﹶﻥ ِﺫﺭﺍﻋﺎ ﻓﹶﺎ ﺳﹸﻠﻜﹸﻮﻩِ (٣٢) ﺇﻧ ﻪ ﻛﹶﺎ ﹶﻥ ﻟﹶﺎ ﻳ ﺆ ِﻣﻦ ﺑِﺎﻟﻠﱠ ِﻪ ﺍﹾﻟ ﻌﻈِﻴ ِﻢ ) (٣٣ﻭﻟﹶﺎ ﻳ 
ِﺳ ﹾﻠ ِ
ﲔ ) (٣٦ﻟﹶﺎ ﻳ ﹾﺄ ﹸﻛﹸﻠ ﻪ ِﺇﻟﱠﺎ ﺍﹾﻟﺨﺎ ِﻃﺌﹸﻮ ﹶﻥ )(٣٧
ﺴِﻠ ٍ
.ﹶﻟﻪ ﺍﹾﻟﻴ ﻮ ﻡ ﻫﺎ ﻫﻨﺎ ﺣﻤِﻴ ﻢ ) (٣٥ﻭﻟﹶﺎ ﹶﻃﻌﺎ ﻡ ِﺇﻟﱠﺎ ِﻣ ﻦ ِﻏ 
ﺻﻴ ﹰﺔ ﻭﻟﹶﺎ ِﺇﻟﹶﻰ ﹶﺃ ﻫِﻠ ِﻬ ﻢ Yasin 36/49‐65:
ﺴﺘﻄِﻴﻌﻮ ﹶﻥ ﺗ ﻮ ِ
ﺼﻤﻮ ﹶﻥ ) (٤٩ﹶﻓﻠﹶﺎ ﻳ 
ﺨ
ﺤ ﹰﺔ ﻭﺍ ِﺣ ﺪ ﹰﺓ ﺗ ﹾﺄﺧﺬﹸﻫ ﻢ ﻭ ﻫ ﻢ ﻳ ِ
ﺻﻴ 
ﻣﺎ ﻳﻨ ﹸﻈﺮﻭ ﹶﻥ ِﺇﻟﱠﺎ 
ﺴﻠﹸﻮ ﹶﻥ ) (٥١ﻗﹶﺎﻟﹸﻮﺍ ﻳﺎ ﻭﻳﹶﻠﻨﺎ ﻣ ﻦ ﺑ ﻌﹶﺜﻨﺎ ِﻣ ﻦ ﻣ ﺮﹶﻗ ِﺪﻧﺎ ﻫﺬﹶﺍ ﻣﺎ ﻭ ﻋ ﺪ
ﺙ ِﺇﻟﹶﻰ ﺭﺑ ِﻬ ﻢ ﻳﻨ ِ
ﻳ ﺮ ِﺟﻌﻮ ﹶﻥ ) (٥٠ﻭﻧِ ﻔ ﺦ ﻓِﻲ ﺍﻟﺼﻮ ِﺭ ﹶﻓِﺈﺫﹶﺍ ﻫ ﻢ ِﻣ ﻦ ﺍﹾﻟﹶﺄ ﺟ ﺪﺍ ِ
ﺤ
ﺤ ﹰﺔ ﻭﺍ ِﺣ ﺪ ﹰﺓ ﹶﻓِﺈﺫﹶﺍ ﻫ ﻢ ﺟﻤِﻴ ﻊ ﹶﻟ ﺪﻳﻨﺎ ﻣ 
ﺻ ﺪ 
ﺍﻟﺮ ﺣ ﻤ ﻦ ﻭ 
ﺲ ﺷﻴﺌﹰﺎ
ﻀﺮﻭ ﹶﻥ ) (٥٣ﻓﹶﺎﹾﻟﻴ ﻮ ﻡ ﻟﹶﺎ ﺗ ﹾﻈﹶﻠﻢ ﻧ ﹾﻔ 
ﺻﻴ 
ﺖ ِﺇﻟﱠﺎ 
ﻕ ﺍﹾﻟ ﻤ ﺮ ﺳﻠﹸﻮ ﹶﻥ )ِ (٥٢ﺇ ﹾﻥ ﻛﹶﺎﻧ 
ﻚ
ﺠﻨ ِﺔ ﺍﹾﻟﻴ ﻮ ﻡ ﻓِﻲ ﺷﻐٍ ﻞ ﻓﹶﺎ ِﻛﻬﻮ ﹶﻥ ) (٥٥ﻫ ﻢ ﻭﹶﺃ ﺯﻭﺍ ﺟ ﻬ ﻢ ﻓِﻲ ِﻇﻠﹶﺎ ٍﻝ ﻋﻠﹶﻰ ﺍﹾﻟﹶﺄﺭﺍِﺋ ِ
ﺏ ﺍﹾﻟ 
ﺻﺤﺎ 
ﺠ ﺰ ﻭ ﹶﻥ ِﺇﻟﱠﺎ ﻣﺎ ﹸﻛﻨﺘ ﻢ ﺗ ﻌ ﻤﻠﹸﻮ ﹶﻥ )ِ (٥٤ﺇﻥﱠ ﹶﺃ 
ﻭﻟﹶﺎ ﺗ 
ﺏ ﺭﺣِﻴ ٍﻢ ) (٥٨ﻭﺍ ﻣﺘﺎﺯﻭﺍ ﺍﹾﻟﻴ ﻮ ﻡ ﹶﺃﻳﻬﺎ ﺍﹾﻟ ﻤ 
ﻣﺘ ِﻜﺌﹸﻮ ﹶﻥ ) (٥٦ﹶﻟ ﻬ ﻢ ﻓِﻴﻬﺎ ﻓﹶﺎ ِﻛ ﻬ ﹲﺔ ﻭﹶﻟﻬ ﻢ ﻣﺎ ﻳ ﺪﻋﻮ ﹶﻥ ) (٥٧ﺳﻠﹶﺎ ﻡ ﹶﻗ ﻮﻟﹰﺎ ِﻣ ﻦ ﺭ 
ﺠ ِﺮﻣﻮ ﹶﻥ )(٥٩
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ﺴﺘﻘِﻴ ﻢ ) (٦١ﻭﹶﻟ ﹶﻘ ﺪ
ﻁ ﻣ 
ﺻﺮﺍ ﹲ
ﲔ ) (٦٠ﻭﹶﺃ ِﻥ ﺍ ﻋﺒﺪﻭﻧِﻲ ﻫﺬﹶﺍ ِ
ﺸﻴﻄﹶﺎ ﹶﻥ ِﺇﻧ ﻪ ﹶﻟ ﹸﻜ ﻢ ﻋ ﺪﻭ ﻣِﺒ 
ﹶﺃﹶﻟ ﻢ ﹶﺃ ﻋ ﻬ ﺪ ِﺇﹶﻟﻴ ﹸﻜ ﻢ ﻳﺎ ﺑﻨِﻲ َﺁ ﺩ ﻡ ﹶﺃ ﹾﻥ ﻟﹶﺎ ﺗ ﻌﺒﺪﻭﺍ ﺍﻟ 
ﺻﹶﻠ ﻮﻫﺎ ﺍﹾﻟﻴ ﻮ ﻡ ِﺑﻤﺎ ﹸﻛﻨﺘ ﻢ ﺗ ﹾﻜ ﹸﻔﺮﻭ ﹶﻥ
ﺿﻞﱠ ِﻣﻨ ﹸﻜ ﻢ ِﺟِﺒﻠﺎ ﹶﻛِﺜﲑﺍ ﹶﺃﹶﻓﹶﻠ ﻢ ﺗﻜﹸﻮﻧﻮﺍ ﺗ ﻌ ِﻘﻠﹸﻮ ﹶﻥ ) (٦٢ﻫ ِﺬ ِﻩ ﺟ ﻬﻨﻢ ﺍﱠﻟﺘِﻲ ﹸﻛﻨﺘ ﻢ ﺗﻮ ﻋﺪﻭ ﹶﻥ ) (٦٣ﺍ 
ﹶﺃ 
ﻭﻟﹶﺎ  (٦٤); İbrahim 14/42‐52:ﺍﹾﻟﻴ ﻮ ﻡ ﻧ 
ﺴﺒﻮ ﹶﻥ )(٦٥
ﺸ ﻬﺪ ﹶﺃ ﺭﺟﻠﹸﻬ ﻢ ِﺑﻤﺎ ﻛﹶﺎﻧﻮﺍ ﻳ ﹾﻜ ِ
ﺨِﺘﻢ ﻋﻠﹶﻰ ﹶﺃ ﹾﻓﻮﺍ ِﻫ ِﻬ ﻢ ﻭﺗ ﹶﻜﱢﻠ ﻤﻨﺎ ﹶﺃﻳﺪِﻳ ِﻬ ﻢ ﻭﺗ 
ﲔ ﻣ ﹾﻘِﻨﻌِﻲ ﺭﺀُﻭ ِﺳ ِﻬ ﻢ ﻟﹶﺎ ﻳ ﺮﺗ ﺪ ِﺇﹶﻟﻴ ِﻬ ﻢ
ﺨﺺ ﻓِﻴ ِﻪ ﺍﹾﻟﹶﺄﺑﺼﺎ ﺭ ) (٤٢ﻣ ﻬ ِﻄ ِﻌ 
ﺸ
ﺴﺒ ﻦ ﺍﻟﻠﱠ ﻪ ﻏﹶﺎِﻓﻠﹰﺎ ﻋﻤﺎ ﻳ ﻌ ﻤﻞﹸ ﺍﻟﻈﱠﺎِﻟﻤﻮ ﹶﻥ ِﺇﻧﻤﺎ ﻳ ﺆﺧ ﺮ ﻫ ﻢ ِﻟﻴ ﻮ ٍﻡ ﺗ 
ﺤ
ﺗ 
ﻚ
ﺐ ﺩ ﻋ ﻮﺗ 
ﺠ 
ﺐ ﻧ ِ
ﺏ ﹶﻓﻴﻘﹸﻮ ﹸﻝ ﺍﱠﻟﺬِﻳ ﻦ ﹶﻇﹶﻠﻤﻮﺍ ﺭﺑﻨﺎ ﹶﺃ ﺧ ﺮﻧﺎ ِﺇﻟﹶﻰ ﹶﺃ ﺟ ٍﻞ ﹶﻗﺮِﻳ ٍ
ﺱ ﻳ ﻮ ﻡ ﻳ ﹾﺄﺗِﻴ ِﻬﻢ ﺍﹾﻟ ﻌﺬﹶﺍ 
ﹶﻃ ﺮﻓﹸﻬ ﻢ ﻭﹶﺃ ﹾﻓِﺌ ﺪﺗﻬ ﻢ ﻫﻮﺍ ٌﺀ ) (٤٣ﻭﹶﺃﻧ ِﺬ ِﺭ ﺍﻟﻨﺎ 
ﻭﻧﺘِﺒ ِﻊ ﺍﻟ ﺮﺳ ﹶﻞ ﹶﺃ ﻭﹶﻟ ﻢ ﺗﻜﹸﻮﻧﻮﺍ ﹶﺃ ﹾﻗ 
ﺴﻬ ﻢ ﻭﺗﺒﻴ ﻦ ﹶﻟ ﹸﻜ ﻢ
ﺴ ﻤﺘ ﻢ ِﻣ ﻦ ﹶﻗﺒﻞﹸ ﻣﺎ ﹶﻟ ﹸﻜ ﻢ ِﻣ ﻦ ﺯﻭﺍ ٍﻝ ) (٤٤ﻭ ﺳ ﹶﻜﻨﺘ ﻢ ﻓِﻲ ﻣﺴﺎ ِﻛ ِﻦ ﺍﱠﻟﺬِﻳ ﻦ ﹶﻇﹶﻠﻤﻮﺍ ﹶﺃﻧﻔﹸ 
ﺠﺒﺎ ﹸﻝ )(٤٦
ﺿ ﺮﺑﻨﺎ ﹶﻟﻜﹸﻢ ﺍﹾﻟﹶﺄ ﻣﺜﹶﺎ ﹶﻝ ) (٤٥ﻭﹶﻗ ﺪ ﻣ ﹶﻜﺮﻭﺍ ﻣ ﹾﻜ ﺮ ﻫ ﻢ ﻭ ِﻋﻨ ﺪ ﺍﻟﻠﱠ ِﻪ ﻣ ﹾﻜﺮﻫ ﻢ ﻭِﺇ ﹾﻥ ﻛﹶﺎ ﹶﻥ ﻣ ﹾﻜﺮﻫ ﻢ ِﻟﺘﺰﻭ ﹶﻝ ِﻣﻨﻪ ﺍﹾﻟ ِ
ﻒ ﹶﻓ ﻌ ﹾﻠﻨﺎ ِﺑ ِﻬ ﻢ ﻭ 
ﹶﻛﻴ 
ﺕ ﻭﺑ ﺮﺯﻭﺍ ِﻟﻠﱠ ِﻪ ﺍﹾﻟﻮﺍ ِﺣ ِﺪ
ﺴ ﻤﻮﺍ 
ﺽ ﻭﺍﻟ 
ﺽ ﹶﻏﻴ ﺮ ﺍﹾﻟﹶﺄ ﺭ ِ
ﻒ ﻭ ﻋ ِﺪ ِﻩ ﺭﺳﹶﻠﻪِ ﺇﻥﱠ ﺍﻟﻠﱠ ﻪ ﻋﺰِﻳ ﺰ ﺫﹸﻭ ﺍﻧِﺘﻘﹶﺎ ٍﻡ ) (٤٧ﻳ ﻮ ﻡ ﺗﺒﺪ ﹸﻝ ﺍﹾﻟﹶﺄ ﺭ 
ﺨِﻠ 
ﺴﺒ ﻦ ﺍﻟﻠﱠ ﻪ ﻣ 
ﺤ
ﹶﻓﻠﹶﺎ ﺗ 
ﻱ ﺍﻟﱠﻠ ﻪ
ﺠ ِﺰ 
ﺻﻔﹶﺎ ِﺩ ) (٤٩ﺳﺮﺍﺑِﻴﻠﹸﻬ ﻢ ِﻣ ﻦ ﹶﻗ ِﻄﺮﺍ ٍﻥ ﻭﺗ ﻐﺸﻰ ﻭﺟﻮ ﻫﻬﻢ ﺍﻟﻨﺎ ﺭ )ِ (٥٠ﻟﻴ 
ﲔ ﻓِﻲ ﺍﹾﻟﹶﺄ 
ﲔ ﻳ ﻮ ﻣِﺌ ٍﺬ ﻣ ﹶﻘ ﺮِﻧ 
ﺠ ِﺮ ِﻣ 
ﺍﹾﻟ ﹶﻘﻬﺎ ِﺭ ) (٤٨ﻭﺗﺮﻯ ﺍﹾﻟﻤ 
ﺱ ﻭِﻟﻴﻨ ﹶﺬﺭﻭﺍ ِﺑ ِﻪ ﻭِﻟﻴ ﻌﹶﻠﻤﻮﺍ ﹶﺃﻧﻤﺎ ﻫ ﻮ ِﺇﹶﻟ ﻪ ﻭﺍ ِﺣ ﺪ ﻭِﻟﻴﺬﱠﻛﱠ ﺮ ﺃﹸﻭﻟﹸﻮ
ﻍ ﻟِﻠﻨﺎ ِ
ﺏ ) (٥١ﻫﺬﹶﺍ ﺑﻠﹶﺎ ﹲ
ﺤﺴﺎ ِ
ﺖ ِﺇﻥﱠ ﺍﻟﻠﱠ ﻪ ﺳﺮِﻳ ﻊ ﺍﹾﻟ ِ
ﺴﺒ 
ﺲ ﻣﺎ ﹶﻛ 
ﹸﻛ ﱠﻞ ﻧ ﹾﻔ ٍ
ﺏ )(٥٢
ﺏ ﺑ ﻐﺘ ﹰﺔ ﻭﹶﺃﻧﺘ ﻢ ﻟﹶﺎ ; Zümer 39/55‐75:ﺍﹾﻟﹶﺄﹾﻟﺒﺎ ِ
ﺴ ﻦ ﻣﺎ ﺃﹸﻧ ِﺰ ﹶﻝ ِﺇﹶﻟﻴ ﹸﻜ ﻢ ِﻣ ﻦ ﺭﺑ ﹸﻜ ﻢ ِﻣ ﻦ ﹶﻗﺒ ِﻞ ﹶﺃ ﹾﻥ ﻳ ﹾﺄِﺗﻴﻜﹸﻢ ﺍﹾﻟ ﻌﺬﹶﺍ 
ﻭﺍﺗِﺒﻌﻮﺍ ﹶﺃ ﺣ 
ﺖ ﹶﻟ ِﻤ ﻦ ﺍﻟﺴﺎ ِﺧﺮِﻳ ﻦ ) (٥٦ﹶﺃ ﻭ ﺗﻘﹸﻮ ﹶﻝ ﹶﻟ ﻮ ﹶﺃﻥﱠ ﺍﻟﻠﱠ ﻪ
ﺐ ﺍﻟﻠﱠ ِﻪ ﻭِﺇ ﹾﻥ ﹸﻛﻨ 
ﺖ ﻓِﻲ ﺟﻨ ِ
ﺴ ﺮﺗﺎ ﻋﻠﹶﻰ ﻣﺎ ﹶﻓﺮ ﹾﻃ 
ﺲ ﻳﺎ ﺣ 
ﺸ ﻌﺮﻭ ﹶﻥ ) (٥٥ﹶﺃ ﹾﻥ ﺗﻘﹸﻮ ﹶﻝ ﻧ ﹾﻔ 
ﺗ 
ﺴِﻨ 
ﺤِ
ﺏ ﹶﻟ ﻮ ﹶﺃﻥﱠ ﻟِﻲ ﹶﻛ ﺮ ﹰﺓ ﹶﻓﹶﺄﻛﹸﻮ ﹶﻥ ِﻣ ﻦ ﺍﹾﻟﻤ 
ﻫﺪﺍﻧِﻲ ﹶﻟﻜﹸﻨﺖِ ﻣ ﻦ ﺍﹾﻟﻤﺘ ِﻘ 
ﻚ َﺁﻳﺎﺗِﻲ
ﲔ ) (٥٨ﺑﻠﹶﻰ ﹶﻗ ﺪ ﺟﺎ َﺀﺗ 
ﲔ ﺗﺮﻯ ﺍﹾﻟ ﻌﺬﹶﺍ 
ﲔ ) (٥٧ﹶﺃ ﻭ ﺗﻘﹸﻮ ﹶﻝ ِﺣ 
ﺲ ﻓِﻲ ﺟ ﻬﻨ ﻢ
ﺴ ﻮ ﺩ ﹲﺓ ﹶﺃﹶﻟﻴ 
ﺖ ِﻣ ﻦ ﺍﹾﻟﻜﹶﺎِﻓﺮِﻳ ﻦ ) (٥٩ﻭﻳ ﻮ ﻡ ﺍﹾﻟ ِﻘﻴﺎ ﻣ ِﺔ ﺗﺮﻯ ﺍﱠﻟﺬِﻳ ﻦ ﹶﻛ ﹶﺬﺑﻮﺍ ﻋﻠﹶﻰ ﺍﻟﻠﱠ ِﻪ ﻭﺟﻮ ﻫ ﻬ ﻢ ﻣ 
ﺕ ﻭﻛﹸﻨ 
ﺖ ِﺑﻬﺎ ﻭﺍ ﺳﺘ ﹾﻜﺒ ﺮ 
ﹶﻓ ﹶﻜﺬﱠﺑ 
ﺤ ﺰﻧﻮ ﹶﻥ ) (٦١ﺍﻟﱠﻠ ﻪ ﺧﺎِﻟﻖ ﹸﻛﻞﱢ ﺷ ﻲ ٍﺀ ﻭﻫ ﻮ
ﻣﹾﺜﻮﻯ ِﻟ ﹾﻠ ﻤﺘ ﹶﻜﺒﺮِﻳ ﻦ ) (٦٠ﻭﻳﻨﺠﻲ ﺍﻟﱠﻠ ﻪ ﺍﱠﻟﺬِﻳ ﻦ ﺍﺗ ﹶﻘ ﻮﺍ ِﺑ ﻤﻔﹶﺎ ﺯِﺗ ِﻬ ﻢ ﻟﹶﺎ ﻳ ﻤﺴﻬﻢ ﺍﻟﺴﻮ ُﺀ ﻭﻟﹶﺎ ﻫ ﻢ ﻳ 
ﻚ ﻫ ﻢ ﺍﹾﻟﺨﺎ ِﺳﺮﻭ ﹶﻥ ) (٦٣ﹸﻗ ﹾﻞ ﹶﺃﹶﻓ ﻐﻴ ﺮ ﺍﻟﻠﱠ ِﻪ
ﺕ ﺍﻟﻠﱠ ِﻪ ﺃﹸﻭﹶﻟِﺌ 
ﺽ ﻭﺍﱠﻟﺬِﻳ ﻦ ﹶﻛ ﹶﻔﺮﻭﺍ ِﺑ َﺂﻳﺎ ِ
ﺕ ﻭﺍﹾﻟﹶﺄ ﺭ ِ
ﺴﻤﺎﻭﺍ ِ
ﻋﻠﹶﻰ ﹸﻛﻞﱢ ﺷ ﻲ ٍﺀ ﻭﻛِﻴ ﹲﻞ ) (٦٢ﹶﻟﻪ ﻣﻘﹶﺎﻟِﻴﺪ ﺍﻟ 
ﻚ ﻭﹶﻟﺘﻜﹸﻮﻧ ﻦ ِﻣ ﻦ
ﺤﺒ ﹶﻄ ﻦ ﻋ ﻤﻠﹸ 
ﺖ ﹶﻟﻴ 
ﻚ ﹶﻟِﺌ ﻦ ﹶﺃ ﺷ ﺮ ﹾﻛ 
ﻚ ﻭِﺇﻟﹶﻰ ﺍﱠﻟﺬِﻳ ﻦ ِﻣ ﻦ ﹶﻗﺒِﻠ 
ﺗ ﹾﺄﻣﺮﻭﻧﻲ ﹶﺃ ﻋﺒﺪ ﹶﺃﻳﻬﺎ ﺍﹾﻟﺠﺎ ِﻫﻠﹸﻮ ﹶﻥ ) (٦٤ﻭﹶﻟ ﹶﻘ ﺪ ﺃﹸﻭ ِﺣ ﻲ ِﺇﹶﻟﻴ 
ﻀﺘﻪ ﻳ ﻮ ﻡ ﺍﹾﻟ ِﻘﻴﺎ ﻣ ِﺔ
ﺽ ﺟﻤِﻴﻌﺎ ﹶﻗﺒ 
ﺍﹾﻟﺨﺎ ِﺳﺮِﻳ ﻦ ) (٦٥ﺑ ِﻞ ﺍﻟﻠﱠ ﻪ ﻓﹶﺎ ﻋﺒ ﺪ ﻭ ﹸﻛ ﻦ ِﻣ ﻦ ﺍﻟﺸﺎ ِﻛ ِﺮﻳ ﻦ ) (٦٦ﻭﻣﺎ ﹶﻗ ﺪﺭﻭﺍ ﺍﻟﻠﱠ ﻪ ﺣ ﻖ ﹶﻗ ﺪ ِﺭ ِﻩ ﻭﺍﹾﻟﹶﺄ ﺭ 
ﺽ
ﺕ ﻭ ﻣ ﻦ ﻓِﻲ ﺍﹾﻟﹶﺄ ﺭ ِ
ﺴﻤﺎﻭﺍ ِ
ﺼ ِﻌ ﻖ ﻣ ﻦ ﻓِﻲ ﺍﻟ 
ﺸ ِﺮﻛﹸﻮ ﹶﻥ ) (٦٧ﻭﻧِ ﻔ ﺦ ﻓِﻲ ﺍﻟﺼﻮ ِﺭ ﹶﻓ 
ﺕ ِﺑﻴﻤِﻴِﻨ ِﻪ ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ ﻭﺗﻌﺎﻟﹶﻰ ﻋﻤﺎ ﻳ 
ﺕ ﻣ ﹾﻄ ِﻮﻳﺎ 
ﻭﺍﻟﺴﻤﺎﻭﺍ 
ﲔ
ﺏ ﻭﺟِﻲ َﺀ ﺑِﺎﻟﻨِﺒﻴ 
ﺿ ﻊ ﺍﹾﻟ ِﻜﺘﺎ 
ﺽ ِﺑﻨﻮ ِﺭ ﺭﺑﻬﺎ ﻭﻭِ 
ﺖ ﺍﹾﻟﹶﺄ ﺭ 
ِﺇﻟﱠﺎ ﻣ ﻦ ﺷﺎ َﺀ ﺍﻟﱠﻠ ﻪ ﹸﺛﻢ ﻧِ ﻔ ﺦ ﻓِﻴ ِﻪ ﹸﺃ ﺧﺮﻯ ﹶﻓِﺈﺫﹶﺍ ﻫ ﻢ ِﻗﻴﺎ ﻡ ﻳﻨ ﹸﻈﺮﻭ ﹶﻥ ) (٦٨ﻭﹶﺃ ﺷ ﺮﹶﻗ ِ
ﺖ ﻭﻫ ﻮ ﹶﺃ ﻋﹶﻠﻢِ ﺑﻤﺎ ﻳ ﹾﻔ ﻌﻠﹸﻮ ﹶﻥ ) (٧٠ﻭﺳِﻴ ﻖ ﺍﱠﻟﺬِﻳ ﻦ
ﺲ ﻣﺎ ﻋ ِﻤﹶﻠ 
ﺖ ﹸﻛﻞﱡ ﻧ ﹾﻔ ٍ
ﺤ ﻖ ﻭ ﻫ ﻢ ﻟﹶﺎ ﻳ ﹾﻈﹶﻠﻤﻮ ﹶﻥ ) (٦٩ﻭ ﻭﱢﻓﻴ 
ﻀ ﻲ ﺑﻴﻨ ﻬ ﻢ ﺑِﺎﹾﻟ 
ﺸ ﻬﺪﺍ ِﺀ ﻭﻗﹸ ِ
ﻭﺍﻟ 
ﺕ ﺭﺑ ﹸﻜ ﻢ
ﺖ ﹶﺃﺑﻮﺍﺑﻬﺎ ﻭﻗﹶﺎ ﹶﻝ ﹶﻟ ﻬ ﻢ ﺧ ﺰﻧﺘﻬﺎ ﹶﺃﹶﻟ ﻢ ﻳ ﹾﺄِﺗ ﹸﻜ ﻢ ﺭ ﺳ ﹲﻞ ِﻣﻨ ﹸﻜ ﻢ ﻳﺘﻠﹸﻮ ﹶﻥ ﻋﹶﻠﻴ ﹸﻜ ﻢ َﺁﻳﺎ ِ
ﺤ 
ﹶﻛ ﹶﻔﺮﻭﺍ ِﺇﻟﹶﻰ ﺟ ﻬﻨ ﻢ ﺯ ﻣﺮﺍ ﺣﺘﻰ ِﺇﺫﹶﺍ ﺟﺎﺀُﻭﻫﺎ ﻓﹸِﺘ 
ﺖ ﹶﻛِﻠ ﻤﺔﹸ ﺍﹾﻟ ﻌﺬﹶﺍ ِ
ﻭﻳﻨ ِﺬﺭﻭﻧ ﹸﻜ ﻢ ِﻟﻘﹶﺎ َﺀ ﻳ ﻮ ِﻣ ﹸﻜ ﻢ ﻫﺬﹶﺍ ﻗﹶﺎﻟﹸﻮﺍ ﺑﻠﹶﻰ ﻭﹶﻟ ِﻜ ﻦ ﺣ ﱠﻘ 
ﺏ ﺟ ﻬﻨ ﻢ ﺧﺎِﻟﺪِﻳ ﻦ ﻓِﻴﻬﺎ
ﺏ ﻋﻠﹶﻰ ﺍﹾﻟﻜﹶﺎِﻓﺮِﻳ ﻦ ) (٧١ﻗِﻴ ﹶﻞ ﺍ ﺩ ﺧﻠﹸﻮﺍ ﹶﺃﺑﻮﺍ 
ﺖ ﹶﺃﺑﻮﺍﺑﻬﺎ ﻭﻗﹶﺎ ﹶﻝ ﹶﻟ ﻬ ﻢ ﺧ ﺰﻧﺘﻬﺎ
ﺤ 
ﺠﻨ ِﺔ ﺯ ﻣﺮﺍ ﺣﺘﻰ ِﺇﺫﹶﺍ ﺟﺎﺀُﻭﻫﺎ ﻭﻓﹸِﺘ 
ﺲ ﻣﹾﺜﻮﻯ ﺍﹾﻟ ﻤﺘ ﹶﻜﺒﺮِﻳ ﻦ ) (٧٢ﻭﺳِﻴ ﻖ ﺍﱠﻟﺬِﻳ ﻦ ﺍﺗ ﹶﻘﻮﺍ ﺭﺑ ﻬ ﻢ ِﺇﻟﹶﻰ ﺍﹾﻟ 
ﹶﻓِﺒﹾﺌ 
ﺠﻨ ِﺔ ﺣﻴﺚﹸ ﻧﺸﺎ ُﺀ
ﺽ ﻧﺘﺒ ﻮﺃﹸ ِﻣ ﻦ ﺍﹾﻟ 
ﺻ ﺪﹶﻗﻨﺎ ﻭ ﻋ ﺪﻩ ﻭﹶﺃ ﻭ ﺭﹶﺛﻨﺎ ﺍﹾﻟﹶﺄ ﺭ 
ﺤ ﻤ ﺪ ِﻟﻠﱠ ِﻪ ﺍﱠﻟﺬِﻱ 
ﺳﻠﹶﺎ ﻡ ﻋﹶﻠﻴ ﹸﻜ ﻢ ِﻃﺒﺘ ﻢ ﻓﹶﺎ ﺩ ﺧﻠﹸﻮﻫﺎ ﺧﺎِﻟﺪِﻳ ﻦ ) (٧٣ﻭﻗﹶﺎﻟﹸﻮﺍ ﺍﹾﻟ 
ﹶﻓِﻨ ﻌ ﻢ ﹶﺃ ﺟﺮ ﺍﹾﻟﻌﺎ ِﻣِﻠ 
ﺤ ﻤ ﺪ ِﻟﻠﱠ ِﻪ
ﺤ ﻖ ﻭﻗِﻴ ﹶﻞ ﺍﹾﻟ 
ﻀ ﻲ ﺑﻴﻨ ﻬ ﻢ ﺑِﺎﹾﻟ 
ﺤ ﻤ ِﺪ ﺭﺑ ِﻬ ﻢ ﻭﻗﹸ ِ
ﺴﺒﺤﻮ ﹶﻥ ِﺑ 
ﺵ ﻳ 
ﲔ ِﻣ ﻦ ﺣ ﻮ ِﻝ ﺍﹾﻟ ﻌ ﺮ ِ
ﲔ ) (٧٤ﻭﺗﺮﻯ ﺍﹾﻟ ﻤﻠﹶﺎِﺋ ﹶﻜ ﹶﺔ ﺣﺎﱢﻓ 
ﲔ )(٧٥
ﺏ ﺍﹾﻟﻌﺎﹶﻟ ِﻤ 
 .ﺭ 
ﺤﻤِﻴ ِﻢ )Duhan 44/43‐50: (٤٦
ﺠ ﺮ ﹶﺓ ﺍﻟ ﺰﻗﱡﻮ ِﻡ ) (٤٣ﹶﻃﻌﺎ ﻡ ﺍﹾﻟﹶﺄﺛِﻴ ِﻢ ) (٤٤ﻛﹶﺎﹾﻟ ﻤ ﻬ ِﻞ ﻳ ﻐﻠِﻲ ﻓِﻲ ﺍﹾﻟﺒﻄﹸﻮ ِﻥ ) (٤٥ﹶﻛ ﻐ ﹾﻠ ِﻲ ﺍﹾﻟ 
ِﺇﻥﱠ ﺷ 
ﺖ ﺍﹾﻟ ﻌﺰِﻳ ﺰ ﺍﹾﻟ ﹶﻜ ِﺮﱘِ (٤٩) ﺇﻥﱠ
ﻚ ﹶﺃﻧ 
ﻕ ِﺇﻧ 
ﺤﻤِﻴ ِﻢ ) (٤٨ﹸﺫ 
ﺏ ﺍﹾﻟ 
ﻕ ﺭﹾﺃ ِﺳ ِﻪ ِﻣ ﻦ ﻋﺬﹶﺍ ِ
ﺻﺒﻮﺍ ﹶﻓ ﻮ 
ﺠﺤِﻴ ِﻢ ) (٤٧ﹸﺛﻢ 
ﺧﺬﹸﻭ ﻩ ﻓﹶﺎ ﻋِﺘﻠﹸﻮﻩِ ﺇﻟﹶﻰ ﺳﻮﺍ ِﺀ ﺍﹾﻟ 
ﺸﻤﺎ ِﻝ ) (٤١ﻓِﻲ ﺳﻤﻮ ٍﻡ ﻭ ﺣﻤِﻴ ٍﻢ ) ;Vakıa 56/41‐56: (٤٢ﻫﺬﹶﺍ ﻣﺎ ﹸﻛﻨﺘ ﻢ ِﺑ ِﻪ ﺗ ﻤﺘﺮﻭ ﹶﻥ )(٥٠
ﺏ ﺍﻟ 
ﺻﺤﺎ 
ﺸﻤﺎ ِﻝ ﻣﺎ ﹶﺃ 
ﺏ ﺍﻟ 
ﺻﺤﺎ 
ﻭﹶﺃ 
ﺚ ﺍﹾﻟ ﻌﻈِﻴ ِﻢ )(٤٦
ﺤﻨ ِ
ﺼﺮﻭ ﹶﻥ ﻋﻠﹶﻰ ﺍﹾﻟ ِ
ﲔ ) (٤٥ﻭﻛﹶﺎﻧﻮﺍ ﻳ ِ
ﻚ ﻣﺘ ﺮِﻓ 
ﺤﻤﻮ ٍﻡ ) (٤٣ﻟﹶﺎ ﺑﺎ ِﺭ ٍﺩ ﻭﻟﹶﺎ ﹶﻛ ِﺮ ٍﱘ )ِ (٤٤ﺇﻧ ﻬ ﻢ ﻛﹶﺎﻧﻮﺍ ﹶﻗﺒ ﹶﻞ ﹶﺫِﻟ 
ﻭ ِﻇ ﱟﻞ ِﻣ ﻦ ﻳ 
ﻭﻛﹶﺎﻧﻮﺍ ﻳﻘﹸﻮﻟﹸﻮ ﹶﻥ ﹶﺃِﺋﺬﹶﺍ ِﻣﺘﻨﺎ ﻭ ﹸﻛﻨﺎ ﺗﺮﺍﺑﺎ ﻭ ِﻋﻈﹶﺎﻣﺎ ﹶﺃِﺋﻨﺎ ﹶﻟ ﻤﺒﻌﻮﺛﹸﻮ ﹶﻥ ) (٤٧ﹶﺃ ﻭَﺁﺑﺎ ﺅﻧﺎ ﺍﹾﻟﹶﺄ ﻭﻟﹸﻮ ﹶﻥ ) (٤٨ﹸﻗ ﹾﻞ ِﺇﻥﱠ ﺍﹾﻟﹶﺄ ﻭِﻟ 
ﲔ ﻭﺍﹾﻟ َﺂ ِﺧﺮِﻳ ﻦ )(٤٩
ﺠ ٍﺮ ِﻣ ﻦ ﺯﻗﱡﻮ ٍﻡ ) (٥٢ﹶﻓﻤﺎِﻟﺌﹸﻮ ﹶﻥ
ﺕ ﻳ ﻮ ٍﻡ ﻣ ﻌﻠﹸﻮ ٍﻡ ) (٥٠ﹸﺛﻢِ ﺇﻧ ﹸﻜ ﻢ ﹶﺃﻳﻬﺎ ﺍﻟﻀﺎﻟﱡﻮ ﹶﻥ ﺍﹾﻟ ﻤ ﹶﻜ ﱢﺬﺑﻮ ﹶﻥ ) (٥١ﹶﻟ َﺂ ِﻛﻠﹸﻮ ﹶﻥ ِﻣ ﻦ ﺷ 
ﺠﻤﻮ ﻋﻮ ﹶﻥ ِﺇﻟﹶﻰ ﻣِﻴﻘﹶﺎ ِ
ﹶﻟ ﻤ 
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Kur’ân, mutad kitaplar gibi konu esasına göre bölümlere ayrılmamıştır.
Müsteşrikler ile onlardan etkilenen bazı kimseler onun bu özelliğini “sadelik
ve bedevîyet”e bağlarlar. Hâlbuki bu da Kur’ân’ın orijinal taraflarından
‐biridir. Diğer taraftan, Kur’ân insanların telif alışkanlıklarına uymaya mec
bur değildir. Daha da önemlisi şudur ki: Yazarların kitaplarını bölümlere
ayırmaları aklî bir zaruret değildir. Onlar, kitapların takip ettiği maksatların
‐ışığında bu işi yaparlar. Kur’ân’ın uygun bulduğu tarzın, onun irşad ve hi
‐dayet maksatlarını en iyi şekilde gerçekleştirdiğinden bu tarzı seçtiği söyle
nebilir. Telif alışkanlıklarına taassupla bağlanmak, âcizlikten ileri gelir179
Kur’ân’ın ihtiva ettiği konuların hepsi şu mihver etrafında dönmektedir: O
da, insanları, kendi fikir ve iradeleriyle Allah’a kulluğa davet etmektir.
Kur’ân, bütün kâinatın merkezini teşkil eden bu külli mânâyı; teşri, kıssa,
ﺏ ﺍﹾﻟﻬِﻴ ِﻢ ) (٥٥ﻫﺬﹶﺍ ﻧ ﺰﹸﻟ ﻬ ﻢ ﻳ ﻮ ﻡ ﺍﻟﺪﻳ ِﻦ )(٥٦
ﺤﻤِﻴ ِﻢ ) (٥٤ﹶﻓﺸﺎ ِﺭﺑﻮ ﹶﻥ ﺷ ﺮ 
ِ ; Nebeﻣﻨﻬﺎ ﺍﹾﻟﺒﻄﹸﻮ ﹶﻥ ) (٥٣ﹶﻓﺸﺎ ِﺭﺑﻮ ﹶﻥ ﻋﹶﻠﻴ ِﻪ ِﻣ ﻦ ﺍﹾﻟ 
ﲔ ﻣ َﺂﺑﺎ
ﺖ ِﻣ ﺮﺻﺎﺩﺍ ) (٢١ﻟِﻠﻄﱠﺎ ِﻏ 
ِ.ﺇﻥﱠ ﺟ ﻬﻨ ﻢ ﻛﹶﺎﻧ 
ﻥ )A’raf 7/42‐45: (٤٢
ﺠﻨ ِﺔ ﻫ ﻢ ﻓِﻴﻬﺎ ﺧﺎِﻟﺪﻭ ﹶ
ﺏ ﺍﹾﻟ 
ﺻﺤﺎ 
ﻚ ﹶﺃ 
ﻒ ﻧ ﹾﻔﺴﺎ ِﺇﻟﱠﺎ ﻭ ﺳ ﻌﻬﺎ ﺃﹸﻭﹶﻟِﺌ 
ﺕ ﻟﹶﺎ ﻧ ﹶﻜﻠﱢ 
ﻭﺍﱠﻟﺬِﻳ ﻦ َﺁ ﻣﻨﻮﺍ ﻭ ﻋ ِﻤﻠﹸﻮﺍ ﺍﻟﺼﺎِﻟﺤﺎ ِ
ﻱ ﹶﻟ ﻮﻟﹶﺎ ﹶﺃ ﹾﻥ ﻫﺪﺍﻧﺎ
ﺤ ﻤ ﺪ ِﻟﻠﱠ ِﻪ ﺍﱠﻟﺬِﻱ ﻫﺪﺍﻧﺎ ِﻟ ﻬﺬﹶﺍ ﻭﻣﺎ ﹸﻛﻨﺎ ِﻟﻨ ﻬﺘ ِﺪ 
ﺤِﺘ ِﻬﻢ ﺍﹾﻟﹶﺄﻧﻬﺎ ﺭ ﻭﻗﹶﺎﻟﹸﻮﺍ ﺍﹾﻟ 
ﺠﺮِﻱ ِﻣ ﻦ ﺗ 
ﺻﺪﻭ ِﺭ ِﻫ ﻢ ِﻣ ﻦ ِﻏ ﱟﻞ ﺗ 
ﻭﻧ ﺰ ﻋﻨﺎ ﻣﺎ ﻓِﻲ 
ﺤ ﻖ ﻭﻧﻮﺩﻭﺍ ﹶﺃ ﹾﻥ ِﺗ ﹾﻠﻜﹸﻢ ﺍﹾﻟ 
ﺕ ﺭ ﺳ ﹸﻞ ﺭﺑﻨﺎ ﺑِﺎﹾﻟ 
ﺍﻟﱠﻠ ﻪ ﹶﻟ ﹶﻘ ﺪ ﺟﺎ َﺀ 
ﺏ
ﺻﺤﺎ 
ﺠﻨ ِﺔ ﹶﺃ 
ﺏ ﺍﹾﻟ 
ﺻﺤﺎ 
ﺠﻨ ﹸﺔ ﺃﹸﻭ ِﺭﹾﺛﺘﻤﻮﻫﺎ ِﺑﻤﺎ ﹸﻛﻨﺘ ﻢ ﺗ ﻌ ﻤﻠﹸﻮ ﹶﻥ ) (٤٣ﻭﻧﺎﺩﻯ ﹶﺃ 
ﲔ
ﺍﻟﻨﺎ ِﺭ ﹶﺃ ﹾﻥ ﹶﻗ ﺪ ﻭ ﺟ ﺪﻧﺎ ﻣﺎ ﻭ ﻋ ﺪﻧﺎ ﺭﺑﻨﺎ ﺣﻘﺎ ﹶﻓ ﻬ ﹾﻞ ﻭ ﺟ ﺪﺗ ﻢ ﻣﺎ ﻭ ﻋ ﺪ ﺭﺑ ﹸﻜ ﻢ ﺣﻘﺎ ﻗﹶﺎﻟﹸﻮﺍ ﻧ ﻌ ﻢ ﹶﻓﹶﺄﺫﱠ ﹶﻥ ﻣ ﺆ ﱢﺫ ﹲﻥ ﺑﻴﻨ ﻬ ﻢ ﹶﺃ ﹾﻥ ﹶﻟ ﻌﻨﺔﹸ ﺍﻟﻠﱠ ِﻪ ﻋﻠﹶﻰ ﺍﻟﻈﱠﺎِﻟ ِﻤ 
ﺼﺪﻭ ﹶﻥ ﻋ ﻦ ﺳﺒِﻴ ِﻞ ﺍﻟﻠﱠ ِﻪ ﻭﻳﺒﻐﻮﻧﻬﺎ ِﻋ ﻮﺟﺎ ﻭ ﻫ ﻢ ﺑِﺎﹾﻟ َﺂ ِﺧ ﺮ ِﺓ ﻛﹶﺎِﻓﺮﻭ ﹶﻥ )(٤٥
ﲔ ﹶﻏﻴ ﺮ  (٤٤); Kaf 50/31:ﺍﱠﻟﺬِﻳ ﻦ ﻳ 
ﺠﻨ ﹸﺔ ِﻟ ﹾﻠﻤﺘ ِﻘ 
ﺖ ﺍﹾﻟ 
ﻭﺃﹸ ﺯِﻟ ﹶﻔ ِ
ﲔ ); Vakıa 56/10‐40: (١٣ﺑﻌِﻴ ٍﺪ
ﺕ ﺍﻟﻨﻌِﻴ ِﻢ ) (١٢ﹸﺛﱠﻠ ﹲﺔ ِﻣ ﻦ ﺍﹾﻟﹶﺄ ﻭِﻟ 
ﻚ ﺍﹾﻟ ﻤ ﹶﻘ ﺮﺑﻮ ﹶﻥ ) (١١ﻓِﻲ ﺟﻨﺎ ِ
ﻭﺍﻟﺴﺎِﺑﻘﹸﻮ ﹶﻥ ﺍﻟﺴﺎِﺑﻘﹸﻮ ﹶﻥ ) (١٠ﺃﹸﻭﹶﻟِﺌ 
ﺨﱠﻠﺪﻭ ﹶﻥ )(١٧
ﻑ ﻋﹶﻠﻴ ِﻬ ﻢ ِﻭﹾﻟ ﺪﺍ ﹲﻥ ﻣ 
ﲔ ) (١٦ﻳﻄﹸﻮ 
ﲔ ﻋﹶﻠﻴﻬﺎ ﻣﺘﻘﹶﺎِﺑِﻠ 
ﻭﹶﻗﻠِﻴ ﹲﻞ ِﻣ ﻦ ﺍﹾﻟ َﺂ ِﺧﺮِﻳ ﻦ ) (١٤ﻋﻠﹶﻰ ﺳﺮٍ ﺭ ﻣ ﻮﺿﻮﻧ ٍﺔ ) (١٥ﻣﺘ ِﻜِﺌ 
ﺼ ﺪﻋﻮ ﹶﻥ ﻋﻨﻬﺎ ﻭﻟﹶﺎ ﻳﻨ ِﺰﻓﹸﻮ ﹶﻥ ) (١٩ﻭﻓﹶﺎ ِﻛ ﻬ ٍﺔ ِﻣﻤﺎ ﻳﺘ 
ﲔ ) (١٨ﻟﹶﺎ ﻳ 
ﺱ ِﻣ ﻦ ﻣ ِﻌ ٍ
ﺏ ﻭﹶﺃﺑﺎﺭِﻳ ﻖ ﻭ ﹶﻛ ﹾﺄ ٍ
ِﺑﹶﺄ ﹾﻛﻮﺍ ٍ
ﺤ ِﻢ ﹶﻃﻴ ٍﺮ ِﻣﻤﺎ
ﺨﻴﺮﻭ ﹶﻥ ) (٢٠ﻭﹶﻟ 
ﺴ ﻤﻌﻮ ﹶﻥ ﻓِﻴﻬﺎ ﹶﻟ ﻐﻮﺍ ﻭﻟﹶﺎ
ﲔ ) (٢٢ﹶﻛﹶﺄ ﻣﺜﹶﺎ ِﻝ ﺍﻟﻠﱡ ﺆﻟﹸ ِﺆ ﺍﹾﻟ ﻤ ﹾﻜﻨﻮ ِﻥ ) (٢٣ﺟﺰﺍ ًﺀ ِﺑﻤﺎ ﻛﹶﺎﻧﻮﺍ ﻳ ﻌ ﻤﻠﹸﻮ ﹶﻥ ) (٢٤ﻟﹶﺎ ﻳ 
ﺸﺘﻬﻮ ﹶﻥ ) (٢١ﻭﺣﻮ ﺭ ِﻋ 
ﻳ 
ﺨﻀﻮ ٍﺩ ) (٢٨ﻭ ﹶﻃ ﹾﻠ ٍﺢ ﻣﻨﻀﻮ ٍﺩ
ﲔ ) (٢٧ﻓِﻲ ِﺳ ﺪ ٍﺭ ﻣ 
ﺏ ﺍﹾﻟﻴ ِﻤ ِ
ﺻﺤﺎ 
ﲔ ﻣﺎ ﹶﺃ 
ﺏ ﺍﹾﻟﻴ ِﻤ ِ
ﺻﺤﺎ 
ﺗ ﹾﺄﺛِﻴﻤﺎ )ِ (٢٥ﺇﻟﱠﺎ ﻗِﻴﻠﹰﺎ ﺳﻠﹶﺎﻣﺎ ﺳﻠﹶﺎﻣﺎ ) (٢٦ﻭﹶﺃ 
ﺵ ﻣ ﺮﻓﹸﻮ ﻋ ٍﺔ )ِ (٣٤ﺇﻧﺎ
ﺏ ) (٣١ﻭﻓﹶﺎ ِﻛ ﻬ ٍﺔ ﹶﻛِﺜ ﲑ ٍﺓ ) (٣٢ﻟﹶﺎ ﻣ ﹾﻘﻄﹸﻮ ﻋ ٍﺔ ﻭﻟﹶﺎ ﻣ ﻤﻨﻮ ﻋ ٍﺔ ) (٣٣ﻭﻓﹸﺮٍ 
ﺴﻜﹸﻮ ٍ
) (٢٩ﻭ ِﻇ ﱟﻞ ﻣ ﻤﺪﻭ ٍﺩ ) (٣٠ﻭﻣﺎ ٍﺀ ﻣ 
ﲔ ) (٣٩ﻭﺛﹸﻠﱠ ﹲﺔ ِﻣ ﻦ
ﲔ ) (٣٨ﹸﺛﱠﻠ ﹲﺔ ِﻣ ﻦ ﺍﹾﻟﹶﺄ ﻭِﻟ 
ﺏ ﺍﹾﻟﻴ ِﻤ ِ
ﺻﺤﺎ ِ
ﺠ ﻌ ﹾﻠﻨﺎ ﻫﻦ ﹶﺃﺑﻜﹶﺎﺭﺍ ) (٣٦ﻋ ﺮﺑﺎ ﹶﺃﺗﺮﺍﺑﺎ )ِ (٣٧ﻟﹶﺄ 
ﺸ ﹾﺄﻧﺎ ﻫ ﻦ ِﺇﻧﺸﺎ ًﺀ ) (٣٥ﹶﻓ 
ﹶﺃﻧ 
ﺏ ﻣ ﺮﻗﹸﻮ ﻡ ; Mutaffifin 83/18‐36:ﺍﹾﻟ َﺂ ِﺧﺮِﻳ ﻦ )(٤٠
ﲔ ) (١٨ﻭﻣﺎ ﹶﺃ ﺩﺭﺍ ﻙ ﻣﺎ ِﻋﱢﻠﻴﻮ ﹶﻥ )ِ (١٩ﻛﺘﺎ 
ﺏ ﺍﹾﻟﹶﺄﺑﺮﺍ ِﺭ ﹶﻟﻔِﻲ ِﻋﱢﻠﻴ 
ﹶﻛﻠﱠﺎ ِﺇﻥﱠ ِﻛﺘﺎ 
ﻀ ﺮ ﹶﺓ ﺍﻟﻨﻌِﻴ ِﻢ )(٢٤
ﻚ ﻳﻨ ﹸﻈﺮﻭ ﹶﻥ ) (٢٣ﺗ ﻌ ِﺮﻑ ﻓِﻲ ﻭﺟﻮ ِﻫ ِﻬ ﻢ ﻧ 
ﺸ ﻬﺪﻩ ﺍﹾﻟ ﻤ ﹶﻘ ﺮﺑﻮ ﹶﻥ )ِ (٢١ﺇﻥﱠ ﺍﹾﻟﹶﺄﺑﺮﺍ ﺭ ﹶﻟﻔِﻲ ﻧﻌِﻴ ٍﻢ ) (٢٢ﻋﻠﹶﻰ ﺍﹾﻟﹶﺄﺭﺍِﺋ ِ
) (٢٠ﻳ 
ﺲ ﺍﹾﻟﻤﺘﻨﺎِﻓﺴﻮ ﹶﻥ ) (٢٦ﻭ ِﻣﺰﺍ ﺟ ﻪ ِﻣ ﻦ ﺗ 
ﻚ ﹶﻓ ﹾﻠﻴﺘﻨﺎﹶﻓ ِ
ﻚ ﻭﻓِﻲ ﹶﺫِﻟ 
ﺴ 
ﺨﺘﻮ ٍﻡ )ِ (٢٥ﺧﺘﺎ ﻣ ﻪ ِﻣ 
ﺴ ﹶﻘ ﻮ ﹶﻥ ِﻣ ﻦ ﺭﺣِﻴ ٍﻖ ﻣ 
ﻳ 
ﺸ ﺮﺏ
ﺴﻨِﻴ ٍﻢ ) (٢٧ﻋﻴﻨﺎ ﻳ 
ﺤﻜﹸﻮ ﹶﻥ ) (٢٩ﻭِﺇﺫﹶﺍ ﻣﺮﻭﺍ ِﺑ ِﻬ ﻢ ﻳﺘﻐﺎ ﻣﺰﻭ ﹶﻥ ) (٣٠ﻭِﺇﺫﹶﺍ ﺍﻧ ﹶﻘﹶﻠﺒﻮﺍ ِﺇﻟﹶﻰ
ﻀ
ِﺑﻬﺎ ﺍﹾﻟ ﻤ ﹶﻘ ﺮﺑﻮ ﹶﻥ )ِ (٢٨ﺇﻥﱠ ﺍﱠﻟﺬِﻳ ﻦ ﹶﺃ ﺟ ﺮﻣﻮﺍ ﻛﹶﺎﻧﻮﺍ ِﻣ ﻦ ﺍﱠﻟﺬِﻳ ﻦ َﺁ ﻣﻨﻮﺍ ﻳ 
ﲔ ) (٣٣ﻓﹶﺎﹾﻟﻴ ﻮ ﻡ ﺍﱠﻟﺬِﻳ ﻦ َﺁ ﻣﻨﻮﺍ ِﻣ ﻦ
ﲔ ) (٣١ﻭِﺇﺫﹶﺍ ﺭﹶﺃ ﻭ ﻫ ﻢ ﻗﹶﺎﻟﹸﻮﺍ ِﺇﻥﱠ ﻫ ﺆﻟﹶﺎ ِﺀ ﹶﻟﻀﺎﻟﱡﻮ ﹶﻥ ) (٣٢ﻭﻣﺎ ﺃﹸ ﺭ ِﺳﻠﹸﻮﺍ ﻋﹶﻠﻴ ِﻬ ﻢ ﺣﺎِﻓ ِﻈ 
ﹶﺃ ﻫِﻠ ِﻬﻢ ﺍﻧ ﹶﻘﹶﻠﺒﻮﺍ ﹶﻓ ِﻜ ِﻬ 
ﻀ
.ﺍﹾﻟ ﹸﻜﻔﱠﺎ ِﺭ ﻳ 
ﺏ ﺍﹾﻟ ﹸﻜﻔﱠﺎ ﺭ ﻣﺎ ﻛﹶﺎﻧﻮﺍ ﻳ ﹾﻔ ﻌﻠﹸﻮ ﹶﻥ )(٣٦
ﻚ ﻳﻨ ﹸﻈﺮﻭ ﹶﻥ ) (٣٥ﻫ ﹾﻞ ﺛﹸ ﻮ 
ﺤﻜﹸﻮ ﹶﻥ ) (٣٤ﻋﻠﹶﻰ ﺍﹾﻟﹶﺄﺭﺍِﺋ ِ
)78/21‐22: (٢٢

krş. Dihlevi, el‐Fevzu’l‐Kebir, Trc. M. Sofuoğlu, s.91; Zerkani, Menahil, 2, 361‐362).
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tarih, mev’iza, cedel, tasvir, vaad ve vaid gibi çeşitli mevzuların hepsine bir ruh
kılmış ve o cüzleri bir kompozisyon içinde kaynaştırmıştır. Bundan ötürü
Kur’ân, naklettiği kıssaya okuyucusunun dalıp gitmesini önlemek için, irşad
unsurlarından bir kaçını kıssa içine yerleştirir. Külli mânâyı hatırlatma, ko‐
nulara göre sıralanmamış, yani kalıplaşmamış kelamda daha etkili olur.180
Kur’ân’ın, son derece fazla sayıdaki konuları bir araya toplamasına rağmen
tutarsızlıktan, irtibatsızlıktan kurtulması, bu külli mânânın ona ruh olma‐
sındandır. Vücudu meydana getiren ve ilk bakışta dağınık duran bir çok
uzuv, nasıl organik bütünlüğe mani değilse, bilakis ayrı ayrı yerlerde olma‐
ları canlı organizmanın devamının şartı ise, Kur’ân’daki çeşitli mevzuların
arasına, siyakla uyum sağlayacak şekilde, merkezi mânânın serpiştirilmesi
de ruhun, bedenin her tarafına sirayet etmesi kabilindendir.
Kur’ân‐ı Kerim’in konularının içiçe girmesi şu faydaları da sağlar:
1‐ Bu tertip şekli, tekrarların da katkısıyla, Kur’ân’ı okuyan veya dinle‐
yenlerin aynı anda birden fazla konuyu göz önünde bulundurmalarını sağ‐
lar.
2‐ Bir defalık okumayla birden çok irşad ve uyarıya vakıf olurlar.
3‐ Ayrıca Kur’ân bu örgüsüyle, çeşitlilik arz eden kendi hayatları ara‐
sında paralellik sezme gibi yönlerden daha etkileyici ve eğitici olur181. Bu
durum, onun muhtevasını kesin konu başlıkları altında, eksiksiz bir şekilde
vermeyi, tabiatıyla güçleştirmektedir.
Ayrıca Kur’ân, insana yönelik olduğundan, insanın anlayışına uyum
sağlar. İnsanın hayatında analytique değil, synthetique bütünlük vardır. Biz‐
den her birimiz insan olarak kendimize hakim ve bütünlüğümüzü korurken,
bazan parça parça meselelerle ilgileniriz. Böylece objeler yönünden bir dağı‐
nıklık görülür. Fakat mühim olan, objelerin değil, sujenin, öznenin durumu‐
dur182. Ayrı şartlarda, ayrı zamanlarda ve farklı konularda ani ve def’i, âdeta
ilka olunan tarzda, açıkça başka bir âlemin nişanlarını taşıyan, baş tarafla‐
rında bazan şifreler bulunan pek önemli muhabere kayıtları olan vahiyler
180
181
182

Dihlevi, el‐Fevzu’l‐Kebir, Trc. s. 98.
Mustafa Çağırıcı, “Kur ‘an” (Mutevası), DİA, xxvı, 390.
Suat Yıldırım, Kur’ân‐ı Kerim ve Kur’ân İlimlerine Giriş, s.150.
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mecmuası Kur’ân, ayrı ayrı halkalardan ibaret olduğu halde, bir tek sebike
(altın kalıbı) gibidir. Oysa yazarlar, devam eden sözde bir fikirden öbürüne
geçerken sık sık zorlanıp noksanlıklarını haza, ela, inne (“işte”, “böylece”,
“şu halde”, “demek ki”, “nitekim”) gibi bağlaçları kullanarak tamamlamaya
veya kitaplarını alt başlık veya paragraflara ayırmaya mecbur kalmışlardır.
Mezkûr özellikler, Kur’ân‐ı Kerim’in üslubunun başlıca hususiyetleri‐
dir. Ama bu mûcizevî üslubun ötesinde i’cazın asıl sebebi, tek cümle ile,
onun Allah’ın kelamı olmasıdır. Yoksa mûcizelik, sadece ele aldığı mevzu‐
lardan veya onları anlatım şeklinden ileri gelmez.183
O’nun bu hususiyetini kavramış bir Batılı bilim adamı, Fransızca Kur’ân
mealine yazdığı önsözde şöyle demiştir: “Kur’ân mûcize olarak zuhur etti.
Mütercimin o mûcizeyi yeniden yapabilmesi hiç mümkün olabilir mi? Olsa
olsa o, bu metne duyduğu saygı sayesinde, onun bir aksini (tecellisini) akta‐
rabilir”184 Bu özellikleri sebebiyledir ki Kur’ân on dört asırdan beri dünyanın
en çok okunan kitabı olmasına rağmen, hiç eskimedi. Oysa en beliğ ediplerin
bile eserleri fazla tekrara dayanamaz, bir süre sonra parlaklıklarını kaybe‐
derler.
Hülasa, Kur’ân, insanları ıslah etmek için, Allah’ın gönderdiği düstur‐
dur185. Dünyanın şeklini, tarihin akışını değiştirmiştir186. Maksadı, üslubu ve
mânâsı ile olduğu gibi, muhtevasının sınırsız zenginliği ile de mu’cizdir.
Kur’ân; dini, tarihi, sosyolojik, psikolojik, kültürel, ahlâkî, felsefî çok konula‐
ra değinir. Fakat diğer kitaplardan farklı olarak, ele alacağı konuları, liste
halinde vermez ve konu esasına göre bölümlere ayırmaz Kur’ân, bazı oku‐
yucuların tahmin ettiği tarzda bir din kitabı da değildir. Okuyucu, peşin
hükümden ve beklentiden uzak olarak, İlâhî kitap karşısında olduğunu bil‐
meli, zihnini kalıplaşmış kavramlardan kurtarıp, Kur’ân’ın, diğer bütün
kitaplardan farklı, eşsiz bir hitap olduğunu düşünüp onu anlamaya yönel‐

183
184

185
186

F. Schuon, İslâmı Anlamak, Trc. M. Kanık, İstanbul, İz Yay. 1988, s.56.
Jean Grosjean, D. Masson’un Le Coran adlı tercümesine yazdığı önsöz, s. IX, Paris,
Gallimard yay., 1967.
O. Keskioğlu, Kur’ân‐ı Kerim Bilgileri, Ankara, 1987, s. 249.
Filip di Trazi, el‐Kur’ân, Mec. Mecmai’l‐ilmi’l‐arabi (ROAD), 19 (1944), s. 417.
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melidir187. Kur’ân okuyan, şu üç unsuru, yani onun mahiyetini, merkezi
fikrini ve gayesini, bir an bile gözden uzak tutmaksızın ondan istifadeye
çalışmalıdır.
Kur’ân’ın esas konusu, insan ve onun kaderidir. İnsanlığa hidayet reh‐
beri olması itibariyle de, başta uluhiyyeti tanıtmaktan sonra, insanla ilgili
hemen her şeyden bahseder. Muhatap, mezkûr üç esası hatırında tutarsa,
konuların sıralanmasında bir tuhaflık bulmaz. Nitekim gökyüzündeki yıl‐
dızlar ilk bakışta rasgele serpilmiş zannedilse de, o milyonlarca yıldızdan
her birinin tam yerli yerinde olduğu, astronomi bilginlerince pekiyi bilin‐
mektedir.188
Kur’ân, muhtevasının zenginliği yönünden mukaddes bir haritadır. Sa‐
yılamayacak kadar çok konuyu sarahat veya işaretleriyle ihtiva eder.
“Vahyedilmiş cümle, bir sinyaller dizisidir. Okuyucu, sözcüklerin manevî
geometrisine daldıkça, onları anlayıp kavradıkça, o simgelerden kıvılcımlar
fışkırır. Sözcükler, bitmez tükenmez bir öğreti için işaret noktalarıdır. Üstü
kapalı anlam, her şeydir. Harfi harfine anlamın kapalılıkları, muhtevanın
zenginliğine işarettir”189. Aynı zamanda Kur’ân, lüzum görülen meselelerde
ihtiyaç nisbetinde açıklamalarda bulunmuştur. Lüzumlu olmayan yerlerde
veya zihinlerin hazırlıklı olmadığı konularda veyahut zamanın kabiliyeti
olmayan noktalarda, bir fezleke ile özet bilgi vermiştir . Yani esasları vazet‐
miş, fakat o esaslardan alınacak hükümleri veya esaslara bina edilecek
füruatı akıllara havale etmiştir. Gerçekten, şunu unutmamalıdır ki Kur’ân’da
ayrıntılara nadiren girilip, ekseriya temel prensipler vurgulanır. Zira, onları
açıklayacak ve uygulamalarıyla örnek olacak bir Peygamber ile birlikte ola‐
rak gönderilmiştir. Dolayısıyla, Hz. Peygamber (aleyhi’s‐selam)’ın Sünneti
ile beraber ele alınmak sûretiyle, Kur’ân eksiksiz bir hayat düsturu olur.
Böyle bir şeriatın ihtiva ettiği ilimlerin üçte biri bile, ilimlerin çok ilerlediği
bu modern dönemde, en medeni yerlerde, en zeki bir insanda bile bulu‐
namaz. Dolayısıyla, vicdanında insaf bulunan kimse, bu şeriatın hakikatinin

187
188
189

Mevdudi, Tefhimu’l‐Kur’ân, 1, 16
S. Nursi, Sözler, Istanbul, Sinan Mat., 1958, s.144.
M. Hamidullah, s. 76.
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bütün zamanlarda, hele hele eski zamanda, beşer takatinin üstünde bir ha‐
kikat olduğunu tasdik etmekten başka çare bulamaz190.
Kur’ân’ın muhtevasına dair bu makalemizde zikr ettiklerimiz, elbette
hasr ifade etmekten uzak olup misâl kabilindendir. Kur’ân’ın muzzam
camiiyyetinin, muhtevasının fevkalade zenginliğinin bariz bir göstergesi;
tefsir, usûl‐i tefsir, fıkıh, usûl‐i fıkıh, kelam ve akaid, hadis, usûl‐i hadis, sarf,
nahiv, lügat, beyan, bedi, meani, lügat, ahlâk, tasavvuf, tarih, feraiz gibi
İslâmî ilimlerden her birinin başlıca kaynağı olmasıdır. Bunun yanı sıra on‐
da astronomi, coğrafya, zooloji, botanik, fizik, kimya, jeoloji, tıp, sosyoloji,
psikoloji, ekonomi gibi çeşitli bilim dallarının alanlarına giren işaretler de
ihtiva ittiği bilinmektedir. Müslümanlar, Kur’ân’da sayılamayacak kadar
konulara işaretler bulduklarını kabul etmişlerdir.
Kur’ân’la konuşan kadın, bu telakkiyi müşahhaslaştıran bir örnektir.
Abdullah İbn Mübarek kafilesini kaybetmiş bir kadına rastlar. O’nun hak‐
kında bilgi almak için sorular sorar. Kadın her seferinde, kendi ifadesiyle
cevap vermek yerine, cevabına uygun bir âyet okuyarak maksadını anlatır.
Nihayet kadını kafilesine ulaştırır. Üç oğluna kavuştuklarında, İbn Mübarek
hayretini uyandıran bu özelliğini onlara sorunca, “Annemiz kırk yıldan beri,
meramını sadece Kur’ân’la anlatır” derler. İbn Mübarek, bu hadiseyi,
Kur’ân’ın her şeyi kapsadığına örnek vermek üzere anlatırdı.
Bu itibarla, Kur’ân’ın muhtevasının zenginliği karşısında Müslümanla‐
rın bu bereketli kaynaktan azami derecede istifade etmeye çalışmaları gere‐
kir. Bu kaynaktan beslenme onların ilmî seviyelerini de gözle görülür
nisbette yükselteceği gibi, Rab’lerinden gelen bu en mukaddes mektubu
okuma görevini layıkıyla yerine getirme ve onun hadsiz hudutsuz sevabını
kazanma imkânı da verecektir. Meselâ,
Kur’ân’da namaz için Ezan var mı, nerede?191 Teyemmüm hangi sûre‐
de? Vuduʹ (abdest) hangi âyette?

190

S. Nursi, İşaratu’l‐İ’caz, Trc. Abdülmecid Nursi, Ankara, 1978, s.126.

191

Maide 5/58 ﻥ
ﻌ ِﻘﻠﹸﻮ ﹶ ﻳ ﻡ ﻟﹶﺎ ﻮ ﹶﻗ

ﻢ ﻧﻬﻚ ِﺑﹶﺄ
 ﺎ ﹶﺫِﻟﻭﹶﻟ ِﻌﺒ ﺍﺰﻭ ﻫ ﺎﺨﺬﹸﻭﻫ
 ﺗﺼﻠﹶﺎ ِﺓ ﺍ
 ﻢ ِﺇﻟﹶﻰ ﺍﻟ ﺘﻳﺩ ﺎﻭِﺇﺫﹶﺍ ﻧ .
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Şeytanın kıyamet hutbesi.192
Firavun’un bedenini saklama.193
Azap geldikten sonra iman eden tek kavim Yûnus’un kavmi.194
Rabbinin yoluna hikmet ve güzel öğütle davet et, gerektiğinde en güzel
?tartışma tarzını uygula195 şeklinde dine hizmeti özetleyen âyet nerede
‐Kurbanın kanları ve etleri Allah’a ulaşmaz, sizden ulaşacak olan takva
dır.196
Hz. İbrahim’in haccı ilân etmesi.197
‐Evliliğin esası: Eşlerin birbirine huzur vermeleri, sevgi ve şefkat duyma
ları.198
Hz. Peygamber risâletten önce yazma bilmiyordu.199
Hz. Peygamber’in “üsve‐i hasene” olması.200
Göklerin yerin yüklemekten kaçındığı emaneti insanın yüklenmesi.201

ﺤ ﻖ ﻭ ﻭ ﻋ ﺪﺗﻜﹸ ﻢ ﹶﻓﹶﺄ ﺧﹶﻠ ﹾﻔﺘ ﹸﻜ ﻢ ﻭﻣﺎ ﻛﹶﺎ ﹶﻥ ِﻟ ﻲ ﻋﹶﻠﻴ ﹸﻜ ﻢ ِﻣ ﻦ
ﻀ ﻲ ﺍﹾﻟﹶﺄ ﻣ ﺮ ِﺇﻥﱠ ﺍﻟﻠﱠ ﻪ ﻭ ﻋ ﺪﻛﹸ ﻢ ﻭ ﻋ ﺪ ﺍﹾﻟ 
ﺸﻴﻄﹶﺎ ﹸﻥ ﹶﻟﻤﺎ ﻗﹸ ِ
ﻭﻗﹶﺎ ﹶﻝ ﺍﻟ 
ﺼ ِﺮ ِﺧ ﻲ ِﺇﻧﻲ ﹶﻛ ﹶﻔ ﺮﺕِ ﺑﻤﺎ
ﺼ ِﺮ ِﺧﻜﹸ ﻢ ﻭﻣﺎ ﹶﺃﻧﺘ ﻢ ِﺑﻤ 
ﺴﻜﹸ ﻢ ﻣﺎ ﹶﺃﻧﺎ ِﺑﻤ 
ﺠﺒﺘ ﻢ ﻟِﻲ ﹶﻓﻠﹶﺎ ﺗﻠﹸﻮﻣﻮﻧِﻲ ﻭﻟﹸﻮﻣﻮﺍ ﹶﺃﻧﻔﹸ 
ﺳ ﹾﻠﻄﹶﺎ ٍﻥ ِﺇﻟﱠﺎ ﹶﺃ ﹾﻥ ﺩ ﻋ ﻮﺗﻜﹸ ﻢ ﻓﹶﺎ ﺳﺘ 
ﺏ ﹶﺃﻟِﻴ ﻢ
ﲔ ﹶﻟ ﻬ ﻢ ﻋﺬﹶﺍ 
.ﹶﺃ ﺷ ﺮ ﹾﻛﺘﻤﻮ ِﻥ ِﻣ ﻦ ﹶﻗﺒﻞﹸ ِﺇﻥﱠ ﺍﻟﻈﱠﺎِﻟ ِﻤ 
ﻥ Yunus 10/92
ﺱ ﻋ ﻦ َﺁﻳﺎِﺗﻨﺎ ﹶﻟﻐﺎِﻓﻠﹸﻮ ﹶ
ﻚ َﺁﻳ ﹰﺔ ﻭِﺇﻥﱠ ﹶﻛِﺜﲑﺍ ِﻣ ﻦ ﺍﻟﻨﺎ ِ
ﻚ ِﻟﺘﻜﹸﻮ ﹶﻥ ِﻟ ﻤ ﻦ ﺧ ﹾﻠ ﹶﻔ 
ﻚ ِﺑﺒ ﺪِﻧ 
.ﻓﹶﺎﹾﻟﻴ ﻮ ﻡ ﻧﻨﺠﻴ 
ﺤﻴﺎ ِﺓ ﺍﻟ ﺪﻧﻴﺎ Yunus 10/98
ﻱ ﻓِﻲ ﺍﹾﻟ 
ﺨ ﺰ ِ
ﺏ ﺍﹾﻟ ِ
ﺸ ﹾﻔﻨﺎ ﻋﻨ ﻬ ﻢ ﻋﺬﹶﺍ 
ﺲ ﹶﻟﻤﺎ َﺁ ﻣﻨﻮﺍ ﹶﻛ 
ﺖ ﹶﻓﻨ ﹶﻔ ﻌﻬﺎ ِﺇﳝﺎﻧﻬﺎ ِﺇﻟﱠﺎ ﹶﻗ ﻮ ﻡ ﻳﻮﻧ 
ﺖ ﹶﻗ ﺮﻳ ﹲﺔ َﺁ ﻣﻨ 
ﹶﻓﹶﻠ ﻮﻟﹶﺎ ﻛﹶﺎﻧ 
ﲔ
 .ﻭ ﻣﺘ ﻌﻨﺎ ﻫ ﻢ ِﺇﻟﹶﻰ ِﺣ ٍ
ﻦ Nahl 16/125
ﺿﻞﱠ ﻋ 
ﻚ ﻫ ﻮ ﹶﺃ ﻋﹶﻠﻢِ ﺑ ﻤ ﻦ 
ﺴﻦِ ﺇﻥﱠ ﺭﺑ 
ﺴﻨ ِﺔ ﻭﺟﺎ ِﺩﹾﻟ ﻬ ﻢ ﺑِﺎﱠﻟﺘِﻲ ِﻫ ﻲ ﹶﺃ ﺣ 
ﺤ
ﺤ ﹾﻜ ﻤ ِﺔ ﻭﺍﹾﻟ ﻤ ﻮ ِﻋ ﹶﻈ ِﺔ ﺍﹾﻟ 
ﻚ ﺑِﺎﹾﻟ ِ
ﻉ ِﺇﻟﹶﻰ ﺳﺒِﻴ ِﻞ ﺭﺑ 
ﺍ ﺩ 
 .ﺳﺒِﻴِﻠ ِﻪ ﻭﻫ ﻮ ﹶﺃ ﻋﹶﻠﻢ ﺑِﺎﹾﻟ ﻤ ﻬﺘﺪِﻳ ﻦ
ﻛ ﻢ Hac 22/37
ﺨ ﺮﻫﺎ ﹶﻟ ﹸﻜ ﻢ ِﻟﺘ ﹶﻜﺒﺮﻭﺍ ﺍﻟﻠﱠ ﻪ ﻋﻠﹶﻰ ﻣﺎ ﻫﺪﺍ ﹸ
ﻚ ﺳ 
ﹶﻟ ﻦ ﻳﻨﺎ ﹶﻝ ﺍﻟﻠﱠ ﻪ ﹸﻟﺤﻮ ﻣﻬﺎ ﻭﻟﹶﺎ ِﺩﻣﺎ ﺅﻫﺎ ﻭﹶﻟ ِﻜ ﻦ ﻳﻨﺎﹸﻟ ﻪ ﺍﻟﺘ ﹾﻘﻮﻯ ِﻣﻨ ﹸﻜ ﻢ ﹶﻛ ﹶﺬِﻟ 
ﲔ
ﺴِﻨ 
ﺤِ
ﺸ ِﺮ ﺍﹾﻟﻤ 
 .ﻭﺑ 
ﻖ Hac 22/27
ﲔ ِﻣ ﻦ ﹸﻛﻞﱢ ﹶﻓ ﺞ ﻋﻤِﻴ ٍ
ﺤ ﺞ ﻳ ﹾﺄﺗﻮ ﻙ ِﺭﺟﺎﻟﹰﺎ ﻭ ﻋﻠﹶﻰ ﹸﻛﻞﱢ ﺿﺎ ِﻣ ٍﺮ ﻳ ﹾﺄِﺗ 
ﺱ ﺑِﺎﹾﻟ 
 .ﻭﹶﺃ ﱢﺫ ﹾﻥ ﻓِﻲ ﺍﻟﻨﺎ ِ
ﺕ Rum 30/21
ﻚ ﹶﻟ َﺂﻳﺎ ٍ
ﺴﻜﹸﻨﻮﺍ ِﺇﹶﻟﻴﻬﺎ ﻭ ﺟ ﻌ ﹶﻞ ﺑﻴﻨ ﹸﻜ ﻢ ﻣ ﻮ ﺩ ﹰﺓ ﻭ ﺭ ﺣ ﻤ ﹰﺔ ِﺇﻥﱠ ﻓِﻲ ﹶﺫِﻟ 
ﺴﻜﹸ ﻢ ﹶﺃ ﺯﻭﺍﺟﺎ ِﻟﺘ 
ﻭ ِﻣ ﻦ َﺁﻳﺎِﺗ ِﻪ ﹶﺃ ﹾﻥ ﺧﹶﻠ ﻖ ﹶﻟ ﹸﻜ ﻢ ِﻣ ﻦ ﹶﺃﻧﻔﹸ ِ
ِ.ﻟ ﹶﻘ ﻮ ٍﻡ ﻳﺘ ﹶﻔ ﱠﻜﺮﻭ ﹶﻥ
ﻥ Ankebut 29/48
ﺏ ﺍﹾﻟ ﻤﺒ ِﻄﻠﹸﻮ ﹶ
ﻚ ِﺇﺫﹰﺍ ﻟﹶﺎ ﺭﺗﺎ 
ﺨﻄﱡ ﻪ ِﺑﻴﻤِﻴِﻨ 
ﺏ ﻭﻟﹶﺎ ﺗ 
ﺖ ﺗﺘﻠﹸﻮ ِﻣ ﻦ ﹶﻗﺒِﻠ ِﻪ ِﻣ ﻦ ِﻛﺘﺎ ٍ
 .ﻭﻣﺎ ﻛﹸﻨ 
ﻛِﺜﲑﺍ Ahzab 33/21
ﺴﻨ ﹲﺔ ِﻟ ﻤ ﻦ ﻛﹶﺎ ﹶﻥ ﻳ ﺮﺟﻮ ﺍﻟﻠﱠ ﻪ ﻭﺍﹾﻟﻴ ﻮ ﻡ ﺍﹾﻟ َﺂ ِﺧ ﺮ ﻭ ﹶﺫ ﹶﻛ ﺮ ﺍﻟﻠﱠ ﻪ ﹶ
.ﹶﻟ ﹶﻘ ﺪ ﻛﹶﺎ ﹶﻥ ﹶﻟ ﹸﻜ ﻢ ﻓِﻲ ﺭﺳﻮ ِﻝ ﺍﻟﻠﱠ ِﻪ ﹸﺃ ﺳ ﻮ ﹲﺓ ﺣ 
İbrahim 14/22
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Allah’a gereken tazimi ancak âlimlerin göstereceği.202
Kâfirlerin, Kur’ân dinletmemek için çeşitl oyunlara başvurmaları.203
Allah’ın vahyinin geliş şekilleri.204
İsimleri bildirilenler dışında da birçok peygamber gönderildiği.205
Evet, bunlar gibi binlerce konu bilgi yarışmaları gibi tekniklerle Müs‐
lümanların toplum ve eğitim hayatlarına girmesi halinde Kur’ân bilgisi bü‐
yük gelişme kaydedecektir. Çünkü insanlar merak edecek, merak saikiyle
öğrenme peşine düşecek, yeni şeyler öğrendikçe bu, onlar için teşvik edici
olacaktır. Ben şahsen Kur’ân’ın muhteva bilgisini ölçen bin kadar soru hazır‐
ladım. Bunları çok daha fazla artırma elbette mümkündür.
Kaynaklar
Ahmed İbn Hanbel, ‐el‐Musned, Mısır, 1313.
Dârimî, Ebû Muhammed, ‐es‐Sunen, Kahire, 1386/1966.
Dihlevî, Şah Veliyyullah, ‐el‐Fevzu’l‐Kebir fi Usûli’t‐tefsir, trc. Selman en‐Nedvî, Kahi‐
re, 1407/1986.
Draz, Muhammed.‐en‐Nebeu’l‐azim, Kahire, 1389/1969.
Ebû Zehra, Muhammed.‐el‐Mu’cizetu’l‐Kübra:el‐Kur’ân, Kahire, Daru’l‐fikri’l‐Arabî,
1970.
el‐Bûtî, M. Said Ramadan.‐Min Revai’i’l‐Kur’ân, Dimaşk, 1390/1970.
Filib di Tarrazî, el‐Kur’ân, Mec. Mecmai’l‐ilmi el‐Arabî (ROAD), 19 (1944).
Hamidullah, Muhammed, ‐Kur’ân‐ı Kerim Tarihi, Trc. Salih Tuğ, İstanbul, IFAV, 1993.
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Ahzab 33/72

ﻪ ﺎ ﹸﻥ ِﺇﻧﻧﺴﺎ ﺍﹾﻟِﺈﻤﹶﻠﻬ ﺣ ﻭ ﺎﻨﻬﻦ ِﻣ ﺷ ﹶﻔ ﹾﻘ ﻭﹶﺃ ﺎﻨﻬﺤ ِﻤ ﹾﻠ
 ﻳ ﻦ ﹶﺃ ﹾﻥ ﻴﺑﺎ ِﻝ ﹶﻓﹶﺄﺠﺒ
ِ ﺍﹾﻟﺽ ﻭ
ِ ﺭ ﺍﹾﻟﹶﺄﺕ ﻭ
ِ ﺍﺎﻭﺴﻤ
 ﻋﻠﹶﻰ ﺍﻟ ﻧ ﹶﺔﺎﺎ ﺍﹾﻟﹶﺄﻣﺿﻨ
 ﺮ ﻋ ﺎِﺇﻧ

ﻮﻟﹰﺎﺟﻬ ﺎﻛﹶﺎ ﹶﻥ ﹶﻇﻠﹸﻮﻣ.
Fatır 35/28 ﺭ ﺰ ﹶﻏﻔﹸﻮ ﻋﺰِﻳ ﻪ ﺎ ُﺀ ِﺇﻥﱠ ﺍﻟﻠﱠﻌﹶﻠﻤ ﺎ ِﺩ ِﻩ ﺍﹾﻟﻦ ِﻋﺒ
 ﻪ ِﻣ ﻰ ﺍﻟﻠﱠﺨﺸ
 ﻳ ﺎﻧﻤﻚ ِﺇ
 ﻪ ﹶﻛ ﹶﺬِﻟ ﻧﺍﻒ ﹶﺃﹾﻟﻮ
 ﺘِﻠﺨ
 ﺎ ِﻡ ﻣﻧﻌﺍﹾﻟﹶﺄﺏ ﻭ
 ﺍﺪﻭ ﺍﻟﺱ ﻭ
ِ ﺎﻦ ﺍﻟﻨ ﻭ ِﻣ .
Fussilet 41/26 ﻥ
ﻮ ﹶﻐِﻠﺒ ﺗ ﻢ ﻌﻠﱠﻜﹸ ﺍ ﻓِﻴ ِﻪ ﹶﻟﻐﻮ ﺍﹾﻟﺮ َﺁ ِﻥ ﻭ ﻬﺬﹶﺍ ﺍﹾﻟ ﹸﻘ ﻮﺍ ِﻟﻤﻌ ﺴ
 ﺗ ﻭﺍ ﻟﹶﺎﻦ ﹶﻛ ﹶﻔﺮ ﻭﻗﹶﺎ ﹶﻝ ﺍﱠﻟﺬِﻳ .
Şura 42/51 ﻋِﻠﻲ ﻪ ﺎ ُﺀ ِﺇﻧﻳﺸ ﺎﻲ ِﺑِﺈ ﹾﺫِﻧ ِﻪ ﻣ
 ﻮ ِﺣﻮﻟﹰﺎ ﹶﻓﻴﺭﺳ ﺮ ِﺳ ﹶﻞ ﻭ ﻳ ﺏ ﹶﺃ
ٍ ﺎﺍ ِﺀ ِﺣﺠﻭﺭ ﻦ ﻭ ِﻣ ﺎ ﹶﺃﺣﻴ ﻭ ﻪ ِﺇﻟﱠﺎ  ﺍﻟﱠﻠﻤﻪ  ﹶﻜﱢﻠﺸ ٍﺮ ﹶﺃ ﹾﻥ ﻳ
 ﺒﺎ ﻛﹶﺎ ﹶﻥ ِﻟﻭﻣ
ﻢ ﺣﻜِﻴ .
Mü’min 40/78 ﻥ
ﻮ ٍﻝ ﹶﺃ ﹾﺮﺳ ﺎ ﻛﹶﺎ ﹶﻥ ِﻟﻭﻣ ﻚ
 ﻴﻋﹶﻠ ﺺ
 ﺼ
 ﻧ ﹾﻘ ﻢ ﻦ ﹶﻟ ﻣ ﻢ ﻬ ﻨﻭ ِﻣ ﻚ
 ﻴﻋﹶﻠ ﺎﺼﻨ
 ﺼ
 ﻦ ﹶﻗ ﻣ ﻢ ﻬ ﻨﻚ ِﻣ
 ﺒِﻠﻦ ﹶﻗ ﺳﻠﹰﺎ ِﻣ ﺭ ﺎﺳ ﹾﻠﻨ ﺭ ﺪ ﹶﺃ ﻭﹶﻟ ﹶﻘ
ﺒ ِﻄﻠﹸﻮ ﹶﻥﻤ ﻚ ﺍﹾﻟ
 ﺎِﻟﻫﻨ ﺮ ﺴ
ِ ﺧ ﻭ ﻖ ﺤ
 ﻲ ﺑِﺎﹾﻟ ﻀ
ِ  ﺍﻟﻠﱠ ِﻪ ﻗﹸﻣﺮ ﺎ َﺀ ﹶﺃﻳ ٍﺔ ِﺇﻟﱠﺎ ِﺑِﺈ ﹾﺫ ِﻥ ﺍﻟﻠﱠ ِﻪ ﹶﻓِﺈﺫﹶﺍ ﺟﻲ ِﺑ َﺂ ﻳ ﹾﺄِﺗ.
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ﺍﻟﻮﺣﻲ ﻭﺍﻹﻋﺠﺎﺯ ﺍﻟﻘﺼﺼﻲ ﰲ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﺍﻟﻜﺮﱘ
ﺳﻌﻴﺪ ﻋﻄﻴﺔ ﻋﻠﻲ ﻣﻄﺎﻭﻉ

♦

ﺍﳌﻘﺪﻣﺔ
ﻣﻦ ﺍﻟﺴﻤﺎﺕ ﺍﻟﻄﻴﺒﺔ ﺍﻟﱵ ﲢﻤﺪ ﻟﻺﺳﻼﻡ ﻭﺍﳌﺴﻠﻤﲔ ﺃﻧﻪ ﻗﺪ ﺃﻋﻄﻰ ﻟﻠﻌﻘﻞ ﺣﺮﻳﺘﻪ،
ﻭﺃﻣﺪﻩ ﺑﻮﺳﺎﺋﻞ ﻋﺪﻳﺪﺓ ﺗﻌﻴﻨﻪ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﳝﻴﺰ ﺍﳋﺒﻴﺚ ﻣﻦ ﺍﻟﻄﻴﺐ ،ﻭﻣﻨﺤﻪ ﺩﺍﺋﻤﺎ ﺃﺩﻭﺍﺕ
ﺍﻟﺘﻔﻮﻕ ﻭﺍﻟﻨﺒﻮﻍ ،ﻭﺻﺪﻕ ﺍﳊﻖ ﺗﺒﺎﺭﻙ ﻭﺗﻌﺎﱃ ﺣﲔ ﻗﺎﻝ ﰲ ﻛﺘﺎﺑﻪ ﺍﻟﻜﺮﱘ “ :ﻋﻠﱠ ﻢ
ﺍﹾﻟﺈِﻧﺴﺎ ﹶﻥ ﻣﺎ ﹶﻟ ﻢ ﻳ ﻌﹶﻠ ﻢ ﴿) ”﴾٥ﺳﻮﺭﺓ ﺍﻟﻌﻠﻖ.(٥ /
ﺃﻫﺪﺍﻑ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ:
ﻟﻘﺪ ﻛﺎﻧﺖ ﺍﻟﻘﺼﺔ ﺍﻟﻘﺮﺁﻧﻴﺔ ﲟﻀﺎﻣﻴﻨﻬﺎ ،ﻭﺗﻨﻮﻉ ﻭﺳﺎﺋﻠﻬﺎ ،ﻭﺇﻋﺠﺎﺯ ﺃﺳﻠﻮﺎ،
ﻭﻋﻔﻴﻒ ﺃﻟﻔﺎﻇﻬﺎ ﻭﺍﺣﺪﺓ ﻣﻦ ﺗﻠﻚ ﺍﻷﺩﻭﺍﺕ ﺍﻟﱵ ﻫﻴﺄﻫﺎ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﺍﻟﻜﺮﱘ ﻷﺻﺤﺎﺏ
ﺍﻟﻌﻘﻮﻝ ﺍﻟﻮﺍﻋﻴﺔ ،ﻟﻴﺘﻌﺮﻓﻮﺍ ﻣﻦ ﺧﻼﳍﺎ ﻋﻠﻰ ﺳﻨﻦ ﺍﻷﻭﻟﲔ ،ﻭﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﺳﺒﻘﺘﻬﻢ ﺑﻪ ﺍﻷﺩﻳﺎﻥ

♦

ﺍﻷﺳﺘﺎﺫ ﺍﻟﺪﻛﺘﻮﺭ ،ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺍﻷﺯﻫﺮ ﻭﻭﻛﻴﻞ ﻛﻠﻴﺔ ﺍﻟﻠﻐﺎﺕ ﻭﺍﻟﺘﺮﲨﺔ ﺃﺳﺘﺎﺫ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﺍﻟﻴﻬﻮﺩﻳﺔ
ﻭﻣﻘﺎﺭﻧﺔ ﺍﻷﺩﻳﺎﻥ
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ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻟﻺﺳﻼﻡ ،ﻭﻳﻜﺘﺸﻔﻮﻥ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻘﻬﺎ ﻣﺪﻯ ﲢﺮﻳﻒ ﺍﶈﺮﻓﲔ ﳌﻘﺪﺳﺎﻢ ﻭﺗﺰﻳﻴﻨﻬﻢ
ﳍﺎ.
ﺇﻥ ﺍﻟﺘﺸﺎﺑﻪ ﰲ ﺍﻟﻘﺼﺺ ﺍﻟﻘﺮﺁﱐ ﻭﻗﺼﺺ ﺍﻟﺘﻮﺭﺍﺓ ﻳﺆﻛﺪ ﻋﻠﻰ ﻭﺣﺪﺓ ﺍﳌﺼﺪﺭ ﺍﻹﳍﻲ
ﻭﻟﻴﺲ ﺍﻟﺘﺄﺛﲑ ﻭﺍﻟﺘﺄﺛﺮ ﻭﺍﻻﺧﺘﻼﻑ ﻳﻌﲏ ﺑﻌﺪ ﺃﺣﺪ ﺍﳌﺼﺎﺩﺭ ﻋﻦ ﺍﻟﻨﺺ ﺍﻷﺻﻠﻲ ،ﻭﺍﳌﺆﻛﺪ
ﺃﻧﻪ ﺍﻷﻗﺪﻡ ﻷﻥ ﺍﻷﺣﺪﺙ ﻳﺄﰐ ﺩﺍﺋﻤﺎ ﻟﺘﺼﺤﻴﺢ ﺍﻷﻗﺪﻡ ،ﻭﻣﻦ ﻫﻨﺎ ﺍﻫﺘﻤﺖ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ
ﺑﺈﻳﻀﺎﺡ ﺍﻹﻋﺠﺎﺯ ﺍﻟﻘﺼﺼﻲ ﰲ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﺍﻟﻜﺮﱘ ﻭﺩﻻﻟﺘﻪ ﻋﻠﻰ ﺻﺪﻕ ﺍﻟﻮﺣﻲ ،ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ
ﺇﱃ ﺍﻟﻌﻮﺍﻣﻞ ﺍﻟﺒﻴﺌﻴﺔ ﻭﺍﳉﻐﺮﺍﻓﻴﺔ ﺍﻟﱵ ﲤﺜﻠﺖ ﰲ ﺍﻧﻌﺰﺍﻝ ﻭﺳﻂ ﺷﺒﻪ ﺍﳉﺰﻳﺮﺓ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
ﻭﺍﳊﺠﺎﺯ ﻋﻦ ﺍﺎﻝ ﺍﻟﺘﺄﺛﲑ ﺍﳋﺎﺭﺟﻲ ،ﻓﻤﻦ ﺍﳌﺆﻛﺪ ﺗﺎﺭﳜﻴﺎ ﻋﺪﻡ ﻭﺟﻮﺩ ﲨﺎﻋﺎﺕ ﻳﻬﻮﺩﻳﺔ
ﰲ ﻣﻜﺔ ،ﻛﻤﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﻨﺼﺮﺍﻧﻴﺔ ﱂ ﺗﺘﻤﻜﻦ ﻣﻦ ﺗﺜﺒﻴﺖ ﻗﺪﻣﻬﺎ ﰲ ﺍﳊﺠﺎﺯ ،ﳑﺎ ﻳﺆﻛﺪ ﻳﻘﻴﻨﺎ
ﻧﻔﻲ ﺷﺒﻬﺔ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﺍﻟﻨﱯ ﳏﻤﺪ ﻋﻠﻰ ﻣﺼﺎﺩﺭ ﻳﻬﻮﺩﻳﺔ ﺃﻭ ﻣﺴﻴﺤﻴﺔ ،ﻭﱂ ﺗﻜﻦ ﻟﻪ ﺃﻳﺔ
ﻋﻼﻗﺎﺕ ﻣﻊ ﺃﺻﺤﺎﺏ ﻫﺎﺗﲔ ﺍﻟﺪﻳﺎﻧﺘﲔ ﻗﺒﻞ ﺑﻌﺜﺘﻪ ،ﳑﺎ ﻳﺆﻛﺪ ﰲ ﺍﻟﻮﻗﺖ ﻧﻔﺴﻪ ﻋﻠﻰ ﺇﳍﻴﺔ
ﻧﺺ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﺍﻟﻜﺮﱘ.
ﻣﻨﻄﻘﻴﺔ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ:
ﺇﻥ ﺍﻟﺘﺸﺎﺑﻪ ﺑﲔ ﻗﺼﺺ ﺍﻟﺘﻮﺭﺍﺓ ﻭﻣﺎ ﳝﺎﺛﻠﻬﺎ ﻣﻦ ﻗﺼﺺ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﺍﻟﻜﺮﱘ ﻳﻌﻮﺩ ﺇﱃ
ﻭﺣﺪﺓ ﺍﳌﺼﺪﺭ ﺍﻹﳍﻲ ،ﺇﻻ ﺃﻥ ﻗﺼﺺ ﺍﻟﺘﻮﺭﺍﺓ ﺍﺧﺘﻠﻄﺖ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﺸﺮﻭﺡ ﺍﻟﺒﺸﺮﻳﺔ ﺑﺎﻟﻨﺺ
ﺍﻹﳍﻲ ،ﺧﺎﺻﺔ ﺃﺎ ﻇﻠﺖ ﺗﺘﻨﺎﻗﻞ ﺷﻔﻮﻳﺎ ﻣﻦ ﻋﺼﺮ ﻣﻮﺳﻰ ﻭﺣﱴ ﻋﺼﺮ ﻋﺰﺭﺍ ﺍﻟﻜﺎﺗﺐ
)ﺍﻟﻘﺮﻥ ﺍﻟﺴﺎﺩﺱ ﻗﺒﻞ ﺍﳌﻴﻼﺩ( ﰒ ﻛﺎﻥ ﻋﻤﻞ ﺍﻟﻜﺘﺒﺔ )ﻣﻦ ﻋﺼﺮ ﻋﺰﺭﺍ ﺍﻟﻜﺎﺗﺐ ﺣﱴ
٥٠٠ﻡ( ،ﻓﺄﺑﻌﺪ ﺍﻟﻨﺺ ﻋﻦ ﺃﺻﻠﻪ ﺍﻟﺴﻤﺎﻭﻱ ،ﺃﻣﺎ ﻧﺺ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﺍﻟﻜﺮﱘ ﻓﻘﺪ ﻧﺰﻝ ﺑﻮﺣﻲ
ﺤﻦ ﻧ ﺰﹾﻟﻨﺎ ﺍﻟ ِّﺬ ﹾﻛ ﺮ ﻭِﺇﻧﺎ ﹶﻟﻪ ﹶﻟﺤﺎِﻓﻈﹸﻮ ﹶﻥ“
ﺑﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﱯ ﻭﺗﻜﻔﻞ ﺍﷲ ﻋﺰ ﻭﺟﻞ ﲝﻔﻈﻪ “ِﺇﻧﺎ ﻧ 
)ﺳﻮﺭﺓ ﺍﳊﺠﺮ (٩ﰒ ﺩﻭﻥ ﰲ ﻋﺼﺮﻩ ،ﻛﺬﻟﻚ ﻲ ﺍﻟﻨﱯ ﻋﻦ ﺗﺪﻭﻳﻦ ﺃﻱ ﺷﻲﺀ ﲜﺎﻧﺐ
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ﺍﻟﻮﺣﻲ ﻭﺍﻹﻋﺠﺎﺯ ﺍﻟﻘﺼﺼﻲ ﰲ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﺍﻟﻜﺮﱘ

ﻧﺺ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﺍﻟﻜﺮﱘ ،ﻭﻣﻦ ﻫﻨﺎ ﻛﺎﻥ ﻗﻮﻟﻨﺎ ﻗﺒﻞ ﻛﻞ ﺁﻳﺔ ﻗﺮﺁﻧﻴﺔ “ﻗﺎﻝ ﺗﻌﺎﱃ” ﻟﻠﺪﻻﻟﺔ
ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﺼﻴﺎﻏﺔ ﺍﻟﻠﻐﻮﻳﺔ ﻟﻠﻘﺮﺁﻥ ﻛﻠﻪ ﻗﺪ ﻧﺰﻟﺖ ﻣﻦ ﻋﻨﺪ ﺍﷲ ﻭﻫﻲ ﻣﻦ ﺻﻴﺎﻏﺔ ﺭﺏ
ﺍﻟﻌﺎﳌﲔ ﻭﻣﻦ ﻫﻨﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﺁﻳﺎﺕ ﺍﷲ ﻋﺰ ﻭﺟﻞ ﻏﲑ ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺘﺒﺪﻳﻞ ﻭﺃﻥ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﻻ
ﺏ ﺭِّﺑ 
ﻚ ﻟﹶﺎ ﻣﺒ ِّﺪ ﹶﻝ ِﻟ ﹶﻜِﻠﻤﺎِﺗ ِﻪ ﻭﻟﹶﻦ
ﻚ ﻣِﻦ ِﻛﺘﺎ ِ
ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ ﺍﻥ ﳛﻴﺪ ﻋﻨﻬﺎ “ﻭﺍﺗ ﹸﻞ ﻣﺎ ﺃﹸﻭ ِﺣ ﻲ ِﺇﹶﻟﻴ 
ﺤﺪﺍ “ )ﺍﻟﻜﻬﻒ .(٢٧/
ﺠ ﺪ ﻣِﻦ ﺩﻭِﻧ ِﻪ ﻣ ﹾﻠﺘ 
ﺗ ِ
ﻭﳝﻜﻦ ﺍﻟﻘﻮﻝ ﺃﻳﻀﺎ :ﺍﻟﺘﺸﺎﺑﻪ ﰲ ﺍﻟﻘﺼﺺ ﻣﻨﺴﻮﺏ ﺇﱃ ﺗﻄﻮﺭ ﺍﳌﻌﺎﺭﻑ ﺍﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ
ﺣﻮﻝ ﺗﻄﻮﺭ ﺍﻟﺘﺎﺭﻳﺦ ﺍﻹﻧﺴﺎﱐ ،ﻓﻜﻠﻤﺎ ﺯﺍﺩﺕ ﻣﻌﺎﺭﻑ ﺍﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ﲤﻜﻨﺖ ﻣﻦ ﺗﺄﻭﻳﻞ
ﺁﻳﺎﺕ ﺍﻟﻘﺼﺺ.
ﻟﻘﺪ ﺃﻛﺪ ﺍﷲ ﻋﺰ ﻭﺟ ﹼﻞ ﻛﺘﺎﺑﻪ ﺍﻟﻜﺮﱘ ﺃﻥ ﺍﻟﻘﺼﺺ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﰲ ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ:
ﺖ ﻣِﻦ
ـﺬﹶﺍ ﺍﹾﻟ ﹸﻘﺮﺁ ﹶﻥ ﻭﺇِﻥ ﻛﹸﻨ 
ﻚ ﻫ ٰ
ﺺ ِﺑﻤﺎ ﹶﺃ ﻭ ﺣﻴﻨﺎ ِﺇﹶﻟﻴ 
ﺼ ِ
ﺴ ﻦ ﺍﹾﻟ ﹶﻘ 
ﻚ ﹶﺃ ﺣ 
ﺤﻦ ﻧ ﹸﻘﺺ ﻋﹶﻠﻴ 
“ﻧ 
ﲔ “ )ﻳﻮﺳﻒ .(٣/ﻟﻘﺪ ﺃﻭﺭﺩ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﺍﻟﻜﺮﱘ ﺃﺣﺪﺍﺛﺎ ﻣﺘﻜﺎﻣﻠﺔ ﻟﺘﺘﺒﻊ
ﹶﻗﺒِﻠ ِﻪ ﹶﻟ ِﻤ ﻦ ﺍﹾﻟﻐﺎِﻓِﻠ 
ﺗﻄﻮﺭ ﺍﻟﺘﺎﺭﻳﺦ ﺍﻹﻧﺴﺎﱐ ﻭﺗﻄﻮﺭ ﺍﳌﻌﺎﺭﻑ ﰲ ﺍﻟﻨﺒﻮﺍﺕ ﻭﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻊ ﰲ ﺍﻟﺮﺳﺎﻻﺕ ،ﺃﻱ
ﻛﻴﻔﻴﺔ ﺗﻔﺎﻋﻞ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﻣﻊ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﻠﻮﺟﻮﺩ ﻭﺍﻟﻘﻮﺍﻧﲔ ﺍﳉﺰﺋﻴﺔ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ ،ﻭﻛﻴﻒ
ﺗﻔﺎﻋﻞ ﻣﻊ ﺍﻟﺮﺳﺎﻻﺕ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ ﺃﺧﺮﻯ ،ﻭﲟﺎ ﺃﻧﻪ ﺃﻋﻄﻰ ﻫﺬﺍ ﺍﳊﻆ ﰲ ﺍﻟﻘﺼﺺ ﻓﻘﺪ
ﲰﺎﻩ “ﺃﺣﺴﻦ ﺍﻟﻘﺼﺺ”.
ﻣﺸﻜﻠﺔ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ:
ﻛﺎﻥ ﻣﻦ ﺍﻟﻄﺒﻌﻲ ﻭﳏﻤﺪ ﺑﺼﺪﺩ ﺍﻟﱪﻫﻨﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻣﺎ ﺟﺎﺀ ﺑﻪ ﺣﻖ ﺃﻥ ﻳﻌﻠﻤﻪ ﺍﷲ
ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ ﻭﺗﻌﺎﱃ ﻣﺜﻞ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻘﺼﺺ ﻳﺒﻠﻐﻪ ﺇﱃ ﻗﻮﻣﻪ ﻋﺴﺎﻫﻢ ﻳﺆﻣﻨﻮﻥ ،ﻭﻋﻦ ﻏﻴﻬﻢ
ﺍﻟﻔﺎﺳﺪ ﻳﺮﺟﻌﻮﻥ ،ﻭﻣﺎ ﻛﺎﻥ ﳍﻢ -ﻟﻮ ﺃﻢ ﺃﺭﺍﺩﻭﺍ ﻭﺟﻪ ﺍﳊﻖ -ﺇﻻ ﺃﻥ ﻳﺆﻣﻨﻮﺍ ﺑﻪ
ﻭﻳﺼﺪﻗﻮﺍ ﺩﻋﻮﺍﻩ ،ﳏﻤﺪ ﱂ ﻳﻜﻦ ﻛﺎﺗﺒﺎ ﻭﻻ ﻗﺎﺭﺋﺎ ،ﻭﻻ ﻋﺮﻑ ﻋﻨﻪ ﺃﻧﻪ ﳚﻠﺲ ﺇﱃ ﺃﺣﺒﺎﺭ
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ﺍﻟﻴﻬﻮﺩ ﻭﺍﻟﻨﺼﺎﺭﻯ ،ﻓﺈﺫﺍ ﺟﺎﺀ ﻭﺃﺧﱪ ﻋﻦ ﺃﻣﻢ ﺑﺎﺩﺕ ﻭﻗﺮﻭﻥ ﺧﻠﺖ ،ﺃﺳﻬﺐ ﰲ ﻗﺼﺺ
ﺇﺑﺮﺍﻫﻴﻢ ﻭﻳﻮﺳﻒ ﻭﻣﻮﺳﻰ ﻭﻋﻴﺴﻰ -ﻋﻠﻴﻬﻢ ﺍﻟﺴﻼﻡ -ﺃﻓﻼ ﻳﺪﻝ ﺫﻟﻚ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻣﺎ ﻳﻘﻮﻟﻪ
ﺣﻖ.
ﻟﺬﺍ ﻛﺎﻧﺖ ﻣﺸﻜﻠﺔ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﺗﺒﻴﺎﻥ ﻭﺗﻮﺿﻴﺢ ﺍﲣﺎﺫ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﺍﻟﻜﺮﱘ ﻣﻦ ﻫﺬﻩ
ﺍﻟﻘﺼﺺ ﺩﻟﻴﻼ ﻋﻠﻰ ﺃﻧﻪ ﻭﺣﻲ ﻳﻮﺣﻰ ﻭﻟﺬﻟﻚ ﻧﺺ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﻋﻠﻰ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻐﺮﺽ ﻧﺼﺎ
ﺻﺮﳛﺎ ﰲ ﻣﻘﺪﻣﺎﺕ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﻘﺼﺺ ﺃﻭ ﰲ ﺃﻋﻘﺎﺎ ﺣﻴﺚ ﺟﺎﺀ ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ ﰲ ﺃﻭﻝ ﺳﻮﺭﺓ
ﲔ ِﺇﻧﺎ ﺃﹶﻧ ﺰﹾﻟﻨﺎﻩ ﹸﻗﺮﺁﻧﺎ ﻋ ﺮِﺑﻴﺎ ﻟﱠ ﻌﻠﱠﻜﹸ ﻢ ﺗ ﻌ ِﻘﻠﹸﻮ ﹶﻥ “
ﺏ ﺍﹾﻟﻤِﺒ ِ
ﺕ ﺍﹾﻟ ِﻜﺘﺎ ِ
ﻚ ﺁﻳﺎ 
ﻳﻮﺳﻒ “ :ﺍﻟﺮ ۚ◌ ِﺗ ﹾﻠ 
)ﻳﻮﺳﻒ  .(٢-١ﻭﰲ ﺳﻮﺭﺓ “ﻫﻮﺩ” ﺍﻟﱵ ﻭﺭﺩﺕ ﺑﻌﺪ ﻗﺼﺔ ﻧﻮﺡ ﻋﻠﻴﻬﻤﺎ ﺍﻟﺴﻼﻡ-
ﺖ ﻭﻟﹶﺎ
ﺖ ﺗ ﻌﹶﻠ ﻤﻬﺎ ﺃﹶﻧ 
ﻚ ﻣﺎ ﻛﹸﻨ 
ﺐ ﻧﻮﺣِﻴﻬﺎ ِﺇﹶﻟﻴ 
ﻚ ِﻣ ﻦ ﺃﹶﻧﺒﺎ ِﺀ ﺍﹾﻟ ﻐﻴ ِ
ﻧﻘﺮﺃ ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃِ “ :ﺗ ﹾﻠ 
ﲔ” )ﻫﻮﺩ.(٤٩/
ﺻِﺒ ﺮ ِﺇﻥﱠ ﺍﹾﻟ ﻌﺎِﻗﺒ ﹶﺔ ِﻟ ﹾﻠﻤﺘ ِﻘ 
ـ ﹶﺬﺍ ﻓﹶﺎ 
ﻚ ﻣِﻦ ﹶﻗﺒ ِﻞ ﻫ ٰ
ﹶﻗ ﻮﻣ 
ﻣﻬﻤﺎ ﻳﻜﻦ ﻣﻦ ﺷﻲﺀ ﻓﻘﺪ ﺑﻘﻲ ﺍﻟﻘﺼﺺ ﺍﻟﻘﺮﺁﱐ ﺭﻏﻢ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﺍﳌﺘﻌﺪﺩﺓ ﻣﻨﺬ
ﺍﻟﻘﺮﻥ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ ﺍﳍﺠﺮﻱ ﻭﺣﱴ ﺍﻵﻥ -ﰲ ﺣﺎﺟﺔ ﻣﺎﺳﺔ ﺇﱃ ﺩﺭﺍﺳﺔ ﻣﺴﺘﻔﻴﻀﺔ ﺗﱪﺯ
ﺧﺼﺎﺋﺼﻪ ﺍﻟﻔﻨﻴﺔ ﺍﻟﻜﺎﻣﻨﺔ ﻭﺭﺍﺀ ﺍﻻﺧﺘﻴﺎﺭ ﺍﻹﳍﻲ ﻟﻠﻔﻆ ﺍﳌﻨﺎﺳﺐ ﰲ ﺍﳉﻤﻠﺔ ﺍﳌﻨﺎﺳﺒﺔ،
ﻭﻟﻴﻀﻴﻒ ﺍﻟﻜﺜﲑ ﳑﺎ ﱂ ﻳﺘﺄﻭﻟﻪ ﺍﻟﻜﺜﲑﻭﻥ ﳑﻦ ﻭﻗﻔﻮﺍ ﻋﻦ ﺍﻟﻨﻈﺮ ﰲ ﻋﺠﻴﺐ ﺍﻟﻨﻈﻢ،
ﻭﻟﺘﻔﺘﺢ ﳎﺎﻻ ﺃﺭﺣﺐ ﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﺃﺧﺮﻯ ﻋﻠﻰ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻨﺤﻮ ،ﺣﱴ ﲡﻠﹼﻲ ﺑﻌﺾ ﺍﻷﺳﺮﺍﺭ
ﺍﳋﺎﻟﺪﺓ ﰲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﺍﳋﺎﻟﺪ ﺍﻟﺬﻱ ﺳﻴﻈﻞ ﻣﺪﺍﺩﺍ ﻟﻠﻔﻜﺮ ﻭﺯﺍﺩﺍ ﻟﻠﻤﻌﺮﻓﺔ.
ﻭﻣﻦ ﰒ ﻛﺎﻧﺖ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﺇﺳﻬﺎﻣﺎ ﺟﺪﻳﺪﺍ ﰲ ﺣﻘﻞ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﺍﻟﻘﺮﺁﻧﻴﺔ،
ﺗﻜﺸﻒ ﻋﻦ ﺃﻟﻮﺍﻥ ﻣﻦ ﺍﻟﺪﻻﻻﺕ ﺍﻟﻔﻨﻴﺔ ﰲ ﺍﻟﻘﺼﺔ ﺍﻟﻘﺮﺁﻧﻴﺔ.
ﻭﺬﺍ ﺍﻟﺼﻨﻴﻊ ﻧﻮﰲ ﺷﻴﺌﺎ ﻣﻦ ﺧﻄﺮ ﺍﻷﻣﺎﻧﺔ ﻟﺪﻳﻨﻨﺎ ﺍﻟﺬﻱ ﻫﻮ ﻏﺎﻳﺔ ﺃﻣﺮﻧﺎ ﻭﷲ ﺍﳊﻤﺪ
ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻭﻣﻦ ﺑﻌﺪ.
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ﻓﺮﺿﻴﺎﺕ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ
ﺇﻥ ﺍﻟﻘﺼﺺ ﺍﻟﻘﺮﺁﱐ ﺟﺰﺀ ﻣﻦ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﺍﻟﻜﺮﱘ ﻭﻛﻞ ﺁﻳﺔ ﰲ ﻣﺸﻬﺪ ﻗﺼﺼﻲ
ﻫﻲ ﺇﻋﺠﺎﺯ ﰲ ﺣﺪ ﺫﺍﺗﻪ.
ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﺃﻥ ﺍﻟﻘﺼﺺ ﺍﻟﻘﺮﺁﱐ ﺧﺎﻃﺐ ﺣﺎﺳﺔ ﺍﻟﻮﺟﺪﺍﻥ ﺍﻟﺪﻳﻨﻴﺔ ،ﺑﻠﻐﺔ
ﺍﳉﻤﺎﻝ ﺍﻟﻔﻨﻴﺔ ﲟﺎ ﻓﻴﻪ ﻣﻦ ﺭﻭﻋﺔ ﺍﻟﺘﻌﺒﲑ ﻭﺍﻟﺘﺼﻮﻳﺮ ﻣﺎ ﻳﺄﺧﺬ ﺑﺎﻷﻟﺒﺎﺏ ،ﻓﺈﻥ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﻜﺜﲑ
ﻣﻦ ﺩﺭﻭﺱ ﺍﻟﻌﻘﻴﺪﺓ ﻭﺍﻹﳝﺎﻥ.
ﺇﻥ ﺍﻟﻮﺣﻲ ﻻ ﻳﻨﺎﻗﺾ ﺍﻟﻌﻘﻞ ﻭﻻ ﻳﻨﺎﻗﺾ ﺍﳊﻘﻴﻘﺔ ،ﻓﺎﻟﻘﺼﺺ ﺍﻟﺬﻱ ﺃﻭﺣﻲ ﺇﱃ ﺍﻟﻨﱯ
ﳏﻤﺪ ﻫﻮ ﻣﻦ ﻋﺎﱂ ﺍﳊﻘﻴﻘﺔ ﻭﻣﻦ ﻋﺎﱂ ﺍﳌﻌﻘﻮﻻﺕ ،ﺣﻴﺚ ﻻ ﻳﻮﺟﺪ ﺷﻲﺀ ﰲ ﺍﻟﻮﺟﻮﺩ
ﺍﳌﺎﺩﻱ ﻏﲑ ﻗﺎﺑﻞ ﻷﻥ ﻳﻌﻘﻞ ،ﻓﻜﻞ ﻣﺸﻬﺪ ﻗﺼﺼﻲ ﲟﺎ ﻗﺪﻣﻪ ﻣﻦ ﺍﺣﺪﺍﺙ ﻭﻣﺎ ﺭﲰﻪ ﻣﻦ
ﺷﺨﺼﻴﺎﺕ ﻫﻮ ﰲ ﺣﺪ ﺫﺍﺗﻪ ﲢﺪﻱ ﻟﻺﻧﺲ ﻭﺍﳉﻦ ،ﺃﻱ ﻟﻮ ﺟﻨﺪ ﺍﻹﻧﺲ ﻭﺍﳉﻦ ﻋﻠﻤﺎﺀﻫﻢ
ﻭﺃﺩﺑﺎﺀﻫﻢ ﳍﺬﻩ ﺍﻟﻐﺎﻳﺔ ﻓﺈﻢ ﻣﻊ ﺫﻟﻚ ﻻ ﻳﺴﺘﺘﻄﻴﻌﻮﻥ ﲢﻘﻴﻘﻬﺎ ،ﻭﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﺤﺪﻱ ﻟﻴﺲ
ﻟﻠﻌﺮﺏ ﻭﺣﺪﻫﻢ ﻭﺇﳕﺎ ﻟﻠﻨﺎﺱ ﲨﻴﻌﺎ ﻛ ﹲﻞ ﰲ ﻟﺴﺎﻧﻪ ،ﻷﻥ ﺍﳌﻘﺼﻮﺩ ﺑﺎﻹﻋﺠﺎﺯ ﻟﻴﺲ
ﺍﻟﺼﻴﺎﻏﺔ ﺍﻷﺩﺑﻴﺔ ﻓﻘﻂ ﻭﺇﳕﺎ ﺍﳌﻀﻤﻮﻥ ﺃﻳﻀﺎ ﻭﺍﻟﺬﻱ ﻫﻮ ﻣﻦ ﺍﻟﻐﻴﺒﻴﺎﺕ.
ﻣﻨﻬﺞ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ:
ﺍﳌﻨﻬﺞ ﺍﻟﺬﻱ ﺳﻠﻜﺘﻪ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﻣﻨﻬﺞ ﺍﻟﺘﺤﻠﻴﻞ ﺍﻟﻠﻐﻮﻱ ﻭﺍﻷﺳﻠﻮﰊ ﻷﻥ ﺇﺩﺭﺍﻙ
ﺍﻹﻋﺠﺎﺯ ﺍﻟﻘﺼﺼﻲ ﺍﻟﻘﺮﺁﱐ ﻳﺘﻄﻠﺐ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻗﻮﺍﻋﺪ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﻭﺍﻷﺳﻠﻮﺏ ﻭﺗﺒﺴﻴﻄﻬﺎ ﻟﻠﻘﺎﺭﺉ
ﺍﻟﻌﺎﺩﻱ ﺍﻟﺬﻱ ﻻ ﳝﻠﻚ ﺍﻵﻥ ﺍﳌﻠﻜﺔ ﺍﻟﻠﻐﻮﻳﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﺍﻷﺳﻠﻮﺑﻴﺔ ﺍﻟﱵ ﺑﺮﻉ ﻓﻴﻬﺎ ﻋﺒﺪ
ﺍﻟﻘﺎﻫﺮ ﺍﳉﺮﺟﺎﱐ ﻭﻏﲑﻩ ﻣﻦ ﻋﻠﻤﺎﺀ ﺍﻟﺒﻴﺎﻥ ﻗﺪﳝﺎ ،ﻣﻊ ﺍﻻﺳﺘﻌﺎﻧﺔ ﺑﺎﳌﻨﻬﺞ ﺍﻟﺘﺮﻛﻴﱯ ﻭﺍﳌﻨﻬﺞ
ﺍﻟﺘﺎﺭﳜﻲ ﻭﻏﲑﻫﺎ ﻣﻦ ﻣﻨﺎﻫﺞ ﺍﻟﺘﺤﻠﻴﻞ ﺍﻷﺩﰊ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺍﻟﻮﻗﻮﻑ ﻋﻠﻰ ﲰﺎﺕ ﺍﳉﻤﺎﻝ
ﺍﻟﺘﻌﺒﲑﻱ ﻭﺍﻟﺘﺼﻮﻳﺮ ﺍﻟﻔﲏ ﰲ ﺍﻟﻘﺼﺔ ﺍﻟﻘﺮﺁﻧﻴﺔ.
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ﻭﺍﻗﺘﻀﺖ ﻃﺒﻴﻌﺔ ﻫﺬﺍ ﺍﳌﻨﻬﺞ ﺃﻥ ﳚﻲﺀ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﻣﺸﺘﻤﻼ ﺍﳌﻘﺪﻣﺔ ﰒ ﻣﺒﺤﺜﲔ ﻣﺬﻳﻠﹶﲔ
ﺑﺎﳍﻮﺍﻣﺶ ﻭﺍﳌﺮﺍﺟﻊ ﰒ ﺍﳋﺎﲤﺔ.
ﺍﳌﺒﺤﺚ ﺍﻷﻭﻝ :ﻣﻔﻬﻮﻡ ﺍﻹﻋﺠﺎﺯ ﰲ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﺍﻟﻜﺮﱘ
ﺍﳌﺒﺤﺚ ﺍﻟﺜﺎﱐ :ﺍﻹﻋﺠﺎﺯ ﺍﻟﺒﻼﻏﻲ ﻭﺍﻟﺒﻴﺎﱐ ﰲ ﻗﺼﺺ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﺍﻟﻜﺮﱘ
ﻭﺍﷲ ﺗﻌﺎﱃ ﺃﺳﺄﻝ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻣﻦ ﻭﺭﺍﺀ ﺍﻟﻘﺼﺪ ،ﻭﺃﻥ ﻳﻌﻠﻤﻨﺎ ﺗﻌﺎﱃ ﻣﺎ ﺟﻬﻠﻨﺎ ،ﻭﺃﻥ
ﻳﻨﻔﻌﻨﺎ ﲟﺎ ﻋﻠﻤﻨﺎ ،ﻓﻠﻪ ﺍﳊﻤﺪ ﰲ ﺍﻟﺒﺪﺀ ﻭﺍﳋﺘﺎﻡ.
ﺃ.ﺩ /ﺳﻌﻴﺪ ﻋﻄﻴﺔ ﻋﻠﻲ ﻣﻄﺎﻭﻉ
ﺍﳌﺒﺤﺚ ﺍﻷﻭﻝ
ﻣﻔﻬﻮﻡ ﺍﻹﻋﺠﺎﺯ ﰲ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﺍﻟﻜﺮﱘ
“ ﺍﻹﻋﺠﺎﺯ ﻟﻐﺔ ﻣﺼﺪﺭ ﺃﻋﺠﺰ ﻭﺃﻋﺠﺰﻩ ﺇﺫﺍ ﺃﻭﻗﻌﻪ ﰲ ﺍﻟﻌﺠﺰ .ﻭﻫﻮ ﻣﺼﺪﺭ ﻣﻀﺎﻑ
ﺇﱄ ﻓﺎﻋﻠﻪ  .ﻭﺍﳌﻔﻌﻮﻝ ﳏﺬﻭﻑ ،ﻭﻫﻮ ﺍﻟﺒﺸﺮ ،ﺃﻭ ﺍﻹﻧﺲ ﻭﺍﳉﻦ ﻣﻌﺎﹰ ،ﻭﺍﻟﻨﺴﺒﺔ ﻫﻨﺎ
ﳎﺎﺯﻳﺔ ،ﻓﻘﺪ ﻋﺠﺰ ﺍﻹﻧﺲ ﻭﺍﳉﻦ ﻋﻦ ﺃﻥ ﻳﺄﺗﻮﺍ ﲟﺜﻞ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ”) .(١ﻭﻳﻘﻮﻝ ﺍﺑﻦ
ﻣﻨﻈﻮﺭ ﰲ ﻣﻌﲏ ﺍﳌﻌﺠﺰﺓ “ :ﻭﺍﳌﻌﺠﺰﺓ ﺑﻔﺘﺢ ﺍﳉﻴﻢ ﻭﻛﺴﺮﻫﺎ ،ﻣﻔﹾﻌﻠﹶﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﺠﺰ :ﻋﺪﻡ
ﺍﻟﻘﺪﺭﺓ  .ﻭﰲ ﺍﳊﺪﻳﺚ :ﻛﻞ ﺷﻲﺀ ﺑﻘﺪﺭ ،ﺣﱴ ﺍﻟﻌﺠﺰ ﻭﺍﻟﻜﻴﺲ  .ﻭﻗﻴﻞ ﺃﺭﺍﺩ ﺑﺎﻟﻌﺠﺰ
ﺗﺮﻙ ﻣﺎ ﳚﺐ ﻓﻌﻠﻪ ﺑﺎﻟﺘﺴﻮﻳﻒ ،ﻭﻫﻮ ﻋﺎﻡ ﰲ ﺃﻣﻮﺭ ﺍﻟﺪﻧﻴﺎ ﻭﺍﻟﺪﻳﻦ .ﻭﺍﳌﻌﺠﺰﺓ  :ﻭﺍﺣﺪ
ﻣﻌﺠﺰﺍﺕ ﺍﻷﻧﺒﻴﺎﺀ ﻋﻠﻴﻬﻢ ﺍﻟﺴﻼﻡ” ).(٢
ﺃﻣﺎ ﺍﻹﻋﺠﺎﺯ ﻋﻨﺪ ﺃﻫﻞ ﺍﻻﺻﻄﻼﺡ “ :ﻓﻬﻮ ﺍﳊﺠﺔ ﺍﻟﱵ ﻳﻘﺪﻣﻬﺎ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﺇﱄ
ﺧﺼﻮﻣﻪ ﻣﻦ ﺍﳌﺸﺮﻛﲔ ﻟﻴﻌﺠﺰﻫﻢ ﺎ” ).(٣
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ﺃﻣﺎ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻧﺮﻳﺪ ﲢﺪﻳﺪ ﻫﺬﺍ ﺍﳌﺼﻄﻠﺢ ﰲ ﺣﺪﻭﺩ ﺍﻟﺘﺎﺭﻳﺦ ﺃﻱ ﰲ ﺗﻄﻮﺭ ﺇﺩﺭﺍﻙ ﺍﻟﺒﺸﺮ
ﻟـ )ﺣﺠﺔ( ﺍﻟﺪﻳﻦ ،ﻭﺇﺩﺭﺍﻙ ﺍﳌﺴﻠﻢ ﻟـ )ﺣﺠﺔ( ﺍﻹﺳﻼﻡ ﲞﺎﺻﺔ ،ﻓﻼﺑﺪ ﻣﻦ ﻣﺮﺍﺟﻌﺔ
ﺍﻟﻘﻀﻴﺔ ﰲ ﺿﻮﺀ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻹﺳﻼﻡ ﻭﺍﻟﻴﻬﻮﺩﻳﺔ.
ﻓﺈﺫﺍ ﻧﻈﺮﻧﺎ ﺇﱄ ﺍﻵﻳﺎﺕ ﺍﻟﱵ ﺗﺪﻝ ﻋﻠﻲ ﺍﻹﻋﺠﺎﺯ ﰲ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﺍﻟﻜﺮﱘ ،ﻭﺇﻟﻴﻪ ﺗﻠﻔﺖ
ﺍﻟﻨﻈﺮ ﻓﺈﻧﻨﺎ ﳒﺪﻫﺎ ﻛﺜﲑﺓ ﺭﻏﻢ ﺃﺎ ﺍﻗﺘﺼﺮﺕ ﻋﻠﻲ ﺍﻟﺘﺤﺪﻱ ﻋﻠﻲ ﻃﻠﺐ ﺍﳌﻌﺎﺭﺿﺔ ﲟﺜﻞ
ﺠ ﻦ ﻋﻠﹶﻰ ﺃﹶﻥ ﻳ ﹾﺄﺗﻮﹾﺍ
ﺲ ﻭﺍﹾﻟ ِ
ﺖ ﺍﻹِﻧ 
ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﻛﻠﻪ ﻛﻤﺎ ﰲ ﻗﻮﻟﻪ ﻋﺰ ﻭﺟﻞ ”:ﻗﹸﻞ ﻟﱠِﺌ ِﻦ ﺍ ﺟﺘ ﻤ ﻌ ِ
ﺾ ﹶﻇ ِﻬﲑﺍ “ )ﺳﻮﺭﺓ ﺍﻹﺳﺮﺍﺀ
ِﺑ ِﻤﹾﺜ ِﻞ ﻫـﺬﹶﺍ ﺍﹾﻟ ﹸﻘﺮﺁ ِﻥ ﹶﻻ ﻳ ﹾﺄﺗﻮ ﹶﻥ ِﺑ ِﻤﹾﺜِﻠ ِﻪ ﻭﹶﻟ ﻮ ﻛﹶﺎ ﹶﻥ ﺑ ﻌﻀﻬ ﻢ ِﻟﺒ ﻌ ٍ
 ،(٨٨:ﰒ ﻃﻠﺐ ﺍﻹﺗﻴﺎﻥ ﺑﻌﺸﺮ ﺳﻮﺭ ﻣﺜﻠﻪ ﻣﻔﺘﺮﻳﺎﺕ ﻻ ﻳﻠﺘﺰﻣﻮﻥ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﳊﻜﻤﺔ ﻭﻻ
ﺍﳊﻘﻴﻘﺔ ،ﻭﻟﻴﺲ ﺇﻻ ﺍﻟﻨﻈﻢ ﻭﺍﻷﺳﻠﻮﺏ ،ﻭﻫﻢ ﺃﻫﻞ ﺍﻟﻠﻐﺔ ،ﻭﺫﻟﻚ ﰲ ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱄ “ :ﹶﺃ ﻡ
ﺕ ﻭﺍ ﺩﻋﻮﹾﺍ ﻣ ِﻦ ﺍ ﺳﺘ ﹶﻄ ﻌﺘﻢ ﻣﻦ ﺩﻭ ِﻥ ﺍﻟﹼﻠ ِﻪ
ﺸ ِﺮ ﺳ ﻮ ٍﺭ ﻣﹾﺜِﻠ ِﻪ ﻣ ﹾﻔﺘ ﺮﻳﺎ ٍ
ﻳﻘﹸﻮﻟﹸﻮ ﹶﻥ ﺍ ﹾﻓﺘﺮﺍ ﻩ ﹸﻗ ﹾﻞ ﹶﻓ ﹾﺄﺗﻮﹾﺍ ِﺑ ﻌ 
ﺴﺘﺠِﻴﺒﻮﹾﺍ ﹶﻟ ﹸﻜ ﻢ ﻓﹶﺎ ﻋﹶﻠﻤﻮﹾﺍ ﹶﺃﻧﻤﺎ ﺃﹸﻧ ِﺰ ِﻝ ِﺑ ِﻌ ﹾﻠ ِﻢ ﺍﻟﹼﻠ ِﻪ ﻭﺃﹶﻥ ﱠﻻ ِﺇﻟﹶـ ﻪ ِﺇﻻﱠ
ﲔ ﹶﻓﺈِﻥ ﱠﻟ ﻢ ﻳ 
ﺇِﻥ ﻛﹸﻨﺘ ﻢ ﺻﺎ ِﺩِﻗ 
ﺴِﻠﻤﻮ ﹶﻥ “ )ﺳﻮﺭﺓ ﻫﻮﺩ  .(١٤-١٣ﰒ ﻗﺮﻥ ﺍﻟﺘﺤﺪﻱ ﺑﺎﻟﺘﺄﻧﻴﺐ
ﻫ ﻮ ﹶﻓ ﻬ ﹾﻞ ﺃﹶﻧﺘﻢ ﻣ 
ﻭﺍﻟﺘﻘﺮﻳﻊ ،ﰒ ﺍﺳﺘﻔﺰﻫﻢ ﺑﻌﺪ ﺫﻟﻚ ﲨﻠﺔ ﻭﺍﺣﺪﺓ ،ﻓﻘﺎﻝ ﻋﺰ ﻭﺟﻞ “ :ﻭﺇِﻥ ﻛﹸﻨﺘ ﻢ ﻓِﻲ
ﺐ ﻣﻤﺎ ﻧ ﺰﹾﻟﻨﺎ ﻋﻠﹶﻰ ﻋﺒ ِﺪﻧﺎ ﹶﻓ ﹾﺄﺗﻮﹾﺍ ِﺑﺴﻮ ﺭ ٍﺓ ﻣﻦ ﻣﹾﺜِﻠ ِﻪ ﻭﺍ ﺩﻋﻮﹾﺍ ﺷ ﻬﺪﺍﺀﻛﹸﻢ ﻣﻦ ﺩﻭ ِﻥ ﺍﻟﹼﻠ ِﻪ ِﺇ ﹾﻥ
ﺭﻳ ٍ
ﹸﻛﻨﺘ ﻢ ﺻﺎ ِﺩِﻗ 
ﲔ” )..(٤
ﻭﺑﺬﻟﻚ ﻗﻄﻊ ﳍﻢ ﺃﻢ ﻟﻦ ﻳﻔﻌﻠﻮﺍ ،ﻭﻫﻲ ﻛﻠﻤﺔ ﻳﺴﺘﺤﻴﻞ ﺃﻥ ﺗﻜﻮﻥ ﺇﻻ ﻣﻦ ﺍﷲ ﻋ ﺰ
ﻭﺟﻞ ،ﻭﻫﻮ ﺫﻭ ﺍﻟﻘﻮﺓ ﻭﺍﳊﻮﻝ ﺍﻟﺬﻱ ﻻ ﺭﺍ ﺩ ﻷﻣﺮﻩ.
ﻭﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺂﺭﺍﺀ ﻗﺪﺍﻣﻲ ﺍﳌﻔﺴﺮﻳﻦ ﻣﻦ ﺃﻥ “ ﺍﻟﺘﺤﺪﻱ” ﻛﺎﻥ ﻋﻠﻲ ﺍﻟﺘﺮﺗﻴﺐ
ﺑﺎﻟﻘﺮﺁﻥ ﻛﻠﻪ ،ﰒ ﺑﻌﺸﺮ ﺳﻮﺭ ﰒ ﺑﺴﻮﺭﺓ ﻭﺍﺣﺪﺓ .ﻓﺈﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﻣﻦ ﺍﳌﻔﺴﺮﻳﻦ ﺍﶈﺪﺛﲔ ﻣﻦ
ﻳﺮﻱ ﺃﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﺮﺗﻴﺐ ﻟﻴﺲ ﻋﻠﻴﻪ ﺩﻟﻴﻞ .ﺑﻞ ﺍﻟﻈﺎﻫﺮ ﺃﻥ ﺳﻮﺭﺓ ﻳﻮﻧﺲ ﺳﺎﺑﻘﺔ ،ﻭﺍﻟﺘﺤﺪﻱ
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ﻓﻴﻬﺎ ﺑﺴﻮﺭﺓ ﻭﺍﺣﺪﺓ ،ﻭﺳﻮﺭﺓ ﻫﻮﺩ ﻻﺣﻘﺔ ﻭﺍﻟﺘﺤﺪﻱ ﻓﻴﻬﺎ ﺑﻌﺸﺮ ﺳﻮﺭ ..ﻓﻘﺪ ﻛﺎﻧﺖ
ﺗﱰﻝ ﺍﻵﻳﺔ ﻓﺘﻠﺤﻖ ﺑﺴﻮﺭﺓ ﺳﺎﺑﻘﺔ ﺃﻭ ﻻﺣﻘﺔ ﰲ ﺍﻟﱰﻭﻝ .ﺇﻻ ﺃﻥ ﻫﺬﺍ ﻻ ﳛﺘﺎﺝ ﺇﱄ ﻣﺎ
ﻳﺜﺒﺘﻪ ،ﻭﻟﻴﺲ ﰲ ﺃﺳﺒﺎﺏ ﺍﻟﱰﻭﻝ ﻣﺎ ﻳﺜﺒﺖ ﺃﻥ ﺁﻳﺔ ﻳﻮﻧﺲ ﻛﺎﻧﺖ ﺑﻌﺪ ﺁﻳﺔ ﻫﻮﺩ ﻭﺍﻟﺘﺮﺗﻴﺐ
ﺍﻟﺘﺤﻜﻤﻲ ﰲ ﻣﺜﻞ ﻫﺬﺍ ﻻ ﳚﻮﺯ” ).(٥
ﻭﻳﻘﻮﻝ “ ﳏﻤﺪ ﺭﺷﻴﺪ ﺭﺿﺎ “ ﰲ ﺗﻔﺴﲑ “ ﺍﳌﻨﺎﺭ”  “ :ﻗﺎﻝ ﺑﻌﺾ ﻋﻠﻤﺎﺀ
ﺍﻟﻜﻼﻡ ﺃﻥ ﺍﷲ ﺗﻌﺎﱄ ﲢﺪﻱ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﺃﻭ ﹰﻻ ﺑﺎﻟﻘﺮﺁﻥ ﰲ ﲨﻠﺘﻪ ﰲ ﺁﻳﺔ “ ﺍﻹﺳﺮﺍﺀ” ﰒ
ﲢﺪﺍﻫﻢ ﺑﻌﺸﺮ ﺳﻮﺭ ﻣﺜﻠﻪ ﰲ ﺁﻳﺔ ﻫﻮﺩ ﰒ ﲢﺪﺍﻫﻢ ﺑﺴﻮﺭﺓ ﻭﺍﺣﺪﺓ ﻣﺜﻠﻪ ﰲ ﺁﻳﺔ “ ﻳﻮﻧﺲ”
ﻭﻛﻞ ﺫﻟﻚ ﲟﻜﺔ .ﰒ ﺑﺴﻮﺭﺓ ﻣﻦ ﻣﺜﻠﻪ ﰲ ﺁﻳﺔ “ ﺍﻟﺒﻘﺮﺓ” ﺑﺎﳌﺪﻳﻨﺔ  .ﻭﻫﺬﺍ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻣﻌﻘﻮﻝ
ﻟﻮ ﺳﺎﻋﺪ ﻋﻠﻴﻪ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻟﱰﻭﻝ ،ﻭﺍﻟﻈﺎﻫﺮ ﺃﻥ ﺍﻟﺘﺤﺪﻱ ﰲ ﺳﻮﺭﰐ ﻳﻮﻧﺲ ﻭﻫﻮﺩ ﺧﺎﺹ
ﺑﺒﻌﺾ ﺃﻧﻮﺍﻉ ﺍﻹﻋﺠﺎﺯ ،ﻭﻫﻲ ﻣﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻷﺧﺒﺎﺭ ﻛﻘﺼﺺ ﺍﻟﺮﺳﻞ ﻣﻊ ﺃﻗﻮﺍﻣﻬﻢ ،ﻭﻫﻮ
ﻣﻦ ﺃﺧﺒﺎﺭ ﺍﻟﻐﻴﺐ ﺍﳌﺎﺿﻴﺔ ﺍﻟﱵ ﱂ ﻳﻜﻦ ﳌﻦ ﺃﻧﺰﻝ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﻋﻠﻢ ﺎ ﻭﻻ ﻗﻮﻣﻪ ،ﻛﻤﺎ
ﺐ ﻧﻮﺣِﻴﻬﺎ
ﻚ ِﻣ ﻦ ﺃﹶﻧﺒﺎﺀ ﺍﹾﻟ ﻐﻴ ِ
ﻗﺎﻝ ﺗﻌﺎﱄ ﻋﻘﺐ “ ﻗﺼﺔ ﻧﻮﺡ” ﻣﻦ ﺳﻮﺭﺓ ﻫﻮﺩِ ”:ﺗ ﹾﻠ 
ﲔ
ﺻِﺒ ﺮ ِﺇﻥﱠ ﺍﹾﻟﻌﺎِﻗﺒ ﹶﺔ ِﻟ ﹾﻠﻤﺘ ِﻘ 
ﻚ ﻣِﻦ ﹶﻗﺒ ِﻞ ﻫـﺬﹶﺍ ﻓﹶﺎ 
ﺖ ﻭ ﹶﻻ ﹶﻗ ﻮﻣ 
ﺖ ﺗ ﻌﹶﻠ ﻤﻬﺎ ﺃﹶﻧ 
ﻚ ﻣﺎ ﻛﹸﻨ 
ِﺇﹶﻟﻴ 
)ﺳﻮﺭﺓ ﻫﻮﺩ  … (٤٩ :ﻭﻛﻤﺎ ﻗﺎﻝ ﰲ ﺳﻮﺭﺓ ﺍﻟﻘﺼﺺ ﻋﻘﺐ ﻗﺼﺔ ﻣﻮﺳﻲ” ﻭﻣﺎ
ﺖ ِﺑﺠﺎِﻧ ِ
ﺖ ِﻣ ﻦ ﺍﻟﺸﺎ ِﻫﺪِﻳ ﻦ ﻭﹶﻟ ِﻜﻨﺎ
ﻀﻴﻨﺎ ِﺇﻟﹶﻰ ﻣﻮﺳﻰ ﺍﹾﻟﹶﺄ ﻣ ﺮ ﻭﻣﺎ ﻛﹸﻨ 
ﺐ ﺍﹾﻟ ﻐ ﺮِﺑ ﻲ ِﺇ ﹾﺫ ﹶﻗ 
ﻛﹸﻨ 
ﺖ ﺛﹶﺎ ِﻭﻳﺎ ﻓِﻲ ﹶﺃ ﻫ ِﻞ ﻣ ﺪﻳ ﻦ ﺗﺘﻠﹸﻮ ﻋﹶﻠﻴ ِﻬ ﻢ ﺁﻳﺎِﺗﻨﺎ
ﺸ ﹾﺄﻧﺎ ﹸﻗﺮﻭﻧﺎ ﹶﻓﺘﻄﹶﺎ ﻭ ﹶﻝ ﻋﹶﻠﻴ ِﻬﻢ ﺍﹾﻟ ﻌ ﻤ ﺮ ﻭﻣﺎ ﻛﹸﻨ 
ﺃﹶﻧ 
ﻚ ِﻟﺘﻨ ِﺬ ﺭ
ﺐ ﺍﻟﻄﱡﻮ ِﺭ ِﺇ ﹾﺫ ﻧﺎ ﺩﻳﻨﺎ ﻭﹶﻟﻜِﻦ ﺭ ﺣ ﻤ ﹰﺔ ﻣﻦ ﺭﺑ 
ﺖ ِﺑﺠﺎِﻧ ِ
ﲔ ﻭﻣﺎ ﻛﹸﻨ 
ﻭﹶﻟ ِﻜﻨﺎ ﹸﻛﻨﺎ ﻣ ﺮ ِﺳِﻠ 
ﹶﻗ ﻮﻣﺎ ﻣﺎ ﹶﺃﺗﺎﻫﻢ ﻣﻦ ﻧﺬِﻳ ٍﺮ ﻣﻦ ﹶﻗﺒِﻠ 
ﻚ ﹶﻟ ﻌﻠﱠﻬ ﻢ ﻳﺘ ﹶﺬ ﱠﻛﺮﻭ ﹶﻥ “ )ﺳﻮﺭﺓ ﺍﻟﻘﺼﺺ -٤٤ :
ﺐ
ﻚ ِﻣ ﻦ ﺃﹶﻧﺒﺎﺀ ﺍﹾﻟ ﻐﻴ ِ
 ..(٤٦ﻭﻛﻤﺎ ﻗﺎﻝ ﰲ ﺳﻮﺭﺓ ﺁﻝ ﻋﻤﺮﺍﻥ ﻋﻘﺐ ﻗﺼﺔ ﻣﺮﱘ “ :ﹶﺫِﻟ 
ﺖ ﹶﻟ ﺪﻳ ِﻬ ﻢ
ﻼ ﻣﻬ ﻢ ﹶﺃﻳ ﻬ ﻢ ﻳ ﹾﻜﻔﹸﻞﹸ ﻣ ﺮﻳ ﻢ ﻭﻣﺎ ﻛﹸﻨ 
ﺖ ﹶﻟ ﺪﻳ ِﻬ ﻢ ِﺇ ﹾﺫ ﻳ ﹾﻠﻘﹸﻮﻥ ﹶﺃ ﹾﻗ ﹶ
ﻚ ﻭﻣﺎ ﻛﹸﻨ 
ﻧﻮﺣِﻴ ِﻪ ِﺇﻟﹶﻴ 
ﺼﻤﻮ ﹶﻥ )ﺳﻮﺭﺓ ﺁﻝ ﻋﻤﺮﺍﻥ .(٤٤ :
ﺨﺘ ِ
ِﺇ ﹾﺫ ﻳ 
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ﻭﻟﻌﻞ ﻭﺟﻪ ﺍﻟﺘﺤﺪﻱ ﺑﻌﺸﺮ ﺳﻮﺭ ﻣﻔﺘﺮﻳﺎﺕ ﺩﻭﻥ ﺳﻮﺭﺓ ﻭﺍﺣﺪﺓ ،ﻫﻮ ﺇﺭﺍﺩﺓ ﻧﻮﻉ
ﺧﺎﺹ ﻣﻦ ﺃﻧﻮﺍﻉ ﺍﻹﻋﺠﺎﺯ ﻭﻫﻮ ﺍﻹﺗﻴﺎﻥ ﺑﺎﳋﱪ ﺍﻟﻮﺍﺣﺪ ﺑﺄﺳﺎﻟﻴﺐ ﻣﺘﻌﺪﺩﺓ ﻣﺘﺴﺎﻭﻳﺔ ﰲ
ﺍﻟﺒﻼﻏﺔ” ).(٦
ﺃﻱ ﺃﻧﻪ ﻳﻘﺼﺪ ﺑﺎﻟﺘﺤﺪﻱ ﻫﻨﺎ ﺍﻟﻘﺼﺺ ﺍﻟﻘﺮﺁﱐ ،ﻭﺇﻧﻪ ﺑﺎﻻﺳﺘﻘﺮﺍﺀ ﻳﻈﻬﺮ ﺃﻥ ﺍﻟﺴﻮﺭ
ﺍﻟﱵ ﻛﺎﻥ ﻗﺪ ﻧﺰﻝ ﺎ ﻗﺼﺺ ﻣﻄﻮﻝ ﺇﱄ ﻭﻗﺖ ﻧﺰﻭﻝ ﺳﻮﺭﺓ ﻫﻮﺩ ﻛﺎﻧﺖ ﻋﺸﺮﺍ.
ﻓﺘﺤﺪﺍﻫﻢ ﺑﻌﺸﺮ ..ﺃﻱ ﺃﻥ ﲢﺪﻳﻬﻢ ﺑﺴﻮﺭﺓ ﻭﺍﺣﺪﺓ ﻓﻴﻪ ﻳﻌﺠﺰﻫﻢ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﲢﺪﻳﻬﻢ ﺑﻌﺸﺮ
ﻧﻈﺮﹰﺍ ﻟﺘﻔﺮﻕ ﺍﻟﻘﺼﺺ ﻭﺗﻌﺪﺩ ﺃﺳﺎﻟﻴﺒﻪ ،ﻭﺍﺣﺘﻴﺎﺝ ﺍﳌﺘﺤﺪﻱ ﺇﱄ ﻋﺸﺮ ﺳﻮﺭ ﻛﺎﻟﱵ ﻭﺭﺩ
ﻓﻴﻬﺎ ﻟﻴﺘﻤﻜﹼﻦ ﻣﻦ ﺍﶈﺎﻛﺎﺓ ،ﺇﻥ ﻛﺎﻥ ﺳﻴﺤﺎﻛﻲ ..ﻭﺍﻷﻓﻀﻞ ﻫﻨﺎ ﺍﻟﻘﻮﻝ ﺇﻥ ﺍﳊﺎﻻﺕ
ﺍﻟﺜﻼﺙ ﱂ ﻳﺴﻘﻬﺎ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﻟﺘﻨﺸﺊ ﺍﳊﺠﺔ ،ﻭﺇﳕﺎ ﺟﺎﺀﺕ ﺇﻋﻼﻧﹰﺎ ﻫﻨﺎ ،ﻭﺇﺷﻬﺎﺭﺍ ﻟﻮﺟﻮﺩﻫﺎ
ﰲ ﺳﺎﺋﺮ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ،ﻛﻴﻤﺎ ﺗﺆﰐ ﺗﺄﺛﲑﻫﺎ ﰲ ﺍﻟﻌﻘﻮﻝ ﻭﺍﻟﻘﻠﻮﺏ.
ﻭﻳﻘﻮﻝ ﺍﻟﺒﺎﻗﻼﱐ ﻋﻦ ﺍﻹﻋﺠﺎﺯ ﰲ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﺍﻟﻜﺮﱘ “ :ﻟﻮ ﱂ ﺗﻜﻦ ﺇﻻ ﺳﻮﺭﺓ ﻭﺍﺣﺪﺓ
ﻟﻜﻔﹼﺖ ﻋﻦ ﺍﻹﻋﺠﺎﺯ ،ﻓﻜﻴﻒ ﺑﺎﻟﻘﺮﺁﻥ ﺍﻟﻌﻈﻴﻢ ..ﻭﻟﻮ ﱂ ﻳﻜﻦ ﺇﻻ ﻣﻦ ﺣﺪﻳﺚ ﻣﻦ
ﺳﻮﺭﺓ ﻟﻜﻔﻲ ،ﻭﺃﻗﻨﻊ ﻭﺃﺷﻔﻲ… ﻭﻟﻮ ﻋﺮﻓﺖ ﻗﺪﺭ ﻗﺼﺔ ﻣﻮﺳﻲ ﻭﺣﺪﻫﺎ ﻣﻦ ﺳﻮﺭﺓ
ﺍﻟﺸﻌﺮﺍﺀ ،ﳌﺎ ﻃﻠﺒﺖ ﺑﻴﻨﺔ ﺳﻮﺍﻫﺎ” ).(٧
ﻓﻬﻮ ﻫﻨﺎ ﻻ ﻳﻨﻈﺮ ﺇﱄ ﺇﻋﺠﺎﺯ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﰲ ﻋﺪﺩ ﺳﻮﺭﻩ ﻭﺇﳕﺎ ﻳﻐﻮﺹ ﺇﱄ ﺍﳌﻌﲏ ،ﻭﻟﻮ
ﻛﺎﻥ ﰲ ﺁﻳﺔ ﻭﺍﺣﺪﺓ ﺇﺫ ﻳﺮﻱ ﻓﻴﻬﺎ ﻣﺎ ﻳﻜﻔﻲ ﻣﻦ ﺍﻹﻋﺠﺎﺯ :ﺃﻣﺎ ﻋﻦ ﺭﺃﻱ ﺍﻟﺴﻜﺎﻛﻲ ﰲ
ﺇﻋﺠﺎﺯ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﻓﻴﻈﻬﺮ ﰲ ﻗﻮﻟﻪ ﺇﻥ  “ :ﺍﳌﻨﻘﻮﻝ ﻋﻦ ﺍﻟﻌﺮﰊ ﰲ ﺣﻖ ﻛﻼﻡ ﺭﺏ ﺍﻟﻌﺰﺓ ﺇﻥ
ﻟﻪ ﳊﻼﻭﺓ ،ﻭﺇﻥ ﻋﻠﻴﻪ ﻟﻄﻼﻭﺓ ،ﻭﺇﻥ ﺃﺳﻔﻠﻪ ﳌﻐﺪﻕ ،ﻭﺃﻥ ﺃﻋﻼﻩ ﳌﺜﻤﺮ ،ﻭﺃﻧﻪ ﻳﻌﻠﻮ ﻭﻣﺎ
ﻳﻌﻠﻰ ،ﻭﻣﺎ ﻫﻮ ﺑﻜﻼﻡ ﺍﻟﺒﺸﺮ ،ﻓﺘﺴﺘﻐﲏ ﺑﺬﻟﻚ ﻋﻦ ﻗﺮﻉ ﺑﺎﺏ ﺍﻻﺳﺘﺪﻻﻝ ،ﻭﺃﻥ ﻻ
ﺗﺘﺠﺎﺫﺑﻚ ﺃﻳﺪﻱ ﺍﻻﺣﺘﻤﺎﻻﺕ ﰲ ﻭﺟﻪ ﺍﻹﻋﺠﺎﺯ ..ﻻﺷﻚ ﺃﻥ ﻗﺎﺭﻋﻲ ﺑﺎﺏ ﺍﻻﺳﺘﺪﻻﻝ
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ﺑﻌﺪ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ ﻋﻠﻲ ﺃﻧﻪ ﻣﻌﺠﺰ ﳐﺘﻠﻔﻮﻥ ﰲ ﻭﺟﻪ ﺍﻹﻋﺠﺎﺯ  -ﻓﻤﻨﻬﻢ ﻣﻦ ﻳﻘﻮﻝ ﻭﺟﻪ
ﺍﻹﻋﺠﺎﺯ ﻫﻮ ﺃﻧﻪ ﻋﺰ ﻭﺟﻞ ﺻﺮﻑ ﺍﳌﺘﺤﺪﻳﻦ ﳌﻌﺎﺭﺿﺔ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﻋﻦ ﺍﻹﺗﻴﺎﻥ ﲟﺜﻠﻪ ﲟﺸﻴﺌﺘﻪ
ﺇﻻ ﺃﺎ ﱂ ﺗﻜﻦ ﻣﻘﺪﻭﺭﹰﺍ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻴﻨﻬﻢ ﰲ ﻧﻔﺲ ﺍﻷﻣﺮ ،ﻭﻟﻜﻦ ﻻﺯﻡ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻘﻮﻝ
ﻛﻮﻥ ﺍﳌﺼﺮﻭﻓﲔ ﻋﻦ ﺍﻹﺗﻴﺎﻥ ﺑﺎﳌﻌﺎﺭﺿﺔ ﻋﻠﻲ ﺍﻟﺘﻌﺠﺐ ﻣﻦ ﺗﻌﺬﺭ ﺍﳌﻌﺎﺭﺿﺔ ﻻ ﻣﻦ ﻧﻈﻢ
ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﻣﺜﻠﻪ  ..ﻭﻣﻨﻬﻢ ﻣﻦ ﻳﻘﻮﻝ ﻭﺟﻪ ﺇﻋﺠﺎﺯ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﻭﺭﻭﺩﻩ ﻋﻠﻲ ﺃﺳﻠﻮﺏ ﻣﺒﺘﺪﺃ ﻣﺒﺎﻳﻦ
ﻷﺳﺎﻟﻴﺐ ﻛﻼﻣﻬﻢ ﰲ ﺧﻄﺒﻬﻢ ﻭﺃﺷﻌﺎﺭﻫﻢ ..ﻟﻜﻦ ﺍﺑﺘﺪﺍﺀ ﺃﺳﻠﻮﺏ ﻟﻮ ﻛﺎﻥ ﻳﺴﺘﻠﺰﻡ
ﺗﻌﺬﺭ ﺍﻹﺗﻴﺎﻥ ﺑﺎﳌﺜﻞ ﻻﺳﺘﻠﺰﻡ ﺍﺑﺘﺪﺍﺀ ﺑﺎﳌﺜﻞ ﻭﺍﻟﻼﺯﻡ ﻛﻤﺎ ﻧﺮﻱ ﻣﻨﺘﻒ  ..ﻭﻣﻨﻬﻢ ﻣﻦ
ﻳﻘﻮﻝ ﻭﺟﻪ ﺇﻋﺠﺎﺯﻩ ﺳﻼﻣﺘﻪ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻨﺎﻗﺾ  .ﻭﻟﻜﻨﻪ ﻳﺴﺘﻠﺰﻡ ﻛﻮﻥ ﻛﻞ ﻛﻼﻡ ﺇﺫﺍ ﺳﻠﻢ
ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻨﺎﻗﺾ ﻭﺑﻠﻎ ﻣﻘﺪﺍﺭ ﺳﻮﺭﺓ ﻣﻦ ﺍﻟﺴﻮﺭ ﺃﻥ ﻳﻌﺪ ﻣﻌﺎﺭﺿﺔ ،ﻭﺍﻟﻼﺯﻡ ﺑﺎﻹﲨﺎﻉ
ﻣﻨﺘﻒ ..ﻭﻣﻨﻬﻢ ﻣﻦ ﻳﻘﻮﻝ ﻭﺟﻪ ﺍﻹﻋﺠﺎﺯ ﺍﻻﺷﺘﻤﺎﻝ ﻋﻠﻲ ﺍﻟﻐﻴﻮﺏ .ﻟﻜﻨﻪ ﻳﺴﺘﻠﺰﻡ ﻗﺼﺮ
ﺍﻟﺘﺤﺪﻱ ﻋﻠﻲ ﺍﻟﺴﻮﺭ ﺍﳌﺸﺘﻤﻠﺔ ﻋﻠﻲ ﺍﻟﻐﻴﻮﺏ ﺩﻭﻥ ﻣﺎ ﺳﻮﺍﻫﺎ ،ﻭﺍﻟﻼﺯﻡ ﺑﺎﻹﲨﺎﻉ ﺃﻳﻀﹰﺎ
ﻣﻨﺘﻒ  ..ﻓﻬﺬﻩ ﺃﻗﻮﺍﻝ ﺃﺭﺑﻌﺔ ﳜﻤﺴﻬﺎ ﻣﺎ ﳚﺪﻩ ﺃﺻﺤﺎﺏ ﺍﻟﺬﻭﻕ ﻣﻦ ﺃﻥ ﻭﺟﻪ ﺍﻹﻋﺠﺎﺯ
ﻫﻮ ﺃﻣﺮ ﻣﻦ ﺟﻨﺲ ﺍﻟﺒﻼﻏﺔ ﻭﺍﻟﻔﺼﺎﺣﺔ ﻭﻫﺬﺍ ﻻ ﻳﺘﺄﰐ ﺑﻔﻀﻞ ﺇﳍﻲ ﺬﻳﻦ ﺍﻟﻌﻠﻤﲔ ﻳﻬﺒﻬﻤﺎ
ﺍﷲ ﲝﻜﻤﺘﻪ ﻣﻦ ﻳﺸﺎﺀ ،ﻭﻫﻲ ﺍﻟﻨﻔﺲ ﺍﳌﺴﺘﻌﺪﺓ ﻟﺬﻟﻚ ،ﻓﻜﻞ ﻣﻴﺴﺮ ﳌﺎ ﺧﻠﻖ ﻟﻪ ،ﻭﻻ
)(٨
ﺍﺳﺘﺒﻌﺎﺩ ﰲ ﺇﻧﻜﺎﺭ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻮﺟﻪ ﳑﻦ ﻟﻴﺲ ﻣﻌﻪ ﻣﺎ ﻳﻄﻠﻊ ﻋﻠﻴﻪ”
ﻭﻳﻘﻮﻝ “ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻘﺎﻫﺮ” ﰲ ﺩﻻﺋﻞ ﺇﻋﺠﺎﺯﻩ  :ﻟﻘﺪ ﺃﻋﺠﺰ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﺍﻟﻌﺮﺏ ﲟﺰﺍﻳﺎ
ﻇﻬﺮﺕ ﳍﻢ ﰲ ﻧﻈﻤﻪ ﻭﺧﺼﺎﺋﺺ ﺻﺎﺩﻓﻮﻫﺎ ﰲ ﺳﻴﺎﻕ ﻟﻔﻈﻪ ،ﻭﺑﺪﺍﺋﻊ ﺭﺍﻋﺘﻬﻢ ﻣﻦ
ﻣﺒﺎﺩﺉ ﺁﻳﺔ ﻭﻣﻘﺎﻃﻌﻬﺎ ،ﻭﳎﺎﺭﻱ ﺃﻟﻔﺎﻇﻬﺎ ﻭﻣﻮﺍﻗﻌﻬﺎ ،ﻭﰲ ﻣﻀﺮﺏ ﻛﻞ ﻣﺜﻞ ،ﻭﻣﺴﺎﻕ
ﻛﻞ ﺧﱪ ،ﻭﺻﻮﺭﺓ ﻛﻞ ﻋﻈﺔ ﻭﺗﻨﺒﻴﻪ ﻭﺇﻋﻼﻡ ،ﻭﺗﺬﻛﲑ ﻭﺗﺮﻏﻴﺐ ﻭﺗﺮﻫﻴﺐ ،ﻭﻣﻊ ﻛﻞ
ﺻ ﹶﻔﺔﹲ ،ﻭﺗﺒﻴﺎﻥ ،ﻭﺮﻫﻢ ﺃﻢ ﺗﺄﻣﻠﻮﻩ ﺳﻮﺭﺓ ﺳﻮﺭﺓ ،ﻭﻋﺸﺮﹰﺍ ﻋﺸﺮﺍﹰ ،ﻭﺁﻳﺔ
ﺣﺠﺔ ﺑﺮﻫﺎﻥ ،ﻭ ِ
ﺁﻳﺔ ،ﻓﻠﻢ ﳚﺪﻭﺍ ﰲ ﺍﳉﻤﻴﻊ ﻛﻠﻤﺔ ﻳﻨﺒﻮ ﺎ ﻣﻜﺎﺎ ،ﻭﻟﻔﻈﺔ ﻳﻨﻜﺮ ﺷﺄﺎ ﺃﻭ ﻳﺮﻱ ﺃﻥ ﻏﲑﻫﺎ
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ﺍﻟﻮﺣﻲ ﻭﺍﻹﻋﺠﺎﺯ ﺍﻟﻘﺼﺼﻲ ﰲ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﺍﻟﻜﺮﱘ

ﺃﺻﻠﺢ ﻫﻨﺎﻙ ﺃﻭ ﺃﺷﺒﻪ ،ﺃﻭ ﺃﺣﺮﻯ ﻭﺃﺧﻠﻖ ،ﺑﻞ ﻭﺟﺪﻭﺍ ﺍﺗﺴﺎﻗﺎ ﺮ ﺍﻟﻌﻘﻮﻝ ﻭﺃﻋﺠﺰ
ﺍﳉﻤﻬﻮﺭ .ﻭﻧﻈﺎﻣﹰﺎ ﻭﺍﻟﺘﺌﺎﻣﹰﺎ ﻭﺇﺗﻘﺎﻧﹰﺎ ﻭﺇﺣﻜﺎﻣﹰﺎ ﱂ ﻳﺪﻉ ﰲ ﻧﻔﺲ ﺑﻠﻴﻎ ﻣﻨﻬﻢ … “).(٩
ﺗﻠﻚ ﻛﺎﻧﺖ ﺧﻼﺻﺔ ﺁﺭﺍﺀ ﻗﺪﺍﻣﻲ ﺍﳌﻔﻜﺮﻳﻦ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﲔ ﺣﻮﻝ ﻣﺴﺄﻟﺔ ﺇﻋﺠﺎﺯ
ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﺍﻟﻜﺮﱘ ﻭﻫﻲ ﻭﺇﻥ ﻛﺎﻥ ﻳﺒﺪﻭ ﰲ ﻇﺎﻫﺮﻫﺎ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﺘﺒﺎﻳﻦ ﺇﻻ ﺃﺎ ﲨﻴﻌﹰﺎ ﺗﺆﻛﺪ
ﺇﻋﺠﺎﺯ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﺍﻟﻜﺮﱘ ﰲ ﺃﺳﻠﻮﺑﻪ ﻭﻧﻈﻤﻪ ﻭﻧﻌﺘﻪ ﻭﺗﻔﺮﺩﻩ ﰲ ﺫﻟﻚ .ﺃﻣﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺂﺭﺍﺀ
ﺍﶈﺪﺛﲔ ﰲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺸﺄﻥ ﻓﻬﻢ ﻭﺇﻥ ﻛﺎﻧﻮﺍ ﻻ ﻳﻨﻜﺮﻭﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﻃﻼﻕ ﻣﺎ ﺫﻫﺐ ﺇﻟﻴﻪ
ﺃﺳﻼﻓﻬﻢ ﺇﻻ ﺃﻢ ﻳﺪﻟﻮﻥ ﺑﺪﻟﻮﻫﻢ ﰲ ﻫﺬﺍ ﺍﺎﻝ ﻣﻦ ﻣﻨﻈﻮﺭ ﺗﻄﻮﺭ ﺍﺘﻤﻌﺎﺕ ﺍﳊﺪﻳﺜﺔ،
ﻭﺍﻧﺘﺸﺎﺭ ﺍﻷﻓﻜﺎﺭ ﺍﳌﺨﺘﻠﻔﺔ ﻭﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺎﺕ ﺍﻟﻮﺍﻓﺪﺓ ﺇﱄ ﺍﻹﺳﻼﻡ ﻭﺍﳌﺴﻠﻤﲔ .ﻭﻣﻦ ﺃﻓﻀﻞ ﻣﺎ
ﻗﻴﻞ ﰲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺸﺄﻥ ﻣﺎ ﻧﻮﺟﺰﻩ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲ ﺣﻴﺚ ﻳﺬﻛﺮ ﺍﻟﻜﺎﺗﺐ  :ﺇﻧﻪ “ ﻻﺑﺪ ﻣﻦ ﺇﻋﺎﺩﺓ
ﺍﻟﻨﻈﺮ ﰲ ﻗﻀﻴﺔ ﺍﻹﻋﺠﺎﺯ ﰲ ﻧﻄﺎﻕ ﺍﻟﻈﺮﻭﻑ ﺍﳉﺪﻳﺪﺓ ﺍﻟﱵ ﳝﺮ ﺎ ﺍﳌﺴﻠﻢ ﺍﻟﻴﻮﻡ ،ﻣﻊ
ﺍﻟﻀﺮﻭﺭﺍﺕ ﺍﻟﱵ ﻳﻮﺍﺟﻬﻬﺎ ﰲ ﳎﺎﻝ ﺍﻟﻌﻘﻴﺪﺓ ﻭﺍﻟﺮﻭﺡ” ) ..(١٠ﻭﺭﻏﻢ ﻣﺎ ﻳﺒﺪﻭ ﰲ ﺍﻟﻘﻀﻴﺔ
ﻣﻦ ﺗﻌﻘﺪ ،ﺑﺴﺒﺐ ﻣﻮﻗﻔﻨﺎ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻱ ﺇﺯﺍﺀﻫﺎ ،ﻓﺈﻧﻨﺎ ﻧﻌﺘﻘﺪ ﺃﻥ ﻣﻔﺘﺎﺣﻬﺎ ﻣﻮﺟﻮﺩ ﰲ ﻗﻮﻟﻪ
ﺖ ِﺑ ﺪ ﻋﺎ ﻣ ﻦ ﺍﻟ ﺮﺳِ ﻞ ﻭﻣﺎ ﹶﺃ ﺩﺭِﻱ ﻣﺎ ﻳ ﹾﻔ ﻌﻞﹸ ﺑِﻲ ﻭﻟﹶﺎ ِﺑ ﹸﻜ ﻢ ِﺇ ﹾﻥ ﹶﺃﺗِﺒﻊِ ﺇﻟﱠﺎ
ﺗﻌﺎﱄ “ :ﹸﻗ ﹾﻞ ﻣﺎ ﻛﹸﻨ 
ﻣﺎ ﻳﻮﺣﻰ ِﺇﹶﻟ ﻲ “ )ﺳﻮﺭﺓ ﺍﻷﺣﻘﺎﻑ :ﻣﻦ ﺁﻳﺔ  (٩ﻓﺈﺫﺍ ﺍﻋﺘﱪﻧﺎ ﻫﺬﻩ ﺍﻵﻳﺔ ﻋﻠﻲ ﺃﺎ ﺣﺠﺔ
ﻳﻘﺪﻣﻬﺎ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﻟﻠﻨﱯ ﻛﻲ ﻳﺴﺘﺨﺪﻣﻬﺎ ﰲ ﺟﺪﺍﻟﻪ ﻣﻊ ﺍﳌﺸﺮﻛﲔ ،ﻓﻼﺑﺪ ﺃﻥ ﻧﺘﺄﻣﻞ ﳏﺘﻮﺍﻫﺎ
ﺍﳌﻨﻄﻘﻲ ﻣﻦ ﻧﺎﺣﻴﺘﲔ:
ﻓﻬﻲ ﲢﻤﻞ ،ﺃﻭﻻﹰ ،ﺇﺷﺎﺭﺓ ﺧﻔﹼﻴﺔ ﺇﱄ ﺃﻥ ﺗﻜﺮﺍﺭ ﺍﻟﺸﻲﺀ ﰲ ﻇﺮﻭﻑ ﻣﻌﻴﻨﺔ ﻳﺪﻝ ﻋﻠﻲ
ﺻﺤﺘﻪ ،ﺃﻱ ﺃﻥ ﺳﻮﺍﺑﻘﻪ ﰲ ﺳﻠﺴﻠﺔ ﻣﻌﻴﻨﺔ ﺗﺪﻋﻢ ﺣﻘﻴﻘﺘﻪ ﻛـ )ﻇﺎﻫﺮﺓ( ﺑﺎﳌﻌﲏ ﺍﻟﺬﻱ
ﻳﺴﺒﻐﻪ ﺍﻟﺘﺤﺪﻳﺪ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ ﻋﻠﻲ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻜﻠﻤﺔ :ﻓﺎﻟﻈﺎﻫﺮﺓ ﻫﻲ )ﺍﳊﺪﺙ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺘﻜﺮﺭ ﰲ
ﻧﻔﺴﻪ ﻭﺍﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ﻛﺬﻟﻚ(.
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ﻭﻫﻲ ﲢﻤﻞ ﰲ ﻣﺪﻟﻮﳍﺎ ،ﺛﺎﻧﻴﺎﹰ ،ﺭﺑﻄﹰﺎ ﺑﲔ ﺍﻟﺮﺳﻞ ﻭﺍﻟﺮﺳﺎﻻﺕ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻌﺼﻮﺭ ،ﻭﺃﻥ
ﺍﻟﺪﻋﻮﺓ ﺍﶈﻤﺪﻳﺔ ﳚﺮﻱ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺃﻣﺎﻡ ﺍﻟﻌﻘﻞ ﻣﺎ ﳚﺮﻱ ﻋﻠﻲ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺮﺳﺎﻻﺕ .ﻭﻣﻦ ﻫﺬﺍ
ﻧﺴﺘﻠﺨﺺ ﺃﻣﺮﻳﻦ:
ﺇﻧﻪ ﻳﺼﺢ ﺃﻥ ﻧﺪﺭﺱ ﺍﻟﺮﺳﺎﻟﺔ ﺍﶈﻤﺪﻳﺔ ﰲ ﺿﻮﺀ ﻣﺎ ﺳﺒﻘﻬﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﺮﺳﺎﻻﺕ.
ﻛﻤﺎ ﻳﺼﺢ ﺃﻥ ﻧﺪﺭﺱ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺮﺳﺎﻻﺕ ﰲ ﺿﻮﺀ ﺭﺳﺎﻟﺔ ﳏﻤﺪ  -ﺻﻠﻲ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ
ﻭﺳﻠﻢ  -ﻋﻠﻲ ﻗﺎﻋﺪﺓ ﺃﻥ )ﺣﻜﻢ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻳﻨﻄﺒﻖ ﻋﻠﻲ ﺍﳋﺎﺹ ﻗﻴﺎﺳﺎﹰ ،ﻭﺣﻜﻢ ﺍﳋﺎﺹ
ﻳﻨﻄﺒﻖ ﻋﻠﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﺳﺘﻨﺒﺎﻃﹰﺎ(.
ﻭﻻ ﻣﺎﻧﻊ ﺇﺫﹰﺍ ﻣﻦ ﺃﻥ ﻧﻌﻴﺪ ﺍﻟﻨﻈﺮ ﰲ ﻣﻌﲏ )ﺍﻹﻋﺠﺎﺯ( ﰲ ﺿﻮﺀ ﻣﻨﻄﻖ ﺍﻵﻳﺔ ﺍﻟﻜﺮﳝﺔ:
ﻭﺣﺎﺻﻞ ﻫﺬﺍ ﺃﻧﻨﺎ ﺇﺫﺍ ﺍﻋﺘﱪﻧﺎ ﺍﻷﺷﻴﺎﺀ ﰲ ﺣﺪﻭﺩ ﺍﳊﺪﺙ ﺍﳌﺘﻜﺮﺭ ،ﺃﻱ ﰲ ﺣﺪﻭﺩ
ﺍﻟﻈﺎﻫﺮﺓ ،ﻓﺎﻹﻋﺠﺎﺯ ﻫﻮ:
ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﺇﱄ ﺷﺨﺺ ﺍﻟﺮﺳﻮﻝ :ﺍﳊﺠﺔ ﺍﻟﱵ ﻳﻘﺪﻣﻬﺎ ﳋﺼﻮﻣﻪ ﻟﻴﻌﺠﺰﻫﻢ ﺎ.
ﻭﻫﻮ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﺇﱄ ﺍﻟﺪﻳﻦ  :ﻭﺳﻴﻠﺔ ﻣﻦ ﻭﺳﺎﺋﻞ ﺗﺒﻠﻴﻐﻪ.
ﻭﻫﺬﺍﻥ ﺍﳌﻌﻨﻴﺎﻥ ﻟﻺﻋﺠﺎﺯ ﻳﻀﻴﻔﺎﻥ ﻋﻠﻲ ﻣﻔﻬﻮﻣﻪ ﺻﻔﺎﺕ ﻣﻌﻴﻨﺔ:
ﺃﻭ ﹰُﻻ :ﺇﻥ ﺍﻻﻋﺠﺎﺯ  -ﻛـ )ﺣﺠﺔ( ﻻﺑﺪ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﰲ ﻣﺴﺘﻮﻱ ﺇﺩﺭﺍﻙ ﺍﳉﻤﻴﻊ،
ﻭﺇﻻ ﻓﺎﺗﺖ ﻓﺎﺋﺪﺗﻪ ،ﺇﺫ ﻻ ﻗﻴﻤﺔ ﻣﻨﻄﻘﻴﺔ ﳊﺠﺔ ﺗﻜﻮﻥ ﻓﻮﻕ ﺇﺩﺭﺍﻙ ﺍﳋﺼﻢ ،ﻓﻬﻮ ﻳﻨﻜﺮﻫﺎ
ﻋﻦ ﺣﺴﻦ ﻧﻴﺔ ﺃﺣﻴﺎﻧﺎ.
ﺛﺎﻧﻴﹰﺎ :ﻭﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﻛﻮﻧﻪ ﻭﺳﻴﻠﺔ ﻟﺘﺒﻠﻴﻎ ﺩﻳﻦ :ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻓﻮﻕ ﻃﺎﻗﺔ ﺍﳉﻤﻴﻊ.
ﺛﺎﻟﺜﹰﺎ :ﻭﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﺍﻟﺰﻣﻦ  :ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺗﺄﺛﲑﻩ ﺑﻘﺪﺭ ﻣﺎ ﰲ ﺗﺒﻠﻴﻎ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﻣﻦ ﺣﺎﺟﺔ
ﺇﻟﻴﻪ..
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ﺍﻟﻮﺣﻲ ﻭﺍﻹﻋﺠﺎﺯ ﺍﻟﻘﺼﺼﻲ ﰲ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﺍﻟﻜﺮﱘ

ﻭﻫﺬﻩ ﺍﻟﺼﻔﺔ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﲢﺪﺩ ﻧﻮﻉ ﺻﻠﺘﻪ ﺑﺎﻟﺪﻳﻦ ،ﺍﻟﺼﻠﺔ ﺍﻟﱵ ﲣﺘﻠﻒ ﻣﻦ ﺩﻳﻦ ﺇﱄ
ﺁﺧﺮ ،ﺑﺎﺧﺘﻼﻑ ﺿﺮﻭﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﺒﻠﻴﻎ.
ﻓﻬﺬﺍ ﻫﻮ ﺍﳌﻘﻴﺎﺱ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻟﺬﻱ ﻧﺮﺍﻩ ﻳﻨﻄﺒﻖ ﻋﻠﻲ ﻣﻌﲏ ﺍﻹﻋﺠﺎﺯ ،ﰲ ﻛﻞ ﺍﻟﻈﺮﻭﻑ
ﺍﶈﺘﻤﻠﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﺇﱄ ﺍﻷﺩﻳﺎﻥ ﺍﳌﱰﻟﺔ..
ﻓﺈﺫﺍ ﻗﺴﻨﺎ ﺑﻪ ﰲ ﻧﻄﺎﻕ ﺭﺳﺎﻟﺔ “ ﻣﻮﺳﻲ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺴﻼﻡ” ،ﻧﺮﻱ ﺃﻥ ﺍﷲ ﺍﺧﺘﺎﺭ ﳍﺬﺍ
ﺍﻟﺮﺳﻮﻝ ﻣﻌﺠﺰﰐ ﺍﻟﻴﺪ ﻭﺍﻟﻌﺼﺎ ،ﻭﺇﺫﺍ ﺗﺄﻣﻠﻨﺎﳘﺎ ﻭﺟﺪﻧﺎﳘﺎ  -ﻛﺤﺠﺔ” ﻳﺪﻋﻢ ﺍﷲ ﺎ
ﻧﺒﻴﻪ  -ﻳﺘﺼﻔﺎﻥ ﺑﺄﻤﺎ:
ﻟﻴﺴﺘﺎ ﻣﻦ ﻣﺴﺘﻮﻱ ﺍﻟﻌﻠﻢ ﺍﳌﺼﺮﻱ ﺍﻟﻘﺪﱘ ﺍﻟﺬﻱ ﻛﺎﻥ ﻣﻦ ﺍﺧﺘﺼﺎﺹ ﺃﺷﺨﺎﺹ
ﻣﻌﺪﻭﺩﻳﻦ ،ﻳﻜﻮﻧﻮﻥ ﻫﻴﺌﺔ ﺍﻟﻜﻬﻨﻮﺕ ،ﺑﻞ ﻛﺎﻧﺖ ﺍﳌﻌﺠﺰﺓ ،ﰲ ﻛﻠﺘﺎ ﺻﻮﺭﺗﻴﻬﻤﺎ ،ﻣﻦ
ﻣﺴﺘﻮﻱ ﺍﻟﺴﺤﺮ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻘﻊ ﺃﺛﺮﻩ ﰲ ﺇﺩﺭﺍﻙ ﺍﳉﻤﻴﻊ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺍﳌﻌﺎﻳﻨﺔ ﺍﳊﺴﻴﺔ ﺩﻭﻥ
ﺇﺟﻬﺎﺩ ﻓﻜﺮ.
ﻫﺎﺗﺎﻥ ﺍﳌﻌﺠﺰﺗﺎﻥ ﺗﺘﺼﻼﻥ ﺑﺘﺎﺭﻳﺦ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﺍﳌﻮﺳﻮﻱ ،ﻻ ﲜﻮﻫﺮﻩ ﺇﺫ ﻟﻴﺲ ﻟﻠﻴﺪ ﺃﻭ
ﺍﻟﻌﺼﺎ ﺻﻠﺔ ﲟﻌﺎﱐ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﻭﻻ ﺑﺘﺸﺮﻳﻌﻪ ،ﻓﻬﻤﺎ ﻋﻠﻲ ﻫﺬﺍ ﳎﺮﺩ ﺗﻮﺍﺑﻊ ﻟﻠﺪﻳﻦ ،ﻻ ﻣﻦ
ﺻﻔﺎﺗﻪ ﺍﳌﻼﺯﻣﺔ ﻟﻪ.
ﻭﺩﻻﻟﺔ ﻫﺎﺗﲔ ﺍﳌﻌﺠﺰﺗﲔ ﻋﻠﻲ ﺻﺤﺔ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﳏﺪﻭﺩﺓ ﺑﺰﻣﻦ ﻣﻌﲔ ،ﺇﺫ ﻻ ﺗﺘﺼﻮﺭ
ﻣﻔﻌﻮﻝ ﺍﻟﻴﺪ ﻭﺍﻟﻌﺼﺎ ﻛـ )ﺣﺠﺔ( ﺇﻻ ﰲ ﺍﳉﻴﻞ ﺍﻟﺬﻱ ﺷﺎﻫﺪﳘﺎ ،ﺃﻭ ﺍﳉﻴﻞ ﺍﻟﺬﻱ ﺑﻠﻐﺘﻪ
ﺗﻠﻚ ﺍﻟﺸﻬﺎﺩﺓ ﺑﺎﻟﺘﻮﺍﺗﺮ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﺎﺑﻌﲔ ﻭﺗﺎﺑﻊ ﺍﻟﺘﺎﺑﻌﲔ ،ﺃﻱ ﺃﻥ ﻣﻔﻌﻮﻟﻪ ﻻ ﻳﻜﻮﻥ ﺇﻻ ﰲ
ﺯﻣﻦ ﳏﺪﺩ ،ﳊﻜﻤﺔ ﺃﺭﺍﺩﻫﺎ ﺍﷲ .ﻭﻟﻮ ﺗﺄﻣﻠﻨﺎ ﰲ ﻫﺬﻩ ﺍﳊﻜﻤﺔ ﻟﻮﺟﺪﻧﺎ ﺃﺎ ﺗﺘﻔﻖ ﻣﻊ
ﻼ :ﻭﻫﻲ:
ﺣﻘﺎﺋﻖ ﻧﻔﺴﻴﺔ ،ﻭﺣﻘﺎﺋﻖ ﺗﺎﺭﳜﻴﺔ ﺳﺠﻠﻬﺎ ﺍﻟﻮﺍﻗﻊ ﻓﻌ ﹰ
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ﺃﻭ ﹰﻻ :ﺇﻥ ﺍﻟﻘﻮﻡ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻳﺪﻳﻨﻮﻥ ﺍﻟﻴﻮﻡ ﺑﺪﻳﻦ ﻣﻮﺳﻲ  -ﺃﻱ ﺍﻟﻴﻬﻮﺩ -ﻳﻔﻘﺪﻭﻥ
ﻷﺳﺒﺎﺏ ﻧﻔﺴﻴﺔ ،ﻧﺰﻋﺔ ﺍﻟﺘﺒﻠﻴﻎ ،ﲝﻴﺚ ﻻ ﻳﺸﻌﺮﻭﻥ ﺑﻀﺮﻭﺭﺓ ﺗﺒﻠﻴﻎ ﺩﻳﻨﻬﻢ ﺇﱄ ﻏﲑﻫﻢ ﻣﻦ
ﺍﻷﻣﻢ ،ﺃﻱ ﺍﻷﻣﻴﲔ  -ﻛﻤﺎ ﻳﻘﻮﻟﻮﻥ  -ﺣﱵ ﺃﻧﻨﺎ ﺇﺫﺍ ﺍﺳﺘﺨﺪﻣﻨﺎ ﻟﻐﺔ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻉ ﻗﻠﻨﺎ  :ﺇﻥ
)ﺍﻹﻋﺠﺎﺯ( ﻗﺪ ﺃﻟﻐﺎﻩ ﰲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﻋﺪﻡ ﺍﳊﺎﺟﺔ ﺇﻟﻴﻪ.
ﺛﺎﻧﻴﹰﺎ :ﺇﻥ ﻣﺸﻴﺌﺔ ﺍﷲ ﻗﺪ ﻗﺪﺭﺕ ﺃﻥ ﻳﺄﰐ ﻋﻴﺴﻰ ﺭﺳﻮ ﹲﻝ ﻣﻦ ﺑﻌﺪ ﻣﻮﺳﻰ ،ﻭﺃﰐ
ﺍﻟﺪﻳﻦ ﺍﳉﺪﻳﺪ ﻟﻴﻨﺴﺦ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ ،ﻓﻴﻨﺴﺦ ﻃﺒﻌﹰﺎ ﺟﺎﻧﺐ ﺍﻹﻋﺠﺎﺯ ﻓﻴﻪ ،ﺣﻴﺚ ﺗﺰﻭﻝ
ﺍﳊﺠﺔ ﺑﺰﻭﺍﻝ ﺿﺮﻭﺭﺎ ﺍﻟﺘﺎﺭﳜﻴﺔ .ﻭﻟﻜﻦ ﺩﻻﻟﺔ ﻣﺎ ﺃﻭﰐ ﻋﻴﺴﻲ ﻣﻦ ﺇﻋﺠﺎﺯ ﺳﺘﺰﻭﻝ
ﺃﻳﻀﹰﺎ ﻣﻊ ﺯﻭﺍﻝ ﻣﻮﺿﻮﻋﻬﺎ ،ﻭﻟﻨﻔﺲ ﺍﻷﺳﺒﺎﺏ ﺍﻟﱵ ﺃﻟﻐﺖ ﺟﺎﻧﺐ ﺍﻹﻋﺠﺎﺯ ،ﰲ ﺩﻳﻦ
ﻣﻮﺳﻲ ﺣﻴﺚ ﻳﺄﰐ  -ﺑﻌﺪ ﻋﻴﺴﻲ  -ﺭﺳﻮﻝ ﺟﺪﻳﺪ  -ﻭﺩﻳﻦ ﺟﺪﻳﺪ ﻳﻠﻐﻴﺎﻥ ﺍﻟﺪﻳﻦ
ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ ،ﺩﻳﻦ ﻋﻴﺴﻲ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺴﻼﻡ ،ﻓﻠﻴﻐﻲ ﺿﺮﻭﺭﺓ ﺍﻟﺘﺪﻟﻴﻞ ﻋﻠﻲ ﺻﺤﺔ ﺍﻹﳒﻴﻞ).(١١
ﻳﺘﻀﺢ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﺮﺽ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ ﺃﻥ ﺍﻹﻋﺠﺎﺯ :ﺇﻣﺎ ﺣﺴﻲ ،ﳚﺎﺑﻪ ﺍﳊﻮﺍﺱ ،ﻭﻳﺘﺤﺪﻱ
ﺍﻟﻘﺪﺭ ،ﻣﺜﻞ ﺍﻹﻋﺠﺎﺯ ﺍﻟﺬﻱ ﺻﺎﺣﺐ ﻣﻮﺳﻲ ﻭﻋﻴﺴﻲ ﻋﻠﻴﻬﻤﺎ ﺍﻟﺴﻼﻡ ،ﻓﻘﺪ ﻛﺎﻥ ﻣﻦ
ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻨﻮﻉ ،ﺃﻱ ﺃﻧﻪ ﻛﺎﻥ ﻳﻘﻊ ﰲ ﳎﺎﻝ ﺍﳊﺲ ،ﻭﺧﺎﺻﺔ ﺣﺎﺳﺔ ﺍﻟﻨﻈﺮ ،ﺇﺫ ﺗﻜﺸﻒ
ﻟﻠﻨﺎﺱ ﻋﻠﻲ ﺻﻮﺭﺓ ﺗﻜﺎﺩ ﺗﻜﻮﻥ ﻭﺍﺣﺪﺓ ،ﻻ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺑﻴﻨﻬﻢ ،ﻷﻥ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻻ
ﳜﺘﻠﻔﻮﻥ ﻛﺜﲑﹰﺍ ﰲ ﻣﺪﻟﻮﻝ ﺍﳌﺮﺋﻴﺎﺕ ،ﻋﻠﻲ ﺣﲔ ﳜﺘﻠﻔﻮﻥ ﺍﺧﺘﻼﻓﹰﺎ ﺑﻌﻴﺪﹰﺍ ﰲ ﻣﺪﻟﻮﻝ ﻣﺎ
ﻳﻘﻊ ﻟﻠﺤﻮﺍﺱ ﺍﻷﺧﺮﻯ ﻣﻦ ﻣﺴﻤﻮﻋﺎﺕ ،ﻭﻣﺬﻭﻗﺎﺕ ،ﻭﻣﺸﻤﻮﻣﺎﺕ ،ﻭﻣﻠﻤﻮﺳﺎﺕ..
ﻭﺇﻣﺎ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﻹﻋﺠﺎﺯ ﻋﻘﻠﻴﹰﺎ ﻳﻮﺍﺟﻪ ﺍﻟﻌﻘﻞ ،ﻭﻳﻠﻘﺎﻩ ﺑﻜﻞ ﻣﺎ ﻓﻴﻪ ﻣﻦ ﻗﻮﻱ ﺍﻹﺩﺭﺍﻙ
ﻭﺍﻻﺳﺘﺒﺼﺎﺭ .ﻭﻫﺬﺍ ﺍﻟﻨﻮﻉ ﻣﻦ ﺍﻹﻋﺠﺎﺯ ﻻ ﻳﻘﻊ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻣﻮﻗﻌﹰﺎ ﻣﺘﻘﺎﺭﺑﺎﹰ ،ﻭﺇﳕﺎ ﻳﻠﻘﺎﻩ
ﻛﻞ ﺇﻧﺴﺎﻥ ﲟﺎ ﻟﺪﻳﻪ ﻣﻦ ﺇﺩﺭﺍﻙ ﻭﻓﻬﻢ ،ﻭﻗﺪﺭﺓ ﻋﻠﻲ ﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺰ ﺑﲔ ﺍﳌﺪﺭﻛﺎﺕ ،ﻭﺍﻟﺘﻔﺮﻗﺔ
ﺑﲔ ﺍﳋﲑ ﻭﺍﻟﺸﺮ).(١٢
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ﻭﲡﺪﺭ ﺍﻹﺷﺎﺭﺓ ﻫﻨﺎ ﺇﱄ ﺃﻥ ﺍﳌﻔﻜﺮﻳﻦ ﺍﳌﺴﻠﻤﲔ ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﲔ ﻗﺪ ﺃﺩﺭﻛﻮﺍ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻈﺎﻫﺮﺓ
ﺍﻹﻋﺠﺎﺯﻳﺔ ﺃﻳﻀﹰﺎ ﺣﻴﺚ ،ﻳﻘﻮﻝ ﺍﻟﺴﻴﻮﻃﻲ “ :ﻭﺃﻛﺜﺮ ﻣﻌﺠﺰﺍﺕ ﺑﲏ ﺇﺳﺮﺍﺋﻴﻞ ﻛﺎﻧﺖ
ﺣﺴﻴﺔ ..ﻟﺒﻼﺩﻢ ،ﻭﻗﻠﺔ ﺑﺼﲑﻢ  ،..ﻭﺃﻛﺜﺮ ﻣﻌﺠﺰﺍﺕ ﻫﺬﻩ ﺍﻷﻣﺔ  -ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ -
ﻋﻘﻠﻴﺔ .ﻟﻔﻄﺮ ﺫﻛﺎﺋﻬﻢ ،ﻭﻛﻤﺎﻝ ﺇﻓﻬﺎﻣﻬﻢ ..ﻭﻷﻥ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺸﺮﻳﻌﺔ ﹶﻟﻤﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﺑﺎﻗﻴﺔ ﻋﻠﻲ
ﺻﻔﺤﺎﺕ ﺍﻟﺪﻫﺮ ﺇﱄ ﻳﻮﻡ ﺍﻟﻘﻴﺎﻣﺔ ،ﺧﺼﺖ ﺑﺎﳌﻌﺠﺰﺓ ﺍﻟﻌﻘﻠﻴﺔ ﺍﻟﺒﺎﻗﻴﺔ  ..ﻟﲑﺍﻫﺎ ﺫﻭﻭ
ﺍﻷﺑﺼﺎﺭ “).(١٣
ﻭﺍﺧﺘﻼﻑ ﺍﳌﻌﺠﺰﺍﺕ ﰲ ﺃﺟﻴﺎﻝ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻫﻮ ﻣﺎ ﺍﻗﺘﻀﺘﻪ ﺩﻭﺍﻋﻲ ﺍﳊﻜﻤﺔ ﺍﻟﱵ ﺟﺎﺀﺕ
ﺍﳌﻌﺠﺰﺍﺕ ﻣﻦ ﺃﺟﻠﻬﺎ ..ﺫﻟﻚ ﺃﻥ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﳜﺘﻠﻔﻮﻥ ﺑﺎﺧﺘﻼﻑ ﺃﺯﻣﻨﺘﻬﻢ ﻭﺃﻣﻜﻨﺘﻬﻢ ﻭﺇﺫﺍ
ﻛﺎﻧﺖ ﻏﺎﻳﺔ ﺍﳌﻌﺠﺰﺓ ﺃﻥ ﻳﺮﻱ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻓﻴﻬﺎ ﺻﺪﻕ ﺍﻟﺮﺳﻮﻝ ﺍﳌﺮﺳﻞ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻗﻮﺓ ﺃﻋﻠﻲ ﻣﻦ
ﺇﺩﺭﺍﻛﻬﻢ ﻭﺇﻣﻜﺎﻧﺎﻢ ،ﻭﻗﻴﺎﻡ ﺍﻟﺪﻟﻴﻞ ﻋﻠﻲ ﺻﺤﺔ ﺩﻋﻮﺍﻩ ،ﻓﻜﺎﻥ ﻻﺑﺪ ﺃﻥ ﺗﻜﻮﻥ ﻫﺬﻩ
ﺍﳌﻌﺠﺰﺓ ﺟﺎﺭﻳﺔ ﻣﻊ ﺗﻔﻜﲑ ﻣﻦ ﺗﻠﻘﺎﻫﻢ ﻭﺗﺘﺤﺪﺍﻫﻢ ،ﺁﺧﺬﺓ ﺑﻌﻘﻮﳍﻢ ﻭﻗﻠﻮﻢ..
“ ﻫﺬﺍ ﻭﺇﻥ ﻳﻜﻦ ﻣﻦ ﺍﳌﻤﻜﻦ ﺃﻥ ﻳﺘﺤﻘﻖ ﰲ ﺍﳌﻌﺠﺰﺓ ﺍﳌﺎﺩﻳﺔ ﺍﻟﻮﺍﺣﺪﺓ ﺃﻥ ﺗﺘﻜﺮﺭ
ﻼ ﺑﻌﺪ ﺟﻴﻞ ،ﻓﺘﻈﻞ ﺃﺑﺪﹰﺍ ﻣﺘﺤﺪﻳﺔ ﻗﺎﻫﺮﺓ  -ﺇﻻ ﺃﻥ ﺫﻟﻚ ﻳﺬﻫﺐ ﺑﻜﺜﲑ ﻣﻦ ﺗﺄﺛﲑ
ﺟﻴ ﹰ
ﺍﳌﻌﺠﺰﺓ ﻭﻳﱰﻝ ﺑﻘﺪﺭ ﻛﺒﲑ ﻣﻦ ﻗﺪﺭﻫﺎ ﰲ ﺃﻋﲔ ﺍﻟﻨﺎﺱ ،ﻓﻠﻮ ﺃﻥ ﻋﺼﺎ ﻣﻮﺳﻲ ﻛﺎﻧﺖ ﻫﻲ
ﺍﳌﻌﺠﺰﺓ ﺍﻟﱵ ﻳﺘﻨﺎﻭﳍﺎ ﺍﻟﺮﺳﻞ ﺭﺳﻮ ﹰﻻ ﺑﻌﺪ ﺭﺳﻮﻝ ،ﻭﻛﺎﻧﺖ ﰲ ﻛﻞ ﻣﺮﺓ ،ﻭﰲ ﻛﻞ ﺣﺎﻝ
ﺗﻄﻠﻊ ﻋﻠﻲ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﺑﺘﻠﻚ ﺍﳌﻌﺠﺰﺍﺕ ﺍﻟﱵ ﻛﺎﻧﺖ ﳍﺎ ﻋﻨﺪ ﻣﻮﺳﻲ ،ﺃﻭ ﲟﻌﺠﺰﺍﺕ ﺃﺧﺮﻱ
ﻏﲑﻫﺎ  -ﻟﻮ ﺃﻥ ﺫﻟﻚ ﺣﺪﺙ ﳌﺎ ﻛﺎﻥ ﳍﺎ ﻋﻠﻲ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﺴﻠﻄﺎﻥ ﺍﻟﺬﻱ ﻟﻠﻤﻌﺠﺰﺓ
ﺍﻟﱵ ﲡﺊ ﻣﺘﻔﺮﺩﺓ ﺑﻮﺟﻮﺩﻫﺎ ،ﻭﺍﻟﱵ ﲡﺊ ﺇﱄ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻋﻠﻲ ﻏﲑ ﺍﻧﺘﻈﺎﺭ ،ﻭﻋﻠﻲ ﺧﻼﻑ ﺃﻳﺔ
ﺻﻮﺭﺓ ﻳﺘﺼﻮﺭﻭﺎ -ﺫﻟﻚ ﺃﻥ ﺃﻗﻞ ﻣﺎ ﻳﻘﻊ ﻟﻠﻨﺎﺱ ﻣﻦ ﺍﳌﻌﺠﺰﺓ ﺍﻟﻮﺍﺣﺪﺓ ﺍﳌﺘﻜﺮﺭﺓ ﺃﺎ
ﺭﲟﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﻭﻟﻴﺪﺓ ﺍﻟﺼﺪﻓﺔ ،ﺗﻮﺍﺭﺛﻬﺎ ﺃﺻﺤﺎﺎ ..ﺧﻠﻔﹰﺎ ﻋﻦ ﺳﻠﻒ ،ﰒ ﺇﻥ ﺣﺼﺮ ﺇﻣﺎﺭﺍﺕ
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ﺍﻟﺴﻤﺎﺀ ﰲ ﺃﻣﺮ ﻭﺍﺣﺪ ﻋﻠﻲ ﺻﻮﺭﺓ ﻭﺍﺣﺪﺓ ،ﻣﺘﻜﺮﺭﺓ ،ﻓﻴﻪ ﺍﺎﻡ ﻟﻘﺪﺭﺓ ﺍﷲ ،ﻭﻓﺘﺢ ﺑﺎﺏ
ﻭﺍﺳﻊ ﻟﻠﺘﺸﻜﻚ ﰲ ﺻﺪﻕ ﺍﻟﺮﺳﻮﻝ..
ﺇﺫ ﺃﻥ ﺍﻟﻘﺪﺭﺓ ﺍﻹﳍﻴﺔ ﻻ ﺣﺪﻭﺩ ﳍﺎ ،ﻓﻜﻴﻒ ﻻ ﻳﺮﺍﻫﺎ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﺇﻻ ﰲ ﺻﻮﺭﺓ ﻭﺍﺣﺪﺓ
ﺗﺘﻜﺮﺭ ﻋﻠﻲ ﺍﻷﺟﻴﺎﻝ؟
ﳍﺬﺍ ﻛﺎﻥ ﻣﻦ ﺗﺪﺑﲑ ﺍﳊﻜﻴﻢ ﺍﻟﻌﻠﻴﻢ ﺍﻟﻘﺎﺩﺭ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﰲ ﻳﺪ ﻛﻞ ﻧﱯ ﺩﻟﻴﻞ ﺻﺪﻗﻪ
ﺍﻟﺬﻱ ﻻ ﻳﺸﺎﺭﻛﻪ ﻓﻴﻪ ﻏﲑﻩ ،ﻭﺃﻥ ﺗﻜﻮﻥ ﻣﻌﺠﺰﺗﻪ ﺍﻟﱵ ﻳﻠﻘﻲ ﺎ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﺣﺪﺛﹰﺎ ﻓﺮﻳﺪﺍﹰ ،ﱂ
ﻳﻘﻊ ﳍﻢ ﰲ ﺧﺎﻃﺮ ،ﻭﱂ ﳛ ﹼﻞ ﳍﻢ ﰲ ﺗﻔﻜﲑ” ).(١٤
ﻭﻫﻜﺬﺍ ﺗﺄﰐ ﺭﺳﺎﻟﺔ ﺍﻟﺮﺳﻮﻝ ﺍﻷﻣﲔ  -ﺻﻠﻲ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ  -ﻓﺘﺘﺴﻢ ﺑﺼﻔﺔ
ﺧﺎﺻﺔ ﲤﹼﻴﺰﻫﺎ ﻋﻤﺎ ﺳﺒﻘﻬﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﺮﺳﺎﻻﺕ ،ﺇﺫ ﺃﺎ ﺍﳊﻠﻘﺔ ﺍﻷﺧﲑﺓ ﻣﻦ ﺳﻠﺴﻠﺔ ﺍﻟﺒﻌﺚ،
ﻭﻟﺬﺍ ﻭﺟﺐ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ )ﺇﻋﺠﺎﺯ( ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﺻﻔﺔ ﻣﻼﺯﻣﺔ ﻟﻪ ﻋﱪ ﺍﻟﻌﺼﻮﺭ ﻭﺍﻷﺟﻴﺎﻝ ،ﻭﻫﻲ
ﺻﻔﺔ ﻳﺪﺭﻛﻬﺎ ﺍﻟﻌﺮﰊ ﰲ ﺍﳉﺎﻫﻠﻴﺔ ﺑﺬﻭﻗﻪ ﺍﻟﻔﻄﺮﻱ ،ﻭﻋﺎﱂ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺑﺘﺬﻭﻗﻪ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ ،ﻭﻣﻊ ﺃﻥ
ﺍﳌﺴﻠﻢ ﺍﻟﻴﻮﻡ ﻓﻘﺪ ﻓﻄﺮﺓ ﺍﻟﻌﺮﰊ ﺍﳉﺎﻫﻠﻲ ،ﻭﺇﻣﻜﺎﻧﻴﺎﺕ ﻋﺎﱂ ﺍﻟﻠﻐﺔ ،ﺇﻻ ﺃﻥ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﺍﻟﻜﺮﱘ
ﱂ ﻳﻔﻘﺪ ﺟﺎﻧﺐ ﺇﻋﺠﺎﺯﻩ ﻷﻧﻪ ﻟﻴﺲ ﻣﻦ ﺗﻮﺍﺑﻌﻪ ،ﺑﻞ ﻣﻦ ﺟﻮﻫﺮﻩ ،ﻭﺇﳕﺎ ﺃﺻﺒﺢ ﺍﳌﺴﻠﻢ
ﻣﻀﻄﺮﹰﺍ ﺇﱄ ﺃﻥ ﻳﺘﻨﺎﻭﻟﻪ ﰲ ﺻﻮﺭﺓ ﺃﺧﺮﻱ ﺑﻮﺳﺎﺋﻞ ﺃﺧﺮﻱ ،ﻓﻬﻮ ﻳﺘﻨﺎﻭﻝ ﺍﻵﻳﺔ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ
ﺗﺮﻛﻴﺒﻬﺎ ﺍﻟﻨﻔﺴﻲ ﺍﳌﻮﺿﻮﻋﻲ ،ﺃﻛﺜﺮ ﳑﺎ ﻳﺘﻨﺎﻭﳍﺎ ﻣﻦ ﻧﺎﺣﻴﺔ ﺍﻟﻌﺒﺎﺭﺓ ،ﻓﻴﻄﺒﻖ ﰲ ﺩﺭﺍﺳﺔ
ﻣﻀﻤﻮﺎ ﻃﺮﻗﹰﺎ ﻟﻠﺘﺤﻠﻴﻞ ﺍﻟﻨﻔﺴﻲ ﻭﺍﻷﺩﰊ) ،(١٥ﺍﻷﻣﺮ ﺍﻟﺬﻱ ﺳﻨﺒﺤﺚ ﺟﺎﻧﺒﹰﺎ ﻣﻨﻪ ﰲ
ﻭﺟﻮﻩ ﺍﻹﻋﺠﺎﺯ ﺍﻟﻘﺼﺼﻲ ﰲ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﺍﻟﻜﺮﱘ.
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ﺍﳌﺒﺤﺚ ﺍﻟﺜﺎﱐ
ﺍﻹﻋﺠﺎﺯ ﺍﻟﺒﻼﻏﻲ ﻭﺍﻟﺒﻴﺎﱐ ﰲ ﻗﺼﺺ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﺍﻟﻜﺮﱘ
ﺃ -ﺍﻹﻋﺠﺎﺯ ﺍﻟﺒﻴﺎﱐ ﰲ ﺍﻟﻘﺼﺺ ﺍﻟﻘﺮﺁﱐ:
ﻼ ﰲ ﻣﻮﺿﻮﻋﻪ
ﻼ ﻓﻨﻴﹰﺎ ﻣﺴﺘﻘ ﹰ
ﺫﻛﺮﻧﺎ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺃﻥ ﺍﻟﻘﺼﺔ ﰲ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﻟﻴﺴﺖ ﻋﻤ ﹰ
ﻭﻃﺮﻳﻘﺔ ﻋﺮﺿﻪ ﻭﺇﺩﺍﺭﺓ ﺣﻮﺍﺩﺛﻪ ﻛﻤﺎ ﻫﻮ ﺍﻟﺸﺄﻥ ﰲ ﺍﻟﻘﺼﺔ ﺍﻟﻔﻨﻴﺔ ﺍﳊﺮﺓ ﺍﻟﱵ ﺗﺮﻣﻲ ﺇﱄ
ﺃﺩﺍﺀ ﻏﺮﺽ ﻓﲏ ﻃﻠﻴﻖ ،ﺇﳕﺎ ﻫﻲ ﻭﺳﻴﻠﺔ ﻣﻦ ﻭﺳﺎﺋﻞ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﺍﻟﻜﺜﲑﺓ ﺇﱄ ﺃﻏﺮﺍﺿﻪ ﺍﻟﺪﻳﻨﻴﺔ .
ﻭﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﻛﺘﺎﺏ ﺩﻋﻮﺓ ﺩﻳﻨﻴﺔ ﻗﺒﻞ ﻛﻞ ﺷﻲﺀ ،ﻭﺣﻴﺚ ﺇﻥ ﺣﺎﺟﺔ ﺍﻟﺘﺒﻠﻴﻎ ﻣﺴﺘﻤﺮﺓ ﻭﺍﻟﻘﺼﺔ
ﺇﺣﺪﻯ ﻭﺳﺎﺋﻞ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﺒﻠﻴﻎ ،ﻟﺬﻟﻚ ﻓﺈﻥ ﺍﻹﻋﺠﺎﺯ ﰲ ﺍﻟﻘﺼﺔ ﺍﻟﻘﺮﺁﻧﻴﺔ ﺳﻴﻈﻞ ﺻﻔﺔ
ﻣﻼﺯﻣﺔ ﳍﺎ ،ﻭﻗﺪ ﺁﻥ ﺃﻥ ﻧﻨﺘﻘﻞ ﺇﱃ ﺑﻴﺎ ٍﻥ ﻣﻮﺟﺰ ﳌﺎ ﰲ ﻗﺼﺺ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﻣﻦ ﺇﻋﺠﺎﺯ ﺑﻴﺎﱐ
ﻭﻋﻠﻤﻲ:
 -١ﺍﻟﺒﻴﺎﻥ ﻭﺍﻟﺒﻼﻏﺔ :
ﺃ -ﻳﺘﻤﻴﺰ ﺍﻟﻘﺼﺺ ﺍﻟﻘﺮﺁﱐ ﲟﺎ ﻓﻴﻪ ﻣﻦ ﻧﻈﻢ ﻋﺠﻴﺐ ﻻ ﻳﻘ ﹼﻞ ﰲ ﺇﻋﺠﺎﺯﻩ ﻋﻦ ﻏﲑﻩ
ﳑﺎ ﻋﲏ ﺍﻟﻔﺤﻮﻝ ﺑﺘﺼﻮﻳﺮﻩ ﺩﻭﻥ ﺗﻔﺮﻗﺔ ﺑﲔ ﺁﻳﺎﺕ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﰲ ﺍﻟﻔﻀﺎﺋﻞ ﻭﺍﳌﺰﺍﻳﺎ ﺍﻟﻌﺠﺎﺏ،
ﻓﺈﺫﺍ ﻧﻈﺮﻧﺎ ﰲ “ ﻗﺼﺔ ﻧﻮﺡ” ﻭﺟﺪﻧﺎ ﺃﻧﻔﺴﻨﺎ ﰲ ﺑﻌﺾ ﻣﻮﺍﺿﻌﻬﺎ ﺃﻣﺎﻡ ﺗﺼﻮﻳﺮ ﺭﺍﺋﻊ ﰲ
ﺳﻮﺭﺓ ﺃﻓﺮﺩﺕ ﻟﺬﻟﻚ ﻣﻦ ﺑﲔ ﺳﻮﺭ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ..ﻓﻬﻲ ﺗﺒﺴﻂ ﺣﻮﺍﺭﹰﺍ ﺑﻴﻨﻪ ﻭﺑﲔ ﻗﻮﻣﻪ ..ﰒ
ﺿﺮﺍﻋﺔ ﻣﻨﻪ ﺇﱄ ﺭﺑﻪ ،ﺑﻌﺪ ﺃﻥ ﻳﺌﺲ ﻣﻦ ﻫﺪﺍﻳﺘﻬﻢ ،ﻓﺈﺫﺍ ﺍﻧﺘﻘﻠﻨﺎ ﺑﻌﺪ ﺫﻟﻚ ﻟﻨﺘﺼﻮﺭ ﻛﻴﻒ
ﻛﺎﻧﺖ ﳒﺎﺓ ﻧﻮﺡ ﻭﻣﺎ ﺻﻮﺭﺗﻪ ﰲ ﺫﻟﻚ ﺳﻮﺭﺓ ﻫﻮﺩ ﻭﻛﻴﻒ ﺃﻣﺮﻩ ﺍﷲ ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ ﺃﻥ ﻳﺼﻨﻊ
ﺍﻟﻔﻠﻚ ﺑﻌﻴﻨﻪ ﻭﻭﺣﻴﻪ ،ﻭﻛﻴﻒ ﺃﺩﺧﻞ ﻓﻴﻬﺎ ﻣﻦ ﺷﺎﺀ ﺍﷲ ﳒﺎﺗﻪ ،ﻭﻛﻴﻒ ﺟﺮﺕ ﺑﻪ ﰲ
ﻣﻮﺝ ﻳﺸﺒﻪ ﰲ ﺍﻟﺘﺼﻮﻳﺮ ﺍﻟﻘﺮﺁﱐ ﺑﺄﻧﻪ ﻛﺎﳉﺒﺎﻝ ،ﻭﻛﻴﻒ ﺍﲡﻪ ﺍﳋﻄﺎﺏ ﺇﱄ ﺍﻷﺭﺽ ﺑﺄﻥ
ﺗﺒﻠﻊ ﺍﳌﺎﺀ ﻭﻟﻠﺴﻤﺎﺀ ﺑﺄﻥ ﺗﻘﻠﻊ ،ﻭﻛﻴﻒ ﺫﻫﺐ ﺍﻟﺬﻱ ﻃﺎﻑ ﲜﻤﻴﻊ ﺍﻷﺭﺟﺎﺀ ،ﻭﻛﻴﻒ
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ﻼ ﻣﻦ ﻏﻴﺾ ﺍﳌﺎﺀ ،ﻭﻗﻀﺎﺀ
ﺻﺪﺭ ﺍﷲ ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ ﺍﳌﺒﲏ ﻟﻠﻤﺠﻬﻮﻝ ﻭﻧﺎﺋﺐ ﺍﻟﻔﺎﻋﻞ ﻛ ﹰ
ﺃﻣﺮ ﺍﳍﻼﻙ ﻭﳒﺎﺓ ﺍﳌﺆﻣﻨﲔ ،ﻭﺇﺑﻌﺎﺩ ﺍﻟﻈﺎﳌﲔ ﰲ ﻫﺬﻩ ﺍﳉﻤﻞ ﺍﻟﺜﻼﺙ ﺍﻵﺗﻴﺔ “ :ﻭﻗِﻴ ﹶﻞ ﻳﺎ
ﺕ ﻋﻠﹶﻰ
ﻀ ﻲ ﺍ َﻷ ﻣﺮ ﻭﺍ ﺳﺘ ﻮ 
ﺾ ﺍﹾﻟﻤﺎﺀ ﻭﻗﹸ ِ
ﹶﺃ ﺭﺽ ﺍﺑﹶﻠﻌِﻲ ﻣﺎﺀ ِﻙ ﻭﻳﺎ ﺳﻤﺎﺀ ﹶﺃ ﹾﻗِﻠﻌِﻲ ﻭﻏِﻴ 
ﻱ ﻭﻗِﻴ ﹶﻞ ﺑﻌﺪﹰﺍ ﱢﻟ ﹾﻠ ﹶﻘ ﻮ ِﻡ ﺍﻟﻈﱠﺎِﻟ ِﻤ 
ﺍﹾﻟﺠﻮ ِﺩ 
ﲔ “ )ﺳﻮﺭﺓ ﻫﻮﺩ .(١٦)(٤٤ :
ﻭﻣﻦ ﺧﲑ ﻣﺎ ﻗﻴﻞ ﻋﻦ ﻭﺟﻮﻩ ﺍﻟﺒﻼﻏﺔ ﻭﺍﻟﻔﺼﺎﺣﺔ ،ﰲ ﺍﻟﻘﺼﺔ ﻣﺎ ﻧﻨﻘﻠﻪ ﻋﻦ
ﺍﻟﺴﻜﺎﻛﻲ ﰲ ﻣﻔﺘﺎﺡ ﺍﻟﻌﻠﻮﻡ ﺣﻴﺚ ﻗﺎﻝ  “ :ﺃﻣﺎ ﺍﻟﻨﻈﺮ ﻓﻴﻬﺎ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ ﻋﻠﻢ ﺍﻟﺒﻴﺎﻥ ،ﻓﻬﻮ
ﺃﻧﻪ ﺗﻌﺎﱄ ﳌﹼﺎ ﺃﺭﺍﺩ ﺃﻥ ﻳﺒﻴﻦ ﻣﻌﲎ ﺃﺭﺩﻧﺎ ﺃﻥ ﻧﺮ ﺩ ﻣﺎ ﺍﻧﻔﺠﺮ ﻣﻦ ﺍﻷﺭﺽ ﺇﱄ ﺑﻄﻨﻬﺎ ،ﻓﺎﺭﺗﺪ،
ﻭﺃﻥ ﻧﻘﻄﻊ ﻃﻮﻓﺎﻥ ﺍﻟﺴﻤﺎﺀ ،ﻓﺎﻧﻘﻄﻊ ،ﻭﺃﻥ ﻳﻐﻴﺾ ﺍﳌﺎﺀ ﺍﻟﻨﺎﺯﻝ ﻣﻦ ﺍﻟﺴﻤﺎﺀ ،ﻓﻐﺎﺽ ،ﻭﺃﻥ
ﻳﻘﻀﻲ ﺃﻣﺮ ﻧﻮﺡ ،ﻭﻫﻮ ﺇﳒﺎﺯ ﻣﺎ ﻛﻨﺎ ﻭﻋﺪﻧﺎﻩ ﻣﻦ ﺇﻏﺮﺍﻕ ﻗﻮﻣﻪ ،ﻓﻘﻀﻲ ،ﻭﺃﻥ ﻧﺴﻮﻱ
ﺍﻟﺴﻔﻴﻨﺔ ﻋﻠﻲ ﺍﳉﻮﺩﻱ ،ﻓﺎﺳﺘﻮﺕ ،ﻭﺃﺑﻘﻴﻨﺎ ﺍﻟﻈﻠﻤﺔ ﻏﺮﻗﻰ  -ﺑﲏ ﺍﻟﻜﻼﻡ ﻋﻠﻲ ﺗﺸﺒﻴﻪ
ﺍﳌﺮﺍﺩ ﻣﻨﻪ ،ﺑﺎﳌﺄﻣﻮﺭ ﺍﻟﺬﻱ ﻻ ﻳﺘﺄﺗﻰ ﻣﻨﻪ ﻟﻜﻤﺎﻝ ﻫﻴﺒﺘﻪ ﺍﻟﻌﺼﻴﺎﻥ ،ﻭﺗﺸﺒﻴﻪ ﺗﻜﻮﻳﻦ ﺍﳌﺮﺍﺩ،
ﺑﺎﻷﻣﺮ ﺍﳉﺰﻡ ﺍﻟﻨﺎﻓﺬ ﰲ ﺗﻜﻮﻳﻦ ﺍﳌﻘﺼﻮﺩ ،ﺗﺼﻮﻳﺮﹰﺍ ﻻﻗﺘﺪﺍﺭﻩ ﺗﻌﺎﱄ ،ﻭﺃﻥ ﺍﻟﺴﻤﺎﻭﺍﺕ
ﻭﺍﻷﺭﺽ ﻭﻫﺬﻩ ﺍﻷﺟﺮﺍﻡ ﺍﻟﻌﻈﺎﻡ ﺗﺎﺑﻌﺔ ﻹﺭﺍﺩﺗﻪ ﻛﺄﺎ ﻋﻘﻼﺀ ﳑﻴﺰﻭﻥ ،ﻗﺪ ﻋﺮﻓﻮﻩ ﺣﻖ
ﻣﻌﺮﻓﺘﻪ ﻭﺃﺣﺎﻃﻮﺍ ﻋﻠﻤﹰﺎ ﺑﻮﺟﻮﺏ ﺍﻻﻧﻘﻴﺎﺩ ﻷﻣﺮﻩ ،ﻭﲢﺘﻢ ﺑﺬﻝ ﺍﻬﻮﺩ ﻋﻠﻴﻬﻢ ﰲ ﲢﺼﻴﻞ
ﻣﺮﺍﺩﻩ ،ﰒ ﺑﲏ ﻋﻠﻲ ﺗﺸﺒﻴﻬﻪ ﻫﺬﺍ ﻧﻈﻢ ﺍﻟﻜﻼﻡ ،ﻓﻘﺎﻝ ﺗﻌﺎﱄ ) :ﻗﻴﻞ( .ﻋﻠﻲ ﺳﺒﻴﻞ ﺍﺎﺯ
ﻋﻦ ﺍﻹﺭﺍﺩﺓ ﺍﻟﻮﺍﻗﻊ ﺑﺴﺒﺒﻬﺎ ﻗﻮﻝ ﺍﻟﻘﺎﺋﻞ .ﻭﺟﻌﻞ ﻗﺮﻳﻨﺔ ﺍﺎﺯ ﺧﻄﺎﺏ ﺍﳉﻤﺎﺩ ،ﻭﻫﻮ )ﻳﺎ
ﺃﺭﺽ( ،ﻭ )ﻳﺎ ﲰﺎﺀ( ،ﳐﺎﻃﺒﹰﺎ ﳍﻤﺎ ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ ﺍﻻﺳﺘﻌﺎﺭﺓ ،ﻟﻠﺸﺒﻪ ﺍﳌﺬﻛﻮﺭ ،ﰒ ﺍﺳﺘﻌﺎﺭ
ﻟﻐﻮﺭ ﺍﳌﺎﺀ ﰲ ﺍﻷﺭﺽ ﺑﺎﻟﺒﻠﻊ ﺍﻟﺬﻱ ﻫﻮ ﺇﻋﻤﺎﻝ ﺍﳉﺎﺫﺑﺔ ﰲ ﺍﳌﻄﻌﻮﻡ ،ﲜﺎﻣﻊ ﺍﻟﺬﻫﺎﺏ ﺇﱄ
ﻣﻘﺮ ﺧﻔﻲ ،ﻭﺍﺳﺘﺘﺒﻊ ﺫﻟﻚ ﺗﺸﺒﻴﻪ ﺍﳌﺎﺀ ﺑﺎﻟﻐﺬﺍﺀ ﻋﻠﻲ ﻃﺮﻳﻖ ﺍﻻﺳﺘﻌﺎﺭﺓ ﺑﺎﻟﻜﻨﺎﻳﺔ ،ﻟﺘﻘﻮﻱ
ﺍﻷﺭﺽ ﺑﺎﳌﺎﺀ ﰲ ﺍﻹﻧﺒﺎﺕ ﻟﻠﺰﺭﻉ ﻭﺍﻷﺷﺠﺎﺭ ،ﻭﺟﻌﻞ ﻗﺮﻳﻨﺔ ﺍﻻﺳﺘﻌﺎﺭﺓ ﻟﻔﻆ )ﺍﺑﻠﻌﻲ(،
ﻟﻜﻮﻧﻪ ﻣﻮﺿﻮﻋﹰﺎ ﻟﻼﺳﺘﻌﻤﺎﻝ ﰲ ﺍﻟﻐﺬﺍﺀ ﺩﻭﻥ ﺍﳌﺎﺀ ،ﰒ ﺃﻣﺮ ﻋﻠﻲ ﺳﺒﻴﻞ ﺍﻻﺳﺘﻌﺎﺭﺓ ،ﻟﻠﺸﺒﻪ
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ﺍﻟﻮﺣﻲ ﻭﺍﻹﻋﺠﺎﺯ ﺍﻟﻘﺼﺼﻲ ﰲ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﺍﻟﻜﺮﱘ

ﺍﳌﻘﺪﻡ ﺫﻛﺮﻩ ،ﰒ ﻗﺎﻝ  :ﻣﺎﺀﻙ ،ﺑﺈﺿﺎﻓﺔ ﺍﳌﺎﺀ ﺇﱄ ﺍﻷﺭﺽ ﻋﻠﻲ ﺳﺒﻴﻞ ﺍﺎﺯ ،ﺗﺸﺒﻴﻬﹰﺎ
ﻻﺗﺼﺎﻝ ﺍﳌﺎﺀ ﺑﺎﻷﺭﺽ ﺑﺎﺗﺼﺎﻝ ﺍﳌﻠﻚ ﺑﺎﳌﺎﻟﻚ ،ﻭﺍﺳﺘﻌﺎﺭ ﳊﺒﺲ ﺍﳌﻄﺮ ﺍﻹﻗﻼﻉ ﺍﻟﺬﻱ ﻫﻮ
ﺗﺮﻙ ﺍﻟﻔﺎﻋﻞ ﺍﻟﻔﻌﻞ ،ﻟﻠﺸﺒﻪ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ ﰲ ﻋﺪﻡ ﻣﺎ ﻛﺎﻥ ،ﻭﺧﺎﻃﺐ ﰲ ﺍﻷﻣﺮﻳﻦ ﺃﻱ ﻗﺎﻝ :
ﺍﺑﻠﻌﻲ ،ﻭﺃﻗﻠﻌﻲ ،ﺗﺮﺷﻴﺤﹰﺎ ﻟﻼﺳﺘﻌﺎﺭﺓ) :ﺃﻱ ﺍﺳﺘﻌﺎﺭﺓ ﺍﻟﻨﺪﺍﺀ ﰲ )ﻳﺎ ﺃﺭﺽ( ﻭ)ﻳﺎ ﲰﺎﺀ( ،ﰒ
ﻗﺎﻝ  :ﻏﻴﺾ ﺍﳌﺎﺀ ،ﻭﻗﻀﻲ ﺍﻷﻣﺮ ،ﻭﺍﺳﺘﻮﺕ ﻋﻠﻲ ﺍﳉﻮﺩﻱ ،ﻭﻗﻴﻞ :ﺑﻌﺪﺍ ﻟﻠﻘﻮﻡ ﺍﻟﻈﻠﻤﲔ،
ﻓﻠﻢ ﻳﺼﺮﺡ ﺑﺎﻟﻐﺎﺋﺾ ،ﻭﺍﻟﻘﺎﺿﻲ ،ﻭﺍﳌﺴﻮﻱ ،ﻭﺍﻟﻘﺎﺋﻞ ،ﻛﻤﺎ ﱂ ﻳﺼﺮﺡ ﺑﻘﺎﺋﻞ )ﻳﺎ ﺃﺭﺽ(
ﻭ )ﻳﺎ ﲰﺎﺀ( ﺳﻠﻮﻛﹰﺎ ﰲ ﻛﻞ ﻭﺍﺣﺪ ﻣﻦ ﺫﻟﻚ ﺳﺒﻴﻞ ﺍﻟﻜﻨﺎﻳﺔ ﻋﻦ ﺗﻠﻚ ﺍﻷﻣﻮﺭ ﺍﻟﻌﻈﺎﻡ ﺇﻻ
ﻳﺘﺄﰐ ﺇﻻ ﻣﻦ ﺫﻱ ﻗﺪﺭﺓ ﻻ ﺗﻜﺘﲎ ،ﻗﻬﺎﺭ ﻻ ﻳﻐﺎﻟﺐ ،ﻓﻼ ﳎﺎﻝ ﻟﺬﻫﺎﺏ ﺍﻟﻮﻫﻢ ﺇﱄ ﺃﻥ
ﻳﻜﻮﻥ ﺍﻟﻔﺎﻋﻞ ﻟﺸﻲﺀ ﻣﻦ ﺫﻟﻚ ﻏﲑﻩ ،ﰒ ﺧﺘﻢ ﺍﻟﻜﻼﻡ ﺑﺎﻟﺘﻌﺮﻳﺾ ﻟﺴﺎﻟﻜﻲ ﻣﺴﻠﻜﻬﻢ ﰲ
ﺗﻜﺬﻳﺐ ﺍﻟﺮﺳﻞ ﻇﻠﻤﹰﺎ ﻷﻧﻔﺴﻬﻢ ﺣﱴ ﺇﻇﻬﺎﺭ ﳌﻜﺎﻥ ﺍﻟﺴﺨﻂ ،ﻭﳉﻬﺔ ﺍﺳﺘﺤﻘﺎﻗﻬﻢ ﺇﻳﺎﻩ.
ﻭﺇﻣﺎ ﺍﻟﻨﻈﺮ ﻓﻴﻬﺎ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﻋﻠﻢ ﺍﳌﻌﺎﱐ ،ﻭﻫﻮ ﺍﻟﻨﻈﺮ ﰲ ﻓﺎﺋﺪﺓ ﻛﻞ ﻛﻠﻤﺔ ﻓﻴﻬﺎ،
ﻭﺟﻬﺔ ﻛﻞ ﺗﻘﺪﱘ ﻭﺗﺄﺧﲑ ﺑﲔ ﲨﻠﻬﺎ ،ﻓﺬﻟﻚ :ﺃﻧﻪ ﺃﺧﺘﲑ )ﻳﺎ( ﺩﻭﻥ ﺳﺎﺋﺮ ﺃﺧﻮﺍﺎ،
ﻟﻜﻮﺎ ﺃﻛﺜﺮ ﺍﺳﺘﻌﻤﺎﻻﹰ ،ﻭﻟﺪﻻﻟﺘﻬﺎ ﻋﻠﻲ ﺑﻌﺪ ﺍﳌﻨﺎﺩﻱ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺴﺘﺪﻋﻴﻪ ﻣﻘﺎﻡ ﺇﻇﻬﺎﺭ
ﺍﻟﻌﻈﻤﺔ ،ﻭﻳﺆﺫﻥ ﺑﺎﻟﺘﻬﺎﻭﻥ ﺑﻪ ،ﻭﱂ ﻳﻘﻞ ) :ﻳﺎ ﺃﺭﺽ( ﺑﺎﻟﻜﺴﺮ ،ﲡﻨﺒﹰﺎ ﻹﺿﺎﻓﺔ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻒ،
ﺗﺄﻛﻴﺪﹰﺍ ﻟﻠﺘﻬﺎﻭﻥ ،ﻭﱂ ﻳﻘﻞ) :ﻳﺎ ﺃﻳﺘﻬﺎ ﺍﻷﺭﺽ( ﻟﻼﺧﺘﺼﺎﺭ ،ﻣﻊ ﺍﻻﺣﺘﺮﺍﺯ ﻋﻤﺎ ﰲ
)ﺃﻳﺘﻬﺎ( ،ﻣﻦ ﺗﻜﻠﻒ ﺍﻟﺘﻨﺒﻴﻪ ﻏﲑ ﺍﳌﻨﺎﺳﺐ ﻟﻠﻤﻘﺎﻡ ،ﻟﻜﻮﻥ ﺍﳌﺨﺎﻃﺐ ﻏﲑ ﺻﺎﱀ ﻟﻠﺘﻨﺒﻴﻪ
ﻋﻠﻲ ﺍﳊﻘﻴﻘﺔ  .ﻭﺃﺧﲑﺍ ﻟﻔﻆ ﺍﻷﺭﺽ ﺩﻭﻥ ﺳﺎﺋﺮ ﺃﲰﺎﺋﻬﺎ ،ﻟﻜﻮﻧﻪ ﺃﺧﻒ ﻭﺃﺩﻭﺭ ،ﻭﺍﺧﺘﲑ
ﻟﻔﻆ ﺍﻟﺴﻤﺎﺀ ﺫﻟﻚ ﻣﻊ ﻗﺼﺪ ﺍﳌﻄﺎﺑﻘﺔ .ﻭﺍﺧﺘﲑ )ﺍﺑﻠﻌﻲ( ﻋﻠﻲ )ﺍﺑﺘﻠﻌﻲ( ،ﻟﻜﻮﻧﻪ ﺃﺣﻀﺮ،
ﻭﻲﺀ ﺣﻆ ﺍﻟﺘﺠﺎﻧﺲ ﺑﻴﻨﻪ ﻭﺑﲔ )ﺃﻗﻠﻌﻲ( ﺃﻭﻓﺮ  .ﻭﻗﻴﻞ )ﻣﺎﺀﻙ( ﺑﺎﻷﻓﺮﺍﺩ ﺩﻭﻥ ﺍﳉﻤﻊ
ﻟﺪﻻﻟﺔ ﺍﳉﻤﻊ ﻋﻠﻲ ﺍﻻﺳﺘﻜﺜﺎﺭ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺄﺑﺎﻩ ﻣﻘﺎﻡ ﺇﻇﻬﺎﺭ ﺍﻟﻜﱪﻳﺎﺀ ،ﻭﻫﻮ ﺍﻟﻮﺟﻪ ﰲ ﺇﻓﺮﺍﺩ
ﺍﻷﺭﺽ ﻭﺍﻟﺴﻤﺎﺀ  .ﻭﱂ ﳛﺬﻑ ﻣﻔﻌﻮﻝ )ﺍﺑﻠﻌﻲ( ﻟﺌﻼ ﻳﻔﻬﻢ ﻣﺎ ﻟﻴﺲ ﲟﺮﺍﺩ ﻣﻦ ﺗﻌﻤﻴﻢ
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ﺍﻻﺑﺘﻼﻉ ﻟﻠﺠﺒﺎﻝ ﻭﺍﻟﺘﻼﻝ ﻭﺍﻟﺒﺤﺎﺭ ﻭﻏﲑﻫﺎ ،ﻭﻧﻈﺮﹰﺍ ﺇﱄ ﻣﻘﺎﻡ ﻭﺭﻭﺩ ﺍﻷﻣﺮ ﺍﻟﺬﻱ ﻫﻮ
ﻣﻘﺎﻡ ﻋﻈﻤﺔ ﻭﻛﱪﻳﺎﺀ  .ﰒ ﺇﺫ ﺑﻴﻦ ﺍﳌﺮﺍﺩ ﺍﺧﺘﺼﺮ ﻋﻠﻲ )ﺃﻗﻠﻌﻲ( ،ﻓﻠﻢ ﻳﻘﻞ :ﺍﻗﻠﻌﻲ ﻋﻦ
ﺇﺭﺳﺎﻝ ﺍﳌﺎﺀ ،ﺍﺣﺘﺮﺍﺯﹰﺍ ﻋﻦ ﺍﳊﺸﻮ ﺍﳌﺴﺘﻐﲏ ﻋﻨﻪ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﺍﻟﻈﺎﻫﺮ ،ﻭﻫﻮ ﺍﻟﻮﺟﻪ ﰲ ﺃﻧﻪ
ﱂ ﻳﻘﻞ ﻳﺎﺃﺭﺽ ﺍﺑﻠﻌﻲ ﻣﺎﺀﻙ ،ﻓﺒﻠﻌﺖ ،ﻭﻳﺎ ﲰﺎﺀ ﺃﻗﻠﻌﻲ ﻓﺄﻗﻠﻌﺖ ،ﻭﺍﺧﺘﺎﺭ )ﻏﻴﺾ ﺍﳌﺎﺀ(
ﻋﻠﻲ )ﻏﻴﺾ( ﺍﳌﺸﺪﺩﺓ ،ﻟﻜﻮﻧﻪ ﺃﺧﺼﺮ ،ﻭﺃﻭﻓﻖ ﻟﻘﻴﻞ  .ﻭﻗﻴﻞ )ﺍﳌﺎﺀ( ﺩﻭﻥ ﺃﻥ ﻳﻘﺎﻝ:
)ﻣﺎﺀ ﻃﻮﻓﺎﻥ ﺍﻟﺴﻤﺎﺀ( ،ﻛﺬﻟﻚ )ﺍﻷﻣﺮ( ﺩﻭﻥ ﺃﻥ ﻳﻘﺎﻝ )ﺃﻣﺮ ﻧﻮﺡ( ،ﻟﻼﺧﺘﺼﺎﺭ ،ﻭﱂ
ﻳﻘﻞ )ﺳﻮﻳﺖ ﻋﻠﻲ ﺍﳉﻮﺩﻱ( ﲟﻌﲏ ﺃﻗﺪﺭﺕ ،ﻋﻠﻲ ﳓﻮ ﻗﻴﻞ ﻭﻏﻴﺾ ،ﻭﻗﻀﻲ ﰲ ﺍﻟﺒﻨﺎﺀ
ﻟﻠﻤﻔﻌﻮﻝ ،ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﻟﺒﻨﺎﺀ ﺍﻟﻔﻌﻞ ﻟﻠﻔﺎﻋﻞ ﻣﻊ ﺍﻟﺴﻔﻴﻨﺔ ﰲ ﻗﻮﻟﻪ )ﻭﻫﻲ ﲡﺮﻱ ﻢ( ﻣﻊ ﻗﺼﺪ
ﺍﻻﺧﺘﺼﺎﺭ ،ﰒ ﻗﻴﻞ )ﺑﻌﺪﹰﺍ ﻟﻠﻘﻮﻡ( ،ﺩﻭﻥ ﺃﻥ ﻳﻘﺎﻝ ) :ﻟﻴﺒﻌﺪ ﺍﻟﻘﻮﻡ( ،ﻃﻠﺒﹰﺎ ﻟﻠﺘﻮﻛﻴﺪ ﻣﻊ
ﺍﻻﺧﺘﺼﺎﺭ ،ﻭﻫﻮ ﻧﺰﻭﻝ )ﺑﻌﺪﹰﺍ( ﻣﱰﻟﺔ )ﻟﻴﺒﻌﺪﻭﺍ ﺑﻌﺪﹰﺍ( ،ﻣﻊ ﺇﻓﺎﺩﺓ ﺃﺧﺮﻱ ،ﻭﻫﻲ ﺍﺳﺘﻌﻤﺎﻝ
ﺍﻟﻼﻡ ﻣﻊ “ ﺑﻌﺪ “ ﺍﻟﺪﺍﻝ ﻋﻠﻲ ﻣﻌﲏ ﺃﻥ ﺍﻟﺒﻌﺪ ﺣﻖ ﳍﻢ .ﰒ ﺃﻃﻠﻖ ﺍﻟﻈﻠﻢ ،ﻟﻴﺘﻨﺎﻭﻝ ﻛﻞ
ﻧﻮﻉ ،ﺣﱵ ﻳﺪﺧﻞ ﻓﻴﻪ ﻇﻠﻤﻬﻢ ﻷﻧﻔﺴﻬﻢ ﺑﺘﻜﺬﻳﺐ ﺍﻟﺮﺳﻞ.
ﻫﺬﺍ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﺍﻟﻨﻈﺮ ﺇﱄ ﺍﻟ ﹶﻜﻠِﻢ ،ﻭﺃﻣﺎ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﺍﻟﻨﻈﺮ ﺇﱄ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺍﳉﻤﻞ ،ﻓﺬﻟﻚ
ﺃﻧﻪ ﻗﺪﻡ ﺍﻟﻨﺪﺍﺀ ﻋﻠﻲ ﺍﻷﻣﺮ ،ﻓﻘﻴﻞ )ﻳﺎ ﺃﺭﺽ ،ﺍﺑﻠﻌﻲ( ﻭ )ﻳﺎ ﲰﺎﺀ ﺃﻗﻠﻌﻲ( ﺩﻭﻥ ﺃﻥ ﻳﻘﺎﻝ :
)ﺍﺑﻠﻌﻲ ﻳﺎ ﺃﺭﺽ( ﻭ )ﺃﻗﻌﻠﻲ ﻳﺎ ﲰﺎﺀ( ،ﺟﺮﻳﹰﺎ ﻋﻠﻲ ﻣﻘﺘﻀﻲ ﺍﻟﻼﺯﻡ ﻓﻴﻤﻦ ﻛﺎﻥ ﻣﺄﻣﻮﺭﹰﺍ
ﺣﻘﻴﻘﺔ ﻣﻦ ﺗﻘﺪﱘ ﺍﻟﺘﻨﺒﻴﻪ ،ﻟﻴﺘﻤﻜﻦ ﺍﻷﻣﺮ ﺍﻟﻮﺍﺭﺩ ﻋﻘﻴﺒﻪ ﰲ ﻧﻔﺲ ﺍﳌﻨﺎﺩﻯ ،ﻗﺼﺪﹰﺍ ﺑﺬﻟﻚ
ﳌﻌﲎ ﺍﻟﺘﺮﺷﻴﺢ .ﰒ ﻗﺪﻡ ﺍﻷﺭﺽ ﻋﻠﻲ ﺃﻣﺮ ﺍﻟﺴﻤﺎﺀ ،ﻻﺑﺘﺪﺍﺀ ﺍﻟﻄﻮﻓﺎﻥ ﻣﻨﻬﺎ ﻭﻧﺰﻭﳍﺎ ﻟﺬﻟﻚ
ﰲ ﺍﻟﻘﺼﺔ ﻣﱰﻟﺔ ﺍﻷﺻﻞ .ﰒ ﺃﺗﺒﻌﻬﻤﺎ ﻗﻮﻟﻪ ) :ﻭﻏﻴﺾ ﺍﳌﺎﺀ( ،ﻻﺗﺼﺎﻟﻪ ﺑﻘﺼﺔ ﺍﳌﺎﺀ  .ﰒ
ﺃﺗﺒﻌﻪ ﻣﺎ ﻫﻮ ﻣﻘﺼﻮﺩ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﺼﺔ ،ﻭﻫﻮ ﻗﻮﻟﻪ ) :ﻭﻗﻀﻲ ﺍﻷﻣﺮ( ،ﺃﻱ ﺃﳒﺰ ﺍﻟﻮﻋﺪ  :ﻣﻦ
ﺇﻫﻼﻙ ﺍﻟﻜﻔﺮﺓ ﻭﺇﳒﺎﺀ ﻧﻮﺡ ﻭﻣﻦ ﻣﻌﻪ ﰲ ﺍﻟﺴﻔﻴﻨﺔ  .ﰒ ﺃﺗﺒﻌﻪ ﺣﺪﻳﺚ ﺍﻟﺴﻔﻴﻨﺔ ،ﰒ
ﺧﺘﻤﺖ ﺍﻟﻘﺼﺔ ﲟﺎ ﺧﺘﻤﺖ.
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ﺍﻟﻮﺣﻲ ﻭﺍﻹﻋﺠﺎﺯ ﺍﻟﻘﺼﺼﻲ ﰲ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﺍﻟﻜﺮﱘ

ﻫﺬﺍ ﻛﻠﻪ ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺐ ﺍﻟﺒﻼﻏﺔ ،ﻭﺃﻣﺎ ﺟﺎﻧﺐ ﺍﻟﻔﺼﺎﺣﺔ ﺍﳌﻌﻨﻮﻳﺔ )ﺃﻱ ﺧﻠﻮﺹ ﺍﳌﻌﲏ
ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻌﻘﻴﺪ( ﻓﻬﻲ ﻧﻈﻢ ﻟﻠﻤﻌﺎﱐ ﻟﻄﻴﻒ ،ﻭﺗﺄﺩﻳﺔ ﳍﺎ ﻣﻠﺨﺼﺔ ﻣﺒﻴﻨﺔ ،ﻻ ﺗﻌﻘﻴﺪ ﻳﻌﺜﺮ ﺍﻟﻔﻜﺮ
ﰲ ﻃﻠﺐ ﺍﳌﺮﺍﺩ ،ﻭﻻ ﺍﻟﺘﻮﺍﺀ ﻳﺸﺒﻚ ﺍﻟﻄﺮﻳﻖ ﺇﱄ ﺍﳌﺮﺗﺎﺩ ،ﺑﻞ ﺃﻟﻔﺎﻇﻬﺎ ﺗﺴﺎﺑﻖ ﻣﻌﺎﻧﻴﻬﺎ،
ﻭﻣﻌﺎﻧﻴﻬﺎ ﺗﺴﺎﺑﻖ ﺃﻟﻔﺎﻇﻬﺎ .ﻭﺃﻣﺎ ﺟﺎﻧﺐ ﺍﻟﻔﺼﺎﺣﺔ ﺍﻟﻠﻔﻈﻴﺔ ،ﻓﺄﻟﻔﺎﻇﻬﺎ ﻋﺮﺑﻴﺔ ﻣﺴﺘﻌﻤﻠﺔ،
ﺟﺎﺭﻳﺔ ﻋﻠﻲ ﻗﻮﺍﻧﲔ ﺍﻟﻠﻐﺔ ،ﺳﻠﻴﻤﺔ ﻋﻦ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺮ ،ﺑﻌﻴﺪﺓ ﻋﻦ ﺍﻟﺒﺸﺎﻋﺔ ،ﻋﺬﺑﺔ ،ﻛﻞ ﻣﻨﻬﺎ
ﻛﺎﳌﺎﺀ ﰲ ﺍﻟﺴﻼﺳﺔ ،ﻭﻛﺎﻟﻌﺴﻞ ﰲ ﺍﳊﻼﻭﺓ ،ﻭﻛﺎﻟﻨﺴﻴﻢ ﰲ ﺍﻟﺮﻗﺔ” ).(١٧
ﻭﳑﺎ ﻳﻨﺒﻐﻲ ﺃﻥ ﻳﺬﻛﺮ ﺃﻥ ﺗﻠﻚ ﺍﳉﻤﻞ ﺍﻟﺜﻼﺙ ﻗﺪ ﺗﻨﺎﻭﳍﺎ ﺑﺎﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﻛﺜﲑ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﻘﺎﺩ،
ﻓﻨﺠﺪ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻘﺎﻫﺮ ﰲ “ ﺩﻻﺋﻞ ﺍﻹﻋﺠﺎﺯ “ ﻳﺘﺨﺬﻫﺎ ﺃﳕﻮﺫﺟﹰﺎ ﻟﻠﺒﻼﻏﺔ ﺍﻟﺴﺎﺣﺮﺓ ،ﻣﱪﻫﻨﹰﺎ
ﺎ ﻋﻠﻲ ﺃﻥ ﺍﻹﻋﺠﺎﺯ ﺇﳕﺎ ﺟﺎﺀ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﻈﻢ ،ﻭﺍﺭﺗﺒﺎﻁ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻜﻠﻢ ﺑﻌﻀﻬﺎ ﺑﺒﻌﺾ ،ﻭﻣﻼﺀﻣﺔ
ﻣﻌﲏ ﺍﻟﻠﻔﻈﺔ ﳌﻌﲏ ﺍﻟﱵ ﺗﻠﻴﻬﺎ ،ﻻ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﻫﻲ ﻛﻠﻤﺔ ﻣﻔﺮﺩﺓ “ ).(١٨
ﻭﻟﻘﺪ ﻋﺎﺩ ﻛﻞ ﺷﺊ ﺇﱄ ﻭﺿﻌﻪ ﻭﺍﺳﺘﻘﺮ ﰲ ﻣﻘﺮﻩ ﺬﻩ ﺍﳉﻤﻞ ﺍﻟﺜﻼﺙ ،ﻭﻟﻘﺪ ﺷﺎﺀ
ﺍﻟﻘﺪﺭ ﺃﻥ ﻳﺴﺘﺮﻳﺢ ﻧﻮﺡ ﻭﺍﳌﺆﻣﻨﻮﻥ ﻣﻌﻪ ﺑﻌﺪ ﻛﻔﺎﺡ ﺍﺳﺘﻤﺮ ﺃﻟﻒ ﺳﻨﺔ ﺇﻻ ﲬﺴﲔ ﻋﺎﻣﹰﺎ
ﻣﻊ ﻗﻮﻣﻪ ﺍﻟﻜﺎﻓﺮﻳﻦ ﻭﺍﳌﻌﺎﻧﺪﻳﻦ ﻓﺄﺧﺬﻫﻢ ﺍﻟﻄﻮﻓﺎﻥ ﻭﻫﻢ ﻇﺎﳌﻮﻥ ،ﻟﻘﺪ ﺃﻣﺮ ﻛﻞ ﻣﻦ
ﺍﻟﺴﻤﺎﺀ ﻭﺍﻷﺭﺽ ،ﻭﺃﻣﺮﳘﺎ ﻣﻦ ﻟﻪ ﺍﻷﻣﺮ ﺩﻭﻥ ﺩﺍﻉ ﺇﱄ ﺗﺼﺮﻳﺢ ﺑﺎﲰﻪ ﻓﺎﺋﺘﻤﺮ ﻛﻞ ﲟﺎ
ﺃﻣﺮ ،ﻭﻟﻘﺪ ﺃﹸﺑ ِﻌ ﺪ ﺍﻟﻈﺎﳌﻮﻥ ﺑﺄﻣﺮﻩ..
ﺏ
ﺤﻨﺎ ﹶﺃﺑﻮﺍ 
ﻭﻋﻦ ﻫﺬﺍ ﺍﳌﻌﲏ ﺫﺍﺗﻪ ﻋﺒﺮ ﺍﷲ ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ ﰲ ﺳﻮﺭﺓ ﺍﻟﻘﻤﺮ ،ﺑﻘﻮﻟﻪ  “ :ﹶﻓ ﹶﻔﺘ 
ﺽ ﻋﻴﻮﻧﺎ ﻓﹶﺎﹾﻟﺘﻘﹶﻰ ﺍﹾﻟﻤﺎﺀ ﻋﻠﹶﻰ ﹶﺃ ﻣ ٍﺮ ﹶﻗ ﺪ ﻗﹸ ِﺪ ﺭ ﻭ ﺣ ﻤ ﹾﻠﻨﺎ ﻩ
ﺠ ﺮﻧﺎ ﺍﹾﻟﹶﺄ ﺭ 
ﺴﻤﺎﺀ ِﺑﻤﺎﺀ ﻣﻨ ﻬ ِﻤ ٍﺮ ﻭﹶﻓ 
ﺍﻟ 
ﺠﺮِﻱ ِﺑﹶﺄ ﻋﻴِﻨﻨﺎ ﺟﺰﺍﺀ ﱢﻟﻤﻦ ﻛﹶﺎ ﹶﻥ ﹸﻛ ِﻔ ﺮ ﻭﹶﻟﻘﹶﺪ ﺗ ﺮ ﹾﻛﻨﺎﻫﺎ ﺁﻳ ﹰﺔ ﹶﻓ ﻬ ﹾﻞ
ﺡ ﻭﺩﺳٍ ﺮ ﺗ 
ﺕ ﹶﺃﹾﻟﻮﺍ ٍ
ﻋﻠﹶﻰ ﺫﹶﺍ ِ
ﻣِﻦ ﻣ ﺪ ِﻛ ٍﺮ” )ﺳﻮﺭﺓ ﺍﻟﻘﻤﺮ .(١٥-١١ :
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ﻭﻳﺸﲑ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﺒﺎﺣﺜﲔ ﺇﱄ ﺗﻠﻚ ﺍﳌﻌﺎﱐ ﺍﻟﺮﺍﺋﻌﺔ ﺍﻟﱵ ﺗﺼﻤﻨﺘﻬﺎ ﻫﺬﻩ ﺍﻵﻳﺎﺕ ،ﲟﺎ
ﻣﻮﺟﺰﻩ ﺃﻥ  “ :ﻫﺬﻩ ﻣﻌﺎﻥ ﰲ ﺃﺻﻠﻬﺎ ﺇﺧﺒﺎﺭ ﻋﻦ ﻭﻗﺎﺋﻊ ﺟﺮﺕ ،ﻭﺃﺣﺪﺍﺙ ﺣﺪﺛﺖ ﻋﻠﻲ
ﺃﻥ ﻣﻌﺎﻧﻴﻬﺎ  -ﺇﺫﺍ ﺗﺮﻛﻨﺎ ﺍﻟﻨﻈﺮ ﰲ ﺃﺳﻠﻮﺎ ﺇﺣﺎﻟﺔ ﻋﻠﻲ ﻣﺎ ﺳﺒﻖ ﺃﻣﺮﻩ  -ﺟﺪﻳﺪﺓ ﻻ
ﳏﺎﻟﺔ ،ﻓﻮﺻﻒ ﺇﻃﻼﻕ ﺍﳌﻴﺎﻩ ﻣﻦ ﺍﻟﺴﻤﺎﺀ ﺑﺄﻧﻪ ﻓﺘﺢ ﻷﺑﻮﺍﺏ ﺍﻟﺴﻤﺎﺀ ﻣﻌﲏ ﺟﺪﻳﺪ ﱂ
ﻳﻄﺮﻕ … ﻭﻭﺻﻒ ﺍﺭﺗﻔﺎﻉ ﺍﳌﻴﺎﻩ ﻣﻦ ﺑﻄﻮﻥ ﺍﻷﺭﺽ ﺑﻘﻮﻟﻪ  “ :ﻭﻓﺠﺮﻧﺎ ﺍﻷﺭﺽ ﻋﻴﻮﻧﹰﺎ
“ ﻣﻌﲏ ﻣﺒﺘﻜﺮ ﻻ ﻳﻠﺤﻖ  ..ﰒ ﺍﻟﻜﻨﺎﻳﺔ ﻋﻦ ﺍﻟﺴﻔﻴﻨﺔ  -ﺑﺄﺎ ﺫﺍﺕ ﺃﻟﻮﺍﺡ ﻭﺩﺳﺮ ،ﻭﻋﻦ
ﻧﻮﺡ ،ﺑﺄﻧﻪ ﻛﺎﻥ ﻛﻔﺮ ،ﰒ ﻭﺻﻒ ﺍﻟﺘﺴﺠﻴﻞ ﺍﻟﺘﺎﺭﳜﻲ ﺑﻘﻮﻟﻪ ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ  “ :ﻭﻟﻘﺪ ﺗﺮﻛﻨﺎﻫﺎ
ﺁﻳﺔ “ ﻛﻞ ﺫﻟﻚ ﲡﺪﻳﺪ ﻭﺃﻱ ﲡﺪﻳﺪ ).(١٩
“ ﰒ ﻧﻨﺘﻘﻞ ﺇﱄ ﺍﻟﺘﻮﺍﺯﻥ ﺑﲔ ﺍﻵﻳﺎﺕ  -ﻭﺇﻥ ﱂ ﻳﻜﻦ ﻋﻠﻲ ﺻﻮﺭﺓ ﺍﻟﺸﻌﺮ ﰲ ﺗﻌﺎﺩﻝ
ﺍﻟﺘﻔﻌﻴﻼﺕ ﺑﲔ ﺻﺪﺭ ﺍﻟﺒﻴﺖ ﻭﻋﺠﺰﻩ  -ﻗﺪ ﺟﻌﻞ ﺍﻟﻨﻐﻢ ﺍﳌﻮﺳﻴﻘﻲ ﳑﺴﻜﹰﺎ ﺎ ﲨﻴﻌﹰﺎ ﰲ
ﳊﻦ ﻭﺍﺣﺪ ﻣﺘﺴﻖ ﺍﻹﻳﻘﺎﻉ ،ﳚﺮﻱ ﻗﻮﻳﹰﺎ ﻣﺘﺪﻓﻘﹰﺎ ﻛﺘﺪﻓﻖ ﺍﻟﺴﻴﻞ ،ﺣﱵ ﻳﻘﻊ ﻋﻠﻲ
“ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ“ ﻓﻴﺴﺘﻘﺮ ﻋﻨﺪﻩ ،ﻭﻳﺴﻜﻦ ﺇﻟﻴﻪ  ..ﻭﻟﻨﻨﻈﺮ ﺃﻱ ﻗﺮﺍﺭ ﳛﻤﻞ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺒﺤﺮ ﺍﳌﺘﺪﻓﻖ
ﻭﳛﻮﻳﻪ ﰲ ﺻﺪﺭﻩ؟ ﺇﻧﻪ ﺣﺮﻑ ﻭﺍﺣﺪ ﻫﻮ ﺣﺮﻑ “ ﺍﻟﺮﺍﺀ “ ) ..(٢٠ﻭﻫﻮ ﺃﻗﻮﻱ ﺣﺮﻑ
ﰲ ﺣﺮﻭﻑ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ،ﻭﺃﺷﺪﻫﺎ ﲤﺎﺳﻜﺎﹰ ،ﻓﺈﺫﺍ ﻭﻗﻒ ﻋﻠﻴﻪ ﺑﺎﻟﺴﻜﻮﻥ ﺍﻧﺒﻌﺞ ﰲ
ﺭﺧﺎﻣﺔ ،ﻭﻟﲔ ،ﻭﺻﺎﺭ ﺃﺷﺒﻪ ﺑﺎﻟﻮﺍﺩﻱ ﺍﻟﻌﻤﻴﻖ ﺍﻟﺮﺣﺐ ،ﺑﲔ ﻳﺪﻱ ﺟﺒﻞ ﺗﻨﻬﻤﺮ ﻋﻴﻮﻧﻪ،
ﻭﺗﺘﺪﻓﻖ ﺳﻴﻮﻟﻪ”).(٢١
ﻭﻫﻜﺬﺍ ﻟﻮ ﺃﻧﻨﺎ ﺫﻫﺒﻨﺎ ﻧﻘﻒ ﻋﻨﺪ ﻛﻞ ﻛﻠﻤﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻜﻠﻤﺎﺕ ﻷﺳﻬﺒﻨﺎ ﺇﺫﹰﺍ ﰲ ﺗﺼﻮﻳﺮ
ﺡ ﻣﻦ ﺍﻷﺳﺮﺍﺭ ﺍﻟﺒﻴﺎﻧﻴﺔ ﻳﺘﺤﻘﻖ ﰲ ﳎﻤﻮﻋﻬﺎ ﻣﻌﲏ ﺍﻹﻋﺠﺎﺯ ﻓﻴﻤﺎ ﻭﺻﻞ ﺇﻟﻴﻪ ﺍﻟﺒﺤﺚ
ﻧﻮﺍ ٍ
ﺍﻟﺒﻼﻏﻲ ،ﻭﺍﻟﻌﻠﻢ ﺍﻟﺒﻴﺎﱐ ﳑﺎ ﻋﻠﻤﻨﺎﻩ  .ﻓﻜﻴﻒ ﲟﺎ ﻋﻠﻤﻪ ﻏﲑﻧﺎ ؟ ﻓﻜﻴﻒ ﲟﺎ ﱂ ﻳﻌﻠﻤﻪ ﺃﺣﺪ
ﺇﻻ ﺍﷲ ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ؟
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 -٢ﺍﻹﻋﺠﺎﺯ ﰲ ﺍﳌﻌﺎﱐ ﻭﺍﻷﻓﻜﺎﺭ:
ﻧﻨﺘﻘﻞ ﺇﱄ ﺍﻹﻋﺠﺎﺯ ﰲ ﻣﻌﺎﱐ ﺍﻟﻘﺼﺺ ،ﻭﻣﺎ ﻓﻴﻪ ﻣﻦ ﺃﻓﻜﺎﺭ ﺟﺪﻳﺪﺓ ،ﻭﺃﺧﻴﻠﺔ ﺑﺪﻳﻌﺔ
ﻭﺻﻮﺭ ﺭﻓﻴﻌﺔ  ..ﻓﺎﳌﻌﺎﱐ ﻭﺍﻷﺧﻴﻠﺔ ﻋﻨﺪ ﺍﻟﺒﻠﻐﺎﺀ ﺗﻘﺼﺪ ﺇﱃ ﻓﻜﺮﺓ ﺳﺎﻣﻴﺔ ﰲ ﺃﻱ ﻏﺮﺽ
ﻣﻦ ﺃﻏﺮﺍﺽ ﺍﻟﻘﻮﻝ ،ﻭﺗﺸﺘﻤﻞ ﻋﻨﺪ ﻛﺜﲑ ﻣﻨﻬﻢ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﳜﺘﺮﻋﻪ ﺍﳌﺘﻜﻠﻢ ﻣﻦ ﻣﻌﲎ ﻏﲑ
ﻣﻄﺮﻭﻕ ،ﳑﺎ ﳝﻸ ﺍﻟﻨﻔﻮﺱ ﺭﻭﻋﺔ ﻭﺇﻋﺠﺎﺑﹰﺎ ﺑﺎﻟ ِﻔﻜﹶﺮ ﺍﳌﺒﺘﻜﺮﺓ ﺍﳌﺨﺘﺮﻋﺔ،ﻭﻟﺬﻟﻚ ﺍﻣﺘﺎﺯ ﰲ
ﻣﻌﲏ ﺍﻷﺳﻠﻮﺏ ﺍﻟﺬﻱ ﻫﻮ ﻃﺮﻳﻘﺔ ﺍﻟﻨﻈﻢ ﻭﻣﺎ ﻳﺸﺘﻤﻞ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﻦ ﺇﳚﺎﺯ ﺃﻭ ﺇﻃﻨﺎﺏ ،ﻭﺫﻛﺮ
ﺃﻭ ﺣﺬﻑ ،ﻭﺗﻘﺪﱘ ﺃﻭ ﺗﺄﺧﲑ ،ﻛﻤﺎ ﺃﻧﻪ ﻳﺘﻤﻴﺰ ﻋﻦ ﺍﻟﻐﺮﺽ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻟﺬﻱ ﻫﻮ ﺍﻟﻔﻦ ﻣﻦ
ﺍﻟﻘﻮﻝ ﻭﺍﻟﻀﺮﺏ ﻣﻨﻪ ﻛﺎﳌﺪﺡ ﻭﺍﻟﺬﻡ ﻭﻣﺎ ﻳﺘﺼﻞ ﺑﺬﻟﻚ ﺑﺎﳍﺪﻑ ﻭﺍﻟﻐﺎﻳﺔ .
ﻓﻠﻨﺘﺤﺪﺙ ﰲ ﺷﺊ ﻣﻦ ﻣﻌﺎﱐ ﺍﻟﻘﺼﺺ ﻭﻣﺎ ﻓﻴﻪ ﻣﻦ ﺃﻓﻜﺎﺭ ﺟﺪﻳﺪﺓ ،ﻓﺈﺫﺍ ﻗﻮﻟﻪ
ﺠﻴﻨﺎ ﻩ ﻭﹶﺃ ﻫﹶﻠﻪِ ﻣ ﻦ
ﺡ ﹶﻓﹶﻠِﻨ ﻌ ﻢ ﺍﹾﻟ ﻤﺠِﻴﺒﻮ ﹶﻥ ﻭﻧ 
ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ ﰲ ﻗﺼﺔ ﻧﻮﺡ “ :ﻭﹶﻟ ﹶﻘ ﺪ ﻧﺎﺩﺍﻧﺎ ﻧﻮ 
ﺏ ﺍﹾﻟ ﻌﻈِﻴ ِﻢ “ )ﺳﻮﺭﺓ ﺍﻟﺼﺎﻓﺎﺕ (٧٦ -٧٤:ﺇﱄ ﺃﻥ ﻳﻘﻮﻝ “ :ﻭﺗ ﺮ ﹾﻛﻨﺎ ﻋﹶﻠﻴ ِﻪ ﻓِﻲ
ﺍﹾﻟ ﹶﻜ ﺮ ِ
ﺡ ﻓِﻲ ﺍﹾﻟﻌﺎﹶﻟ ِﻤ 
ﺍﻟﹾﺂ ِﺧﺮِﻳ ﻦ ﺳﻠﹶﺎ ﻡ ﻋﻠﹶﻰ ﻧﻮ ٍ
ﲔ “ )ﺳﻮﺭﺓ ﺍﻟﺼﺎﻓﺎﺕ  (٧٩ ،٧٨ :ﻭﻟﻌﻠﹼﻪ ﻻ
ﺟﺪﻳﺪ ﰲ ﺃﺻﻞ ﺍﳌﻌﲏ ،ﻭﺇﳕﺎ ﻫﻮ ﺇﺧﺒﺎﺭ ﻋﻦ ﻧﻮﺡ ﺑﺄﻧﻪ ﺳﺄﻝ ﺭﺑﻪ ﻭﺍﳌﺴﺌﻮﻝ ﻣﺼ ﺮﺡ ﺑﻪ ﰲ
ﺼ ﻮﻧِﻲ ﻭﺍﺗﺒﻌﻮﺍ ﻣﻦ ﱠﻟ ﻢ ﻳ ِﺰ ﺩﻩ ﻣﺎﹸﻟ ﻪ ﻭ ﻭﹶﻟﺪﻩ
ﺏ ِﺇﻧ ﻬ ﻢ ﻋ 
ﺡ ﺭ 
ﺳﻮﺭﺓ ﻧﻮﺡ :ﻗﺎﻝ  “ :ﻗﹶﺎ ﹶﻝ ﻧﻮ 
ﺏ ﻟﹶﺎ ﺗ ﹶﺬ ﺭ ﻋﻠﹶﻰ
ِﺇﻟﱠﺎ ﺧﺴﺎﺭﺍ “ )ﺳﻮﺭﺓ ﻧﻮﺡ (٢١ :ﺇﱄ ﺃﻥ ﻗﺎﻝ” ﻭﻗﺎﻝ ﻧﻮﺡ  ”:ﺭ 
ﺽ ِﻣ ﻦ ﺍﹾﻟﻜﹶﺎِﻓﺮِﻳ ﻦ ﺩﻳﺎﺭﺍ “ )ﺳﻮﺭﺓ ﻧﻮﺡ ، (٢٦ :ﻭﻟﻜﻦ ﻫﺬﺍ ﺍﳌﻌﲎ ﺍﻟﻌﺠﻴﺐ “ :
ﺍﹾﻟﹶﺄ ﺭ ِ
ﻭﺗﺮﻛﻨﺎ ﻋﻠﻴﻪ ﰲ ﺍﻵﺧﺮﻳﻦ  .ﺳﻠﻢ ﻋﻠﻲ ﻧﻮﺡ ﰲ ﺍﻟﻌﻠﻤﲔ “ ﻫﻮ ﻣﻮﺿﻊ ﺍﳉﺪﺓ ﺍﻟﺮﺍﺋﻌﺔ،
ﻓﻬﺬﻩ ﻓﻜﺮﺓ ﻣﺴﺘﺠﺪﺓ ﻭﺇﳝﺎﺀﺓ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﻣﺴﺘﻤﺪﺓ ،ﻓﺈﺎ ﺗﻀﻴﻒ ﺟﺪﻳﺪﹰﺍ ﺇﱄ ﺍﳌﻌﺎﱐ ﺍﻟﱵ
ﱂ ﻳﺴﺒﻖ ﺇﺑﺮﺍﺯﻫﺎ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ،ﻭﻫﻮ ﺃﻥ ﺍﷲ ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ ﺗﺮﻙ ﻋﻠﻲ ﻧﻮﺡ ﰲ ﺳﺎﺋﺮ ﺍﻷﻣﻢ ﺃﻥ
ﻳﺴﻠﻤﻮﺍ ﻋﻠﻴﻪ ﺇﱄ ﺍﻷﺑﺪ ﺍﻵﺑﺪﻳﻦ ﻭﺩﻫﺮ ﺍﻟﺪﺍﻫﺮﻳﻦ ..ﻓﻠﻨﻨﻈﺮ ﻛﻴﻒ ﺃﻥ ﺍﷲ ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ ﻗﺪ
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ﲰﻲ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﺘﻘﺪﻳﺮ ﺍﻟﻌﺎﳌﻲ ﻭﺍﻟﺜﻨﺎﺀ ﺍﻹﻧﺴﺎﱐ “ :ﺗﺮﻛﻨﺎ ﻋﻠﻲ ﻧﻮﺡ ﰲ ﺍﻟﻌﻠﻤﲔ “ ﻭﻋﻦ
ﻣﺜﻞ ﻫﺬﺍ ﺍﳌﻌﲎ ﻋﺒﺮ ﺍﷲ ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ ﰲ ﻗﺼﺔ ﺇﺑﺮﺍﻫﻴﻢ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺴﻼﻡ ﻭﻫﻮ ﻳﺴﺄﻟﻪ  .ﻓﻴﻘﻮﻝ :
ﻕ ِﻓﻲ ﺍﻟﹾﺂ ِﺧﺮِﻳ ﻦ “ )ﺳﻮﺭﺓ ﺍﻟﺸﻌﺮﺍﺀ  (٨٤ :ﲟﻌﲏ ﺍﻟﺬﻛﺮ
ﺻ ﺪ ٍ
“ ﻭﺍ ﺟﻌﻞ ﻟﱢﻲ ِﻟﺴﺎ ﹶﻥ ِ
ﺍﳊﺴﻦ ﻭﺍﻟﺜﻨﺎﺀ ﺍﳉﻤﻴﻞ ،ﻭﻟﻜﻦ ﺍﻟﺘﺼﻮﻳﺮ ﳐﺘﻠﻒ ﰲ ﺍﳌﻘﺎﻣﲔ ،ﻣﻊ ﺃﻧﻪ ﰲ ﻛﻞ ﻣﻨﻬﻤﺎ ﺭﺍﺋﻊ
ﻭﲨﻴﻞ ،ﻭﺗﻠﻚ ﻣﻦ ﻣﻌﺎﺭﻑ ﺍﻷﻧﺒﻴﺎﺀ ﺍﻟﱵ ﺪﻱ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﺍﻟﻔﻄﺎﻧﺔ ،ﻭﺗﻜﺸﻒ ﻋﻨﻬﺎ ﺍﻟﺰﻛﺎﻧﺔ،
ﻭﻳﺼﻮﺭﻫﺎ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﺘﺼﻮﻳﺮ ﻟﻴﻠﻬﻤﻨﺎ ﺇﻳﺎﻩ ﻛﻤﺎ ﺃﳍﻤﻪ ﻧﺒﻴﻪ ﻭﻣﺼﻄﻔﺎﻩ).(٢٢
ﻭﻳﺘﺼﻞ ﺑﺬﻟﻚ ﺃﻥ ﻳﻘﻮﻡ ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ “ :ﻭِﺇ ﹾﺫ ﻗﹶﺎ ﹶﻝ ِﺇﺑﺮﺍﻫِﻴﻢِ ﻟﹶﺄﺑِﻴ ِﻪ ﻭﹶﻗ ﻮ ِﻣ ِﻪ ِﺇﻧﻨِﻲ ﺑﺮﺍﺀ ﻣﻤﺎ
ﺗ ﻌﺒﺪﻭ ﹶﻥ ِﺇﻟﱠﺎ ﺍﱠﻟﺬِﻱ ﹶﻓ ﹶﻄ ﺮﻧِﻲ ﹶﻓِﺈﻧﻪ ﺳﻴ ﻬﺪِﻳ ِﻦ ﻭ ﺟ ﻌﹶﻠﻬﺎ ﹶﻛِﻠ ﻤ ﹰﺔ ﺑﺎِﻗﻴ ﹰﺔ ﻓِﻲ ﻋ ِﻘِﺒ ِﻪ ﹶﻟ ﻌﻠﱠﻬ ﻢ ﻳ ﺮ ِﺟﻌﻮ ﹶﻥ”
)ﺳﻮﺭﺓ ﺍﻟﺰﺧﺮﻑ .(٢٨-٢٦ :
ﻣﺎ ﻣﻌﲎ “ َﺟ ﻌﹶﻠﻬﺎ ﹶﻛِﻠ ﻤ ﹰﺔ ﺑﺎِﻗﻴ ﹰﺔ ﻓِﻲ ﻋ ِﻘِﺒ ِﻪ ﹶﻟ ﻌﻠﱠﻬ ﻢ ﻳ ﺮ ِﺟﻌﻮ ﹶﻥ “ ﺇﺎ ﺗﻔﻴﺪ ﻣﻌﲏ
ﻛﺮﳝﹰﺎ ..ﻭﻫﻮ ﺃﻥ ﺇﺑﺮﺍﻫﻴﻢ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺴﻼﻡ ﺭﻛﹼﺰ ﻋﻠﻲ ﻣﻌﲏ ﺍﻟﺘﻮﺣﻴﺪ ﻭﻧﻔﻲ ﺍﻟﺸﺮﻙ ،ﻛﻤﺎ
ﲔ
ﺏ ﺍﹾﻟﻌﺎﹶﻟ ِﻤ 
ﺖ ِﻟ ﺮ 
ﻗﺎﻝ ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ ﰲ ﺗﺼﻮﻳﺮ ﺁﺧﺮ ِ “ :ﺇ ﹾﺫ ﻗﹶﺎ ﹶﻝ ﹶﻟﻪ ﺭﺑ ﻪ ﹶﺃ ﺳِﻠ ﻢ ﻗﹶﺎ ﹶﻝ ﹶﺃ ﺳﹶﻠ ﻤ 
ﻼ ﺗﻤﻮﺗﻦ ﹶﺇﻻﱠ
ﺻ ﹶﻄﻔﹶﻰ ﹶﻟﻜﹸﻢ ﺍﻟﺪﻳ ﻦ ﹶﻓ ﹶ
ﺏ ﻳﺎ ﺑِﻨ ﻲ ِﺇﻥﱠ ﺍﻟﹼﻠ ﻪ ﺍ 
ﻭ ﻭﺻﻰ ِﺑﻬﺎ ِﺇﺑﺮﺍﻫِﻴﻢ ﺑﻨِﻴ ِﻪ ﻭﻳ ﻌﻘﹸﻮ 
ﺴِﻠﻤﻮ ﹶﻥ “ )ﺳﻮﺭﺓ ﺍﻟﺒﻘﺮﺓ .(١٣٢ - ١٣١ :
ﻭﺃﹶﻧﺘﻢ ﻣ 
“ ﻭﻛﻞﱡ ﻫﺬﻩ ﺍﳌﻌﺎﱐ ﺍﻟﻜﺮﳝﺔ ﻣﺘﺠﺎﻭﺑﺔ ﰲ ﳏﻴﻂ ﺩﻋﻮﺓ ﺍﻷﻧﺒﻴﺎﺀ ﻭﻣﻬﻤﺔ ﺍﳌﺮﺳﻠﲔ،
ﻭﻋﻠﻲ ﺭﺃﺳﻬﻢ ﺇﺑﺮﺍﻫﻴﻢ ﺍﳋﻠﻴﻞ ﺍﻟﺬﻱ ﺗﺘﺤﺎﺿﻨﻪ ﺍﻷﻣﻢ ﻭﺗﺘﺰﺍﺣﻢ ﻋﻠﻴﻪ ﲨﻴﻊ ﺍﻷﺟﻨﺎﺱ،
ﺣﱴ ﻋﺒﺎﺩ ﺍﻷﻭﺛﺎﻥ ﻭﳍﺬﺍ ﻳﻘﻮﻝ ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ  “ :ﹶﻟ ﻌﻠﱠﻬ ﻢ ﻳ ﺮ ِﺟﻌﻮ ﹶﻥ “ ،ﺩﻓﻌﹰﺎ ﻟﻠﻤﻌﺎﺭﺿﲔ،
ﻭﺩﺣﻀﹰﺎ ﻟﻠﻤﺠﺮﻣﲔ” ).(٢٣
ﻭﻫﺬﺍ ﻭﳓﻮﻩ ﻣﻦ ﺍﳌﻌﺎﱐ ﺍﻟﱵ ﻣﻴﺰﺕ ﺍﻟﻘﺼﺺ ﺍﻟﻘﺮﺁﱐ ﺑﻘﻮﺓ ﺧﺎﺭﻗﺔ ﰲ ﻣﻌﺎﻧﻴﻪ
ﺍﳋﺎﺻﺔ ﺍﻟﺮﻓﻴﻌﺔ ،ﻭﺃﻓﻜﺎﺭﻩ ﺍﻟﻌﺠﻴﺒﺔ ﺍﻟﻐﺮﻳﺒﺔ ﳑﺎ ﺿﺎﻋﻒ ﻧﻮﺍﺣﻲ ﺍﻹﻋﺠﺎﺯ ﰲ ﺃﺳﻠﻮﺑﻪ ،ﻓﺈﻥ
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ﺍﳌﻌﲏ ﺍﻟﺸﺮﻳﻒ ﺍﻟﺬﻱ ﺗﺘﺠﻪ ﺑﻪ ﺇﱄ ﺍﻟﻨﻔﻮﺱ ﻗﻮﺓ ﺍﷲ ﺍﻟﻘﺪﻳﺮ ﺇﺫﺍ ﺻﺐ ﰲ ﺫﻟﻚ ﺍﻷﺳﻠﻮﺏ
ﺍﻟﺒﺪﻳﻊ ﺍﻟﻌﺠﻴﺐ ﺃﻧﺰﻝ ﺍﻟﻌﺼﻢ ﻣﻦ ﺃﻣﺎﻛﻨﻬﺎ ،ﻭﻃﺄﻃﺄ ﺍﻟﺮﻭﺀﻭﺱ ﺇﱄ ﺃﺫﻗﺎﺎ..
ﺻﺮﺍ
ﺻ ﺮ 
ﻓﺈﺫﺍ ﺍﻧﺘﻘﻠﻨﺎ ﱄ ﻗﻮﻟﻪ ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ ﰲ ﻋﺬﺍﺏ ﻋﺎﺩ ِ “ :ﺇﻧﺎ ﹶﺃ ﺭ ﺳ ﹾﻠﻨﺎ ﻋﹶﻠﻴ ِﻬ ﻢ ِﺭﳛﺎ 
ﺲ ﻣ 
ﺤ ٍ
ﻓِﻲ ﻳ ﻮ ِﻡ ﻧ 
ﺴﺘ ِﻤ ﺮ “ )ﺳﻮﺭﺓ ﺍﻟﻘﻤﺮ  .(١٩ :ﻓﻬﻮ ﻳﺼﻒ ﺇﻧﺰﺍﻝ ﺍﻟﻌﺬﺍﺏ ﺑﺎﻹﺭﺳﺎﻝ،
ﻭﻳﺼﻮﺭ ﺗﺼﺮﻳﻒ ﺍﻟﺮﻳﺢ ﺑﺎﺮﻣﲔ ﻭﻗﻠﻘﻠﺔ ﺍﳌﻌﺎﻧﺪﻳﻦ ﺑﺄﻧﻪ ﻧﺰﻉ ﻟﻠﻨﺎﺱ ﻣﻦ ﺃﻣﺎﻛﻨﻬﻢ ﻭﺇﻟﻘﺎﺀ
ﳍﻢ ﻓﻼ ﺣﺮﺍﻙ ﻢ ﻛﻤﺎ ﺗﺮﻱ ﺃﻋﺠﺎﺯ ﺍﻟﻨﺨﻞ ﺍﳌﻨﻘﻌﺮ ﻭﻫﻲ ﻣﻨﻄﺮﺣﺔ ﻣﻠﻘﺎﺓ ﻋﻠﻲ
ﺍﻷﺭﺽ ..ﻭﺇﺫﺍ ﺍﻧﺘﻘﻠﻨﺎ ﺑﻌﺪ ﺫﻟﻚ ﺇﱄ ﻗﻮﻟﻪ ﻫﻨﺎﻟﻚ ِ “ :ﺇﻧﺎ ﻣ ﺮ ِﺳﻠﹸﻮ ﺍﻟﻨﺎﹶﻗ ِﺔ ِﻓﺘﻨ ﹰﺔ ﱠﻟ ﻬ ﻢ
ﻀ ﺮ ﹶﻓﻨﺎ ﺩﻭﺍ ﺻﺎ ِﺣﺒﻬ ﻢ
ﺤﺘ 
ﺏ ﻣ 
ﺴ ﻤ ﹲﺔ ﺑﻴﻨ ﻬ ﻢ ﹸﻛﻞﱡ ِﺷ ﺮ ٍ
ﺻ ﹶﻄِﺒ ﺮ ﻭﻧﺒﹾﺌ ﻬ ﻢ ﹶﺃﻥﱠ ﺍﹾﻟﻤﺎﺀ ِﻗ 
ﻓﹶﺎ ﺭﺗ ِﻘﺒ ﻬ ﻢ ﻭﺍ 
ﻒ ﻛﹶﺎ ﹶﻥ ﻋﺬﹶﺍﺑِﻲ ﻭﻧﺬﹸ ِﺭ “ )ﺳﻮﺭﺓ ﺍﻟﻘﻤﺮ (٣٠ :٢٧ :ﻛﻞ ﺗﻠﻚ
ﹶﻓﺘﻌﺎﻃﹶﻰ ﹶﻓ ﻌ ﹶﻘ ﺮ ﹶﻓ ﹶﻜﻴ 
ﺴ ﻲ ﻣﻦ ﺍﻷﻟﻔﺎﻅ ﻻ ﻳﻬﺘﺪﻱ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﺇﻻ ﺧﺎﻟﻖ ﺍﻟﻘﻮﻱ ﻭﺍﻟﻘﺪﺭ” ..
ﺃﻭﺻﺎﻑ ﺗﻠﺒﺲ ﻛ 
“ ﺍﳊﻘﻴﻘﺔ ﺃﻥ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻨﻮﺍﺣﻲ ﻻ ﺗﺮﺟﻊ ﺇﱄ ﺍﻷﺳﺎﻟﻴﺐ ﻭﺍﻷﻟﻔﺎﻅ ﻓﻬﻲ ﲣﺘﻠﻒ ﻋﻦ
ﺫﻟﻚ ،ﻓﻬﺬﻩ ﻣﻌﺎﻥ ﻳﺴﻤﻴﻬﺎ ﺍﻷﺩﺑﺎﺀ ﺃﺧﻴﻠﺔ ﻭﺃﻓﻜﺎﺭﺍﹰ ،ﻭﻳﻌﺘﱪﻭﻥ ﺍﻷﺳﻠﻮﺏ ﺷﻴﺌﹰﺎ ﻳﺮﺟﻊ ﺇﱄ
ﺍﻟﻠﻔﻆ ﰲ ﻣﻔﺮﺩﺍﺗﻪ ﻭﺗﺮﺗﻴﺐ ﺗﻠﻚ ﺍﳌﻔﺮﺩﺍﺕ ﻭﻣﺎ ﺗﻮﺻﻒ ﺑﻪ ﻣﻦ ﻓﺼﻞ ﺃﻭ ﻭﺻﻞ ،ﻭﺫﻛﺮ
ﺃﻭ ﺣﺬﻑ ،ﻭﺗﻘﺪﱘ ﺃﻭ ﺗﺄﺧﲑ ،ﻭﻟﺬﻟﻚ ﻓﻬﻲ ﻧﺎﺣﻴﺔ ﲣﺘﻠﻒ ﻋﻦ ﻧﺎﺣﻴﺔ ﺍﻹﻋﺠﺎﺯ ﺍﻟﺒﻴﺎﱐ
ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺆﺩﻳﻪ ﺍﳉﺮﺟﺎﱐ ﻭﺍﻟﺒﺎﻗﻼﱐ ﻭﺍﳉﺎﺣﻆ ﻭﻏﲑﻫﻢ ﻣﻦ ﻋﻠﻤﺎﺀ ﺍﻟﺒﻴﺎﻥ ﻭﺍﻟﺒﻼﻏﺔ
ﻭﺭﻛﺰﻭﺍ ﻓﻴﻪ ﻋﻠﻲ ﺍﻟﻨﺎﺣﻴﺔ ﺍﻹﲨﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﱵ ﺟﺮﺕ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﻌﺮﺏ “ ). (٢٤
 -٣ﺍﻹﻋﺠﺎﺯ ﺍﻷﺳﻠﻮﰊ:
ﺇﻥ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﺯﺍﻭﻟﻮﺍ ﻓﻦ ﺍﻟﺘﻌﺒﲑ ﻭﺍﻟﺬﻳﻦ ﳍﻢ ﺑﺼﺮ ﺑﺎﻷﺩﺍﺀ ﺍﻟﻔﲏ ﻳﺪﺭﻛﻮﻥ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ
ﻏﲑﻫﻢ ﻣﺪﻱ ﻣﺎ ﰲ ﺍﻷﺩﺍﺀ ﺍﻟﻘﺼﺼﻲ ﻣﻦ ﺇﻋﺠﺎﺯ ﰲ ﻫﺬﺍ ﺍﳉﺎﻧﺐ ،ﻭﻣﻦ ﺍﳌﻘﻄﻮﻉ ﺑﻪ ﺃﻥ
ﺍﻷﺣﺎﺩﻳﺚ ﺍﻟﻨﺒﻮﻳﺔ ﺍﻟﺸﺮﻳﻔﺔ ﻭﺍﻟﻮﺣﻲ ﺍﻟﻘﺮﺁﱐ ﳝﺜﻼﻥ ﺃﺳﻠﻮﺑﲔ ﻟﻜﻞ ﻣﻨﻬﻤﺎ ﻃﺎﺑﻌﻪ
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ﻭﺻﻴﺎﻏﺘﻪ ﺍﳋﺎﺻﺔ ،ﻓﺎﻟﻌﺒﺎﺭﺓ ﺍﻟﻘﺮﺁﻧﻴﺔ ﳍﺎ ﻧﺴﻖ ،ﻭﺟﺮﺱ ﺗﻌﺮﻓﻪ ﺍﻷﺫﻥ ،ﻭﳍﺎ ﻫﻴﺌﺔ ﺗﺮﻛﻴﺒﻴﺔ،
ﻭﺃﻟﻔﺎﻅ ﺧﺎﺻﺔ ،ﻓﻠﻴﺲ ﻣﻦ ﺍﳋﻄﺄ ﺃﻭ ﺍﻟﻐﻠﻮ ﰲ ﺷﺊ ﺃﻥ ﻳﻘﺎﻝ  :ﺇﻥ ﺍﻷﺳﻠﻮﺏ ﺍﻟﻘﺮﺁﱐ
ﻣﻌﺠﺰ ،ﻻ ﻳﺘﺴﲎ ﻷﺣﺪ ﺍﻹﺗﻴﺎﻥ ﲟﺜﻠﻪ). (٢٥
ﻭﻟﻘﺪ ﻛﺎﻥ ﺣﺘﻤﹰﺎ ﻋﻠﻲ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ  -ﺇﺫﺍ ﻣﺎ ﺃﺭﺍﺩ ﺃﻥ ﻳﺪﺧﻞ ﰲ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻓﻜﺮﺗﻪ
ﺍﻟﺪﻳﻨﻴﺔ ،ﻭﻣﻔﺎﻫﻴﻤﻪ ﺍﻟﺘﻮﺣﻴﺪﻳﺔ  -ﺃﻥ ﻳﺘﺠﺎﻭﺯ ﺍﳊﺪﻭﺩ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ ﻟﻸﺩﺏ ﺍﳉﺎﻫﻠﻲ ..
ﻭﺍﳊﻖ ﺃﻧﻪ ﻗﺪ ﺃﺣﺪﺙ ﺍﻧﻘﻼﺑﹰﺎ ﻫﺎﺋ ﹰﻞ ﰲ ﺍﻷﺩﺏ ﺍﻟﻌﺮﰊ ﺑﺘﻐﻴﲑﻩ ﺍﻷﺩﺍﺓ ﺍﻟﻔﻨﻴﺔ ﰲ ﺍﻟﺘﻌﺒﲑ،
ﻓﻬﻮ ﻣﻦ ﻧﺎﺣﻴﺔ ﻗﺪ ﺟﻌﻞ ﺍﳉﻤﻠﺔ ﺍﳌﻨﻈﻤﺔ ﰲ ﻣﻮﺿﻊ ﺍﻟﺒﻴﺖ ﺍﳌﻮﺯﻭﻥ ،ﻭﺟﺎﺀ ﻣﻦ ﻧﺎﺣﻴﺔ
ﺃﺧﺮﻱ ﺑﻔﻜﺮﺓ ﺟﺪﻳﺪﺓ ،ﺃﺩﺧﻞ ﺎ ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ ﻭﻣﻮﺿﻮﻋﺎﺕ ﺟﺪﻳﺪﺓ ،ﻟﻜﻲ ﻳﺼﻞ ﺍﻟﻌﻘﻠﻴﺔ
ﺍﳉﺎﻫﻠﻴﺔ ﺑﺘﻴﺎﺭ ﺍﻟﺘﻮﺣﻴﺪ  ..ﻋﻠﻲ ﺃﻥ ﻫﺬﻩ ﺍﳌﻔﺎﻫﻴﻢ ﻟﻴﺴﺖ ﻣﺘﺮﲨﺔ ﰲ ﺁﻳﺎﺕ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ
ﻓﺤﺴﺐ ،ﺑﻞ ﺇﻥ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﻗﺪ ﻫﻀﻤﻬﺎ ﻭﲤﺜﹼﻠﻬﺎ ،ﰒ ﻛﻴﻔﻬﺎ ﺣﱴ ﺗﻨﺎﺳﺐ ﺍﻟﻌﻘﻠﻴﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ..
“ ﻭﻟﻘﺪ ﺗﻌﺮﺿﺖ ﺍﻟﺜﺮﻭﺓ ﺍﻟﻠﻔﻈﻴﺔ ﺍﻟﱵ ﺟﺎﺀ ﺎ ﺍﻟﻘﺼﺺ ﺍﻟﻘﺮﺁﱐ ﻟﺘﻜﻴﻴﻒ ﺭﺍﺋﻊ،
ﻛﻤﺎ ﺣﺪﺙ ﻟﺬﻟﻚ ﺍﻻﺳﻢ ﺍﳋﺎﺹ “ ﻓﻮﻃﻴﻔﺎﺭ  “ Putiphareﻭﻫﻮ ﺍﺳﻢ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ
ﺍﻟﻜﺘﺎﺑﻴﺔ ﺍﻟﱵ ﺃﻃﻠﻘﺖ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺭﻭﺍﻳﺔ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﻟﻘﺐ “ ﺍﻟﻌﺰﻳﺰ “ ﰲ ﻗﺼﺔ ﻳﻮﺳﻒ ،ﻭﻟﻨﺎ ﺃﻥ
ﻧﺘﺴﺎﺀﻝ ﻋﻤﺎ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻧﺖ ﻫﻨﺎﻙ ﺻﻠﺔ ﰲ ﺍﳌﻌﲏ ﺑﲔ ﺍﻻﺳﻢ ﺍﻟﻌﱪﻱ ﻭﺍﻟﻠﻘﺐ ﺍﻟﻘﺮﺁﱐ،
ﻓﺎﻟﺘﻔﺴﲑ ﺍﻟﺘﻮﺭﺍﻭﻱ ﻳﺒﺪﻭ ﺃﻧﻪ ﻳﻘﺼﺪ ﺑﻜﻠﻤﺔ “ ﻓﻮﻃﻴﻔﺎﺭ “ ﺍﺷﺘﻘﺎﻗﹰﺎ ﻣﺼﺮﻳﹰﺎ ﻳﺒﺪﺃ ﻣﻦ
ﺍﻷﺻﻞ  “ : puti = favori :ﻋﺰﻳﺰ “ ،ﻭﺍﻷﺻﻞ  “ phareﻣﺴﺘﺸﺎﺭ ﺃﻭ ﻧﺎﺻﺢ “ .
ﻼ ﻋﻦ ﲝﺚ ﺍﻟﻘﺴﻴﺲ” ﻓﻴﺠﻮﺭﻭ  vigroureuxﰲ ﺍﳌﻮﺿﻮﻉ ﻧﻌﺮﻑ ﺃﻥ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻜﻠﻤﺔ
ﻭﻧﻘ ﹰ
ﻣﺼﺮﻳﺔ ﻣﺮﻛﹼﺒﺔ ﻣﻌﻨﺎﻫﺎ “ ﻋﺰﻳﺰ ﺍﻹﻟﻪ ﴰﺲ “ ..
ﻭﻋﻠﻲ ﺃﻱ ﻣﻦ ﺍﻟﺮﺃﻳﲔ ﻧﺮﻱ ﺃﻥ ﺍﻟﺘﻜﻴﻴﻒ ﺍﻻﺷﺘﻘﺎﻗﻲ ﺍﻟﻘﺮﺁﱐ ﻗﺪ ﺣﺬﻑ ﺍﻟﻠﻔﻆ
ﺍﳌﻜﻤﻞ  -ﺍﻹﺿﺎﰲ ،ﻟﻴﺘﻤﺜﹼﻠﻪ ﰲ ﺻﻮﺭﺓ ﺃﻛﺜﺮ ﺗﻄﺎﺑﻘﹰﺎ ﻣﻊ ﺭﻭﺡ ﺍﻟﺘﻮﺣﻴﺪ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ،ﻓﺈﺫﺍ
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ﺑﻪ ﻳﻜﺘﻔﻲ ﺑﻠﻔﻈﺔ “ ﺍﻟﻌﺰﻳﺰ “  ..ﻭﳑﺎ ﻳﺬﻛﺮ ﺃﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﻜﻴﻴﻒ ﺍﻟﺬﻱ ﲡﻨﺐ ﺻﻌﻮﺑﺔ
ﺍﻟﺘﺮﲨﺔ ﺍﻟﺼﻮﺗﻴﺔ ﻟﻠﺤﺮﻭﻑ ﺍﻷﻭﱄ ،ﻗﺪ ﺣ ﹼﻞ ﻣﺸﻜﻠﺔ ﻟﻐﻮﻳﺔ ﻻ ﻳﻨﺴﻲ ﳉﺎﻫﻞ ﺑﺎﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ
ﺍﳌﺼﺮﻳﺔ ﺃﻥ ﳛﻠﹼﻬﺎ ،ﺣﱴ ﻭﻟﻮ ﻛﺎﻥ ﰲ ﺃ ﹼﰎ ﺣﺎﻻﺕ ﻭﻋﻴﻪ”). (٢٦
 -٤ﺍﻹﳚﺎﺯ ﺍﳌﻌﺠﺰ:
ﺇﻥ ﺍﻟﻘﺼﺺ ﺍﻟﻘﺮﺁﱐ ﻟﺸﺪﺓ ﺇﳚﺎﺯﻩ ﻭﺇﺣﻜﺎﻣﻪ ،ﺗﻜﺎﺩ ﻛﻠﻤﺎﺗﻪ ﺗﺘﺤﻮﻝ ﺭﻣﻮﺯﹰﺍ ﺗﻨﻄﻮﻱ
ﻛﻞ ﻛﻠﻤﺔ ﻣﻨﻬﺎ ﻋﻠﻲ ﻣﻌﺎﻥ ﻛﺜﲑﺓ ،ﻟﺬﻟﻚ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻔﻬﻢ ﺍﻟﺪﻗﻴﻖ ﻹﳛﺎﺀﺍﺕ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ
ﻭﺇﺷﺎﺭﺍﺗﻪ ﺗﺴﺘﺪﻋﻲ ﻳﻘﻈﺔ ﻣﺘﻮﺍﺻﻠﺔ ﰲ ﻗﺮﺍﺀﺗﻪ ،ﻭﻓﻜﺮﹰﺍ ﻭﺍﻋﻴﹰﺎ ﻟﺘﺪﺑﺮ ﻣﺮﺍﻣﻴﻪ ،ﻭﺣﺴﺎ
ﻣﺮﻫﻔﹰﺎ ﻟﺘﺬﻭﻕ ﻣﻌﺎﻧﻴﻪ ،ﻓﻌﻨﺪﻣﺎ ﻧﺘﺄﻣﻞ ﺍﻵﻳﺔ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﱵ ﻭﺭﺩﺕ ﰲ ﺳﻴﺎﻕ ﻗﺼﺔ ﻳﻮﺳﻒ،
ﺴ ﻮ ﹲﺓ ﻓِﻲ
ﳒﺪ ﺃﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﻣﺼﺪﺭﹰﺍ ﻹﳚﺎﺩ ﻛﺜﲑ ﻣﻦ ﺍﳌﻌﺎﱐ ﺍﻟﱵ ﲢﺘﻤﻠﻬﺎ  “ :ﻭﻗﹶﺎ ﹶﻝ ِﻧ 
ﲔ
ﻼ ٍﻝ ﻣِﺒ ٍ
ﺿﹶ
ﺴ ِﻪ ﹶﻗ ﺪ ﺷ ﻐ ﹶﻔﻬﺎ ﺣﺒﺎ ِﺇﻧﺎ ﹶﻟﻨﺮﺍ ﻫﺎ ﻓِﻲ 
ﺍﹾﻟ ﻤﺪِﻳﻨ ِﺔ ﺍ ﻣ ﺮﹶﺃﺓﹸ ﺍﹾﻟ ﻌﺰِﻳ ِﺰ ﺗﺮﺍ ِﻭﺩ ﹶﻓﺘﺎﻫﺎ ﻋﻦ ﻧ ﹾﻔ ِ
“ )ﺳﻮﺭﺓ ﻳﻮﺳﻒ.(٣٠ :
ﻗﺎﻝ ﺍﺑﻦ ﻗﻴﻢ ﺍﳉﻮﺯﻳﺔ  :ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻜﻼﻡ ﻣﺘﻀﻤﻦ ﻟﻮﺟﻮ ٍﻩ ﻣﻦ ﺍﳌﻜﺮ:
ﺃﺣﺪﻫﺎ  :ﻗﻮﳍﻦ “ :ﺍ ﻣ ﺮﹶﺃﺓﹸ ﺍﹾﻟ ﻌﺰِﻳ ِﺰ ﺗﺮﺍ ِﻭﺩ ﹶﻓﺘﺎﻫﺎ “ ﻭﱂ ﻳﺴﻤﻮﻫﺎ ﺑﺎﲰﻬﺎ ،ﺑﻞ ﺫﻛﺮﻭﻫﺎ
ﺑﺎﻟﻮﺻﻒ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻨﺎﺩﻱ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺑﻘﺒﻴﺢ ﻓﻌﻠﻬﺎ ﺑﻜﻮﺎ ﺫﺍﺕ ﺑﻌﻞ  .ﻓﺼﺪﻭﺭ ﺍﻟﻔﺎﺣﺸﺔ ﳑﻦ
ﳍﺎ ﺯﻭﺝ ﺃﻗﺒﺢ ﻣﻦ ﺻﺪﻭﺭﻫﺎ ﳑﻦ ﻻ ﺯﻭﺝ ﳍﺎ.
ﺍﻟﺜﺎﱐ :ﺃﻥ ﺯﻭﺟﻬﺎ ﻋﺰﻳﺰ ﻣﺼﺮ ،ﻭﺭﺋﻴﺴﻬﺎ ،ﻭ ﻛﺒﲑﻫﺎ ،ﻭﺫﻟﻚ ﺃﻗﺒﺢ ﻟﻮﻗﻮﻉ
ﺍﻟﻔﺎﺣﺸﺔ ﻣﻨﻬﺎ.
ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ :ﺃﻥ ﺍﻟﺬﻱ ﺗﺮﺍﻭﺩﻩ ﳑﻠﻮﻙ ﻻ ﺣ ﺮ  .ﻭﺫﻟﻚ ﺃﺑﻠﻎ ﰲ ﺍﻟﻘﺒﺢ.
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ﺍﻟﺮﺍﺑﻊ :ﺃﻧﻪ ﻓﺘﺎﻫﺎ ﺍﻟﺬﻱ ﺗﺮﺍﻭﺩﻩ ﻫﻮ ﰲ ﺑﻴﺘﻬﺎ  .ﻭﲢﺖ ﻛﻨﻔﻬﺎ ،ﻓﺤﻜﻤﻪ ﺣﻜﻢ ﺃﻫﻞ
ﺍﻟﺒﻴﺖ ،ﲞﻼﻑ ﻣﻦ ﺗﻄﻠﺐ ﺫﻟﻚ ﻣﻦ ﺍﻷﺟﻨﱯ ﺍﻟﺒﻌﻴﺪ.
ﺍﳋﺎﻣﺲ :ﺃﺎ ﻫﻲ ﺍﳌﺮﺍﻭﺩﺓ ﺍﻟﻄﺎﻟﺒﺔ.
ﺍﻟﺴﺎﺩﺱ  :ﺃﺎ ﻗﺪ ﺑﻠﻎ ﺎ ﻋﺸﻘﻬﺎ ﻟﻪ ﻛﻞ ﻣﺒﻠﻎ ،ﺣﱴ ﻭﺻﻞ ﺣﺒﻬﺎ ﻟﻪ ﺇﱄ ﺷﻐﺎﻑ
ﻗﻠﺒﻬﺎ.
ﻒ ﻣﻨﻬﺎ ﻭﺃﺑ ﺮ ﻭﺃﻭﰲ ،ﺣﻴﺚ ﻛﺎﻧﺖ ﻫﻲ
ﺍﻟﺴﺎﺑﻊ :ﺃﻥ ﰲ ﺿﻤﻦ ﻫﺬﺍ  :ﺃﻧﻪ ﺃﻋ 
ﺍﳌﺮﺍﻭﺩﺓ ﺍﻟﻄﺎﻟﺒﺔ ،ﻭﻫﻮ ﺍﳌﻤﺘﻨﻊ ،ﻋﻔﺎﻓﹰﺎ ﻭﻛﺮﻣﹰﺎ ﻭﺣﻴﺎﺀ ﻭﻫﺬﺍ ﻏﺎﻳﺔ ﺍﻟﺬ ﻡ ﳍﺎ.
ﺍﻟﺜﺎﻣﻦ :ﺃ ﻦ ﺃﺗﲔ ﺑﻔﻌﻞ ﺍﳌﺮﺍﻭﺩﺓ ﺑﺼﻴﻐﺔ ﺍﳌﺴﺘﻘﺒﻞ ﺍﻟﺪﺍﻟﺔ ﻋﻠﻲ ﺍﻻﺳﺘﻤﺮﺍﺭ ،ﻭﺍﻟﻮﻗﻮﻉ
ﺣﺎ ﹰﻻ ﻭﺍﺳﺘﻘﺒﺎﻻﹰ ،ﻭﺃﻥ ﻫﺬﺍ ﺷﺄﺎ ،ﻭﱂ ﻳﻘﻠﻦ  :ﺭﺍﻭﺩﺕ ﻓﺘﺎﻫﺎ.
ﻭﻓﺮﻕ ﺑﲔ ﻗﻮﻟﻨﺎ :ﻓﻼﻥ ﺃﻛﺮﻡ ﺿﻴﻔﺎﹰ ،ﻭﻓﻼﻥ ﻳﻜﺮﻡ ﺍﻟﻀﻴﻒ ﻭﻳﻄﻌﻢ ﺍﻟﻄﻌﺎﻡ ،ﻭﳛﻤﻞ
ﺍﻟ ﹶﻜﻞﹼ ،ﻓﺈﻥ ﻫﺬﺍ ﻳﺪﻝ ﻋﻠﻲ ﺃﻥ ﻫﺬﺍ ﺷﺄﻧﻪ ﻭﻋﺎﺩﺗﻪ.
ﲔ “ ﺃﻱ ﺇﻧﺎ ﻟﻨﺴﺘﻘﺒﺢ ﻣﻨﻬﺎ ﺫﻟﻚ ﻏﺎﻳﺔ
ﻼ ٍﻝ ﻣِﺒ ٍ
ﺿﹶ
ﺍﻟﺘﺎﺳﻊ :ﻗﻮﳍﻦ “ ِﺇﻧﺎ ﹶﻟﻨﺮﺍﻫﺎ ﻓِﻲ 
ﺍﻻﺳﺘﻘﺒﺎﺡ ،ﻓﻨﺴﱭ ﺍﻻﺳﺘﻘﺒﺎﺡ ﺇﻟﻴﻬﺎ ،ﻭﻣﻦ ﺷﺄﻦ ﻣﺴﺎﻋﺪﺓ ﺑﻌﻀﻬﻦ ﺑﻌﻀﹰﺎ ﻋﻠﻲ ﺍﳍﻮﻯ،
ﻭﻻ ﻳﻜﺪﻥ ﻳﺮﻳﻦ ﺫﻟﻚ ﻗﺒﻴﺤﺎﹰ ،ﻛﻤﺎ ﻳﺴﺎﻋﺪ ﺍﻟﺮﺟﺎﻝ ﺑﻌﻀﻬﻢ ﺑﻌﻀﹰﺎ ﻋﻠﻲ ﺫﻟﻚ  .ﻓﺤﻴﺚ
ﻼ ﻋﻠﻲ ﺃﻧﻪ ﻣﻦ ﺃﻗﺒﺢ ﺍﻷﻣﻮﺭ ﻭﺃﻧﻪ ﳑﺎ ﻻ ﻳﻨﺒﻐﻲ ،ﺃﻥ
ﺍﺳﺘﻘﺒﺤﻦ ﻣﻨﻬﺎ ﺫﻟﻚ ،ﻛﺎﻥ ﻫﺬﺍ ﺩﻟﻴ ﹰ
ﺗﺴﺎﻋﺪ ﻋﻠﻴﻪ ،ﻭﻻ ﳛﺴﻦ ﻣﻌﺎﻭﻧﺘﻬﺎ ﻋﻠﻴﻪ.
ﺍﻟﻌﺎﺷﺮ  :ﺃﻦ ﲨﻌﻦ ﳍﺎ ﰲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻜﻼﻡ ﻭﺍﻟﻠﻮﻡ ﺑﲔ ﺍﻟﻌﺸﻖ ﺍﳌﻔﺮﻁ ،ﻭﺍﻟﻄﻠﺐ
ﺍﳌﻔﺮﻁ ،ﻓﻠﻢ ﺗﻘﺘﺼﺪ ﰲ ﺣﺒﻬﺎ ،ﻭﻻ ﰲ ﻃﻠﺒﻬﺎ.
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ﺃﻣﺎ ﺍﻟﻌﺸﻖ ﻓﻘﻮﳍﻦ “ :ﹶﻗ ﺪ ﺷ ﻐ ﹶﻔﻬﺎ ﺣﺒﺎ “ ﺃﻱ ﻭﺻﻞ ﺣﺒﻪ ﺇﱃ ﺷﻐﺎﻑ ﻗﻠﺒﻬﺎ .ﻭﺃﻣﺎ
ﺍﻟﻄﻠﺐ ﺍﳌﻔﺮﻁ ﻓﻘﻮﳍﻦ “ ﺗﺮﺍﻭﺩ ﻓﺘﺎﻫﺎ “ .ﻭﺍﳌﺮﺍﻭﺩﺓ  :ﺍﻟﻄﻠﺐ ﻣﺮﺓ ﺑﻌﺪ ﻣﺮﺓ ،ﻓﻨﺴﺒﻮﻫﺎ
ﺇﱄ ﺷﺪﺓ ﺍﻟﻌﺸﻖ ،ﻭﺷﺪﺓ ﺍﳊﺮﺹ ﻋﻠﻲ ﺍﻟﻔﺎﺣﺸﺔ ،ﻓﻠﻤﺎ ﲰﻌﺖ ﺬﺍ ﺍﳌﻜﺮ ﻫﻴﺄﺕ ﳍﻦ
ﻣﻜﺮﺍﹰ ،ﺃﺑﻠﻎ ﻣﻨﻪ ،ﻷﺎ ﻗﺎﺑﻠﺖ ﻣﻜﺮﻫﻦ ﺍﻟﻘﻮﱄ ﺬﺍ ﺍﳌﻜﺮ ﺍﻟﻔﻌﻠﻲ).(٢٧
ﻭﻣﺜﻞ ﻫﺬﺍ ﰲ ﺇﳚﺎﺯﻩ ﺍﶈﻜﻢ ،ﻭﻏﺰﺍﺭﺓ ﻣﻌﺎﻧﻴﻪ ﻣﺎ ﻳﻨﻄﺒﻖ ﻋﻠﻲ ﻗﺼﺺ ﻣﻮﺳﻲ ﰲ
ﺍﻟﺴﻮﺭ ﺍﳋﻤﺴﺔ ﺍﻟﱵ ﺟﺎﺀﺕ ﻓﻴﻬﺎ ﺃﻛﱪ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺍﳊﺪﻳﺚ ﻋﻨﻪ ،ﻭﻫﻲ ﺳﻮﺭ ﺍﻷﻋﺮﺍﻑ
ﻭﻳﻮﻧﺲ ﻭﻃﻪ ﻭﺍﻟﺸﻌﺮﺍﺀ ﻭﺍﻟﻘﺼﺺ.
-٥ﺍﻟﺒﻼﻏﺔ ﺍﻟﺼﻮﺗﻴﺔ ﰲ ﺍﻟﻘﺼﺔ ﺍﻟﻘﺮﺁﻧﻴﺔ -:
ﺃ -ﺍﻹﳛﺎﺀ
ﻻ ﺷﻚ ﺃﻥ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﺍﻟﻜﺮﱘ ﻭﻫﻮ ﺍﻷﳕﻮﺫﺝ ﺍﻷﲰﻰ ﰲ ﺍﻟﺒﻼﻏﺔ ﺍﻟﺼﻮﺗﻴﺔ ﻳﺘﻮﻗﻒ ﻗﺪﺭ
ﻛﺒﲑ ﻣﻦ ﻣﻼﺣﻈﺔ ﺗﻠﻚ ﺍﳌﻴﺰﺓ ﻓﻴﻪ ﻋﻠﻲ ﺣﺴﻦ ﺗﻼﻭﺗﻪ ،ﻭﻣﻦ ﻫﻨﺎ ﻧﺪﺭﻙ ﻣﻐﺰﻯ ﻗﻮﻝ
ﺍﻟﺮﺳﻮﻝ ﺻﻠﻲ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ “ ﺯﻳﻨﻮﺍ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﺑﺄﺻﻮﺍﺗﻜﻢ “ ﻓﻠﻴﺲ ﺍﳌﻘﺼﻮﺩ ﻫﻨﺎ
ﺍﻟﺘﻄﺮﻳﺐ ،ﻭﻟﻜﻨﻪ ﺣﺴﻦ ﺍﻷﺩﺍﺀ ﺑﺎﻟﺘﺰﺍﻡ ﺍﻟﻨﻄﻖ ﺍﻟﺼﺤﻴﺢ ﻭﻣﺮﺍﻋﺎﺓ ﻗﻮﺍﻋﺪ ﺍﻟﺘﻼﻭﺓ ﻣﻦ ﻣ ﺪ
ﻭﻏ ﻦ ﻭﺇﻇﻬﺎﺭ ﻭﺇﺧﻔﺎﺀ ﻭﻭﻗﻒ ﻭﻭﺻﻞ ،ﻓﺈﻥ ﻫﺬﺍ ﻣﻦ ﺣﺴﻦ ﺍﻹﻟﻘﺎﺀ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺰﻳﻦ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ،
ﻭﻳﱪﺯ ﺩﻭﺭ ﺍﻷﺻﻮﺍﺕ ﰲ ﺇﺑﺮﺍﺯ ﺍﳌﻌﺎﱐ ،ﻛﻤﺎ ﻳﺘﻴﺢ ﺣﺴﻦ ﺍﳌﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻠﺘﺮﻛﻴﺒﺔ ﺍﻟﻠﻐﻮﻳﺔ ﺍﻟﱵ
ﲢﺪﺙ ﺍﻹﻳﻘﺎﻉ). (٢٨
ﺇﺫﹰﺍ ﺍﻟﺒﻼﻏﺔ ﺍﻟﺼﻮﺗﻴﺔ ﻫﻲ ﻛﻞ ﻭﺳﻴﻠﺔ ﺻﻮﺗﻴﺔ ﻳﺘﺤﻘﻖ ﻓﻴﻬﺎ ﻣﻔﻬﻮﻡ ﺍﻟﺒﻼﻏﺔ ﲟﻌﻨﺎﻫﺎ
ﺍﳌﺼﻄﻠﺢ ﻋﻠﻴﻪ ﻋﻨﺪ ﺍﻟﺒﻼﻏﻴﲔ ،ﻓﻼﺑﺪ ﻓﻴﻬﺎ ﻣﻦ ﻣﻼﺣﻈﺔ ﺃﻣﺮﻳﻦ:
ﺍﻷﻭﻝ :ﺃﻥ ﻧﺘﺠﺎﻭﺯ ﺍﻹﻃﺎﺭ ﺍﻟﺼﻮﰐ ﲜﺮﺳﻪ ﻭﺇﳛﺎﺋﻪ ﻭﺇﻳﻘﺎﻋﻪ ﻭﺍﻋﺘﺪﺍﻟﻪ ﺇﱄ ﻣﺎ ﳛﺪﺛﻪ
ﻣﻦ ﺇﺑﺮﺍﺯ ﺍﳌﻌﲏ ﻭﺗﺄﻛﻴﺪﻩ ﻭﺗﺴﻠﺴﻠﻪ ﻭﺍﻧﺘﻈﺎﻣﻪ.
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ﻭﺍﻟﺜﺎﱐ  :ﺃﻥ ﻳﺘﺤﻘﻖ ﺑﺎﻷﺩﺍﺀ ﺍﻟﺼﻮﰐ ﻣﻄﺎﺑﻘﺔ ﺍﻟﻜﻼﻡ ﳌﻘﺘﻀﻲ ﺍﳊﺎﻝ.
ﻭﺍﳊ ﻖ ﺃﻥ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﻣﺎ ﺟﺎﺀ ﺃﺳﻠﻮﺑﻪ  -ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﺟﺎﺀ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﻦ ﺍﻧﺴﺠﺎﻡ ﻭﺍﺗﺴﺎﻕ
ﻭﺗﻮﺍﺯﻥ ﻳﺸﺒﻪ ﺍﳌﻮﺳﻴﻘﺎ -ﻟﻴﺤﻘﻖ ﺍﻟﻐﺎﻳﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﺄﺛﲑ ﻭﺍﻟﻠﻔﺖ ﻭﺍﳉﺬﺏ ﻟﻜﻞ ﺍﳌﺴﺘﻤﻌﲔ
ﻭﺍﳌﺨﺎﻃﺒﲔ ﻋﻠﻲ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﻋﻘﺎﺋﺪﻫﻢ ﻭﻣﺴﺘﻮﻳﺎﻢ ،ﻷﻥ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﲨﻴﻌﹰﺎ ﻳﺴﺘﻬﻮﻳﻬﻢ ﲨﺎﻝ
ﺍﻹﻳﻘﺎﻉ ﻭﺣﺴﻦ ﺍﻷﺩﺍﺀ).(٢٩
ﻭﺍﻹﳛﺎﺀ ﻣﻴﺰﺓ ﺻﻮﺗﻴﺔ ﲢﺮﻙ ﺍﳋﻴﺎﻝ ﳓﻮ ﺳﻠﺴﻠﺔ ﻣﻦ ﺍﳌﻌﺎﱐ ﺗﺘﺪﺍﻋﻲ ﻣﺘﺼﻠﺔ
ﺑﺎﻟﻜﻠﻤﺔ .ﻭﻫﻮ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﻏﺎﻟﺒﹰﺎ ﲜﺮﺱ ﺍﻟﻜﻠﻤﺔ ﻭﺇﻳﻘﺎﻋﻬﺎ ﻭﻣﺎ ﲢﻤﻠﻪ ﻣﻦ ﻇﻼﻝ  ..ﻭﺭﲟﺎ
ﻳﻌﻮﺩ ﻣﺼﺪﺭ ﺍﻹﳛﺎﺀ ﺇﱄ ﺍﺭﺗﺒﺎﻁ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﻜﻠﻤﺎﺕ ﺑﺄﺻﻠﻬﺎ ﺍﳊﺴﻲ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﻣﺎ ﺗﻮﺣﻲ
ﺑﻪ ﻭﻣﺎ ﻧﺴﺘﺸﻌﺮﻩ ﻣﻦ ﻇﻼﻝ ﺣﻮﳍﺎ ﻋﻨﺪ ﺍﻟﻨﻄﻖ ﺎ  .ﻭﺍﻷﺻﻞ ﺍﳊﺴﻲ ﻟﻠﻜﻠﻤﺔ ﻳﻌﲏ
ﺃﺻﻞ ﺍﻻﺳﺘﻌﻤﺎﻝ ﺍﻟﺬﻱ ﺩﻋﺖ ﺇﻟﻴﻪ ﺃﻣﻮﺭ ﻣﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺎﳊﻴﺎﺓ ﻭﺍﳌﻌﻴﺸﺔ ﻭﺍﻟﻈﺮﻭﻑ
ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻟﻠﻌﺮﰊ ﺍﻷﻭﻝ ..ﻭﻗﺪ ﺫﻛﺮ ﺍﻷﺳﺘﺎﺫ ﺍﻟﻌﻘﺎﺩ ﳕﺎﺫﺝ ﻣﻦ ﺍﻟﻜﻠﻤﺎﺕ ﺍﻟﱵ ﺗﺪﻝ
ﻼ ﻫﻲ ﺍﳉﻤﺎﻋﺔ ﺍﻟﱵ ﺗﺆﻡ ﻣﻜﺎﻧﹰﺎ ﻭﺍﺣﺪﹰﺍ ﺃﻭ ﺗﺄﰎ
ﻋﻠﻲ ﺍﻻﺭﺗﺒﺎﻁ ﻭﺍﳉﻤﺎﻋﺔ ،ﻓﺎﻷﻣﺔ ﻣﺜ ﹰ
ﺑﻘﻴﺎﺩﺓ ﻭﺍﺣﺪﺓ ،ﻭﺍﻟﺸﻌﺐ ﻫﻮ ﺍﳉﻤﺎﻋﺔ ﺍﻟﱵ ﺗﺘﺨﺬ ﳍﺎ ﺷﻌﺒﺔ ﻭﺍﺣﺪﺓ ﻣﻦ ﺍﻟﻄﺮﻳﻖ،
ﻭﺍﻟﻄﺎﺋﻔﺔ ﻫﻲ ﺍﳉﻤﺎﻋﺔ ﺍﻟﱵ ﺗﻄﻮﻑ ﻣﻌﺎﹰ ،ﻭﺍﻟﻔﺌﺔ ﻫﻲ ﺍﳉﻤﺎﻋﺔ ﺍﻟﱵ ﺗﻔﺊ ﺇﱄ ﻇﻞ ﻭﺍﺣﺪ،
ﻭﺍﻟﻨﻔﺮ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﻮﻡ ﻫﻢ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻳﻨﻔﺮﻭﻥ ﻣﻌﹰﺎ ﻟﻠﻘﺘﺎﻝ ﺃﻭ ﻏﲑﻩ ،ﻭﺍﻟﻘﻮﻡ ﻫﻢ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻳﻘﻮﻣﻮﻥ
ﻗﻮﻣﺔ ﻭﺍﺣﺪﺓ ﻟﻠﻘﺘﺎﻝ ﺧﺎﺻﺔ ،ﻭﳍﺬﺍ ﺃﻃﻠﻘﺖ ﺃﻭ ﹰﻻ ﻋﻠﻲ ﺍﻟﺮﺟﺎﻝ ﰒ ﴰﻠﺖ ﺍﻟﺮﺟﺎﻝ
ﺨ ﺮ ﻗﹶﻮ ﻡ
ﺴ
ﻭﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ،ﻭﻣﻦ ﻫﻨﺎ ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱄ “ :ﻭﻟﹶﺎ ِﻧﺴﺎﺀ ﻣﻦ ﻧﺴﺎﺀ “ ﺑﻌﺪ ﻗﻮﻟﻪ “ ﻟﹶﺎ ﻳ 
ﻣﻦ ﹶﻗ ﻮ ٍﻡ “ )ﺳﻮﺭﺓ ﺍﳊﺠﺮﺍﺕ  (١١ :ﻭﺗﻠﺤﻆ ﻫﺬﻩ ﺍﳌﻨﺎﺳﺒﺔ ﺍﳌﺴﺘﻤﺮﺓ ﻣﻦ ﺍﻻﺳﺘﻌﻤﺎﻝ
ﺍﳊﺴﻲ ﰲ ﺃﲰﺎﺀ ﺍﻷﻣﻜﻨﺔ ،ﻓﺎﳌﱰﻝ ﺣﻴﺚ ﻳﱰﻝ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ،ﻭﺍﻟﺒﻴﺖ ﺣﻴﺚ ﻳﺒﻴﺖ ﺑﺎﻟﻠﻴﻞ،
ﻭﻛﺬﻟﻚ ﺍﳌﻮﻗﻊ ﻭﺍﳌﺮﺟﻊ ﻭﺍﳌﺄﻭﻱ).(٣٠
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ﻭﻋﻠﻲ ﺍﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﻄﻮﺭ ﺍﻟﺪﻻﱄ ﻓﺈﻥ ﺍﻻﺳﺘﻌﻤﺎﻝ ﺍﳊﺴﻲ ﺍﻷﻭﻝ ﻳﻈﻞ ﻋﺎﻟﻘﹰﺎ
ﺑﺎﻟﻜﻠﻤﺔ ﻓﻴﺠﻌﻠﻬﺎ ﻣﻮﺣﻴﺔ ﺑﻈﻼﻝ ﺧﺎﺻﺔ ﻣﺴﺘﻤﺮﺓ ﻣﻦ ﺫﻟﻚ ﺍﻷﺻﻞ ﺍﳊﺴﻲ  ..ﻓﻬﻨﺎﻙ
ﺃﻟﻔﺎﻅ ﻛﺎﻧﺖ ﺗﺴﺘﺨﺪﻡ ﻗﺪﳝﹰﺎ ﻟﻠﺪﻻﻟﺔ ﻋﻠﻲ ﺃﻣﺮ ﺣﺴﻲ ،ﰒ ﺍﻧﺘﻘﻠﺖ ﻋﻠﻲ ﺳﺒﻴﻞ ﺍﻟﺘﺠﻮﺯ
ﰲ ﺍﻟﺒﺪﺍﻳﺔ ﲟﻌﲏ ﺗﻌﺎﺭﻑ ﺍﻻﺳﺘﻌﻤﺎﻝ ﺍﻟﻠﻐﻮﻱ ﻋﻠﻲ ﺃﻥ ﺍﻟﻜﻠﻤﺔ ﻟﻴﺴﺖ ﻋﻠﻲ ﺣﻘﻴﻘﺘﻬﺎ ،ﰒ
ﳌﹼﺎ ﺷﺎﻉ ﺍﻻﺳﺘﻌﻤﺎﻝ ﺍﳌﻌﻨﻮﻱ ﺍﳉﺪﻳﺪ ﺻﺎﺭ ﺣﻘﻴﻘﺔ ﻓﻴﻪ ،ﻟﻜﻦ ﺍﻟﻜﻠﻤﺔ ﺗﻈ ﹼﻞ ﳏﺘﻔﻈﺔ ﺑﻈ ﹼﻞ
ﻣﻦ ﺍﻻﺳﺘﻌﻤﺎﻝ ﺍﳊﺴﻲ ﺍﻷﻭﻝ ،ﻓﺘﻜﻮﻥ ﻣﻮﺣﻴﺔ ﲟﻌﺎ ٍﻥ ﺷﱵ ﻣﺴﺘﻤﺪﺓ ﻣﻦ ﺃﺻﻞ
ﺍﺳﺘﻌﻤﺎﻝ ،ﻭﻣﻦ ﺩﻻﻻﺕ ﺗﻌﻠﹼﻘﺖ ﺎ ﰲ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﺳﺘﻌﻤﺎﳍﺎ ﺍﻟﻄﻮﻳﻞ ،ﻣﻊ ﻣﺎ ﻗﺪ ﳔﻠﻔﻪ
ﺠ ﻦ
ﺸ ﺮ ﺍﹾﻟ ِ
ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻣﻦ ﻇﻼﻝ ﺃﻧﻔﺴﻨﺎ ﻭﻣﺸﺎﻋﺮ ﺫﻭﺍﺗﻨﺎ .ﻭﻣﻦ ﺫﻟﻚ ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱄ  ”:ﻳﺎ ﻣ ﻌ 
ﺲ ﹶﺃﹶﻟ ﻢ ﻳ ﹾﺄِﺗ ﹸﻜ ﻢ ﺭ ﺳ ﹲﻞ ﻣﻨ ﹸﻜ ﻢ ﻳ ﹸﻘﺼﻮ ﹶﻥ ﻋﹶﻠﻴ ﹸﻜ ﻢ ﺁﻳﺎﺗِﻲ ﻭﻳﻨ ِﺬﺭﻭﻧﻜﹸ ﻢ ِﻟﻘﹶﺎﺀ ﻳ ﻮ ِﻣ ﹸﻜ ﻢ ﻫـﺬﹶﺍ
ﻭﺍﻹِﻧ ِ
ﺴ ِﻬ ﻢ ﹶﺃﻧ ﻬ ﻢ ﻛﹶﺎﻧﻮﹾﺍ
ﺤﻴﺎ ﹸﺓ ﺍﻟ ﺪﻧﻴﺎ ﻭ ﺷ ِﻬﺪﻭﹾﺍ ﻋﻠﹶﻰ ﺃﹶﻧﻔﹸ ِ
ﺴﻨﺎ ﻭ ﹶﻏﺮﺗﻬﻢ ﺍﹾﻟ 
ﻗﹶﺎﻟﹸﻮﹾﺍ ﺷ ِﻬ ﺪﻧﺎ ﻋﻠﹶﻰ ﺃﹶﻧ ﹸﻔ ِ
ﻛﹶﺎِﻓﺮِﻳ ﻦ “ )ﺳﻮﺭﺓ ﺍﻷﻧﻌﺎﻡ  .(١٣٠ :ﻋﺒﺮ ﻋﻦ ﺍﻟﺘﺒﻠﻴﻎ ﺑﻘﻮﻟﻪ “ :ﻳﻘﺼﻮﻥ “ ﻟﻺﺷﺎﺭﺓ
ﺇﱄ ﺫﻫﺎﺏ ﺍﻟﺮﺳﻞ ﰲ ﺍﻟﺘﺒﻠﻴﻎ ﻣﺬﻫﺐ ﺍﻟﺘﻮﺿﻴﺢ ﻭﺍﻟﺘﻔﺼﻴﻞ ﻭﺍﻟﺘﺸﻮﻳﻖ ﻭﺍﳌﻼﻃﻔﺔ ﺷﺄﻢ
ﺺ ﺍﻟﻜﻼﻡ ﺃﻭ
ﺺ ﻋﻠﻲ ﻧﻔ ٍﺮ ﻗﺼﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﺼﺺ “ ﻳﻘﺎﻝ :ﻗ 
ﰲ ﺫﻟﻚ ﺷﺄﻥ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻘ 
ﺍﻷﺧﺒﺎﺭ :ﺗﺘﺒﻌﻬﺎ ﺑﺎﻟﺮﻭﺍﻳﺔ “.
ﺺ ﺍﻷﺛﺮ ﺃﻱ ﺗﺘﺒﻌﻪ ،ﻭﻗﺪ ﺍﺳﺘﺨﺪﻡ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﺍﳌﺎﺩﺓ ﰲ ﻫﺬﺍ
ﺺ ﺍﻷﺧﺒﺎﺭ ﻣﻦ ﻗ 
ﻭﻗ 
ﺖ ِﻟﺄﹸ ﺧِﺘ ِﻪ
ﺍﻷﺻﻞ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻈﻦ ﺃﻧﻪ ﺃﻭﱄ ﻣﺮﺍﺣﻞ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﻟﻜﻠﻤﺔ ،ﻗﺎﻝ ﺗﻌﺎﱄ “ ﻭﻗﹶﺎﹶﻟ 
ﹸﻗﺼﻴ ِﻪ “ )ﺳﻮﺭﺓ ﺍﻟﻘﺼﺺ  (١١ :ﺃﻱ ﺗﺘﺒﻌﻲ ﺃﺛﺮﻩ  .ﻭﺬﺍ ﺗﺘﺒﻴﻦ ﺍﳌﺮﺍﺣﻞ ﺍﻟﱵ ﻣﺮﺕ ﺎ
ﺺ ﺍﻷﺧﺒﺎﺭ ،ﰒ “ ﻳﻘﺼﻮﻥ ﻋﻠﻴﻜﻢ ﺁﻳﺎﰐ “ ﻭﻫﺬﻩ
ﺺ ﺍﻷﺛﺮ ﺇﱄ ﻗ 
ﻫﺬﻩ ﺍﳌﺎﺩﺓ ﻣﻦ ﻗ 
ﺍﻻﺳﺘﻌﻤﺎﻻﺕ ﺍﻟﱵ ﺗﺘﺎﺑﻌﺖ ﻋﻠﻲ ﺍﻟﻜﻠﻤﺔ ﰲ ﺭﺣﻠﺘﻬﺎ ﺍﻟﻄﻮﻳﻠﺔ ﺃﻛﺴﺒﺘﻬﺎ ﺫﻟﻚ ﺍﻹﳛﺎﺀ
ﺍﻟﺬﻱ ﻧﺴﺘﺸﻌﺮﻩ ﻋﻨﺪ ﺗﻼﻭﺓ ﺍﻵﻳﺔ ﻭﺃﻛﺴﺒﻬﺎ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﻘﺪﺭﺓ ﻋﻠﻲ ﺗﺼﻮﻳﺮ ﺍﳌﻌﲏ ﻭﻋﺮﺿﻪ
ﻣﺸﺎﻫﺪﹰﺍ).(٣١

)VAHYİN NÜZÛLÜNÜN 1400. YILINDA HZ. MUHAMMED (S.A.V.

358

ﺃﻣﺎ ﺍﶈﺴﻨﺎﺕ ﺍﻟﻠﻔﻈﻴﺔ ﺍﻟﺒﺪﻳﻌﻴﺔ ﻓﻬﻲ ﻧﻮﻉ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﺴﺨﲑ ﺍﻟﻮﺍﻋﻲ ﳌﺎ ﳝﻜﻦ ﻟﻠﻘﻴﻢ
ﺍﻟﺼﻮﺗﻴﺔ ﻭﻇﺎﻫﺮﺓ ﺍﳊﻜﺎﻳﺔ ﺃﻥ ﺗﺜﲑﻩ ﰲ ﻧﻔﺲ ﺍﳌﺘﻠﻘﻲ ،ﻳﺼﺪﻕ ﺫﻟﻚ ﻋﻠﻲ ﺍﳉﻨﺎﺱ ﺗﺎﻣﹰﺎ
ﻛﺎﻥ ﺃﻡ ﻧﺎﻗﺼﹰﺎ ﻭﻋﻠﻲ ﺍﳌﺸﺎﻛﻠﺔ ﰲ ﺍﻟﻠﻔﻈﲔ ﻭﻣﺎ ﺃﺷﺒﻬﻬﻤﺎ ﻣﻦ ﺍﶈﺴﻨﺎﺕ  .ﻭﺃﻥ ﺍﻟﻨﺺ
ﺍﻟﻘﺮﺁﱐ ﻟﻴﺤﺴﻦ ﺍﺳﺘﻌﻤﺎﻝ ﺫﻟﻚ ﻭﳛﻤﻠﻪ ﻣﻦ ﺍﻷﻏﺮﺍﺽ ﻣﺎﻻ ﳝﻜﻦ ﺍﻟﻮﺻﻮﻝ ﺇﻟﻴﻪ ﺇﻻ ﻣﻦ
ﺧﻼﻟﻪ ﻭﻣﻦ ﺃﻣﺜﻠﺔ ﺫﻟﻚ ﰲ ﻗﺼﺔ ﻣﻮﺳﻲ “ :ﻭﻗﹶﺎ ﹶﻝ ﺍﹾﻟ ﻤﻸُ ﻣِﻦ ﹶﻗ ﻮ ِﻡ ِﻓ ﺮﻋﻮ ﹶﻥ ﹶﺃﺗ ﹶﺬﺭ ﻣﻮﺳﻰ
ﻚ” )ﺍﻷﻋﺮﺍﻑ .(١٢٧ :
ﺽ ﻭﻳ ﹶﺬ ﺭ ﻙ ﻭﺁِﻟ ﻬﺘ 
ﺴﺪﻭﹾﺍ ﻓِﻲ ﺍ َﻷ ﺭ ِ
ﻭﹶﻗ ﻮ ﻣﻪِ ﻟﻴ ﹾﻔ ِ
ﺇﺫﺍ ﻧﻈﺮﻧﺎ ﺇﱄ ﺍﺳﺘﻌﻤﺎﻝ ﺍﻟﻔﻌﻠﲔ “ ﺗﺬﺭ “ “ ﻭﻳﺬﺭ “ ﺇﺫ ﻳﺘﻔﻘﺎﻥ ﻭﳜﺘﻠﻔﺎﻥ ﻣﻌﲏ،
ﻓﺈﻣﺎ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻔﺮﻋﻮﻥ ﻓﺈﻧﻪ ﺇﺫ “ ﻳﺬﺭ “ ﻣﻮﺳﻲ ﺇﳕﺎ ﻳﺘﻮﺍﱏ ﻋﻦ ﻋﻘﺎﺑﻪ ﻓﺎﻟﺘﺮﻙ ﻫﻨﺎ ﻧﻮﻉ
ﻣﻦ ﺍﻟﺘﺴﺎﻣﺢ ،ﻭﺃﻣﺎ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﳌﻮﺳﻲ ﻓﺈﻧﻪ “ ﻳﺬﺭ “ ﲟﻌﲏ “ ﻳﺘﺨﻠﹼﻰ “ ﻋﻨﻪ ﻭﻋﻦ ﺁﳍﺘﻪ
ﻟﻴﻌﺒﺪ ﺍﷲ ﺇﳍﹰﺎ ﻭﺍﺣﺪﹰﺍ.
ﺖ
ﻭﻛﺬﻟﻚ ﰲ ﻗﺼﺔ ﻣﺮﱘ ،ﻳﻘﻮﻝ ﺍﷲ ﺗﻌﺎﱄ ﰲ ﺳﻮﺭﺓ ﺁﻝ ﻋﻤﺮﺍﻥ  “ :ﻭِﺇ ﹾﺫ ﻗﹶﺎﹶﻟ ِ
ﺻ ﹶﻄﻔﹶﺎ ِﻙ ﻋﻠﹶﻰ ِﻧﺴﺎﺀ ﺍﹾﻟﻌﺎﹶﻟ ِﻤ 
ﺍﹾﻟ ﻤ ﹶ
ﲔ “ )ﺁﻝ
ﺻ ﹶﻄﻔﹶﺎ ِﻙ ﻭ ﹶﻃ ﻬ ﺮ ِﻙ ﻭﺍ 
ﻼِﺋ ﹶﻜﺔﹸ ﻳﺎ ﻣ ﺮﻳﻢِ ﺇﻥﱠ ﺍﻟﹼﻠ ﻪ ﺍ 
ﺻ ﹶﻄﻔﹶﺎ ِﻙ “ ﺃﻭ ﹰﻻ ﲟﻌﲏ “ ﺍﺧﺘﺎﺭﻙ “ ﻭﺍﻟﺜﺎﱐ ﲟﻌﲏ “
ﻋﻤﺮﺍﻥ ﺁﻳﺔ  . .(٤٢ﻓﻘﻮﻟﻪ “ ﺍ 
ﻓﻀﻠﻚ “ ﻓﺎﻻﺗﻔﺎﻕ ﰲ ﺍﻟﻠﻔﻆ ﺩﻭﻥ ﺍﳌﻌﲏ).(٣٢
ﻭﺍﻹﳛﺎﺀ ﻗﺪ ﳒﺪﻩ ﰲ ﻛﻠﻤﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﺒﺎﺭﺓ ،ﻭﻗﺪ ﳒﺪ ﺃﻛﺜﺮ ﻛﻠﻤﺎﺕ ﺍﻟﻌﺒﺎﺭﺓ ﻣﻮﺣﻴﺔ،
ﻫﺬﺍ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎﳉﻮ ﺍﻟﻨﻔﺴﻲ ﻭﺍﳊﺎﻝ ﻭﺍﳌﻘﺎﻡ ،ﻋﻠﻲ ﺃﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﻹﺣﺴﺎﺱ ﺬﻩ ﺍﳌﻴﺰﺓ ﻣﺮﻫﻮﻥ
ﺑﺮﻫﺎﻧﻪ ﺍﳊﺴﻲ ﻭﻗﻮﺓ ﺍﻟﺘﺠﺎﻭﺏ ﻣﻊ ﺍﻟﻘﻴﻢ ﺍﻟﺼﻮﺗﻴﺔ ﻷﻟﻔﺎﻅ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﻭﻋﻨﺪﻣﺎ ﻧﺘﺘﺒﻊ ﺍﻟﻜﻼﻡ
ﺍﻟﻌﺮﰊ ﳒﺪ ﺃﻥ ﺍﻹﳛﺎﺀ ﲰﺔ ﻣﻦ ﲰﺎﺕ ﺍﻟﻜﻼﻡ ﺍﳌﻮﺟﺰ ﺍﳌﻤﺘﻠﺊ ﺑﺎﳌﻌﺎﱐ ﻭﺍﻷﺣﺪﺍﺙ
ﻭﺍﳌﻔﻌﻢ ﺑﺎﳌﺸﺎﻋﺮ ﺍﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ،ﻭﳍﺬﺍ ﺗﻄﺮﺩ ﻫﺬﻩ ﺍﳌﻴﺰﺓ ﰲ ﻛﻠﻤﺎﺕ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﺍﻟﻜﺮﱘ ،ﻭﻫﻲ
ﺃﻭﺿﺢ ﻣﺎ ﺗﻜﻮﻥ ﰲ ﻗﺼﺼﻪ ،ﻭﻟﻨﺄﺧﺬ ﻗﺼﺔ ﻳﻮﺳﻒ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺴﻼﻡ ﺃﳕﻮﺫﺟﹰﺎ ﻟﺘﻮﺿﻴﺢ ﺑﺮﻳﻖ
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ﺍﻹﳛﺎﺀ ﰲ ﻛﻠﻤﺎﺎ ﻭﺍﺭﺗﺒﺎﻃﻪ ﺑﺴﺎﺋﺮ ﺍﳌﻐﺰﻯ ﺃﻭ ﺑﺎﻟﺸﻌﻮﺭ ﺍﻟﺴﺎﺋﺪ ﰲ ﺍﻟﻌﺒﺎﺭﺓ ،ﻭﻳﱪﺯ
ﺍﳌﺸﻬﺪ ﺍﻟﺘﺎﱄ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﺼﺔ ﺩﻭﺭ ﺍﻹﳛﺎﺀ ﰲ ﺗﻠﻮﻳﻦ ﺍﳌﺸﻬﺪ ﻭﲡﺴﻴﺪ ﺃﺩﻕ ﻣﺸﺎﻋﺮ
ﺍﻷﺷﺨﺎﺹ ﻓﻴﻪ:
ﺴ ِﻪ ﹶﻗ ﺪ
ﺴ ﻮﹲﺓ ﻓِﻲ ﺍﹾﻟ ﻤﺪِﻳﻨ ِﺔ ﺍ ﻣ ﺮﹶﺃﺓﹸ ﺍﹾﻟ ﻌﺰِﻳ ِﺰ ﺗﺮﺍ ِﻭﺩ ﹶﻓﺘﺎﻫﺎ ﻋﻦ ﻧ ﹾﻔ ِ
ﻗﺎﻝ ﺗﻌﺎﱄ  “ :ﻭﻗﹶﺎ ﹶﻝ ِﻧ 
ﺕ
ﺖ ِﺇﹶﻟﻴ ِﻬ ﻦ ﻭﹶﺃ ﻋﺘ ﺪ 
ﺖ ِﺑ ﻤ ﹾﻜ ِﺮ ِﻫ ﻦ ﹶﺃ ﺭ ﺳﹶﻠ 
ﲔ ﹶﻓﹶﻠﻤﺎ ﺳ ِﻤ ﻌ 
ﻼ ٍﻝ ﻣِﺒ ٍ
ﺿﹶ
ﺷ ﻐ ﹶﻔﻬﺎ ﺣﺒﺎ ِﺇﻧﺎ ﹶﻟﻨﺮﺍﻫﺎ ﻓِﻲ 
ﺝ ﻋﹶﻠﻴ ِﻬ ﻦ ﹶﻓﹶﻠﻤﺎ ﺭﹶﺃﻳﻨﻪ ﹶﺃ ﹾﻛﺒ ﺮﻧﻪ
ﺖ ﺍ ﺧ ﺮ 
ﺖ ﹸﻛ ﱠﻞ ﻭﺍ ِﺣ ﺪ ٍﺓ ﻣﻨ ﻬﻦِ ﺳﻜﱢﻴﻨﺎ ﻭﻗﹶﺎﹶﻟ ِ
ﹶﻟ ﻬﻦ ﻣﺘ ﹶﻜﹰﺄ ﻭﺁﺗ 
ﻚ ﹶﻛ ِﺮ ﱘ “ )ﺳﻮﺭﺓ
ﺸﺮﺍ ِﺇ ﹾﻥ ﻫـﺬﹶﺍ ِﺇﻻﱠ ﻣﹶﻠ 
ﺵ ِﻟﹼﻠ ِﻪ ﻣﺎ ﻫـﺬﹶﺍ ﺑ 
ﻭﹶﻗﻄﱠ ﻌ ﻦ ﹶﺃﻳ ِﺪﻳﻬ ﻦ ﻭﻗﹸ ﹾﻠ ﻦ ﺣﺎ 
ﻳﻮﺳﻒ .(٣١-٣٠ :
ﻼ  :ﻭﻗﺎﻝ ﺍﻟﻨﺴﻮﺓ  -ﺇﱄ ﺃﻦ ﻧﺴﻮﺓ
ﻳﺸﲑ ﺗﻨﻜﲑ “ ﻧﺴﻮﺓ “ -ﺇﺫ ﱂ ﻳﻘﻞ ﻣﺜ ﹰ
ﺫﻭﺍﺕ ﺻﻔﺎﺕ ﻣﻌﻴﻨﺔ ﻟﻴﺴﺖ ﻟﻜﻞ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ،ﻫﻨﺎ ﻳﻘﻒ ﺍﻟﺘﻨﻜﲑ ﻋﻨﺪ ﳎﺮﺩ ﺍﻹﺷﺎﺭﺓ ﺇﱃ
ﺃ ﻦ ﻣﻦ ﻃﺒﻘﺔ ﻣﻌﻴﻨﺔ ،ﺃﻣﺎ ﻧﻮﻉ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻄﺒﻘﺔ ،ﻓﺈﻥ ﺍﻟﺴﻴﺎﻕ ﻭﺣﺪﻩ ﻫﻮ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻜﺸﻒ ﻋﻨﻪ
ﺕ ﹶﻟ ﻬﻦ ﻣﺘ ﹶﻜﹰﺄ “ ﻓﺈﻥ ﻫﺬﺍ
ﺖ ِﺇﹶﻟﻴ ِﻬ ﻦ ﻭﹶﺃ ﻋﺘ ﺪ 
ﺖ ِﺑ ﻤ ﹾﻜ ِﺮ ِﻫ ﻦ ﹶﺃ ﺭ ﺳﹶﻠ 
ﰲ ﻗﻮﻟﻪ  “ :ﹶﻓﹶﻠﻤﺎ ﺳ ِﻤ ﻌ 
ﺍﻹﻋﺪﺍﺩ ﲟﺎ ﻓﻴﻪ ﻣﻦ ﻣﺂﺩﺏ ﺣﺎﻓﻠﺔ ﻭﻣﺎ ﻓﻴﻪ ﻣﻦ ﻣﺘﻜﺂﺕ ﻭﻭﺳﺎﺋﺪ ﻟﻴﻨﺔ ،ﻳﺪﻝ ﻋﻠﻲ ﺃﻥ
ﺍﳌﺪﻋﻮﺍﺕ ﻣﻦ ﻃﺒﻘﺔ ﺭﺍﻗﻴﺔ ،ﻭﻣﻦ ﺍﻟﻄﺒﻌﻲ ﺃﻥ ﻳﺘﺴﺮﺏ ﺍﳋﱪ ﺃﻭ ﹰﻻ ﺇﱃ ﺍﻟﺒﻴﻮﺕ ﺍﳌﻤﺎﺛﻠﺔ ﻋﻦ
ﺴ ﻮ ﹲﺓ ﻓِﻲ ﺍﹾﻟ ﻤﺪِﻳﻨ ِﺔ “ ﻟﻺﺷﺎﺭﺓ ﺇﱄ ﺃﻥ
ﻃﺮﻳﻖ ﺍﳋﺪﻡ ،ﻓﺎﳋﱪ ﲝﺮﻭﻑ ﺍﳉﺮ )ﰲ( “ ﻭﻗﹶﺎ ﹶﻝ ِﻧ 
ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻘﻮﻝ ﻗﺪ ﻗﻴﻞ ﰲ ﺍﳌﺪﻳﻨﺔ ﻭﻟﻴﺲ ﺿﺮﻭﺭﻳﹰﺎ ﺃﻦ ﲨﻴﻌﹰﺎ ﻧﺴﺎﺀ ﻣﻦ ﺍﳌﺪﻳﻨﺔ ﻓﻘﺪ ﻳﻜ ﻦ
ﺃﺧﻼﻃﹰﺎ ﻣﻦ ﺍﳌﺪﻳﻨﺔ ﻭﻣﻦ ﻏﲑﻫﺎ ،ﻛﻤﺎ ﺃﺷﺮﻧﺎ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ،ﻭﺍﻟﺘﻌﺒﲑ ﺍﻟﻘﺮﺁﱐ ﻋﻠﻰ ﻛﻞ ﺣﺎﻝ
ﳏﺘﻤﻞ ﳍﺬﺍ ﻭﺫﺍﻙ ﻓﻬﻮ ﻳﺘﺴﻊ ﻟﻌﺪﺓ ﻣﻌﺎﻥ ﳏﺘﻤﻠﺔ ﻏﲑ ﻣﺘﺪﺍﻓﻘﺔ ،ﻭﻫﺬﺍ ﻣﻦ ﺍﻹﻋﺠﺎﺯ.
ﻭﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﱂ ﻳﺴ ﻢ ﺍﻣﺮﺃﺓ ﺍﻟﻌﺰﻳﺰ ،ﻭﺇﳕﺎ ﻗﺎﻝ ﺗﺎﺭﺓ “ ﻭﺭﺍ ﻭ ﺩﺗﻪ ﺍﱠﻟﺘِﻲ ﻫ ﻮ ﻓِﻲ ﺑﻴِﺘﻬﺎ ﻋﻦ
ﻧ ﹾﻔ ِ
ﺴ ِﻪ “ ﻓﺬﻛﺮﻫﺎ ﺑﺎﺳﻢ ﺍﳌﻮﺻﻮﻝ ﻭﺻﻠﺘﻪ “ ﺍﱠﻟﺘِﻲ ﻫ ﻮ ﻓِﻲ ﺑﻴِﺘﻬﺎ “ ﻟﻴﺸﲑ ﺇﱃ ﻣﺪﻯ ﻫﺬﻩ
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ﺍﳌﺮﺍﻭﺩﺓ ﻭﻧﻮﻋﻬﺎ ﻭﻇﺮﻭﻓﻬﺎ ،ﻓﺈﺎ ﻭﺍﻗﻌﺔ ﻣﻦ ﺳﻴﺪﺓ ﺍﻟﺒﻴﺖ ﻋﻠﻲ ﻓﺘﺎﻫﺎ ﺃﻱ ﻋﺒﺪﻫﺎ ﻭﰲ
ﺑﻴﺘﻬﺎ ،ﻓﻬﺮ ﻣﺮﺍﻭﺩﺓ ﻣﻠﺤﺔ ﻣﺴﻴﻄﺮﺓ ﳏﺎﺻﺮﺓ ﻻ ﻳﻔﻠﺖ ﻣﻨﻬﺎ ﰲ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻈﺮﻭﻑ ﺇﻻ ﻣﺜﻞ
ﻳﻮﺳﻒ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺴﻼﻡ.
ﻭﰲ ﺍﳌﺮﺓ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻋﱪ ﻋﻦ ﻫﺬﻩ ﺍﳌﺮﺃﺓ ﺑﻘﻮﻟﻪ “ ﺍﻣﺮﺃﺓ ﺍﻟﻌﺰﻳﺰ “ ﻭﺫﻟﻚ ﰲ ﺍﻟﻜﻼﻡ
ﺴ ِﻪ “
ﺴ ﻮ ﹲﺓ ﻓِﻲ ﺍﹾﻟ ﻤﺪِﻳﻨ ِﺔ ﺍ ﻣ ﺮﹶﺃﺓﹸ ﺍﹾﻟ ﻌﺰِﻳ ِﺰ ﺗﺮﺍ ِﻭﺩ ﹶﻓﺘﺎﻫﺎ ﻋﻦ ﻧ ﹾﻔ ِ
ﺍﶈﻜﻲ ﻋﻦ ﺍﻟﻨﺴﻮﺓ “ ﻭﻗﹶﺎ ﹶﻝ ِﻧ 
ﻓﻠﻢ ﺗﺴ ﻢ ﺍﻟﻨﺴﻮﺓ ﻫﺬﻩ ﺍﳌﺮﺃﺓ ﺑﺎﲰﻬﺎ ،ﻭﺇﳕﺎ ﺃﺿﻔﻨﻬﺎ ﺇﱄ ﺍﻟﻌﺰﻳﺰ ﳌﺰﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻌﺠﺐ ﻣﻦ
ﺃﻣﺮﻫﺎ ﻭﺇﺷﺎﺭﺓ ﺇﱄ ﺃﻥ ﻛﻮﺎ ﺍﻣﺮﺃﺓ ﺍﻟﻌﺰﻳﺰ ﻛﺎﻥ ﻳﻨﺒﻐﻲ ﺃﻥ ﳚﻌﻠﻬﺎ ﺗﺘﺴﺎﻣﻲ ﻭﺗﺘﺼﻮﻥ ﻭﻻ
ﺗﱰﻝ ﺇﱄ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺪﺭﻙ ،ﺇﻥ ﻫﺬﻩ ﺍﻹﺿﺎﻓﺔ ﺗﻮﺣﻲ ﺑﺎﻟﺘﻨﺪﺭ ﻭﺇﺷﺒﺎﻉ ﺍﻟﺮﻏﺒﺔ ﺍﻟﻨﺴﺎﺋﻴﺔ ﰲ ﺃﻥ
ﻳﻨﺘﺸﺮ ﺍﳋﱪ.
ﻭﻣﻌﲏ ﺗﺮﺍﻭﺩ  :ﲢﺎﻭﻝ ﻣﺮﺓ ﺑﻌﺪ ﻣﺮﺓ ﺍﻧﺘﺰﺍﻉ ﻣﻮﺍﻓﻘﺘﻪ ﻋﻠﻲ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﻣﺮﺍﺩﻫﺎ ﻣﻦ
ﺍﳉﻤﺎﻉ ،ﻭﻻ ﲡﺪ ﻟﻐﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻠﻐﺎﺕ ﺗﺪﻝ ﻛﻠﻤﺔ ﻭﺍﺣﺪﺓ ﻓﻴﻬﺎ ﻋﻠﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﳌﻌﲏ ﺍﳌﺆﺩﻱ
ﲜﻤﻠﺔ ﻃﻮﻳﻠﺔ ﻏﲑ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ،ﻭﺇﻳﺜﺎﺭ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺑﺘﻠﻚ ﺍﻟﻜﻠﻤﺔ ﺗﱰﻳﻬﺎ ﻟﻠﻘﺮﺁﻥ ﻣﻦ ﺍﳋﻮﺽ ﰲ
ﺍﻟﺘﻔﺎﺻﻴﻞ ﺍﻟﱵ ﻻ ﺗﺘﻔﻖ ﻣﻊ ﺟﻼﻟﻪ ﻭﺇﲨﺎﻟﻪ.ﻋﻠﻲ ﺃﻥ ﳍﺬﻩ ﺍﻟﻜﻠﻤﺔ “ ﺗﺮﺍﻭﺩ “ ﺇﳛﺎﺀﺍﺕ
ﻛﺜﲑﺓ ﺗﺴﺘﻤﺪﻫﺎ ﻣﻦ ﺍﻷﺻﻞ ﺍﳊﺴﻲ ﻻﺳﺘﻌﻤﺎﳍﺎ ،ﻓﻔﻲ ﻟﺴﺎﻥ ﺍﻟﻌﺮﺏ :ﺃﺻﻞ ﺍﻟﺮﺍﺋﺪ ﺍﻟﺬﻱ
ﻳﺘﻘﺪﻡ ﺍﻟﻘﻮﻡ ﻳﺒﺼﺮ ﳍﻢ ﺍﻟﻜﻸ ﻭﻣﺴﺎﻗﻂ ﺍﻟﻐﻴﺚ ،ﻭﺭﺍﺩﺕ ﺍﻹﺑﻞ ﺗﺮﻭﺩ ﺭﻳﺎﺩﹰﺍ ﺍﺧﺘﻠﻔﺖ ﰲ
ﺍﳌﺮﻋﻰ ﻣﻘﺒﻠﺔ ﻭﻣﺪﺑﺮﺓ ،ﻭﺍﻣﺮﺃﺓ ﺭﺍﺩ ﻭﺭﻭﺍﺩ ،ﻭﺭﺀﻭﺩ :ﻃﻮﺍﻓﺔ ﰲ ﺑﻴﻮﺕ ﺟﺎﺭﺍﺎ  .ﻭﻗﺎﻝ
ﺍﻷﺻﻤﻲ  :ﺍﻟﺮﺍﺩﺓ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ،ﻏﲑ ﻣﻬﻤﻮﺯ ،ﺍﻟﱵ ﺗﺮﻭﺩ ﻭﺗﻄﻮﻑ  .ﻭﻗﺎﻝ ﺍﻟﻠﻴﺚ :ﻭﺗﻘﻮﻝ
ﺭﺍﻭﺩ ﻓﻼﻥ ﺟﺎﺭﻳﺘﻪ ﻋﻦ ﻧﻔﺴﻬﺎ ،ﻭﺭﺍﻭﺩﺗﻪ ﻫﻲ ﻋﻦ ﻧﻔﺴﻪ ،ﺇﺫﺍ ﺣﺎﻭﻝ ﻛﻞ ﻭﺍﺣﺪ ﻣﻦ
ﺻﺎﺣﺒﻪ ﺍﻟﻮﻁﺀ ﻭﺍﳉﻤﺎﻉ).(٣٣
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ﻭﺑﺎﻟﻌﻮﺩﺓ ﺇﱄ ﺍﻻﺳﺘﻌﻤﺎﻝ ﺍﻟﻘﺮﺁﱐ “ ﺗﺮﺍﻭﺩ” ﳒﺪ ﺃﻧﻪ ﻳﻮﺣﻲ ﲟﻌﺎﻥ ﻫﻲ ﻣﺴﺘﻤﺪﺓ
ﻣﻦ ﺗﻠﻚ ﺍﻻﺳﺘﻌﻤﺎﻻﺕ ﺍﻷﻭﱄ ،ﻓﻬﻲ ﺗﻮﺣﻲ ﺑﺎﳉﺮﺃﺓ ﻭﺍﳌﺒﺎﺩﺭﺓ ،ﻭﺗﻮﺣﻲ ﺑﺎﻟﺘﻮﺗﺮ ﻭﺍﳊﲑﺓ
ﺍﻟﱵ ﺗﺪﻓﻊ ﺇﱄ ﺍﻹﻗﺒﺎﻝ ﻭﺍﻹﺩﺑﺎﺭ ،ﻭﻫﻨﺎ ﺗﺼﻮﻳﺮ ﳌﺪﻱ ﺍﻟﺘﻮﺗﺮ ﻭﺍﳊﲑﺓ ﺍﻟﱵ ﺗﺴﺘﺒ ﺪ ﺑﺎﳌﺮﺃﺓ
ﻋﻨﺪ ﺗﺴﻠﻂ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺸﻬﻮﺓ ﻻﺳﻴﻤﺎ ﺇﺫﺍ ﻃﻠﺒﺘﻬﺎ ﻣﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﻏﲑ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﰒ ﺇﻥ ﺇﺿﺎﻓﺔ ﺍﻟﻔﱴ
ﺇﻟﻴﻬﺎ “ ﻓﺘﺎﻫﺎ “ ﻭﺫﻟﻚ ﰲ ﺍﻟﻜﻼﻡ ﺍﶈﻜﻲ ﻋﻦ ﺍﻟﻨﺴﻮﺓ ﻳﻮﺣﻲ ﺑﺎﲡﺎﻩ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﻨﺴﻮﺓ ﺇﱄ
ﻼ ﻋﻦ
ﻮﻳﻞ ﺍﻷﻣﺮ ﺇﺫ ﻛﻴﻒ ﺗﺮﺍﻭﺩ ﺳﻴﺪﺓ ﳍﺎ ﻫﺬﻩ ﺍﳌﻜﺎﻧﺔ ﻓﺘﺎﻫﺎ ﺃﻱ ﳑﻠﻮﻛﻬﺎ ،ﻓﻀ ﹰ
ﺍﻻﲡﺎﻩ ﺍﻟﻨﻔﺴﻲ ﺇﱄ ﺇﺷﺒﺎﻉ ﺭﻏﺒﺘﻬﻦ ﰲ ﺍﻟﻠﻮﻡ ..ﻭﻣﻌﲏ “ ﺷﻐﻔﻬﺎ ﺣﺒﺎ “  :ﺷ ﻖ ﺣﺒﻪ
ﺷﻐﺎﻑ ﻗﻠﺒﻬﺎ ﻭﻫﻮ ﺣﺠﺎﺑﻪ  .ﻭﻫﻨﺎﻙ ﺍﺳﺘﻌﻤﺎﻻﺕ ﻣﺘﻌﺪﺩﺓ ﻟﻠﺸﻐﺎﻑ ﻟﻌﻞ ﺃﻗﺮﺎ ﺻﻠﺔ ﲟﺎ
ﳓﻦ ﻓﻴﻪ ﺃﻧﻪ ﺩﺍﺀ ﻣﺘﻤﻜﻦ ﰲ ﺍﻟﻘﻠﺐ ﻭﺃﻧﻪ ﻣﺎ ﻳﺴﺘﺘﺮ ﻓﻼ ﻳﻈﻬﺮ ﻭﻻ ﻳﻌﺎﰿ ،ﻓﺎﺳﺘﻌﻤﺎﻝ ﻫﺬﺍ
ﺍﻟﻠﻔﻆ “ ﺷﻐﻔﻬﺎ “ ﺧﺼﻮﺻﹰﺎ ﰲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺴﻴﺎﻕ ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ ﻣﻦ ﺍﻹﻃﻼﻕ ﺍﳊﺴﻲ ﺇﱄ ﺍﳌﻌﻨﻮﻱ
ﻟﻴﺸﲑ ﺇﱄ ﻣﻌﺎﻧﺎﺓ ﻃﻮﻳﻠﺔ ﺧﻔﻴﺔ ﻭﻣﻜﺎﻳﺪﺓ ﻣﺆﳌﺔ ﻣﻮﺟﻌﺔ ..ﻭﻫﻮ ﻟﻔﻆ ﻳﻮﺣﻲ ﲜﺮﺳﻪ ﻋﻠﻲ
ﺍﳍﻴﺎﻡ ﻭﺍﻟﻮﺟﺪ ﺍﻟﻄﻮﻳﻞ ،ﻛﻤﺎ ﻳﻮﺣﻲ ﺑﺄﻧﻪ ﺣﺐ ﻻ ﳛﻜﻤﻪ ﺍﻟﻌﻘﻞ ،ﻭﻳﺆﻳﺪ ﻫﺬﺍ ﻗﺮﺍﺀﺓ
ﺍﻟﻔﻌﻞ ﺑﺎﻟﻌﲔ ،ﻳﻘﻮﻝ ﺃﺑﻮ ﺍﻟﺴﻌﻮﺩ  “ :ﻭﻛﺎﻥ ﺍﻟﺸﻌﱯ ﻳﻘﻮﻝ :ﺍﻟﺸﻐﻒ ﺣﺐ ﻭﺍﻟﺸﻐﻒ
ﺟﻨﻮﻥ”).(٣٤
ﻭﰲ ﻗﻮﳍﻦ “ ﺇﻧﺎ ﻟﻨﺮﺍﻫﺎ ﰲ ﺿﻼﻝ ﻣﺒﲔ “ ﺍﻟﺘﻌﺒﲑ ﺑـ “ ﻧﺮﺍﻫﺎ “ ﻳﻮﺣﻲ ﺑﺄﻥ ﻣﺎ
ﺫﻫﱭ ﺇﻟﻴﻪ ﻣﻦ ﺍﳊﻜﻢ ﻋﻠﻲ ﺍﻣﺮﺃﺓ ﺍﻟﻌﺰﻳﺰ ﺑﺎﻟﻀﻼﻝ ﱂ ﻳﺼﺪﺭ ﺟﺰﺍﻓﹰﺎ ﺑﻞ ﻋﻦ ﻋﻠﻢ ﻭﲢﻘﻖ،
ﻛﻤﺎ ﻳﺸﻌﺮ ﺍﻟﺘﻌﺒﲑ ﺑﺎﻟﻀﻼﻝ ﺍﳌﺒﲔ ﺑﺄﻦ ﻳﺘﺮﻓﻌﻦ ﻋﻦ ﻣﺜﻞ ﻫﺬﺍ ﻭﻳﱪﺃﻥ ﻣﻨﻪ.
ﻭﰲ ﻗﻮﻟﻪ” ﻓﻠﻤﺎ ﲰﻌﺖ ﲟﻜﺮﻫﻦ “ ﻟﻮ ﺃﻧﻪ ﻗﺎﻝ “ ﻓﻠﻤﺎ ﲰﻌﺖ ﻣﻜﺮﻫﻦ “ ﲝﺬﻑ
ﺣﺮﻑ ﺍﳉﺮ ﻟﻜﺎﻥ ﺍﻟﻜﻼﻡ ﺻﺤﻴﺤﹰﺎ ﻋﻠﻲ ﺍﻷﺻﻞ ﰲ ﺍﻻﺳﺘﻌﻤﺎﻝ ،ﻷﻥ “ ﲰﻊ “ ﻣﻦ
ﺍﻷﻓﻌﺎﻝ ﺍﻟﱵ ﺗﺘﻌﺪﻱ ﺑﻨﻔﺴﻬﺎ ﺩﻭﻥ ﻭﺍﺳﻄﺔ ﺣﺮﻑ ،ﻓﻼ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﻟﺘﻌﺪﻱ ﺑﺎﻟﺒﺎﺀ ﺇﺫﹰﺍ ﺇﻻ ﻟﺴ ﺮ
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ﻟﻌﻠﹼﻪ ﻳﺘﺼ ﹼﻞ ﲟﻌﲎ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺒﺎﺀ ﺍﻟﺬﻱ ﺗﺴﺘﻤﺪﻩ ﻣﻦ ﺩﻻﻟﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﻕ ﻓﺈﺎ ﺗﻔﻴﺪ ﻣﻌﲏ ﺍﳌﻼﺑﺴﺔ،
ﻭﺍﳌﻌﲏ  :ﻓﻠﹼﻤﺎ ﲰﻌﺖ ﻣﺎ ﻳﺘﺼ ﹼﻞ ﻭﻳﻼﺑﺲ ﻣﻜﺮﻫﻦ ،ﺃﻱ ﳌﹼﺎ ﲰﻌﺖ ﺍﻷﻗﺎﻭﻳﻞ ﺍﻟﱵ ﺻﺪﺭﺕ
ﻋﻦ ﻣﻜﺮ ،ﻭﺍﳊﻘﻴﻘﺔ ﺃﻥ ﻫﺬﻩ ﺍﻷﻗﺎﻭﻳﻞ ﻛﺎﻥ ﳍﺎ ﺃﺻﻞ ﻣﻦ ﺍﻟﻮﺍﻗﻊ ،ﻓﻠﻤﺎﺫﺍ ﺍﻋﺘﱪ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ
ﺻﺪﻭﺭﻫﺎ ﻋﻦ ﻣﻜﺮ؟ ﺫﻟﻚ ﻷﻥ ﺍﻟﻨﺴﻮﺓ ﲤﺎﺩﻳﻦ ﰲ ﺍﻟﻈ ﻦ ﻭﺍﻟﺘﺨﻴﻞ ﻭﺍﺳﺘﻨﺘﺎﺝ ﺃﺷﻴﺎﺀ ﻛﺎﻥ
ﳝﻜﻦ ﺃﻥ ﺗﺘﺮﺗﺐ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﺮﺍﻭﺩﺓ ﻭﰲ ﻗﻮﳍﻦ “ ﺍ ﻣ ﺮﹶﺃﺓﹸ ﺍﹾﻟ ﻌﺰِﻳ ِﺰ ﺗﺮﺍ ِﻭﺩ ﹶﻓﺘﺎﻫﺎ…” ﳝﻜﻦ ﺃﻥ
ﻳﻀﻤﻦ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺍﻟﺘﻌﺮﻳﺾ ﻣﺎ ﻳﺪﻭﺭ ﰲ ﺃﻧﻔﺴﻬ ﻦ ﻭﲰﺎﻩ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﻣﻜﺮﺍﹰ ،ﻭﳍ ﻦ ﺍﻟﻌﺬﺭ ﰲ
ﲣﻴﻞ ﻣﺎ ﲣﻴﻠﻨﻪ ،ﻷﻥ ﻣﺎ ﻳﺘﺼﻮﺭﻧﻪ ﻃﺒﻌﻲ ﻭﻣﺘﻮﻗﻊ ﻟﻮ ﺃﻥ ﺍﻷﻣﺮ ﻳﺘﺼﻞ ﺑﻐﲑ ﻳﻮﺳﻒ ﻭﳓﻮﻩ
ﳑﻦ ﺍﺻﻄﻔﺎﻫﻢ ﺍﷲ ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ ﻭﻃﻬﺮﻫﻢ.
ﻭﻫﻜﺬﺍ ﳕﻀﻲ ﻣﻊ ﺍﳌﺸﻬﺪ ﺇﱄ ﺎﻳﺘﻪ ﻟﻨﺠﺪ ﻛﻠﻤﺎﺕ ﻣﺘﺨﲑﺓ ﰲ ﻣﻮﺍﻗﻌﻬﺎ ﺗﻜﻤﻞ
ﻇﻼﻝ ﺍﳌﺸﻬﺪ ﻭﺗﻮﺣﻲ ﲟﻼﺑﺴﺎﺗﻪ ،ﻭﻛﻠﻤﺎﺕ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﻣﻦ ﺍﻟﺪﻗﹼﺔ ﻭﺣﺴﻦ ﺍﻟﺘﺨﻴﺮ ﲝﻴﺚ
ﲡﺪﻫﺎ ﺛﺮﻳﺔ ﺍﻟﺪﻻﻟﺔ ﻋﻠﻲ ﳓﻮ ﻻ ﳒﺪﻩ ﰲ ﻛﻼﻡ ﺁﺧﺮ ،ﻭﻟﻚ ﺃﻥ ﺗﺘﺨﲑ ﻣﺎ ﻧﺮﺍﻩ ﺃﳕﻮﺫﺟﹰﺎ
ﺭﻓﻴﻌﹰﺎ ﻣﻦ ﻛﻼﻡ ﺍﻟﺒﺸﺮ ،ﰒ ﺗﺘﺒﻊ ﺇﳛﺎﺀ ﻛﻠﻤﺎﺗﻪ ﻓﻨﺠﺪﻩ ﻳﺘﻀﺎﺀﻝ ﲜﺎﻧﺐ ﻣﺎ ﳒﺪﻩ ﰲ
ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ.
ﻋﻠﻲ ﺃﻥ ﰲ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﺍﻟﻜﺮﱘ ﻣﻴﺰﺓ ﻻ ﺗﺘﺤﻘﻖ ﰲ ﻛﻼﻡ ﺑﺸﺮ ﻫﻲ ﺗﻌﺪﺩ ﻣﺼﺎﺩﺭ
ﺍﻹﳛﺎﺀ ﰲ ﺍﻟﻜﻠﻤﺔ ﺍﻟﻮﺍﺣﺪﺓ ،ﻓﻨﺠﺪ ﺍﻟﻜﻠﻤﺔ ﻣﻮﺣﻴﺔ ﲜﺮﺳﻬﺎ ﻭﺑﺎﻟﻈﻼﻝ ﺍﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺎ ﻭﺍﻟﱵ
ﺗﺴﺘﻤﺪﻫﺎ ﻣﻦ ﺃﺻﻞ ﺍﺳﺘﻌﻤﺎﳍﺎ ،ﻛﻤﺎ ﺳﺒﻖ ﰲ ﻛﻠﻤﺔ “ ﺗﺮﺍﻭﺩ “ ﻭﰲ ﻛﻠﻤﺔ “ ﺷﻐﻔﻬﺎ”
ﻭﻋﻠﻲ ﺍﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﲢﻘﻖ ﺍﻹﳛﺎﺀ ﰲ ﺑﻌﺾ ﻛﻼﻡ ﺍﻟﻨﺎﺱ ،ﻓﺈﻧﻨﺎ ﻻ ﻧﻜﺎﺩ ﳒﺪ ﻛﻠﻤﺔ
ﻭﺍﺣﺪﺓ ﻗﺪ ﺗﻌﺪﺩﺕ ﻣﺼﺎﺩﺭ ﺇﳛﺎﺀﺍﺎ.
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ﺍﻟﻮﺣﻲ ﻭﺍﻹﻋﺠﺎﺯ ﺍﻟﻘﺼﺼﻲ ﰲ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﺍﻟﻜﺮﱘ

ﻭﻣﻴﺰﺓ ﺃﺧﺮﻯ ﺗﺘﺼﻞ ﺑﺈﳛﺎﺀ ﺍﻟﺘﺮﺍﻛﻴﺐ ﺃﻭ ﻇﻼﳍﺎ ،ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﻳﺴﻘﻂ ﻛﺜﲑﹰﺍ ﳑﺎ
ﳝﻜﻦ ﺃﻥ ﻳﻘﺎﻝ ﻟﻜﻨﻪ ﻣﻔﺎﺩ ﻣﻦ ﻭﺭﺍﺀ ﺍﻟﺘﺮﺍﻛﻴﺐ ،ﻭﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﺬﺍ ﳎﺎﻝ ﺧﺼﺐ ﻟﺪﺭﺱ
)(٣٥
ﺍﻟﺘﻌﺮﻳﺾ ﻭﺍﻟﺘﻠﻮﻳﺢ ﺃﻭ ﻣﺎ ﻳﺴﻤﻲ ﲟﺴﺘﺘﺒﻌﺎﺕ ﺍﻟﺘﺮﺍﻛﻴﺐ
ﻭﻳﻘﻮﺩﻧﺎ ﻫﺬﺍ ﺇﱄ ﺇﳛﺎﺀ ﻣﻦ ﻧﻮﻉ ﺁﺧﺮ ﻻ ﻳﻌﻮﺩ ﺇﱄ ﺃﺻﻮﺍﺕ ﺍﻟﻜﻠﻤﺎﺕ ،ﺇﳕﺎ ﻳﻌﻮﺩ
ﺇﱄ ﺍﻟﺪﻻﻻﺕ ﺍﳍﺎﻣﺸﻴﺔ ﻟﻸﻟﻔﺎﻅ ﻭﺍﻟﻌﺒﺎﺭﺍﺕ ،ﻓﻤﺎ ﻛﺎﻥ ﻣﻦ ﻫﺬﺍ ﺍﻹﳛﺎﺀ ﺣﺴﻨﹰﺎ ﺟﺎﺀ
ﺣﺮﺹ ﺍﻟﻨﺺ ﻋﻠﻴﻪ ﺑﺎﻷﻟﻔﺎﻅ ،ﻭﻣﺎ ﻛﺎﻥ ﺳﻴﺌﹰﺎ ﳑﺠﻮﺟﹰﺎ ﺃﻃﺮﺡ ﺍﻟﻨﺺ ﻣﺎ ﻳﺆﺩﻱ ﺇﻟﻴﻪ ﻣﻦ
ﺃﻟﻔﺎﻅ ﺃﻭ ﻋﺒﺎﺭﺍﺕ ﻭﻣﻦ ﺫﻟﻚ ﻣﺎ ﻳﻠﻲ:
 -١ﰲ ﺍﳌﻘﺎﺑﻠﺔ ﺑﲔ ﻗﺼﺔ ﺯﻛﺮﻳﺎ ﻭﻗﺼﺔ ﻣﺮﱘ ﰲ ﺳﻮﺭﺓ ﺁﻝ ﻋﻤﺮﺍﻥ ،ﺳﺄﻝ ﺯﻛﺮﻳﺎ
ﺭﺑﻪ  “ :ﺃﱐ ﻳﻜﻮﻥ ﱄ ﻏﻼﻡ “ )ﺁﻳﺔ  (٤٠ﻭﺳﺄﻟﺖ ﻣﺮﱘ ﺭﺎ “ ﺃﱐ ﻳﻜﻮﻥ ﱄ ﻭﻟﺪ
“) (٤٧ﻓﺄﺟﺎﺏ ﺯﻛﺮﻳﺎ ﺑﻘﻮﻟﻪ “ :ﻛﺬﻟﻚ ﺍﷲ ﻳﻔﻌﻞ ﻣﺎ ﻳﺸﺎﺀ “ ﻭﺃﺟﺎﺏ ﻣﺮﱘ ﺑﻘﻮﻟﻪ :
“ ﻛﺬﻟﻚ ﺍﷲ ﳜﻠﻖ ﻣﺎ ﻳﺸﺎﺀ “  .ﺫﻟﻚ ﺃﻥ ﺍﻟﺘﻌﺒﲑ ﺑﻠﻔﻆ “ ﻳﻔﻌﻞ “ ﰲ ﺣﺎﻟﺔ ﺯﻛﺮﻳﺎ ﻻ
ﻳﺜﲑ ﺧﻮﺍﻃﺮ ﺳﻴﺌﺔ ،ﻷﻥ ﺯﻛﺮﻳﺎ ﻭﺍﻣﺮﺃﺗﻪ ﺯﻭﺟﺎﻥ ﻓﻼ ﺷﺒﻬﺔ ﺇﻥ ﲪﻠﺖ ﺍﳌﺮﺃﺓ ،ﻷﻥ
ﺯﻭﺟﻬﺎ ﲜﺎﻧﺒﻬﺎ ،ﻭﻗﺪ ﻛﺎﻥ ﺇﺧﺼﺎﺎ ﺑﻮﺍﺳﻄﺔ ﺗﺴﺨﲑ ﺯﻭﺟﻬﺎ ﻟﺬﻟﻚ ﻭﺍﻟﺘﺴﺨﲑ
ﻭﺍﻹﺧﺼﺎﺏ ﻣﻦ ﻓﻌﻞ ﺍﷲ ،ﺃﻣﺎ ﰲ ﺣﺎﻟﺔ ﻣﺮﱘ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﺘﻌﺒﲑ ﺑﻠﻔﻆ “ ﻳﻔﻌﻞ “ ﺭﲟﺎ ﺃﺛﺎﺭ
ﺧﻮﺍﻃﺮ ﺳﻴﺌﺔ ﻓﺎﻟﻠﻔﻆ ﻏﲑ ﻣﻨﺎﺳﺐ ،ﻭﻣﻦ ﻫﻨﺎ ﺟﺎﺀ ﺍﻟﻔﻌﻞ “ ﳜﻠﻖ “ .
ﺲ ﺩﺭﺍ ِﻫ ﻢ ﻣ ﻌﺪﻭ ﺩ ٍﺓ ﻭﻛﹶﺎﻧﻮﹾﺍ ﻓِﻴ ِﻪ ِﻣ ﻦ
ﺨ ٍ
 -٢ﰲ ﻗﺼﺔ ﻳﻮﺳﻒ ”:ﻭ ﺷ ﺮ ﻭﻩِ ﺑﹶﺜ ﻤ ٍﻦ ﺑ 
ﺍﻟﺰﺍ ِﻫﺪِﻳ ﻦ “ )ﻳﻮﺳﻒ (٢٠:ﻟﻠﻔﻌﻞ “ﺷﺮﻯ “ ﻣﻌﻨﻴﺎﻥ ﺿﺪﺍﻥ:
ﺃ -ﺃﻭﻝ ﺍﳌﻌﻨﻴﲔ “ ﺍﺷﺘﺮﻯ “ ﻭﻣﻨﻪ ﻗﻮﻝ ﻋﻨﺘﺮﺓ :
ﺣﺼﺎﱐ ﻛﺎﻥ ﺩﻻﻝ ﺍﳌﻨﺎﻳﺎ ﻓﺨﺎﺽ ﻏﻤﺎﺭﻫﺎ ﻭﺷﺮﻯ ﻭﺑﺎﻋﺎ
ﻓﺎﻟﻄﺒﺎﻕ ﺑﲔ “ﺷﺮﻯ“ “ﻭﺑﺎﻉ“ ﻳﺪﻝ ﻋﻠﻲ ﺃﻥ “ﺷﺮﻱ“ ﲟﻌﲏ “ﺍﺷﺘﺮﻱ“.
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ﺏ -ﺍﻟﺜﺎﱐ ﻣﻌﲏ “ ﺑﺎﻉ “ ﻭﻫﻮ ﺍﳌﻌﲎ ﺍﳌﻘﺼﻮﺩ ﰲ ﻫﺬﻩ ﺍﻵﻳﺔ ﻭﻗﺮﻳﻨﺔ ﺍﳌﻌﲏ ﻟﻔﻆ
“ ﺑﺜﻤﻦ” ،ﻭﻛﺬﻟﻚ ﻟﻔﻆ “ ﺍﻟﺰﺍﻫﺪﻳﻦ “ ﻷﻥ ﺍﻟﺰﻫﺪ ﰲ ﺷﻲﺀ ﻳﺘﻨﺎﰱ ﻣﻊ ﺷﺮﺍﺋﻪ ﻭﺩﻓﻊ
ﺍﻟﺜﻤﻦ ﻟﻪ ،ﻭﻟﻜﻦ ﻳﻨﺴﺠﻢ ﻣﻊ ﺑﻴﻌﻪ ،ﻭﻟﻜﻦ ﺍﻵﻳﺔ )ﺗﻜﺮﳝﹰﺎ ﻟﻨﱯ ﺍﷲ ﻳﻮﺳﻒ( ﱂ ﺗﻌﺒﺮ ﻋﻦ
ﺑﻴﻌﻪ ﺑﻠﻔﻆ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻜﻮﻥ ﻟﻠﻌﺒﻴﺪ ،ﻭﺇﳕﺎ ﺟﺎﺀﺕ ﺑﻠﻔﻆ ﻫﻮ ﻣﻦ ﺍﻷﺿﺪﺍﺩ ،ﻟﻴﻜﻮﻥ
ﺍﻟﺘﻌﺒﲑ ﺑﻪ ﲣﻔﻴﻔﹰﺎ ﻟﻮﻗﻊ ﺍﻟﻌﺒﺎﺭﺓ ﰲ ﺍﻟﻨﻔﺲ.
ﺴ ِﻪ “ )ﻳﻮﺳﻒ .(٢٣
ﺟـ “ -ﻭﺭﺍ ﻭ ﺩﺗﻪ ﺍﱠﻟﺘِﻲ ﻫ ﻮ ﻓِﻲ ﺑﻴِﺘﻬﺎ ﻋﻦ ﻧ ﹾﻔ ِ
ﲡﻨﺒﺖ ﺍﻵﻳﺔ ﻟﻔﻆ “ ﺳﻴﺪﺗﻪ “ ﺗﻜﺮﳝﹰﺎ ﻟﻪ ﻭﲢﻘﺮﹰﺍ ﳍﺎ ،ﻭﻫﺬﺍ ﺷﺒﻴﻪ ﲟﺎ ﰲ ﺍﻵﻳﺔ
ﺍﻷﺧﺮﻯ “ :ﻭﻗﹶﺎ ﹶﻝ ﺍﱠﻟﺬِﻱ ﺍ ﺷﺘﺮﺍ ﻩ ﻣِﻦ ﻣ 
ﺼ ﺮ ِﻻ ﻣ ﺮﹶﺃِﺗ ِﻪ “ ﻓﻠﻴﺲ ﻫﻮ ﺳﻴﺪﹰﺍ ﻟﻴﻮﺳﻒ ﻭﻟﻴﺴﺖ
ﻫﻲ ﺳﻴﺪﺓ ﻟﻪ ﻭﳑﺎ ﻳﺪ ﹼﻝ ﻋﻠﻰ ﺇﺭﺍﺩﺓ ﲡﻨﺐ ﻟﻔﻆ ﺍﻟﺴﻴﺎﺩﺓ ﰲ ﺣﺎﻟﺔ ﻳﻮﺳﻒ ﺑﺬﺍﺗﻪ ﻗﻮﻟﻪ
ﺏ “ )ﻳﻮﺳﻒ  (٢٥ﻓﺠﻌﻠﻪ ﺳﻴﺪﻫﺎ ﻭﱂ ﳚﻌﻠﻪ ﺳﻴﺪﻩ
ﺗﻌﺎﱄ ”:ﻭﹶﺃﹾﻟ ﹶﻔﻴﺎ ﺳﻴ ﺪﻫﺎ ﹶﻟﺪﻯ ﺍﹾﻟﺒﺎ ِ
ﺃﻣﺎ ﻗﻮﻝ ﻳﻮﺳﻒ “ ِﺇﻧ ﻪ ﺭﺑﻲ “ )ﻳﻮﺳﻒ  ،(٢٣ﻓﺬﻟﻚ ﻛﻼﻡ ﻳﻮﺳﻒ ﻭﻟﻴﺲ ﻛﻼﻣﹰﺎ ﻋﻦ
ﻳﻮﺳﻒ.
ﺼﺪﻳ ﻖ “ )ﻳﻮﺳﻒ .(٤٦
ﻒ ﹶﺃﻳﻬﺎ ﺍﻟ 
ﺩ “ -ﻳﻮ ﺳ 
ﺃﺧﺮ ﺃﺩﺍﺓ ﺍﻟﻨﺪﺍﺀ ﻟﻴﻜﻮﻥ ﺗﻌﺒﲑﹰﺍ ﻋﻦ ﺭﺃﻱ ﺍﻟﻔﱴ ﰲ ﻳﻮﺳﻒ ﻭﺃﻧﻪ ﻳﻌﺪﻩ ﺻﺪﻳﻘﹰﺎ ﺑﻌﺪ ﻣﺎ
ﺭﺃﻱ ﻣﻦ ﺣﺴﻦ ﺳﲑﺗﻪ ﻭﺩﻋﻮﺗﻪ ﺇﱄ ﺗﺮﻙ ﻋﺒﺎﺩﺓ ﺍﻷﺭﺑﺎﺏ ﺍﳌﺘﻔﺮﻗﲔ ﺇﱃ ﻋﺒﺎﺩﺓ ﺍﷲ ﺍﻟﻮﺍﺣﺪ
ﺍﻟﻘﻬﺎﺭ .ﻭﻟﻮ ﻗﺎﻝ “ :ﺃﻳﻬﺎ ﺍﻟﺼﺪﻳﻖ ﻳﻮﺳﻒ “ ﻷﻭﺣﻲ ﺑﺄﻥ ﻟﻔﻆ ﺍﻟﺼﺪﻳﻖ ﻛﺎﻥ ﻟﻘﺒﹰﺎ
ﻣﺘﻌﺎﺭﻓﹰﺎ ﻟﻪ ﻳﻨﺎﺩﻱ ﺑﻪ ﻛﻤﺎ ﻳﻨﺎﺩﻱ “ ﺍﻟﺸﻴﺦ ﻓﻼﻥ “.
ﺼﲑﺍ ﻭﹾﺃﺗﻮﻧِﻲ
ﺕ ﺑ ِ
ﻫـ “ -ﺍ ﹾﺫ ﻫﺒﻮﹾﺍ ِﺑ ﹶﻘﻤِﻴﺼِﻲ ﻫـﺬﹶﺍ ﹶﻓﹶﺄﹾﻟﻘﹸﻮ ﻩ ﻋﻠﹶﻰ ﻭ ﺟ ِﻪ ﹶﺃﺑِﻲ ﻳ ﹾﺄ ِ
ﲔ “ )ﻳﻮﺳﻒ .(٩٣
ِﺑﹶﺄ ﻫِﻠﻜﹸ ﻢ ﹶﺃ ﺟ ﻤ ِﻌ 
ﺸﲑ ﹶﺃﹾﻟﻘﹶﺎ ﻩ ﻋﻠﹶﻰ ﻭ ﺟ ِﻬ ِﻪ ﻓﹶﺎ ﺭﺗ ﺪ ﺑ ِ
“ ﹶﻓﹶﻠﻤﺎ ﺃﹶﻥ ﺟﺎﺀ ﺍﹾﻟﺒ ِ
ﺼﲑﺍ “)ﻳﻮﺳﻒ .(٩٦
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ﰲ ﺍﻵﻳﺔ ﺍﻷﻭﱄ ﺍﺳﺘﻌﻤﻞ ﻓﻌﻞ ﺍﻹﺗﻴﺎﻥ ﻭﰲ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻓﻌﻞ ﺍﻻﺭﺗﺪﺍﺩ  .ﺫﻟﻚ ﺃﻥ ﻣﻄﻠﺐ
ﻳﻮﺳﻒ ﰲ ﺍﻵﻳﺔ ﺍﻷﻭﱄ ﻛﺎﻥ ﻣﻌﻠﻘﹰﺎ ﺑﺈﺗﻴﺎﻥ ﺃﺑﻴﻪ ﻭﺃﻫﻠﻪ ﺃﲨﻌﲔ ﺇﱃ ﻣﺼﺮ  .ﺃﻣﺎ ﺍﻵﻳﺔ
ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻓﺎﻟﻜﻼﻡ ﻓﻴﻬﺎ ﻋﻦ ﺍﳌﻌﺠﺰﺓ ،ﻣﻌﺠﺰﺓ ﺭ ﺩ ﺍﻟﺒﺼﺮ ﺑﻌﺪ ﻓﻘﺪﻩ ،ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﺇﱄ ﺫﻟﻚ ﻣﺎ
)(٣٦
ﰲ ﻣﻄﻠﺐ ﺍﳌﺸﺎﻛﻠﺔ ﰲ ﺍﻵﻳﺔ ﺍﻷﻭﱄ ﺑﲔ “ ﻳﺄﺕ “ ﻭ “ ﺍﺋﺘﻮﱐ “
ﺏ -ﺍﻧﺴﺠﺎﻡ ﺍﻟﺘﺄﻟﻴﻒ:
ﻳﻘﺼﺪ ﺑﺎﻟﺘﺄﻟﻴﻒ ﺃﻥ ﺗﺘﺨﺬ ﺍﳌﻔﺮﺩﺍﺕ ﻣﻮﺍﻗﻊ ﻣﻌﻴﻨﺔ ﰲ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻟﻐﻮﻱ ﻣﻔﻴﺪ،
ﻓﺎﻟﺘﺄﻟﻴﻒ ﻫﻮ ﺍﻟﻨﻈﻢ ﻭﻫﻮ ﺍﻟﺘﺸﻜﻴﻞ ،ﻭﻟﻜﻦ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﳊﺪﻳﺚ ﻋﻦ ﺍﻟﺘﺸﻜﻴﻞ ﺍﻟﺬﻱ
ﺗﺮﺩ ﺇﻟﻴﻪ ﻣﻮﺳﻴﻘﻴﺔ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﻭﺍﻧﺴﺠﺎﻡ ﺗﺄﻟﻴﻔﻬﺎ ﻭﺑﻼﻏﺔ ﺇﻳﻘﺎﻋﻬﺎ ،ﻭﻻ ﻳﺘﻢ ﺫﻟﻚ ﺇﻻ ﲝﺴﻦ
ﺗﻮﺯﻳﻊ ﺍﳌﻮﺍﻗﻊ ،ﻭﺩﻗﺔ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻭﺗﺮﻛﻴﺐ ﺍﻟﻜﻠﻤﺎﺕ ،ﻓﻴﻘﻮﻝ ﺍﳉﺎﺣﻆ  “ :ﲨﺎﻉ ﺍﻟﺒﻼﻏﺔ
ﺣﺴﻦ ﺍﳌﻮﻗﻊ… ﻭﺇﺫﺍ ﻛﺎﻧﺖ ﺍﻟﻜﻠﻤﺔ ﻟﻴﺲ ﻣﻮﻗﻌﻬﺎ ﺇﱄ ﺟﻨﺐ ﺃﺧﺘﻬﺎ ﻣﺮﺿﻴﹰﺎ ﻣﻮﺍﻓﻘﹰﺎ
ﻛﺎﻥ ﻋﻠﻲ ﺍﻟﻠﺴﺎﻥ ﻋﻨﺪ ﺇﻧﺸﺎﺀ ﺍﻟﺸﻌﺮ ﻣﺌﻮﻧﺔ ،ﻭﺃﺟﻮﺩ ﺍﻟﺸﻌﺮ ﻣﺎ ﺭﺃﻳﺘﻪ ﻣﺘﻼﺣﻢ ﺍﻷﺟﺰﺍﺀ
ﺳﻬﻞ ﺍﳌﺨﺎﺭﺝ ،ﻓﺘﻌﻠﻢ ﺃﻧﻪ ﺃﻓﺮﻍ ﺇﻓﺮﺍﻏﹰﺎ ﺟﻴﺪﺍﹰ ،ﻭﺳﺒﻚ ﺳﺒﻜﹰﺎ ﻭﺍﺣﺪﺍﹰ ،ﻓﻬﻮ ﳚﺮﻱ ﻋﻠﻰ
ﺍﻟﻠﺴﺎﻥ ﻛﻤﺎ ﳚﺮﻱ ﺍﻟﺪﻫﺎﻥ”).(٣٧
ﻭﺗﻜﺎﺩ ﺗﻨﺤﺼﺮ ﺃﺳﺒﺎﺏ ﺍﻧﺴﺠﺎﻡ ﺍﻟﺘﺄﻟﻴﻒ ﰲ ﺍﻟﻨﺴﻴﺞ ﺍﻟﺼﻮﰐ ﻟﻠﻤﻔﺮﺩﺍﺕ ﺍﻟﱵ
ﺗﺘﺸﻜﻞ ﻣﻨﻬﺎ ﺍﳉﻤﻠﺔ ﺣﻴﺚ ﺗﺘﻜﻮﻥ ﺍﻟﻜﻠﻤﺔ ﰲ ﺍﻟﺘﺸﻜﻴﻞ ﺍﳌﻨﺴﺠﻢ ﻣﻦ ﺣﺮﻭﻑ ﺫﺍﺕ
ﺻﻔﺎﺕ ﻣﻌﻴﻨﺔ ﺗﺘﻨﺎﻏﻢ ﻣﻊ ﺍﳌﻌﲏ ﻭﺍﳉﻮ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺪﻭﺭ ﰲ ﺇﻃﺎﺭﻩ ﺍﻟﻨﺺ ،ﻭﻫﺬﻩ ﺍﳌﻴﺰﺓ ﻭﺇﻥ
ﲢﻘﻘﺖ ﰲ ﻛﻼﻡ ﺍﻷﺩﺑﺎﺀ ﻭﺍﻟﺸﻌﺮﺍﺀ ﻓﺈﺎ ﻋﺰﻳﺰﺓ ﺍﳌﻨﺎﻝ ﻗﻠﻤﺎ ﳒﺪﻫﺎ ﻋﻨﺪ ﺃﺩﻳﺐ ﺃﻭ
ﺷﺎﻋﺮ ..ﺃﻣﺎ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﺍﻟﻜﺮﱘ ﻛﺘﺎﺏ ﺍﷲ ﺍﳌﻌﺠﺰ ،ﻓﺘﺘﺤﻘﻖ ﻓﻴﻪ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﻄﺮﺩ ،ﺣﻴﺚ
ﻳﺘﻀﺢ ﻓﻴﻪ ﲣﻴﺮ ﺍﻟﻨﺴﻴﺞ ﺍﻟﺼﻮﰐ ﻟﻠﻜﻠﻤﺎﺕ ﲟﺎ ﻳﻘﺮﺏ ﺍﻟﺸﻌﻮﺭ ﺑﺎﳌﻌﲏ ﻭﻳﻌﻤﻖ ﺍﻹﺣﺴﺎﺱ
ﻂ
ﺡ ﺍ ﻫِﺒ ﹾ
ﺑﺎﳌﻀﻤﻮﻥ ﻭﻣﻦ ﺫﻟﻚ ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱄ ﰲ ﻗﺼﺔ ﻧﻮﺡ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺴﻼﻡ “ :ﻗِﻴ ﹶﻞ ﻳﺎ ﻧﻮ 
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ﺴﻬﻢ ﻣﻨﺎ
ﻚ ﻭﺃﹸ ﻣ ﻢ ﺳﻨ ﻤﺘﻌﻬ ﻢ ﹸﺛﻢ ﻳ ﻤ 
ﻚ ﻭ ﻋﻠﹶﻰ ﺃﹸ ﻣ ٍﻢ ﻣﻤﻦ ﻣ ﻌ 
ﺕ ﻋﹶﻠﻴ 
ﻼ ٍﻡ ﻣﻨﺎ ﻭﺑﺮﻛﹶﺎ ٍ
ﺴﹶ
ِﺑ 
ﺏ ﹶﺃﻟِﻴ ﻢ “ )ﺳﻮﺭﺓ ﻫﻮﺩ  ..(٤٨ :ﻧﻼﺣﻆ ﺍﺟﺘﻤﺎﻉ ﺳﺒﻊ ﻣﻴﻤﺎﺕ ﰲ ﺃﺭﺑﻊ ﻛﻠﻤﺎﺕ
ﻋﺬﹶﺍ 
 “ :ﺃﻣﻢ ﳑﻦ ﻣﻌﻚ ﻭﺃﻣﻢ” ﻭﺗﺰﻳﺪ ﻫﺬﻩ ﺍﳌﻴﻤﺎﺕ ﻓﺘﺼﻞ ﺗﺴﻌﹰﺎ ﻣﻊ ﺍﻟﻨﻄﻖ ﻭﺍﻟﻘﺮﺍﺀﺓ
ﺍﻟﺘﺠﻮﻳﺪﻳﺔ ﺣﻴﺚ ﺗﻀﻌﻒ ﺍﳌﻴﻢ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﰲ “ ِﻣﻤﻦ “ ﻭﺗﻘﻠﺐ ﺍﻟﻨﻮﻥ ﻣﻴﻤﹰﺎ ﻓﻴﻬﺎ ﻭﺗﺪﻏﻢ ﰲ
ﺍﳌﻴﻢ ﺑﻌﺪﻫﺎ ،ﺣﱴ ﻳﻨﺸﺄ ﻣﻦ ﻫﺬﺍ ﺃﻥ ﺍﻟﻜﻠﻤﺎﺕ ﺍﻷﺭﺑﻊ ﺗﻜﺎﺩ ﺗﻜﻮﻥ ﻛﻠﻬﺎ ﻣﻴﻤﺎﺕ،
ﻭﺍﻟﻌﱪﺓ ﰲ ﻛﻴﻔﻴﺔ ﺍﻟﻨﻄﻖ ﺬﻩ ﺍﳌﻴﻤﺎﺕ ﻭﻣﺎ ﳛﺪﺛﻪ ﻣﻦ ﺿﻢ ﺷﺪﻳﺪ ﰲ ﺍﻟﺼﻮﺕ ﻳﺼﺤﺒﻪ
ﺿﻢ ﺷﺪﻳﺪ ﻣﺘﻮﺍﻝ ﻟﻠﺸﻔﺘﲔ ﻋﻨﺪ ﺃﺩﺍﺀ ﻫﺬﻩ ﺍﳌﻴﻤﺎﺕ ﺍﳌﻠﺘﺼﻘﺔ…
ﻣﻦ ﺍﻟﺒﺪﻫﻲ ﺃﻥ ﺍﻵﻳﺔ ﺑﺄﺩﺍﺋﻬﺎ ﺍﻟﺼﻮﰐ ﺗﻌﻜﺲ ﻣﺎ ﻛﺎﻥ ﻋﻠﻴﻪ ﺃﺻﺤﺎﺏ ﻧﻮﺡ ﻋﻠﻴﻪ
ﺍﻟﺴﻼﻡ ﻭﺍﻟﺬﻳﻦ ﻣﻌﻪ ﻣﻦ ﺍﺟﺘﻤﺎﻉ ﻭﺍﻧﻀﻤﺎﻡ ﺣﻮﻝ ﻣﺒﺪﺃ ﻭﺍﺣﺪ ﻭﻋﻘﻴﺪﺓ ﻭﺍﺣﺪﺓ،
ﻭﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻉ ﺣﻮﻝ ﻣﺒﺪﺃ ﻭﺍﻻﻟﺘﻔﺎﻑ ﻣﻦ ﺣﻮﻟﻪ ﻳﻮﻟﹼﺪ ﰲ ﻧﻔﻮﺱ ﺍﺘﻤﻌﲔ ﺇﺣﺴﺎﺱ
ﺍﻻﻧﺘﻤﺎﺀ ﺍﻟﺸﺪﻳﺪ ﻭﺍﻟﻀﻢ ﺍﻟﻠﺼﻴﻖ ﻭﺧﺼﻮﺻﹰﺎ ﰲ ﻣﺜﻞ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﻈﺮﻭﻑ ﺍﻟﱵ ﻛﺎﻥ ﻋﻠﻴﻬﺎ
ﺃﺻﺤﺎﺏ ﻧﻮﺡ ﰲ ﺍﻟﺴﻔﻴﻨﺔ ،ﻭﺬﻩ ﺍﻷﺻﻮﺍﺕ ﻭﺍﳊﺮﻭﻑ ﻧﻘﻞ ﺇﻟﻴﻨﺎ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﺍﻟﻜﺮﱘ ﻫﺬﺍ
ﺍﳌﻌﲏ ﺍﳌﻘﺮﻭﻥ ﺑﺘﻠﻚ ﺍﻷﺣﺎﺳﻴﺲ  ..ﻭﻛﺎﻥ ﳝﻜﻦ ﺃﻥ ﻳﻘﺎﻝ :ﺍﻫﺒﻂ ﺑﺴﻼﻡ ﻣﻨﺎ ﻭﺑﺮﻛﺎﺕ
ﻋﻠﻴﻚ ﻭﻋﻠﻲ ﻣﻦ ﺍﺗﺒﻌﻚ ،ﻭﻳﻜﻮﻥ ﻫﺬﺍ ﻣﺆﺩﻳﹰﺎ ﻟﻠﻤﻌﲎ ﺍﻷﻭﻝ ﺍﳌﺒﺎﺷﺮ ،ﻭﻟﻜﻦ ﻟﻴﺲ ﻫﺬﺍ
ﻫﻮ ﳎﺮﺩ ﻣﺎ ﻳﺮﻳﺪﻩ ﺍﻟﺘﻌﺒﲑ ﺍﻟﻘﺮﺁﱐ ،ﺇﻧﻪ ﻳﺮﻳﺪ ﺧﻠﻖ ﺍﻟﺘﺠﺎﻭﺏ ﺍﻟﻨﻔﺴﻲ ﻣﻊ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺼﺤﺒﺔ
ﺍﳌﺒﺎﺭﻛﺔ ﻭﺃﻥ ﳜﻠﻖ ﺍﻹﺣﺴﺎﺱ ﺑﺮﺿﺎ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻬﻢ ،ﻭﺃﻥ ﻳﻮﻟﺪ ﰲ ﻧﻔﺲ ﻛﻞ ﻣﺴﺘﻤﻊ
ﺍﻹﺣﺴﺎﺱ ﺍﻟﺸﺪﻳﺪ ﺑﺎﻟﻀﻢ ﻭﺍﻻﻟﺘﺼﺎﻕ ﲟﺠﺮﺩ ﺃﻥ ﻳﻠﺘﻘﻂ ﲰﻌﻪ ﻫﺬﻩ ﺍﳌﻴﻤﺎﺕ ﺍﳌﺘﻀﺎﻣﻨﺔ
ﺍﳌﻠﺘﺼﻘﺔ ).(٣٨
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ﺟـ -ﺇﻳﻘﺎﻉ ﺍﻟﺼﻴﻎ:
ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﻜﻮﻥ ﺻﻴﻎ ﺍﳌﻔﺮﺩﺍﺕ ﰲ ﺍﻟﻌﺒﺎﺭﺓ ﻣﺘﺨﲑﺓ ﺩﻗﻴﻘﺔ ﻓﺈﺎ ﲢﺪﺙ ﻗﻮﺓ ﰲ ﺍﻟﺴﺒﻚ
ﻼ ﻋﻤﺎ ﲢﺪﺛﻪ ﻣﻦ ﺇﻳﻘﺎﻉ ﺧﺎﺹ ﻳﻨﺴﺠﻢ ﻣﻊ ﺩﻻﻟﺔ ﺍﳉﻤﻠﺔ
ﻭﲨﺎ ﹰﻻ ﰲ ﺍﻟﺘﻨﺎﺳﻖ ،ﻓﻀ ﹰ
ﻭﺍﻟﻌﺒﺎﺭﺓ ،ﻭﻻ ﺷﻚ ﺃﻥ ﺗﻨﺎﻏﻢ ﺩﻻﻟﺔ ﺍﳌﻔﺮﺩﺍﺕ ﻳﺆﺩﻱ ﺗﻠﻘﺎﺋﻴﹰﺎ ﺇﱄ ﺗﻨﺎﻏﻢ ﺻﻴﻎ ﺗﻠﻚ
ﺍﳌﻔﺮﺩﺍﺕ ﻋﻨﺪ ﻣﻦ ﺍﺧﺘﻠﻄﺖ ﰲ ﻧﻔﺴﻪ ﻓﻄﺮﺓ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﻭﺃﻭﰐ ﺣﻈﹰﺎ ﻣﻦ ﻣﻠﻜﺔ ﺣﺴﻦ ﺍﻟﺘﻌﺒﲑ،
ﻭﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﺍﻟﻜﺮﱘ ﻳﺒﻠﻎ ﺍﻟﻘﻤﺔ ﰲ ﺫﻟﻚ ،ﻭﻣﺜﺎﻝ ﺫﻟﻚ ﻣﺎ ﻳﻘﺼﻪ ﻋﻦ ﺳﻠﻴﻤﺎﻥ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺴﻼﻡ
ﺤﻨﻪ
ﻳﺘﻮﻋﺪ ﺍﳍﺪﻫﺪ ﺍﻟﺬﻱ ﻏﺎﺏ ﻋﻦ ﻋﻴﻨﻪ ﻣﻦ ﻏﲑ ﺇﺫﻧﻪ” ﹶﻟﺄﹸ ﻋ ﱢﺬﺑﻨﻪ ﻋﺬﹶﺍﺑﺎ ﺷﺪِﻳﺪﺍ ﹶﺃ ﻭ ﹶﻟﹶﺄ ﹾﺫﺑ 
ﲔ “ )ﺳﻮﺭﺓ ﺍﻟﻨﻤﻞ .(٢١ :ﳒﺪ ﺻﻴﻐﺔ  ”:ﻷﻋﺬﺑﻨﻪ “ ﻭ “
ﺴ ﹾﻠﻄﹶﺎ ٍﻥ ﻣِﺒ ٍ
ﹶﺃ ﻭ ﹶﻟﻴ ﹾﺄِﺗﻴﻨﻲ ِﺑ 
ﻷﺫﲝﻨﻪ ﻭ “ ﻟﻴﺄﺗﻴﻨﻲ”  -ﻭﻫﻲ ﻣﺆﻛﺪﺓ ﺑﺎﻟﻼﻡ ﻭﺍﻟﻨﻮﻥ ﺍﻟﺜﻘﻴﻠﺔ ﲢﺪﺙ ﺟﺮﺳﹰﺎ ﻭﺿﻐﻄﹰﺎ
ﻼ
ﻋﻨﺪ ﺍﻟﻨﻄﻖ ﺎ ﲟﺎ ﻳﺼﻮﺭ ﺍﻟﻐﻀﺐ ﻭﺍﻟﺘﻬﺪﻳﺪ ﺍﻟﻠﺬﻳﻦ ﻳﺴﻮﺩﺍﻥ ﰲ ﻫﺬﺍ ﺍﳌﻮﻗﻒ ،ﻭﻓﻀ ﹰ
ﻋﻦ ﻫﺬﺍ ﳛﺪﺙ ﻣﻦ ﺗﻮﺍﱄ ﺍﻟﺘﻮﻛﻴﺪ ﺑﺎﻟﻼﻡ ﻭﺍﻟﻨﻮﻥ ﺧﺎﺻﺔ ﺇﻳﻘﺎﻋﹰﺎ ﺧﺎﺻﹰﺎ ﻳﺘﻨﺎﺳﺐ ﻣﻊ ﻗﻮﺓ
ﺍﳌﻌﲏ). (٣٩
ﻭﻫﻜﺬﺍ ﺗﺮﻗﻰ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﺼﻮﺗﻴﺔ ﺇﱃ ﺣﻜﺎﻳﺔ ﻣﻌﲎ ﻋﺮﰲ ﺭﺻﺪﻩ ﺍﳌﻌﺠﻢ ﻟﻠﻔﻆ ﺃﻭ ﻣﻌﲏ
ﻃﺒﻴﻌﻲ ﳑﺎ ﺗﺴﺘﻮﺣﻴﻪ ﺍﻟﻨﻔﺲ ﻭﻻ ﺗﺴﺘﻄﻴﻊ ﻭﺻﻔﻪ ،ﻓﺈﻥ ﺃﻣﻜﻦ ﺃﺣﻴﺎﻧﹰﺎ ﺃﻥ ﻧﺸﲑ ﺇﻟﻴﻪ ﻣﻦ
ﺑﻌﺪ ﻓﺈﻧﻨﺎ ﻻ ﻧﺴﺘﻄﻴﻊ ﺗﻔﺴﲑ ﺍﻟﻌﻠﺔ ﺍﻟﱵ ﺟﻌﻠﺘﻪ ﻣﻮﺣﻴﹰﺎ ﻋﻠﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻨﺤﻮ ،ﻓﻤﺜﻞ ﺍﻟﺘﺄﺛﺮ ﺑﻪ
ﻛﻤﺜﻞ ﺍﳌﺘﺄﺛﺮ ﺑﺎﻟﻠﺤﻦ ﺍﳌﻮﺳﻴﻘﻲ ﻧﻄﺮﺏ ﻟﻪ ﻭﻻ ﻧﺪﺭﻱ ﳌﺎﺫﺍ ،ﻭﻫﻜﺬﺍ ﳝﻜﻦ ﺃﻥ ﻧﻨﺴﺐ
ﻼ ﺇﳛﺎﺀ ﺑﺎﳌﺒﺎﻟﻐﺔ ﰲ ﺇﻳﻘﺎﻉ ﺍﳊﺪﺙ ﺃﻭ ﰲ ﺍﻟﻮﺻﻒ ،ﻓﺈﺫﺍ ﺳﺄﻟﻨﺎ ﺃﻧﻔﺴﻨﺎ
ﺇﱃ ﺍﻟﺘﻔﺨﻴﻢ ﻣﺜ ﹰ
ﻋﻦ ﺍﻟﺴﺒﺐ ﰲ ﺫﻟﻚ ﱂ ﻧﺴﺘﻄﻊ ﳍﺬﺍ ﺍﻟﺴﺆﺍﻝ ﺟﻮﺍﺑﺎﹰ ،ﻭﺍﻟﺬﻱ ﺟﺌﻨﺎ ﺑﻪ ﻫﻨﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﺸﻮﺍﻫﺪ،
ﺇﳕﺎ ﻫﻮ ﳕﺎﺫﺝ ﳑﺎ ﳒﺪﻩ ﰲ ﺍﻟﻨﺺ ﺍﻟﻘﺮﺁﱐ ﻣﻦ ﺍﺳﺘﻌﻤﺎﻝ ﺣﻜﺎﻳﺔ ﺍﻟﺼﻮﺕ ﻟﻠﻮﺻﻮﻝ ﺇﱄ
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ﺃﻏﺮﺍﺽ ﺇﳛﺎﺋﻴﺔ ﺑﺎﳌﻌﺎﱐ ﺍﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ ﺍﻟﱵ ﺗﻀﻴﻒ ﺇﱄ ﺍﳌﻌﺎﱐ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻸﻟﻔﺎﻅ ﺃﺑﻌﺎﺩﹰﺍ ﺇﺿﺎﻓﻴﺔ
ﻣﺎ ﻛﺎﻥ ﳍﺎ ﺃﻥ ﺗﺘﺤﻘﻖ ﻟﻮﻻ ﻣﺎ ﲢﻤﻠﻪ ﺣﻜﺎﻳﺔ ﺍﻟﺼﻮﺕ ﻣﻦ ﻃﺎﻗﺔ ﺇﳛﺎﺋﻴﺔ).(٤٠
ﺍﳋﺎﲤﺔ
ﻻ ﺷﻚ ﺃﻥ ﺍﻟﻘﺼﺺ ﺇﺣﺪﻯ ﺍﻷﺳﺎﻟﻴﺐ ﺍﻟﺮﺳﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﱵ ﺗﻀﻤﻨﻬﺎ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﺍﻟﻜﺮﱘ ﻣﻦ
ﺃﺟﻞ ﺍﻟﻮﺻﻮﻝ ﺇﱃ ﻋﻘﻞ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﻭﺷﻌﻮﺭﻩ ،ﺣﱴ ﻳﺆﻣﻦ ﻋﻦ ﺍﻗﺘﻨﺎﻉ ﺑﺎﻟﻔﻜﺮﺓ -ﺍﳊﻖ-
ﺐ ﺍﻹﳝﺎﻥ ﺑﺎﷲ ﻋ ﺰ
ﺍﻟﱵ ﺗﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎﷲ ﻭﺑﺎﻟﻄﺮﻳﻖ ﺍﳌﺴﺘﻘﻴﻢ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺼﻞ ﺑﺎﻹﻧﺴﺎﻥ ﺇﱃ ﻟ 
ﻭﺟ ﹼﻞ .ﻭﺭﲟﺎ ﺃﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻘﺼﺺ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﻓﻴﺜﺒﺖ ﳍﺎ ﻣﺎ ﻳﺜﺒﺖ ﳉﻤﻴﻌﻪ ﻣﻦ ﺇﻋﺠﺎﺯ
ﺁﻳﺎﺎ ﺍﳌﺸﺘﻤﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﺳﻠﻮﺏ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﺍﻟﺘﺼﻮﻳﺮﻱ ﺍﳌﻌﺠﺰ ﰲ ﻭﺣﺪﺓ ﻓﻨﻴﺔ ﺭﺍﺋﻌﺔ ،ﻟﺬﺍ ﻛﺎﻥ
 ﻭﻣﺎ ﻳﺰﺍﻝ -ﺍﻟﻘﺼﺺ ﺍﻟﻘﺮﺁﱐ ﺃﺩﺏ ﻓﲏ ﻣﺘﻜﺎﻣﻞ ﻷﻧﻪ ﻣﻦ ﻋﻨﺪ ﺍﷲ ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ ﻭﺗﻌﺎﱄ.ﻭﻫﻮ ﺍﻷﻣﺮ ﺍﻟﺬﻱ ﺳﺒﻖ ﺃﻥ ﺃﺛﺒﺘﻨﺎﻩ ﰲ ﺛﻨﺎﻳﺎ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﻭﲤﻜﻨﺎ ﺑﻌﺪﻩ ﻣﻦ ﺃﻥ ﳔﺮﺝ ﺑﺒﻌﺾ
ﺍﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ﻣﻨﻬﺎ-:
ﺃﻭ ﹰﻻ :ﺃﺛﺒﺖ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﺃﻥ ﺍﻟﻌﺮﺏ ﰲ ﺟﺎﻫﻠﻴﺘﻬﻢ ﻭﺇﺳﻼﻣﻬﻢ ﻛﺎﻧﻮﺍ ﻳﺘﻤﺘﻌﻮﻥ ﺑﺬﻭﻕ
ﺃﺩﰊ ﺭﺍﻕ ﻳﺪﻝ ﻋﻠﻲ ﺫﻟﻚ ﻣﻘﺪﺍﺭ ﻣﺎ ﺑﻠﻐﺘﻪ ﻫﺬﻩ ﺍﻷﻣﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺣﻴﻨﺬﺍﻙ ﻣﻦ ﺍﻟﻔﺼﺎﺣﺔ
ﻼ ﻋﻠﻲ ﻓﺼﺎﺣﺘﻬﻢ ﻭﺑﻼﻏﺘﻬﻢ ﻣﻦ ﺃﻢ ﺍﺳﺘﻮﻋﺒﻮﺍ ﻓﻬﻢ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ
ﻭﺍﻟﺒﻼﻏﺔ ﻭﻳﻜﻔﻲ ﺩﻟﻴ ﹰ
ﺍﻟﻜﺮﱘ ﻭﻭﻋﻮﻩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﺃﺳﻠﻮﺑﻪ ﺍﻟﺮﻓﻴﻊ ﺍﳌﻌﺠﺰ.
ﺛﺎﻧﻴﹰﺎ :ﺇﻥ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺍﻟﻘﺼﺔ ﻗﺪ ﻻ ﲡﺘﻤﻊ ﻛﻠﻬﺎ ﰲ ﻛﻞ ﻗﺼﺔ ،ﻭﺇﳕﺎ ﻟﻜﻞ ﻋﻤﻞ ﻓﲏ
ﺺ ﻣﻦ ﺃﺣﺪﺍﺙ ﻭﺷﺨﺼﻴﺎﺕ،
ﻇﺮﻭﻓﻪ ﺍﻟﱵ ﲣﻀﻊ ﻟﻈﺮﻭﻑ ﺍﳌﺆﻟﻒ ،ﻭﺗﺼﺮﻓﻪ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻘ 
ﻭﻛﻴﻒ ﻳﺘﺪﺧﻞ ﻓﻨﻴﹰﺎ ﰲ ﻋﺮﺿﻬﺎ ،ﻣﻊ ﺍﻷﺧﺬ ﰲ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭ ﺃﻥ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻌﻨﺎﺻﺮ ﲢﺘﺎﺝ ﺇﱃ
ﻣﻮﺍﻫﺐ ﻓﻨﻴﺔ ﺣﱴ ﲢﺴﻦ ﺍﻹﻓﺎﺩﺓ ﻣﻨﻬﺎ ﻭﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﻣﺎ ﻫﻮ ﺿﺮﻭﺭﻱ ﰲ ﺑﻨﺎﺀ ﺣﺒﻜﺔ
ﺍﻟﻘﺼﺔ ،ﻓﺄﺣﻴﺎﻧﹰﺎ ﻳﻠﻌﺐ ﺃﺣﺪ ﺍﻟﻌﻨﺎﺻﺮ ﺍﻟﻘﺼﺼﻴﺔ ﺩﻭﺭﹰﺍ ﺭﺋﻴﺴﺎ ﰲ ﻗﺼﺔ ﻣﺎ ،ﺑﻴﻨﻤﺎ ﻫﻨﺎﻙ
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ﺍﻟﻮﺣﻲ ﻭﺍﻹﻋﺠﺎﺯ ﺍﻟﻘﺼﺼﻲ ﰲ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﺍﻟﻜﺮﱘ

ﺲ ﻫﺬﺍ  -ﰲ ﺷﻲﺀ -ﺭﻭﻋﺔ ﺍﻟﻘﺼﺔ ﻭﲤﺎﺳﻚ
ﻗﺼﺔ ﺃﺧﺮﻱ ﻗﺪ ﲣﻠﻮ ﻣﻨﻪ ﲤﺎﻣﹰﺎ ﺩﻭﻥ ﺃﻥ ﳝ 
ﺑﻨﺎﺋﻬﺎ ﺍﻟﻔﲏ.
ﺛﺎﻟﺜﹰﺎ :ﺇﻥ ﺍﻹﳛﺎﺀﺍﺕ ﺍﻟﱵ ﻳﺘﻀﻤﻨﻬﺎ ﺍﻟﻘﺼﺺ ﺍﻟﻘﺮﺁﱐ ،ﻻ ﳝﻜﻦ ﺍﺳﺘﻴﻌﺎﺎ ﲨﻠﺔ،
ﻓﺎﻟﻨﺼﻮﺹ ﺍﻟﻘﺮﺁﻧﻴﺔ ﺗﻔﺼﺢ ﻋﻦ ﺇﳛﺎﺀﺍﺎ ﻟﻜﻞ ﻗﻠﺐ ﲝﺴﺐ ﻣﺎ ﻫﻮ ﻓﻴﻪ ﻣﻦ ﺍﻟﺸﺄﻥ،
ﻭﺑﻘﺪﺭ ﺣﺎﺟﺘﻪ ﺍﻟﻈﺎﻫﺮﺓ ﺇﻟﻴﻪ ،ﻭﻳﺒﻘﻲ ﳍﺎ ﺭﺻﻴﺪﻫﺎ ﺍﳌﺬﺧﻮﺭ ﺗﺘﻔﺘﺢ ﺑﻪ ﻋﻠﻲ ﺍﻟﻘﻠﻮﺏ ،ﰲ
ﺷﱴ ﺍﳌﻮﺍﻗﻒ ﻋﻠﻲ ﻗﺪﺭ ﻣﻘﺴﻮﻡ  .ﻓﺎﻟﻘﺮﺁﻥ ﺍﻟﻜﺮﱘ ﻳﺘﻤﺜﻞ ﰲ ﻗﺼﺼﻪ ﺍﻟﺼﻮﺭﺓ ﺍﻷﺩﺑﻴﺔ
ﺍﻟﻜﺎﻣﻠﺔ ﺍﳌﺘﻜﺎﻣﻠﺔ ،ﺍﻟﱵ ﳚﺪ ﻓﻴﻬﺎ ﻛﻞ ﺫﻭﻕ ﻣﺎ ﻳﻼﺋﻤﻪ ،ﻭﻟﻜﻞ ﺍﻣﺮﺉ ﻧﺎﺣﻴﺔ ﻳﺘﺄﺛﺮ ﺎ،
ﻭﻳﺴﺘﺠﻴﺐ ﳍﺎ ،ﺣﺴﺒﻤﺎ ﺗﻌﻴﻨﻪ ﻣﻠﻜﺎﺗﻪ ﻭﻣﺪﺍﺭﻛﻪ… ﻭﺍﷲ ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ ﻭﺗﻌﺎﱃ ﻻ ﻳﺮﻳﺪ
ﻟﻠﻌﻘﻞ ﺃﻥ ﻳﺘﺒﻠﹼﺪ ﻓﻴﻌﻄﻴﻪ ﻛﻞ ﺷﻲﺀ ﻳﻠﻐﻲ ﺍﻟﻔﻜﺮ ،ﻭﻟﻜﻨﻪ ﻳﺮﻳﺪ ﻟﻠﺬﻫﻦ ﺃﻥ ﻳﻨﺸﻂ ﻭﺃﻥ
ﻳﻔﻜﺮ ﻭﻳﺘﺪﺑﺮ.
ﺭﺍﺑﻌﹰﺎ :ﰲ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﺍﻟﻜﺮﱘ ﺃﻧﺒﺎﺀ ﻻ ﺗﺒﻠﻎ ﺣ ﺪ ﺍﻟﻘﺼﺺ ﺧﻼﻓﹰﺎ ﳌﺎ ﺗﻮﳘﻪ ﺑﻌﺾ
ﺍﻟﺒﺎﺣﺜﲔ ﻭﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﱂ ﻳﺴﻤﻬﺎ ﻗﺼﺼﹰﺎ ﻻ ﻷﺎ ﻟﻴﺴﺖ ﺃﺣﺪﺍﺛﹰﺎ ﻣﺎﺿﻴﺔ ،ﻭﻻ ﳋﻠﻮﻫﺎ ﻋﻦ
ﺗﺘﺒﻊ ﺍﻵﺛﺎﺭ ﺍﳌﺎﺿﻴﺔ ﻓﻘﻂ  ..ﻭﻟﻜﻦ ﻷﻧﻪ ﻟﻴﺲ ﻓﻴﻬﺎ ﺇﻣﺪﺍﺩ ﰲ ﺍﻟﺘﺼﻮﻳﺮ ﻓﻬﻲ ﰲ ﺣ ﺪ ﺫﺍﺎ
ﻻ ﺗﺼﻠﺢ ﻟﻠﺘﺴﻤﻴﺔ ﺑﺎﻟﻘﺼﺔ ﻟﻌﺪﻡ ﺍﻧﻄﺒﺎﻕ ﺍﻟﻌﱪﺓ ﻭﻭﺿﻮﺡ ﺍﻟﺮﺅﻳﺔ ﻟﻠﻐﺮﺽ ﺍﻟﻘﺼﺼﻲ
ﺍﻷﺻﻴﻞ.
ﺧﺎﻣﺴﹰﺎ :ﺇﻥ ﺍﻟﻘﺼﺺ ﺍﻟﻘﺮﺁﱐ ﺃﺣﺪﺍﺙ ﺗﺎﺭﳜﻴﺔ ﻭﺍﻗﻌﻴﺔ ﱂ ﺗﺘﻠﺒﺲ ﺑﺸﻲﺀ ﻣﻦ ﺍﳋﻴﺎﻝ،
ﻭﱂ ﻳﺪﺧﻞ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺷﻲﺀ ﻏﲑ ﺍﻟﻮﺍﻗﻊ ،ﻭﻣﻊ ﻫﺬﺍ ﻓﻘﺪ ﺍﺷﺘﻤﻞ ﻋﻠﻲ ﻣﺎ ﱂ ﻳﺸﺘﻤﻞ ﻋﻠﻴﻪ
ﻏﲑﻩ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﺼﺺ ﻣﻦ ﺍﻹﺛﺎﺭﺓ ﻭﺍﻟﺘﺸﻮﻳﻖ ﻣﻊ ﻗﻴﺎﻣﻪ ﻋﻠﻲ ﺍﳊﻘﺎﺋﻖ ﺍﳌﻄﻠﻘﺔ  -ﺍﻷﻣﺮ ﺍﻟﺬﻱ
ﻻ ﻳﺼﻠﺢ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﻘﺼﺺ ﺍﻷﺩﰊ ﲝﺎﻝ ﺃﺑﺪﹰﺍ.
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ﺳﺎﺩﺳﹰﺎ :ﺇﻥ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﺍﻟﻜﺮﱘ ﱂ ﻳﻘﺘﺼﺮ ﻋﻠﻲ ﻋﺮﺽ ﻟﻮﺣﺎﺕ ﳎﺮﺩﺓ ﳌﺎﺿﻲ ﺍﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ
ﰲ ﺻﺮﺍﻉ ﻗﻮﻱ ﺍﳋﲑ ﻭﺍﻟﺸﺮ ،ﻭﺇﳕﺎ ﻛﺎﻥ ﻳﻬﺪﻑ ﺇﱃ ﺑﻌﺚ ﺍﳌﺜﺎﻝ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﺎﺭﻳﺦ ،ﻹﺛﺎﺭﺓ
ﺍﻻﻧﻔﻌﺎﻻﺕ ﺍﳌﺆﺩﻳﺔ ﺇﱃ ﺍﳍﺪﺍﻳﺔ ﻭﺍﻹﳝﺎﻥ ﻭﺍﻻﺳﺘﻔﺎﺩﺓ ﻣﻦ ﺍﻷﺣﺪﺍﺙ ﺍﻟﺘﺎﺭﳜﻴﺔ ﰲ ﺍﻟﺘﺮﺑﻴﺔ
ﻭﻣﻌﺎﳉﺔ ﺍﻟﱰﻋﺎﺕ ﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺔ ﰲ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ،ﻭﺃﻣﺮﺍﺽ ﺍﺘﻤﻊ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻌﻴﺶ ﻓﻴﻪ ﲟﺎ ﻟﺘﻠﻚ
ﺍﻷﺣﺪﺍﺙ ﻣﻦ ﻗﻮﺓ ﻣﻔﺮﻭﺿﺔ ﻋﻠﻲ ﺍﻟﻨﻔﺲ ﲢﺪﺙ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻧﺼﻬﺎﺭﹰﺍ ﻭﻭﻋﻴﹰﺎ ﻭﻳﻘﻈﺔ
ﻭﺇﺣﺴﺎﺳﹰﺎ.
ﺳﺎﺑﻌﹰﺎ :ﺇﻥ ﻭﺟﻮﺩ ﺍﳌﺮﺃﺓ ﰲ ﺍﻟﻘﺼﺺ ﺍﻟﻘﺮﺁﱐ ﺃﻭ ﻋﺪﻡ ﻭﺟﻮﺩﻫﺎ ،ﻟﻴﺲ ﻟﻪ ﻭﺯﻥ ﰲ
ﺣﺴﺎﺏ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻘﺼﺺ ،ﺇﻻ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﺗﻘﺮﻳﺮ ﺍﻟﻮﺍﻗﻊ ،ﻭﻣﺎ ﻳﻘﻀﻲ ﺑﻪ ﻣﻨﻄﻖ ﺍﳊﺪﺙ
ﺍﻟﺬﻱ ﺗﺼﻮﺭﻩ ﺍﻟﻘﺼﺔ ﺍﻟﻘﺮﺁﻧﻴﺔ ﻭﺗﻌﺮﺿﻪ ﻣﻨﻬﺎ ،ﻭﻛﺎﻥ ﳍﺎ ﻣﻜﺎﺎ ﺍﻟﺒﺎﺭﺯ ﻓﻴﻪ ﻛﺄﳕﻮﺫﺝ ﻣﻦ
ﳕﺎﺫﺝ ﺍﳊﻴﺎﺓ ﺍﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ،ﺍﻟﱵ ﺗﻠﺘﻤﺲ ﻣﻨﻬﺎ ﺍﻟﻌﱪﺓ ﻭﺍﳌﻮﻋﻈﺔ ﺃﻣﺎ ﺇﺫﺍ ﱂ ﻳﻜﻦ ﻟﻠﻤﺮﺃﺓ ﻫﺬﺍ
ﺍﻟﻮﺍﻗﻊ ﺍﳊﻘﻴﻘﻲ ﰲ ﺍﳊﺪﺙ ،ﻭﱂ ﻳﻜﻦ ﳍﺎ ﺃﺛﺮ ﰲ ﺇﺑﺮﺍﺯ ﻋﱪﺓ ﺃﻭ ﻣﻮﻋﻈﺔ ،ﻓﺈﻧﻪ ﻻ ﻳﻜﻮﻥ
ﻟﻠﻤﺮﺃﺓ ﻣﻜﺎﻥ ﰲ ﺍﻟﻘﺼﺔ ﺍﻟﻘﺮﺁﻧﻴﺔ ﲝﺎﻝ ﺃﺑﺪﺍﹰ ،ﻷﻥ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﺍﻟﻜﺮﱘ ﺇﳕﺎ ﻳﻨﻘﻞ ﻗﺼﺼﹰﺎ ﻣﻦ
ﻭﺍﻗﻊ ﺍﳊﻴﺎﺓ ﺍﳌﺎﺿﻴﺔ ﻭﻳﺒﻌﺚ ﺍﻷﺣﺪﺍﺙ ﺍﻟﻐﺎﺑﺮﺓ ﻣﻦ ﻣﺮﻗﺪﻫﺎ ﻋﻠﻲ ﺍﻟﻨﺤﻮ ﺍﻟﺬﻱ ﻛﺎﻥ ﻣﻦ
ﻗﺒﻞ ،ﻭﻋﻠﻲ ﻣﺎ ﻛﺎﻥ ﳍﺎ ﻣﻦ ﻣﻮﻗﻒ ﰲ ﺍﳊﺪﺙ ﺍﻟﺬﻱ ﺗﻨﻘﻠﻪ ﺍﻟﻘﺼﺔ ﺍﻟﻘﺮﺁﻧﻴﺔ  ..ﻭﻟﻴﺲ
ﺐ ﻭﻫﻮﻱ ﺍﳌﺮﺃﺓ ﻭﻋﺎﻃﻔﺘﻬﺎ ،ﺇﻥ ﱂ
ﻣﻦ ﺃﻫﺪﺍﻑ ﺍﻟﻘﺼﺔ ﺍﻟﻘﺮﺁﻧﻴﺔ ﺃﻥ ﺗﺴﺘﻌﺮﺽ ﺃﻣﺜﺎ ﹰﻻ ﳊ 
ﻼ ﻭﻋﱪﺓ ﻷﻭﱄ ﺍﻷﻟﺒﺎﺏ.
ﻳﻜﻦ ﺫﻟﻚ ﳊﻜﻤﺔ ﺃﺭﺍﺩﻫﺎ ﺍﳊﻖ ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ ﻭﺗﻌﺎﱃ ﻣﺜ ﹰ
ﺛﺎﻣﻨﹰﺎ :ﺇﻥ ﺍﻟﻘﺼﺺ ﺍﻟﻘﺮﺁﱐ ﺩﺭﻭﺱ ﰲ ﺍﻟﻌﻘﻴﺪﺓ ،ﻭﺩﺭﻭﺱ ﰲ ﺍﻟﻮﺣﺪﺍﻧﻴﺔ ﺍﳌﻄﻠﻘﺔ،
ﻭﺇﻥ ﻛﺎﻥ ﺛﻮﺑﻪ ﺛﻮﺏ ﺍﻟﻘﺼﺔ ،ﻭﻓﻴﻪ ﻣﻦ ﺍﳉﻤﺎﻝ ﺍﻟﺘﻌﺒﲑﻱ ﻭﺍﻟﺘﺼﻮﻳﺮ ﺍﻟﻔﲏ ﻣﺎ ﻳﺄﺧﺬ
ﺑﺎﻷﻟﺒﺎﺏ ،ﻓﺈﳕﺎ ﻛﻞ ﺫﻟﻚ ﳋﺪﻣﺔ ﺍﻟﻌﻘﻴﺪﺓ ﻭﺍﻹﳝﺎﻥ ﺑﺎﻷﻟﻮﻫﻴﺔ ﺍﻟﻮﺍﺣﺪﺓ.
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ﺍﻟﻮﺣﻲ ﻭﺍﻹﻋﺠﺎﺯ ﺍﻟﻘﺼﺼﻲ ﰲ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﺍﻟﻜﺮﱘ

ﺗﺎﺳﻌﹰﺎ :ﺇﻥ ﻋﺮﺽ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﺍﻟﻮﺍﺣﺪﺓ ﰲ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺳﻮﺭﺓ ﻣﻦ ﺳﻮﺭ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﺍﻟﻜﺮﱘ
ﻻ ﻳﻌ ﺪ ﺗﻜﺮﺍﺭﹰﺍ ﻭﻻ ﺗﻨﺎﻗﺼﺎﹰ ،ﻭﺇﳕﺎ ﻫﻮ -ﺍﻻﺳﺘﺠﺎﺑﺔ ﻟﻸﺣﺪﺍﺙ ﻭﺍﳌﻮﺍﻗﻒ ﻭﺍﻟﻐﺎﻳﺔ ﻣﻦ
ﺍﻟﻘﺼﺔ ،ﻷﻥ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﰲ ﺍﻟﻘﺼﺔ ﺍﻟﻘﺮﺁﻧﻴﺔ ﻟﻴﺴﺖ ﻣﻘﺼﻮﺩﺓ ﻟﺬﺍﺎ ،ﻭﻷﻥ ﻋﺮﺽ
ﺍﳊﺪﻳﺚ ﻛﺬﻟﻚ -ﻟﻴﺲ ﻣﻘﺼﻮﺩﹰﺍ ﻟﺬﺍﺗﻪ ،ﻭﺇﻻ ﳉﻤﻌﺖ ﻛﻞ ﺃﺣﺪﺍﺛﻬﺎ ،ﻭﺭﺗﺒﺖ ﺗﺮﺗﻴﺒﹰﺎ
ﺯﻣﻨﻴﹰﺎ ﺃﻭ ﻓﻨﻴﺎﹰ ،ﰒ ﺫﻛﺮﺕ ﻣﻊ ﺷﺨﺼﻴﺘﻬﺎ ﰲ ﻗﺼﺔ ﻭﺍﺣﺪﺓ ،ﻭﺇﻻ ﺃﺻﺒﺢ ﻟﻜﻞ ﻗﺼﺔ
ﻣﻌﺮﺽ ﻭﺍﺣﺪ ﺗﻘﺪﻡ ﻓﻴﻪ ﻛﺎﻣﻠﺔ ﺍﻷﺣﺪﺍﺙ ﻭﺍﳌﺸﺎﻫﺪ ﺳﻮﺍﺀ ﺗﻄﻠﺒﻬﺎ ﺍﳌﻌﺮﺽ ﻛﺎﻣﻠﺔ ﺃﻡ ﱂ
ﻳﺘﻄﻠﺒﻬﺎ  ..ﻭﱂ ﻳﺴِﺮ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﳌﺴﺎﺭ ﰲ ﻗﺼﺼﻪ ﻭﻟﻜﻨﻪ ﻳﻌﺮﺽ ﻟﻠﺸﺨﺼﻴﺔ ﻣﻊ
ﻼ ﺑﺬﻟﻚ ﺍﳊﺪﺙ ﻻ
ﺣﺪﺙ ﻣﻌﲔ ﻣﻦ ﺃﺣﺪﺍﺛﻬﺎ ﻓﻴﻤﺰﺝ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ ،ﰒ ﻳﻘﺪﻡ ﺍﻟﺸﺨﺺ ﻣﺘﻔﺎﻋ ﹰ
ﻏﲑ ،ﻟﺘﺮﻱ ﺍﻟﻌﻈﺔ ﻭﺍﻟﻌﱪﺓ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﻫﺬﺍ ﺍﻷﳕﻮﺫﺝ ﻣﻊ ﺫﻟﻚ ﺍﳊﺪﺙ ،ﰒ ﺗﻨﺘﻬﻲ
ﺍﳌﺸﺎﻫﺪ ﺍﳌﺼﻮﺭﺓ ،ﻭﺗﻄﻮﻱ ﺍﻟﻘﺼﺔ ﻧﻔﺴﻬﺎ ﻣﻊ ﺣﺪﺙ ﺁﺧﺮ ﺟﺎﺀﺗﻪ ﺣﻠﻘﺔ ﺃﺧﺮﻯ  -ﺃﻭ
ﻗﺼﺔ ﺃﺧﺮﻯ -ﺫﺍﺕ ﻣﻀﻤﻮﻥ ﺟﺪﻳﺪ ،ﻭﻥ ﺗﺮﺍﺀﺕ ﺗﻜﺮﺍﺭﹰﺍ ﳌﺎ ﺳﺒﻖ ﰲ ﺻﻮﺭﺓ ﺃﺧﺮﻱ.
ﻋﺎﺷﺮﹰﺍ :ﺇﻥ ﺍﻟﻘﺼﺺ ﺍﻟﺘﺎﺭﳜﻴﺔ ﰲ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﺍﻟﻜﺮﱘ ﻟﻴﺴﺖ ﻫﺪﻓﹰﺎ ﰲ ﺣ ﺪ ﺫﺍﺎ ،ﻭﺇﳕﺎ
ﺪﻑ ﺇﱃ ﺇﺛﺎﺭﺓ ﺍﻟﻔﻜﺮ ﺍﻟﺒﺸﺮﻱ ،ﻭﺩﻓﻌﻪ ﺇﱃ ﺍﻟﺘﺴﺎﺅﻝ ﻭﺍﻟﺒﺤﺚ ﺑﺎﺳﺘﻤﺮﺍﺭ ﻭﺍﳍﺪﻑ ﻫﻨﺎ
ﻋﻤﻠﻲ ﻋﻠﻤﻲ ﻭﺗﺮﺑﻮﻱ ﺃﻳﻀﺎﹰ ،ﻓﺎﻟﻘﺮﺁﻥ ﻳﺼﺮﺡ ﰲ ﻭﺿﻮﺡ ﺃﻥ ﲦﺔ ﻗﻮﺓ ﰲ ﺍﳊﻖ ،ﻭﺃﻥ
ﺍﻟﻔﺸﻞ ﳛﻴﻖ ﺑﺎﻟﺒﺎﻃﻞ ﰲ ﺍﻟﻨﻬﺎﻳﺔ ،ﻓﻤﺎ ﻳﻨﺎﻟﻪ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ،ﻓﺮﺩﹰﺍ ﻭﲨﺎﻋﺔ ،ﻳﻜﻮﻥ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻃﺒﻴﻌﻴﺔ
ﻟﻠﺪﻭﺭ ﺍﻟﺘﺎﺭﳜﻲ ﺍﻟﺬﻱ ﻣﺎﺭﺳﻪ ،ﻭﻣﻦ ﻧﺎﺣﻴﺔ ﺃﺧﺮﻱ ،ﻳﻮﺿﺢ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﺍﻟﻜﺮﱘ ﺃﻥ ﺍﻟﺘﻐﲑ
ﺍﻟﺘﺎﺭﳜﻲ ﻻ ﳛﺪﺙ ﻓﺠﺄﺓ ،ﺇﺫ ﳛﺪﺙ ﺗﺮﺍﻛﻢ ﺑﻄﺊ ﻋﱪ ﺍﻟﺰﻣﺎﻥ ﻟﻸﺳﺒﺎﺏ ﺍﻟﱵ ﻳﻨﺘﺞ ﻋﻨﻬﺎ
ﺗﻐﲑ ﺗﺎﺭﳜﻲ ﻛﺒﲑ ﺑﻌﺪ ﻓﺘﺮﺓ ﺯﻣﺎﻧﻴﺔ ﻃﻮﻳﻠﺔ .ﻭﻫﺬﺍ ﻣﺎ ﱂ ﻳﺘﻮﻓﺮ ﰲ ﻗﺼﺺ ﻋﺪﻳﺪﺓ ﻭﺭﺩﺕ
ﰲ ﺍﻟﺘﻮﺭﺍﺓ .ﻭﻣﻦ ﻫﻨﺎ ﳝﻜﻦ ﺍﻟﻘﻮﻝ ﺇﻥ ﺍﻟﺘﻔﺎﺻﻴﻞ ﺍﻟﺘﺎﺭﳜﻴﺔ ﻟﻴﺴﺖ ﻣﻦ ﺍﳌﻘﺎﺻﺪ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ
ﰲ ﻗﺼﺺ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﺍﻟﻜﺮﱘ ،ﻓﺒﻌﺪ ﺍﳊﺎﺩﺛﺔ ﺃﻭ ﻗﺮﺎ ﰲ ﺍﻟﺰﻣﺎﻥ ﻭﺍﳌﻜﺎﻥ ﻻ ﻳﺆﺛﺮ ﻓﻴﻤﺎ ﲢﻤﻞ
ﻣﻦ ﻋﻈﺔ ﻭﻋﱪﺓ.
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ﺍﳊﺎﺩﻱ ﻋﺸﺮ :ﻣﻊ ﺃﻥ ﺍﻟﻘﺼﺺ ﺍﻟﻘﺮﺁﱐ ﺫﺍﺕ ﻫﺪﻑ ﺩﻳﲏ ﲝﺖ ،ﺣﻴﺚ ﻳﺄﰐ
ﻟﻠﻤﻮﻋﻈﺔ ﻭﺍﻟﺘﺮﺑﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻮﺟﻴﻪ ﺇﻻ ﺃﻧﻪ ﻳﻌﲎ ﻣﻊ ﺫﻟﻚ ﺑﻜﻞ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﺍﻟﻔﻦ ﺍﻟﻘﺼﺼﻲ
ﺍﳋﺎﻟﺺ.
ﺗﺎﺳﻌﹰﺎ :ﺇﻥ ﻋﺮﺽ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﺍﻟﻮﺍﺣﺪﺓ ﰲ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺳﻮﺭﺓ ﻣﻦ ﺳﻮﺭ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﺍﻟﻜﺮﱘ
ﻻ ﻳﻌ ﺪ ﺗﻜﺮﺍﺭﹰﺍ ﻭﻻ ﺗﻨﺎﻗﺼﺎﹰ ،ﻭﺇﳕﺎ ﻫﻮ -ﺍﻻﺳﺘﺠﺎﺑﺔ ﻟﻸﺣﺪﺍﺙ ﻭﺍﳌﻮﺍﻗﻒ ﻭﺍﻟﻐﺎﻳﺔ ﻣﻦ
ﺍﻟﻘﺼﺔ ،ﻷﻥ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﰲ ﺍﻟﻘﺼﺔ ﺍﻟﻘﺮﺁﻧﻴﺔ ﻟﻴﺴﺖ ﻣﻘﺼﻮﺩﺓ ﻟﺬﺍﺎ ،ﻭﻷﻥ ﻋﺮﺽ
ﺍﳊﺪﻳﺚ ﻛﺬﻟﻚ -ﻟﻴﺲ ﻣﻘﺼﻮﺩﹰﺍ ﻟﺬﺍﺗﻪ ،ﻭﺇﻻ ﳉﻤﻌﺖ ﻛﻞ ﺃﺣﺪﺍﺛﻬﺎ ،ﻭﺭﺗﺒﺖ ﺗﺮﺗﻴﺒﹰﺎ
ﺯﻣﻨﻴﹰﺎ ﺃﻭ ﻓﻨﻴﺎﹰ ،ﰒ ﺫﻛﺮﺕ ﻣﻊ ﺷﺨﺼﻴﺘﻬﺎ ﰲ ﻗﺼﺔ ﻭﺍﺣﺪﺓ ،ﻭﺇﻻ ﺃﺻﺒﺢ ﻟﻜﻞ ﻗﺼﺔ
ﻣﻌﺮﺽ ﻭﺍﺣﺪ ﺗﻘﺪﻡ ﻓﻴﻪ ﻛﺎﻣﻠﺔ ﺍﻷﺣﺪﺍﺙ ﻭﺍﳌﺸﺎﻫﺪ ﺳﻮﺍﺀ ﺗﻄﻠﺒﻬﺎ ﺍﳌﻌﺮﺽ ﻛﺎﻣﻠﺔ ﺃﻡ ﱂ
ﻳﺘﻄﻠﺒﻬﺎ  ..ﻭﱂ ﻳﺴِﺮ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﳌﺴﺎﺭ ﰲ ﻗﺼﺼﻪ ﻭﻟﻜﻨﻪ ﻳﻌﺮﺽ ﻟﻠﺸﺨﺼﻴﺔ ﻣﻊ
ﻼ ﺑﺬﻟﻚ ﺍﳊﺪﺙ ﻻ
ﺣﺪﺙ ﻣﻌﲔ ﻣﻦ ﺃﺣﺪﺍﺛﻬﺎ ﻓﻴﻤﺰﺝ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ ،ﰒ ﻳﻘﺪﻡ ﺍﻟﺸﺨﺺ ﻣﺘﻔﺎﻋ ﹰ
ﻏﲑ ،ﻟﺘﺮﻱ ﺍﻟﻌﻈﺔ ﻭﺍﻟﻌﱪﺓ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﻫﺬﺍ ﺍﻷﳕﻮﺫﺝ ﻣﻊ ﺫﻟﻚ ﺍﳊﺪﺙ ،ﰒ ﺗﻨﺘﻬﻲ
ﺍﳌﺸﺎﻫﺪ ﺍﳌﺼﻮﺭﺓ ،ﻭﺗﻄﻮﻱ ﺍﻟﻘﺼﺔ ﻧﻔﺴﻬﺎ ﻣﻊ ﺣﺪﺙ ﺁﺧﺮ ﺟﺎﺀﺗﻪ ﺣﻠﻘﺔ ﺃﺧﺮﻯ  -ﺃﻭ
ﻗﺼﺔ ﺃﺧﺮﻯ -ﺫﺍﺕ ﻣﻀﻤﻮﻥ ﺟﺪﻳﺪ ،ﻭﻥ ﺗﺮﺍﺀﺕ ﺗﻜﺮﺍﺭﹰﺍ ﳌﺎ ﺳﺒﻖ ﰲ ﺻﻮﺭﺓ ﺃﺧﺮﻱ.
ﻋﺎﺷﺮﹰﺍ :ﺇﻥ ﺍﻟﻘﺼﺺ ﺍﻟﺘﺎﺭﳜﻴﺔ ﰲ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﺍﻟﻜﺮﱘ ﻟﻴﺴﺖ ﻫﺪﻓﹰﺎ ﰲ ﺣ ﺪ ﺫﺍﺎ ،ﻭﺇﳕﺎ
ﺪﻑ ﺇﱃ ﺇﺛﺎﺭﺓ ﺍﻟﻔﻜﺮ ﺍﻟﺒﺸﺮﻱ ،ﻭﺩﻓﻌﻪ ﺇﱃ ﺍﻟﺘﺴﺎﺅﻝ ﻭﺍﻟﺒﺤﺚ ﺑﺎﺳﺘﻤﺮﺍﺭ ﻭﺍﳍﺪﻑ ﻫﻨﺎ
ﻋﻤﻠﻲ ﻋﻠﻤﻲ ﻭﺗﺮﺑﻮﻱ ﺃﻳﻀﺎﹰ ،ﻓﺎﻟﻘﺮﺁﻥ ﻳﺼﺮﺡ ﰲ ﻭﺿﻮﺡ ﺃﻥ ﲦﺔ ﻗﻮﺓ ﰲ ﺍﳊﻖ ،ﻭﺃﻥ
ﺍﻟﻔﺸﻞ ﳛﻴﻖ ﺑﺎﻟﺒﺎﻃﻞ ﰲ ﺍﻟﻨﻬﺎﻳﺔ ،ﻓﻤﺎ ﻳﻨﺎﻟﻪ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ،ﻓﺮﺩﹰﺍ ﻭﲨﺎﻋﺔ ،ﻳﻜﻮﻥ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻃﺒﻴﻌﻴﺔ
ﻟﻠﺪﻭﺭ ﺍﻟﺘﺎﺭﳜﻲ ﺍﻟﺬﻱ ﻣﺎﺭﺳﻪ ،ﻭﻣﻦ ﻧﺎﺣﻴﺔ ﺃﺧﺮﻱ ،ﻳﻮﺿﺢ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﺍﻟﻜﺮﱘ ﺃﻥ ﺍﻟﺘﻐﲑ
ﺍﻟﺘﺎﺭﳜﻲ ﻻ ﳛﺪﺙ ﻓﺠﺄﺓ ،ﺇﺫ ﳛﺪﺙ ﺗﺮﺍﻛﻢ ﺑﻄﺊ ﻋﱪ ﺍﻟﺰﻣﺎﻥ ﻟﻸﺳﺒﺎﺏ ﺍﻟﱵ ﻳﻨﺘﺞ ﻋﻨﻬﺎ
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ﺗﻐﲑ ﺗﺎﺭﳜﻲ ﻛﺒﲑ ﺑﻌﺪ ﻓﺘﺮﺓ ﺯﻣﺎﻧﻴﺔ ﻃﻮﻳﻠﺔ .ﻭﻫﺬﺍ ﻣﺎ ﱂ ﻳﺘﻮﻓﺮ ﰲ ﻗﺼﺺ ﻋﺪﻳﺪﺓ ﻭﺭﺩﺕ
ﰲ ﺍﻟﺘﻮﺭﺍﺓ .ﻭﻣﻦ ﻫﻨﺎ ﳝﻜﻦ ﺍﻟﻘﻮﻝ ﺇﻥ ﺍﻟﺘﻔﺎﺻﻴﻞ ﺍﻟﺘﺎﺭﳜﻴﺔ ﻟﻴﺴﺖ ﻣﻦ ﺍﳌﻘﺎﺻﺪ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ
ﰲ ﻗﺼﺺ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﺍﻟﻜﺮﱘ ،ﻓﺒﻌﺪ ﺍﳊﺎﺩﺛﺔ ﺃﻭ ﻗﺮﺎ ﰲ ﺍﻟﺰﻣﺎﻥ ﻭﺍﳌﻜﺎﻥ ﻻ ﻳﺆﺛﺮ ﻓﻴﻤﺎ ﲢﻤﻞ
ﻣﻦ ﻋﻈﺔ ﻭﻋﱪﺓ.
ﺍﳊﺎﺩﻱ ﻋﺸﺮ :ﻣﻊ ﺃﻥ ﺍﻟﻘﺼﺺ ﺍﻟﻘﺮﺁﱐ ﺫﺍﺕ ﻫﺪﻑ ﺩﻳﲏ ﲝﺖ ،ﺣﻴﺚ ﻳﺄﰐ
ﻟﻠﻤﻮﻋﻈﺔ ﻭﺍﻟﺘﺮﺑﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻮﺟﻴﻪ ﺇﻻ ﺃﻧﻪ ﻳﻌﲎ ﻣﻊ ﺫﻟﻚ ﺑﻜﻞ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﺍﻟﻔﻦ ﺍﻟﻘﺼﺼﻲ
ﺍﳋﺎﻟﺺ.
ﺍﳍﻮﺍﻣﺶ ﻭﺍﳌﺮﺍﺟﻊ:
) (١ﺍﻟﺴﻴﺪ ﻋﺒﺪ ﺍﳊﺎﻓﻆ ﻋﺒﺪ ﺭﺑﻪ  :ﲝﻮﺙ ﰲ ﻗﺼﺺ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ،ﺹ .١٤١
) (٢ﺍﺑﻦ ﻣﻨﻈﻮﺭ :ﻟﺴﺎﻥ ﺍﻟﻌﺮﺏ ،ﺟـ ،٤ﺹ .٢٨١٧
ﻭﰲ ﺍﻟﺘﱰﻳﻞ ﺍﻟﻌﺰﻳﺰ” ﻭﻣﺎ ﺍﻧﺘﻢ ﲟﻌﺠﺰﻳﻦ ﰲ ﺍﻷﺭﺽ ﻭﻻ ﰲ ﺍﻟﺴﻤﺎﺀ” .ﻗﺎﻝ ﺍﻟﻔﺮﺍﺀ :ﻳﻘﻮﻝ
ﺍﻟﻘﺎﺋﻞ ﻛﻴﻒ ﻭﺻﻔﻬﻢ .ﺑﺄﻢ ﻻ ﻳﻌﺠﺰﻭﻥ ﰲ ﺍﻷﺭﺽ ﻭﻻ ﰲ ﺍﻟﺴﻤﺎﺀ ،ﻭﻟﻴﺴﻮﺍ ﰲ ﺃﻫﻞ ﺍﻟﺴﻤﺎﺀ؟
ﻓﺎﳌﻌﲏ ﻣﺎ ﺃﻧﺘﻢ ﲟﻌﺠﺰﻳﻦ ﰲ ﺍﻷﺭﺽ ﻭﻻ ﰲ ﺍﻟﺴﻤﺎﺀ ﲟﻌﺠﺰ.
ﻭﻗﺎﻝ ﺃﺑﻮ ﺇﺳﺤﻖ  :ﻣﻌﻨﺎﻩ ،ﻭﺍﷲ ﺃﻋﻠﻢ ،ﻣﺎ ﺃﻧﺘﻢ ﲟﻌﺠﺰﻳﻦ ﰲ ﺍﻷﺭﺽ ﻭﻻ ﻟﻮ ﻛﻨﺘﻢ ﰲ ﺍﻟﺴﻤﺎﺀ..
ﻭﻗﺎﻝ ﺍﻷﺧﻔﺶ :ﻣﻌﻨﺎﻩ ﻣﺎ ﺃﻧﺘﻢ ﲟﻌﺠﺰﻳﻦ ﰲ ﺍﻷﺭﺽ ،ﻭﻻ ﰲ ﺍﻟﺴﻤﺎﺀ ﺃﻱ ﻻ ﺗﻌﺠﺰﻭﻧﻨﺎ ﻫﺮﺑﹰﺎ
ﰲ ﺍﻷﺭﺽ ﻭﻻ ﰲ ﺍﻟﺴﻤﺎﺀ.
ﻗﺎﻝ ﺍﻷﺯﻫﺮﻱ  :ﻭﻗﻮﻝ ﺍﻟﻔﺮﺍﺀ ﺃﺷﻬﺮ ﰲ ﺍﳌﻌﲏ ﻭﻟﻮ ﻛﺎﻥ ﻗﺎﻝ :ﻭﻻ ﺃﻧﺘﻢ ﻟﻮ ﻛﻨﺘﻢ ﰲ ﺍﻟﺴﻤﺎﺀ
ﲟﻌﺠﺰﻳﻦ ﻟﻜﺎﻥ ﺟﺎﺋﺰﹰﺍ ؛ ﻭﻣﻌﲏ ﺍﻹﻋﺠﺎﺯ ﺍﻟ ﹶﻔﻮﺕ ﻭﺍﻟﺴﺒ ﻖ.
ﻭﻳﻘﺎﻝ ﺃﻋﺠﺰﱐ ﻓﻼﻥ ﺃﻱ ﻓﺎﺗﲏ ،ﻭﻣﻨﻪ ﻗﻮﻝ ﺍﻷﻋﺸﻲ:
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ﻓﺬﺍﻙ ﻭﱂ ﻳﻌﺠﺰ ﻣﻦ ﺍﳌﻮﺕ ﺭﺑﻪ… ﻭﻟﻜﻦ ﺃﺗﺎﻩ ﺍﳌﻮﺕ ﻻ ﻳﺘﺄﺑﻖ
ﺍﻧﻈﺮ  :ﺍﺑﻦ ﻣﻨﻈﻮﺭ  :ﻟﺴﺎﻥ ﺍﻟﻌﺮﺏ ،ﺟـ ،٤ﺹ .٢٨١٧
) (٣ﻣﺎﻟﻚ ﺑﻦ ﻧﱯ  :ﺍﻟﻈﺎﻫﺮﺓ ﺍﻟﻘﺮﺁﻧﻴﺔ ،ﺹ .٦٠
)(٤

ﺳﻮﺭﺓ ﺍﻟﺒﻘﺮﺓ ٢٣ :ﻭ . ٢٤ﻭﻳﺸﲑ ﺻﺎﺣﺐ ﺇﻋﺠﺎﺯ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﺇﱄ ﻣﺎ ﰲ ﻫﺎﺗﲔ ﺍﻵﻳﺘﲔ ﻣﻦ

ﻣﻌﺎﱐ ﺧﻔﻴﺔ ﺑﻘﻮﻟﻪ ”:ﻭﻋﻨﺪﻣﺎ ﻧﺘﺄﻣﻞ ﻧﻈﻢ ﻫﺎﺗﲔ ﺍﻵﻳﺘﲔ ﳒﺪ ﻋﺠﺒﺎ ،ﻓﻘﺪ ﺑﺎﻟﻎ ﰲ ﺍﻫﺘﻴﺎﺟﻬﻢ
ﻭﺍﺳﺘﻔﺰﺍﺯﻫﻢ ﻟﻴﺜﺒﺖ ﺃﻥ ﺍﻟﻘﺪﺭﺓ ﻓﻴﻬﻢ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﻌﺎﺭﺿﺔ ﻛﻘﺪﺭﺓ ﺍﳌﻴﺖ ﻋﻠﻰ ﺃﻋﻤﺎﻝ ﺍﳊﻴﺎﺓ  :ﻟﻦ ﺗﻜﻮﻥ
ﻭﻟﻦ ﺗﻘﻊ ،ﻓﻘﺎﻝ ﳍﻢ  :ﻟﻦ ﺗﻔﻌﻠﻮﺍ ،ﺃﻱ ﻫﺬﺍ ﻣﻨﻜﻢ ﻓﻮﻕ ﺍﻟﻘﻮﺓ ﻭﻓﻮﻕ ﺍﳊﻴﻠﺔ  .ﻭﻓﻮﻕ ﺍﻻﺳﺘﻌﺎﻧﺔ ﻭﻓﻮﻕ
ﺍﻟﺰﻣﻦ ،ﰒ ﺟﻌﻠﻬﻢ ﻭﻗﻮﺩﺍ ،ﰒ ﻗﺮﻢ ﺍﱃ ﺍﳊﺠﺎﺭﺓ ،ﰒ ﲰﺎﻫﻢ ﻛﺎﻓﺮﻳﻦ ،ﻓﻠﻮ ﺃﻥ ﻓﻴﻬﻢ ﻗﻮﺓ ﺑﻌﺪ ﺫﻟﻚ
ﻻﻧﻔﺠﺮﺕ  .ﻭﻟﻜﻦ ﺍﻟﺮﻣﺎﺩ ﻏﲑ ﺍﻟﻨﺎﺭ.
ﺍﻧﻈﺮ  :ﻣﺼﻄﻔﻲ ﺻﺎﺩﻕ ﺍﻟﺮﺍﻓﻌﻲ  :ﺇﻋﺠﺎﺯ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﻭﺍﻟﺒﻼﻏﺔ ﺍﻟﻨﺒﻮﻳﺔ ،ﺹ .١٧٠
) (٥ﺳﻴﺪ ﻗﻄﺐ  :ﰲ ﻇﻼﻝ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ،ﺟـ  ،٤ﺹ .١٨٦١
)(٦

ﺍﻻﺳﺘﺎﺫ ﺍﻹﻣﺎﻡ ﺍﻟﺸﻴﺦ ﳏﻤﺪ ﻋﺒﺪﻩ ﻭﺍﻟﺴﻴﺪ ﳏﻤﺪ ﺭﺷﻴﺪ ﺭﺿﺎ  :ﺗﻔﺴﲑ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﺍﳊﻜﻴﻢ

ﺍﳌﺸﺘﻬﺮ ﺑﺎﺳﻢ ﺗﻔﺴﲑ ﺍﳌﻨﺎﺭ  .ﺟـ  ،١ﺹ  .١٩٣ﺍﻟﻄﺒﻌﺔ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ،ﺩﺍﺭ ﺍﳌﻨﺎﺭ ،ﺍﻟﻘﺎﻫﺮﺓ١٣٦٧ ،ﻫـ.
) (٧ﺃﺑﻮ ﺑﻜﺮ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﺍﻟﻄﻴﺐ ﺍﻟﺒﺎﻗﻼﱐ :ﺇﻋﺠﺎﺯ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ  .ﺹ  ،١٩٥ﲢﻘﻴﻖ ﺍﻟﺴﻴﺪ ﺃﲪﺪ ﺻﻘﺮ
 .ﺩﺍﺭ ﺍﳌﻌﺎﺭﻑ ،ﺍﻟﻘﺎﻫﺮﺓ ،ﺳﻨﺔ .١٩٦٣
ﻭﻗﺪ ﺃﺷﺎﺭ ﺍﻟﺒﺎﻗﻼﱐ ﺇﱄ ﺍﻟﻮﺟﻮﻩ ﻭﺍﳌﻌﺎﱐ ﺍﻟﱵ ﻳﺸﺘﻤﻞ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻧﻈﻢ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﻭﺗﺄﻟﻴﻔﻪ ﻭﺑﻼﻏﺘﻪ
ﻓﺬﻛﺮﻫﺎ ﰲ ﻋﺸﺮﺓ ﻭﺟﻮﻩ:
ﺍﳌﻌﲏ ﺍﻷﻭﻝ :ﻣﺎ ﻳﺮﺟﻊ ﺇﱄ ﲨﻠﺘﻪ.
ﺍﳌﻌﲏ ﺍﻟﺜﺎﱐ :ﻛﻮﻥ ﻛﻼﻡ ﺍﻟﻌﺮﺏ ﻏﲑ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﻋﻠﻲ ﻓﺼﺎﺣﺔ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﻭﻏﺮﺍﺑﺘﻪ ﻭﻟﻄﻴﻒ ﻣﻌﺎﻧﻴﻪ،
ﻭﻏﺰﻳﺮ ﻓﻮﺍﺋﺪﻩ ،ﻭﻣﺎ ﺇﱄ ﺫﻟﻚ.
ﺍﳌﻌﲏ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ :ﻋﺪﻡ ﺍﻟﺘﻔﺎﻭﺕ ﻭﺍﻟﺘﺒﺎﻳﻦ ﰲ ﻋﺠﻴﺐ ﻧﻈﻢ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ،ﻭﺑﺪﻳﻊ ﺗﺄﻟﻴﻔﻪ
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ﺍﳌﻌﲏ ﺍﻟﺮﺍﺑﻊ  :ﻛﻮﻥ ﻛﻼﻡ ﺍﻟﻔﺼﺤﺎﺀ ﻳﺘﻔﺎﻭﺕ ﺗﻔﺎﻭﺗﹰﺎ ﻇﺎﻫﺮﹰﺍ ﰲ ﺍﻟﻔﺼﻞ ﻭﺍﻟﻮﺻﻞ ﻭﺍﻟﻌﻠﻮ
ﻭﺍﻟﱰﻭﻝ ﻭﻏﲑ ﺫﻟﻚ.
ﺍﳌﻌﲏ ﺍﳋﺎﻣﺲ  :ﻛﻮﻥ ﻧﻈﻢ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ  -ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﺍﻟﺒﻼﻏﺔ ﺧﺎﺭﺟﹰﺎ ﻋﻦ ﻋﺎﺩﺓ ﻛﻼﻡ ﺍﻟﺜﻘﻠﲔ .
ﻭﺩﻓﻊ ﻣﺎ ﻗﺪ ﻳﺮﺩ ﻋﻠﻲ ﺫﻟﻚ
ﺍﳌﻌﲏ ﺍﻟﺴﺎﺩﺱ  :ﺍﺷﺘﻤﺎﻝ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﻋﻠﻲ ﲨﻴﻊ ﺃﻧﻮﺍﻉ ﺍﳋﻄﺎﺏ ﻋﻨﺪ ﺍﻟﻌﺮﺏ ،ﻣﻊ ﲡﺎﻭﺯﻩ ﺣﺪﻭﺩ
ﺍﳌﻌﺘﺎﺩ ﺑﻴﻨﻬﻢ.
ﺍﳌﻌﲏ ﺍﻟﺴﺎﺑﻊ :ﺗﻀﻤﻦ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﻣﺎ ﳝﺘﻨﻊ ﻋﻦ ﺍﻟﺒﺸﺮ ﻣﻦ ﺍﳌﻌﺎﱐ ﰲ ﺃﺻﻞ ﻭﺿﻊ ﺍﻷﺣﻜﺎﻡ
ﻭﺍﻟﻘﻮﺍﻋﺪ ﻭﺍﻻﺣﺘﺠﺎﺝ ﰲ ﺍﻟﻌﻘﺎﺋﺪ ﻭﺍﻟﺮ ﺩ ﻋﻠﻲ ﺍﳌﻌﺎﱐ.
ﺍﳌﻌﲏ ﺍﻟﺜﺎﻣﻦ  :ﻛﻮﻥ ﺍﻟﻜﻠﻤﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﻳﺘﻤﺜﻞ ﺎ ﺧﺎﺻﺔ ﰲ ﺗﻀﺎﻋﻴﻒ ﻛﻼﻡ ﻛﺜﲑ.
ﺍﳌﻌﲏ ﺍﻟﺘﺎﺳﻊ :ﻛﻮﻥ ﺍﳊﺮﻭﻑ ﺍﻟﱵ ﺑﲏ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻛﻼﻡ ﺍﻟﻌﺮﺏ :ﺗﺴﻌﺔ ﻭﻋﺸﺮﻳﻦ ﺣﺮﻓﹰﺎ  .ﻣﻊ ﺃﻥ
ﻋﺪﺩ ﺳﻮﺭ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ  -ﺍﳌﻔﺘﺘﺤﺔ ﺑﺬﻛﺮ ﺍﳊﺮﻭﻑ :ﲦﺎﻥ ﻭﻋﺸﺮﻭﻥ ﺳﻮﺭﺓ ،ﻭﲨﻠﺔ ﺍﳊﺮﻭﻑ ﺍﳌﺬﻛﻮﺭﺓ
ﰲ ﺃﻭﺍﺋﻞ ﺍﻟﺴﻮﺭ ﺃﺭﺑﻌﺔ ﻋﺸﺮ ﺣﺮﻓﹰﺎ.
ﺍﳌﻌﲏ ﺍﻟﻌﺎﺷﺮ :ﺳﻬﻮﻟﺔ ﺳﺒﻞ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ،ﻭﺧﺮﻭﺟﻪ ﻋﻦ ﺍﻟﻮﺣﺸﻲ ﺍﳌﺴﺘﻜﺮﻩ ،ﻭﺍﻟﻐﺮﻳﺐ ﺍﳌﺴﺘﻨﻜﺮ،
ﻭﺑﻌﺪﻩ ﻋﻦ ﺍﻟﺘﺼﻨﻊ ﻭﺍﻟﺘﻜﻠﹼﻒ ،ﻭﻗﺮﺑﻪ ﺇﱄ ﺍﻟﻔﻬﻢ.
ﺍﻧﻈﺮ  :ﺍﳌﺮﺟﻊ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ ،ﺹ .٤٧ - ٣٥
) (٨ﺃﺑﻮ ﻳﻌﻘﻮﺏ ﻳﻮﺳﻒ ﺑﻦ ﺃﰊ ﺑﻜﺮ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﻠﻲ ﺍﻟﺴﻜﺎﻛﻲ :ﻣﻔﺘﺎﺡ ﺍﻟﻌﻠﻮﻡ ،ﺹ - ٢٤٢
 ،٢٤٣ﺍﻟﻄﺒﻌﺔ ﺍﻷﻭﱄ  .ﻣﻄﺒﻌﺔ ﻣﺼﻄﻔﻲ ﺍﻟﺒﺎﰊ ﺍﳊﻠﱯ ،ﻭﺃﻭﻻﺩﻩ ﲟﺼﺮ ،ﺳﻨﺔ ١٣٥٦ﻫـ/
١٩٣٧ﻡ.
)(٩

ﺍﻹﻣﺎﻡ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻘﺎﻫﺮ ﺍﳉﺮﺟﺎﱐ  :ﺩﻻﺋﻞ ﺍﻹﻋﺠﺎﺯ ﰲ ﻋﻠﻢ ﺍﳌﻌﺎﱐ ،ﺹ  ،٤٢ﺻﺤﺢ ﺃﺻﻠﻪ

ﺍﻻﺳﺘﺎﺫ ﳏﻤﺪ ﻋﺒﺪﻩ .ﺗﺼﺤﻴﺢ ﻭﺗﻌﻠﻴﻖ ﻭﻃﺒﻊ ﺍﻟﺴﻴﺪ ﳏﻤﺪ ﺭﺷﻴﺪ ﺭﺿﺎ  .ﻁ ،٦ﻣﻜﺘﺒﺔ ﻭﻣﻄﺒﻌﺔ ﳏﻤﺪ
ﺻﺒﻴﺢ ﻭﺃﻭﻻﺩﻩ .ﺍﻟﻘﺎﻫﺮﺓ ،ﺳﻨﺔ ١٩٦٠ﻡ.
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) (١٠ﻣﺎﻟﻚ ﺑﻦ ﻧﱯ  :ﺍﻟﻈﺎﻫﺮﺓ ﺍﻟﻘﺮﺁﻧﻴﺔ ،ﺹ .٦٥
) (١١ﻣﺎﻟﻚ ﺑﻦ ﻧﱯ :ﺍﻟﻈﺎﻫﺮﺓ ﺍﻟﻘﺮﺁﻧﻴﺔ ،ﺹ .٦٦ -٦٥
)(١٢

ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻜﺮﱘ ﺍﳋﻄﻴﺐ :ﺍﻹﻋﺠﺎﺯ ﰲ ﺩﺭﺍﺳﺎﺕ ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﲔ  .ﺹ  ٨٨-٨٧ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻔﻜﺮ

ﺍﻟﻌﺮﰊ ﻁ ،١ﺍﻟﻘﺎﻫﺮﺓ١٩٧٤ ،
) (١٣ﺍﻟﺴﻴﻮﻃﻲ  :ﺍﻹﺗﻘﺎﻥ ﰲ ﻋﻠﻮﻡ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ،ﺟـ ،٢ﺹ .١١٦
) (١٤ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻜﺮﱘ ﺍﳋﻄﻴﺐ  :ﺍﻹﻋﺠﺎﺯ ﰲ ﺩﺭﺍﺳﺎﺕ ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﲔ ،ﺹ .٩١-٨٩
) (١٥ﻣﺎﻟﻚ ﺑﻦ ﻧﱯ :ﺍﻟﻈﺎﻫﺮﺓ ﺍﻟﻘﺮﺁﻧﻴﺔ.٦٧ ،
)(١٦

ﺩ .ﺃﲪﺪ ﺃﲪﺪ ﺑﺪﻭﻱ  :ﺃﺳﺲ ﺍﻟﻨﻘﺪ ﺍﻷﺩﰊ ﻋﻨﺪ ﺍﻟﻌﺮﺏ ،ﺹ  ،٣٩ﺩﺍﺭ ﻀﺔ ﻣﺼﺮ.

ﺍﻟﻘﺎﻫﺮﺓ ،ﺑﺪﻭﻥ ﺗﺎﺭﻳﺦ.
) (١٧ﺍﻟﺴﻜﺎﻛﻲ  :ﻣﻔﺘﺎﺡ ﺍﻟﻌﻠﻮﻡ ،ﺹ .١٩٨-١٩٧
) (١٨ﺍﻧﻈﺮ :ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻘﺎﻫﺮ ﺍﳉﺮﺟﺎﱐ  :ﺩﻻﺋﻞ ﺍﻹﻋﺠﺎﺯ ،ﺹ .٣٦
) (١٩ﺍﻟﺴﻴﺪ ﻋﺒﺪ ﺍﳊﺎﻓﻆ ﻋﺒﺪ ﺭﺑﻪ :ﲝﻮﺙ ﰲ ﻗﺼﺺ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ،ﺹ .١٦٧
) (٢٠ﻟﻘﺪ ﺟﺎﺀﺕ ﺁﻳﺎﺕ ﺍﻷﻗﺼﻮﺻﺔ ﻛﻠﻬﺎ ﻋﻠﻲ ﻭﺯﻥ ﻳﻜﺎﺩ ﻳﻜﻮﻥ ﻭﺍﺣﺪﺍﹰ ،ﺃﺷﺒﻪ ﺑﺸﻄﺮ ﺍﻟﺒﻴﺖ
ﻣﻦ ﺍﻟﺸﻌﺮ ،ﻭﺟﺎﺀﺕ ﺍﻟﻔﻮﺍﺻﻞ ﻛﻠﻬﺎ ﻋﻠﻲ ﺻﻮﺭﺓ ﻭﺍﺣﺪﺓ ،ﺃﺷﺒﻪ ﺑﺎﻟﻘﺎﻓﻴﺔ ﰲ ﺍﻟﺸﻌﺮ ،ﺣﺮﻑ ﺍﻟﺮﻭﻱ
ﻓﻴﻬﺎ ﻫﻮ ﺍﻟﺮﺍﺀ ﻣﺴﺒﻮﻗﺔ ﲝﺮﻓﲔ ﻣﺘﺤﺮﻛﲔ ﻗﺒﻠﻬﺎ.
) (٢١ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻜﺮﱘ ﺍﳋﻄﻴﺐ  :ﺍﻹﻋﺠﺎﺯ ﰲ ﺩﺭﺍﺳﺎﺕ ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﲔ ،ﺹ .٤٠٤
) (٢٢ﺍﻟﺴﻴﺪ ﻋﺒﺪ ﺍﳊﺎﻓﻆ ﻋﺒﺪ ﺭﺑﻪ  :ﲝﻮﺙ ﰲ ﻗﺼﺺ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ،ﺹ .١٦٧
) (٢٣ﺍﳌﺮﺟﻊ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ :ﺹ . ١٦٩ -١٦٨
) (٢٤ﺍﳌﺮﺟﻊ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ :ﺹ .١٨٦ -١٨٥
) (٢٥ﻣﺎﻟﻚ ﺑﻦ ﻧﱯ :ﺍﻟﻈﺎﻫﺮﺓ ﺍﻟﻘﺮﺁﻧﻴﺔ ،ﺹ .١٦٧
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) (٢٦ﺍﳌﺮﺟﻊ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ :ﺹ .١٨٦ -١٨٥
)(٢٧

ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﻗﻴﻢ ﺍﳉﻮﺯﻳﺔ  :ﺍﻟﺘﻔﺴﲑ ﺍﻟﻘﻴﻢ ،ﺹ  ،٣١٥ - ٣١٤ﻣﺼﺮ ،ﺳﻨﺔ ،١٩٤٩

ﻭﺍﻧﻈﺮ  :ﺩ .ﺍﻟﺘﻬﺎﻣﻲ ﻧﻔﺮﺓ .ﺳﻴﻜﻮﻟﻮﺟﻴﺔ ﺍﻟﻘﺼﺔ ﰲ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ،ﺹ .٤٩٨ -٤٩٦
)(٢٨

ﺩ .ﳏﻤﺪ ﺇﺑﺮﺍﻫﻴﻢ  .ﺍﻟﺒﻼﻏﺔ ﺍﻟﺼﻮﺗﻴﺔ ﰲ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﺍﻟﻜﺮﱘ  .ﻁ . ١ﺹ . ١١ﺍﻟﺮﺳﺎﻟﺔ .

ﺍﻟﻘﺎﻫﺮﺓ .١٩٨٨
) (٢٩ﺍﳌﺮﺟﻊ ﻧﻔﺴﻪ  .ﺹ .١٢-١١
) (٣٠ﻋﺒﺎﺱ ﳏﻤﻮﺩ ﺍﻟﻌﻘﺎﺩ  .ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﺸﺎﻋﺮﺓ  .ﻣﻜﺘﺒﺔ ﻏﺮﻳﺐ  .ﺹ  .٧٣ﺍﻟﻘﺎﻫﺮﺓ ﺑﺪﻭﻥ ﺗﺎﺭﻳﺦ.
) (٣١ﺩ .ﳏﻤﺪ ﺇﺑﺮﺍﻫﻴﻢ ﺷﺎﺩﻱ  .ﺍﻟﺒﻼﻏﺔ ﺍﻟﺼﻮﺗﻴﺔ ﰲ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﺍﻟﻜﺮﱘ  .ﺹ .٣٩-٣٨
) (٣٢ﺩ .ﲤﺎﻡ ﺣﺴﺎﻥ  .ﺍﻟﺒﻴﺎﻥ ﰲ ﺭﻭﺍﺋﻊ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ  .ﺍﳉﺰﺀ ﺍﻷﻭﻝ  .ﺹ  ٢٠٦ﻣﻜﺘﺒﺔ ﺍﻷﺳﺮﺓ .
ﺍﻟﻘﺎﻫﺮﺓ .٢٠٠٢
) (٣٣ﺍﺑﻦ ﻣﻨﻈﻮﺭ  :ﻟﺴﺎﻥ ﺍﻟﻌﺮﺏ  .ﺟـ .٣ﺹ  ١٧٧٤ﻣﺎﺩﺓ )ﺭﻭﺩ(.
) (٣٤ﺃﺑﻮ ﺍﻟﺴﻌﻮﺩ  :ﺇﺭﺷﺎﺩ ﺍﻟﻌﻘﻞ ﺍﻟﺴﻠﻴﻢ  .ﻁ ١ﺹ  .٦٦ﺍﳌﻄﺒﻌﺔ ﺍﳌﺼﺮﻳﺔ ١٣٤٧ -ﻫـ .
) (٣٥ﺩ .ﳏﻤﺪ ﺇﺑﺮﺍﻫﻴﻢ ﺷﺎﺩﻱ  .ﺍﻟﺒﻼﻏﺔ ﺍﻟﺼﻮﺗﻴﺔ ﰲ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﺍﻟﻜﺮﱘ  .ﺹ .٤٨-٤٤
) (٣٦ﺩ .ﲤﺎﻡ ﺣﺴﺎﻥ  :ﺍﻟﺒﻴﺎﻥ ﰲ ﺭﻭﺍﺋﻊ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ  .ﺍﳉﺰﺀ ﺍﻷﻭﻝ  .ﺹ .٢١٤ -٢١٢
) (٣٧ﺍﳉﺎﺣﻆ ) :ﺃﺑﻮ ﻋﺜﻤﺎﻥ ﻋﻤﺮﻭ ﺑﻦ ﲝﺮ ﺑﻦ ﳏﺒﻮﺏ(  :ﺍﻟﺒﻴﺎﻥ ﻭﺍﻟﺘﺒﻴﲔ ﺹ  .٥١ﲢﻘﻴﻖ ﻋﺒﺪ
ﺍﻟﺴﻼﻡ ﳏﻤﺪ ﻫﺎﺭﻭﻥ .ﻣﻜﺘﺒﺔ ﺍﳋﺎﳒﻲ ﺑﺎﻟﻘﺎﻫﺮﺓ .١٩٦٨ .
) (٣٨ﺩ .ﳏﻤﺪ ﺇﺑﺮﺍﻫﻴﻢ ﺷﺎﺩﻱ  .ﺍﻟﺒﻼﻏﺔ ﺍﻟﺼﻮﺗﻴﺔ ﰲ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﺍﻟﻜﺮﱘ  .ﺹ .٥٣ - ٥٢
) (٣٩ﺍﳌﺮﺟﻊ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ  .ﺹ .٥٩
) (٤٠ﺩ .ﲤﺎﻡ ﺣﺴﺎﻥ  :ﺍﻟﺒﻴﺎﻥ ﰲ ﺭﻭﺍﺋﻊ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ  .ﺟـ .١ﺹ .٢٠٨

12. TEBLİĞ
VAHİY ve KUR’ÂN‐I KERİM’DE
MÛCİZEVÎ KISSALAR
Saeed Atiyyah Ali MUTĀVİ♦

GİRİŞ
İslâm’ın ‐ve Müslümanların‐ övgüye layık en belirgin özelliklerinden
biri, akla özgürlüğünü vererek onu, murdarı temizden ayırmasına yardım
edecek çeşitli araçlarla donatması ve ona, kabuğunu kırıp yükselmesini sağ‐
layacak gereçleri bahşetmiş olmasıdır. Cenab‐ı Hak; “O öğretti insana, bilme‐
diklerini…” (Alâk 96/5) derken ne kadar doğru söylemektedir.
ARAŞTIRMANIN AMAÇLARI
Mazmunlarıyla, çeşitli araçlarıyla, üsluplarındaki mûcizelikle ve lafızla‐
rındaki nezahetle Kur’ân kıssaları; Kur’ân’ın, sağduyu sahiplerine sunduğu
işbu araçlardan biridir. Akıl sahipleri böylece evvelkilerin gidişatını, yani
İslâm’dan önceki dinlerin başına gelenleri görürler ve bu sayede önceki din
mensuplarının kendi kutsallarını ne kadar tahrif ettiklerini ve bunun kendi‐
lerine nasıl cazip geldiğini öğrenirler.
Kur’ân kıssaları ile Tevrat kıssaları arasındaki benzerlik, İlâhî kaynağın
birliğini gösterir; [bu iki kutsal kitap arasındaki] etkileme, etkilenme ve fark‐
lılık, kaynaklardan birinin asıl metinden uzak olduğu anlamına gelmez;
sadece birinin daha kadim/eski olduğunu gösterir. Zira daha yeni olan, dai‐
ma, daha eski olanı tashih etmek için gelir.
♦

Prof. Dr., el‐Ezher Üniversitesi [Yabancı] Diller ve Tercüme Fakültesi Dekanı Yahudi
Araştırmaları ve Karşılaştırmalı Dinler Tarihi.(Arapça’dan çeviren: Doç. Dr. Murat Sülün,
M. Ü. İlahiyat Fakültesi Tefsir Anabilim Dalı öğretim üyesi).
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Bu sebeple, elinizdeki araştırmada, Kur’ân‐ı Kerim’deki anlatım mûci‐
zesi ve bunun [Muhammedî] vahyin doğruluğuna delâleti açıklanmaya
çalışılacaktır. Arap Yarımadası’nın ve Hicaz’ın dış tesirlere kapalı olduğunu
gösteren coğrafî ve çevresel faktörlere ek olarak, şu da tarihen sabittir ki;
Hıristiyanlık Hicaz’a yerleşmediği gibi, Mekke’de de bir Yahûdî toplumu
bulunmamaktaydı. Bu realite, Hazret‐i Muhammed’in Yahûdî ya da Hıristi‐
yan kaynaklarına dayanmadığını, peygamber olarak gönderilmeden evvel
bu iki dinin sahipleri ile hiçbir bağlantısının bulunmadığını gösterir ki bu
da, Kur’ân metninin İlâhîliğini destekler.
ARAŞTIRMANIN MANTIĞI
Tevrat’taki kıssalarla Kur’ân kıssaları arasındaki benzerlik İlâhî kayna‐
ğın aynı oluşu ile ilgilidir. Ancak Tevrat kıssalarında, beşerî açıklamalarla
İlâhî metin birbirine karışmıştır. Özellikle, Mûsâ’dan Yazıcı Azra’ya (M. Ö.
VI. yüzyıl) kadarki dönemde, kıssalar şifahî olarak (ağızdan ağıza) aktarıl‐
mış; sonra, (Yazıcı Azra’dan M. S. 500’e kadar) yazıcılar tarafından yazılmış
ve metin semavî aslından uzaklaşmıştır. Kur’ân metni ise Peygamber’e
vahyen inzal edilmiş ve mutlak izzet ve celâlin sahibi olan yüce Allah bu
metnin korunacağına kefil olmuştur:
“Gerçek şu ki; bu öğüdü kesinlikle Biz indirdik; O’nun koruyucusu da
elbet Biziz.”1
Ayrıca Kur’ân, daha Peygamber’in çağında yazıya geçirilmiş ve Pey‐
gamber, Kur’ân metni dışında hiçbir şeyin yazılmamasını istemiştir. Bu se‐
beple, bizim her Kur’ân âyetinden önce “Allah şöyle buyurdu” dememiz,
Kur’ân’ın tamamının dilsel kalıbının Allah katından inzal edildiğini ve bu
kalıbın Âlemlerin Rabbi’nce döküldüğünü göstermek içindir. Böylece, mut‐
lak izzet ve celâlin sahibi olan yüce Allah’ın âyetleri asla değiştirilememekte
ve insan ondan vazgeçememektedir: “Rabbinin kitabından sana vahyedilenleri
(aynen) oku ‐O’nun sözlerini değiştirecek yoktur‐ (yoksa) O’ndan başka sığınak
bulamazsın!”2

1

Hicr 15/9.

2

Kehf 18/27.

VAHİY ve KUR’ÂN‐I KERİM’DE MÛCİZEVÎ KISSALAR

381

Şu da söylenebilir: Kıssalardaki benzerlik, insanlık tarihinin gelişmesine
paralel olarak insan bilgisinin de gelişmiş olmasıyla alakalıdır. İnsanlığın
bilgi seviyesi arttıkça, kıssa âyetleri de te’vil edilebilmiştir.
Mutlak izzet ve celâlin sahibi olan yüce Allah kıssaların [bir başka ka‐
dim kaynağa dayanmadığını] Kur’ân’dan olduğunu açıkça ifade etmiştir:
“Bu Kur’ân (sûresin)i sana vahyetmekle, kıssayı sana en güzel bir şekil‐
de anlatmış oluyoruz.
Sen daha önce elbette bundan habersizdin.”3
Kur’ân‐ı Kerim insanlık tarihinin, nebevî bilgilerin ve peygamberâne
yasamanın (teşrî’) nasıl geliştiğinin araştırılması için ‐yani bir açıdan insanın
genel varlık yasasıyla ve cüz’i yasalarla nasıl bir etkileşim içerisinde oldu‐
ğunun, bir başka açıdan ise peygamberâne mesajlarla nasıl etkileştiğinin
araştırılması için‐ mütekâmil olaylar nakletmekte ve bunu kıssalar aracılı‐
ğıyla gerçekleştirdiği için bu işi “en güzel anlatım” olarak nitelendirmekte‐
dir.
ARAŞTIRMANIN SORUNLARI
Şu gayet tabiîdir ki; Hazret‐i Muhammed, getirdiği bilgi ve haberlerin
gerçek olduğunu ve yüce Allah tarafından eğitildiğini ispat etmek duru‐
mundaydı. Nitekim, belki iman ederler ve o fasit yanlışlarından dönerler
diye kavmine kıssalar anlatıyordu. Aslında kavminin, ‐sadece gerçeği arıyor
olmaları durumunda‐ ona iman etmekten ve iddiasını onaylamaktan başka
yapabilecekleri bir şey yoktu. Muhammed okuma‐yazma bilmediği gibi,
kendisinin Yahûdî ve Hıristiyan bilginleri ile düşüp kalktığına dair bir bilgi
de bulunmamaktaydı. Bu durumda iken, eski toplumlardan ve geçmiş çağ‐
lardan haber verebildiğine göre, meselâ, Hazret‐i İbrahim, Yusuf, Mûsâ ve
İsâ (Allah’ın selâmı üzerlerine olsun!) ile ilgili olaylar anlatabildiğine göre,
bu, söylediklerinin gerçek olduğunu göstermeli değil miydi?

3

Yusuf 12/3.
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Bu yüzden, araştırmamızın bir müşkili/sorunu, Kur’ân‐ı Kerim’in “ken‐
disinin vahyedilen bir vahiy olduğu”na bu kıssaları delil getirmesinin izah
edilip açıklığa kavuşturulması olacaktır. Gerçekten de Kur’ân, bazı kıssala‐
rının başında veya sonunda bunu açık bir dille ifade etmektedir. Meselâ,
Yusuf sûresinin başında şöyle buyrulur:
“Elif, Lâm, Râ. Bunlar apaçık kitabın âyetleridir.
Biz onu Arapça bir Kur’ân olarak indirdik ki akledebilesiniz.”4
Yine, Hûd sûresinde ‐Nuh kıssasından sonra varit olan‐ şu ifadeyi o‐
kumaktayız:
“Bunlar gayb haberlerindendir; onları sana Biz vahyediyoruz. Yoksa
bunları daha evvel ne sen ne de kavmin biliyordunuz. Öyleyse sabret, çünkü
şüphesiz, müttakîlerindir âkıbet.”5
Kim ne derse desin, hicrî III. yüzyıldan günümüze kadar gerçekleştiri‐
len çok sayıda araştırmaya rağmen, Kur’ân’da bir şey anlatılırken neden o
lafzın değil de bu lafzın tercih edildiğinin altındaki sırları bütün edebî yön‐
leri ile ortaya koyan bir çalışmaya hâlâ büyük bir ihtiyaç bulunmaktadır.
Kur’ân cümlelerinin dizilişindeki ilginçlik karşısında kalakalan nicelerinin
üstesinden gelemediği pek çok incelik de cabası… Demek ki, bu çerçevedeki
araştırmalar için geniş bir alan bulunmakta olup, fikre kaynak, bilgiye de
azık sağlamaya devam eden bu ebedî kitabın ebedî sırlarından bir kısmı,
işbu araştırmalar sayesinde ortaya çıkabilecektir. Dolayısıyla, Kur’ân’daki
anlatımın içerdiği çeşitli delâlet sanatlarını keşfeden bu çalışmamız, Kur’ân
araştırmaları alanında özel bir yere sahiptir. Bu eser sayesinde kendimizi
nihaî amacımız olan dinimize hizmet emanetini bir nebze de olsa yerine
getirmiş sayıyoruz. Öncesi için de sonrası için de her tür hamdüsena Allah’a
aittir!

4

Yusuf 12/1‐2.

5

Hûd 11/49.
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ARAŞTIRMANIN VARSAYIMLARI
1. Kur’ân kıssaları da bu değerli kitabın bir parçasıdır; kıssa çerçevesin‐
deki bütün âyetler haddizatında âciz bırakıcıdır (i’câz).
2. [Önyargısız] saf akılları cezbeden envai çeşit ifade ve tasvir güzelli‐
ğiyle Kur’ân kıssaları; vicdanın dinî duygusuna hitap etmesine rağmen, çok
sayıda akide ve iman dersi de barındırmaktadır.
3. Vahiy akılla da çelişmez gerçekle de… Hazret‐i Muhammed’e vahye‐
dilen kıssalar gerçek âlemindendir; akılla kavranabilir şeyler (ma’kūlât) â‐
lemindendir; maddî varlık alanında, akılla kavranamayacak hiçbir şey yok‐
tur. Demek ki her kıssa sahnesi, sunduğu olaylarla ve resmettiği şahsiyetler‐
le haddizatında insanlara ve cinlere bir meydan okumadır. Yani, âlimiyle
edibiyle bütün insan ve cinler Kur’ân’ın meydan okuyuşuna cevap vermeye
çalışsalar bunu gerçekleştiremezler. Bu meydan okuyuş sadece Arapları
ilgilendiriyor da değildir; bütün insanları kendi dilleri itibariyle ilgilendir‐
mektedir. Çünkü i’câzdan maksat, salt edebî kalıp değildir; içerik de buna
dahildir, gaybî konular da…6
ARAŞTIRMANIN METODU
Bu araştırmada izlediğim metod, dil ve üslup analizi metodudur. Zira
Kur’ân’ın anlatım mûcizesini algılayabilmek için, dil ve üslup kaidelerinin
uygulanması ve ‐Abdülkāhir Cürcânî ve benzeri kadim Beyan âlimlerinin
ustalıkla kalem oynattıkları dil melekesi ve üslup araştırması alanlarına
yabancı olan‐ normal okuyucuya bunların genişçe sunulması gerekir. Kur’ân
kıssalarındaki sanatkârane tasvir ve ifade güzelliğinin belirgin yönlerine
vâkıf olabilmek için ayrıca, sentez metodu, tarihsel metod gibi edebî analiz
metotlarından da yardım alınmalıdır.
Bu metodun doğası gereği, araştırma; bir giriş, iki bölüm, dipnotlar,
kaynaklar ve sonuçtan oluşacaktır. Birinci bölüm “Kur’ân‐ı Kerim’de i’câz
kavramı”; ikinci bölüm ise “Kur’ân kıssalarındaki Belâğat ve Beyan

6

İnsanların tamamından Kur’ân’ın sadece lafzî ahengine değil, muhtevasına da kendi
dillerinde bir nazire getirmeleri istenmektedir; sözgelimi Kur’ân’ınkine benzer ‐ahlâkla
hukuku birbirine mezcetmiş Allah korkusuna dayalı insancıl‐ bir hukuk sistemi… (ms)
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i’câzı”dır. Yüce Allah’tan isteğim; niyetimin ardında O’nun olması [yani bu
araştırmayı O’nun rızası için yapmış olmak]; bilmediklerimizi bize öğretme‐
si; bildiklerimizden yararlanmamızı sağlamasıdır. Hâsılı; başlangıçta da
sonuçta da hamd ü sena sadece O’na aittir!
BİRİNCİ BÖLÜM
KUR’ÂN‐I KERİM’DE İ’CÂZ KAVRAMI
İ’câz kelimesi ﺰ ﺠ
 ﻋ  ﺃfiilinin masdarı olup, ﺰﻩ ﺠ
 ﻋ “ ﺃO’nu acze düşürdü; âciz
bıraktı” demektir. İ’câz fâiline izafe edilmiş bir masdardır; mef’ûlü hazfe‐
dilmiş olup, insanlık ya da bütün insanlar ve cinlerdir. Buradaki nispet me‐
cazîdir; [önemli olan şudur ki] insanlar ve cinler bu Kur’ân’ın benzerini ge‐
tirmekten âciz kalmışlardır7.
İbn Manzur, mu’cizenin anlamını şöyle açıklamaktadır:
“Cim’in fethası ile de kesresi ile de okunabilen

ﻣﻌﺠﺰﺓkelimesi, güçsüz‐

lük anlamındaki ‘acz kökünden muf’ale/muf’ile veznindedir. Hadiste şöyle
geçer: “Her şey bir kadere bağlıdır, acziyet ve zeka bile…”.
Hazret‐i Peygamber’in, acziyet derken “yapılması gerekeni sürekli erte‐
leme”yi kasdettiği; bunun ise, dinî‐dünyevî her tür işi kapsadığı söylenmiş‐
tir.
Mu’cize,

ﻣﻌﺠﺰﺍﺕ ﺍﻷﻧﺒﻴﺎﺀ

[peygamber mûcizeleri] terkibindeki mu’cizatın

tekilidir.”8

7

Abdülhafız Abdurabbih, Buhus fi Kısası’l‐Kur’ân, s.141.

8

İbn Manzur, Lisanu’l‐’Arab, IV, 2817. Kur’ân‐ı Kerim’deki

ﻭﻣﺎ ﺍﻧﺘﻢ ﲟﻌﺠﺰﻳﻦ ﰲ ﺍﻷﺭﺽ ﻭﻻ ﰲ

[ ﺍﻟﺴﻤﺎﺀSiz Bizi ne yeryüzünde ne de gökyüzünde aciz bırakabilirsiniz] ayetiyle ilgili ola‐
rak Ferra şöyle demiştir: Biri; “Söz konusu kâfirler göklerde yaşamadıkları halde, Allah
bunlar hakkında nasıl ‘gökte ve yerde Bizi aciz bırakamazsınız’ diyebiliyor?!” diyebilir. Bu
ayetin anlamı şudur: “Siz, Bizi yeryüzünde aciz bırakamazsınız; Bizi göklerde aciz bıraka‐
bilecek kimse de yoktur.” Ebû İshak [Zeccac] ise şöyle demektedir: Ayetin mânası ‐Allah
daha iyi bilir‐ “Siz Bizi ne yeryüzünde aciz bırakabilirsiniz ne de ‐şayet bulunabilirseniz‐
ne de gökyüzünde…” şeklindedir. Ahfeş de demiştir ki: “Siz Bizi ne yeryüzünde ne de
gökyüzünde aciz bırakabilirsiniz” yani, ne yerde ne de gökte elimizden kaçmak sûretiyle
Bizi aciz bırakabilirsiniz.
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[Tefsir ve Belâgat âlimlerinin kullandığı] terminolojide de i’câz; Kur’ân‐ı
Kerim’in müşrik hasımlarını âciz bırakmak için kendilerine sunduğu delil‐
dir9.
Biz bu terimi tarih sınırları içinde değerlendirmek, yani insanoğlunun
din ‘delil’ine; Müslümanın da ‐özel olarak‐ İslâm ‘delil’ine yönelik idrakinin
gelişme seyri ile sınırlamak istiyoruz. Dolayısıyla, meseleyi İslâmiyet ve
Yahûdîlik tarihi ışığında ele almamız gerekiyor.
İmdi; Kur’ân‐ı Kerim’deki mûcizeliği gösteren, dikkatleri i’câza çeken
âyetleri incelediğimizde, “Kur’ân’ın tamamına nazire getirme” talebi şeklin‐
deki özet bir meydan okuyuş (tahaddî) yeterli olmasına rağmen, daha fazla
sayıda tahaddî âyeti görüyoruz:
“De ki: İnsanlar ve cinler bu Kur’ân’ın benzerini ortaya koymak üzere bir ara‐
ya gelseler, birbirlerine yardımcı da olsalar, onun benzerini ortaya koyamazlar.”
(İsra 17/88)
Daha sonra, Kur’ân’dakilere benzer on adet uyduruk sûre getirmelerini
istemiş ve bunların hikmetli ve gerçekçi olmasını da şart koşmamıştır; tek
istediği, nazım ve üsluptur; çünkü bunlar dil üstadlarıdır:
“Yoksa ‘Onu kendisi uydurmakta!’ mı diyorlar? De ki: Doğru söylüyorsanız,
haydi Allah’tan başka yalvaracaklarınıza da yalvarın ve onun benzeri on tane uydu‐
ruk sûre getirin. Size cevap veremezlerse, bilin ki; tamamen Allah’ın ilmiyle indi‐
rilmiştir o… Ve O’ndan başka tanrı yoktur. Artık (hakkı) teslim edersiniz herhal‐
de?!” (Hûd 11/13‐14)
Daha sonra, meydan okuyuşla yetinmeyip, azarlayıp, başlarına vurma‐
ya başlamış ve en sonunda, onları tek bir cümle ile yerin dibine batırmıştır:
Ezheri der ki: Ferra’nın söylediği, anlamca en meşhur olandır. Şayet “[sadece göktekiler
değil] sizler de ‐gökte olsaydınız‐ Bizi gökte aciz bırakamazdınız” demiş olsaydı, bu da

ﺃﻋﺠﺰﱐ
ﻓﺬﺍﻙ ﻭﱂ ﻳﻌﺠﺰ

caiz olurdu; çünkü i’cazın anlamı, kaçıp kurtulmak ve [yarışta] ileride gitmektir;

“ﻓﻼﻥfalanca elimden kaçtı” demektir. A’şa’nın şu sözleri de buna delildir:
[ﻣﻦ ﺍﳌﻮﺕ ﺭﺑﻪ… ﻭﻟﻜﻦ ﺃﺗﺎﻩ ﺍﳌﻮﺕ ﻻ ﻳﺘﺄﺑﻖİşte bu da ölmekten Rabbini aciz bırakamadı / Ak‐
sine, ölüm ona öyle bir geldi ki kaçamadı]. Bkz. İbn Manzur, Lisanu’l‐’Arab, IV, 2817.
9

Malik b. Nebi, ez‐Zāhiratu’l‐Kur’âniyye, s. 60.
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“Kulumuza indirdiğimizden yana şüpheniz varsa, haydi, siz de Allah dışındaki
şahitlerinizi10 çağırıp ona benzer bir sûre getirin; doğru söylüyorsanız… Fakat ya‐
pamazsanız ki yapamayacaksınız, o halde, yakıtı insanlarla taşlar olan öyle bir A‐
teş’ten sakının ki, inkârcı nankörler için hazırlanmıştır.”11 (Bakara 2/23‐24)
Böylece bunu asla başaramayacaklarını kesin bir dille ifade etmiş oldu.
Böylesine kesin bir iddia ancak mutlak izzet ve celâlin sahibi yüce Allah’tan
sâdır olabilir; O Allah ki, bütün kuvve ve potansiyellerin sahibidir; emrini
reddedebilecek de yoktur…
Tahaddînin sırasıyla; “önce Kur’ân’ın tamamına, sonra on sûresine, son‐
ra da tek bir sûresine yönelik olduğu”na dair kadim müfessirlere ait görüş‐
lerle ilgili olarak, bu sıralamaya dair delil olmadığını söyleyen [Seyyid
Kutub gibi] modern müfessirler vardır. Bunlara göre,
“Aksine, Yûnus sûresi daha önce olup, burada tek sûre ile tahaddî e‐
dilmektedir; Hûd sûresi ondan sonra gelmektedir; burada ise on sûre ile
tahaddî edilmektedir. Gerçi Mushaftaki sıralama nüzûl sıralamasına göre
değildir; [Peygamber devrinde] âyet‐i kerime inzal edilmekte; sonra nüzûl

10

İ’câzı konu alan diğer ayetler “Allah’ın karşısında yardıma çağırabileceğiniz bütün
varlıkları da çağırın!” ifadesi ile birlikte düşünülürse, Kur’ân’ın sadece Araplara değil,
akıl taşıyan bütün varlıklara; Arapça konuşsun konuşmasın bütün insanlara ve ‐Arapça
konuştuğu iddia edilemeyecek‐ cinlere meydan okumakta olduğu görülecektir. Bundan da,
Kur’ân’ın lâfzından ziyâde, bu lâfza esas teşkîl eden içeriğin önemli olduğu sonucu çıkar.
Kur’ân; evet yüksek bir âhenk ve müzikaliteye sahip edebî bir metindir; ancak o, daha ziyade,
bir ahlâkî değer ve hükümler yumağıdır. Kur’ân’ın insanlardan istediği, ilahî mâna ve
muhtevayı Arapça veya Arapça dışı bir dille getirmeleridir. Yoksa en fasih Arapların bile
benzerini getiremeyeceği bir şeyin Arap olmayan diğer insanlardan istenmesi yersiz
olacaktır. (ms)

11

İ’cazu’l‐Kur’ân müellifi, bu ayetteki gizli mânalara şu sözleriyle işaret ediyor: “Bu iki ayet‐i
kerimenin nazmı (cümle dizilişi) üzerinde düşündüğümüzde, ilginç bir olguyla karşılaşı‐
yoruz: Kâfirlerin elindeki ‘Kur’ân’a nazire getirme gücü’nün, bir ölünün yaşayanların ya‐
pabildiği şeyleri yapma gücü kadar olduğunu ortaya koymak için kâfirler iyice galeyana
getiriliyor, yerin dibine batırılıyor ve bu işin olmayacağı, gerçekleşmeyeceği “Asla yapa‐
mayacaksınız!” denilerek gösteriliyor. Yani, her tür tedbire başvursanız da, istediğiniz
herkesten yardım alsanız da, çağlar geçse de böyle bir şeyin üstesinden gelebilmenizin
imkanı yok… Daha sonra, onları ‘yakıt’ olarak nitelendirip, taşlarla aynı kefeye koyuyor;
sonra da kâfir diye nitelendiriyor. Buna rağmen hala güçleri kaldıysa aradan fışkırırdı;
ama kül ateş değildir.” (Bkz. Mustafa sadık er‐Rafi’i, İ’cazu’l‐Kur’ân ve’l‐Belağatu’n‐
Nebeviyye, s. 170)
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bakımından kendisinden evvel ya da sonra olan bir sûreye eklenmekteydi.
Ancak nüzûl sebepleri arasında, Yûnus sûresindeki tahaddî âyetinin Hûd
sûresindekinden sonra inzal edildiğini ispatlayan bir rivâyet yoktur. Bu gibi
konularda tahakküm kabilinden [“Ben söyledim oldu!” şeklinde] bir sırala‐
ma caiz değildir.”12
Muhammed Reşid Rızâ [v.1935] da el‐Menar tefsirinde şöyle diyor:
“Bazı Kelâm âlimleri demişlerdir ki: ‘Allah Teâlâ insanlara önce İsra sû‐
resindeki âyette [88] Kur’ân’ın tamamına nazire getirmeleri yönünde mey‐
dan okudu; sonra Hûd sûresindeki âyette [13] on sûre getirmelerini isteye‐
rek meydan okudu; daha sonra, Yûnus sûresindeki âyetle [38] bu sûre gibi
bir sûre getirmelerini isteyerek meydan okudu. ‐Bu âyetlerin tamamı Mekkî
idi.‐ Daha sonra Medine’de nâzil olan Bakara sûresindeki âyette,13 “o”nun14
gibisinden bir sûre getirmelerini istedi.’ Nüzûl tarihi buna elveriyorsa şayet,
bu makul bir sıralamadır. Görünen odur ki, Yûnus ve Hûd sûrelerindeki
meydan okuma, i’câz türlerinden bir kısmına özgü olup, peygamberlerin
toplumlarıyla ilişkilerinin konu alındığı kıssalar vb. haberlerle ilgilidir. Bun‐
lar gayb haberlerindendir ve ne Kur’ân’ın inzal edildiği kişinin ne de kav‐
minin bunlara dair bir bilgisi vardır. Nitekim yüce Allah Hûd sûresindeki
Nûh kıssasının akabinde:
‘(Rasûlüm!) Bunlar gayb haberlerindendir; onları sana Biz vahyediyo‐
ruz. Yoksa bunları daha evvel ne sen ne de kavmin biliyordunuz. Öyleyse
sabret, çünkü şüphesiz, müttakîlerindir âkıbet.’15 demekte; Kasas sûresinde,
Mûsâ kıssasının akabinde:
‘Biz, o buyruğumuzu Mûsâ’ya bildirirken, sen (Tûr‐i Sina’nın) batı yö‐
nünde bulunmuyordun; olayın tanıklarından da değildin. Aksine Biz (bu
12

Seyyid Kutub, fi Zılali’l‐Kur’ân, IV, 1861.

13

Bakara 2/23‐24.

14

“Onun gibisinden” ifadesi, Hazret‐i Muhammed gibi bir beşerden demek de olabilir;
Kur’ân sûreleri gibi bir sûre demek de olabilir. Ancak Yunus: 38’deki

[ﻣﺜﻠﻪonun benzeri]

ifadesi ikinci görüşü desteklemekteyse de ilk görüşün, ekstra/farklı bir açılım getirdiği a‐
çıktır. (ms)
15

Hûd 11/49.
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arada) nice nesiller meydana getirdik ve ömürleri uzadıkça uzadı… Med‐
yenlilerin arasında kalıp da âyetlerimizi onlardan okumuş da değildin…
Aksine, (bu bilgileri sana vahyedip seni insanlara) gönderen Biziz. Evet, Biz
seslendiğimizde Tûr’un yanında değildin; fakat Rabbinin bir rahmeti ola‐
rak… Ta ki, senden önce kendilerine hiçbir uyarıcı gelmemiş bir kavmi uya‐
rasın da onlar da düşünüp ders çıkarsınlar.’16 buyurmakta; Âl‐i İmrân sûre‐
sinde, Meryem kıssasının akabinde de:
‘Bunlar sana Bizim vahyettiğimiz gayb haberlerindendir. Meryem’e
hangisi kefil olacak diye (kur’a çekmek için) kalemlerini atarlarken sen onla‐
rın yanında değildin; çekişirlerken de orada bulunmuyordun.’17 demektedir.
Tek bir sûre değil de on uyduruk sûre getirmeleri yönündeki meydan
okuyuş, muhtemelen, i’câz çeşitlerinden özel bir türün kastedilmesi ile ilgi‐
lidir ki o da aynı haberi/kıssayı belâğat değeri aynı olan farklı üsluplarda
getirebilmektir.”18
Demek istiyor ki; ‘meydan okumak’tan maksat, Kur’ânî anlatımdır. Tek
tek araştırıldığında (istikra) şu ortaya çıkmaktadır ki, Hûd sûresi inzal edi‐
lene kadar içerisinde uzun bir kıssanın geçtiği sûreler on taneydi; bu yüzden
on sûre getirmeleri istendi… Ancak bu, ‘kıssaların farklılığı’, ‘kıssalardaki
üslup çeşitliliği’ ve ‘meydan okunan kişinin, ‐öykünecekse şayet‐ öykünmek
için söz konusu kıssaların geçtiği sûrelere benzer on sûreye muhtaç olduğu’
nazar‐ı itibara alındığında, kâfirlere tek bir sûreyle meydan okumanın, onla‐
rı, on sûreyle meydan okumaktan daha fazla âciz bırakacağı anlamına gelir.
O halde en iyisi; bu üç durumun [Kur’ân’ın tamamına, on sûresine ve tek
sûresine yönelik meydan okuyuşun] Kur’ân tarafından delil oluşturmak için
sevk edilmediğini, sadece Kur’ân’ın diğer bölümlerinde de i’câz bulundu‐
ğunu belirtmek ve bildirmek için getirildiğini ve bu yolla akıllarda ve gönül‐
lerde tesir meydana getirildiğini söylemektir.

16

Kasas 28/44‐46.

17

Âl‐i İmrân 3/44.

18

Muhammed Abduh ‐ Muhammed Reşid Rıza, Tefsiru’l‐Menar adıyla ünlenen Tefsiru’l‐
Kur’âni’l‐Hakim, Kahire: Daru’l‐menar, 1367, I, 193.
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Kadı Ebû Bekr el‐Bâkıllânî [v. 403/1013] Kur’ân’daki i’câz hakkında şun‐
ları söylemektedir:
“Şayet elimizde tek bir sûre olsaydı, bu dahî i’câzı sağlardı; varın siz
Kur’ân’ın tamamını düşünün… Hatta, bir sûrede [belli konu etrafındaki] bir
sözden başka bir şey olmasaydı, o kadarı dahî kafi gelirdi; ikna eder, sadra
şifa verirdi. [Sözgelimi] Şuara sûresinden sadece Mûsâ kıssasını bilsen, on‐
dan başka kanıt aramazdın.”19
Görüldüğü gibi, Bâkıllânî, Kur’ân’ın sûre sayılarındaki i’câzına bakma‐
makta; mânâya ağırlık vermektedir. İsterse tek bir âyette olsun… Çünkü ona
göre, tek bir âyet dahî i’câzı sağlamaktadır. Sekkâkî’nin i’câzu’l‐Kur’ân hak‐
kındaki görüşü ise şu sözlerinde ortaya çıkmaktadır:
“Mutlak izzetin sahibi olan Allah’ın kelâmı hakkında Arap’tan nakledi‐
len şudur: ‘Bu kelâmda bir tad var; bir cazibe var; bunun altı verimli, üstü
meyveli; o üstün gelir, ona üstün gelinmez; insan sözü değil bu.’ [

19

،ﺇﻥ ﻟﻪ ﳊﻼﻭﺓ

Ebû Bekr Muhammed b. et‐Tayyib el‐Bakıllani, İ’cazu’l‐Kur’ân, Kahire: Daru’l‐Ma’arif,
1963, nşr. Ahmed Sakr, s. 195.
Bakıllani, Kur’ân’ın nazım, telif ve belağatinin sahip olduğu vecih ve anlamlara işaret
ederek bunları on maddede anlatmaktadır:
1. Anlam, Kur’ân’ın tamamı (cümlesi) ile ilgilidir.
2. Kur’ân’daki fesahat, hayranlık uyandırma, mâna güzelliği, sayısız fayda vb. özelliklerin
Arap kelâmında bulunmaması.
3. Kur’ân’ın hayranlık uyandıran dizilişinde (nazm) ve sanatkarane telifinde farklılaşma
ve başkalaşma olmaması.
4. Fasih insanlara ait sözlerde ise ayırma‐bitiştirme (fasıl‐vasıl), iniş‐çıkış vb. açılardan
aşikâr bir farklılaşma söz konusudur.
5. Kur’ân nazmının belağat bakımından insanların ve cinlerin normal sözlerinin dışında
olmasıdır. *Buna dair varit olabilecek itirazların reddi*
6. Kur’ân’ın, Arap kelâmındaki alışılagelmiş söz sınırlarını aşmasına rağmen, onların
bütün hitap çeşitlerini içermesi.
7. Kur’ân’ın insanlığın kârı olmayan mânalar ihtiva etmesi; aslî hüküm ve kaideler koyma,
inanç alanında deliller serdetme ve [aleyhteki] mânalara cevap verme…
8. Kur’ân’daki kelimelerin farklı farklı birçok sözde özel olarak canlandırılabilmesi.
9. Arap dilinin temelini oluşturan harfler yirmidokuzdur; Kur’ân’ın bu tip harflerle başla‐
yan sûrelerinin sayısı ise yirmisekizdir; sûre başlarında geçen harfların sayısı [mükerrerler
hariç] ondörttür.
10. Kur’ân’daki ifade tarzlarının tiksinti verici yabancılıktan da, yadırgatıcı gariplikten de
azade olması; yapmacıklıktan, zorlamadan uzak olması ve kolayca anlaşılması. (a.mlf, age,
s. 35‐47)
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 ﻭﻣﺎ ﻫﻮ ﺑﻜﻼﻡ، ﻭﺃﻧﻪ ﻳﻌﻠﻮ ﻭﻣﺎ ﻳﻌﻠﻰ، ﻭﺃﻥ ﺃﻋﻼﻩ ﳌﺜﻤﺮ، ﻭﺇﻥ ﺃﺳﻔﻠﻪ ﳌﻐﺪﻕ،ﻭﺇﻥ ﻋﻠﻴﻪ ﻟﻄﻼﻭﺓ
 ]ﺍﻟﺒﺸﺮBöyle bir tanıklık bulunduğuna göre, artık i’câzı ispatlamak için delil
araştırmaya, kırk dereden su getirmeye gerek yoktur. Kur’ân’ın âciz bırakıcı
(mu’ciz) olduğu hususunda ittifak edildiği halde buna dair deliller getirme‐
ye çalışanlar, bu mûcizeliğin nasıl açıklanacağı konusunda anlaşmazlığa
düşmüşlerdir.
1] Bazıları; mutlak izzet ve celâlin sahibi yüce Allah’ın, kendilerine mey‐
dan okunan kişileri Kur’ân’ın benzerini getirerek onunla boy ölçüşmekten
meşietiyle alıkoyduğunu (sarfe), yani aslında [putperestlerin] böyle bir şeyi
gerçekleştirecek kudretten yoksun bırakıldıklarını söylemişlerse de, bu iddi‐
anın gereği, ‘Kur’ân’ın benzerini getirme gücü ellerinden alınan kişilerin,
Kur’ân’ın nazmının eşsizliğine karşı değil, nasıl olup da boy ölçüşemedikle‐
rine dair bir hayret uyandırabilir’ olmasıdır…
2] Bazılarına göre; Kur’ân’ın âciz bırakışı, onun, Arapların hitabe ve şiir‐
lerinde kullandıkları söz üsluplarından tamamen farklı, yepyeni bir üslup
üzere gelmiş olması ile açıklanabilir. Ne var ki, üslubun yepyeni oluşu onun
benzerini getirmeyi imkânsız hâle getirecek olsaydı, yepyeni bir [başka]
benzer getirilmesi gerekirdi; oysa gördüğümüz kadarıyla böyle bir şey ol‐
mamıştır.
3] Bazıları da Kur’ân’ın i’câzını, onun çelişkiden uzak oluşu ile açıkla‐
maktadır. Fakat bu, çelişkiden uzak olup da bir Kur’ân sûresinin hacmine
ulaşan bütün sözlerin Kur’ân’la boy ölçüşmüş sayılmasını gerektirir ki, böy‐
le bir şeyin olamayacağı icma ile sabittir.
4] Kur’ân’ın i’câzını verdiği gaybî haberlerle açıklayanlar da olmuştur.
Fakat bu, meydan okuyuşu gaybî haberler içeren sûrelerle sınırlandırır; di‐
ğer sûreleri mu’ciz kılmaz; ki bunun olamayacağı da icma ile sabittir.
Bu dört açıklama; dil zevkine sahip kişilerin şu ifadeleri ile beşe çıkmak‐
tadır: İ’câz fesahat ve belâğat cinsinden bir özelliktir; Allah’ın dilediklerine
hibe ettiği bu iki ilim insana bahşedilmediği takdirde onun i’câzın farkına
varması mümkün değildir. Bunlar, fesahat ve belâğate istidadı olanlara ve‐
rilmektedir; herkes yaratılmış olduğu özelliklere kolayca sahip olur. Söz konusu
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zevke varamayan bir kişinin bu açıklama tarzını yadırgaması da uzak bir
ihtimal değildir.”20
Abdülkāhir el‐Cürcânî [v. 471/1079] ise Delâilu’l‐İ’câz’ında şunları söy‐
lemektedir:
“Kur’ân‐ı Kerim Arapları, açıkça anladıkları birtakım nazım meziyetle‐
ri, lafzının akışında rastladıkları bazı hususiyetler, âyet başlarındaki ve âyet
sonlarındaki; lafızların aktığı ve düştüğü yerlerdeki; temsili anlatımlardaki;
verdiği haberlerdeki; öğüt, tenbih, bildiri, uyarı, teşvik ve tehdit şekillerin‐
deki; delil ve kanıtlarındaki; tavsif ve açıklamalarındaki hayranlık uyandırıcı
güzel sanatlar sayesinde âciz bırakmıştır; o kadar ki, Kur’ân’ı sûre sûre, pa‐
saj pasaj, âyet âyet inceledikleri halde bütün Kur’ân’da başka bir kelime ile
değiştirebilecekleri tek bir söz, yadırgatıcı tek bir kelime bulamamışlardır;
‘burada şu kelime daha iyi oturmaktadır, daha isabetlidir, daha uygundur’
diyebilecekleri tek bir kelime… Aksine, aralarındaki hiçbir söz üstadına
nasip olmayan; herkesi âciz bırakan akıl üstü bir homojenlik, bir düzen,
uyum, kalite ve sağlamlık bulmuşlardır.”21
İslâm dairesi içerisindeki kadim düşünürlerin Kur’ân‐ı Kerim’in i’câzıy‐
la ilgili görüşlerinin özeti budur. Bunlar ilk bakışta birbirinden farklı gözük‐
se de tamamına göre; Kur’ân‐ı Kerim’in üslubundaki ve nazmındaki i’câzı,
başkasının sahip olmadığı özelliklere onun sahip bulunduğunu ortaya koy‐
maktadır.
Modern düşünürlerin i’câz hakkındaki görüşlerine gelince, bunlar ken‐
dilerinden öncekilerin görüşlerini normalde inkâr etmiyorlarsa da meseleye
modern toplumların gelişimi ve İslâmiyet’e ve Müslümanlara ârız olan
muhtelif fikir ve kültürlerin yayılışı perspektifinden bakıyorlar. Bu konuyu
en iyi aşağıda özetini sunacağımız görüş özetlemektedir:

20

Ebû Yakup Yusuf b. Muhammed b. Ali es‐Sekkâkî, Miftahu’l‐’Ulum, Mısır: Mustafa Halebi
Matbaası, 1356/1937, s. 242‐243.

21

Abdülkabir Cürcânî, Delâilu’l‐İ’câz fî ‘İlmi’l‐Ma’ānî, tashih: Muhammed Abduh, redaksi‐
yon, notlandırma ve neşr: M. Reşid Rızâ, Kahire: M. Sabih ve Oğulları Matbaası, 1960, s.
42.
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“İ’câz meselesini Müslümanların bugün içinden geçtiği yeni şartlar çer‐
çevesinde, akide ve mânâ (ruh) alanında yüz yüze geldikleri zaruretlerle
birlikte, yeniden ele almak gerekmektedir.”22 İ’câz karşısındaki tutumumu‐
zun taklide dayalı olması sebebiyle mesele karmaşık bir yapı arz etmesine
rağmen biz, çözümün anahtarının şu âyette olduğuna inanıyoruz: “De ki: İlk
gönderilen peygamber ben değilim. Bana ve size ne yapılacağını da bilmem. Sadece
bana vahyedilene uyarım; apaçık bir uyarıcıdan başka bir şey değilim.”23
Bu âyet‐i kerimenin Kur’ân tarafından Hazret‐i Peygamber’e, Müşrik‐
lerle yaptığı cedelde kullansın diye verilen bir kanıt olduğunu nazar‐ı itibara
alırsak, onun mantıkî içeriğini iki açıdan düşünmemiz elzem olur. Öncelikle;
bu âyet, ‘bir şeyin belli şartlarda tekrarlanmış olmasının onun sağlıklı oldu‐
ğuna delâlet edeceği’ne ‐yani bir şeyin belli bir silsiledeki öncülerinin onun
da gerçek olduğunu destekleyeceğine‐ dair gizli bir işaret içermektedir. Tıp‐
kı realite (zāhira/fenomen) kavramına yönelik bilimsel sınırlamanın ortaya
koyduğu bir realite gibi… Çünkü bilime göre realite “haddizatında tekrarla‐
nan olaydır; ‘sonuç’lar da böyledir.” İkinci olarak; âyet, asırlar boyu pey‐
gamberlerle peygamberlikler arasında bir irtibat bulunduğunu; kadim pey‐
gamberlikler etrafında gerçekleşen şeylerin Muhammedî davet etrafında da
gerçekleştiğini aklen göstermektedir. Biz buradan iki sonuç çıkartmaktayız:
1) Muhammedî mesajı kadim mesajlar ışığında incelememizin sağlıklı
olacağı…
2) “Âmmın hükmü hâss ile normalde uyumludur; hâssın hükmü ise
âmm ile istinbat yoluyla uyumlu olur” kaidesi gereği, kadim mesajları Haz‐
ret‐i Muhammed’in (s.a.s) mesajı ışığında incelememizin de sağlıklı olaca‐
ğı…
O halde, bu âyet‐i kerime ışığında, i’câz meselesini yeniden ele almamı‐
za engel yoktur: Bu yaklaşımın hâsılı şudur ki; şayet varlık, nesne ve olayları
tekrarlanan olayın yani realitenin sınırları içerisinde ele alacaksak, bu du‐
rumda i’câz ‐Peygamber’in şahsiyeti açısından‐ hasımlarını âciz bırakmak

22

Mâlik b. Nebi, ez‐Zāhiratu’l‐Kur’âniyye, s. 65.

23

Ahkāf 46/9.
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için onlara sunduğu kanıt; ‐dine göre ise‐ dinin [insanlara] iletiliş araçların‐
dan bir araçtır. İ’câzın bu iki anlamı, i’câz kavramına belli özellikler ekle‐
mektedir: Öncelikle; bir kanıt olarak i’câzın, herkesin idrak seviyesinde ol‐
ması elzemdir; yoksa faydası olmaz. Çünkü hasmın idrak seviyesini aşan bir
kanıtın mantıkî olarak hiçbir kıymeti yoktur. Zira bazı durumlarda [insanlar
işin aslını kavrayamadıkları için] gerçekten de iyi niyetle reddediyor olabi‐
lirler. İkinci olarak; dinin iletiliş araçlarından biri olarak i’câz, herkesin tâka‐
tinin üzerinde olmalıdır. Üçüncü olarak; zaman açısından, din tebliği kendi‐
sine ihtiyaç duyduğu oranda i’câz etkili olmalıdır. İşbu üç özellik, i’câzın din
ile ilişkisini belirlemektedir… O ilişki ki, tebliğ zaruretlerinin farklılığına
göre dinden dine değişir.
İşte, bizim; semavî dinlere nispetle muhtemel bütün şartlarda i’câzın
anlamıyla uyumlu olduğunu düşündüğümüz genel ölçü budur. Bunu söz‐
gelimi Hazret‐i Mûsâ’nın peygamberliğine vuracak olursak, görürüz ki,
yüce Allah onun için asa ve el mûcizelerini tercih etmiş. Neden bu ikisi, diye
düşündüğümüzde bunların, Allah’ın, nebîsini desteklediği iki kanıt olduğu‐
nu görüyoruz; öyle iki kanıt ki, kadim Mısır’daki ‐kâhinler heyetini oluştu‐
ran belli sayıda uzmanın sahip olduğu‐ bilim türünden değil, aksine, her iki
sûretiyle de bu mûcize, derin derin düşünmeden salt duyusal görüş yoluyla
herkesin idrakini etkileyiveren sihir türündendir. Bu iki mûcize, Mûsâ dini‐
nin özüyle/aslıyla değil, tarihiyle ilişkilidir; çünkü elin de asanın da bu dinin
ilke ve yasalarıyla hiçbir ilişkisi yoktur. Bunlar dinin ayrılmaz sıfatlarından
değil, ikincil özelliklerindendir. Bu iki mûcizenin dinin sağlıklı oluşuna de‐
lâleti de belli bir çağla sınırlıdır. Çünkü elin ve asanın bir kanıt olarak yaptı‐
ğı etki, bu ikisine tanıklık eden [ilk] nesil ‐ya da bu tanıklığın tâbiler veya
tâbilerin tâbileri tarafından tevâtür yoluyla kendilerine ulaştırıldığı kimse‐
ler‐ dışında hiç kimse için düşünülemez. Yani bu mûcizenin etkisi, Allah’ın
murad ettiği bir hikmet gereği, ancak sınırlı bir zamanı ilgilendirmektedir.
Bu hikmet ne olabilir diye düşündüğümüzde ise, bunun olgular tarafından
da fiilen tescil edilen psikolojik ve tarihî gerçeklerle uyuştuğunu görmekte‐
yiz. Söz konusu hikmet şudur:
Öncelikle; Mûsâ’nın dinini din olarak benimseyenler, yani Yahûdîler,
psikolojik sebeplerle dinlerini tebliğ etme eğilimini kaybetmişlerdir; dinleri‐
ni başka toplumlara ‐kendi tabirleriyle Ümmîlere (kitapsızlara)‐ iletme gere‐

394

VAHYİN NÜZÛLÜNÜN 1400. YILINDA HZ. MUHAMMED (S.A.V.)

ği duymamaktadırlar. Dolayısıyla, Sosyoloji’nin terminolojisiyle konuşursak
şöyle diyebiliriz: Bu dinin i’câzını ortadan kaldıran, i’câza ihtiyaç duyulma‐
masıdır.
İkinci olarak; Allah’ın meşîeti Mûsâ’dan sonra [şeriat sahibi büyük bir]
peygamber olarak İsâ’nın gelmesini takdir etmiştir. Yeni din de, eski dini
neshetmek üzere geleceğinden, doğal olarak ondaki i’câzı da ilgâ etmiştir.
Çünkü tarihî zaruretin ortadan kalkmasıyla kanıt da ortadan kalkar. Ne var
ki, ‐ Mûsâ dininin i’câz yönünü ortadan kaldıran aynı sebeplerle, ayrıca,
konusunun ortadan kalkmasıyla‐ İsâ’ya verilen i’câzın delilliği de ortadan
kalkmıştır. Çünkü İsâ’dan sonra, önceki dini yani İsâ’nın dinini ilgâ eden
yeni bir din ve yeni bir peygamber gelmiş ve İncil’in sıhhatine delil getirme
zaruretini ortadan kaldırmıştır.”24
Buraya kadarki açıklamalardan anlaşıldı ki; i’câz ya Hazret‐i Mûsâ ve
Hazret‐i İsâ’nın mûcizelerindeki gibi duyulara hitap edip kudretlere mey‐
dan okuyan duyusal/hissî i’câzdır… ‐Bu iki nebînin mûcizeleri bu türdendi;
duyularla, özellikle de ‘görme’yle ilgiliydi. Çünkü insanlara öyle bir şekilde
açılıyordu ki, neredeyse aynıydı; insanların tamamı tarafından aynı şekilde
algılanıyordu. Malum, insanlar; işittikleri, tattıkları, kokladıkları, elledikleri
şeylerde anlaşmazlığa düşerlerse de, gördükleri şeylerde pek fazla anlaş‐
mazlığa düşmezler.‐ Ya da sahip olduğu bütün idrak ve görüş kabiliyetleriy‐
le akılla yüzleşen aklî i’câzdır. Bu tür i’câz ise insanlarda birbirine yakın
şekillerde cereyan etmez; aksine herkeste; idrak ve anlayışına, idrak edilecek
şeyleri ayırabilme; iyiyle kötüyü ayırt edebilme gücüne göre cereyan eder25.
Burada şuna da işaret etmek yerinde olacaktır ki, sâbık Müslüman dü‐
şünürler de bu i’câz realitesini idrak etmişlerdi. Sözgelimi es‐Suyutî şöyle
demiştir:
“Benî İsrail peygamberlerinin çoğunun mûcizeleri, hissî idi; çünkü bu
kavmin aklî seviyesi düşüktü ve basiretleri azdı. Bu ümmetin, yani [Müslü‐
man olanıyla olmayanıyla] İslâmiyet’e muhatap olan toplumların, mûcizele‐
24

Malik b. Nebi, ez‐Zāhiratu’l‐Kur’âniyye, s. 65‐67.
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Abdülkerim el‐Hatip, el‐İ’câz fî Dirâsâti’s‐Sâbıkīn, Kahire: Dâru’l‐Fikri’l‐’Arabî, 1974, s. 87‐
88.

VAHİY ve KUR’ÂN‐I KERİM’DE MÛCİZEVÎ KISSALAR

395

ri ise aklîdir; çünkü son derece zekidirler, tam bir anlayışa sahiptirler; ayrıca,
İslâmiyet kıyâmete kadar her çağda geçerli olacaktır. Dolayısıyla, basiret
sahipleri görebilsin diye, bu dine kalıcı aklî mûcizeler tahsis edilmiştir.”26
Farklı insan nesillerine farklı mûcizeler verilmiş olması, mûcizelerin ge‐
liş sebebi olan İlâhî hikmetin gereğidir. Şöyle ki: Zaman ve mekânlarının
farklılığına bağlı olarak insanlar farklı farklıdır. Mucizenin geliş amacı pey‐
gamberin, insan idrak ve imkânının fevkinde imkânlara sahip yüce bir ma‐
kamdan gönderilmiş olduğunu insanların da görmesi ‐yani o mûcizeyle
gerçek bir peygamber olduğunun gösterilmesi‐ olduğu için, bu mûcizenin,
karşı karşıya gelip meydan okuduğu kimselerin akıllarını ve gönüllerini
alarak, onların düşünüş mekanizmalarına göre gerçekleşmesi elzemdir.
“Bunun nesilden nesle aynı fizikî mûcizeyle gerçekleştirilmesi, yani ay‐
nı mûcizenin ilelebet meydan okuyarak herkesi ezmesi mümkün idiyse de
bu, o mûcizenin insanların gözündeki kadrini büyük ölçüde düşürür ve
etkisinden çok şeyler götürürdü. Meselâ bütün peygamberlerin mûcizesi
birbiri peşi sıra hep Mûsâ’nın asası olsaydı; insanlar Mûsâ’nın elindeki mû‐
cizeleri ‐ya da bunlardan başka [aynı tip] mûcizeleri‐ nasıl karşıladılarsa, her
seferinde böyle olsaydı şayet, o mûcizenin sadece bir kere gelip de meydana
getirdiği güçlü etki oluşmazdı; tasavvur ettikleri herhangi bir sûretten farklı
bir şekilde gerçekleşiveren münferit mûcize gibi etkili olmayacaktı. Tekrar‐
lanıp duran bu aynı mûcizeyle ilgili olarak insanların aklına gelecek en basit
şey, ‘bunun belki de mûcize sahiplerinin birbirlerinden devraldıkları bir
tesadüfün eseri olarak gerçekleştiği’ olacaktı. Ayrıca, göksel buyruk, sürekli
aynı şekilde tekrarlanan bir hususa sıkışıp kalsaydı, Allah’ın kudreti sorgu‐
lanacak, güçsüzlükle suçlanacaktı; böylece peygamberin doğruluğu hakkın‐
da şüphe etmenin kapısı açılacaktı. İlâhî kudret için herhangi bir sınır bu‐
lunmadığı halde, insanlar bu kudreti neden nesiller boyu tekrarlanıp duran
tek bir sûrette görsünlerdi ki? İşte, mutlak bilginin, hikmet ve kudretin sahi‐
bi yüce Allah, beher peygamberin elinde, kendi doğruluğunu kendisi ispat‐
layacak ‐başkasında bulunmayan‐ özel bir delil bulunmasını; insanların

26

Celâleddin es‐Suyûtî, el‐İtkān fî ‘Ulûmi’l‐Kur’ân, II, 116.
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karşısına getireceği mûcizenin, hiçbirinin aklına gelmeyen, düşünemeyecek‐
leri yepyeni bir olay olmasını plânladı.”27
O güvenilir peygamberin (s.a.v.) risâleti de işte bu şekilde oldu, yani
kendisini önceki diğer risâletlerden ayıran özel bir sıfatta gerçekleşti. O, pey‐
gamberler zincirinin son halkası olduğundan, Kur’ân mûcizesinin de nesiller
ve asırlar boyunca onun ayrılmaz bir özelliği olması icap etti. Bu, Cahiliye
Arabının fıtrî zevkiyle, dil bilgininin ise dil zevkiyle idrak ettiği bir özellikti.
Günümüz Müslümanı Cahiliye Arabının fıtratını kaybetmiş olsa da, dilcile‐
rin imkânlarından yoksun olsa da, Kur’ân‐ı Kerim i’câz vasfını kaybetmiş
değildir. Çünkü i’câz onun ikincil özelliklerinden değildir; özünde vardır.
Günümüz Müslümanı bu mûcizeliği başka araçlarla ve farklı bir sûrette ele
almak durumunda kalmıştır; meselâ âyeti ibare açısından ele aldığından
daha fazla, psikolojik konusal terkibi açısından ele almış; âyetin içeriğini
incelerken psikolojik edebî analiz metodları uygulamıştır28. Hani, Kur’ân‐ı
Kerim’deki i’câzı yönlerini ele alırken bir yönünü araştıracağımız metod‐
lar…
İKİNCİ BÖLÜM
KUR’ÂN KISSALARINDAKİ BELÂĞAT ve BEYAN İ’CÂZI
A. KUR’ÂN KISSALARINDA BEYAN İ’CÂZI
Kur’ân’daki kıssaların ‐sanatsal bir gaye uğruna ortaya konulan serbest
edebî kıssalarda olduğu gibi‐ konusu, sunuluş yöntemi ve olayları aktarma
şekli itibariyle müstakil edebî bir ürün olmadığını, sadece Kur’ân’ın dinî
gayelerini gerçekleştirmesinin pek çok aracından biri olduğunu daha evvel
belirtmiştik. Kur’ân her şeyden önce dinî bir davet kitabıdır; tebliğ ihtiyacı
devam ettiği sürece de kıssa bu tebliğin araçlarından biri olmaya devam
edecektir. Bu sebeple, Kur’ân kıssalarındaki i’câz kıssaların ayrılmaz bir
vasfı olmaya devam edecektir. Artık Kur’ân kıssalarındaki beyanî ve ilmî
i’câza geçmenin zamanı gelmiş bulunuyor:

27

Abdülkerim el‐Hatip, el‐İ’câz fî Dirâsâti’s‐Sâbıkīn, s. 89‐91.
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Abdülkerim el‐Hatip, el‐İ’câz fî Dirâsâti’s‐Sâbıkīn, s. 89‐91.
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1. Beyan ve Belâğat
İhtiva ettiği hayret uyandırıcı dizilişle Kur’ânî anlatım, koca koca âlim‐
lerin Kur’ân âyetlerini fazilet ve meziyet bakımından birbirinden ayırmadan
tasvir edemedikleri diğer i’câz türlerinden hiç de aşağı değildir. Meselâ,
[Hûd sûresindeki] Nûh kıssasını incelediğimizde, bu kıssanın bazı yerlerin‐
de kendimizi Kur’ân’ın sadece bu sûresinde bulunan harika bir tasvir önün‐
de bulmaktayız. Çünkü Nûh’la kavmi arasında geçen bir diyalogu; sonra da,
doğru yola geleceklerinden ümidi kesince nasıl Rabbine yakardığını genişçe
nakletmekte; daha sonra, Hûd sûresindeki tasvir ışığında şu sorulara geç‐
mekteyiz:
Acaba Nûh nasıl kurtulabildi?
Allah ona kendi gözetiminde ve kendi vahyiyle gemiyi yapmasını nasıl
emretti?
Kurtulmalarını dilediği kimseleri nasıl gemiye soktu?
Kur’ânî anlatımda ‘dağlar gibi’ diye nitelenen dalgalı bir denizde gemi
nasıl gidebildi?
Yeryüzüne suyu yutması, gökyüzüne de tutması nasıl emredildi?
Her yeri dolaşan [gemi] nasıl gidebildi?

ﻣﺮ ﻲ ﺍ َﻷ ﻀ
ِ ﻭﻗﹸ ﺎﺀﺾ ﺍﹾﻟﻤ
 ﻭﻏِﻴ ﺎﺀ ﹶﺃ ﹾﻗِﻠﻌِﻲﺳﻤ ﺎﻭﻳ ﺎﺀ ِﻙﺑﹶﻠﻌِﻲ ﻣ ﺍﺭﺽ ﺎ ﹶﺃﻭﻗِﻴ ﹶﻞ ﻳ
ﲔ
 ﻮ ِﻡ ﺍﻟﻈﱠﺎِﻟ ِﻤ ﺪﹰﺍ ﱢﻟ ﹾﻠ ﹶﻘﺑﻌ ﻭﻗِﻴ ﹶﻞ ﻱ
 ﻮ ِﺩﻋﻠﹶﻰ ﺍﹾﻟﺠ ﺕ
 ﻮ ﺘﺳ ﺍﻭ29 ifadesinde; gerek suyun çekilişini
Allah Teâlâ;

gerek helak emrinin yerine getirilişini gerek müminlerin kurtuluşunu gerek‐
se zalimlerin defolup gidişini neden meçhul fiil sıygasıyla, naib‐i fail kulla‐
narak anlattı?30
Bu kıssadaki fesahat ve belâğat yönleriyle ilgili dile getirilen en iyi gö‐
rüş, Sekkâki’nin Miftâhu’l‐’Ulûm’undan nakledeceğimiz şu ifadedir:
Kıssayı Beyan ilmi açısından incelediğimizde [görmekteyiz ki], Hak
Teâlâ “Topraktan fışkıran suları onun içine geri çekilmesini istedik, geri
29

Hûd 11/44.

30

Ahmed Ahmed Bedevi, Üsüsü’n‐nakdi’l‐edebiyy ‘inde’l‐’Arab, Mısır: Daru Nahda, ts, s. 39.
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çekildi; gök tufanının kesilmesini istedik, kesildi; gökten inen suyun azalma‐
sını istedik, azaldı; Nûh’un ‘kavminin suda boğulacağına dair vaadimizin
gerçekleşmesi’ne yönelik dileğinin yerine gelmesini istedik, geldi; geminin
Cudi’de karar kılmasını istedik, karar kıldı; zalimleri ise boğulmuş olarak
bıraktık” demek isteyince, bütün bunları kendilerinden istediği varlıkları
(murâdun minh), kemal‐i heybetinden dolayı asla Allah’a isyan edemeyen
bir memura benzeterek; isteğinin (murâd) varlık sahnesine çıkışını da, mak‐
sadı mutlaka gerçekleşen kesin emre benzeterek cümlelerin yapısını buna
göre oluşturdu. Bütün bunlar, yüce Allah’ın ne kadar muktedir olduğunu
tasvir etmek içindi; böylece, göklerin, yerin, bu muazzam maddî varlıkların
tıpkı temyiz sahibi akıllı birer varlık gibi O’nun emrine bağlı olduğu; O’nu
hakkıyla tanımakta oldukları, O’nun emirlerine boyun eğmenin gerekliliği‐
ni, O’nun emrettiği bir şeyin yerine gelmesi uğrunda ellerinden geleni yap‐
malarının mutlak bir gereklilik olduğunu tam olarak bildikleri gösterilmiş
oldu. Sözün dizilişi işbu teşbih üzerine kuruldu ve yüce Allah sözün kendisi
sebebiyle gerçekleştiği iradeden kinaye olarak:

ﻗﻴﻞ

[denildi] dedi; cansız

maddeye hitap edilmiş gibi yaparak bunu da mecazın karinesi kıldı; yani,
söz konusu benzerliğe dayanarak istiare tarikiyle

 ﻳﺎ ﺃﺭﺽve “[ ﻳﺎ ﲰﺎﺀey yer”

ve “ey gök”] dedi. Sonra, suyun çekilişini ‘gizli bir karargaha gitme’ ortak
yönüyle ‘yutulma’ yani ‘[alttaki] çekici gücün tadılan şeyde işletilip aşağıya
çekilmesi’ fiiliyle ifade etti. Bunun ardından, istiâre‐i mekniyye yoluyla suyu
gıdaya benzeterek, toprağın bitki ve ağaç bitirmek için sudan güç aldığını
belirtti ve

[ ﺍﺑﻠﻌﻲyut] emrini istiareye karine kıldı; çünkü yutma fiili su hak‐

kında değil gıda hakkında kullanılmak üzere vaz’edilmiştir. Sonra, yukarıda
geçen benzerlik dolayısıyla, istiare tarikiyle [memur pozisyonundaki yere]
emretti. Sonra, suyun yerle ilişkisini mülkün maliki ile ilişkisine benzeterek
mecaz yoluyla suyu yere izafe edip,
mesi’ için kullanılan

ﺇﻗﻼﻉ

[ﻣﺎﺀﻙsuyunu] dedi; ‘failin fiili terk et‐

fiilini, aralarındaki ‘olanın yok oluşu’ benzerli‐

ğinde dolayı ‘yağmurun tutulması’nda istiare olarak kullandı. Ayrıca,ﺍﺑﻠﻌﻲ
[yut] ve [ ﻭﺃﻗﻠﻌﻲtut] diye emrederek, istiareyi (yani, ﺃﺭﺽ

 ﻳﺎve “[ ﻳﺎ ﲰﺎﺀey yer”
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، ﻭﻗﻀﻲ ﺍﻷﻣﺮ،ﻏﻴﺾ ﺍﳌﺎﺀ

 ﺑﻌﺪﺍ ﻟﻠﻘﻮﻡ ﺍﻟﻈﻠﻤﲔ: ﻭﻗﻴﻞ،“[ ﻭﺍﺳﺘﻮﺕ ﻋﻠﻲ ﺍﳉﻮﺩﻱEy yer! Suyunu yut! Ey gök! Sen de
tut!” buyruldu… Su çekildi; iş bitirildi… Gemi Cudi’de karar kıldı. “Defolup gitsin
zalim kavim!” denildi.] buyurdu; [suyu] çeken, işi bitiren, [gemiye] karar kıl‐
dıran ve [defolup gitti…] diyen açıkça belirtilmedi. Nitekim

 ﻳﺎ ﺃﺭﺽve ﻳﺎ ﲰﺎﺀ

[“ey yer” ve “ey gök”] diyen de belirtilmemişti. Bunların her birinde bu
muazzam işler kinaye yoluyla ifade edildi; çünkü bunlar ancak kinayeyle
anlatılabilecek, asla mağlup edilemeyen ezici, mutlak kudretin sahibi tara‐
fından meydana getirilebilir. Çünkü bunlardan herhangi birini O’ndan baş‐
kasının yapabileceğini vehmetmek mümkün değildir. Sonra; Nûh kavminin
yolunda giderek kendilerine zulmedip, peygamberlerini yalancılıkla suçla‐
yan kimselere tarizde bulundu ve bunların İlâhî gazaba neden maruz kal‐
dıklarını, böyle bir feci sonu ne sebeple hak ettiklerini açıkça göstererek söz‐
lerine son verdi.
Kıssayı ‐her kelimenin ifadeye katkısı, cümlelerdeki takdim ve tehirlerin
açıklanmasını inceleyen‐ Maānî ilmi açısından ele aldığımızda ise, şunları
görmekteyiz: Seslenişlerde, diğer nida harfleri değil,[ ﻳﺎey] tercih edilmiştir;
çünkü en fazla kullanılan nida harfi bu olduğu gibi, azamet izhar etme ma‐
kamının gerektirdiği ‘nida edilen şeyin uzaklığına bu delâlet etmektedir;
ayrıca bu seslenilen şeyin basite indirgendiğini de göstermektedir; nitekim
bu indirgeyişi güçlendirmek ve Arz’a [Allah’a izafetle] bir şeref payesi ka‐

ﺽ
ِ [ ﻳﺎ ﺃﺭEy Benim Arz’ım!] denmemiş‐
tir. Yine, ihtisar amacıyla  ﻳﺎ ﺃﻳﺘﻬﺎ ﺍﻷﺭﺽdenmemiş; böylece,  ﺃﻳﺘﻬﺎifadesindeki

zandırmamak için, ‘dad’ın kesresiyle

‘makama uygun düşmeyen tenbih tekellüfünden (zorlama dikkat çekişten)
kaçınılmış olmuştur; çünkü muhataplar [yani yer ve gök] gerçek anlamda
dikkatleri çekilecek şeyler değildir. Son olarak; yer ile ilgili kelimelerden
daha hafif ve kıvrak olan arz seçildi ve ona uysun diye semâ [gök] tercih
edildi.

 ﺍﺑﺘﻠﻌﻲyerine  ﺍﺑﻠﻌﻲtercih edildi; çünkü hem daha kısâdır hem de ﺃﻗﻠﻌﻲ

ile arasındaki tecanüs payı daha fazladır. Çoğul olarak değil, müfred olarak

[ ﻣﺎﺀﻙsuyunu] denildi; çünkü çoğul, ‐büyüklük gösterme makamının kaldı‐
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ramayacağı‐ çoğalmaya delâlet etmektedir. Söz konusu yutuşun; dağ, taş,
dere, tepe, deniz, vadi vb.lerine genellenmesi gibi hiç de murad edilmeyen
bir şey anlaşılmasın diye,

[ ﺍﺑﻠﻌﻲyut] kelimesinin mef’ulü [su] hazfedilmeyip

açıkça gösterildi. Böylece, ululuk ve büyüklük makamı olan emrin geliş ma‐
kamı göz önüne alınmış oldu. Sonra, tutulacak şeyin ne olduğu iyice anlaşı‐

[ ﺃﻗﻠﻌﻲtut] denildi ve ‐ibarenin zahi‐
rinden anlaşılan bir şeyi haşviyat kabilinden kullanmaktan kaçınılarak‐ ﺃﻗﻠﻌﻲ
[ ﻋﻦ ﺇﺭﺳﺎﻝ ﺍﳌﺎﺀsu göndermeyi bırak artık] denmedi. ، ﻓﺒﻠﻌﺖ،ﻳﺎﺃﺭﺽ ﺍﺑﻠﻌﻲ ﻣﺎﺀﻙ
‘[ ﻭﻳﺎ ﲰﺎﺀ ﺃﻗﻠﻌﻲ ﻓﺄﻗﻠﻌﺖEy yer suyunu yut’ denildi, yuttu; ‘ey gök suyunu tut’
denildi, tuttu”] denmemesinin sebebi de budur. Şeddeli olarak ﺾ ﻏﻴdeğil
de,  ﻏﻴﺾ ﺍﳌﺎﺀdenildi; çünkü hem daha vecizdir hem de [ ﻗﻴﻞdenildi] ifadesine

lınca [‘su’dan bahsedilmeksizin] sadece

daha uygundur. Yine, daha veciz/özet olsun diye, “gök tufanının suyu”
yerine, sadece “su” denildi; ayrıca, “Nuh’un işi” yerine sadece “iş” denildi.

 ﻗﻀﻲ، ﻏﻴﺾ،ﻗﻴﻞ

fiillerinde olduğu gibi yine meçhul sıyga kullanılarak

“geminin Cudi’ye oturması takdir edildi” anlamında, ﺍﳉﻮﺩﻱ
Cudi’ye oturtuldu] denilmedi; ki bunda da

ﻳﺖ ﻋﻠﻲ[ ﺳﻮgemi

ﻢ [ ﻭﻫﻲ ﲡﺮﻱgemi onları aheste

aheste götürüyordu] âyetinde, fiilin bizzat gemiye isnat edilmiş olması dik‐
kate alınmıştır. Sonra, hem anlamı kuvvetlendirmek hem de bunu daha az
harfle yapmak için, [“Defolup gitsin zalimler!” anlamını ifade etmek için]

 ﻟﻴﺒﻌﺪ ﺍﻟﻘﻮﻡdeğil de, ﻌﺪﹰﺍ ﻟﻠﻘﻮﻡ ﺑdenildi. Böylece, hem ﻌﺪﹰﺍ ﻟﻴﺒﻌﺪﻭﺍ ﺑyerine sadece ﻌﺪﹰﺍﺑ
denilmiş oldu hem de ﻌﺪﹰﺍ ﺑkelimesi ‘defolup gitmenin zalimlerin hakkı’ ol‐
duğunu gösteren ‘lâm’ ile kullanılarak, ekstra bir anlam ifade edilmiş oldu.
Ayrıca, [Nuh kavmini tavsif ederken] zulm masdarı kullanıldı ki, peygam‐
berlerini yalancılıkla suçlayarak kendilerine yaptıkları yanlışı da içine alacak
şekilde, her tür bilinçli yanlışı ifade etsin…
Bu, kelimelere bakıldığında böyledir; cümlelerin sıralanışı incelendiğin‐
de ise, şunları görmekteyiz: Nida emre takdim edilerek, ﺃﺭﺽ

 ﺍﺑﻠﻌﻲ ﻳﺎve ﺃﻗﻌﻠﻲ

 ﻳﺎ ﲰﺎﺀyerine,  ﻳﺎ ﺃﺭﺽ ﺍﺑﻠﻌﻲve  ﻳﺎ ﲰﺎﺀ ﺃﻗﻠﻌﻲdenildi. Malum, kendisine gerçekten
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bir şey emredilecek olan kişinin önceden dikkatinin çekilmesi esastır; çünkü
nidadan sonra verilecek emrin seslenilen kişinin zihnine iyice yerleşmesi
gerekir… ki böylece, terşîh mânâsı da güdülmüş olur; işbu gerekçe iledir ki,
önce seslenilmiş sonra emredilmiştir. Sonra, Arz’a verilen emri göğe veri‐
lenden önce zikretti; çünkü hem tufan Arz’dan başlamıştır hem de kıssada
esas rol Arz’a aittir. [Suya dair] bu iki emrin ardından, su ile alakasından
dolayı ﺍﳌﺎﺀ

[ ﻭﻏﻴﺾsu çekildi] ifadesini getirdi. Bunun ardından da, kıssa ile ne
anlatılmak isteniyorsa, onu getirdi ve [ ﻭﻗﻀﻲ ﺍﻷﻣﺮiş bitirildi] yani “kâfirlerin
helâk edilip Nûh ve beraberindekilerin gemi ile kurtarılacaklarına yönelik
İlâhî vaat gerçekleşti” buyurdu. Daha sonra, gemiden bahsedip, kıssayı ma‐
lum sonuç ifadeleriyle sona erdirdi.
Bütün bunlar işin Belâğat yönüyle ilgilidir; mânâ fesahati (yani anlamın

karmaşıklıktan uzak oluşu) yönünden ise, burada mânâlar da hoş bir şekilde
dizilmiş; özetle ve açık bir şekilde eda edilmiştir, yani anlatılmak isteneni
anlamaya çalışırken düşünceyi boğan bir karmaşa olmaksızın; zihni murat
ediliyormuş gibi gözüken anlamlara bağlayıveren bir eğme bükme olmak‐
sızın… Aksine, kıssadaki lafızlar mânâlarıyla, mânâlar da lafızlarıyla yarış‐
maktadır.
Lafzî fesahat yönüne gelince, kıssanın lafızları; dil kaidelerine uygun,
tenafürden salim, çirkinlikten uzak, tatlı, kullanımdaki Arapça kelimelerdir;
her biri su kadar akıcı; bal kadar tatlı; rüzgâr kadar hafif/incedir.”31
Şunu da hatırlatmak gerekir ki; bu üç cümle32 pekçok eleştirmen tara‐
fından işlenmiştir. Meselâ, Delâilu’l‐İ’câz’ında Abdülkāhir’i; i’câzın tek tek
kelimelerle değil, tamamen nazm sayesinde, yani kelimelerin birbiriyle irti‐
batı ve bir lafzın anlamının hemen arkasından gelen kelimenin anlamıyla
uyumlu oluşu sayesinde gerçekleştiğine bunları delil göstererek, bunları,
büyüleyici belâgata numune alırken görüyoruz33.

31

es‐Sekkâkî, Miftâhu’l‐’Ulûm, s. 97‐98.

32

“Ey yer! Suyunu yut! Ey gök! Sen de tut!’ buyruldu… Su çekildi; iş bitirildi… Gemi Cudi’de
karar kıldı. ‘Defolup gitsin zalim kavim!’ denildi.” (Hûd 11/44) [ms]

33

Abdülkāhir el‐Cürcânî, Delailu’l‐İ’caz fi İlmi’l‐Ma’ânî, s. 36.
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Bu üç cümle ile her şey yerli yerine oturmakta; karargâhına yerleşmek‐
tedir. Gerçek şu ki; kader, Nûh’un, kâfir ve inatçı kavmiyle bin seneden elli
yıl eksik bir süre devam edip, sonunda tufanın kendilerini zalim vaziyette
yakaladığı o didişmeden sonra, beraberindeki müminlerle birlikte istirahat
etmesini dilemiştir. Yer ve gökten her birine emredilmiş ‐ki, bunlara o emri
veren; isminin açıkça belirtilmesine gerek olmayan, emir verme yetkisi teke‐
linde olan [mutlak varlık]tır‐ her ikisi de kendilerine emredileni yerine ge‐
tirmişler ve böylece zalimler O’nun emriyle def’edilmişlerdir…
Yüce Allah aynı mânâyı Kamer sûresinde şu sözleriyle ifade etmektedir:
“Bunun üzerine, bardaktan boşanırcasına yağan bir suyla gök kapılarını açtık.
Yeryüzünde de kaynaklar fışkırttık…
Sonunda, su, takdir edilen bir emre göre birleşti (her tarafı kapladı).
Ve onu, tahtadan yapılmış, mıhla çakılmışa bindirdik…
Bizim gözetimimizde aheste aheste gidiyordu;
inkâr edilip duran (Nuh)a karşılık olarak.
Gerçek şu ki; Biz, onu (Cudi’de) bir âyet olarak bıraktık. Ama düşünüp ders a‐
lan var mı?!”34
Bazı araştırmacılar bu âyetlerin tazammun ettiği harika mânâlara ‐
özetle‐ şöyle işaret etmektedirler:
“Bunlar aslında; cereyan etmiş olaylara ve olmuş hadiselere dair ‘haber
verme’ niteliğinde mânâlardır ve ‐üslubunu yukarıdaki açıklamalara havale
ederek inceleme dışı tutarsak‐ kuşkusuz yeni mânâlardır. Meselâ, ‘suların
gökten salıverilmesi’ni ‘gök kapılarının açılması’ şeklinde tavsif etmek daha
önce başvurulmamış orijinal bir mânâdır. ‘Suların Arz’ın derinliklerinden
yükselmesi’ni ‘Yeryüzünde de kaynaklar fışkırttık’ ifadesiyle anlatmak, yine,
önceliği Kur’ân’da olan devam ettirilmemiş bir mânâdır. Ayrıca, gemiden
kinaye yoluyla ‘tahtadan yapılmış, mıhla çakılmış’ diye, Nûh’tan ise ‘inkâr edilip
duran’ diye bahsedilmesi; sonra, ‘Gerçek şu ki; Biz, onu (Cudi’de) bir âyet olarak

34

Kamer 54/11‐15.
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bıraktık’ ifadesiyle tarihe kayıt düşüldüğünün belirtilmesi… bütün bunlar
hep birer yeniliktir; hem ne yenilik!”35
Sonra, âyetler arasındaki kalıba/dengeye geçiyoruz; bu kalıp/denge, her
ne kadar şiirdeki gibi beytin başı ile sonu arasındaki mef’ûlü mefâ’îlü cin‐
sinden bir ölçü değilse de, müzikal nağmeyi; ‐gürül gürül akan selin sonun‐
da sakinleşip bir yerde karar kılışı misâli; gürül gürül, homojen, vurgulu tek
bir okuyuşta‐ tamamıyla elle tutulur hâle getirmektedir. Şimdi, gürül gürül
akan bu suyu taşıyıp göğsünde barındıran merkez nedir, buna bakalım.
Bunu sağlayan, tek bir harftir; ‘râ’ harfi…36 ‘Râ’ Arap dilindeki en güçlü, en
çok tutulan harftir; râ üzerinde sâkin olarak vakfedildiğinde, yumuşak bir
şekilde kolayca ağızdan dökülür; bu yönüyle de, içinden pınarların çağladı‐
ğı, sellerin gürül gürül aktığı bir dağın önündeki derin ve engin vadiye ben‐
zer37.
Bu şekilde, hangi kelimeye gidip vakfedecek/duracak olsak, beyan sırla‐
rının çeşitli yönlerini tasvir etme imkânı bulabiliyoruz; ki bizlerin bildiği
Belâğat araştırmasında ve Beyan ilminde i’câz işte bu yönlerin toplamı saye‐
sinde gerçekleşmektedir. Acaba i’câz, bizden başkalarının bildikleri ile nasıl
gerçekleşiyor? Peki i’câz, yüce Allah’tan başkasının bilmedikleriyle nasıl
gerçekleşiyordur dersiniz?
2. Mânâ ve Temalardaki İ’caz
Kıssaların mânâlarındaki i’câza geçiyoruz; kıssalardaki yeni fikirlere,
sanatkarane imgelere ve yüksek portrelere… Belagatçılar nezdinde mânâ ve
imgeler, hangi amaca yönelik olurlarsa olsunlar, yüksek bir fikri hedeflerler
ve ‐çoğuna göre‐ bu, konuşanın icat ettiği daha önce hiç başvurulmamış bir
mânâyı da kapsar. Bu öyle bir mânâdır ki, harikalığıyla benlikleri kaplamak‐
ta; bu orijinal temalar karşısında benliklerde hayranlık uyandırmaktadır ve

35

Abdülhâfız Abdurabbih, Buhûs fî Kısası’l‐Kur’ân, s. 167.
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Kıssa ayetleri neredeyse tamamen aynı kalıpta/dengede gelmiştir; şiir beyitlerindeki
mısraya benzer yapıdadır. Ayet sonları da şiirdeki kafiyeye benzer tek bir şekilde gelmiş‐
tir. Ayet sonlarında ses uyumunu sağlayan, kendisinden önce iki tane harekeli harf bulu‐
nan ‘râ’dır.
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bu sebeple, gaye ve hedefle bağlantılı medih‐zemm gibi söz sanatından ve
söz çeşidinden ibaret olan genel amaçtan ayrıldığı gibi, nazmın kapsamına
giren icaz‐ıtnab, zikir‐hazif, takdim‐tehir gibi uygulamaların ve nazmın
metodu olan üslup mânâsında da ayrıcalıklı bir yer kazanır.
Kıssalardaki mânâları ve yeni temaları gelin örneklerle anlatalım: Nûh
kıssası bağlamında Saffat sûresinde şöyle buyrulmaktadır:
“Gerçek şu ki; Nûh Bize seslenmişti…
‐Ki Biz gerçekten güzel icabet edenlerizdir!‐
Nitekim onu ve ehlini o büyük sıkıntıdan kurtardık.
Sadece onun neslini kalıcı hâle getirdik.
Sonrakiler arasında güzelce yâd edilmesini sağladık:
Herkesçe selâmlanmaktadır şimdi Nûh!”38
Asıl mânâ itibariyle burada yeni olan bir şey yoktur belki; sadece
Nûh’un Rabbinden istediği belirtilmektedir. İstediği şey ise şu âyette açık‐
lanmaktadır:
“Nuh dedi ki: Ya Rabbi! Şüphesiz, bunlar bana karşı geldiler ve
‘malı ve çocuğu kendisine zarardan başka bir şey getirmeyen kişi’lere
uydular!
Muazzam tuzaklar kurdular:
‘Sakın tanrılarınızı bırakmayın!.. Asla terk etmeyin Vedd’i, Süvâ’ı,
Yeğûs’u, Yeûk’u ve Nesr’i!..’
dediler ve birçoğunu saptırdılar.
Sen de ‘sapma’dan başka bir şeylerini artırma bu zalimlerin!
Kendi günahları yüzünden suda boğuldular ve bir Ateş’e sokuldular!
Allah karşısında bir yardımcı da bulamadılar…
Çünkü Nûh şöyle demişti:

38

Saffat 37/75‐79.
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Ya Rabbi! Yeryüzünde, inkârcı nankörlerden yurt tutan bir tek kişi bile
bırakma.”39
Bu âyetlerde orijinallik ve harikalık şu ifadededir:
“Sonrakiler arasında güzelce yâd edilmesini sağladık:
Herkesçe selâmlanmaktadır şimdi Nûh!”40
Bu, orijinal bir temadır; Kur’ân’dan başka bir kitapta bulunmayan bir
imadır. Çünkü olaya, daha önce ortaya konulmamış bir yenilik katmaktadır;
bu da yüce Allah’ın, [sonraki] diğer ümmetler arasında Nûh’un ilelebet se‐
lâmlanıp güzelce yâd edilmesini sağlamasıdır. Bu cihanşümul takdiri, tüm
insanlığı kapsayan bu övgüyü yüce Allah

ﻭﺗﺮﻛﻨﺎ ﻋﻠﻴﻪ ﰲ ﺍﻵﺧﺮﻳﻦ ﺳﻼﻡ ﻋﻠﻲ ﻧﻮﺡ

[ ﰲ ﺍﻟﻌﺎﳌﲔSonrakiler arasında güzelce yâd edilmesini sağladık: Herkesçe selâmlan‐
maktadır şimdi Nûh!] ifadesiyle anlatmaktadır. Allah Teâlâ aynı mânâyı, Haz‐
ret‐i İbrahim kıssasında o kendisinden “Sonrakiler arasında hayırla yad
edilmemi nasip et (benden övgüyle, güzellikle bahsetsinler)” diye talepte
bulunurken de söz konusu etmiştir. Fakat ‐her ikisi de harika ve güzel ol‐
makla birlikte‐ bu iki makamdaki tasvir farklıdır; bu, zekanın kılavuzluk
ettiği, dehanın ortaya çıkardığı peygamberi bilgilerden biridir; Kur’ân‐ı Ke‐
rim, işbu tasviri, bize ilham vermek için yapıyor; tıpkı o seçkin peygamberi‐
ne (s.a.s.) ilham verdiği gibi…41
Bununla bağlantılı bir başka ifade de yüce Allah’ın şu sözleridir:
“Hani İbrahim, babasına ve kavmine şöyle demişti:
‘Ben, sizin taptıklarınızdan uzağım;
Beni yaratan müstesna… O bana elbette yakında doğru yolu göstere‐
cek.”

39

Nuh 71/21‐26.

40

Saffat 37/78‐79.

41
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Ve ‐belki dönerler diye‐ bunu ardından gelenler için kalıcı bir ilke kıl‐
mıştı.”42

ﻮ ﹶﻥﺮ ِﺟﻌ ﻳ ﻢ ﻌﻠﱠﻬ ﻋ ِﻘِﺒ ِﻪ ﹶﻟ ﻴ ﹰﺔ ﻓِﻲﺎِﻗﻤ ﹰﺔ ﺑ ﺎ ﹶﻛِﻠﻌﹶﻠﻬ [ ﺟBelki dönerler diye, bunu ardından
gelenler için kalıcı bir ilke kılmıştı] ifadesinin anlamı nedir? Bu, gü‐
zel/cömert bir mânâ ifade etmektedir, yani Hazret‐i İbrahim’in şirki yok
etmeye ve tevhidi yerleştirmeye çalışmış olduğunu… Nitekim bir başka
tasvirde şöyle buyrulmuştur:
“Hani, Rabbi ona; ‘Teslimiyet göster (İslâm ol)’ buyurduğu zaman; ‘Â‐
lemlerin Rabbi’ne teslimiyet gösterdim’ demişti. İbrahim bunu oğullarına da
emretti. Yakup da: ‘Ey oğullarım! Allah sizin için bu dini (İslâm’ı) seçti; siz
de ne yapıp edin, (Allah’a) teslimiyet göstermiş olarak can verin!’ dedi.”43
Bu güzel mânâların her biri, nebîlerin davet ve Rasûllerin görev muhiti
hakkında karşılıklı cevaplar sunmaktadır ki bu peygamberlerin başında ise
bütün ümmetlerin, putperestler dâhil tüm din mensuplarının sahiplenmeye
çalıştığı, üzerine titrediği Hazret‐i İbrahim gelmektedir. Nitekim ﻥ
ﻮ ﹶﺮ ِﺟﻌ ﻳ

ﻢ ﻌﻠﱠﻬ ﹶﻟ

[belki dönerler diye] ifadesiyle putperestlere işaret edilmekte; böylece, din
karşıtları def’edilmek ve mücrimlerin ellerindeki delil(imsi)ler iptal edilmek
istenmektedir44.
Kur’ân kıssalarını diğerlerinden ayıran; bunlara özgü yüksek mânâlar‐
daki ve o hayranlık uyandırıcı, dikkat çekici temalardaki ‐Kur’ân üslubun‐
daki i’câz taraflarını kat kat artıran‐ harikulade bir kuvvettir. Çünkü Kadir‐i
Mutlak Allah’ın kuvvetinin benliklere nüfuz ettiği bu yüksek mânâ, hayran‐
lık uyandıran bu eşsiz üsluba döküldüğünde, fildişi kulelerde yaşayanları
yerlerinden indirmekte; başları öne eğdirmektedir.
Âd kavminin uğradığı azabın anlatıldığı “Uğursuzluğu hiç bitmeyen bir
gün, üzerlerine öyle dondurucu bir rüzgâr gönderdik ki…”45 mealindeki
âyete geçtiğimizde görüyoruz ki; azap indirme eylemini ‘gönderme’ fiiliyle
42

Zuhruf 43/26‐28.

43

Bakara 2/131‐132.

44

Abdülhafız Abdurabbih, age, s. 168‐169.

45
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ifade etmektedir. Âyetteki tavsife göre; kasırga bu mücrimler üzerine bir o
yandan bir bu yandan sürekli eserek inatçıları sarsmış, insanları yerlerinden
yurtlarından söküp atmış ve sonunda onları ‘topraktaki kökleriyle bağı kop‐
tuğu için boylu boyunca yere uzanan kof hurma kütükleri gibi’ hareketsiz
bırakmıştır. Aynı yerde geçen “Şüphesiz, onları imtihan etmek için dişi deveyi
göndereceğiz! Sen sabret de gözle bunları… Onlara; suyun aralarında paylaştırıldı‐
ğını haber ver: O gün kimin hakkıysa, suya sadece o gelecek!.. Sonunda, arkadaşla‐
rına seslendiler; o da silahını kuşandı ve ayaklarını biçerek hunharca katletti (deve‐
yi)! Ama (gördüler) nasılmış Benim azabım ve uyarılarım?!”46
Bütün bunlar Arap dili kalıplarına bürünmüş öylesine güçlü ve etkili
tavsiflerdir ki, bunları ancak ‘kuvvetlerin ve kudretlerin yaratıcısı’ [yüce
Allah] söyleyebilir!
Bu i’câz yönleri, tamamen üslup ve lafızlara irca edilemez. Bu, daha
farklı bir şeydir; edebiyat ustalarının imge ve tema dedikleri şey… Ediplere
göre üslup; müfredattan [kelime ve harflerden] oluşan lafza ve bu müfreda‐
tın fasıl‐vasıl, zikir‐hazif, takdim‐tehir diye anlatılan sıralanışlarına bağlıdır. Bu
sebeple de, Cürcânî, Bâkıllânî, Câhız ve benzeri Beyan ve Belagat âlimlerinin
işlediği beyanî i’câz çeşidinden farklıdır; ki bu âlimler, Arap edebiyat gele‐
neği demek olan icmalî yöne yoğunlaşmışlardır47.
3. Üsluptaki İ’caz
İfade sanatına aşina olanlar ve mânâları ustaca dile getirebilenler,
Kur’ânî anlatımdaki üslup i’câzının boyutunu diğerlerinden daha fazla id‐
rak edebilmektedir. Şu kesindir ki; hadis‐i şerifler ve Kur’ân vahyi, kendile‐
rine özgü kalıplarıyla ve özel mühürleriyle iki farklı üslup arz etmektedir:
Kur’ân ibareleri, kulakların aşina olduğu bir uyum ve tınıya sahiptir; farklı
bir terkip bütünlüğü ve özel lafızları vardır. Dolayısıyla, Kur’ân üslubunun
mûcize olduğu; bu üslubun benzerinin getirilemeyeceği söylendiğinde, hata
ya da aşırılık sayılmamalıdır48.

46

Kamer 54/27‐30.

47

Abdülhafız Abdurabbih, age, s. 185‐186.
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Gerçek şu ki; dinî temalarını ve tevhidî kavramlarını Arap diline sok‐
mak isteyen Kur’ân’ın, Cahiliye edebiyatının geleneksel sınırlarını aşması
gerekiyordu ve realite şudur ki; Kur’ân, ifade sanatlarını değiştirmek sûre‐
tiyle Arap edebiyatında müthiş bir devrim gerçekleştirmiştir. Çünkü bir
yandan, nazımlı cümleyi şiir beytinin yerine ikame ederken, diğer yandan
orijinal bir tema getirerek, yepyeni konu ve kavramları dile sokmuş ve böy‐
lece, Cahiliye aklını tevhid akımına bağlamaya çalışmıştır. Üstelik bu kav‐
ramlar [kadim kaynaklardan] Arapçaya çevrilerek âyete dönüştürülmüş
değildir, aksine Kur’ân bunları hazmedip içselleştirmiş, kendine maletmiş,
sonra da Arap aklına uygun hâle getirmiştir.
Kur’ân kıssalarındaki kelime hazinesi [vocabulary] harika bir adaptas‐
yon geçirmiştir. Tıpkı potifarda olduğu gibi… Potifar, Kur’ân’ın Yusuf sûre‐
sinde kendisinden azîz lakabıyla bahsedilen kişinin adıdır. Bu İbranca keli‐
me ile Arapça karşılığı arasında ne alaka bulunduğunu sorabiliriz. Tevrat
tefsirlerine göre, potifarın Mısır/Kıbtî dilinde ‘güçlü şerefli (azîz)’ anlamın‐
daki poti ile ‘danışman’ ya da ‘öğüt veren’ anlamındaki far kelimelerinden
türemiş olduğu anlaşılmaktadır. Peder Vigroureux’nun bu konudaki araş‐
tırmasına göre ise, potifar; ‘Güneş tanrısı Ra’nın azîzi’ anlamına gelen bileşik
bir kelimedir. Bu iki görüşten hangisini kabul edersek edelim, Kur’ân’daki
kelime adaptasyon metodunun orijinal kelimedeki tamamlayıcı, izafî lafzı
hazfettiği görülmektedir ki bu, İslâmî tevhid ruhu ile çok daha uyumludur.
Çünkü [“Güneş tanrısı Ra” kısmı atılarak] azîz lafzıyla yetinilmiştir. Şunu da
belirtelim ki; ilk harflerin seslerini [ikisi de Arapçada bulunmayan iki sesi,
yani ‘po’yu] tercüme etme zorluğundan uzak duran bu adaptasyon, Mısır
araştırmalarından bihaber olan birinin ‐ne kadar kavrayışlı olursa olsun‐
çözemeyeceği lugavî bir sorunu da halletmiştir49.
4. Âciz Bırakan Vecizlik (ﺍﳌﻌﺠﺰ

)ﺍﻹﳚﺎﺯ

Kur’ânî anlatım çok veciz ve sağlam olduğundan dolayı bazan kelime‐
leri neredeyse, içinde pek çok anlamlar barındıran rumuzlara dönüşmekte‐
dir. Bu sebeple, Kur’ân’ın işaret ve çağrışımlarını dakik bir şekilde anlaya‐

49
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bilmek; okurken sürekli teyakkuzda olmayı, meramlarını iyi düşünebilmek
için kavrayıcı bir düşünüş, mânâlarını tadabilmek için de hassas bir duyu
gerektiriyor. Meselâ, Yusuf kıssası bağlamında varit olan şu âyeti inceledi‐
ğimizde, çok sayıda muhtemel mânâ icad eden bir kaynakla karşılaşıyoruz:
“Şehirde birtakım kadınlar dediler ki: Aziz (Potifar)ın karısı emrindeki
delikanlıdan kâm almak istiyormuş; ona abayı yakmış! Görüyoruz ki, kesin‐
likle aşikâr bir sapma içinde…”50
İbn Kayyım el‐Cevziyye [v.751/1351] diyor ki:
“Bu ifade, farklı suçlamaları bir arada içermektedir:
1) ‘Aziz (Potifar)ın karısı emrindeki delikanlıdan kâm almak istiyormuş’
ifadesi. Burada, kadının ismini açıkça zikretmemiş; ondan, ‘kocası olduğu
halde böyle bir çirkinliğe imza atabilen biri’ diye bahsetmişlerdir. Çünkü
böyle yüz kızartıcı, çirkin bir eylemin, eşi olan birinden sâdır olması, eşi
olmayan birinden sâdır olmasından daha çirkindir.
2) Kadının kocası Mısır’ın azizidir; reisi [aynen!], büyüğüdür; böyle bir
kişinin eşinden yüz kızartıcı, çirkin bir eylem sâdır olması daha çirkindir.
3) Kadının kâm almak istediği kişi, hür de değildir; köle, yani maldır…
Bu çirkinliği daha da pekiştirmektedir.
4) Kâm almak istenen kişi, kadının elinin altında, aynı evde yaşayan bi‐
ridir; bir nevi aileden sayılır; bu ise, uzaktaki bir yabancıdan kâm almaya
çalışmaktan daha ayıptır.
5) Kâm almak isteyen, kadındır [oysa normalde erkekler talip, kadınlar
matlup olur].
6) Kadının delikanlıya karşı hissettiği aşk o denli büyüktür ki, kalbinin
[zarını yarıp] ta içine işlemiştir.
7) Bu çerçevede, delikanlı ise ondan daha iffetli, daha iyi ve vefalıdır;
çünkü kâm almak isteyen kadın iken, iffetinden, keramet ve hayasından
dolayı bu işten uzak duran, delikanlıdır. Bir kadın için en büyük kınama
budur.
50

Yusuf 12/30.
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8) [Mısır sosyetesindeki] kadınlar, ‘kâm alma’ fiilini [o fiilin bir kere o‐
lup bittiğini gösteren] mazi sıygasıyla

ﺭﺍﻭﺩﺕ ﻓﺘﺎﻫﺎşeklinde

değil, ânı ve

ileriki zamanı kapsayan bir sürekliliğe ve arzunun kadının işi‐gücü haline
geldiğine delâlet eden muzari sıygasıyla [ﺍ ِﻭﺩﺗﺮ
Arapçada

]ﻓﺘﺎﻫﺎ

ifade etmişlerdir.

[ ﻓﻼﻥ ﺃﻛﺮﻡ ﺿﻴﻔﹰﺎfalanca misafirlerine değer verdi] demekle ﻓﻼﻥ ﻳﻜﺮﻡ

[ ﺍﻟﻀﻴﻒfalanca misafirlerine değer verir] demek arasında fark vardır. İkinci

cümle, kişinin, misafirlerine değer verdiğini, onlara ikram edip yedirip içir‐
diğini, ağırlıklarını hafiflettiğini, yani bunu sürekli yaptığını ifade eder.
9) Kadınların; ‘Görüyoruz ki, kesinlikle aşikâr bir sapma içinde…’ sözleri, bir
kadından böyle bir fiil sâdır olmasını son derece çirkin buluyoruz, anlamın‐
dadır. Bu ifadeleriyle, çirkin bulma fiilini ‘kadın’a [kadın cinsine] isnat etmiş
oluyorlar; oysa aşk‐meşk konularında birbirlerine yardımcı olmaları bekle‐
nirdi; tıpkı erkeklerin bu konularda birbirlerine yardımcı! olmaları gibi, on‐
lar da bu işi çirkin bulmayabilirlerdi. Bunu bir kadın için çirkin bulduklarına
göre, bu, bir kadına yardımcı olunmaması gereken, yardımın asla güzel
karşılanmayacağı en kötü şeydir.
10) Bu kınama cümleleriyle kadınlar, aşırı aşk ile aşırı talepkârlığı bir
arada belirtmişler ve kadının, aşkında da talepkârlığında da normal davra‐
namadığını ifade etmişlerdir. Aşkını anlatmak için,

ﺎﺣﺒ ﺎﻐ ﹶﻔﻬ ﺷ ﺪ  ﹶﻗdemişlerdir

ki, ‘delikanlıya karşı hissettiği sevgi gönlünün [zarını yararak] ta içine işle‐
miş’ demektir. Aşırı talepkârlığını ise, ﻓﺘﺎﻫﺎ

 ﺗﺮﺍﻭﺩcümlesiyle ifade etmişlerdir.

Murâvede fiili, bir kez değil defalarca istemek demektir. Böylece, kadını ‘aşk‐
tan yanıp tutuşan, o yüz kızartıcı çirkinliğe karşı son derece hırslı’ biri olarak
nitelemişlerdir. Kadın da bunların kınamalarını işitince, bu sefer o da onlara
‐hem de daha etkili‐ bir tuzak kurmuş; onların sözlü tuzaklarına fiili bir
tuzakla karşılık vermiştir.”51

51

İbn Kayyım el‐Cevziyye, et‐Tefsîru’l‐Kayyim, Mısır: 1949, s. 314‐315. Ayrıca bkz. et‐Tihamî
Nefera, Saykolociyyetu’l‐Kıssa fi’l‐Kur’ân, s. 496‐498.
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Bu sağlam vecizlik ve mânâ zenginliği, çoğu âyetinde Hazret‐i Mû‐
sâ’dan bahsedilen şu beş sûredeki Mûsâ kıssalarına da uyarlanabilir: A’raf,
Yûnus, Ta‐Ha, Şuara ve Kasas.
5. Kur’ânî Anlatımdaki Ses Belâğati
a) Telkin ()ﺇﳛﺎﺀ
Ses belâğatının en büyük örneği olan Kur’ân‐ı Kerim’in bu meziyeti,
büyük oranda güzel okunmasına bağlıdır. “Kur’ân’ı seslerinizle süsleyiniz”52
hadisinin maksadını böylece daha iyi anlıyoruz. Burada kastedilen, makamlı
okuyuş değil, Kur’ân’ı; harfleri doğru telaffuz ederek, med, gunne, ızhar, ihfa,
vakıf‐vasıl gibi okuma kaidelerine riayet ederek okumaktır. Seslerin, mânâları
ortaya koymadaki rolünü gösteren ve Kur’ân’ı süsleyen güzel tilavet bunun‐
la mümkündür. Bu, aynı zamanda, vurguyu ortaya çıkaran lügavî terkiple‐
rin güzel bir şekilde takip edilmesine de imkân vermektedir53.
O halde ses belâğatı, “belâğat kavramının belâğatçıların kullandıkları te‐
rim anlamıyla gerçekleştiği, sesle ilgili her tür vesile”dir. Bu bakımdan, iki
hususa dikkat edilmelidir:
1) Tınısıyla, telkiniyle, çağrışımıyla, vurgusuyla, dengesiyle ‘ses’ çerçe‐
vesinde kalmayarak, onun, ‘mâna’yı ortaya çıkarışına, pekiştirişine, zincir‐
leme devam edişine ve dizilişine geçilmelidir.
2) Seslerin; kelâm neyi gerektiriyorsa ona uygun bir şekilde çıkarılmalı‐
dır. Gerçek şu ki; ‐musiki derecesinde dengeli, homojen ve insicamlı olsa da,
vurgulardaki estetik ve telaffuzdaki güzellik bütün insanları çekse de,
Kur’ân üslubunun nihaî amacı; inanç ve seviyeleri farklı dinleyici ve muha‐
tapları cezbederek, dikkatlerini çekerek etkilemek değildir54.
Telkin; bir kelimeyle bağlantılı olarak çağrışımlar yapan bir mânâlar
zincirine doğru hayali (imgelem) hareket ettiren sesle ilgili bir özelliktir. Ge‐
nellikle de, kelimenin tınısına, vurgusuna ve o kelime sayesinde ortaya çı‐

52

Buhārî, “Tevhid” 52.

53

Muhammed İbrahim, el‐Belâğatu’s‐savtiyye fi’l‐Kur’âni’l‐Kerîm, Kahire: er‐Risale, 1988, s. 11.

54

Muhammed İbrahim, age, s. 11‐12.
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kan başka şeylere bağlıdır. Telkinin kaynağı bazı kelimelerin kökleriyle du‐
yusal irtibatlarına irca edilebilir. Bu, kelimenin telkin ettiği ve bizim o kelime
telaffuz edilirken onun sayesinde hissettiğimiz bir irtibattır. Kelimenin du‐
yusal kökü, “ilk Arapların hayat ve maişetleriyle, sosyal şartlarıyla irtibatlı
hususların gerektirdiği aslî kullanılışları” demektir. Nitekim Profesör Akkād
toplumla irtibatlı kelimeleri açıklamaktadır.
Sözgelimi ümmet “aynı mekâna yönelen’ ya da ‘aynı emir‐komuta zinci‐
rine uyan’ topluluk” demektir. Şa’b: “Kendisi için yolun aynı şubesini be‐
nimseyen topluluk” demektir. Tāife: “Birlikte dolaşan topluluk” demektir.
Fie: “Aynı gölgeye sığınan topluluk” demektir. Bir kavmin neferi: “savaş vb.
bir şey için seferber olan”ları demektir. Kavm: Özellikle savaş için tek bir
kalkışla kıyam edenlerdir; bu sebepledir ki, önceleri sadece erkeklere kavm

ﻡ ﻣِﻦ ﺮ ﻗﹶﻮ ﺨ
ﺴ
 ﻳ ﻟﹶﺎ
ﻮ ٍﻡ [ ﹶﻗhiçbir kavim başka bir kavimle alay etmesin] dendikten sonra, ﺎ ٍﺀﺎ ٌﺀ ﻣِﻦ ِﻧﺴﻭﻟﹶﺎ ِﻧﺴ

denirken, sonra kadın‐erkek herkese denir olmuştur. Meselâ,

[özellikle kadınlar kadınlarla…] buyrulmuştur.55 Duyusal kullanıştaki bu daimi
münasebet yer adlarında da görülebilmektedir. Meselâ, menzil “insanın inip
konakladığı yer”dir; beyt “insanın gecelediği yer”dir. Bu; mevkı’, merci’ ve
me’vâ kelimeleri için de geçerlidir56.
Delâletteki bu gelişime rağmen, ilk ‐duyusal‐ kullanım [yani kelimenin
kök anlamı] kelimede varlığını hâlâ sürdürmekte ve ona biteviye bu duyusal
kökten özel yansımalar telkin ettirmektedir. Öyle kelimeler vardır ki, ilkin
duyusal bir şeye delâlet etmek üzere vaz’edilmiş; fakat daha sonra (mecazi
bir kullanışla) ilk mânâdan ötesine, dildeki malum kullanımına geçilmiştir;
artık gerçek anlamında değildir; daha sonra, bu yeni anlamlı kullanış keli‐
menin gerçek anlamı haline gelmiştir; fakat yine de kök anlamından bir yan‐
sımayı muhafaza etmekte; kelimenin uzun kullanım tarihi boyunca alaka‐
landığı delâletlerden ve aslî kullanımdan alınan ‐içimizdeki çağrışımlardan
ve zâtî bilincimizden onların yerine koyduğumuz‐ birtakım mânaları telkin
etmeyi sürdürmektedir. Meselâ, şu âyet bu kabildendir:

55

Hucurat 49/11.

56

Abbas Mahmud el‐’Akkād, el‐Luğatu’ş‐şâ’ira, Kahire: Mektebetü Garîb, ts, s. 73.
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“Ey cin ve insan topluluğu!
İçinizden size Benim âyetlerimi anlatan [ﻮﻥ]ﻳﻘﺼ, bugünle karşı karşıya gelece‐
ğiniz konusunda sizi uyaran peygamberler gelmemiş miydi?!” (buyurunca)
‘Ey Rabbimiz! Kendi aleyhimize şahitlik ederiz.’ derler…
Onları dünya hayatı aldatmış ve kendi aleyhlerine olmak üzere inkârcı nankör
olduklarına şahitlik etmişlerdir…”57
Âyette iletme/tebliğ fiili; peygamberlerin [dinî ilkeleri] açık‐seçik bildi‐
rerek, açıklayarak, insanlarda şevk uyandırmaya çalışarak ve yumuşak dav‐
ranarak ilettiklerine işaret etmek üzere,

ﻮﻥﻳﻘﺼile ifade edilmiştir; peygam‐

berlerin bu esnadaki durumları, âdeta, bir grup insana kıssa anlatan kişinin
durumudur. Kişi, “sözün veya haberlerin rivâyetle izini sürdüğünde”

ﺺ
 ﻗ

 ﺍﻟﻜﻼﻡ ﺃﻭ ﺍﻷﺧﺒﺎﺭifadesi kullanılır. “Haberlerin kıssa edilmesi”, onların tetebbu
edilip ‘iz’lerinin sürülmesi anlamındaki ﺺ ﺍﻷﺛﺮ
  ﻗifadesinden gelmektedir.
Kur’ân‐ı Kerim, k‐s‐s maddesini; ﻴ ِﻪﺧِﺘ ِﻪ ﹸﻗﺼ
 ﺖ ِﻟﺄﹸ
 ﻭﻗﹶﺎﹶﻟ [‘O’nun izini takip et’ dedi]
âyetinde,58 ilk kullanım aşaması sayılabilecek bu kök anlamında kullanmış‐
tır. Bu maddenin “iz sürme”den “haber verme”ye, buradan da “âyet anlat‐
ma”ya [ﺁﻳﺎﰐ

ﻮﻥ ﻋﻠﻴﻜﻢ ]ﻳﻘﺼevrilirken geçirdiği aşamalar böylece anlaşılmak‐

tadır. Kelimenin bu uzun yolculuğunda maruz kaldığı kullanımlar, âyeti
tilavet ederken hissettiğimiz o telkin gücünü ona kazandırmaktadır; mânâyı
tasvir etme ve onu gözle görülür hâle getirerek sunma gücünü kelimeye
kazandıran da işbu telkindir59.
Kelimeleri daha güzel, meramı daha estetik ifade etmeyi sağlayan şeyle‐
re [muhassinât‐ı bedî’iyye] gelince bunlar; ses değerlerine ve hikâye olgusu‐
na sözü işiten kişiyi etkileme imkânı veren ‘bilinci ele geçirme’ kabilinden
şeylerdir. Bu, tamıyla nakısıyla cinas için doğru olduğu gibi, müşakele vb.

57

En’am 6/130.

58

Kasas 28/11.

59

Muhammed İbrahim Şadi, el‐Belağatu’s‐savtiyye fi’l‐Kur’âni’l‐kerim, s. 38‐39.
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ifadeyi güzelleştirici sanatlar için de doğrudur. Ve Kur’ân metninin, başka
türlü ulaşılamayacak birtakım [ulvî] gayelere ulaşmak için bunları kullan‐
ması elbette güzel ve yerinde olmuştur.
Aşağıdaki âyet, bu kullanıma güzel bir örnektir:

ﻚ
 ﺘﻬ ﺁِﻟﻙ ﻭ ﺭ ﻳ ﹶﺬﻭ ﺽ
ِ ﺭ ﻭﹾﺍ ﻓِﻲ ﺍ َﻷﺴﺪ
ِ ﻴ ﹾﻔ ِﻟﻣﻪ ﻮ ﻭﹶﻗ ﻰﻮﺳ ﻣﺗ ﹶﺬﺭﻮ ﹶﻥ ﹶﺃﺮﻋ ﻮ ِﻡ ِﻓ ﻤﻸُ ﻣِﻦ ﹶﻗ ﻭﻗﹶﺎ ﹶﻝ ﺍﹾﻟ “Fi‐
ravun kavminin ileri gelenleri (Firavun’a); ‘ Mûsâ’yı ve kavmini, seni ve
tanrılarını bırakıp da ülkede bozuculuk yapsınlar diye mi bırakıyorsun?!’
dediler”.60
[Her ikisi de bırakma anlamına gelen]

ﺗﺬﺭve  ﻳﺬﺭfiillerinin kullanılışına

baktığımızda, bunların, aynı lafza sahip olsalar da farklı mânâlar ifade ettik‐
lerini görüyoruz. Çünkü bırakma fiili; Firavun açısından Mûsâ’yı cezalan‐
dırmaktan vazgeçmek anlamına gelirken, yani bu bırakış bir tür müsamaha
iken, Mûsâ açısından, tek bir ilaha kulluk etmek amacıyla Firavun’u ve tan‐
rılarını terk etmek anlamına gelmektedir.
Benzer bir durum Âl‐i İmrân sûresinde geçen Meryem kıssasında da va‐
rittir. İlgili âyette şöyle buyrulmaktadır:

ﺻ ﹶﻄﻔﹶﺎ ِﻙ
 ﻪ ﺍ  ِﺇﻥﱠ ﺍﻟﹼﻠﻳﻢﺮ ﻣ ﺎﻼِﺋ ﹶﻜﺔﹸ ﻳ
ﻤ ﹶ ﺖ ﺍﹾﻟ
ِ َِﺇ ﹾﺫ ﻗﹶﺎﹶﻟ

ﲔ
 ﺎﹶﻟ ِﻤﺎﺀ ﺍﹾﻟﻌﻋﻠﹶﻰ ِﻧﺴ ﺻ ﹶﻄﻔﹶﺎ ِﻙ
 ﺍﺮ ِﻙ ﻭ ﻬ ﻭ ﹶﻃ ”Hani, melekler şöyle demişlerdi: Ey Meryem!
Şüphesiz, Allah seni seçti ve tertemiz kıldı; seni dünya kadınlarından üstün
tuttu.”61

ﺻ ﹶﻄﻔﹶﺎ ِﻙ
 ﺍ

önce “seni seçti” anlamında; ikinci olarak ise “seni üstün

tuttu” anlamında kullanılmıştır. Yani, lafız aynıysa da anlam farklıdır.62
Söz konusu telkini ibarenin bazen tek kelimesinde, bazense birden fazla
kelimesinde buluyoruz. Telkin içinde bulunulan psikolojik hava, hal ve ma‐
kam ile irtibatlıdır; bu meziyeti hissedebilmek ayrıca, duyusal ipoteklerine
ve dildeki lafızların ses değerleri ile olumlu etkileşiminin gücüne de ipotek‐
lidir. Arap dilini tetebbu ettiğimizde, telkinin; mânâlar, olaylar ve insanî
hislerle dolu veciz bir kelâmın belirgin özelliklerinden biri olduğunu görü‐

60

A’raf 7/127.

61

Âl‐i İmrân 3/42.

62

Temmam Hassan, el‐Beyan fi Ravâi’i’l‐Kur’ân, Kahire: Mektebetu’l‐üsra, 2002, s. 206.
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rüz. Bu sebeple, söz konusu özellik [hemen bütün] Kur’ân kelimelerinde
bulunmakla birlikte, Kur’ân kıssalarında daha belirgindir. Kur’ân kelimele‐
rindeki güçlü telkini açıklamak ve bunun diğer gayelerle ya da ibaredeki
doğru bilinçle irtibatını göstermek üzere Hazret‐i Yusuf kıssasını numune
alalım. Kıssaya ait şu sahne, telkinin, sahneyi netleştirmedeki ve adı geçen
kişilerin hislerini dakik bir şekilde somutlaştırmaktaki rolünü ortaya koy‐

ﺎﺍﻫﻨﺮﺎ ﹶﻟﺎ ِﺇﻧﺣﺒ ﺎﻐ ﹶﻔﻬ ﺷ ﺪ ﺴ ِﻪ ﹶﻗ
ِ ﻧ ﹾﻔ ﻦﺎ ﻋﺎﻫ ﹶﻓﺘﺍ ِﻭﺩﺗﺮ ﻌﺰِﻳ ِﺰ ﺮﹶﺃﺓﹸ ﺍﹾﻟ ﻣ ﻨ ِﺔ ﺍﻤﺪِﻳ ﻮ ﹲﺓ ﻓِﻲ ﺍﹾﻟ ﺴ
 ﻭﻗﹶﺎ ﹶﻝ ِﻧ
ﺪ ٍﺓ ﻭﺍ ِﺣ ﺖ ﹸﻛ ﱠﻞ
 ﺗﺁﺘ ﹶﻜﹰﺄ ﻭ ﻣﻬﻦ ﺕ ﹶﻟ
 ﺪ ﺘﻋ ﻭﹶﺃ ﻦ ﻴ ِﻬﺖ ِﺇﹶﻟ
 ﺳﹶﻠ ﺭ ﻦ ﹶﺃ ﻤ ﹾﻜ ِﺮ ِﻫ ﺖ ِﺑ
 ﻌ ﺳ ِﻤ ﺎﲔ ﹶﻓﹶﻠﻤ
ٍ ﻣِﺒ ﻼ ٍﻝ
ﺿﹶ
 ﻓِﻲ
ـﺬﹶﺍﺎ ﻫﺵ ِﻟﹼﻠ ِﻪ ﻣ
 ﺎﻦ ﺣ ﻭﻗﹸ ﹾﻠ ﻦ ﻳﻬﻳ ِﺪﻦ ﹶﺃ ﻌ ﻭﹶﻗﻄﱠ ﻧﻪﺮ ﺒ ﹶﺃ ﹾﻛﻨﻪﻳﺭﹶﺃ ﺎﻦ ﹶﻓﹶﻠﻤ ﻴ ِﻬﻋﹶﻠ ﺝ
 ﺮ ﺧ ﺖ ﺍ
ِ ﻭﻗﹶﺎﹶﻟ ﺎ ِﺳﻜﱢﻴﻨﻬﻦ ﻨﻣ
ﱘ ﻚ ﹶﻛ ِﺮ
 ﻣﹶﻠ ـﺬﹶﺍ ِﺇﻻﱠﺍ ِﺇ ﹾﻥ ﻫﺸﺮ
 ﺑ “Şehirde birtakım kadınlar dediler ki: ‘Aziz (Potifar)ın
maktadır:

karısı emrindeki delikanlıdan kâm almak istiyormuş; ona abayı yakmış! Görüyoruz
ki, kesinlikle aşikâr bir sapma içinde…’ Kadın, onların dedikodusunu işitince, kendi‐
lerine haber yolladı. Onlara yaslanacak şeyler hazırladı ve her birine birer bıçak (ve
meyve tabağı) verdi. (Yusuf’a da) ‘Çık karşılarına!’ dedi. O’nu görünce, kendisini
gözlerinde o kadar büyüttüler ki, ellerini doğradılar (da farkında bile olmadılar)!
‘Allah için! Bu bir beşer olamaz… Hâşa! Bu olsa olsa değerli bir melektir!’ dedi‐
ler.”63

 ﻧﺴﻮﺓkelimesinin, [birtakım kadınlar, şeklinde] belirsiz/nekire getirilmesi
‐sözgelimi  ﻭﻗﺎﻝ ﺍﻟﻨﺴﻮﺓdenmemiştir‐ bunların; “her kadında bulunmayan belli
sıfatlara sahip kadınlar” olduğuna işaret etmektedir. Nekirelik, bunların
muayyen bir [sosyal] tabakadan olduklarına işaret ederek durmaktadır.
Bunun ne tür bir tabaka olduğu ise, şu ifade ile tamamen bağlam tarafından
ortaya konulmaktadır: “Kadın, onların dedikodusunu işitince, kendilerine haber
yolladı. Onlara yaslanacak şeyler hazırladı” Çünkü mükellef sofralarla, yumu‐
şak minder ve yastıklarla bu hazırlık davetli kadınların üst tabakadan ol‐
duklarına delâlet etmektedir. Haberin hizmetçiler kanalıyla önce benzer
evlere yayılması da doğaldır. ﻨ ِﺔﻤﺪِﻳ
 ﺍﹾﻟ

ﻮ ﹲﺓ ﻓِﻲ ﺴ
 ﻭﻗﹶﺎ ﹶﻝ ِﻧ [şehirde birtakım kadınlar dedi
ki] ifadesinde, kadınların şehirde olduğu  ﻓِﻲharf‐i cerriyle haber verilmiş ve
63

Yusuf 12/30‐31.
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böylece; ‐daha evvel işaret ettiğimiz gibi‐ dedikodunun şehirde söylendiği‐
ne, ama dedikodu yapanların tamamının şehirli kadınlar olması gerekmedi‐
ğine, çünkü şehirden ve diğer yerleşim birimlerinden karışık da olabileceği‐
ne işaret edilmiştir. Öyle veya böyle, Kur’ânî ifade bunu da, onu da taşıya‐
bilmektedir, her ikisine de muhtemeldir. Yani âyet ilk anda akla gelmeyen
çok sayıda mânâyı içine alabilmektedir ki bu da i’câzdandır.
Kur’ân, Aziz’in karısının adını zikretmemiş; bir keresinde

ﻮ  ﺍﱠﻟﺘِﻲ ﻫﺗﻪﺩ ﻭ ﺍﻭﺭ

ﺴ ِﻪ
ِ ﻧ ﹾﻔ ﻦﺎ ﻋﻴِﺘﻬﺑ [ ﻓِﻲEvinde bulunduğu kadın ondan kâm almak istedi] diyerek
kadından ism‐i mevsul ve sılasıyla bahsetmiş ve bu kâm alma isteğinin tü‐
rüne, ulaştığı boyuta ve bunu çevreleyen şartlara işaret etmiştir. Buna göre,
söz konusu talep evin hanımefendisinden hizmetindeki delikanlıya yani
kölesine karşı ve kadının evinde gerçekleşmiştir. Dolayısıyla bu, ancak Yu‐
suf Aleyhisselâm gibi birisinin uzak durabileceği ısrarlı, zorlayıcı, hükmedi‐
ci ve kuşatıcı bir kâm alma isteğidir. İkincisinde ise kadından “Aziz’in karı‐
sı” diye bahsetmiştir (Kur’ân); bu, malum kadınların ağzından nakledilen
söz arasında geçmektedir: “Şehirde birtakım kadınlar dediler ki: Aziz (Potifar)ın
karısı emrindeki delikanlıdan kâm almak istiyormuş; ona abayı yakmış!” Yani, ka‐
dınlar da bu kadından ismen bahsetmemişler, onu Aziz’e izafe ederek, [böy‐
le yüksek ve güçlü bir şahsiyetin haremindeki bir] kadının bu durumunun
ne kadar şaşırtıcı olduğunu göstermek istemişlerdir. Yani, kadının “Aziz’in
karısı” olması, iffetli ve namuskâr davranmayı gerektirirdi; “Aziz’in karısı”
olan biri, böyle bir derekeye düşmemeliydi… Bu izafet, olayın nadir rastla‐
nabilecek bir şey olduğunu ve kadınların bu haberin yayılmasına karşı his‐
settikleri kadınsı arzunun doyurulduğunu da telkin etmektedir.

ﺗﺮﺍﻭﺩ

“delikanlı hiçbir seferinde muvafakat etmediği halde, defalarca

onunla cinsel ilişkiye girmeye teşebbüs etti” demektir. Böylesine uzun ve
kapsamlı bir mânâyı, tek bir kelime ile anlatacak Arapça dışında bir dil bu‐
lamazsınız. Arapçanın bu kelimeyi tercih etmesi, Kur’ân’ı; vecizliğiyle, celâl
ve azametiyle uyuşmayan bazı tafsilatlara dalmaktan uzak tutmak için [olsa
gerek]tir. Kaldı ki bu  ﺗﺮﺍﻭﺩkelimesinin, duyusal kök kullanımından çıkarılan
çok sayıda telkini/çağrışımı vardır. Sözgelimi Lisanu’l‐’Arab’da der ki:
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 ﺍﻟﺮﺍﺋﺪkelimesi kök anlamı itibariyle; “nerede ot bulabileceklerini ve ne
zaman yağmur yağabileceğini kavmine gösteren kişi”dir. ﺭﺍﺩﺕ ﺍﻹﺑﻞ ﺗﺮﻭﺩ ﺭﻳﺎﺩﹰﺍ
cümlesi, “deve sürüsü otlakta ileri‐geri farklı yönlerde otladı” demektir. ﺍﻣﺮﺃﺓ
“ ﺭﺍﺩ ﻭﺭﻭﺍﺩkomşu kadınları dolaşıp duran kadın” demektir. Asma’î der ki:
Kadınlarla ilgili kullanılan ‐hemzesiz‐ ﺍﻟﺮﺍﺩﺓkelimesi, “dolaşıp duran” demek‐
tir. Leys ise şöyle der: Efendi ve cariye birbirleriyle cinsel ilişkiye girmeyi
arzu ettiklerinde, ﻧﻔﺴﻬﺎ

 ﺭﺍﻭﺩ ﻓﻼﻥ ﺟﺎﺭﻳﺘﻪ ﻋﻦve  ﺭﺍﻭﺩﺗﻪ ﻫﻲ ﻋﻦ ﻧﻔﺴﻪdenir64.

 ﺗﺮﺍﻭﺩfiilinin Kur’ânî kullanımına dönecek olursak, onun insana; işbu kök
anlamlarından çıkarılan birtakım mânâlar telkin ettiğini görüyoruz. Kelime;
hem cür’et ve koşturma telkin ediyor hem de ‐kişiyi bir ileri bir geri gitmeye
iten‐ bir şaşkınlık ve gerilim telkin ediyor ki bu, şehvetin musallat olduğu
anlarda kadını ele geçiren şaşkınlık ve gerilimin boyutunu tasvir etmektedir.
Özellikle de, bu işi gayr‐ı meşru bir yolla yapmak istediğinde…
Sonra,

ﻓﱴ

kelimesinin

ﻓﺘﺎﻫﺎ

[hizmetindeki delikanlı] denilerek kadına

izafe edilmesi… Yine kadınların ağzından hikâye edilen sözde geçen bu
ifade, ‐kadınların, içlerindeki kınama arzusunu doyurmaya yönelişleri bir
yana, bir yandan da‐ işin dehşetine yöneldiklerini telkin etmektedir. Çünkü
böyle bir konumu bulunan bir hanımefendi, nasıl olur da emrindeki delikan‐
lıdan yani kölesinden [yani bir ‘mal’dan] kam almak ister?!

 ﺷﻐﻔﻬﺎ ﺣﺒﺎifadesinin mânâsı, “sevgisi gönlünün şiğâfını yani zarını yardı”
demektir. Şiğâfın çeşitli anlamları bulunmakla birlikte, konumuzla en bağ‐
lantılı olanı, herhalde, “gönüle yerleşen hastalık”tır; ne gizlenebilen ne de
açığa vurulabilen, tedavisiz bir hastalık… Dolayısıyla,

ﺷﻐﻔﻬﺎ

fiili özelikle

böyle bir bağlamda kullanılmak sûretiyle, duyusal kullanıştan mânâyı önce‐
leyen kullanışa geçilmiş ve böylece kadının, uzun süreli ve gizli sıkıntılar
yaşadığına ve [muradına nail olmak için] elem verici ve acıtıcı ‘oyun’lar

64

İbn Manzur, Lisanu’l‐’Arab, “rvd” md., III, 1774.
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oynadığına işaret edilmiştir.

 ﺷﻐﻔﻬﺎöyle bir lafızdır ki, bu uzun süreli vecdi,

bu kara sevdayı sadece tınısıyla ifade ettiği gibi, bunun aklın onaylayabile‐
ceği bir sevgi olmadığını da telkin etmektedir.

ﺷﻐﻔﻬﺎ

fiilinin [gayn yerine]

‘ayn’ ile kıraat edilmiş olması da bunu desteklemektedir. Ebussuud Efen‐
di’nin naklletiğine göre, Şa’bî şöyle dermiş: Şeğaf, sevgi; şe’af ise delilik de‐
mektir65.
Kadınların sözleri arasında geçen “Görüyoruz ki, kesinlikle aşikâr bir sapma
içinde…” ifadesinde

[ﻧﺮﺍﻫﺎGörüyoruz

ki] denmiş olması, kadınların Aziz’in

karısı hakkında verdikleri ‘besbelli sapıtmış bu!’ şeklindeki hüküm, öylesine
söylenmiş bir söz değildir; bilgiye ve gerçeğe dayanılarak verilmiştir. Ka‐
dınların bu işi ‘aşikâr bir sapma’ olarak nitelemeleri de, kendilerinin böyle
bir işe asla bulaşmayacaklarını, bundan berî olduklarını iş’âr etmekte, hisset‐
tirmektedir.

 ﻤ ﹾﻜ ِﺮ ِﻫ ِﺑ
Yine,ﻦ
ﻦ ﺮﻫ ﻣ ﹾﻜ

 ﻓﻠﻤﺎ ﲰﻌﺖifadesi yerine, harf‐i cer

hazfedilerek,

ﻓﻠﻤﺎ ﲰﻌﺖ

demiş olsaydı, söz, kullanım kaidesine göre elbette doğru olurdu.

Çünkü “işitme” anlamındaki

ﲰﻊ

harfsiz, bizzat müteaddi olabilen fiiller‐

dendir; dolayısıyla, ‘ba’ harfiyle müteaddi oluyorsa, bu, ‐bağlamdan anlaşı‐
lan mânâ ile bağlantılı‐ bir sırra dayanıyor olmalıdır; ‘ba’ mülabeset ifade
ettiğine göre, ifadenin anlamı şöyle olmaktadır: “Kadın, bunların tuzağına
dokunan, bağlanan şeyi ‐yani kendisine tuzak kurma amacıyla söyledikleri
sözleri‐ işitince…” Oysa bu sözler zâten gerçekti… Peki, Kur’ân bunları ne‐
den “tuzak amaçlı sözler” olarak nitelendirmiş olabilir? Şundan: Kadınlar,
‘kam alma arzusu’ söz konusu olduğunda ona dayalı olarak ortaya çıkabile‐
cek [sevişme ve ilişki türünden] şeylerle ilgili birtakım zanlara, hayal ve
çıkarsamalara dalmışlardı. Onların “Aziz (Potifar)ın karısı emrindeki deli‐
kanlıdan kâm almak istiyormuş” sözlerinde de, iki karşıt cins arasında geçe‐
bilecek şeylere tarizde bulunulmaktadır. İşte Kur’ân bunu tuzak olarak nite‐
lendiriyor. Kadınlar böyle hayallere dalmakta mazur görülebilirler; çünkü
65

Ebussuud, İrşâdu’l‐’akli’s‐selîm ilâ Mezâye’l‐Kur’âni’l‐kerîm, Kahire: Matbaa Mısriyye, 1347,
s.66.
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tasavvur ettikleri şey ‐yüce Allah’ın seçip inayet ederek temizlediği Yusuf
Aleyhisselam gibi iffet ve namus sembolü [müstesna] bir kişiyle bağlantılı
olmasa‐ doğaldır ve beklenebilecek bir şeydir.
Böylece, sahnenin çağrışımlarını tamamlayan, bağlantılarına yönelik
telkinde bulunan ‐”burada o da olsa bu da olsa fark etmez” kabilinden‐ bir‐
takım kelimeler bulmak için sahnenin sonuna doğru geliyoruz; [fakat görü‐
yoruz ki] Kur’ân kelimeleri, başka bir sözde bulamayacağımız zengin delâ‐
letlere sahip olarak güzel ve dakik bir şekilde tercih edilmiş… İsterseniz,
beşerî sözler arasından [sanatkarane söylenmiş] yüksek bir örnek seçip ke‐
limelerinin yaptığı çağrışım ve telkinleri inceleyebilirsiniz; bunu yaptığınız‐
da göreceksiniz ki; o sözler Kur’ân’da bulduklarımızın karşısında eriyip
gidiyor… Kaldı ki Kur’ân‐ı Kerim, hiçbir beşerî sözde bulunmayan ayırt
edici bir özelliğe sahiptir; o da tek bir kelimedeki telkin/çağrışım kaynakla‐
rının fazlalığıdır. Kur’ân kelimelerini incelediğimizde, harflerin tınılarına ve
gerek bu tınılara gerekse ‘kök anlam’a dayalı olarak çıkarsanabilecek çeşitli
çağrışımları bulunduğunu göreceğiz. Tıpkı

ﺗﺮﺍﻭﺩ

ve

ﺷﻐﻔﻬﺎ

kelimelerinde

olduğu gibi… Bu çağrışımlar insanlara ait bazı sözlerde de gerçekleşmektey‐
se de, ‘çeşitli’ çağrışım kaynaklarına sahip ‘tek’ bir kelime bulamamaktayız.
Bir başka ayırt edici özellik de, [Kur’ânî] terkiplerin ve çağrışımlarının
telkiniyle bağlantılıdır. Zira Kur’ân; ibarede geçmesi mümkün olmakla bir‐
likte, terkiplerin satır aralarından da anlaşılabilen pekçok şeyi zikretmemek‐
tedir. Bu özelliğiyle Kur’ân; tariz, telvih ve “satır araları” (ﺍﻟﺘﺮﺍﻛﻴﺐ

)ﻣﺴﺘﺘﺒﻌﺎﺕ

olarak adlandırabileceğimiz şeylerle ilgili araştırmalar için verimli bir alan‐
dır66.
Bu bizi bir başka telkin türüne götürüyor; bu telkin, kelimelerin seslerine
indirgenememekte, aksine, lafız ve ibarelerin ta’likat (dipnotu) kabilinden
delâletleriyle ilişkilendirilebilmektedir. Bu telkinde güzel bir çağrışım yaptı‐
rılmak isteniyorsa, metin bu tür lafızları iştahla kullanmakta; çağrışım mer‐
dut ve kötü olacaksa, metin zihni buna götürebilecek lafız ve ibareleri at‐
maktadır. Aşağıdakiler bu tür telkinlerdir:
66

Muhammed İbrahim Şadi, el‐Belağatu’s‐savtiyye fi’l‐Kur’âni’l‐kerim, s. 44‐48.
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1. Âl‐i İmrân sûresinde Zekeriya kıssasıyla Meryem kıssası arasındaki
karşılıklı anlatımda Zekeriya Rabbinden çocuk isterken

 …[ ﺃﱐ ﻳﻜﻮﻥ ﱄ ﻏﻼﻡbenim nasıl oğlum olabilir?! (40. âyet)] demiş; Meryem
ise

ﺃﱐ ﻳﻜﻮﻥ ﱄ ﻭﻟﺪ

[… benim nasıl çocuğum olabilir?! (47. âyet)] demiştir.

Zekeriya’ya

 …[ ﻛﺬﻟﻚ ﺍﷲ ﻳﻔﻌﻞ ﻣﺎ ﻳﺸﺎﺀÖyle, ama Allah dilediğini yapar] ifadesiyle cevap
verilirken, Meryem’e verilen cevapta

 …[ ﻛﺬﻟﻚ ﺍﷲ ﳜﻠﻖ ﻣﺎ ﻳﺸﺎﺀÖyle, ama Allah dilediğini yaratır] buyrulmuştur.
Zekeriya’ya verilen cevapta ‘yapar’ lafzının kullanılması, kötü düşüncelere
yol açmamaktadır. Çünkü Zekeriya ve hanımı karı‐koca oldukları için, ka‐
dının hamile kalması herhangi bir şüpheye sebebiyet vermeyecektir; çünkü
kocasıyla birliktedir; kadının doğurgan hâle getirilmesi, kocası bu işe hazır
kılınmak sûretiyle gerçekleşmiş olacaktır. Yani doğurganlık da hazır kılma
da Allah’ın fiillerindendir. Meryem’in durumunda ise, ‘yapar’ fiili kötü dü‐
şünceler meydana getirebilirdi; ‘yapma’ fiili [bir koca söz konusu olmadı‐
ğından, sanki çocuğu Allah yapacakmış gibi algılanabileceği için] uygun
düşmezdi; bu sebeple, ‘yaratır’ fiili ile ifade edildi.
2. Yusuf kıssasındaki

ﻦ ﺍ ِﻫﺪِﻳﻦ ﺍﻟﺰ ﻮﹾﺍ ﻓِﻴ ِﻪ ِﻣﻭﻛﹶﺎﻧ ﺩ ٍﺓ ﻭﻌﺪ ﻣ ﻢ ﺍ ِﻫﺩﺭ ﺲ
ٍ ﺨ
 ﺑ ﻤ ٍﻦ  ِﺑﹶﺜﻭﻩ ﺮ ﺷ ﻭ

[Onu birkaç dirheme; yok pahasına (İsmailîlere) sattılar; ona fazla bir değer
biçmemişlerdi] âyetinde geçen  ﺷﺮﻯfiilinin iki zıt anlamı vardır:
a) İlk mânâ; ‘satın aldı’ olup ‘Antera’nın aşağıdaki sözünde de bu mânâ‐
da kullanılmıştır:

 ﺣﺼﺎﱐ ﻛﺎﻥ ﺩﻻﻝ ﺍﳌﻨﺎﻳﺎ ﻓﺨﺎﺽ ﻏﻤﺎﺭﻫﺎ ﻭﺷﺮﻯ ﻭﺑﺎﻋﺎSoylu atım tam bir felaket
tellalıdır/Bir daldı mı çarpışmaya can satar can alır67

67

Bu ifade, bir önceki beyitle daha iyi anlaşılabilir:

ﺏ ﻭﺻﲑﻧﺎ ﺍﻟﻨﻔﻮﺱ ﳍﺎ
ٍ ﺃﻗﻤﻨﺎ ﺑﺎﻟﺬﻭﺍﺑﻞ ﺳﻮﻕ ﺣﺮ

[ ﻣﺘﺎﻋﺎMızrakları dikip harp çarşısına / canları meta yapmışız karşısına] (ms)
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ﺷﺮﻯ

fiilinin

“satın aldı” anlamında kullanıldığını göstermektedir.
b)

 ﺷﺮﻯfiilinin ikinci anlamı ‘‘sattı’ olup, bu âyette kastedilen de budur.

Bu mânânın karinesi ise “birkaç dirheme” ifadesi ile “ona fazla bir değer biç‐
memişlerdi” ifadesidir. Çünkü “değer vermeme” (zühd) kavramı, “para ö‐
deyerek satın alma” mefhumuyla bir arada bulunamaz.; ma “satma” ile
uyumludur. Fakat âyet, Tanrı elçisi olan Yusuf Aleyhisselam’a değer vermek
için, onun satışını, köle satışında kullanılan

ﺑﻴﻊfiili ile ifade etmemiş; “sa‐

tış”ın insan zihninde bırakacağı olumsuzluğu engellemek için zıt anlamlı bir
kelime kullanmıştır.

ِ ﻧ ﹾﻔ
3. [Yusuf kıssasındaki] ﺴ ِﻪ

ﻦﺎ ﻋﻴِﺘﻬﺑ ﻮ ﻓِﻲ  ﺍﱠﻟﺘِﻲ ﻫﺗﻪﺩ ﻭ ﺍﻭﺭ [Evinde bulunduğu

kadın ondan kâm almak istedi] ifadesinde (23. âyet), Yusuf’un değerini gös‐
termek ve kadını yüceltmiş olmamak için “hanımefendisi/sahibesi” gibi bir
ifade kullanmaktan kaçınılmıştır. Bu diğer âyetteki

ﺮ ﺼ
 ﻣ ﻩ ﻣِﻦ ﺍﺘﺮﺷ ﻭﻗﹶﺎ ﹶﻝ ﺍﱠﻟﺬِﻱ ﺍ

ﺮﹶﺃِﺗ ِﻪ ﻣ [ ِﻻOnu satın alan Mısırlı (Potifar), karısına dedi ki] ifadesine benzemek‐
tedir: Çünkü ne bu kişi ne de karısı Yusuf’un efendisidir… ﻯﺎ ﹶﻟﺪﺪﻫ
 ﻴﺳ ﺎﻭﹶﺃﹾﻟ ﹶﻔﻴ
ﺏ
ِ ﺎ[ ﺍﹾﻟﺒKapının yanında, kadının efendisi ile karşılaştılar] ifadesi (25. âyet),
[Potifar’ı] Yusuf’un değil, karısının efendisi olarak tanıttığına göre, söz ko‐
nusu dikkatli kullanım bizzat Yusuf’a matuf demektir.

ﻲﺭﺑ ﻪ [ ِﺇﻧO benim e‐

fendimdir] (23. âyet) ifadesine gelince, bu, Yusuf’tan bahsen söylenmiş ol‐
mayıp, kendisinin söylediği bir sözdür.
4.

ﻖ ﻳﺼﺪ
 ﺎ ﺍﻟﻳﻬﻒ ﹶﺃ
 ﺳ ﻮ[ ﻳYusuf! Ey sıddık (özü‐sözü doğru kişi)! (46. âyet)]

âyetinde, nida edatı [ey] tehir edilmiş ve böylece [zindandan kurtulan] o
delikanlının ‐Yusuf’un güzel yaşantısını ve çok sayıda tanrı fikrini reddede‐
rek Ezici Yegâne güç olan Allah’a kulluk etmeye çağırdığını gördükten son‐
ra‐ Yusuf hakkında oluşan genel kanaati ifade edilmiştir. Şayet

ﻳﻖﺃﻳﻬﺎ ﺍﻟﺼﺪ

[ ﻳﻮﺳﻒEy sıddık (özü‐sözü doğru olan) Yusuf!] demiş olsaydı, bu kullanım,

herhangi birine seslenilirken kullanılıveren “Ali efendi!”/”Mehmet bey!”
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gibi bir sesleniş olarak algılanabilecek; sıddık lafzı Yusuf’un herkesçe bilinen
bir lakabıymış gibi düşünülebilecekti.
5.

ﲔ
 ﻤ ِﻌ ﺟ ﻢ ﹶﺃ ﻫِﻠﻜﹸ ﻮﻧِﻲ ِﺑﹶﺄﻭﹾﺃﺗ ﺍﺼﲑ
ِ ﺑ ﺕ
ِ ﻳ ﹾﺄ ﺟ ِﻪ ﹶﺃﺑِﻲ ﻭ ﻋﻠﹶﻰ ﻩ ـﺬﹶﺍ ﹶﻓﹶﺄﹾﻟﻘﹸﻮﻮﹾﺍ ِﺑ ﹶﻘﻤِﻴﺼِﻲ ﻫﻫﺒ ﺍ ﹾﺫ

[Şimdi, şu gömleğimi götürüp babamın yüzüne koyun da gözü eski keskin
hâline gelsin. Bütün ailenizi de bana getirin. (93. âyet)]

ﲑﺍ ﺼ
ِ ﺑ ﺪ ﺗﺭ ﺟ ِﻬ ِﻪ ﻓﹶﺎ ﻭ ﻋﻠﹶﻰ ﻩ  ﹶﺃﹾﻟﻘﹶﺎﺸﲑ
ِ ﺒﺎﺀ ﺍﹾﻟﺎ ﺃﹶﻥ ﺟ[ ﹶﻓﹶﻠﻤFakat müjdeci gelip de gömleği
yüzüne koyunca, gözleri tekrar eski keskin hâline döndü (96. âyet)]
İlk âyette “gelme” fiili; ikinci âyette “dönme” fiili kullanılmıştır; çünkü
Yusuf’un ilk âyetteki isteği babasının ve ailesinin tamamen Mısır’a gelmele‐
ridir. İkinci âyette ise bir mûcizeden söz edilmektedir; görüş gücünün kay‐
bedildikten sonra eski haline dönüşmesi… Ayrıca, ilk âyetteki “gelsin” ile
ikinci âyetteki “getirin” arasında da müşâkele sanatı vardır68.
B. TELİF İNSİCAMI
Teliften maksat, kelime teklerinin (müfredât), dil kaidelerine uygun an‐
lamlı bir şekillendiriş (teşkîl) ile belli mevkîlere konulmasıdır. Telif dizme
(nazım), dizme ise şekillendirme demektir. Yalnız, dil müzikalitesi, telif insi‐
camı ve vurgu belâgati anlamında bir şekillendirmeden söz ediliyorsa, bu,
mevkîlerin güzel bir şekilde dağıtılmasıyla, kelimelerin de dikkatle tertip ve
terkip edilmesiyle [yani, sıralanıp birleştirilmesiyle] gerçekleşebilir.
Meselâ, Câhız [v. 255/869] şöyle der:
Belâğatı sağlayan şey, mevkî güzelliğidir… Bir kelime diğerinin yanın‐
da uygun ve hoş durmuyorsa, şiir inşa ederken dile bir ağırlık verir. Gördü‐
ğüm en kaliteli şiir, parçaları birbirine kenetlenmiş, kolay çıkarılan kelime‐
lerden oluşan şiirdir. Bu gibi şiirlerin dilden güzel bir şekilde dökülüp tek
bir ses ve tarzda devam ettiğini, âdeta dilden yağ gibi kaydığını görürsü‐
nüz69.
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Hassan, el‐Beyan fi Ravâi’i’l‐Kur’ân, s. 212‐214.
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Câhız, Ebû Osman Amr b. Bahr b. Mahbub, el‐Beyân ve’t‐Tebyîn, thk. Abdüsselâm M.
Harun, Kahire: Meketebetu’l‐Hancı, 1968, s. 51.
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Telif insicamını sağlayan sebepler hemen hemen ‐cümlenin oluştuğu‐
kelime teklerinin ses dokusuna inhisar ettirilebilir. İnsicamlı bir oluşumda
kelime; belli sıfatlara sahip, sesiyle mânâyı ve metnin etrafında döndüğü
havayı az‐çok yansıtan harflerden oluşur. Bu meziyet edip ve şairlerin sözle‐
rinde de gerçekleşiyorsa da buna kolay kolay ulaşılamamakta; bu tür edip
ve şairlere nadiren rastlanmaktadır. Kur’ân‐ı Kerim ise Allah’ın muciz (âciz
bırakan) kelâmıdır. Bu özellik Kur’ân’da sürekli gerçekleşmektedir; çünkü
kelimeler öyle seçilmektedir ki, kelimelerin ses dokusu bilinci mânâya yak‐
laştırmakta; hissî içeriğe derinlemesine nüfuz ettirmektedir. Nûh kıssasında
geçen şu ifade bunun güzel bir örneğidir:

ﻢ ﹸﺛﻢ ﻬﻌﻤﺘ ﺳﻨ ﻢ ﻣ ﻭﺃﹸ ﻚ
 ﻌ ﻣ ﻦﻣﻤ ﻣ ٍﻢ ﻋﻠﹶﻰ ﺃﹸ ﻭ ﻚ
 ﻴﻋﹶﻠ ﺕ
ٍ ﺮﻛﹶﺎﻭﺑ ﺎﻣﻨ ﻼ ٍﻡ
ﺴﹶ
 ﻂ ِﺑ
ﻫِﺒ ﹾ ﺡ ﺍ
 ﻮﺎ ﻧﻗِﻴ ﹶﻞ ﻳ
ﻢ ﺏ ﹶﺃﻟِﻴ
 ﻋﺬﹶﺍ ﺎﻣﻨ ﻢﺴﻬ
 ﻤ ﻳ “Ey Nûh! Sana ve seninle beraber bulunanlardan gelecek
ümmetlere tarafımızdan verilen bir esenlikle, bereketlerle (gemiden) in. Ama
öyle ümmetler de olacak ki, onları bir süre yaşatacağız; sonra onlara tarafı‐
mızdan can yakıcı bir azap dokunacak, denildi.”70
Burada ﻭﺃﻣﻢ

 ﺃﻣﻢ ﳑﻦ ﻣﻌﻚifadesinde, yani 4 tane kelimede 7 tane ‘mim’in

bir araya geldiğini görüyoruz; hatta bu ‘mim’ler tecvitli bir telaffuz ve
okuyuşta 9’a çıkıyor; çünkü

ﻦ ِﻣﻤdeki 2. ‘mim’ şeddeleniyor; ‘nun’ da ‘mim’e

dönüşüp devamındaki ‘mim’e idgam ediliyor. Böylece, 4 tane kelime tama‐
men ‘mim’lerden oluşuyormuş gibi algılanıyor. Bu ‘mim’lerin gerektiği gibi
telaffuz edilmesi ve bunun seste meydana getirdiği büyük kenetleniş, bu
bitişik ‘mim’leri çıkartırken iki dudağın sürekli tutulmasını gerektiriyor.
Açıkça görülüyor ki; bu âyet, çıkartılan sesle Nûh’un ashabının, yani Hazret‐
i Nûh’la beraber hareket edenlerin tek bir ilke ve tek bir akide etrafında bir‐
leşip, kenetlendiklerini ifade ediyor. Bir ilke etrafında birleşip, onun çevre‐
sinde sarmaşık misâli kenetlenmek, o ilkeye mensup kişilerin ‐özellikle de,
Nûh’un ashabının gemide iken içinde bulundukları şartlara benzer durum‐
larda‐ büyük bir aidiyet hissî ve sarsılmaz bir kenetlenme duygusu doğurur.
İşbu duyguları taşıyan söz konusu mânâyı Kur’ân‐ı Kerim bize bu ses ve
harflerle nakletmektedir. Aynı mânâda olmak üzere,

70

Hûd 11/48.
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ﺍﻫﺒﻂ ﺑﺴﻼﻡ ﻣﻨﺎ ﻭﺑﺮﻛﺎﺕ ﻋﻠﻴﻚ ﻭﻋﻠﻲ ﻣﻦ ﺍﺗﺒﻌﻚ

[Sana ve sana tâbi olanlardan

gelecek ümmetlere tarafımızdan verilen bir esenlikle, bereketlerle (gemiden) in] de
denilebilirdi. Fakat Kur’ân sadece bunu ifade etmek istemiyordu; onun
istediği aynı zamanda, Allah’ın onlardan razı olduğuna yönelik bir duygu
yaratmaktı; bu mübarek beraberlikle birlikte olumlu bir psikolojik yaklaşım
yaratmaktı; âyeti dinleyen herkesin içinde ‐sadece şu bir aradaki birbirine
kenetlenmiş ‘mim’leri işitmekle insanın kulağına çalınacak‐ bir birlik ve
kenetlenme duygusu meydana getirmekti.71
C. KALIPLARDAKİ VURGU
İbaredeki kelime teklerinin (müfredât) kalıpları dakik bir şekilde seçil‐
diğinde bu, meydana getirdiği ‐cümle ve ibarenin delâletiyle insicamlı‐ özel
vurgu bir tarafa, uyumdaki kuvveti ve homojenlikteki güzelliği artıracaktır.
Şüphesiz, kelime teklerinin delâletlerindeki ahenk, ‐fıtrî dili karışıp bozul‐
muş olmakla birlikte‐ meramını güzel ifade edebilme melekesine sahip biri‐
nin gözünde otomatikman bu kelime teklerinin kalıplarının da ahenkli ol‐
masını sağlayacaktır. Kur’ân‐ı kerim bu alanda zirvededir; bunun örneği ise
Hazret‐i Süleyman’dan naklettiği bir ifadedir; izni olmadan gözünden kay‐
bolan Hüdhüd’ü şöyle tehdit etmiştir:

ﻲﻴﻨﻴ ﹾﺄِﺗﻭ ﹶﻟ  ﹶﺃﻨﻪﺤ
 ﺑﻭ ﹶﻟﹶﺄ ﹾﺫ ﺍ ﹶﺃﺷﺪِﻳﺪ ﺎﻋﺬﹶﺍﺑ ﻨﻪﺑﻋ ﱢﺬ ﹶﻟﺄﹸ

ﲔ
ٍ ﻣِﺒ ﺴ ﹾﻠﻄﹶﺎ ٍﻥ
 “ ِﺑOnu ya sert bir şekilde cezalandıracağım ya da kafasını koparacağım
onun! Ya da bana apaçık bir güçlü kanıt getirecek!”72
Görüyoruz ki;

ﻷﻋﺬﺑﻨﻪ, ﻷﺫﲝﻨﻪve ﻲ ﻟﻴﺄﺗﻴﻨkelimelerinin kalıbı ‐ki ‘lâm’ ve

‘nun‐i sakīle’ ile tekitlenmişlerdir‐ telaffuz esnasında, bu konuşma bağlamı‐
nın en önemli öğeleri olan kızgınlık ve tehdidi tasvir eden bir tını ve baskı
oluşturmaktadır. Bu da bir yana, tekidin peşpeşe özellikle ‘lâm’ ve ‘nun’ ile
yapılmasından, mânânın gücüyle mütenasip özel bir vurgu ortaya çıkmak‐
tadır73.
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Böylece sesin değeri, sözlüklerin bir lafız için araştırdığı normal bir mâ‐
nâyı ya da insanın hissedip de anlatamadığı tabiî bir mânâyı hikâye edecek
seviyeye yükselmektedir. Bazen daha sonra işaret etme imkânımız olsa da,
bu tür çağrışım ve telkinler yapan illeti/sebebi açıklayamayız. Tıpkı bir mü‐
zik makamından etkilenen kişinin bu etkiyi açıklayamaması gibi… Böylece,
sözgelimi bir olayı abartılı bir şekilde vurgulamaya veya bir özelliği büyüt‐
meye yönelik telkini harfin kalın telaffuz edilişine ( )ﺗﻔﺨﻴﻢbağlayabiliriz.
Kendimize bunun sebebini sorduğumuzda, bu soruya bir cevap bulamayız.
Burada getirdiğimiz ‘şahit’ler, Kur’ân metnindeki ‘sesin benzeşim özel‐
liğinden yararlanma’ kabilinden bulgularımıza birer örnek olup, bunlarda;
lafızların Arapça anlamlarına, ‘sesteki o telkin gücü olmasa gerçekleşemeye‐
cek’ birtakım izafi boyutlar katan tabiî mânâları telkin etme gayesi güdül‐
müştür74.
SONUÇ
Şüphesiz kıssalar, Kur’ân‐ı Kerim’in mesaj iletme tarzlarından biridir;
bu üslubuyla Kur’ân, Allah’la ve kişiyi “mutlak izzet ve celâl sahibi Allah’a
imanın özüne götüren dosdoğru yol”la irtibatlı gerçeğe bizzat kani olarak
iman etsin diye insanın aklına ve bilincine ulaşmayı amaçlamaktadır. Kıssa‐
lar Kur’ân’ın parçası olduğundan, Kur’ân âyetlerinin tamamında var olan
i’cazın bunlarda da bulunması gerekmektedir ki bu i’caz; Kur’ân’ın harika
bir teknik birlik içinde cereyan eden âciz bırakıcı tasvir üslubunu kapsamak‐
tadır. Bu sebepledir ki, Kur’ânî anlatım mütekâmil, teknik ve edebîdir, böyle
olmaya da devam edecektir; çünkü yüceler yücesi Allah’ın katından gelmiş‐
tir. İşte araştırmamız esnasında yukarıda ispatladığımız olgu budur; bu
çalışma nihayete erdiğinde, bazı sonuçlar elde ettik [Bunları şu şekilde sıra‐
layabiliriz]:
1. Bu çalışma ortaya koydu ki, Araplar gerek Cahiliye devrinde gerekse
İslâmiyet döneminde yüksek bir edebî zevke sahiptiler; Arap toplumunun o
sırada ulaşmış olduğu fesahat ve belâgat da bunu göstermektedir; fesahat ve
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belâgatlerine delil olarak da, âciz bırakıcı üst seviyedeki üslubuna rağmen
Kur’ân‐ı Kerim’i tam olarak anlayıp belleyebilmiş olmaları yeter.
2. Kıssanın ögeleri [olan yer, tarih ve kahramanlar] her kıssada bir araya
gelmeyebilir. Çünkü her sanatsal ürün, müellifinin içinde bulunduğu şartla‐
rın ‐ve olay ve şahsiyetlerde yazarın yaptığı tasarrufun‐ dışına çıkamayan
birtakım şartlara sahiptir. Yazarın olayı sunarken senaryo üzerinde yaptığı
teknik müdahaleler de cabası… Bu öğelerin Allah vergisi teknik yeteneklere
muhtaç olduğunu da nazar‐ı itibara almak gerekir; ta ki bunlar güzel ifade
edilebilsin ve kıssanın çatısını kurmada zaruri olan şeylere yer verilsin.
Çünkü bazen kıssanın öğelerinden biri herhangi bir kıssada ana rolü oynar‐
ken, bir başka kıssada kendisine hiç değinilmemekte ve bu kıssanın kalitesi‐
ni ve teknik yapısını hiçbir şekilde etkilememektedir.
3. Kur’ân kıssalarının sahip olduğu telkin ve çağrışımların tamamının
ortaya konulması mümkün değildir. Kur’ân nassları, telkinlerini her kalbe
onun ilgi duyduğu kadar ve onun görünürdeki ihtiyacı oranında açmakta‐
dır. Ancak [Kur’ân kıssalarında] taksim edilmiş bir orana göre çeşitli durum‐
larda kalplere açılacak, araştırılıp gözetlenmesi gereken daha çok biri‐
kim/azık bulunmaktadır. Kur’ân‐ı Kerim’deki kıssalarda, her zevk sahibinin
kendisine uygun bulacağı tam ve olgun bir edebî görünüm canlanmaktadır;
çünkü herkesin ‐meleke ve yetisine göre‐ etkilendiği, ilgilendiği yön başka‐
dır. Yüceler yücesi Allah, insana her şeyi birden verip düşünmesine gerek
bırakmayarak onun aklını dumûra uğratmak istememekte; zihnin aktif ol‐
masını, işin önünü ve sonunu derin derin düşünmesini murad etmektedir.
4. Bazı araştırmacıların vehmettiğinin aksine, Kur’ân‐ı Kerim’de kıssala‐
rın sınırını aşmayan birtakım haberler bulunmaktadır. Kur’ân bunları kıssa
olarak adlandırmamıştır; ama bunlar mazide kalmış olaylar olduğundan
değil, geçmişteki kalıntıları izlemekle alakaları olmadığından da değil sade‐
ce, aksine bunlarda, tasvirden yararlanma söz konusu olmadığı için… Bu
sebepledir ki, yani anlatımın aslî gayesi açıkça görülmediği ve anlatılanlar‐
dan hisse çıkarılmadığı için, kıssa diye adlandırılmaya elverişli değillerdir.
5. Kur’ân kıssaları hayali değil, gerçekten yaşanmış tarihî olaylardır;
kıssalara gerçekdışı şeyler katılmış da değildir. Bununla birlikte, edebî bir
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kıssa için kesinlikle elverişli olmayan “mutlak hakikatlere dayanma” özellik‐
lerine rağmen, başka kıssaların sahip olmadığı [muazzam] bir teşvik ve mo‐
tivasyona sahiptirler.
6. Kur’ân‐ı Kerim, hayır ve şer mücadelesi bağlamında insanlığın geç‐
mişine ait soyut sahneler sunmakla yetinmemiştir. Muhataplar gerek eğitim‐
lerinde gerekse psikolojik eğilimlerinin ve yaşadıkları toplumun hastalıkla‐
rının tedavisinde tarihî olaylardan yararlansınlar ve iman edip doğru yola
gelsinler diye Kur’ân, tarihten somut örnekler vererek onları harekete geçir‐
meyi amaçlıyordu. Çünkü bu olaylar, insan benliği üzerinde ‐onda bir kav‐
rayış, uyanış, hassasiyet ve dönüşüm meydana getirecek‐ potansiyel bir
güce sahipti…
7. Bir Kur’ân kıssasında kadın kahraman bulunup bulunmaması o anla‐
tımda özellikle hesaba katılan bir şey olmayıp, tamamen gerçeğin takririyle
ilgilidir; kıssada anlatılan olayın mantığı neyi gerektiriyorsa ona göre hare‐
ket edilmekte; insan hayatının bir fenomeni olarak bariz bir konuma sahip
olan kadın, bir ibret ya da öğüde konu olacaksa kıssada kendisine yer bula‐
bilmektedir. Ama olayda kadınla ilgili gerçek bir yaşanmışlık söz konusu
değilse, alınacak derste ya da verilen öğütte bir etkisi bulunmuyorsa, bu
durumda kadına hiçbir Kur’ân kıssasında yer verilmemektedir. Çünkü
Kur’ân‐ı Kerim geçmiş hayatın gerçeklerinden kesitler sunmakta ve gelecek‐
teki olayları daha evvel nasılsalar; Kur’ân kıssasında nakledilen olaydaki
konumları neyse, o hal üzere mezarından diriltmek istemektedir. Kur’ân
kıssalarının kadın aşkını, kadın sevgisini ya da kadın duygusallığını gözler
önüne sermek gibi bir hedefi yoktur; yüceler yücesi Allah’ın, akıl ve gönül
sahiplerine örnek olsun, ders versin diye murad ettiği bir hikmeti yoksa
tabii…
8. Kur’ân kıssaları; aklı ve gönlü etki altına alan estetik bir anlatım ve
teknik bir tasvir ile kıssa kisvesi altında sunuluyor olsa da sonuçta akideye
dair; mutlak vahdaniyet çerçevesinde derslerdir. Kıssaların tamamı, “Al‐
lah’a tevhit üzere iman” akidesine hizmet etsin diye anlatılmaktadır.
9. Tek bir kahramanın birden fazla Kur’ân sûresinde geçmesi, ne tekrar
sayılabilir ne de eksiklik… Bu tamamen, [farklı] durum ve realitelerin gere‐
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ğinden ve o kıssanın amacından kaynaklanmaktadır. Çünkü Kur’ân kıssa‐
sında kahramanlar bizzat esas alınmadıkları gibi, olayın kendisi de aslî amaç
değildir [maksat hikâye anlatmak değildir]. Aksi takdirde, kıssa ilgili tüm
olayları bir arada sunar ve bunları kronolojik ya da teknik bir sıralama ile
arz ederdi; sonra, bir kahramanla ilgili her şeyi bir kıssada anlatıp bitirirdi.
Evet, aksi takdirde, kıssadaki gerekli gereksiz tüm olay ve sahneler ‐kıssanın
anlatıldığı ortam bunları istiyormuş istemiyormuş fark etmeksizin‐ bir anda
verilip tüketilmiş olurdu… Ve Kur’ân, kıssa sunma metodu üzere hareket
etmemiş olurdu. Bu sebepledir ki Kur’ân, kahramanı kıssadaki olaylardan
belli bir tanesiyle birlikte sunarak bunları birbirine mezcetmekte; sonra da
kahramanı başkasıyla değil sadece o olayla etkileşim halinde göstermekte‐
dir; sen de, o olayla kahramandan, birlikte ders çıkarıp, öğüt almaktasındır.
Daha sonra tasvir edilen sahneler bitmekte ve anlatım bir başka halkada ya
da kıssada, “başka bir yerde geçen bir temanın tekrarı gibi görünse de yeni”
bir muhtevası bulunan bir başka olayla devam etmektedir.
10. Kur’ân‐ı Kerim’deki tarihî kıssalar bizat amaç değildir; bunların he‐
defi insan düşüncesini harekete geçirip onu sürekli sorgulamaya, araştırma‐
ya itmektir. Burada hedef ilmî, amelî ve aynı zamanda pedagojiktir [eğitimle
ilgilidir]. Çünkü Kur’ân gücün hakta olduğunu, başarısızlığın ise eninde
sonunda bâtılı bulacağını açıkça bildirmektedir. O halde, fert ve toplum
olarak insanın elde ettiği bir şey, biteviye takrarlanan tarihî döngünün doğal
bir sonucudur. Öte yandan Kur’ân‐ı Kerim, tarihî değişimin bir anda gerçek‐
leşmeyeceğini de açıkça bildirir. Zira devirler boyunca, yavaş ilerleyen bir
birikim meydana gelmekte; uzun bir zaman aralığından sonra büyük bir
tarihî değişime yol açan sebepler yavaş yavaş ortaya çıkmaktadır. Tevrat’ta
geçen çok sayıda kıssada bulunmayan özellik işte budur; ki buradan hare‐
ketle, [Tevrat’takine benzer] tarihî ayrıntıların, Kur’ân kıssalarının eğitim‐
öğretimle ilgili maksatlarından olmadığı söylenebilir. Çünkü olayın zaman
veya mekân bakımından yakın ya da uzak oluşu, onun taşıdığı ibret ve dersi
etkilemez.
11. İnsana öğüt verip, eğitip, yönlendirmeye çalışan Kur’ân kıssaları
tamamen dinî hedeflere yönelikse de bununla birlikte, halis [yani amacı bir
tarafa, salt] anlatım sanatının bütün gereklerine özen göstermektedir.

HZ. PEYGAMBER’İN DAVETİ
VE İSLÂMİYET’İN YAYILIŞI

13. TEBLİĞ
VAHYİN NÜZÛLÜNÜN
1400. YILINDA İSLÂM DÜNYASI
Ahmet KAVAS♦

İslâmiyet, vahyin nüzûlünün birinci asrının tamamlandığı yıllarda Arap
Yarımadası’nı aşarak doğuda bugünkü Hindistan ve Çin sınırına, batıda ise
bütün Kuzey Afrika dâhil Avrupa’nın güneybatı ucundan geçip Fransa orta‐
larına kadar yayıldı. Bu hızlı, ama kalıcı yayılma insanlık tarihi boyunca
siyasî, askerî, hatta dinî anlamda ne o asra kadar, ne de bugüne kadar ger‐
çekleşebilmişti. Roma veya Bizans örnekleri dikkate alındığında bunların
sahip oldukları geniş toprakları uzun asırlar içinde elde ettikleri bilinmekte‐
dir. 20. yüzyılın üzerinde güneş batmayan Britanya İmparatorluğunun kısa
zamanda sönen hızlı yayılması ise zâten İngiliz dili dışında fazla kalıcı iz
bırakamadı. Hıristiyanlığa gelince en büyük yayılma hareketi tarihindeki ilk
18 asrında gerçekleşmedi. Özellikle 19. asrın ortalarından başlayıp 1900’lü
yıllarda sömürgecilikle birlikte ve misyonerliğin her yolu denemesiyle sağ‐
lanabildi. Komünizm, Kapitalizm ve Sosyalizm gibi modern akımlar ise
âdeta birer balon gibi sadece bir asır içinde parlayıp sönmeye yüz tuttular.
19. YÜZYIL ÖNCESİNDE İSLÂMİYET’İN YAYILIŞI
İslâmiyet’in Arap Yarımadası’nı aşması için çeyrek asır yeterli oldu.
Henüz Hz. Ömer’in halifeliğinin ortalarında oldukça erken sayılabilecek bir
dönemde, yani vahyin henüz 30. yılında doğuda bugünkü Irak topraklarına,
batıda ise Mısır’a geçerek hem Asya, hem de Afrika’nın kapıları yeni dine
♦

Prof. Dr., İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi.
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açıldılar. Bu kapılardan Hz. Osman zamanında geçiş giderek arttı ve âdeta
bu iki kıtanın İslâmiyete ciddi anlamda açılacağı sinyalleri alındı. Hz. Ali
döneminde yaşanan iç karışıklılar sebebiyle doğu ve batı istikametindeki bu
ilerleme durma noktası geldi.
Emevîler Müslümanların idaresini ele geçirdikten sonra fetih hareketleri
Hz. Osman dönemindeki istikametlerini genişleterek devam ettirdiler. Öyle
ki 710 yılına gelindiğinde artık Müslümanlar Mısır’dan Atlas Okyanusuna
kadar bütün Kuzey Afrika sahillerini aşarak gidebilecekleri yegane istikamet
olarak Güneybatı Avrupa’dan, yani bugünkü İspanya içlerine girmek için
bir keşif yaptılar. Bir yıl sonra 711 yılında başlattıkları seferler üç yıl gibi bir
sürede İber Yarımadası olarak ifade edilen İspanya ve Portekiz topraklarının
tamamına yakınını içine alarak tamamlandı. Yani Vahyin nüzûlünün ilk asrı
geride kaldığında Müslümanlar coğrafî anlamdaki bildikleri en batı uçtaki
fetihleri tamamladılar.
732 yılına gelindiğinde, yani bu defa Hz. Peygamber’in vefatının birinci
asrının tamamlandığı senede Fransa’nın ortalarına kadar birçok yer Müslü‐
manlarca fethedildi ve bütün Avrupa’nın fethi için ilerleme devam ederken
Şehitler Düzlüğü Savaşı da denilen Poitiers’de yenilmeleriyle batıdaki iler‐
lemelerinde son noktaya ulaşılmış oldu. Doğuda ise 712 yılında, yine vahyin
ilk yüzyılında bugünkü Pakistan topraklarının tamamını içine alan Hindis‐
tan bölgesine giren İslâm orduları binlerce kilometrelik bir mesafeyi aşma
başarısını gösterdiler.
Asya kıtasının oldukça geniş olması dolayısıyla burasının farklı nokta‐
larına çok yönlü seferlerle ilerleme hızla devam ettirildi. En büyük hedefler‐
den birisi ise bütün Türk Dünyası’nı İslâmiyetle buluşturup ardından Çin’i
de zorlamaktı. 751yılında yapılan Talas Savaşı her ne kadar Şam’daki Emevî
hanedanın tahttan düşmesinden bir yıl sonrasına denk gelse de aslında bu
ordu henüz onların izlerini taşıyordu. Ne var ki tüm gelişmeleri gerçekleş‐
tirmede öncü Emevî halifeleri bir taraftan Şiî ve Hâricî muhalifleri sebebiyle
diğer taraftan Abbasîlerin ince siyasetiyle yavaş yavaş yıpranmıştı. Bir de bu
kadar geniş coğrafyaları İslâmiyet’in etki alanına almaları esnasında birçok
yerleşik hanedanı yıkmaları onlara karşı çok ciddi gizli düşmanlıklar oluş‐
turmuştu. İşte bunun neticesinde 8. yüzyıl ve özellikle dokuzuncu yüzyılda
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yazımına başlanan ilk tarih kitaplarında neredeyse Emevîleri methedecek
cümlelere hiç rastlanmayacağı gibi onlarla ilgili yazılan bazı güzel ifadeler
bile âdeta onların yaptıkları kötülükleri temize çıkarmak şeklinde algılandı
ve hâlen de algılanmaktadır. Hatta Ömer b. Abdülaziz bir Emevî halifesi
olarak değil de o tarihî süreçten soyutlanmış bir şahsiyet gibi düşünülür.
Endülüs’ün ve Hindistan’ın fethi İslâm tarihi adına büyük bir başarı olarak
değerlendirilir, ama bunun Emevî halifelerinin zamanında yapılması konu‐
suna vurgu yapılmaz. Türklerin Müslümanlaşması hep Abbasîlerle ilişki‐
lendirilirken bütün yurtlarının Emevîler döneminde İslâmiyetle müşerref
olduğu pek ifade edilmez.
Emevîlerin batı ve doğu seferleri aslında kuzeyde de devam etmiş ve
henüz Muaviye döneminde İstanbul’a seferler düzenlenerek bu şehrin etra‐
fına kadar içlerinde sahabîlerin de bulunduğu İslâm orduları gelmişti. Dün‐
yanın o tarihlerde bilinen büyük ve görkemli şehrini almak için epeyce şehit
vermişlerdi. İstanbul’un fethedilmesi bile bugünkü Türkiye topraklarının
birçok noktasında Bizans’a karşı verilen mücadele ileride buraya yapılacak
fetihleri kolaylaştıracak izler bırakmıştı. Gerçi Hz. Osman döneminde Kaf‐
kaslara başlatılan ilk seferlerin bir anlamda devamı olmuş, ama kuzey isti‐
kametinde yeni ilerlemeler yapılmıştı. Güney istikametinde İslâmiyet’in
yayılması zâten henüz Hz. Peygamber döneminde Arap Yarımadası’nın en
güney ucundaki Yemen’in bu dini kabulüyle tamamlanmıştı. İşte bu nokta‐
dan Müslüman tüccarların bir taraftan Asya’nın güney sahillerine, diğer
taraftan Afrika’nın doğu sahillerine gidişleriyle yeni bir İslâmlaşma süreci
başlamıştı. Bu bölgelerde ne Emevîler döneminde ne de Abbasîler dönemin‐
de savaş anlamında kayda değer cihat faaliyetleri olmadı. Ama İslâmiyet’in
Kuzey Afrika hariç kıtanın iç, batı, doğu ve güney kesimlerinde, hatta Hint
adalarında başta ticaret olmak üzere yayılma gösterdi. Ancak bu sayı bakı‐
mından yoğunluk oluşturmayan yayılma belli yerleşim merkezlerinde kuru‐
lan etkinliklerle sürdürüldü.
Abbasîler iktidarı ele geçirdikten sonra Emevîlerin bu kadar geniş coğ‐
rafyada sürdürdükleri yayılma siyasetini âdeta durdurma gayretine girmiş
gibi birden kesilme dönemi başladı. Artık yeni toprakların fethi devri ka‐
panmış, bir asır içinde ele geçirilen toprakların hâkimiyetinin kuvvetlendi‐
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rilmesi ile yetinilmişti. Tarihçilerin fetihler deyince genelde Emevî ya da
Abbasî halifeleri tarafından yapılanlar şeklinde tasavvur edilmesiyle peşi‐
nen bir eksiklik oluşmaktadır. 10. yüzyılda Gaznelilerin Hindistan’da başa‐
rıyla yürüttüğü dönemden 17. yüzyılın sonlarına doğru Osmanlılar’ın Doğu
Avrupa’da devam ettirdikleri pek çok fetih görmezden gelinilmektedir. Ab‐
basî halifeleri yerine onların döneminde giderek artan bir şekilde İslâmlaşan
Türkler Emevîler’in zorladıkları sınırları özellikle Hindistan bölgesinde
Gazneli Mahmud ile tamamen açtılar. Bugün 1.250 milyon Müslümanın
yaşadığı Asya kıtasında Hindistan, Pakistan ve Bengaldeş isimli üç devlette
yaşayan ve en az 500 milyon civarında oldukları tahmin edilen Müslüman‐
lar Gazneliler’in başlattığı ve sonra yine Türk kökenli Delhi sultanlıkları ile
devam ettirilen hükümranlıkların eseridir. Altın Ordu adıyla bilinen bir
Asya devleti de yine Türk asıllı bir hükümranlık tesis ederek İslâmiyet’i
kuzey istikametinde bugünkü Rusya içlerine kadar yayarak Moskova çevre‐
si, hatta daha da ilerilere götürdü. Bugün Kazakistan, Tataristan, Başkırdis‐
tan toprakları daha 13‐15. yüzyıllardaki yayılma dönemlerinde en güzel
çağlarını yaşadılar.
Selçuklular her ne kadar yeni toprakları İslâmlaştırma konusunda
Gazneliler gibi olmazsalar bile Haçlı seferlerini büyük bir maharetle tutma‐
ları bile onların İslâm Dünyası’nın dört asırlık kazanımlarının zayi edilme‐
mesinde en büyük payı oluşturmaktadır. Daha da önemlisi dünya tarihi iki
imparatorluk gördü denirse bunlardan birisinin mutlaka Osmanlı Devleti
olduğu tarih tezini doğrulayan en geçerli sebep medeniyet adına yaptıkları
katkıların kendilerinden sonra bile bugün devam etmesidir.
İslâmiyet’in yayılamadığı Doğu ve Orta Avrupa bölgesinde, hatta bu‐
günkü Macaristan ve Polonya içlerine kadar ilerlemeleri, Viyana kapılarını
iki defa zorlamaları büyük bir aşama idi. Aslında Avrupa kıtasının 15. yüz‐
yılda İspanya’da sönen parlak İslâm medeniyeti ışığının bu defa doğu Av‐
rupa’ya Osmanlılarla geldiğine şahit olmaktayız. Bu ışık maalesef 19. yüzyı‐
lın sonu ve özellikle 20. yüzyılın başında epeyce baskılara uğratıldı. Ama
İspanya’daki gibi söndürülemedi. Bugün 15 milyon civarındaki Müslüman
nüfus Arnavutluk, Bosna, Bulgaristan, Yunanistan, Kosova ve Makedonya
gibi ülkelerde önemli bir kitleyi oluşturmaktadır.
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Osmanlıların İslâm’ın yayılmasında etkili olduğu ikinci coğrafî bölge ise
bugünkü Sudan’dan başlayıp 16. yüzyıl boyunca Doğu Afrika sahillerinde,
özellikle 19. yüzyılda Kuzey Afrika’da Senüsiyye gibi hareketlere destek
vermeleriyle gerçekleşti. Tarihi Habeşistan olarak bildiğimiz bugünkü Eti‐
yopya, Eritre, Cibuti topraklarında hüküm süren Harar Sultanlığına büyük
destek vermesi bu coğrafyada Müslümanların elini kuvvetlendirdi. Sul‐
tan’daki Func ve Darfur Sultanlıkları, Doğu Afrika’nın 18 ve 19. yüzyıllar‐
daki güçlü hanedanı Zengibar Sultanlığına, Çad’daki Vaday; Nijer’deki
Kavar; Nijerya’daki Bornu‐Kânim ve Mali’deki Songay gibi sultanlıkları
hem kıta içindeki putperest krallıklara, hem de 16. yüzyılda başlayan Avru‐
pa sömürgeciliğine karşı pek çok yönden desteklediler. Ama daha önemlisi
Kuzey Afrika’nın en batı ucundaki bugünkü Fas Devleti’nde hüküm süren
Sadiler ve Filaliler’e yardım ederek uzun zaman İspanyolların, daha sonra
İngiltere, Fransa ve İtalya’nın bu ülke üzerinde nüfuz kurma girişimlerini
20. yüzyılın başına kadar geciktirdiler.
1492 yılında İspanya’da son Müslüman hanedan devleti Beni Ahmer’in
yıkılmasıyla yaklaşık bir asır buradaki Müslümanları Kuzey Afrika’da te‐
şekkül ettikleri Trablusgarp, Cezayir ve özellikle Tunus isimli üç eyalet top‐
raklarına taşıyıp yerleştirdiler. Böylece Müslüman bir milletin son ferdine
kadar yok edilmesine göz yummadılar. Bilakis onların desteğiyle hem Ku‐
zey Afrika’da Osmanlılar üç asır tutunma imkânı elde ettiler, hem de İspan‐
ya’nın Kuzey Afrika’yı Endülüs’e çevirme girişimini yarım bıraktılar. Ceza‐
yir’deki Vehran, Fas’taki Melile ve Septe şehirleri hariç tamamını ele geçirdi‐
ler. Ne var ki 19. yüzyılın ortalarında başlayan sömürgecilik faaliyetlerine
20. yüzyılın ilk yıllarına kadar dayanmaya çalıştılarsa da Anadolu toprakla‐
rının da sömürgeleştirilme tehlikesi belirince geri çekilmek zorunda kaldılar.
Emevîler ve Abbasîlerin dönemlerinde üç kıtada devam eden İslâm â‐
leminde oluşturulmaya çalışılan birlik konumunu Osmanlı Devleti’nin mecz
ettiğini görüyoruz. Yani hem fetih yapıyor, hem mevcut İslâm topraklarında
güveni sağlıyorlardı.
Yakın çağda İslâmiyet’in yayılmasında etkili olan devletlerden neredey‐
se ismi dışında pek bilgi sahibi olmadığımız Uman asıllı bir ailenin kurduğu
Zengibar Sultanlığını yakından tanımak zorundayız. Zira bugünkü modern
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ülkelerden Kenya, Uganda, Tanzanya, Ruanda, Burundi, Demokratik Kongo
Cumhuriyeti, Malavi ve Mozambik topraklarında onlarca milyon Müslüma‐
nın varlığı bu hanedanın gayretlerinin ve Osmanlı Devleti’nden 19. yüzyılın
ikinci yarısında aldığı uluslararası desteğin bir neticesidir.
20. YÜZYIL: İSLÂMİYETİN NÜFUS PATLAMASI YAPTIĞI ASIR
Asya, Afrika ve Avrupa kıtalarında yaklaşık iki milyara yakın Müslü‐
man’ın bugün sayı olarak ulaştığı seviye tarih boyunca en fazla nüfusa ula‐
şıldığı bir dönemdir. Hatta Amerika kıtasında ve Avustralya ve çevresindeki
ada devletlerinde bugün üç milyon civarındaki Müslümanın varlığı da son
iki asırda yeni yayılma dalgalarının devam ettiğinin bir göstergesidir. Ancak
Hıristiyanlığın 16. asırdan 21. asra kadar geçen 500 yıllık bir süreçte Ameri‐
ka kıtası yerlileri dâhil dışarıdan gelen çok daha yoğun nüfus hareketleriyle
birlikte bugün toplam bir milyara yakın nüfusunun %95’i Hıristiyan’dır. Bu
durum göz önünde bulundurulduğunda İslâmiyet’in bu kıtada yayılama‐
masında Müslümanların son beş asırdır çok büyük ihmal içinde oldukları
anlaşılmaktadır. Bu kıta insanlarının Hıristiyan veya başka dinlere, hatta
farklı kıtalara mensup olmalarının birinci derecede etkili olduğunu söyle‐
mek geçerli bir sebep değildir. Bugün İslâm Konferansı Teşkilatına üye ülke‐
ler arasında Surinam ve Guyana1 isimli iki Amerika ülkesinin olduğu acaba
Asya, Afrika ve Avrupa’daki Müslümanların ne kadar dikkatini çekmekte‐
dir. Hatta bu sınırlı imkânlara sahip azınlık Müslüman topluluklara gereken
ilginin gösterildiği söylenemez.
Son bir asır içinde her geçen sene zihinlerimizde bir İslâm Âlemi/İslâm
Dünyası fikri oluştu veya oluşturuldu. Günümüzde bağımsız ve bağımlı 232
devletin topraklarında yaşayan Müslümanların toplam nüfusu konusunun
kendilerini pek fazla ilgilendirmediği anlaşılmaktadır. Ama en son 2009
Aralık ayında Amerika Birleşik Devletleri’ndeki Pew Forum adlı özel kuru‐
luş tarafından yayınlanan dünyadaki Müslüman nüfus oranı tamamına ya‐
kını bu dine mensup olmayan uzmanlarca yapılıyor.2 Bu girişim bile tek

1

Raymond Chickrie, “Muslims in Guyana”, December 1999,
http://www.guyana.org/features/guyanese_muslim.html

2

http://pewforum.org/uploadedfiles/Topics/Demographics/Muslimpopulation.pdf
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başına en basit anlamda aynı inanca mensup olan Müslümanların kendi
nüfus oranlarını belirleme imkânlarına sahip olamamalarından kaynaklan‐
mıyor. Bir anlamda bunu yapamamamız bu tür bir araştırmanın zor oldu‐
ğundan mı, yoksa uzmanlarımızın bulunmamasından mı ileri gelmektedir?
Aslında burada asıl mesele bu konuya ilgi gösteren sınırlı sayıdaki meraklı
araştırmacıların dahi yeterli derecede çalışmamalarından ileri gelmektedir.
Çünkü ciddi çalıştığını ve tarafsız olduğunu iddia eden bu tür kurumlar
dünya Müslümanlarının sayısının tespitini kendilerine mesele edinerek bun‐
ları neticelendirmekte ve hatta bizler de bunları ister güvenilir, isterse gü‐
venilmez olsun kullanmak durumunda kalıyoruz. Yaptıkları çalışmanın
neticesini de dünya kamuoyuna ilân ederek bu konudaki açığı doğrusuyla
yanlışıyla onlar kapatmaktadırlar.
Müslümanlar arasındaki birçok yazar da bu sonuçları değerlendirmeyi
bir ihtiyaç olarak hissediyor. Bunlardan birisi Senegalli Aliou Niane olup
“Rakamlarla Müslüman Nüfus” başlıklı yazısında Amerika’nın kâr amacı
gütmeyen ve siyaset dışı bir kuruluşu olan Pew Forum’un 62 sayfalık rapo‐
runu ele almaktadır.3 Rapora göre günümüz İslâm Dünyası’nın beş kıtadaki
232 ülkede yaşayan bir milyar 570 milyon nüfusuyla altı milyar 800 milyonu
bulan dünya nüfusunun %23’ünü meydana getirdiğini ifade etmektedir. Beş
kıta içinde tek başına Asya’da yaşayan 972 milyon 532 bin Müslüman tüm
dünyadaki soydaşlarının %61,9’luk oranıyla en kalabalık kitleyi oluşturmak‐
tadır. Bu kıtayı toplam nüfusunun %91,2’ine tekabül eden 315 milyon 322
bin Müslümanın yaşadığı Ortadoğu ve Kuzey Afrika %20,1’lik oranıyla ta‐
kip etmektedir. Böylece bu iki bölgede tüm dünya Müslümanlarının %82’si
yaşamaktadır. Yine nüfuslarının ortalama %95’den fazlasını Müslüman va‐
tandaşlarının oluşturduğu ülkelerin çoğu bu iki kısımda yer almaktadır.
Dünya Müslüman nüfusunun %15,3’lük kısmını oluşturan Sahraaltı Afri‐
ka’da ise yaşayan 240 milyon 632 bin Müslüman kıtanın bu kısmının toplam
nüfusunun %30,1’ine denk düşmektedir. Avrupa’da yaşayan 38 milyon 11
bin Müslüman kıta nüfusunun %5,2’lik oranını, dünyadaki dindaşlarının
genel oranının ise sadece %2,4’lük miktarını temsil etmektedirler. Kuzey ve

3

http://www.lagazette.sn/spip.php?article1079 (10 Ekim 2010)

438

VAHYİN NÜZÛLÜNÜN 1400. YILINDA HZ. MUHAMMED (S.A.V.)

Güney Amerika kıtaları ise sadece dört milyon 596 bini bulan sayılarıyla her
iki kısmın toplam nüfusunun %0,5’ini, genel oranın ise %0,3’ünü oluştur‐
maktadır.
MÜSLÜMAN ÇOĞUNLUKLAR
Günümüzde yeryüzündeki toplam 232 bağımsız ve bağımlı ülke ara‐
sında sadece 50 ülkede Müslümanlar %50’nin üzerindeki oranlarıyla çoğun‐
luk durumdadır. Böyle olunca da İslâm Konferansı Teşkilatı’na üye toplam
57 ülke bulunması demek, bazı üye ülkelerin nüfus olarak vatandaşlarının
çoğunluğunu Müslümanların meydana getirmediği anlamına gelmektedir.
Bir dinin adıyla özdeşleşen bir uluslararası kuruluşa üye olan bu ülkeler
aslında kendi içlerindeki Müslüman azınlığın böyle bir kuruluşta temsil
edilmesini istemelerinden kaynaklanmaktadır. Yine bu teşkilatın da aslında
mümkün mertebe Müslümanların yaşadıkları ülkelerde çoğunluk olmalarını
önemsemesine rağmen, azınlık konumda oldukları ülkelerle de kendileriyle
yakın temas kurarak oradaki mevcut durumlarıyla yakından alakalanılmak‐
tadır.
Asya’daki toplam 61 ülkenin sadece 12’sinde Müslümanlar nüfus olarak
çoğunlukta iken, Ortadoğu ve Kuzey Afrika’daki 20 ülkenin 17’sinde, Sahra‐
altı Afrika’daki 47 ülkenin ise 10’nunda, Müslümanlar %75 gibi oldukça
yüksek bir seviyede çoğunluktadır. Avrupa’da ise nüfuslarının %70’den
fazlası Müslüman olan iki ülke ise Arnavutluk ve Kosova’dır.
21. yüzyılın başına girdiğimiz bugünlerde tüm Müslümanların üçte ikisi
Endonezya, Pakistan, Hindistan, Bengaldeş, İran ve Türkiye dâhil altısı As‐
ya’da; Mısır, Nijerya, Cezayir ve Fas olmak üzere dördü ise Afrika’da bulu‐
nan toplam 10 ülkede yaşamaktadır. Asya’daki altı ülke bu kıtadaki Müslü‐
manların %85’ini, dünyadaki tüm soydaşlarının ise %50’den fazlasını oluş‐
turmaktadır. Ortadoğu ve Kuzey Afrika bölgesindeki 20 ülkenin 17’sinde
Müslümanların oranı %75’in üzerinde olup sadece Sudan, Lübnan ve İsra‐
il’de Müslümanların oranı bu oranın altında yer almaktadır.
Müslümanların çoğunluk olarak yaşadığı ülkelerden çoğu Sahraaltı Af‐
rika’dadır ve bunlar Moritanya (99%), Nijer (99%), Somali (99%), Mayotte
(98%), Komorlar (98%), Cibuti (97%), Senegal (96%), Gambiya (95%), Mali
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(93%), Gine (84%) ve Sierra Leone (71%) olup toplam 67 milyon nüfuslarıyla
dünya Müslümanlarının ancak %4’üne tekabül eden bir oranları vardır.
MÜSLÜMAN AZINLIKLAR
20. yüzyılın ortalarından itibaren sömürgeciliğin sona ermesiyle birlikte
bağımsızlığını elde eden Müslüman ülkelerin sayıları gittikçe artmaya baş‐
ladı. Ancak bazı ülkelerdeki Müslümanlar yeni parçalanmalar neticesinde
çoğunluk konumundayken azınlık durumuna düştüler. Bunun en ilginç
örneğini Hindistan oluşturmakta olup şayet Pakistan ve Bengaldeş adıyla üç
ayrı ülkeye ayrılmamış olsaydı bugün 600 civarında Müslümanın yaşadığı
bir ülke olacaktı.
Dünya Müslümanlarının %80’i bulundukları ülkelerde çoğunluğu oluş‐
tururken %20’si vatandaşı oldukları ülkelerin azınlık nüfuslarını meydana
getirmekte olup toplam sayıları 317 milyonu geçmektedir. Böylece her beş
Müslüman’dan birisi yaşadığı ülkede azınlık konumundadır ve bunların 240
milyonu sadece beş ülkede bulunmaktadır. 177 milyon Müslüman azınlık
nüfusuyla Hindistan dünyada en fazla Müslüman azınlık bulunduran ülke‐
dir. Aynı zamanda dünyada Endonezya ve Pakistan’ın ardından en fazla
Müslüman vatandaşı olan üçüncü sıradaki bir ülkedir. Dünyada ikinci sıra‐
da Müslüman azınlık bulunduran ülke Çin olup Suriye ve Senegal gibi nü‐
fuslarının tamamına yakını bu dinden olan iki ülkeden daha fazla bu dine
mensup vatandaşı mevcuttur. Üçüncü sırada ise Rusya Federasyonu yer
almakta olup bu ülkede de 30 milyonun üzerinde Müslüman azınlığın yaşa‐
dığı bilinmektedir. Yine 28 milyon 63 bin Müslüman nüfusa sahip Etiyopya
sadece Senegal’in iki katı, Afganistan’ın ise tamamına yakın sayıda bu dine
mensup vatandaşa sahip bulunmaktadır. Afrika ülkelerinden benzeri bir
durum komşusu Eritre ve Doğu Afrika bölgesinde Tanzanya’da da görül‐
mektedir. Her iki ülkenin nüfuslarının yarısına yakını Müslüman olduğu
halde başta siyasî alan olmak üzere pek çok konuda ikinci plana itilerek
azınlık konumunda bir yer tutmaları sağlanmaktadır.
Sahraaltı Afrika’da 19 ve 20. yüzyıllarda büyük bir dinî yayılma yaşandı
ve bu bölgede neredeyse hiç yok denecek kadar az Hıristiyan vardı. Hem bu
inanç sahipleri, hem de yaklaşık bin yıllık geçmişine rağmen Müslümanlar
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daha çok Doğu Afrika sahil şeridindeki yerleşim noktalarında ve karşısın‐
daki küçük adacıklarda yoğunlaşırlarken iç kısımlarda neredeyse hiç etkin‐
lik kuramamışlardı. Son iki asırda her iki din mensuplarının 20 kat arttığı
ileri sürülmektedir. Pew Forum’un araştırması sırasında bu bölgedeki 19
ülkede 69 dil konuşan 25 bin Afrikalı üzerinde 2008 Aralık ayı ile 2009 Nisan
ayları arasında anket uygulanmıştı. 1900 yılında sadece 11 milyon Müslüma‐
nın yaşadığı tahmin edilen bölgede bugün 240 milyona ulaşan nüfuslarıyla
büyük bir artış yaşadılar. Hristiyanların ise 7 milyondan 470 milyona çıktığı
iddia edilmektedir ki bunun doğru olması demek bölgedeki misyonerliğin
tüm Hristiyanlık tarihinde en başarılı olduğu bölge ve dönem demektir. Her
geçen gün artan sayıları Hristiyan Dünyası’nda kendi lehlerine yorumlana‐
rak dünyadaki her beş Hristiyandan birisinin, her yedi Müslümandan da
birisinin Sahraaltı Afrika’da yaşadığı gösterilmektedir. Böylece her iki din
arasında tüm Afrika kıtasında bir denge kurmaya çalışılmakta ve her ikisine
inananların sayısını 400 ile 500 milyon arasında bir oranda seyrettiği dile
getirilmektedir. Somali‐Senegal hattının üstünde kalan ülkelerin tamamında
Müslümanların oranı %50 ile %99 arasında seyrederken bu hattın güneyinde
kalan ülkelerden sadece Komorlar hariç diğerlerinde Müslümanların oranı
%2 ile %50 arasında değişmektedir. Son yıllarda Afrika kıtasında en büyük
kavga bölgeleri bu hatta yakın noktalarda gerçekleşmekte olup Somali, Ken‐
ya, Etiyopya, Çad, Orta Afrika Cumhuriyeti, Nijerya, Fildişi Sahili, Gine gibi
ülkeler bu anlamda en ciddi sıkıntı içerisindeki ülkeleridir.4 19 ve 20. yüzyıl‐
larda İslâmiyet’in Afrika’nın özellikle iç kesimlerde giderek yayıldığı ve
daha önce hiçbir Müslümana rastlanılmayan bölgelerde de bu dine mensup
kimselere rastlanmaktadır. Çok erken dönemlerde Doğu Afrika sahillerine
yerleşenler ise tarih içinde yerli toplumlar arasında İslâmiyet’i geniş çaplı
yayamamışlardı. Son iki asırda bu bölgelerde de epeyce bir yayılma olduğu
görülmektedir.5

4

http://www.cyberpresse.ca/international/afrique/201004/15/01‐4270822‐musulmans‐et‐
chretiens‐a‐egalite‐en‐afrique.php (10 Ekim 2010)

5

Ahmet KAVAS, “Afrika”, Günümüz Dünyasında Müslüman Azınlıklar, TDV‐İSAM Yayınla‐
rı, İstanbul 1998, s.131‐152.
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Müslümanların Dünyadaki Oranın Belirlenmesinin Anlamı
Yeryüzünde farklı inanç mensupları arasında en yaygınının %32’lik o‐
ranla Hristiyanlar olduğu ve her geçen gün sayı bakımdan azaldıkları ifade
edilmektedir. Bunları %22’lik oranla ve devamlı artış gösteren Müslümanlar
ve herhangi bir gelişme göstermeyen %13,4’lük oranla Hindular takip et‐
mektedir. Dünyada herhangi bir dine mensup olmayanlar hâlen düşüş gös‐
termeye devam eden %12,7 seviyesindeki oranlarıyla dördüncü sırada yer
almakta olup bunları %6,8’lik oranla Çin halk inançları ve neredeyse nüfus‐
ları sabitlenen %6’lık oranlarıyla Budistler izlemektedir.6
Hristiyanlar ve Müslümanlar hariç tutulursa diğer dinî inançların millî
yapıları veya inançsız kesimin dağınıklığı dolayısıyla yeryüzünün her hangi
bir noktasında inançlarıyla veya inançsızlıklarıyla bağlantılı davranış biçim‐
leri göstermeleri çok nadirdir. Ancak Müslümanlar için aynı durum söz
konusu olmayıp yerine göre dünyanın en zengin Müslüman kralı ile en fakir
Asyalı veya Afrikalı bir Müslümanı aynı konumda değerlendirilebilmekte‐
dir.
Pew Forum ve benzeri kurumların neden dünyadaki Hristiyanların sa‐
yısı ile ilgili benzer bir çalışma yapıp yapmadığı konusu fazla gündeme
gelmedi. Fakat Müslüman nüfusu ile ilgili yaptıkları çalışma ilân edilir
edilmez başta Vatikan’ın bu konuyla ne kadar alakadar olduğu Papalık tara‐
fından yapılan açıklamalar ile gündeme geldi. Müslümanların sayısının
dünyadaki Hristiyanların sayısını değil sadece Katoliklerin sayısını geçtiğini
açıkladılar. Bu aslında bir hayıflanma idi. Yani kendilerinin 2009 yılına ka‐
dar Müslümanlardan sayıca üstün olduklarını kabullendikleri anlaşılıyordu.
Aslında Pew Forum ve benzeri kuruluşların yayınlarının aksine güve‐
nirlilikleri her ne kadar tartışılsa da 2009 yılı itibarıyla dünyada Müslüman‐
larının sayısının 1 milyar 823 bin 480’e ulaştığı Müslüman kaynaklarca ifade
edilmektedir. 2008 yılındaki verilere göre bu nüfusun en kabalık bulunduğu
kıta Asya olup toplam nüfusunun %30’unu Müslümanlar oluşturmaktadır.
Bu da rakam olarak 1.215.510’a tekabül etmektedir. Asya kıtasını bir milyarı

6

http://www.religioustolerance.org/worldrel.htm (04 Ocak 2011)
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aşan nüfusuyla Afrika kıtası takip etmektedir. Bu nüfusun %52’den fazlası
Müslümanlardan meydana gelmektedir ki 520 milyon civarında bir sayıya
ulaşmaktadır. Üçüncü olarak dünyada Müslümanların yoğun olduğu kıta
Avrupa olup toplam 735 milyon civarındaki nüfusunun %7’sini meydana
getiren Müslümanlar 52 milyon civarındaki nüfus sayılarıyla %7’lik bir oranı
temsil etmektedirler. Yaklaşık 900 milyon nüfusa sahip Amerika kıtasında
ise Müslümanların oranı sadece %3 olup bu da toplam 10 milyon civarında
bir sayı demektir. Okyanusya’ya gelince Avusturalya ve çevresindeki diğer
ada devletlerinde yaşayan toplam 33 milyon nüfusun sadece %2 civarında
bir oranı Müslümanlar oluşturmaktadır ki bu da 65 milyon gibi bir rakama
tekabül etmektedir.
20. yüzyılda İslâmiyet’in yayılmasında en etkili unsur tarihte benzeri
görülmeyen göçlere bağlı gerçekleşti. Başta Avrupa ülkelerine çalışmak için
işçi olarak giden Asya, Afrika ve Doğu Avrupa’dan giden Müslümanlar
bugün 15 milyon civarında bir Müslüman toplum oluşturmuştur. Bunların
Batı Avrupa’daki varlığı sadece kendilerinin varlığıyla sınırlı kalmadı. Yak‐
laşık 30 yıl içinde yaşadıkları toplumların bir parçası haline geldikleri gibi
aynı zamanda İngiliz, Fransız, Alman, Hollandalı ve Belçika gibi kıta yerlile‐
rinden de yüzbinlerce insanın Müslüman olmasına vesile oldular.
Son olarak İslâm Konferansı Teşkilatı eksenli İslâm Dünyası üzerinde
durmak gerekir. Aslında üye ülkelerin içinde halklarının tamamı Müslüman
olanlar çok fazla değildir. 1960’lı yılların sonunda şekillenen bu teşkilat bün‐
yesinde 57 üye ülke bulunmaktadır. Bunlardan 27 ülke Afrika’da, 27 ülke
Asya’da, 2 ülke güney Amerika’da ve sadece tek üye olan Arnavutluk Av‐
rupa’da yer almaktadır. Müslümanların nüfus olarak Endonezya’dan sonra
en kalabalık olarak yaşadığı Hindistan maalesef bu teşkilata üye değildir.
Her ne kadar nüfusunun %20’si, yani 200 milyon Müslüman bu ülkede ya‐
şasa da devlet olarak bu konferansta üye olmadığı gibi gözlemci de değildir.
Aynı şekilde 80 milyonluk nüfusunun %50’si Müslüman olan Etiyopya, 4
milyon nüfusunun %50’den fazlası Müslüman olan Eritre, 40 milyon nüfu‐
sunun %50’si Müslüman olan Tanzanya da ne asıl üye, ne de gözlemci üye‐
dir. Oysaki meselâ, 30 milyon Müslüman nüfusu olan Rusya gözlemci üye‐
dir. Avrupa’da 30 milyon Müslüman yaşamakla birlikte Avrupa’da sadece
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Arnavutluk üyedir. Bosna Hersek ise gözlemci olarak yer almaktadır. İslâm
Konferansı Teşkilatı Müslümanların çoğunluk olarak yaşadığı ülkeler başta
olmak üzere günümüzde birkaç bin Müslümanın yaşadığı ülkelerle yakın
temas halinde olması bir zorunluluktur. İslâm ile ilgili dünyanın herhangi
bir ülkesinde ortaya çıkan sıradan bir sıkıntı bile iletişimin en zirvede oldu‐
ğu asrımızda artık her ülkeyi yakından ilgilendirmekte ve yeni sıkıntıların
ortaya çıkmasına sebep olabilmektedir.
2001 yılında faaliyete geçen The Pew Research Center’s Forum dünya
Müslümanları hakkında teferruatlı rapor hazırlama ihtiyacı hissederken
başta İslâm Konferansı Teşkilatı olmak üzere pek çok araştırma kurumuz da
bu tarz raporlar hazırlatmalıdır kanaatindeyim.

14. TEBLİĞ
İSLÂMİYET’İN
ANADOLU’YA İLK YAYILIŞ SÜRECİ
‐ CEZİRE BÖLGESİNİN FETHİ ‐
Mehmet AZİMLİ♦

Giriş
İslâmiyet’in Anadolu’ya ilk yayılış sürecinin günümüz coğrafya teri‐
miyle Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nden gerçekleştiğini öncelikle belirtme‐
liyiz. İlk İslâm fetihleri Şam bölgesini teslim alınca, Bizans İmparatoru
Heraklius’un ince bir taktikle geri çekilmesi ve doğal bir hat oluşturan Toros
hattını tahkim etmesi sonucu Müslümanlar önlerinde açılan ve boş bırakılan
Cezire bölgesini kısa sürede ele geçirdiler. Bu çalışmamızda bu bölgenin
fethi konusunda bazı mülahazalarda bulunmak istiyoruz.
Kaynak Tenkidi
Bölgenin fethini anlatan klasik eserlerin yanında konuyu yoğun olarak
anlatan ve bölge tarihi üzerine çalışma yapanların, özellikle İslâm fetihleri
ile ilgili dönemi çalışanların ilk müracaat ettikleri eserlerden biri olan
Vakıdî’nin eseri ile ilgili kısa bir bilgi vermek istiyoruz.
Esasen bölgenin fethi konusunda ilk kaynaklarda verilen bilgiler olduk‐
ça sınırlı iken, H. II. yüzyılda yaşayan Vâkidî’ye (207/823) nispet edilen
“Fütuhu’ş‐Şam” adlı eserde Cezire’nin fethi hakkında geniş ve ayrıntılı bil‐

♦

Doç. Dr., Dicle Üniversitesi İlahiyat Fakültesi İslâm Tarihi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi.
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giler verilmektedir.1 Burada Vakıdî’nin neden bu kadar ayrıntı verip de di‐
ğer tarihçilerin vermediğini sorgulamak lazımdır. Vakıdî, eğer bu bilgileri
aktarıyorsa ondan dört asır sonra yaşayan İbnu’l‐Esir (630/1233) gibi tarihçi‐
lerin bu bilgileri eserlerine almaması Vakıdî’nin bu eseri hakkında şüpheleri
artıracak niteliktedir. Bu eserin problemli oluşu hakkında önemli delillerden
birini vererek konuyu izah etmek istiyoruz.
Vakıdî, eserinde Erzurum’un ismini vererek fethinden bahseder. Hâl‐
buki Erzurum’un o dönemdeki adı Kalikale’dir. Erzurum ismi, M. 1042 tari‐
hinde İbrahim Yenal’ın Erzen’i ele geçirmesi sonucu Kalikale’ye göç eden
Erzen halkının Erzen‐i Rum şeklinde isimlendirmesi sonucu verilmiştir.2
Vakıdî’nin kendisinden iki asır sonra verilen bir ismi kullanması bu esere
birtakım ilavelerin olmuş olabileceği düşüncesini destekler niteliktedir. Yine
aynı eserinde Vakıdî, Meyyafarikin’in kuzeyindeki Mervani kalesi olan
Hısnu’l‐Cedid’den bahsetmektedir. Hâlbuki Mervaniler(990‐1085), Vâki‐
dî’den (207/823) yaklaşık iki asır sonradır.3 Vakıdî’den çok sonraları gerçek‐
leşen olaylardan bahsedilmesi eserin daha sonraları yazıldığı izlenimini
doğurmaktadır. Muhtemelen eserde, sonraki dönemdeki nasihlerin birçok
ilaveleri bulunmaktadır. Bu iki örnek de göstermektedir ki, bölgenin tarihi
araştırmalarında bu kitabı esas kabul etmek uygun değildir.
Sonuç olarak bu kitap, muhtemelen XII. Asırdan sonra yazılmış olup
kabul görmesi için Vakıdî’ye nisbet edilmiştir ve verdiği bilgilere itibar
edilemez. Kimi araştırmacılarımız, kitabın XIII. yy. yaşayan Ebu’l‐Hasen el‐
Bekri gibi kıssacıların uydurması olduğunu belirtmektedirler.4 Ayrıca bu
kitabın esasen o dönemlerde gerçekleşen Haçlı seferlerine karşı Müslüman
halkı coşturmak üzere uydurulduğu da belirtilir.5 Ancak maalesef bazı mü‐

1

Bkz. Vakıdî, Tarîhu Futûhi’l‐Cezire ve’l‐Hâbûr ve Diyarbekr ve’l‐ lrâk, Dımeşk, 1996, 210, (Bu
eser Vâkıdî’nin Fütûhü’ş‐Şam adlı eserinin bir bölümüdür.)

2

Bu isimle Erzen kastedilse bile Erzen denmesi gerekir. Erzen‐i Rum denemez.

3

Adnan Çevik, XI‐XIII. Yüzyıllarda Diyar‐ı Bekr Bölgesi Tarihi, İstanbul, 2002, (Basılmamış
Doktora Tezi), 66.

4

Ramazan Şeşen, Müslümanlarda Tarih ve Coğrafya Yazıcılığı, İstanbul, 1998, 30.

5

Fikret Işıltan, Urfa Bölgesi Tarihi, İstanbul, 1960, 41.
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ellifler bu kitabı eserlerinde kullandığı gibi,6 son dönem bölge tarihi konu‐
sunda araştırmalarda bulunan kimi yazarlar da yazdıkları eserlerde özellikle
bu kitabın bölge ile ilgili bölümünün “Tarîhu Futûhi’l‐Cezire ve’l‐Hâbûr ve
Diyarbekr ve’l‐lrâk” adıyla yayınlanmasından sonra me’haz kabul etmektedir‐
ler.7 Doğrusu eserdeki bilgiler ihtiyatlı bir şekilde tetkik edilerek kullanılma‐
lıdır.
Cezire Bölgesi’nin Kısa Tarihi
Cezire, kelimesi Ceziretu’l‐Arab olarak Mekke, Medine, Taif, Harda‐
mevt gibi yerleri kapsasa da8 Cezire denilince, akla Fırat ve Dicle nehirleri
arasındaki Kuzey Mezopotamya gelmektedir.9 Bu bölge, zaman zaman
Rabia ve Mudar Araplarının bulundukları bir yer idi.10 Ayrıca diğer Arap
kabileleri de bölgeye göç ederlerdi.11 Burada yaşayan Araplara Cezire Arap‐
ları deniliyordu.12
Bölge, tarih boyunca değişik milletlerin güç gösterisi alanı olurken, İs‐
lâm öncesi bölgede Sâsânî ve Roma mücadelesi sürüyordu. Büyük İskender
ile Dara, bölgede savaşmışlardı.13 Bölgedeki askerî garnizonların en büyük‐
lerinden olan Dara’nın yaptırılması bu mücadelenin göstergelerindendir.14
İskender sonrası bölgeye bütün gücüyle saldıran İranlılar, Bizans’ı bölgeden
bir müddet olsun atmayı başardılar.15 Müslümanlar gelmeden önce bölge
İranlıların elindeyse de16 Heraklius ile birlikte Bizans’ın eline geçti.17

6

Misal vercek olursak; Şerefhan, Şerefname, Çev; M. Emin Bozaslan, Diyarbakır, 2006, 276.

7

Ahmet Demir, İslâm’ın Anadolu’ya Gelişi, İstanbul, 2004.

8

Taberî, Tarihu’l‐Ümem ve’l‐Müluk, Beyrut, 1990, II, 614.

9

İstahri, el‐Mesalik ve’l‐Memalik, Beyrut, 1927, 52.

10

Taberî, I, 397.

11

İbnü’l‐Esir, el‐Kamil, Beyrut, 1995, I, 393.

12

İbnü’l‐Esir, II, 396.

13

İbnü’l‐Esir, I, 284.

14

İbnü’l‐Esir, I, 281.

15

İbnü’l‐Esir, I, 295.

16

İbnü’l‐Esir, I, 438.

17

İbnü’l‐Esir, I, 476.
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Bölgenin Fethi
Müslümanların Cezire’ye gelmelerinden önce Hz. Ebû Bekir Dönemi
Ridde savaşları sırasında ortaya çıkan sahte kadın peygamber Secah b. Haris
bu bölgedendi18 ve emrindeki Cezireli askerlerle bu bölgeden gelip19 savaş‐
mıştı.20 Mağlub olunca da bu bölgeye çekilmiş,21 dayıları olan Tağlibliler
yanında kalmıştı.22 Bu dönemde Müslüman orduları önünden kaçanlar Ce‐
zire’ye sığınıyorlardı.23 Nitekim Müslüman ordulara karşı Bizanslılar bu
bölgeden oluşturdukları ordularla saldırıyorlardı.24 Cezire halkının bir kıs‐
mı, Müslümanlara karşı Bizans’ı kışkırtmıştı.25 Bu durum Müslümanların
Cezire bölgesine girmelerini zorunlu kılıyordu.
Heraklius ve Bizans imparatorluğu o günlerde galip güç idi. Sâsânîleri
her cephede yenmişti ve o günkü dünya coğrafyasında en güçlü devlet baş‐
kanı konumundaydı. O, bu yeni güce karşı (Müslümanlara) şiddetle karşı
koyması gerekirken, çölden çıkıp gelen bu taze kuvvetin, gücünü nereden
aldığını, casusları vasıtasıyla yaptırdığı bazı araştırmalar sayesinde öğren‐
miş ve bu gücün önünde durulamayacağını çabuk fark ederek fazla kayıp
vermeden Toros dağları hattına geri çekilmiş ve doğal sınır olan bu dağ
silsilesini tahkim etmiş, Müslüman ordularının önünden geriye doğru çe‐
kilmişti. Heraklius, “Geceleri âbid, gündüzleri savaşçı, parasını vermeksizin hiçbir
şeyi yemeyen, her yere barışla giren, galip gelince zulmetmeyen” şeklinde tarif
edilen bu ordudaki bedevî muharrik gücünün İslâm’ın cihat ruhuyla birleş‐
mesi sonucu ortaya çıkan gücün önemini kavramıştı. Onun yukarıdaki tarifi
yapan şahsa söylediği şu sözler önemlidir: “eğer söylediklerin doğru ise onlar
şu ayak bastığım yerlere hakim olacaklardır.”26 Ardından hemen ülkesinin top‐
18

İbnü’l‐Esir, II, 354.

19

Taberî, II, 268.

20

Taberî, II, 269.

21

Taberî, II, 272.

22

İbnü’l‐Esir, II, 357.

23

İbnü’l‐Esir, II, 447.

24

İbnü’l‐Esir, II, 491.

25

İbnü’l‐Esir, II, 531.

26

Taberî, II, 445.

İSLÂMİYET’İN ANADOLU’YA İLK YAYILIŞ SÜRECİ ‐CEZİRE BÖLGESİNİN FETHİ‐

449

rakları olan Şam ve Cezire’yi Müslümanlara terk etmiş ve o meşhur sözü
olan “elveda Suriye” diyerek İstanbul’a dönmüştür.27
Heraklius yaptığı bu siyasî manevra ile âdeta bu yeni taze gücün yönü‐
nün Sasanîlere doğru yönelmesini istiyordu ve bu niyetini de gerçekleştirdi.
Onun bu siyasî manevrası ülkesinin daha uzun süre yaşamasını sağladı.
Böylece Arabistan’dan coşkuyla çıkan İslâm’ın ilk fetih dalgası, yönünü
Bizans’ın bir anlamda boşalttığı Cezire bölgesine doğru çevirdi. Bu manevra,
İslâm fetihlerinin ilk fetih dalgasındaki coşkulu gücünü, Bizans dışındaki
topraklarda tüketmesine ve belki de Bizans’ın yaklaşık sekiz asır daha dün‐
ya tarihinde kalmasına neden olacaktır.
Hz. Ömer Dönemi’nde Cezire bölgesi fetihler kapsamına alındı ve ko‐
mutan olarak İyaz b. Ğanm görevlendirildi.28 Sonuçta Müslüman ordular,
önlerinde açılan (bir kısmı günümüz Güneydoğu Anadolu Bölgesi içinde
kalan) Cezire Bölgesi’ni hicrî 16 ile 19 yılları arasında ele geçirdiler.29 Cezi‐
re’yi ele geçiren İyaz b. Ğanm h. 20 de vefat etti.30 H. 21 de Cezire’nin yöne‐
ticisi Umeyr b. Sad idi.31 H. 22 senesinde Ömer b. Suraka bölgede görevlen‐
dirildi.32 Bu yıl Hz. Ömer bölge üzerinden Âzerbaycan’daki fetihlere yar‐
dımcı olması için Habib b. Mesleme’yi görevlendirdi.33 Kendisi bile Cezi‐
re’ye gidip iki ay kalmayı düşünüyordu.34 Sonuçta; H. 19. da İyaz b. Ğanm
tarafından hızlı bir şekilde ele geçirilen bölge bundan sonra merkezden ata‐
nan valiler ile yönetilmeye başlanmıştır.35
Bölgenin fethinin kolay olmasının iki ana sebebi bulunmaktadır. İlki; fe‐
tih öncesi bölgede yüzyıllardır büyük hakimiyet kuran Sâsânîler yenilip
çekilmişler ve buna karşılık bölgeyi işgal eden Heraklius ise gelen İslâm
27

Belazurî, Fütûhü’l‐Buldân, Beyrut, 1991, 140; İbnü’l‐Esir, II, 493.

28

İbnü’l‐Esir, II, 526.

29

İbnü’l‐Esir, II, 563.

30

İbnü’l‐Esir, II, 569.

31

İbnü’l‐Esir, III, 21.

32

Taberî, II, 545.

33

İbnü’l‐Esir, III, 28.

34

Taberî, II, 565; İbnü’l‐Esir, III, 56.

35

İbnu’l‐Esir, II, 532.
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ordusundan çekindiği için bölgeyi boşaltmıştı. Bölge şehirleri ise kendi ara‐
larında birlik oluşturamamış Süryani ağırlıklı yerel idarecilerin elinde idi.
İkinci ve daha önemli sebep ise; Müslümanlar, Şam’ın fethinden sonra
bölgedeki fetihler sırasında hiç bir direnişle karşılaşmamışlardı. Çünkü İs‐
lâm öncesi, Sâsânî ve Roma’nın arasında durmadan sık sık el değiştiren böl‐
gedeki halklar, kendilerine yapılan zulümlere karşı yeni gelen bu güce sı‐
ğınmak istemişler ve kaleler anlaşma sonucu savaşsız olarak âdeta bir çorap
söküğü gibi arka arkaya teslim olmuştu. Bunun en büyük sebebi Romalılar,
Medler ve Perslerin zulmünden bıkan yerli halkın, “Başımızda Ortodoks
külahı görmektense, Müslüman sarığı görmeyi yeğleriz” demeleri idi.36 Ge‐
len ordunun farklı bir ordu olduğu, farklı bir savaş ahlâkı benimsediği her
tarafa yayılınca, bölgedeki kalelerde direnç olmamıştı. Sadece Diyarbakır
merkezde yani Romalıların tabiriyle Amid kalesinde küçük bir direniş olsa
da, ele geçirildiğinde savaş kuralları uygulanmamış, yerel halktan bir kayıp
olmamıştı.
Bölge, Hz. Osman Dönemi’nde Şam’a bağlı olarak yönetildi ve Muaviye
zaman zaman buraya sefer yaptı.37 Hz. Ali ve Muaviye savaşları sırasında
bölge, iki güç arasında savaşlara sahne oldu.38 Hz. Ali, bölgeye Mâlik el‐
Eşter’i görevlendirmişti.39 Bölge merkez ile ihtilafa düşenlerin sığınağı du‐
rumuna gelmiş,40 bu sebeple zaman zaman isyanlara sahne oluyordu.41
Cezire Bölgesi’nin Fethi Konusunda İddialar
Cezire bölgesi ve çevresi, İslâm tarihinde Müslümanların sulh ile fethet‐
tikleri yerlerin başında gelir.42 Tarihî kaynaklar, bölgenin sulh ile fethedildi‐
ği hususunda birleşmektedirler. Bunların başında ilk el kaynaklarımızdan

36

Belazurî, 142.

37

Taberî, II, 534.

38

İbnü’l‐Esir, III, 379.

39

İbnü’l‐Esir, III, 352.

40

Taberî, III, 466.

41

Taberî, III, 555.

42

Fikret Işıltan, Urfa Bölgesi Tarihi, İstanbul, 1960, 63.
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olan Belazuri gelir ki aynen şu ifadeyi kullanmaktadır: “Cezire Bölgesi şehir‐
leri sulhen ele geçirilmiştir.”43
Mesele bu kadar açık iken, tarihî belge ve bilgilere dayanmayan, objektif
olmayan yaklaşımlarla, Müslümanların bölgedeki fetih şeklini “katliam” ola‐
rak takdim edenler de yok değildir. Bunlardan bir örnek vererek konuyu
izah etmek istiyoruz: “Araplar kesin zaferi sağlayınca, Kürtlere karşı oldukça
insafsızca hareket ettiler. Kürtlerin Zerdüşt olmaları,44 Araplara iyi bir gerekçe ol‐
muştu. Kürtlerin mal, can ve ırzı Araplar için helal sayılıyordu. Halk katledildi,
şehirler, kasabalar, köyler yakıldı, mallar yağma edildi. Kadınlar, kızlar, çocuklar da
binek ve kasaplık hayvanlar gibi talan edildi. Bu tüyler ürpertici ve insan beynini alt
üst eden olay, İslâm’ın büyük halifesi Ömer İbn Hattab’ın emriyle gerçekleştirildi.
Kürdistan’ı istila eden Müslüman Arap ordularının zulmü yüzyıllar sürdü. Katli‐
amdan kurtulanlar, İslâmiyet’i kabul etmelerine rağmen, yüzyıldan fazla süre;
Kürtçe, Farsça ve diğer diller ile konuşulması yasaklandı. Arapça’dan başka bir dille
konuşanların dillerinin ucu makasla kesildi.”45
Bu iddiaların tarih kitaplarında hiçbir belgesi ve zayıf da olsa kaynağı
yoktur. Bunlar tamamen uydurma ve iftiraya dayalı beyanlar olup, İslâm
fetihlerini karalamak ve İslâmiyet’i kötülemek amacıyla ortaya atılmış mak‐
satlı uydurmalardır. Bu iftira belki tarihteki diğer ordular için geçerli olabi‐
lir. Ancak ilk dönem İslâm orduları için bu hiç mümkün değildir. Bu iddia‐
ları yalın bir zihinle okuduğunuzda sanki Müslümanların üzerine bir yüzyıl
arayla saldıran Moğol ve Haçlı ordularının saldırılarını okuyor gibi oluyor‐
sunuz. Gerçekten yukarıdaki anlatılanlar gerek Moğol gerek Haçlı sürüleri‐
nin yaptıkları zulümlere benziyor.46 Ancak neresinden tutsan dökülen bu
iddianın, tutarlı hiçbir tarafı olmadığını öncelikle belirttikten sonra şimdi
bunları izah etmeye çalışalım.

43

Belazurî, 178.

44

İslâm fetihleri dönemindeki Zerdüştlük inancı bölgede mevcut değildi. Bu inanç daha çok
İran bölgesinde hakimdi. Burada ise daha çok Hıristiyan Süryaniler yaşıyordu.

45

Ekrem Cemil Paşa, Kürdistan Kısa Tarihi, İstanbul 1998, 99‐105.

46

Bir Frenk tarihçi bununla ilgili bir raporu papalığa şu şekilde bildirmişti: “Haçlı askerleri
yetişkin Müslümanları yemek kazanında pişirdiler, çocukları şişe geçirip ızgara yaptılar.” İbrahim
Ethem Polat, Haçlılara Kılıç ve Kalem Çekenler, Ankara, 2006, 80.
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Tarih, Müslümanlara kucak açan, onları istekle bekleyen, onların emri
altında yaşamak isteyen milletlerle doludur. Müslümanlar, Zerdüştleri de
tıpkı Ehl‐i Kitap gibi değerlendirerek onları zimmî statüsünde vatandaş ola‐
rak yaşatmıştır. On beş asırdır Müslümanların hakim olduğu yerlerde Zer‐
düşt, Hıristiyan, Süryanî ve Musevîlerin yaşaması bunun en basit kanıtıdır.
Zimmî statüsündeki bu halkların malları canları, ırzları koruma altına alın‐
mış ve yüzyıllar boyu bu topraklarda yaşamaları sağlanmıştır. Bırakın bir
kimsenin konuşmasından dolayı dillerinin kesilmesini, halifeliğin İran’daki
divanları Farsça, Suriye’deki divanları Rumca, Mısırdakileri ise Kıptice tu‐
tulmuştur. Bu durum Emevî halifesi Abdülmelik dönemindeki resmi yazıla‐
rın karışması endişesiyle Arapçaya dönüştürülmesine kadar devam etmiş‐
tir.47
Müslümanlara yönelik olan yukarıdaki iddianın yalan olduğunu tek bir
örnek vererek ispatlayabiliriz. Sahabe orduları Cezire bölgesinin neredeyse
tamamını Ruha Anlaşmasına göre fethettiler. Bu anlaşmanın maddeleri ay‐
nen şu şekildedir: “Ben onların canları, malları, çocukları, kadınları, şehirleri ve
değirmenleri için eman verdim; şu şartla ki onlar üzerlerindeki hakkı ödesinler.
Köprülerimizi tamir etmeleri, yollarını şaşıranlarımıza yol göstermeleri de onlardan
istediğimiz diğer şeylerdir. Allah, melekleri ve Müslümanlar şahit oldu.”48 Bir di‐
ğer varyantında; “bölge halkı Müslümanlara korunmaları karşılığı cizye verecek‐
ler, Müslümanlara karşı ihanet içinde olmayacaklar, Müslümanlar da onların can‐
larını ve mallarını koruyacaklar, kiliselerini yıkmayacaklar ve oturmayacaklar.”49
Bütün bölge Bizans zulmü altında inlerken Hıristiyan Süryaniler bile
farklı mezhepten oldukları için zulüm görürlerken, Müslümanların bölgeye
ulaşması ile bölge halkı âdeta onlara kucak açmış ve: “Başımızda Ortodoks
külahı görmektense Müslüman sarığı görmeyi yeğleriz” demişlerdi.50 Bölge halkı,
gelen Müslümanlara ciddi bir mukavemet göstermeden bütün şehirleri Ru‐
ha anlaşması ile gelen sahabe ordusuna teslim etmişti. Çünkü Müslümanlar
tarih boyunca fethettikleri toprakların halklarına dinlerini değiştirmeleri için
bir zorlamada bulunmamışlardı.

47

Belazurî, 430.

48

Belazurî, 177.

49

Belazurî, 178.

50

Belazurî, 142.
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Esasen Müslümanların fütuhatı genel olarak, bulundukları bölgelerde
zulüm gören insanların topraklarına yapılmıştı. Şam bölgesindeki halklar
Müslüman ordularını davul ve zurna eşliğinde karşılarken, İspanya’daki
İspanyollar bizzat İslâm ordusunu davet etmişlerdir. Aynı gerekçe Sicil‐
ya’nın fethi için de geçerlidir. Yani Müslüman orduları zulüm gören halkla‐
rın bir kurtarıcısı olmuşlardır. Onları kurtarmak için gitmişler ve bu seferle‐
re de feth adını vermişlerdir. Yani bir anlamda açmak anlamına gelen fetih,
zulüm gören halkı esaretten özgürlüğe çıkarmak, esaret kapılarını açmak
rahata kavuşturmak anlamında kullanılmıştır ki, tarihen de böyle olduğu
gerçektir.
O çağın gereği olarak işgal orduları ele geçirdikleri yerdeki bütün mal‐
ların sahibi olurken ve bu gayet normal karşılanırken, Hz. Ömer bu işe mü‐
dahale edip ele geçirilen arazilerin yerli halkta kalması için yoğun bir uğraş
vermiştir. Gerekçesi ise, “Böyle devam ederse fethettiğimiz topraklar Arapların
olacak yerli halk da Arapların kölesi, hizmetlisi (marabası) olacak ben buna razı
olamam” demiştir ve bu toprakları gazilere vermeyip yerli halkta kalmasını
sağlamıştır. Hz. Ömer’in Suriye bölge valisi Ebû Ubeyde b. Cerrah’a gön‐
derdiği talimatın son kısmı bu bakımdan dikkat çekicidir. Talimatta halife
Hz. Ömer şunları söyler, “Allah’a yemin ederim ki eğer bu araziler, sahipleriyle
birlikte Müslümanlara paylaştırılırsa geriden gelecek Müslümanlar ve zîmmîler
konuşacak bir insan dahî bulamayacakları gibi emeklerinin ürünü iş ve kazançlar‐
dan da faydalanamazlar: arazileriyle birlikte taksim edilen insanlar ise Müslüman‐
lar sağ kaldığı sürece sömürülürler. Sonuçta bizden sonra da çocuklarımız onların
çocuklarını sömürmeye ve köle olarak kullanmaya devam eder. Böylece bu insanlar
İslâm dini hüküm sürdükçe Müslümanların kölesi kalırlar. Ben buna asla razı deği‐
lim.”51
Yukarıda aktarmış olduğumuz, Müslüman ordularına yönelik olan ifti‐
raların muhatap alınıp cevap verilmeye bile değmeyecek kadar seviyesiz
olduğu için hiçbir ilmî değeri de yoktur. Zaten hiçbir tarihî kaynağa da da‐
yanmamaktadır. Bu sebeple son olarak şunu belirtmek gerekir ki; Müslüman
orduları bu bölgelere geldiklerinde şehirlerde ağırlıklı olarak meskûn olarak

51

Ebû Yusuf, Kitabu’l Harac, Çev: Ali Özek, İstanbul, 1970, II, 197‐207.
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bulunan Süryani, Rum, Ermeni gibi değişik din ve mezhepten birçok grup
mevcuttu ki bunların hiçbirine dokunulmamıştı. Üstelik İslâm ordularına bu
bölgelerde az da olsa mukavemet eden varsa bunlar Zerdüştler değil Hıris‐
tiyanlardı. Bu sebeple ilk önce onlara karşı katliam (!) yapmaları gerekirdi.
Eğer bu orduların hedefi birilerine zulüm etmekse neden bu din mensupla‐
rını ilk fetihten günümüze kadar hoş tutmuşlar ve onlarla birlikte yaşamış‐
lardır? sorusuna cevap verilmelidir. Bu tür iddiaların yalan ve iftira olduğu‐
nu sadece İslâm tarihi kaynakları değil, o dönemin şahidi olan Süryaniler
gibi diğer milletlerin kaynakları da şahitlik etmektedir.
Anadolu’daki Sahabe Kabirleri
Anadolu, ilk İslâm fetihleri ile karşı karşıya kalmış bir bölgedir. Sahabe,
ilk İslâm fetihleri ile birlikte Müslümanların kızıl elması (en önemli hedefi)
haline gelen İstanbul’un fethine katıldıkları gibi Anadolu’nun değişik yerle‐
rindeki fütuhatta da bulunmuştur. Bu sebeple Anadolu topraklarının deği‐
şik bölgelerinde, sahabe kabirlerini bulmak mümkündür. Anadolu’da bulu‐
nan sahabe kabirlerinin yoğunlaştığı iki yer, daha çok ön plana çıkmaktadır.
Bunun biri İstanbul’dur. Diğeri ise günümüzde Güneydoğu Anadolu Bölge‐
si’ne tekabül eden topraklardır.
İstanbul’un fethi için sahabe nesli döneminde yapılan seferlere sahabe
katılmışlar ve bu sebeple giderlerken yolda vefat edenler olduğu gibi52 İs‐
tanbul’un kuşatılması sırasında da bir kısmı şehit olmuştur. Bunlardan en
önemlisi Ebû Eyyûb el‐Ensari’nin Eyüp semtindeki mezarıdır. Günümüzde
Türkiye topraklarında bulunan sahabe kabri düşünüldüğünde ilk akla gelen
onun mezarı olmaktadır.53
İstanbul’un fethi için Anadolu’ya seferler yapılsa da yerleşim yapılma‐
mıştır. Yani Anadolu’nun diğer yerlerine sahabe orduları ulaşsalar da kalıcı
olmamışlarken, Güneydoğu Anadolu’da kalıcı olarak yerleşmişler ve bu
bölgede meskûn olmuşlardır. Esasen ilk fetihler, Toros Dağları hattının gü‐
neyini hemen hemen ele geçirmiştir diyebiliriz. Sahabe döneminde gerçekle‐
52

Bir örnek verirsek; İstanbul Seferi sırasında yolda vefat edip mezarı Çorum’da bulunan
Kerebi Gazi’nin (Amr b. Madikerb) Türbesi gibi.

53

İmam Zade Mehmet Esat Efendi, Fetih Hadisi, Haz; Necdet Yılmaz, İstanbul, 2002.
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şen fetihler ile ele geçirilen bu bölgeye sahabe yerleşimi gerçekleşmiştir.
Yapılan yerleşimler sebebiyle bölgede Anadolu’nun diğer yerlerine nispetle
daha çok sahabe kabrinin bulunması gayet doğaldır. Bu sebeple belki de
ismini bilemediğimiz ve mezarının yerini tespit edemediğimiz çok sayıda
sahabe mezarının bu topraklarda bulunması ihtimal dışı değildir.
Diyarbakır’da Sahabiler
Hz. Ömer döneminde 16(637) meydana gelen Yermuk savaşı sonrası
Şam bölgesini ele geçiren Müslüman orduları, yönlerini o zamanki adıyla
Cezire olarak isimlendirilen Fırat‐Dicle havzasının kuzeyine doğru çevirdi‐
ler. Şam’dan bu bölgeye gönderilen İyaz b. Ğanm komutasındaki ordu için‐
de bir kısım sahabe de bulunmaktaydı.54 İyaz’ın başında bulunduğu ordu
Diyarbakır’ı çok fazla zorlanmadan 19/640’da aldı ve Urfa ve civarındaki
şehirlerde uygulanan Ruha (Urfa) antlaşmasının şartları buraya da uygu‐
landı.55
İyaz’ın ordusu içinde Diyarbakır’a geldiği sahabeden bir kısmı şehrin
fethinin gerçekleştiği iç kalenin fethi sırasında şehit düştü, bir kısmı fetihten
sonra geri döndü. Şimdi bu gelenleri ve şehit olanların kim olduklarını de‐
ğerlendirmeye çalışalım.
İyaz b. Ğanm
İyaz b. Ğanm, Hz. Ömer’in emriyle, Şam ordusu içinde müstakil olarak
oluşturulan ordunun başında Diyarbakır’ı fetheden komutandır.56 İyaz, fetih
için önce Mâlik el‐Eşteri Diyarbakır’a göndermiş, sonra kendisi gelmiş ve
ordusu şehri değişik cephelerden kuşatırken, kendisi de şehri Babu Tell57
(Tepe Kapı‐ Mardin kapı) tarafından kuşatmıştır.58

54

Vâkidî, 176.

55

Belazurî, 178.

56

Abdurrahman Acar, “Amid (Diyarbakır) Şehrinin Fethi (Vakıdîye Göre)”, Dicle Ün. İlahi‐
yat Fak. Dergisi, Diyarbakır, 1999, c.I,sh. 195.

57

Muhtemelen bu kapının karşısına düşen Kırklar dağından dolayı bu isim verilmiştir.

58

Vâkidî, 166; Şevket Beysanoğlu, “Kuruluşundan Günümüze Kadar Diyarbakır Tarihi”,
Müze Şehir, İstanbul, 1999, 49.
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Mezarının Ulu Camii civarında olduğu şeklindeki söylentilerin aslı yok‐
tur. Çünkü İyaz, fetihten sonraki yıllarda Hz. Ömer tarafından Şam bölgesi‐
ne veya Humus’a görevlendirilmiş ve 20/640 yılında Humus’ta ölmüştür.59
Halid b. Velid’in mezarı yanına defnedilmiştir.60 İyaz b. Ğanm’ın Diyarba‐
kır’dan ayrılmasına rağmen, sonraki yıllarda Diyarbakır’da etkinliği bulu‐
nan şehrin eşrafından Ebû Eyyüb ailesinin onun soyundan geldiği belirtilir.61
Halid b. Velid
Klasik İslâm tarihi kaynaklarından Vâkidî, Belâzûrî, Yakubi, İbnü’l‐Esir,
Halid b. Velid’in Cezire’nin ve Diyarbakır’in fethine62 katıldığını nakleder‐
ler.63 Bazı tarihçiler onun Cezire’nin fethine katıldıktan sonra bölgeye vali
olarak atandığını ifade etmişlerse de64 onun burada kalmadığı hakkında
rivâyet ler bulunmaktadır.65
Belâzûrî, Halid b. Velid’in Cezire fethinin birçok merhalesine katıldığını
söylerken,66 Vâkidî, onun Amid gibi zor ve çok iyi korunmuş bir şehrin fet‐
hinde onun, gizli suyoluyla şehre girenlerin öncüsü olduğunu zikreder.
Rivâyet e göre Halid, surun Babu’l‐ma (Dicle, Yeni kapı) tarafında sur di‐
bindeki keşiflerinden birinde gizli bir suyolunu (tünel) bulmuş ve komutan
İyaz b. Ğanm ile istişare ederek yüz kişi ile buradan şehre girmiştir.67
Halid b. Velid Diyarbakır’a komutan olarak değil, komutan yardımcısı
olarak geldiği belirtilir. O, Müslüman orduları başkomutanlık görevinden
bölgenin fethinden önce ayrılmıştır. Buraya ancak bir alt kademe komutanı
olarak gelmiştir. Çünkü bölgenin fethinden sorumlu genel komutan İyaz b.
Ğanm’dır.68

59

Belazurî,178.

60

Asri Çubukçu, “İyaz b. Ganem”, DİA, İstanbul, 1996, XXIII, 498.

61

Mükrimin H.Yınanç, “Diyarbakır” İA, İstanbul, 1988, III, 600.

62

Vâkidî, 166.

63

Belâzûrî, 247.

64

Yakubi, Tarihu’l Yakubi, I, 157, II,147; Belâzûrî, 255.

65

Belâzûrî, 247; Yakubi, II, 147.

66

Belâzûrî, 247.

67

Vâkidî, 182.

68

Belazurî, 247.
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Bazı tarihçilerin Halid b. Velid’in Hz. Ömer tarafından komutanlıktan
azledilmesinin sebeplerinden biri olarak “Amid hamamında içkiyle yıkan‐
mış olması” da sayılmaktadır.69 Fakat o, Diyarbakır fethine gelmeden önce
başkomutanlıktan azledildiğinden dolayı böyle bir sebeple azledildiğini
söylemek makul gözükmemektedir.70 Taberî’de verilen bir ayrıntıya göre
Hz. Ömer’e böyle bir haber verilmiş, o da bu meseleyi sorgulayıp bunun bir
yanlış anlama olduğunu anlayarak71 bu haberi yayanlara beddua etmiştir.72
Halid’in Diyarbakır’da vefat etmediği kesindir. İbn Kesir, birçok olaya
dayanarak onun Medine’de vefat ettiğini aktarır.73 Humus’ta kabri olduğu
da belirtilmektedir.74
Said b. Zeyd
Hz. Peygamber’in yakın arkadaşlarından ve Hz. Ömer’in kız kardeşi
Fatıma’nın kocası olan Said b. Zeyd’in Diyarbakır fethine katıldığına dair bir
kayıt bulunmaktadır. Onun Şam bölgesi genel komutanı Ebû Ubeyde b.
Cerrah tarafından Şam bölgenin fetihlerine piyade komutanı olarak tayin
edildiği bilinmektedir.75 Muhtemelen Şam bölgesinden gelen ordu içinde
gelmiş olmalıdır. Bu fetihte bir komutan olarak Rum Kapı (Urfa Kapı)’dan
şehri kuşattığı belirtilir.76 Ancak onun Diyarbakır’da vefat etmediği kesindir.
Klasik İslâm tarihi kitapları onun Medine’de Akik mevkiinde vefat ettiğini
kaydetmektedirler.77
Muaz b. Cebel
Hz. Peygamber’in önde gelen sahabesinden Muaz b. Cebel’in Diyarba‐
kır’ı kuşatan ordunun içinde bir komutan olarak, Diyarbakır’ı, Babu’l‐Cebel
69

Belazurî, 255.

70

Zehebî, Siyeru Alamu’n‐Nübela, Beyrut, 1990, I, 378.

71

İbn Kesir, el‐Bidaye ve’n‐Nihaye, Beyrut, 1987, VII, 76.

72

Taberî, II, 491.

73

İbn Kesir, VII, 113.

74

Belazurî, 177.

75

Yakubi, II, 29.

76

Vakıdî, 166.

77

İbn Sad, Tabakat’ul‐Kübra, Beyrut, 1985, III, 385.
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(Dağ Kapı) yönünden kuşattığını belirtilmektedir.78 Tarihî kayıtların hepsin‐
de onun Şam’da meydana gelen ve binlerce kişinin ölümüne yol açan veba
salgını sırasında Şam’da vefat ettiği aktarılmıştır.79 Buradan onun Diyarba‐
kır’da vefat etmediğini anlıyoruz.
Taberî ve İbn Kesir, Diyarbakır fethini ve Şam’daki veba salgınını aynı
yıl olayları içinde vermektedirler.80 İbnü’l‐Esir, Diyarbakır’ın fethini Şam’da‐
ki Imevas veba salgınından 1 yıl önceki olaylar içinde aktarır.81 Bunlardan
Muaz’ın Diyarbakır fethine katılabileceği sonucuna varabiliriz. Ayrıca İyaz
b. Ğanm’ın Diyarbakır’ın fethini tamamladıktan sonra Şam’daki vebadan
ölen Ebû Ubeyde b. Cerrah’ın yerine göreve çağrılması,82 vebanın Diyarbakır
fethinden sonra olduğu, dolayısıyla Muaz’ın fethe katılabileceği şeklindeki
düşüncemizi destekleyen delillerdendir.
Sasa b. Amr b. Savhan el‐Abdi
Diyarbakır şehrinin fethine katılan sahabe arasında yakın zamana kadar
müstakil türbesi olduğu bilinen isim Sa’sa b. Amr’dır.83 Sa’sa, fetih sırasında
şehit olmayıp, fetihten sonra İyaz b. Ğanm tarafından şehre vali ve amil
olarak atanmış ve bir müddet sonra vefat etmiştir.84
Türbesi kendi adını taşıyan camide idi. Hz. Sa’sa (r.a) Camii ve Türbesi,
şehrin ortasında Ulu Camii ile Hasan Paşa hanı arasında yer alıyordu.85 Fa‐
kat bu türbe camiyle beraber 1926 yılında dönemin belediye başkanı Nazım
Önen tarafından yıktırılarak bahçe haline getirilmiştir.86

78

Vakıdî, 166.

79

İbnü’l‐Esir, II, 558;İbn Kesir, VII, 78.

80

Taberî, II, 490; İbn Kesir, VII, 78.

81

İbnü’l‐Esir, II, 532.

82

Belazurî, 178; Yakubi II, 41.

83

Yınanç, III, 600.

84

Vakıdî, 187.

85

Nejat Göyünç, “Diyarbakır”, DİA, İstanbul, 1994, IX, 464.

86

Bugün Belediye bahçesi diye maruf Celal Güzelses parkının olduğu yer, Yınanç, III, 606;
Göyünç, IX, 465.
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Sad b. Ebî Vakkas
Halk arasında bölgenin fethine katıldığına inanılan sahabeden biri de
Sad b. Ebî Vakkas’dır. Bugün Diyarbakır’da Dağ Kapı Ulubeden burcu arka‐
sında bir mezarı bulunmaktadır. Buradaki mezar taşında “sahat bini vakas
Ebu’l‐Muhsin” şeklinde bir yazı bulunmaktadır.
Ancak Sad b. Ebî Vakkas’ın bu bölgenin fethine katıldığına dair bir ka‐
yıt bulunmadığı gibi, künyesinin ise Ebû İshak olduğu sabittir. Buraya gel‐
diğine dair bilgi olmadığı bir yana, Medine’de vefat ettiği de kesindir. Meza‐
rı da Medine’dedir.87
Mezarının burada olduğu şeklindeki yanlış bilgi, büyük ihtimalle böl‐
genin fethi için Irak cephesinden Sad b. Ebî Vakkas tarafından bir ordu gön‐
derildiği rivâyet ine dayanarak ortaya konulmuş olsa gerektir.88 İyaz b.
Ğanm’ı bu bölgeye Şam cephesinden Ebû Ubeyde b. Cerrah değil, Irak cep‐
hesinden Sad b. Ebî Vakkas’ın gönderdiğine dair aktarılan bu tür rivâyet
lerden89 dolayı böyle bir kanıya varılmış olabilir veya burada medfun Sad
isminde başka bir fâtih sahabî veya salih bir zâttan dolayı bir karıştırılma
yapılmış da olabilir.
Mâlik b. Haris el‐Eşter
Mâlik b. el‐Eşter Diyarbakır’ın fethine katılmış, fakat burada kalmamış‐
tır. İyaz b. Ğanm, onu Diyarbakır’a öncü kuvvet olarak göndermiş90 sonra
kendisi arkasından Diyarbakır fethine katılmıştır.
Bugün Diyarbakır Balıkçılarbaşı semtindeki Haşifçiler sokağında halk
arasında sahabeden Mâlik el‐Eşter’in Türbesi olarak bilinen bir türbe bu‐
lunmaktadır. Fakat Mâlik b. Eşter sahabe değil, tabiîndir ve de burada öl‐
memiştir.91 Mâlik el‐Eşter’i, Hz. Ali daha önce tayin ettiği el‐Cezire’den çağı‐

87

İbn Sad, III, 147.

88

İbnü’l‐Esir, II, 533.

89

İbn Kesir, VII, 76; Zehebî, I, 97.

90

İbn Asem, el‐Futuh, Beyrut, trz, I, 258.

91

İbn Sad, VI, 213.
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rıp Mısır’a göndermiş o da Mısır’a gitmiş ve orada ölmüştür.92 Belki de bu
doğru bilgilerden hareketle böyle bir türbenin sonraları ortaya çıkmış olma‐
sına yol açılmış olabilir.93
Diğer Sahabiler
Diyarbakır’ın fethi, Hz. Ömer’in hilafeti zamanında gerçekleşmiş önem‐
li fetihlerden biridir. Diyarbakır’ın da içinde bulunduğu Cezire bölgesini,
sahabeden bir kısmının da katıldığı ordular birkaç koldan kuşatmıştır. Şehir‐
leri, diğer bölgelere nazaran çok az bir direnişle ağırlıklı olarak sulh yoluyla
kısa sürede fethetmişlerdir.94
Cezire bölgesi, Arabistan yarımadası dışında ilk fethedilen toprakların
başında gelir. Bu fetihlere katılan sahabe, Şam ordusu içinde müstakil olarak
Hz. Ömer’in direktifinde oluşturulan İyaz b. Ğanm’ın komutasındaki ordu‐
ya katılmıştır. Bu fetihlere katılan sahabenin hepsinin ismini tespit ve tayine
elbette imkân yoktur. Ancak bazı sahabenin isimlerini zikreden müellifler de
yok değildir.
Bu hususta Vâkidî, Diyarbakır’ı da kapsayan Cezire bölgesinin fethine
bir kısım sahabenin de katılmış olduğunu zikreder ve bu fetih hareketine
katılan sahabeden 10‐15 kadarının ismini aktarır. Halid b. Velid ile beraber
gizli geçitten Diyarbakır şehrine girerken iç kale muhafızlarıyla Müslüman‐
lar arasında çıkan çatışmada bir kısmının şehit olduğu belirtir ve isimlerini
şu şekilde sayar;95 “Amir b. Ehves, Huzeyfe b. Sâbit, İmran b. Bişr, Selame b.
Ye’sub, Macid b. Talha, Mûsânna b. Asim, Salim b. Adiyy, Mâlik b. Hafz, Hattab b.
Cebir, Efleh b. Saide.”96

92

Zehebî, IV, 434.

93

Halk arasında onun burada cesedinin değil, kopan parmağının gömülü olduğu da söy‐
lenmektedir.

94

Belazurî, 256.

95

Bkz. Vâkidî, 183, kitabın muhakkiki Feyyad Harfuş, bu sahabeden tabakat veya teracim
kitaplarında hangilerinin isimlerini bulduğunu, hangilerininkini bulamadığını belirtme‐
miştir.

96

Vâkidî, 183.
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Diyarbakır’ın fethine katılan sahabenin isimlerini zikreden Vâkidî’den
başka bir kaynağa maalesef sahip değiliz. Bugün bunların bulunduğu belir‐
tilen meşhed, Hz. Süleyman cami avlusunda bulunmaktadır ve 550/1156
yıllarında Selçuklulara bağlı olarak kurulan İnaloğulları döneminde yapıl‐
mıştır.97 Buradaki meşhedin yanındaki camiye Halid b. Velid’in çocuğu Sü‐
leyman b. Halid’ten dolayı Hz. Süleyman Camii denilmektedir.98
İsimleri zikredilen sahabenin isimlerinin tabakat ve teracim kitaplarında
isimlerinin geçmemesi ya da isimleri geçip de biyografilerinde bu fetihlere
katıldığına dair bilgilerin olmayışı, onların bu fetihlere kesin katılmadığı
şeklinde sonuca da bizi götürmemeli ve buradaki mezarlarda hiçbir saha‐
benin mezarının bulunmadığı anlamı çıkarılmamalıdır. Diyarbakır fethi‐
nin bu noktadan gerçekleştiği düşünülürse, burada sahabe mezarlarının
olması ihtimalini kuvvetlendirmektedir.
Öte yandan bazı araştırmacılar Diyarbakır’ın Müslümanların eline geç‐
tikten sonra da birçok kez Bizanslılar tarafından kuşatıldığını ve bu kuşat‐
malar esnasında surlar önünde cereyan eden muharebelerde pekçok Müslü‐
manın şehit düştüğünü, dolayısıyla bu kabirlerin çok daha sonraları şehit
düşen Müslümanlara ait olmasının da muhtemel olduğunu belirtirler.99
Sonuç olarak Diyarbakır’daki iç kalede Hz. Süleyman Cami avlusunda‐
ki meşhedde olduğu söylenen sahabe mezarları olarak bilinen yerdeki me‐
zarların sahibinin bir kısmının sahabe olabileceğini, fakat bunların bir isim
listesini çıkarmanın mümkün olmadığını belirtiyor, bu konuda kesin olarak
tayin ve tesbitte bulunamıyoruz. Doğrusu bu toprakların birçok bölgesinde
olduğu gibi Diyarbakır bölgesinde de bilemediğimiz birçok sahabi kabrinin
olması mümkündür. Bu durumda âdeta bu konuya temas eden ve bölge
topraklarının değeri açısından önemi olan şairimiz Akif’in şu manidar şiiri‐
ne kulak vermek en doğrusudur:
Bastığın yerleri toprak diyerek geçme tanı!
Düşün altındaki binlerce kefensiz yatanı.

97

Şevket Beysanoğlu, Diyarbakır Tarihi, Ankara, 2003, 157.

98

Bu sahabe hakkında bilgi için bkz. Mustafa Fayda, Allah’ın Kılıcı Halid b. Velid, İstanbul,
1992, 443.

99

Çevik, 18.

15. TEBLİĞ
THE INFLUENCE OF PERCEPTION OF
PROPHET MOHAMMAD (PBUH) AND THE ISLAMIC
REVELATION IN THE CULTURE OF NIGERIA
FROM THE PAST TILL DATE
Abdul Ganiyu Yisa IDOWU♦

PERCEPTION OF PROPHET MOHAMMAD (PBUH) AND THE IS‐
LAMIC REVELATION
Meaning of Islam and some Basic Islamic Beliefs
What is Islam?
The religion of Islam is the acceptance of and obedience to the teaching
of God which He revealed to his last prophet. Mohammad (PBUH)
(PBUH). Islam is the total submission to the perception of prophet
Mohammad and Islamic Revelation in accordance to the will of Allah (SWT)
Some Basic Islamic Beliefs
1. Belief in God: A Muslim belief in God one, unique, incomparable
God, who has no son nor partner, and that none has the right to be wor‐
shipped but Him alone. He is the true God and every other deity is false. He
has the most magnificent names and sublime perfect attributes, no one
shares His dignity nor His attributes. Allah describe himself Says: He is God,
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the one, God to whom the creator turn for their needs. He begets not nor
was he begotten and there is non like him” (Quran, 112 : 1‐4).
God alone is the sovereign and the sustainers of everything in the uni‐
verse. He manages all affairs. He stands in need of none of his creatures and
His entire creature depend on Him for all that they need. He is the all hear‐
ing, the seeing, and all the Knowing. In a complete perfect manner His
knowledge encompasses all things the open and the secret.
He is all wise in all of His actions and decrees if someone wants some‐
thing from God he or she can ask God Directly without asking any one else
to intercede with God for him of her.
2. Belief in the Angels: Muslims beliefs in the existence of the Angels
and that they are honoured creatures.
The Angels worship God alone, obey Him and act only by His com‐
mand. Among the angels is Jubril/Gabriel who brought down the Quran to
Mohammad (PBUH) Allah emphasized this in the glorious Quran”
“This is the book in its guidance sûre without doubt those who believe
in the unseen” the revelation sent to thee and before thy time in their heart is
the assurance of the hereafter from their Lord (Quran 2:1 ‐5)
3. Belief in God Revealed Books: Muslims believes that God reveled
books to his messengers as proof for mankind as guidance for them. Among
these books is the Qur’an which God revealed to the prophet Muhammad
(PBUH). God has guaranteed the Quran’s protection from and any corrup‐
tion or distortion. God has said “Indeed we have sent down the Quran and
surely we will guard it.
4. Belief in the prophets and messengers of God: Muslims belief in the
prophet and messengers of God starting with Adam including Noah, Isaac,
Jacob. Moses and Jesus (Peace be unto him). But God’s final message to man,
a reconfirmation of the eternal message was revealed to prophet
Mohammad (PBUH). Muslims belief that Mohammad is the last prophet
sent by God has said, Mohammad is not the father of any one of your man
but he is the messenger of God and the last of the prophets (Quran 33:40)

THE INFLUENCE OF PERCEPTION OF PROPHET MOHAMMAD (PBUH)
AND THE ISLAMIC REVELATION IN THE CULTURE OF NIGERIA
FROM THE PAST TILL DATE

465

5. Belief in the Day of Judgement: Muslims belief in the day of judge‐
ment (the day of resurrection) when all people will be resurrected for God’s
judgement according to their belief and deeds
6. Belief in Al‐Qadar: Muslims belief in Al‐Qadar, which is tune pre‐
destination but this belief in divine predestination does not mean that hu‐
man being \do not have free will rather Muslims belief that God has given
human being free will. This means they choose right or wrong and that they
are responsible for their choices. The belief in divine predestination include
this belief in four things
i. Gods know everything, He knows what has happen and that will
happen
ii. God has recorded all that has happened and that will happen
iii. Whatever God wills to happen, happens and whatever God will not
to happen does not happen.
İv. God is the creator of everything
It should be pointed out that the Muslims acted to follow the guide of
the five pillar of Islam in which only iman had been illustrated above usu‐
ally, others are Solat, Zakat, Sawn and Hajj which were the perception of
phophet mohammmad (PBUH) and the İslâmic revelation .
AN OVERVIEW OF NIGERIA HISTORICAL BACKGROUND
Nigeria was not formally one country as it is today. Nigeria has an area
of about 923,768 square kilometer (365,670 sq mile). Nigeria occupies about
one seventh of the settled and productive area of West Africa it’s estimated
population in 1991 census stood about 88 million and in 2006 its population
is over 100 million. Its greatest distance from the coast to west is the ap‐
proximated to 128km and from North to south about 1120 km. Nigeria is
presently 36 states.
Nigeria as a territory was formally made up of various states empires
and smaller. The most prominent among these was the Fulânî Empire (Kanel
Bornu Empire, Sokoto caliphate which extended over most of the Northern
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Nigeria in the 19th century. In the forested areas where the Fulânî could not
penetrate was the Oyo empire in which the then Alafin of Oyo extended the
ruling to the Southern Nigeria and Benin Kingdom in the Eastern Nigeria
extended to the core Eastern Nigeria. It should be noted that by 1864 the
British government had annexated Lagos as a Colony and in 1914, the
Southern protectorate and Northern protectorate were amalgamated which
made Nigeria to become a single territory till date although the Northern
hegemony had become a centralized government under the Sokoto Caliph‐
ate as a Rasûlt of the Jihad of Uthman Dan Fodio between 1801 to 1810
which had united the North as this disallowed the British government to
have a direct rule on Northern Nigeria except in the South and East.
NIGERIA AND HER PEOPLE NIGERIA
It is interesting to emphasized that all the west Africa countries put to‐
gether i.e. Ghana, Gambia, Togo, and sierra lone are not up to Nigeria in
population.
In Nigeria, there are more than 250 ethic groups which can be grouped
into three main ethnic groups namely, The Yoruba, The Hausa and Igbo.
These major groups can be seen as follows;
1. THE NORTHERN PEOPLE
The Northern people comprises of the following
(a) The Hausa people: They are usually dark in complexion. They live
in wide‐open savannah plains of the Northern states and mainly in Kano,
and in North central and Western state.
(b) The Fulânî People: They live with the Hausas but are more concen‐
trated in the Benue‐ Plateau areas and Southern areas of the North Eastern
state. The pure Fulânî’s have tall, elegant and slim feature acquiring noses,
long dark hair, oval faces and light complexion. A good number of them
have settled down and inter married with the Hausas people thereby loos‐
ing their original characteristics and languages. The group are called the
town or settled Fulânî people.
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(c) The Kanuri people: These are descendants of the people of the
Borno Empire. They look very much like the Hausa people. They live with a
sprinkling of Shuwas Arabs in the North Eastern areas.
(d) The Middle Belt People: These includes the TIV and the Nupe peo‐
ple who inhabit the Benue and Niger valleys respectively. They also include
the Igbala and Idoma people of the Southern part of the Benue‐Plateau and
the south‐Eastern part of Kwara‐Kogi state respectively.
2. THE SOUTHERN PEOPLE
These are as Follow:
The Yoruba people: They are the largest of the Southern languages
group. They live in the entire Western states of Oyo, Ogun, Ondo, Ekiti, and
Lagos state. There are a number of them in the Kwara‐kogi states and even
in the Dahomey Republic, some of them were the Egbas, Ijebu, ijebu ‐Jesa,
Ilesa, Ijesa, Oyo, Igboho, Ibadan, Ife among others. They are generally rather
dark black set of people with facial mark.
3. THE EASTERN PEOPLE
(a) The Igbo People: The Igbo people are the largest language group af‐
ter the Yoruba’s in the southern part of the country.
They live in the Imo, Enugu States, Anambra, and part of Cross River
state, Edo and Delta state. They are pure Negoes like the Yoruba and are
vigorous and progressive. The Igbos saying “Igbo ama Eze (the Igbo knows
no king) epitomized their democratic nature which made the British gov‐
ernment to introduce indirect rule.
(b) The Ibibio and Anang people: They live in Uyo, Annang, Eket and
Opobo provinces southern Eastern state. They are much like the Igbo people
in appearance but have traces of Bantu characteristics. Other important
group are the Ijaw people of the River state, Efik people of Calabar in South
East and the Urhobo and Edo people of Edo, Delta state. They form southern
Nigeria. The above group were Nigerians
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THE INFLUENCE OF THE PERCEPTION OF PROPHET
MOHAMMAD (PBUH) AND THE REVALATION OF THE QURAN IN
THE CULTURE OF NIGERIANS IN THE PAST TILL DATE
The genesis of the influence of prophet Mohammad (PBUH) and the Is‐
lamic revelation of Quran in the culture of Nigerians can be portrayed in
two stages. The first is the period before the independence between 14th cen‐
tury to 1959, the second stage is after the independence till date.
THE SOUTHERN NIGERIA BETWEEN 14TH CENTURY TO 1959
Islam accommodates itself in such a way that it become a natural aspect
of southern Nigeria Muslims. When Islam, that is, the perception of prophet
Mohammad (PBUH) and the Islamic revelation had a contact with the
Southerners, the Southerners embraced Islam whole heartedly which made
large number of them refused accepting Western Education brought by the
British Christian Missionary and as well not sending their children to west‐
ern school in order not to be Christianized in early 1900. Closely related to
the above is the religious value.
RELIGIOUS VALUE
The perception of the holy prophet Mohammed (PBUH) and the Islamic
revelation gave real meaning to the whole structure. Islamic tennet and eti‐
quette were learned and imbibed by Nigerians in the prayers especially the
congregational ones such as Suhri, Ashri, Magrib and Isahi replaced the
worship of gods and goddesses such as Ogun, god of iron, Sango, god of
thunder, Oya, god of the river, Obatala, god of divinity among others. The
Islamic ceremonies e.g. Naming ID‐el Fitri ,ID‐el Kabir replaced the Egun‐
gun festival, Sango festival among others in almost all part of southern Ni‐
geria as large numbers of the adherent to the old traditional religion were
converted to Islam.
SOCIO‐POLITICAL VALUES OF THE SOUTHERNERS
This is another area where the perception of Holy Prophet Mohammad
(PBUH) had influence on the Southerners. Islam acted towards unifying the
Nigerian Muslims in the South. It becomes very dominant certain Islamic
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institutions are universally adopted and these element not only between
people of diverse culture but attitudes and behavioural pattern. A total con‐
structive and modification outlook of life thus created. In this way, a Muslim
can perform for example the ritual prayer in whatever community or locality
or country he is. This is indeed a factor in community relationship. The
adoption of common calendar ‐the lunar calendar for the Islamic rites and
observance, for example, the beginning and end of Ramadan fasts among
others were strong indication of the influence of the Islamic revelation and
the perception of Holy Prophet Mohammad (PBUH)
The observation of some categories of things which are permitted that is
the Halal and Haram, for example, not eating of pork and caring method of
slaughter of animal for food, payment of Zakat, Iman, Solat, and Islamic
tenet, ceremonies, among others were illustration that portrayed the influ‐
ence of prophet Mohammad perception and the Islamic revelation in the
culture of the people in southern Nigeria.
Politically, the southern Nigeria are under the ruling of the Oba’s the
Alafin who operated monarchial system of government without the use of
Sharia as it was practiced in the North (Alkali) court although Mosques are
located inside the palace of the king and other nook and cranny, while Eldel
praying ground were builds very close to the Oba’s palace.
SOUTHERN NIGERIA AFTER 1960
After 1959 there was a pervasive influence of the perception of Holy
prophet Mohammad (PBUH) and the revelation of the Quran had impact in
the pattern of life of Nigeria in the south in Education, Economy, Socio‐
political system among others although the effort of British government in
early 1900 who introduce indirect rule and the Christian missionary had a
little modification in the in the life of those who embraced the western Edu‐
cation for example, since there exist virtually the nook and cranny of South‐
ern Nigeria missionary schools, colleges, and university admission to a large
extent is based on Christianity, job acquisition/work in some parastatals
among others. It should be noted that effort had been made by different
Islamic organization to curtail such ugly situation through private Islamic
schools, College, University e.g Alganeey Nursery & Primary School, Al‐
ganeey College, Mufutau Lanihun College of Education e.t.c.
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It should be put forward that the day to day activities of the people
have been modified by perception of prophet Mohammad (PBUH) and the
Islamic revelation for example, the dressing of the female reflected that of
Muslim women in Arabia peninsula, their marriage practices, transactions,
associations, feedings habit among others. In contrary to the above, among
the Benue people who give to a stranger, visitors or guest, the most beautiful
ones of their wives to sleep with in the same room or having a canal knowl‐
edge of her as a means of showing or displaying their hospitality is till very
rampant except among those who have embraced Islam only have started
leaving such Barbaric act. Also, the Yoruba who belief that a pregnant
woman should not go out at 1 O’clock in the afternoon, due to effect of some
spirit have started dropping such idea which means about 65%due to the
tenet and etiquette of Islam.
EASTERN NIGERIA BETWEEN 14TH CENTURY TO 1959
The arrival of the British government had effect on the entire life of the
Easterner, when Henry Townsend introduced Christianity under the acacia
tree in Badagry in 18th century as well as the force treaty between the British
government and King Jaja of Opobo who later refused the treaty coupled
with sending to exile Ovoranwen Nogbaisi assisted the Christian Missionary
to dominate the entire system of the Easterners in that part of century as
most of their life were devoted to the dictate of the Christian missionary
through colonial masters. It should be pointed out that the spread of Islam
from the Trans Sahara North to the East of Nigeria. Promoted the acceptance
of Islam some Easterners and those who have accepted Islam were practic‐
ing Islam in according to the perception of prophet Mohammad (SAW) and
the revelation of the Quran.
EASTERN NIGERIA AFTER 1960 TILL DATE
It should be emphasized that the trading activities of the southern Mus‐
lims as well as inter marriage practices between and among the tribe made
some of the Easterners to embraced Islam. In the East, a female can marry
more than a man at a time in some quarters but with the acceptance of Islam
this was reverted by the Muslim Easterners. Believe in one God Allah, ob‐
serving of Solat, payment of Zakat, fasting in the month of Ramadan per‐
forming Hajj once in a life time have become the order of the day.
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NORTHERN NIGERIA BETWEEN 14TH CENTURY TO 1959
By the second half of the fifteen century, there had been the movement
of the Fulânîs into the Northern Nigeria. The Jihad of Uthman Dan Fodio
between 1801‐1810 had united the whole of Northern Nigeria under the
ruling of the Emirs. For example, the Sokoto Caliphate, Kanel Bornu Empire,
among others control major cities such as Kano, Sokoto, Katsina, Kebbi,
Adamawa etc which pave way for easy spread of the perception of the Holy
prophet Mohammad (PBUH) and the Islamic revelation in Northern Nige‐
ria.
EDUCATIONAL VALUES IN THE NORTH
Educationally, the Northerners embraced totally Islamic Education, the
speaking of the Arabic language in Madras a or Makaranta Ilimi, the learn‐
ing of only Islamic knowledge was given priority during this time.
RELIGION VALUE OF THE NORTHERNERS
Religiously, the Northern were Muslims, more than 90%of the north‐
erners put their life under the dictate of Islamic tenet and etiquette, for ex‐
ample, the child at very early age would be placed in the Madrasa in order
to learn how to read and write Arabic language and the Holy Quran.
SOCIO‐POLITICAL VALUE IN THE NORTH
Socio‐political value of the Northerners were influenced vividly with
the perception of the Holy Prophet Mohammad (PBUH) and the revelation
of the Holy Quran in many ways. In language, in addition to Hausa lan‐
guage, Arabic language is given priority as it has become the entire means of
communication in the Northern Nigeria.
In dressing, feeding and housing pattern, festivals e.g Eldel Kabir, Eldel
Fitri etc were embraced fully and incorporated into their day to day activi‐
ties.
Politically in some part of the North, Sharia is being practiced, for ex‐
ample, in Zamfara state, Katsina State, Kano State, Kaduna among others.
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NORTHERN NIGERIA AFTER 1960
It should be pointed out that immediately after the independent of Ni‐
geria there was a pervasive influence of the perception of prophet
Mohammad (PBUH) and the Islamic revelation in the culture of the Hausa‐
Fulânîs in the Northern Nigeria.
Politically, Sharia customary court, Sharia magistrate court ,Sharia High
court of appeal and Sharia supreme court were introduced. These court use
the Islamic jurisprudence that is the Holy Quran in relation to the tenet and
etiquette of Islam coupled with Sunnah of prophet Mohammad (PBUH) to
administer the Northern citizenry since the Northern hegemony had been
United under the Emir. Also, the perception of prophet Mohammed (PBUH)
had influence on the life of notable Northern leaders such as Alhaji Tafawa
Balewa, Sir Ahmadu Bello, among others, these were imams that is, religious
leader and political leader although various political system have been in‐
troduced latter in which Northerners were fully involved, for example,3/4 of
Nigeria president since independence are from the North and these leaders
are faithful Muslims who have contributed positively to betterment of Nige‐
ria society.
Religiously, about 90%of the Northerners are Muslims who observe
their solat, pay their Zakat, observe fast during Ramadan perfoming Hajj.
Educationally, the Northerners continue to learn more of Islamic Educa‐
tion that they did not give much recognition to Western Education which
made the government to introduced Normadic Education in order to ensure
that the Northerners were having both Western and Islamic Education.
Socially, the Northerners imbibed vividly the perception of prophet
Mohammad (PBUH) and the Islamic revelation moulded their ways of
dressing, feeding habit, housing pattern, language attitudes ,among others.
It should be emphasized at this juncture that Islamic influence came to
the North from many directions, through pilgrim traffic, trade relations with
North Africa and Western Sudan, the political influence of Songhay and
Bornu Empire and through the itinerant scholars.
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Without mincing word, the influence of the perception of prophet
Mohammad (PBUH) and Islamic revelation in the culture of Islam can not be
overemphasized as there was a complete modification and restructuring of
the entire pattern of life of Nigeria citizenry in the Southern, Eastern, and
Northern Nigeria respectively.
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15. TEBLİĞ
GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE NİJERYA KÜLTÜRÜNDE
HZ. MUHAMMED’İN (s.a.v.) ŞAHSİYETİNİN
VE İSLÂM VAHYİNİN ETKİSİ
Abdul Ganiyu Yisa IDOWU♦

Genel Giriş
İslâm, bütün dünyayı tek bir aile halinde birleştirmiş olan ve bütün be‐
şeriyeti kadîr, alîm ve her yerde hâzır ve nâzır olan Allah’a ibadet hususun‐
da bütün beşeriyeti bütünleştiren küresel bir dindir.
Hz. Muhammed’in (s.a.v.) gelmesiyle yeni bir dünya düzeni doğdu. Bu
yeni düzen bütün dünya halklarını müsbet yönde değiştirmiş, onlara
yaradanlarına ibadet etmeleri gerektiğini hatırlatmış ve onların nereden
gelip nereye gittiklerinin farkına varmalarını sağlamıştır.
Allah sübhanehu ve teâlâ’ya, Peygamberimiz Muhammed’e (s.a.v.), o‐
nun nesline, ehli beytine, ashabına ve bütün Müslümanlara salât ve selam
eylesin.
Burada toplanmamız, Allah’a hamdetmek maksadıyladır. Bu güzide ve‐
sile ile bu tebliği sunarak bana memleketim Nijerya’yı temsil etme fırsatı
verilmesinden çok memnunum. Allah’ın selamı hepinizin üzerine olsun
(Amin).

♦

Dr., Mufutau Lanihun Eğitim Fakültesi Dekanı, İbadan, Nijerya (Bu İngilizce tebliğ metni,
Doç. Dr. Rahim Acar tarafından Türkçeye çevrilmiştir.)
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Özet
Bu tebliğ geçmişten günümüze Hz. Muhammed’in (s.a.v.) şahsiyetinin
ve İslâm vahyinin Nijerya kültüründeki etkisinin bir tahlilini sunmaktadır.
Onbeşinci yüzyıl gibi erken bir tarihten günümüze kadar Hz. Muhammed’in
(s.a.v.) şahsiyetinin ve İslâm Vahyinin Nijeryadaki kültürel faaliyetlerde
büyük bir etkisi ve damgası olduğu gözlenmiştir. İslâm, Kuzey Nijerya’daki
Hausa Fulânîlerinin kültürel faaliyetlerinin tamamında kuşatıcı bir etkiye
sahip olmuştur. Güney Nijerya’da, İslâm’ı canu gönülden benimsemiş ikinci
büyük etnik grup olan Yoruba bulunmaktadır. Diğer taraftan, Batı Nijer‐
ya’da da Igbo yavaş yavaş bu yolda kendini toparlamaktadır.
Bu tebliğ, geçmişten günümüze Hz. Muhammed’in (s.a.v.) şahsiyetinin
ve İslâm vahyinin etkisinin ortaya çıkmasından önce ve sonra, günümüze
kadar, Nijerya’nın tarihî arka zemininin bir tahlili mahiyetindedir.
Hz. Muhammed’in şahsiyeti (s.a.v.) ve İslâm Vahyi
İslâm’ın Anlamı ve Bazı Temel İslâm İnançları
İslâm Nedir?
İslâm dini, Allah’ın son peygamberi Muhammed’e (s.a.v.) öğrettiğini
kabul etmek ve ona itaat etmektir.
İslâm Allah’ın (svt) iradesine uygun şekilde Hz. Muhammed ve İslâm
vahyi anlayışına bütünüyle teslim olmaktır.
Bazı Temel İslâmî İnançlar
1. Allah’a İman: Müslümanlar sadece, bir ve yegâne olan, eşi ve benzeri
olmayan, ibadette kendisine ortak başka birisi olmayan Allah’a inanırlar.
Hak olan ilah O’dur ve bütün diğer ilahlar bâtıldır. En güzel isimler ve en
yüce kemal sıfatları ona aittir. O’nun şerefine ve sıfatlarına ortak yoktur.
Allah kendisini bize şöyle tasvir eder: “O Allah bir tektir. Allah eksiksiz, samed‐
dir (Bütün varlıklar O’na muhtaç, fakat O, hiç bir şeye muhtaç değildir. Doğurmadı
ve doğurulmadı. O ‘na bir denk de olmadı.”1

1

İhlas 112/1‐4.
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Her şeye hâkim olan ve her şeyi muhafaza eden sadece Allah’dır. Bütün
işleri o idare eder. Yaratıklarından hiç birine muhtaç değildir, oysa bütün
mahlukât her türlü ihtiyacı için ona muhtaçtır. O her şeyi işitir, görür ve her
şeyi bilir. Tam anlamıyla O’nun bilgisi açık ve gizli her şeyi ihtiva eder.
O bütün fillerinde ve takdirinde hikmet sahibidir. Eğer bir kimse Al‐
lah’dan bir şey isterse, herhangi bir aracıya başvurmaksızın doğrudan on‐
dan isteyebilir.
2. Meleklere İman: Müslümanlar meleklerin varlığına ve onların yüce
yaratıklar olduğuna iman ederler.
Melekler sadece Allah’a ibadet ederler, O’na itaat ederler ve sadece
O’nun emri ile fiil yaparlar. O’nun meleklerinden Cebrâil, Hz. Muhammed’e
(s.a.v.) Kur’ân’ı getirmiştir. Allah bunu Kur’ân‐ı Kerîm’de vurgulamaktadır.
“Elif, Lâm, Mîm. İşte o kitap, bunda şüphe yok, müttakiler (kötülükten koruna‐
caklar) için hidayettir. Onlar ki gaybe iman edip namazı dürüst kılarlar ve kendile‐
rine verdiğimiz rızıktan (Allah yolunda) harcarlar. Ve onlar ki hem sana indirilene
iman ederler, hem senden önce indirilene. Ahirete de bunlar kesinlikle iman ederler.
Bunlar, işte Rabblerinden bir hidayet üzerindedirler ve bunlar işte felaha erenler‐
dir.”2
3. Allah’ın Vahyettiği Kitaplara İman: Müslümanlar, Allah’ın peygam‐
berlerine, onların peygamberliğinin delili ve beşeriyet için de hidayet olmak
üzere onlara kitaplar indirdiğine inanırlar. Bu kitaplar arasında Allah’ın
peygamberi Muhammed’e (s.a.v.) indirdiği Kur’ân da bulunmaktadır. Allah
Kur’ân’ın her türlü tahribattan veya tahrifattan muhafazasını üzerine almış‐
tır. Allah şöyle buyurur: “Hiç şüphe yok ki, Kur’ân’ı biz indirdik, elbette onu yine
biz koruyacağız.”3
4. Allah’ın Peygamberlerine ve Rasûllerine İman: Müslümanlar Â‐
dem’den başlayarak, Nûh, İshak, Yakup, Mûsâ ve İsâ (s.a.v.) da dâhil olmak
üzere, Allah’ın peygamberler gönderdiğine inanır. Fakat Allah’ın beşeriyete
son mesajı, ki bu Allah’ın kadîm mesajının bir teyidi mahiyetindedir, Hz.
2

Bakara 2/1‐5.

3

Hicr 15: 9.

478

VAHYİN NÜZÛLÜNÜN 1400. YILINDA HZ. MUHAMMED (S.A.V.)

Muhammed’e (s.a.v.) vahyedilmiştir. Müslümanlar Hz. Muhammed’in Al‐
lah’ın gönderdiği son peygamber olduğuna inanırlar. Zira Allah, “Muham‐
med, sizin adamlarınızdan hiçbirinin babası değildir. Ama Allah’ın Rasûlü ve pey‐
gamberlerin sonuncusudur” buyurmuştur.4
5. Ahiret Gününe İman: Müslümanlar hesap gününe (dirilmeye) ina‐
nırlar. O günde herkes inançlarından ve amellerinden dolayı Allah’a hesap
vermek üzere diriltilecektir.
6. Kadere İman: Müslümanlar kadere, yani her şeyin önceden takdir e‐
dildiğine inanırlar. Ancak ilâhî olarak her şeyin önceden takdir edilmesi,
insanların hür irade sahibi olmadığı anlamına gelmez. Zira Müslümanlar
aynı zamanda Allah’ın insanlara hür irade bahşettiğine de inanırlar. Bu de‐
mektir ki insanlar ahlâken doğruyu ve yanlışı seçebilir ve yaptıkları seçim‐
lerden dolayı sorumludur. İlâhî takdir inancı şu dört şeye inanmayı ihtiva
eder:
1) Allah her şeyi bilir, O olmuş olan ve olacak olan her şey bilir.
2) Allah olmuş olan ve olacak olan her şeyi yazmıştır.
3) Allah’ın olmasını dilediği her şey olur, olmamasını dilediği hiçbir şey
meydana gelmez.
4) Allah her şeyi yaratandır.
Şunu belirtmek gerekir ki, Müslümanlar, İslâm’ın şartlarına uygun bir
şekilde yaşamışlardır. Yukarıda izah etmeye çalışılan iman bu şartlardan
sadece bir tanesidir. Diğerleri, namaz kılmak, zekât vermek, oruç tutmak ve
hacca gitmektir. Hz. Muhammed (s.a.v.) ve İslâm vahyi hususundaki anlayı‐
şın temeli budur.
Nijerya’nın Tarihî Arka Zeminine Toplu Bakış
Eskiden, Nijerya bugün olduğu gibi resmen tek bir ülke değildi. Nijer‐
ya’nın yüzölçümü yaklaşık olarak 923.768 kilometrekaredir (365.670 mil
karedir). Nijerya Batı Afrika’nın meskûn ve verimli arazilerinin yedide birini
oluşturmaktadır. 1991 yılı nüfûs sayımına göre tahminî nüfûsu 88 milyon
4

Ahzab 33: 40.
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idi. 2006’daki sayıma göre, Nijerya’nın nüfûsu 100 milyonun üzerindedir.
Kıyıdan batıya doğru en uzun mesafesi 128 km ve kuzeyden güneye doğru
en uzun mesafesi ise 1120 km.dir. Hâlihazırda Nijerya’da 36 eyalet bulun‐
maktadır.
Bir bütün olarak Nijerya ülkesi, resmen muhtelif eyaletleri, sultanlıkları
(empires) ve daha küçük birimleri bünyesinde taşımaktadır. Bunlar arasında
en hâkim olanı Fulânî Sultanlığı (Fulânî Empire), Kanim Bornu Sultanlığı ve
19. yüzyıl boyunca Kuzey Nijerya’nın tamamına yakınını kuşatmış olan
Sokoto halifeliği. Ormanlık arazilere Fulânî Sultanlığı nüfûz edememiştir.
Buralarda eskiden Alafin of Oyo diye bilinen Oyo sultanlığı hükümranlığını
Güney Nijerya’ya kadar genişletmiştir. Doğu Nijerya’daki Benin Krallığı da
Doğu Nijerya’nın ortasına kadar genişlemiştir. Belirtilmesi gerekir ki, 1864’te
İngiliz yönetimi Lagos’u bir sömürge olarak eklemiştir. 1914’te de Güney
krallık vekâleti ve Kuzey krallık vekâleti bir arada toplanmıştır. Bu da Nijer‐
ya’yı bugüne kadar gelen yekpare bir memlekete dönüştürmüştür. Ancak
kuzeydeki hâkimiyetin Sokoto Halifeliği altında merkezî yönetim haline
geldiği bir gerçektir. Bu durum, Osman Dan Fodio’nun 1801‐1810 arasındaki
cihadıyla kuzeyin birleşmesinin ve İngiliz yönetiminin Kuzey Nijerya’ya
giremeyip sadece güneyde ve doğuda etkili olmasının bir sonucudur.
Nijerya ve Halkı
Enterasandır ki bütün batı Afrika ülkelerinin, yani Gana’nın, Gam‐
bia’nın, Togo’nun ve Sierra Leone’nin nüfûslarını toplasak, hepsi birden
Nijerya’nın nüfûsu kadar etmemektedir.
Nijerya’da 250’den fazla farklı etnik grup vardır, bunları da üç ana etnik
kökene bağlamak mümkündür: Yoruba, Hausa ve Igbo. Bu ana gruplar şöy‐
le değerlendirilebilir.
(1) Kuzeydeki Halk
Kuzeydeki halk şu gruplardan müteşekkildir.
(a) Hausa halkı: Bunlar genellikle koyu tenlidir. Bunlar Kuzey eyaletle‐
rindeki geniş çayırlıklı ovalarda ve ağırlıklı olarak Kano bölgesinde ve ku‐
zeyin orta ve Batı eyaletlerinde yaşarlar.
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(b) Fulânî Halkı: Bunlar Hausalarla birlikte yaşarlar fakat Benue Yayla‐
sı ve Güneydoğu eyaletinin güney kısımlarında yoğun olarak bulunmakta‐
dır. Saf Fulânî ırka mensuplar, uzun, zarif ve ince şekilli burunlu, uzun koyu
saçlı, oval yüzlü ve açık tenlidir. Bunların pek çoğu yerleşik hayat sürer ve
Hausalarla evlenmiştir. Böylece de kendi aslî niteliklerini ve dillerini kay‐
betmiştir. Bu gruba kasabalı ya da yerleşik Fulânî halk denir.
(c) Karûnî Halkı: Bunlar Borno Sultanlığının halkının torunlarıdır. Bun‐
lar Hausa halkına çok benzer. Kuzey Doğu bölgesindeki Shuwas Arapların‐
dan gruplarla birlikte yaşar.
(d) Orta Kuşak Halkı: Bunların içinde TIV ve Benue ve Nijer vadilerin‐
de meskûn olan Nupe gibi gruplar vardır. Yine, bunlar arasında özellikle
Benue‐Yaylasının güney kısmındaki ve Kwara‐Kogi eyaletinin güney doğu
kısımlarındaki Igbala ve Idoma halkları vardır.
(2) Güneydeki Halk
Yoruba Halkı: Bunlar güney dilleri grubu içindeki en geniş topluluktur.
Bunlar, Oyo, Ogun, Ondo, Ekiti ve Lagos gibi batı eyaletlerinin tamamına
yayılmıştır. Kwara‐kogi eyaletinde ve hatta Dahomey Cumhuriyeti’nde bile
bunlardan dikkate değer sayıda bulmak mümkündür. Bunlardan bazıları da
Egbas, Ijebu, Jesa, Ilesa, Ijesa, Oyo, Igboho, Ibadan Ife gibi yerlerde bulun‐
maktadır. Bunlar genellikle koyu siyah tenli ve yüz hatları dikkat çekicidir.
(3) Doğudaki Halk
(a) Igbo Halkı: Igbo halkı, ülkenin güney kısmındaki Yoruba halkından
sonra en geniş dil grubudur. Igbolar Imo, Enugu, Anambra eyaletlerinde ve
Cross River eyaletinin, Edo ve Delta eyaletlerinin bazı kısımlarında yaşarlar.
Bunlar Yoruba gibi saf zencidir, kuvvetli ve ilericidir. Igboların, “Igbo ama
Eze” (Igbolar kral tanımaz) şeklindeki sözü, İngiliz yönteminin dolaylı yöne‐
timi devreye soktuğu demokratik yönetimin mahiyetini özetler.
(b) Ibibio ve Anang Halkı: Bunlar Doğu devletinin, Uyo, Annang, Eket
ve Opobo gibi güney vilayetlerinde yaşarlar. Bunlar görünüş itibariyle Igbo
halkına çok benzer fakat Bantuların aslî sıfatlarına da hâizdir. Diğer önemli
gruplar, River eyaletindeki Ijaw halkı, Güneydoğudaki Calabar’daki Efik
halkı ve Delta eyaletindeki Edo’daki Urhobo ve Edo halkı. Bütün bunlar
güney Nijerya’yı oluşturuyor. Yukarıda zikredilen gruplar Nijeryalılardır.
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Geçmişten Günümüze Hz. Muhammed’in (s.a.v.) Şahsiyetinin ve İs‐
lâm Vahyinin Nijeryalıların Kültürüne Etkisi
Hz. Muhammed (s.a.v.) ve Kur’ân’ın sunduğu İslâm vahyinin Nijeryalı‐
ların kültüründeki etkisinin ortaya çıkışı iki aşamalı olarak takdim edilebilir.
Birinci aşama 14. yüzyıldan 1959’daki bağımsızlığa kadar geçen dönemdir,
ikincisi ise bağımsızlıktan günümüze kadar olan dönemdir.
14. Yüzyıldan 1959’a Kadar Güney Nijerya
İslâm, güney Nijerya Müslümanlarının tabiî bir ciheti olacak kadar bu
kültürle uyum sağlamıştır. İslâm, yani Hz. Muhammed (s.a.v.) ve İslâm vah‐
yi Güneylilere tebliğ edildiğinde, Güneyliler İslâm’ı canu gönülden benim‐
semişlerdir. Geniş kitlelerin İngiliz Hıristiyan misyonerlerinin getirdiği Batı
eğitimini reddetmesinin ve çocuklarını Hıristiyanlıktan korumak için
1900’lü yılların başına kadar Batı tarzı okullara göndermemelerinin sebebi
budur. Dinî değerler bu durumla yakından bağlantılıdır.
Dinî Değerler
Hz. Muhammed’in (s.a.v.) şahsiyeti ve İslâm vahyi bütün yapıya gerçek
anlamını vermiştir. İslâmî esasları ve adabı muaşereti Nijeryalılar öğrenmiş‐
ler ve özümsemişlerdir. Öğle, İkindi, Akşam ve Yatsı gibi cemaatle kılınan
namazlar, eskiden demir tanrısı Ogun, şimşek tanrısı Sango, ırmak tanrısı
Oya, yüce tanrı Obatala gibi pekçok tanrıya ve tanrıçaya yapılan ibadetlerin
yerini almıştır. Geleneksel dinin müntesiplerinin önemli çoğunluğu İslâm’ı
kabul edince, mesela Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramı gibi İslâmî bay‐
ramlar, güney Nijeryanın hemen hemen tamamında Enungun ve Sango gibi
pek çok şenliğin yerini almıştır.
Güneylilerin Sosyal‐Siyasî Değerleri
Bu alan Hz. Muhammed’in (s.a.v.) şahsiyetinin Güneylilere etkisinin
görüldüğü başka bir alandır. İslâm Nijeryalı Müslümanların güneyde bir‐
leşmelerine katkıda bulunmuştur. Bazı İslâmî kurumların herkesçe kabul
görmesi yaygınlaşmıştır. Bunlar sadece farklı kültürlerden insanların kendi‐
lerini sunum aracı olmaktan öte, davranış kalıplarını belirleyen etkenler
halindedir. Böylece tamamen müsbet ve değiştirilmiş bir hayat anlayışı
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meydana getirilmiştir. Bu haliyle, bir Müslüman hangi cemaat içinde, yerle‐
şim yerinde veya bölgede olursa olsun ibadetlerini yerine getirebilmektedir.
Ortak bir takvimin benimsenmesi—meselâ, Ramazan’ın başlangıcı ve sonu
gibi İslâmî ibadet ve uygulamalara göre ay takviminin kabûlü—İslâm vah‐
yinin ve Hz. Muhammed’in (s.a.v.) şahsiyetinin etkisinin kuvvetli bir gös‐
tergesidir.
Eşyaya dair izin verilen ve yasaklanan, yani helal ve haram, tasnifinin
gözetilmesi, meselâ, domuz etinin yenmemesi, eti için kesilen hayvanların
boğazlanma usûlüne dikkat edilmesi, zekâtın ödenmesi, namazın kılınması,
imanın şartlarının kabûlü ve diğer öğretilerin ve bayramların benimsenmesi
Hz. Muhammed’in (s.a.v.) şahsiyetinin ve İslâm vahyinin güney Nijer‐
ya’daki halkın kültüründeki etkisinin göstergeleri arasında zikredilebilir.
Siyâsî olarak güney Nijerya, Alafin Oba’larının yönetimi altındadır.
Bunlar monarşik bir yönetime sahiptir ve Kuzey Sarayında (Alkali’de) uygu‐
landığının aksine şeriatı uygulamazlar. Yine de kralın sarayında mescitler
vardır (Mosques) ve başka kıyıda köşede ibadet yerleri bulunmaktadır. Bu‐
na karşılık Eldel ibadet yeri, Oba’ların sarayına oldukça yakın bir yerde inşa
edilmiştir.
1960’tan Sonra Güney Nijerya
1959’dan sonra Hz. Muhammed’in (s.a.v.) şahsiyetinin ve Kur’ân vah‐
yinin Nijerya’nın güneyindeki hayat tarzında, eğitimde, ekonomide, sosyal‐
siyâsî sistemde kapsamlı bir etkisi olmuştur. Ancak dolaylı yönetimi ve Hı‐
ristiyan misyonerliğini 1900’lü yılların başında oraya getirmiş olan İngiliz
yönetimi, meselâ, Batılı eğitimi benimsemiş olanların hayatında çok az bir
değişim gerektirmişti. Zira Güney Nijerya’da kıyıda köşedeki misyoner
okullarına, kolejlere ve üniversiteye kabul edilme ve devlet işine yerleşebil‐
me önemli ölçüde Hıristiyanlığa bağlıydı. Böyle çirkin bir durumu gidermek
için farklı İslâmî teşkilatların gayret sarfettiklerini, bu amaçla İslâmî okullar,
kolejler ve üniversiteler (meselâ, Alganeey Ana ve İlkokulu, Alganeey Koleji,
Mufutau Lanihun Eğitim Koleji vb.) açtıklarını belirtmek gerekir.
Şunu da söylemek gerekir ki, insanların gündelik hayatları da Hz. Mu‐
hammed’e (s.a.v.) ve İslâm vahyine dair anlayışlarından etkilenmiştir. Mese‐
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lâ, kadınların giyimi, evlilikleri, başkalarıyla ilişkileri, yeme içme tarzları,
Arap Yarımadası’ndaki Müslüman kadınlarınkine benzemektedir. Yukarı‐
dakinden farklı olarak, Benue halkı arasında, birlikte yatması veya cinsel
olarak tanıması için kişinin eşlerinden en güzellerini yabancılara, ziyaretçile‐
re veya misafirlere bir misafirperverlik alameti olarak vermesi hâlâ yaygın‐
dır. Ancak İslâm’ı benimseyenler böylesi barbar bir fiili terk etmeye başla‐
mışlardır. Ayrıca, Yorubalar arasındaki, bazı ruhların kötü etkisine maruz
kalmamak için hamile bir kadının öğleden sonra saat 1’den sonra dışarı
çıkmaması gerektiği inancında da bir zayıflama görülmektedir. Bu da %65
oranında İslâmî inanç ve adap sayesindedir.
14. Yüzyıldan 1959’a Kadar Doğu Nijerya
İngiliz yönetiminin gelişi doğuluların hayatını büsbütün etkilemiştir.
Henry Townsend 18. yüzyılda Badagry’de akasya ağacı altında Hıristiyanlı‐
ğı takdim ettiğinde ve İngiliz yönetimiyle Kral Jaja of Opobo ile zorla anlaş‐
ma yaptıklarında, ki sonradan Jaja of Opobo bu anlaşmayı reddetmiş ve
sürgüne gönderilmiştir. Ovoranwen Nogaisi Hıristiyan Misyonerliğinin
Doğuluların o dönemde bütün sistemlerine hâkim olmalarına yardım etmiş‐
tir, zira sonunda Doğuluların hayatının önemli bir bölümü sömürgeci efen‐
diler aracılığıyla Hıristiyan misyonerliğinin emirlerine adanmıştı. İslâm’ın
kuzeydeki Büyük Sahra çölünden doğu Nijerya’ya kadar yayıldığının belir‐
tilmesi gerekir. Bazı doğulular İslâm’ın yayılması için çalışmıştır ve İslâm’ı
kabul etmiş olanlar, Hz. Muhammed’in (s.a.v.) şahsiyetine ve Kur’ân vahyi‐
ne göre İslâm’la amel ediyorlardı.
1960’tan Günümüze Doğu Nijerya
Güneyli Müslümanlarla olan ticarî ilişkilerin ve kabileler arası evlilikle‐
rin bazı Doğuluların İslâm’ı seçmesine vesile olduğunu vurgulamak gerekir.
Doğuda bazı bölgelerde, bir kadın eş zamanlı olarak birden fazla erkekle
evlenebilir. Fakat İslâm’ın kabul edilmesiyle birlikte bu uygulamayı Doğulu
Müslümanlar ilga etmişlerdir. Tek ilah olarak Allah’a inanmak, namaz kıl‐
mak, zekât vermek, Ramazan ayında oruç tutmak ve hacca gitmek gibi iba‐
detleri ifa etmek hayatın akışını belirler durumdadır.
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14. Yüzyıldan 1959’a Kadar Kuzey Nijerya
15. yüzyılın ikinci yarısına gelindiğinde, Kuzey Nijerya’da Fulânîler ha‐
reketi vardı. Osman Dan Fodio’nun 1801‐1810 arasında organize ettiği cihad
hareketi, bütün Kuzey Nijerya’yı Emirlerin yönetimi altında birleştirmişti.
Meselâ, Sokoto Halifeliği, Karin Bornu Sultanlğı ve başkaları, Kano, Sokoto,
Katsina, Kebbi, Adamawa vb. gibi şehirleri kontrol altında tutuyordu. Bu
durum Hz. Muhammed’in (s.a.v.) anlayışının ve İslâm vahyinin Kuzey Ni‐
jerya’ya yayılmasını kolaylaştırmıştır.
Kuzeydeki Eğitim Değerleri
Eğitim bakımından, Kuzeyliler tamamen İslâmî bir eğitimi benimsemiş‐
lerdir. Bu dönemde medreselerde ya da Makaranta İlimi denen okullarda
Arapça konuşulmasına ve sadece İslâmî ilimlerin tahsil edilmesine öncelik
verilmiştir.
Kuzeylilerin Dinî Değerleri
Dinî bakımdan, Kuzeyli Müslümanların %’de 90’dan fazlası kendi ha‐
yatlarını İslâmî öğretilere ve adabı muaşerete göre şekillendirir. Meselâ,
çocuklar oldukça küçük bir yaşta, Kur’ân‐ı Kerîm’in dili olan Arapça’yı o‐
kuma ve yazmayı öğrensinler diye medreselere yerleştirilir.
Kuzeylilerin Sosyal‐Siyâsî Değerleri
Kuzeylilerin sosyal‐siyâsî değerleri Hz. Muhammed’in (s.a.v.) şahsiye‐
tinden ve Kur’ân‐ı Kerîm’in ihtiva ettiği vahiyden pek çok bakımdan önemli
ölçüde etkilenmiştir. Dil hususunda, Hausa dilinin yanı sıra Arapça’ya da
öncelik verilmektedir, zira Arapça bütün Kuzey Nijerya’nın iletişim aracı
haline gelmiştir.
Giyim kuşamda, yiyip içmede ve ev işlerinde, Kurban ve Ramazan bay‐
ramı gibi kutlamalarda, insanlar gündelik hayatlarında İslâmî öğretileri
tümüyle benimsemiş ve özümsemiştir.
Siyâsî olarak kuzeyin bazı kısımlarında, meselâ Zamfara, Katsina, Kano,
Kaduna vb. eyaletlerde şeriat uygulanmaktadır.
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1960’tan Sonra Kuzey Nijerya
Şuna işaret etmek gerekir ki, Nijerya’nın bağımsızlığının hemen aka‐
binde, Kuzey Nijerya’daki Hausa Fulânîlerinin kültüründe Hz. Muham‐
med’in (s.a.v.) şahsiyetinin ve İslâm vahyinin kapsamlı bir etkisi görülmüş‐
tür.
Siyâsî olarak, örfî şeriat mahkemesi, şeriat sulh ceza mahkemesi, şeriat
yüksek temyiz mahkemesi, şeriat anayasa mahkemesi kurulmuştur. Bu
mahkemeler İslâm hukukuna dayalıdır, yani kuzeydeki vatandaşları yö‐
netmek için vahiy mahsulü olan Kur’ân‐ı Kerim’deki inanç ve emirler ile Hz.
Muhammed’in (s.a.v.) sünnetine dayanırlar, zira Kuzeydeki idare Emirin
hükmü altında birleşmiştir.
Benzer şekilde Hz. Muhammed’in (s.a.v.) şahsiyetinin, Alhaji Tafawa
Balewa ve Sir Ahmadu Bello gibi önde gelen kuzeyli liderlerin hayatına
etkisi görülmektededir. Bu kişiler imam idiler, yani hem dinî hem de siyasî
liderlerdi. Sonradan Kuzeylilerin müdâhil olduğu muhtelif siyâsî sistemler
denenmişti, bu siyâsî sistemlerle Kuzeyliler yakından ilgilenmekteydiler,
meselâ bağımsızlıktan bu yana başa geçen Nijerya cumhurbaşkanlarının
3/4’ü kuzeylidir ve bunlar Nijerya’nın gelişimine müsbet katkıda bulunmuş
dindar Müslümanlardı.
Dinî olarak, Kuzeylilerin %90’ı namaz kılan, zekât veren, Ramazanda
oruç tutan ve hacca giden Müslümanlardır.
Eğitim bakımından Kuzeyliler, daha ziyade İslâmî eğitim almaya de‐
vam etmektedirler. Bu yüzden, yönetimin Kuzeylilerin hem Batılı hem de
İslâmî eğitimi almasını temin etmek için düzenlediği normatic eğitimi, Ku‐
zeyliler dikkate almamıştır.
Sosyal olarak Kuzeyliler Hz. Muhammed’in (s.a.v.) şahsiyetini ve İslâm
vahyini öylesine derinlemesine özümsemiştir ki, buna göre onların giyim
kuşam tarzları, beslenme alışkanlıkları, ev‐içi düzenlemeleri, dili kullanım‐
ları vb. şekillenmiştir.
Bu bağlamda İslâm’ın Kuzeye etkisinin, hac yolculukları, Kuzey Afri‐
kayla ve Batı Sudan’la ticarî ilişkiler, Songhay ve Bornu Devletlerinin siyâsî
etkisi ve seyyah bilim adamları gibi pek çok istikametten geldiğini vurgula‐
mak gerekir.
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Açıkça söylemek gerekirse, Hz. Muhammed’in (s.a.v.) şahsiyetinin ve
İslâm vahyinin kültürdeki etkisini abartmak mümkün değildir. Zira bunlar
sayesinde Nijerya vatandaşlarının Güneyde, Doğuda ve Kuzey Nijerya’da
hayat tarzları tamamen tadil edilmiş ve yeniden yapılandırılmıştır.
Kaynaklar
Abdulganiyu Y.I. (2009). Nigeria as a Nation, Yakad Press, Ltd, Ibadan, Nigeria.
Abdulganiyu Y.I. (2008). Globalization and Religion. A paper presented at the Joint
conference of National Association for the study of Religion and Education in
Nigeria (NASRED) at Federal College of Education, Osile, Abeokuta, Ogun
State, Nigeria, between 7th ‐ 11th July, 2009.
The Holy Quran. Arabic‐English Text. Translation and commentary by Yusuf Ali.
Religion and National Security (2006). A journal edited by Folorunsho M.A.et. al.
Nigeria Journal of social studies.
İbrahim I.A. (1997). A Brief Illustrated Guide to Understanding Islam. Darusalam
Publishers and Distributors host in Texas, U.S.A.
Abdulganiyu Y.I. (2006), Nigeria and the Muslims, unpublished mimeography in the
department of social studies, Mufutau Lanihun College of Education, Ibadan.

16. TEBLİĞ

ﻣﻨـﺰﻟﺔ ﺍﻟﻘﺮﺍﻥ ﺍﻟﻜﺮﱘ ﰲ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ ﰲ ﺇﻓﺮﻳﻘﻴﺎ
ﺧﺪﱘ ﺍﻣﺒﺎﻛﻲ

♦

ﳏﺘﻮﻯ ﺍﻟﺒﺤﺚ
ﺳﺒﺐ ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﺑﺎﻟﻘﺮﺁﻥ ﺍﻟﻜﺮﱘ
ﶈﺔ ﺗﺎﺭﳜﻴﺔ ﻋﻦ ﺩﻭﺭ ﺍﻟﻘﺮﺍﻥ ﰲ ﻧﺸﺮ ﺍﻹﺳﻼﻡ ﰲ ﺇﻓﺮﻳﻘﻴﺎ
ﻣﺮﺍﻛﺰ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺍﳌﺸﻬﻮﺭﺓ
ﺑﻌﺾ ﻣﺸﺎﻫﲑﺭﻭﺍﺩ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ
ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻱ
ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﺍﻷﻫﻠﻴﺔ ﺍﳊﺪﻳﺜﺔ
ﺍﻟﻮﺿﻊ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ
ﺃﺳﺎﻟﻴﺐ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻭﻃﺮﻗﻪ ﻭﻣﻨﺎﻫﺠﻪ

♦

ﻣﺪﻳﺮ ﲝﻮﺙ ﲜﺎﻣﻌﺔ ﺩﻛﺎﺭ  -ﺍﻟﺴﻨﻐﺎﻝ
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ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻢ ﻭﺍﳉﺪﻭﻟﺔ ﺍﻟﺰﻣﻨﻴﺔ
ﺍﳌﻨﺎﻫﺞ
ﺍﻟﻜﺘﺐ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﻴﺔ
•

ﻧﻈﺮﺓ ﻧﻘﺪﻳﺔ ﺇﱃ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ ﺍﻷﻫﻠﻲ ﰲ ﺃﻓﺮﻳﻘﻴﺎ

ﻣﺰﺍﻳﺎ ﻧﻈﺎﻡ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻱ :
ﻋﻴﻮﺏ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻱ
•

ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﻟﺪﻭﱄ

•

ﻣﻌﻮﻗﺎﺕ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ ﻭﻛﻴﻔﻴﺔ ﻣﻮﺍﺟﻬﺘﻬﺎ

•
•
•
•
•

ﻗﻠﺔ ﺍﳌﻮﺍﺭﺩ
ﻋﺪﻡ ﻭﺳﺎﺋﻞ ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﺍﻟﺬﺍﰐ
ﻋﺪﻡ ﺇﻣﻜﺎﻧﻴﺔ ﻣﻮﺍﺻﻠﺔ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ
ﻋﺪﻡ ﺍﻻﻋﺘﺮﺍﻑ ﺑﺸﻬﺎﺩﺍﺎ
ﺍﺧﺘﻼﻑ ﺍﳌﻨﺎﻫﺞ

•

ﺍﳋﻼﺻﺔ

•

ﺍﳌﺼﺎﺩﺭ ﻭﺍﳌﺮﺍﺟﻊ

ﻣﻘﺪﻣﺔ
ﺇﻥ ﻧﻈﺮﺓ ﺧﺎﻃﻔﺔ ﻋﻠﻰ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﺗﺴﻤﺢ ﻟﻨﺎ ﺑﺄﻥ ﻧﻘﺴﻤﻪ ﺇﱃ ﺃﺭﺑﻌﺔ ﻓﺼﻮﻝ

ﻛﺒﲑﺓ .ﻳﺘﻨﺎﻭﻝ ﺍﻷﻭﻝ ﺍﻟﻌﻘﻴﺪﺓ ﺍﻟﱵ ﺗﻘﻮﻡ ﻋﻠﻰ ﺃﺳﺎ ﺱ ﺍﻹﳝﺎﻥ ﺑﺎﷲ ﻭﺍﳌﻼﺋﻜﺔ ﻭﺍﻟﺮﺳﻞ

ﺍﻷﻧﺒﻴﺎﺀ ﻭﺍﻟﻜﺘﺐ ﺍﳌﱰﻟﺔ ﻭﺍﻟﻴﻮﻡ ﺍﻵﺧﺮ ﻭﺍﻟﻘﺪﺭ ﻣﻊ ﺍﻻﺑﺘﻌﺎﺩ ﻋﻦ ﺍﻟﺸﺮﻙ ﺍﻷﻛﱪ ﻭ ﺍﻷﺻﻐﺮ

ﻣﻨـﺰﻟﺔ ﺍﻟﻘﺮﺍﻥ ﺍﻟﻜﺮﱘ ﰲ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ ﰲ ﺇﻓﺮﻳﻘﻴﺎ
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ﻭﺍﻟﺮﻳﺎﺀ ﻭﺍﻟﻨﻔﺎﻕ ﻭﺳﺎﺋﺮ ﺍﻟﺬﻧﻮﺏ .ﻭﻳﺘﻌﻠﻖ ﺍﻟﺜﺎﱐ ﺏﺍﻟﺸﺮﻳﻌﺔ ﺍﻟﱵ ﺗﺸﻤﻞ ﺍﻟﻌﺒﺎﺩﺍﺕ
ﻭﺍﳊﺪﻭﺩ ﻭﺍﳌﻌﺎﻣﻼﺕ ﻭﺍﻟﻌﻘﻮﺩ.ﻭﻳﻌﺎﰿ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ ﺃﻫﻢ ﺍﻷﺧﻼﻕ ﺍﻟﱵ ﳚﺐ ﺃﻥ ﻳﺘﺤﻠﻰ ﺎ

ﺍﳌﺴﻠﻢ ﻛﺎﻟﺼﺪﻕ ﻭﺍﻟﺘﻮﺍﺿﻊ ﻭﺍﻟﺼﱪ ﻭﺍﻹﺧﻼﺹ ﻭﺍﻹﻳﺜﺎﺭ ﻭﺍﻟﺸﺠﺎﻋﺔ ﻭﺍﻟﻮﻓﺎﺀ.ﻭﻳﺘﻀﻤﻦ
ﺍﻟﺮﺍﺑﻊ ﺳﺮﺩﺍ ﻟﻘﺼﺺ ﺑﻌﺾ ﺍﻷﻧﺒﻴﺎﺀ ﺍﻟﱵ ﺗﺸﻜﻞ ﺻﻮﺭﺍ ﺗﺎﺭﳜﻴﺔ ﻟﻠﺘﺠﺮﺑﺔ ﺍﻟﺪﻳﻨﻴﺔ ﻣﻔﻌﻤﺔ
ﺑﺎﻟﻌﱪ ﻭﺍﻟﺪﺭﻭﺱ…

ﺇﻥ ﺍﻟﻘﺮﺍﻥ ﻧﻮﺭ ﻭﺭﻭﺡ؛ ﻳﻨﲑ ﻟﻺﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ﺍﻟﺼﺮﺍﻁ ﺍﳌﺴﺘﻘﻴﻢ ﻭﻳﺮﻳﻬﻢ ﻛﻴﻒ ﻳﻌﻴﺸﻮﻥ
ﺣﻴﺎﺓ ﻃﻴﺒﺔ ﰲ ﺍﻟﺪﻧﻴﺎ ﻴﺊ ﳍﻢ ﺍﻟﺴﻌﺎﺩﺓ ﺍﻷﺑﺪﻳﺔ ﰲ ﺍﻵﺧﺮﺓ.ﻭﳛﺜﻬﻢ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻨﺎﻳﺔ ﺑﻪ ﺣﻔﻈﺎ
ﻭﻓﻬﻤﺎ ﻭﺗﻄﺒﻴﻘﺎ ﻣﺎ ﻭﺭﺩ ﰲ ﺫﻟﻚ ﻣﻦ ﻛﻼﻡ ﺍﷲ ﺗﻌﺎﱃ ﻭﻛﻼﻡ ﺭﺳﻮﻟﻪ )ﺹ( ﻛﻘﻮﻟﻪ
ﺗﻌﺎﱃ ”:ﺇﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﻳﻬﺪﻱ ﻟﻠﱵ ﻫﻲ ﺃﻗﻮﻡ ﻭﻳﺒﺸﺮ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻳﻌﻤﻠﻮﻥ ﺍﻟﺼﺎﳊﺎﺕ ﺃﻥ ﳍﻢ
ﺃﺟﺮﺍ ﻛﺒﲑﺍ ”..ﻭﻗﻮﻟﻪ )ﺹ(  ”:ﺧﲑﻛﻢ ﻣﻦ ﺗﻌﻠﻢ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﻭﻋﻠﻤﻪ” ﻭﻗﻮﻟﻪ ”:ﺇﻥ
ﷲ ﺃﻫﻠﲔ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﺎﺱ.ﻗﺎﻟﻮﺍ ﻳﺎﺭﺳﻮﻝ ﺍﻟﻪ ﻣﻦ ﻫﻢ؟ ﻗﺎﻝ :ﻫﻢ ﺃﻫﻞ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ،ﺃﻫﻞ ﺍﳉﻨﺔ” .
1

2

3

ﶈﺔ ﺗﺎﺭﳜﻴﺔ ﻋﻦ ﺩﻭﺭ ﺍﻟﻘﺮﺍﻥ ﰲ ﻧﺸﺮ ﺍﻹﺳﻼﻡ ﰲ ﺇﻓﺮﻳﻘﻴﺎ
ﺗﺬﻛﺮ ﺍﳌﺼﺎﺩﺭ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻭﺍﻟﻐﺮﺑﻴﺔ ﻭﺟﻮﺩ ﺍﻹﺳﻼﻡ ﰲ ﺑﻼﺩ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ ﻣﻨﺬ ﺑﺪﺍﻳﺔ ﺍﻟﻔﺘﺢ
ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ ﻟﺸﻤﺎﻝ ﺇﻓﺮﻳﻘﻴﺎ ﰲ ﺍﻟﻘﺮﻥ ﺍﻟﺴﺎﺑﻊ ﺍﳌﻴﻼﺩﻱ ،ﻭﻟﻜﻨﻬﺎ ﻻ ﺗﺘﺤﺪﺙ ﺑﻮﺿﻮﺡ ﻋﻦ
ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ  .ﻭﳛﻤﻠﻨﺎ ﺍﺭﺗﺒﺎﻁ ﺛﺒﺎﺕ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﻭﺍﻧﺘﺸﺎﺭﻩ ﺑﺎﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻋﻠﻰ ﺍﻓﺘﺮﺍﺽ ﻭﺟﻮﺩ ﻗﺪﺭ ﻣﻨﻪ
ﲤﻜﻦ ﺑﻪ ﺍﳌﺴﻠﻤﻮﻥ ﺍﻷﻭﺍﺋﻞ ﻣﻦ ﻓﻬﻢ ﻣﺒﺎﺩﺉ ﺩﻳﻨﻬﻢ ﻭﺃﺩﺍﺀ ﺷﻌﺎﺋﺮﻩ  ،ﻭﻳﺒﺪﻭ ﺃﻥ ﺍﻟﻘﺎﺋﻤﲔ
ﺬﺍ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻛﺎﻧﻮﺍ ﰲ ﺍﻟﻘﺮﻭﻥ ﺍﻷﻭﱃ )ﻣﻦ  ٧ﺇﱃ  (١٣ﻣﻦ ﺍﻟﻌﺮﺏ ﻭﺍﻟﱪﺑﺮ ﻭﺃﻧﻪ ﺣﻞ
1

2

3

ﺳﻮﺭﺓ ﺍﻹﺳﺮﺍﺀ ،ﺁﻳﺔ .٩
ﺻﺤﻴﺢ ﺍﻟﺒﺨﺎﺭﻱ ،ﺣﺪﻳﺚ ﺭﻗﻢ .٤٦٣٩
ﺳﻨﻦ ﺍﺑﻦ ﻣﺎﺟﻪ  ٢١١ﻭﺃﲪﺪ  ،ﺣﺪﻳﺚ ﺭﻗﻢ .١٣٠٥٣٩
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ﳏﻠﻬﻢ ﺗﺪﺭﳚﻴﺎ ﻣﻌﻠﻤﻮﻥ ﺃﻓﺎﺭﻗﺔ ﺍﺑﺘﺪﺍﺀ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﺮﻥ ﺍﻟﺮﺍﺑﻊ ﻋﺸﺮ  ،ﻭﻗﺪ ﺯﺍﺭ ﺍﳌﻨﻄﻘﺔ ﺍﺑﺘﺪﺍﺀ
ﻣﻦ ﺍﻟﻘﺮﻥ ﺍﳋﺎﻣﺲ ﻋﺸﺮ ﺭﺣﺎﻟﺔ ﻋﺮﺏ ﻭ ﻏﺮﺑﻴﻮﻥ ﺧﻠﻔﻮﺍ ﺗﺮﺍﺛﺎ ﻳﻀﻢ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﻣﺘﻔﺮﻗﺔ
ﻋﻦ ﺷﻴﻮﺥ ﺍﳌﺴﻠﻤﲔ ﻭﻣﺸﺎﺭﻛﺘﻬﻢ ﰲ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ.
ﻓﻘﺪ ﺭﺳﻢ ﺍﺑﻦ ﺑﻄﻮﻃﺔ ﺻﻮﺭﺓ ﻋﻦ ﻣﺒﺎﻟﻐﺔ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ ﰲ ﺍﳊﺮﺹ ﻋﻠﻰ ﲢﻔﻴﻆ
ﺃﻭﻻﺩﻫﻢ ﻛﺘﺎﺏ ﺍﷲ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﻣﻌﺎﻣﻠﺔ ﻗﺎﺳﻴﺔ ﻟﻠﺘﻼﻣﻴﺬ ﻻ ﺗﺰﺍﻝ ﺑﻌﺾ ﺃﺷﻜﺎﳍﺎ ﺑﺎﻗﻴﺔ ﺇﱃ
ﺍﻵﻥ.ﻭ ﲢﺪﺙ ﺍﻟﺮﺣﺎﻟﺔ ﻏﺎﺩﺍﻣﻮﺳﺘﻮ ﰲ ﺍﻟﻘﺮﻥ ﺍﳋﺎﻣﺲ ﻋﺸﺮ ﻋﻦ ﺣﻀﻮﺭ ﻣﻌﻠﻤﲔ ﻋﺮﺏ
ﺣﻮﻝ ﻣﻠﻚ ﺍﻟﺴﻨﻐﺎﻝ ﻭﺣﺎﺷﻴﺘﻪ ﻳﻌﻠﻤﻮﻢ ﺍﻟﻌﻠﻮﻡ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ  .ﻭﺃﺷﺎﺭ ﺃﻧﺪ ﺭﻳﻪ ﺃﻟﻮﺍﺭﺵ
ﺩﺍﳌﺎﺩﺍ ﰲ ﺍﻟﻘﺮﻥ ﺍﻟﺴﺎﺩﺱ ﻋﺸﺮ ﺇﱃ ﻧﺸﺎﻁ ﺍﻟﺸﻴﻮﺥ ﺍﳌﻌﻠﻤﲔ ﻭﻛﺬﻟﻚ ﻓﻌﻞ ﺍﻷﺏ
ﺑﺎﻟﺘﺴﲑ ﺑﺎﺭﻳﲑﺍ ﰲ ﺍﻟﻘﺮﻥ ﺍﻟﺴﺎﺑﻊ ﻋﺸﺮ ﻭﻛﻠﻮﺩ ﺟﺎﻧﻄﲔ ﻭﺃﻭ ﻟﻔﺮﻳﺪ ﺩﺍﺑﲑ ﰲ ﻧﻔﺲ
ﺍﻟﻘﺮﻥ .ﺃﻣﺎ ﻟﻮﻳﺲ ﻣﻮﺭﻭ ﺷﺎﺑﻮﻧﻮ ﻭﻣﻮﻧﻐﻮ ﺑﺎﺭﻙ ﰲ ﺍﻟﻘﺮﻧﲔ ﺍﻟﺴﺎﺑﻊ ﻋﺸﺮ ﻭ ﺍﻟﺜﺎﻣﻦ ﻋﺸﺮ
ﻓﻘﺪ ﻭﺻﻔﺎ ﺃﺳﺎﻟﻴﺐ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻭﻃﺮﻗﻪ ﻭﻣﻨﺎﻫﺠﻪ .
4

5

6

7

ﻭﻻﻳﻬﺘﻢ ﻫﺆﻻﺀ ﺑﺬﻛﺮ ﺃﲰﺎﺀ ﺍﻟﺸﻴﻮﺥ ﻭﻻ ﲢﺪﻳﺪ ﺃﲰﺎﺀ ﺍﻟﻘﺮﻯ ﺍﻟﱵ ﻭﺟﺪﻭﻫﻢ ﻓﻴﻬﺎ
 ،ﺑﻞ ﻳﻜﺘﻔﻮﻥ ﺑﺬﻛﺮ ﺍﳌﻨﻄﻘﺔ  .ﻭﺭﲟﺎ ﺣﺮﻓﻮﺍ ﺃﲰﺎﺀ ﺍﳌﻨﺎﻃﻖ ﻭﺃﻟﻘﺎﺏ ﺍﳌﻠﻮﻙ ﻭﺍﻟﺸﻴﻮﺥ
ﺣﱴ ﺃﺻﺒﺢ ﻣﻦ ﺍﻟﺼﻌﺐ ﻓﻬﻤﻬﺎ  ،ﻭﻗﺪ ﺗﻜﻔﻠﺖ ﺍﻟﺘﻘﺎﻟﻴﺪ ﺍﻟﺸﻔﻮﻳﺔ ﺍﳌﺘﻮﺍﺭﺛﺔ ﺑﺴﺪ ﺑﻌﺾ
ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻨﻘﺺ ﻭﺩﻟﺘﻨﺎ ﻋﻠﻰ ﺑﻌﺾ ﻣﺮﺍﻛﺰ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ.

4

5

6

7

ﺍﳒﺎﻱ  ،ﺹ .١٣
ﺍﳒﺎﻱ  ،ﺹ .١٦
ﺍﳒﺎﻱ  ،ﺹ .١٧
ﺍﳒﺎﻱ  ،ﺹ .٢٢

ﻣﻨـﺰﻟﺔ ﺍﻟﻘﺮﺍﻥ ﺍﻟﻜﺮﱘ ﰲ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ ﰲ ﺇﻓﺮﻳﻘﻴﺎ
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ﻣﺮﺍﻛﺰ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺍﳌﺸﻬﻮﺭﺓ
ﺇﻥ ﺳﻼﻃﲔ ﺍﻟﻜﻴﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺼﺒﻐﺔ ﺍﻟﺪﻳﻨﻴﺔ ﺍﻟﱵ ﻗﺎﻣﺖ ﰲ ﻭﺳﻂ ﻭﴰﺎﻝ
ﻭﻏﺮﺏ ﺇﻓﺮﻳﻘﻴﺎ ﻛﻤﻤﻠﻜﺔ ﻛﺎﱎ ﻭﺑﺮﻭﻧﻮ ﻭﻣﺎﱄ ﻭﺑﻼﺩ ﺍﳍﻮﺳﺎ ﻭﺍﻟﻔﻼﻥ ﻭﻏﲑﻫﻢ ﻣﻨﺬ
ﺍﻟﻘﺮﻥ ﺍﳊﺎﺩﻱ ﻋﺸﺮ ﺍﳘﺖ ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﺃﻭﺑﺄﺧﺮﻯ ﺑﺘﺸﺠﻴﻊ ﺍﻟﺮﺣﻠﺔ ﺇﱃ ﺍﳌﺸﺮﻕ ﻟﻄﻠﺐ ﺍﻟﻌﻠﻢ
ﰲ ﻣﺼﺮ ﻭﺑﻼﺩ ﺍﳊﺮﻣﲔ ﻭﺍﻟﻘﲑﻭﺍﻥ ﻭﻓﺎﺱ ﻭﺑﻼﺩ ﺷﻴﻨﻘﻴﻂ..ﻓﻌﺎﺩ ﻣﻨﻬﺎ ﻃﻠﺒﺔ ﺑﻨﺼﻴﺐ
ﻭﺍﻓﺮ ﻣﻦ ﺍﳌﺼﺎﺩﺭ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﻭﺃﻧﺸﺌﻮﺍ ﻣﺮﺍﻛﺰ ﰲ ﺑﻠﺪﺍﻢ ﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺍﻟﻘﺮﺍﻥ ﻭﺍﻟﻌﻠﻮﻡ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ.
ﻭﻣﻦ ﺍﳌﺮﺍﻛﺰ ﺍﳌﺸﻬﻮﺭﺓ ﰲ ﺑﻼﺩ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ ﺍﻟﻐﺮﰊ ﲤﺒﻜﺘﻮ ﻭﺟﲏ ﻭﻏﺎﻭ  ..ﰒ ﻇﻬﺮﺕ
ﻻﺣﻘﺎ ﰲ ﺃﻗﺼﻰ ﺍﻟﻐﺮﺏ ﻣﺪﺍﺭﺱ ﻣﻨﻬﺎ:
ﺑﲑ  :ﻗﺮﻳﺔ ﻣﺸﻬﻮﺭﺓ ﰲ ﻗﻠﺐ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﻛﺠﻮﺭ ،ﻛﺎﻧﺖ “ﺟﺎﻣﻌﺔ” ﻣﻨﺬ ﺍﻟﻘﺮﻥ
ﺍﻟﺴﺎﺑﻊ ﻋﺸﺮ ﻭﺩﺭﺱ ﻓﻴﻬﺎ ﻛﺜﲑ ﻣﻦ ﻣﺸﺎﻫﲑ ﺍﻟﺴﻨﻐﺎﻝ ﻛﺎﻹﻣﺎﻡ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻘﺎﺩﺭ ﻛﻦ ،ﺃﺣﺪ
ﻛﺒﺎﺭ ﻗﺎﺩﺓ ﺍﻹﺳﻼﻡ ﰲ ﻓﻮﺗﺎ ﻃﻮﺭﻭ ﻭﺍﻹﻣﺎﻡ ﺍﻟﺜﺎﱐ ﻣﻦ ﺃﺋﻤﺔ “ﺩﻭﻟﺔ ﺍﻷﺋﻤﺔ” ﺍﻟﱵ ﻧﺸﺄﺕ
ﰲ ﺍﳌﻨﻄﻘﺔ ﺍﳌﺬﻛﻮﺭﺓ ﻋﺎﻡ  ، ١٧٧٦ﻭﺍﻟﺸﻴﺦ ﻋﻤﺮ ﺍﻟﻔﻮﰐ  ،ﻭﳐﺘﺎﺭ ﺍﻧﺪﻭﻣﱯ ﺟﻮﺏ،
ﻣﺆﺳﺲ ﻛﻮﻛﻲ ،ﻭﻗﺪ ﺍﺳﺘﻤﺮ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻓﻴﻬﺎ ﺇﱃ ﺃﻥ ﻗﻀﻰ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻻﺳﺘﻌﻤﺎﺭ ﺍﻟﻔﺮﻧﺴﻲ ﻋﺎﻡ
. ١٨٦٩
8

8

ﰎ ﺣﺮﻕ ﺍﻟﻘﺮﻳﺔ ﰲ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﳌﺬﻛﻮﺭ.ﻭﻳﻘﺎﻝ ﺃﻥ ﺍﻟﺘﻼﻣﻴﺬ ﺩﻓﻨﻮﺍ ﻛﺘﺒﻬﻢ ﳌﺎ ﺃﺣﺴﻮﺍ ﺑﻘﺮﺏ ﺍﳍﺠﻮﻡ
ﺍﻟﻔﺮﻧﺴﻲ!
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ﻛﻮﻛﻲ  :ﻗﺮﻳﺔ ﰲ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺍﳒﺎﻣﺒﻮﺭ ﺗﻘﻊ ﻋﻠﻰ ﺑﻌﺪ  ٣٠ﻛﻠﻢ ﺷﺮﻕ ﻣﺪﻳﻨﺔ ﻟﻮﻏﺎ

ﺃﻧﺸﺄﻫﺎ ﳐﺘﺎﺭ ﺍﻧﺪﻭﻣﱯ ﺍﳌﺬﻛﻮﺭ ﺁﻧﻔﺎ ﰲ ﺍﻟﻘﺮﻥ ﺍﻟﺜﺎﻣﻦ ﻋﺸﺮ ﻭﻇﻠﺖ ﺗﺴﺘﻘﻄﺐ ﻃﻼﺏ
ﺍﻟﻌﻠﻢ ﺇﱃ ﺎﻳﺔ ﺍﻟﻘﺮﻥ ﺍﻟﺘﺎﺳﻊ ﻋﺸﺮ ﰒ ﺍﳓﺼﺮ ﺍﻫﺘﻤﺎﻣﻬﺎ ﰲ ﲢﻔﻴﻆ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﺍﻟﻜﺮﱘ .
9

ﻫﻠﻮﺍﺭ  ،ﻭﻏﻴﺠﻴﻠﻮﻥ  ،ﻭﻏﻴﺪﻱ  :ﻗﺮﻯ ﺗﻘﻊ ﰲ ﻓﻮﺗﺎ ﻃﻮﺭﻭ ﴰﺎﻝ ﺍﻟﺴﻨﻐﺎﻝ ﻭﻛﺎﻧﺖ

ﻣﻮﻃﻦ ﻛﺜﲑ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﺀ ﺍﳌﻌﻠﻤﲔ ﺃﺷﻬﺮﻫﻢ ﻣﻦ ﻗﺒﺎﺋﻞ ﺑﻮﺳﻮ  ،ﻭﺗﺎﻝ ﻭﻛﺎﻥ  ،ﻭﻭﻭﻥ ،
ﻭﺳﻴﻼ  … ،ﺍﱁ.

ﺗﻴﺎﻣﲔ ﺟﻮﻟﻮﻑ  :ﻗﺮﻳﺔ ﰲ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺟﻮﻟﻮﻑ ﻛﺎﻧﺖ ﻣﺮﻛﺰﺍ ﻟﻠﺘﻌﻠﻴﻢ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ ﰲ
ﺍﻟﻘﺮﻧﲔ ﺍﻟﺴﺎﺑﻊ ﻋﺸﺮ ﻭﺍﻟﺜﺎﻣﻦ ﻋﺸﺮ ﺗﻠﻘﻰ ﻓﻴﻬﺎ ﻋﺪﺩ ﻣﻦ ﻣﺸﺎﻫﲑ ﺍﻟﺴﻨﻐﺎﻝ ﻋﻠﻮﻣﻬﻢ ،
ﻣﻨﻬﻢ ﻣﻬﺮﻡ ﺍﻣﺒﺎﻛﻲ ﺟﺪ ﺃﺳﺮﺓ ﺍﻣﺒﺎﻛﻲ ﻭﺟﺪ ﻋﺒﺪﺍﷲ ﺍﻧﻴﺎﺱ ﻭﺍﻟﺪ ﺇﺑﺮﺍﻫﻴﻢ ﺍﻧﻴﺎﺱ
ﺍﳌﻌﺮﻭﻑ.
ﺍﻣﺒﺎﻛﻲ ﺑﺎﻭﻝ  :ﻗﺮﻳﺔ ﺃﺳﺴﺖ ﰲ ﺍﻟﻌﻘﺪ ﺍﻷﺧﲑ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﺮﻥ ﺍﻟﺜﺎﻣﻦ ﻋﺸﺮ ﻭﻛﺎﻧﺖ

ﻣﺪﺭﺳﺔ ﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻭﺍﻟﻌﻠﻮﻡ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﺩﺭﺱ ﺎ ﺃﻓﺮﺍﺩ ﻣﻦ ﺍﻷﺳﺮﺗﲔ ﺍﻣﺒﺎﻛﻲ ﻭﺑﻮﺳﻮ.

ﺃﻣﺒﺎﻛﻮﻝ  :ﻣﻨﻄﻘﺔ ﻣﻦ ﺇﻗﻠﻴﻢ ﻛﺠﻮﺭ ﺍﺳﺘﻮﻃﻨﺘﻬﺎ ﺃﺳﺮ ﺩﻳﻨﻴﺔ ﻗﺪﳝﺔ ﻣﻦ ﺗﻮﺭﻱ ﻭﺳﻴﻼ

ﻭﺟﺨﱵ ﻭﺟﻮﺏ ﻇﻠﺖ ﻋﻠﻰ ﻣﺪﻯ ﻗﺮﻭﻥ ﲢﺮﺹ ﻋﻠﻰ ﲢﻔﻴﻆ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﻭﺗﺪﺭﻳﺲ ﺍﻟﻌﻠﻮﻡ
ﺍﻟﺪﻳﻨﻴﺔ.
ﺟﺎﻭﺭﺍ  :ﻣﺪﻳﻨﺔ ﰲ ﺷﺮﻕ ﺍﻟﺴﻨﻐﺎﻝ ﻛﺎﻧﺖ ﳏﻂ ﺭﺣﺎﻝ ﻋﺪﺩ ﻣﻦ ﻋﻠﻤﺎﺀ ﺳﻮﻧﻴﻨﻜﻲ

ﻗﺒﻞ ﺍﻻﺳﺘﻌﻤﺎﺭ.

9

ﻭﻗﺪ ﺛﺒﺖ ﺃﻥ ﻣﺎﻳﻘﺮﺏ ﻣﻦ ﻋﺸﺮﻳﻦ ﺷﺨﺼﺎ ﻣﻦ ﺧﺮﳚﻲ ﻫﺬﻩ ﺍﳌﺪﺭﺳﺔ ﺃﺳﺴﻮﺍ ﺑﺪﻭﺭﻫﻢ ﻗﺮﻯ
ﺇﺳﻼﻣﻴﺔ ﰲ ﺍﳌﻨﻄﻘﺔ ﺍﻧﺘﺸﺮ ﻣﻨﻬﺎ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺍﻟﺪﻳﲏ.
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ﻣﻨـﺰﻟﺔ ﺍﻟﻘﺮﺍﻥ ﺍﻟﻜﺮﱘ ﰲ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ ﰲ ﺇﻓﺮﻳﻘﻴﺎ

ﲟﺒﺎ  :ﻗﺮﻳﺔ ﺻﻐﲑﺓ ﲟﻨﻄﻘﺔ ﺳﺎﻟﻮﻡ ﻛﺎﻥ ﺎ “ﻛﺘﺎﺏ” ﻟﺘﺤﻔﻴﻆ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﺍﻟﻜﺮﱘ

ﻭﻣﺪﺭﺳﺔ ﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺍﻟﻌﻠﻮﻡ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﰲ ﺍﻟﻘﺮﻥ ﺍﳌﺎﺿﻲ.

ﺍﻧﺪﺍﻡ  :ﻣﻦ ﻗﺮﻯ ﺍﳒﺎﻣﺒﻮﺭ ﺍﻟﱵ ﻛﺎﻥ ﻳﺆﻣﻬﺎ ﺍﻟﻄﻠﺒﺔ ﳊﻔﻆ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﺍﻟﻜﺮﱘ.
ﻃﻮﰉ  :ﻣﺪﻳﻨﺔ ﺃﺳﺴﺖ ﻋﺎﻡ ١٨٨٦ﻡ ﻟﺘﻜﻮﻥ ﻣﺮﻛﺰﺍ ﳊﻔﻆ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﻭﺩﺭﺍﺳﺔ ﺍﻟﻌﻠﻮﻡ

ﺍﻟﺪﻳﻨﻴﺔ  ،ﻭﺗﻘﻊ ﺷﺮﻕ ﺩﻛﺎﺭ ﻋﻠﻰ ﺑﻌﺪ  ١٩٠ﻛﻠﻢ.

ﻏﻴﺪﻱ ﺑﻮﺳﻮ :ﻗﺮﻳﺔ ﴰﺎﻝ ﻃﻮﰉ ﻛﺎﻥ ﺎ ﻋﻠﻤﺎﺀ ﻣﻦ ﺃﺳﺮﺓ ﺑﻮﺳﻮ ﺗﻌﻠﻢ ﻋﻠﻰ

ﺃﻳﺪﻳﻬﻢ ﻋﺪﺩ ﻣﻦ ﻃﻼﺏ ﺍﻟﻌﻠﻢ ﰲ ﺍﻟﻨﺼﻒ ﺍﻷﻭﻝ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﺮﻥ ﺍﻟﻌﺸﺮﻳﻦ.

ﺗﻴﻮﺍﻭﻭﻥ  :ﻣﺪﻳﻨﺔ ﺗﺎﺭﳜﻴﺔ ﻛﺎﻧﺖ ﻣﻦ ﻋﻮﺍﺻﻢ ﺍﳌﻤﻠﻜﺔ ﺍﻟﻜﺠﻮﺭﻳﺔ ﺍﻟﱵ ﺃﻃﺎﺡ ﺎ

ﺍﻻﺳﺘﻌﻤﺎﺭ ﻋﺎﻡ ١٨٨٦ﻡ  ،ﻭﻗﺪ ﺃﻧﺸﺊ ﺎ ﻣﺮﻛﺰ ﻟﻠﺘﻌﻠﻴﻢ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ ﻋﺎﻡ ١٩٠٢ﻡ
ﻭﺍﺳﺘﻤﺮﺍﺕ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﻓﻴﻪ ﺣﱴ ﻋﺎﻡ ١٩٢٢ﻡ.

ﺍﻧﺪﺍﺭ  :ﻋﺎﺻﻤﺔ ﺍﻟﺴﻨﻐﺎﻝ ﺇﺑﺎﻥ ﺍﻻﺳﺘﻌﻤﺎﺭ  ،ﳉﺄ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﻋﺪﺩ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﺀ ﻟﺪﻓﻊ ﺭﻳﺐ

ﺍﳌﺴﺘﻌﻤﺮﻳﻦ ﻋﻦ ﺃﻧﻔﺴﻬﻢ ﻭﺍﺳﺘﻘﺮﻭﺍ ﺎ ﻭﳊﻖ ﻢ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﺮﺍﻏﺒﻮﻥ ﰲ ﺍﻟﻌﻠﻢ
ﺍﻟﺸﺮﻋﻲ.ﻭﻛﺎﻧﺖ ﳏﺔ ﰲ ﻃﺮﻳﻖ ﺍﻟﺮﺍﺣﻠﲔ ﺇﱃ ﺑﻼﺩ ﺷﻴﻨﻘﻴﻂ ﻭﺍﻵﺋﺒﲔ ﻣﻨﻬﺎ.
ﺟﺎﻣﻞ  :ﻗﺮﻳﺔ ﰲ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺳﺎﻟﻮﻡ ﻛﺎﻧﺖ ﻣﻘﺮﺍ ﻷﺳﺮﺓ ﺳﻴﺴﻲ  ،ﻛﺎﻥ ﻳﻐﺸﺎﻫﺎ ﻃﻼﺏ

ﺍﻟﻌﻠﻢ ﻣﻦ ﺳﺎﺋﺮ ﺍﻷﺳﺮ ﺍﻟﺪﻳﻨﻴﺔ ﺣﱴ ﺎﻳﺔ ﺍﳋﻤﺴﻴﻨﻴﺎﺕ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﺮﻥ ﺍﻟﻌﺸﺮﻳﻦ.

ﺳﻮﻛﻮﻥ  :ﻗﺮﻳﺔ ﰲ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺳﺎﻟﻮﻡ  ،ﺗﻘﻊ ﻗﺮﺏ ﺣﺪﻭﺩ ﺍﻟﺴﻨﻐﺎﻝ ﻣﻊ ﻏﺎﻣﺒﻴﺎ ،

ﻛﺎﻧﺖ ﺎ ﻣﺪﺭﺳﺔ ﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻭﺑﻌﺾ ﺍﻟﻌﻠﻮﻡ ﺍﻟﺪﻳﻨﻴﺔ.
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ﺑﻌﺾ ﻣﺸﺎﻫﲑﺭﻭﺍﺩ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ
ﺍﺷﺘﻬﺮ ﰲ ﺍﻟﻘﺮﻭﻥ ﺍﻟﺴﺘﺔ ﺍﻷﺧﲑﺓ ) (٢٠-١٥ﺭﺟﺎﻝ ﻟﻌﺒﻮﺍ ﺩﻭﺭﺍ ﻋﻈﻴﻤﺎ ﰲ ﻧﺸﺮ
ﺍﻟﻌﻠﻮﻡ ﺍﻟﺪﻳﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﰲ ﺑﻼﺩ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ.ﻭﻣﻦ ﺃﺷﻬﺮ ﻫﺆﻻﺀ ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﺀ:
 /١ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻜﺮﱘ ﺍﳌﻐﻴﻠﻲ )١٤٢٥ﻡ ١٥٠٤ -ﻡ(
ﻭﻟﺪ ﰲ ﻣﺪﻳﻨﺔ ﺗﻠﻤﺴﺎﻥ ﺳﻨﺔ ﺧﻔﻆ ﺍﻟﻘﺮﺍﻥ ﺍﻟﻜﺮﱘ ﰒ ﺩﺭﺱ ﺍﻟﻌﻠﻮﻡ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﻋﻠﻰ
ﻋﻠﻤﺎﺀ ﺑﻠﺪﻩ ﺣﱴ ﻧﺎﻝ ﻓﺴﻄﺎ ﻭﺍﻓﺮﺍ ﻣﻨﻬﺎ ﰒ ﺑﺮﺣﻠﺔ ﻃﻮﻳﻠﺔ ﺇﱃ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ ﺍﻟﻐﺮﰊ،
ﻼ ﺑﺎﻟﺪﻋﻮﺓ ﻭﺍﻟﻮﻋﻆ ﻭﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺲ ﻭﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻭﺍﻟ ﹸﻔﺘﻴﺎ ﻭﺑﺬﹶﻝ ﺍﻟﻨﺼﺢ ﻷﻣﺮﺍﺋﻬﺎ
ﻭﻇﻞ ﻣﺸﺘﻐ ﹶ
ﻭﺃﻭﱄ ﺍﻷﻣﺮ ﻓﻴﻬﺎ .ﻭﻃﺎﻑ ﺑﻌﺪﺩ ﻣﻦ ﻋﻮﺍﺻﻤﻬﺎ ﻭﺃﻗﺎﻟﻴﻤﻬﺎ ﻓﺰﺍﺭ ﻛﺎﻧﻮﺍ ﻭﻛﹶﺸﻨﺔ ﰲ ﴰﺎﻝ
ﻧﻴﺠﲑﻳﺎ ،ﻭﻛﺎﻏﻮ ﻭﺗ ﹶﻜ ﺪّﺓ ﻣﻦ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺃﻫﲑ  ،ﻭﻏﲑﻫﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﺒﻼﺩ ﺍﻟﻮﺍﻗﻌﺔ ﺑﲔ ﺮﻱ
ﺍﻟﺴﻨﻐﺎﻝ ﻭﺍﻟﻨﻴﺠﺮ  … “ .ﻓﻘﺪ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﺕ ﺍﻟﺒﻼﺩ ﻣﻨﻪ ﻛﺜﲑﺍﹰ ،ﻭﺁﺛﺎﺭﻩ ﻛﺜﲑﺓ ﰲ ﻣﻴﺎﺩﻳﻦ
ﻋﺪﻳﺪﺓ ﻭﺍﺿﺤﺔ ﻣﻠﻤﻮﺳﺔ ﻟﻜﻞ ﺻﻐﲑ ﻭﻛﺒﲑ ،ﰲ ﺍﳊﻜﻢ ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﻭﺍﻟﻌﻠﻢ ﻭﺍﻷﺩﺏ…
ﻭﻟﻘﺪ ﺗﻌﻠﻢ ﻣﻨﻪ ﺍﻟﻜﺜﲑﻭﻥ ،ﻭﺍﻟﻜﺜﲑﻭﻥ ﻣﻦ ﻋﻠﻤﺎﺀ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺒﻼﺩ؛ ﻭﺍﺗﺼﻞ ﺑﺴﻼﻃﲔ ﻛﺎﻧﻮ
ﺸﻨﺔ ﻭﺃﻛﺬﺭ ﻭﺗ ﹶﻜ ﺪّ؛ ﻭﻭﺿﻊ ﳍﻢ ﻭﺻﺎﻳﺎ ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﻮﺍﻋﺪ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ”.
ﻭ ﹶﻛ ِ
10

11

/٢ﺃﲪﺪ ﺑﻦ ﻋﻤﺮ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ ﺃﻗﻴﺖ ﺑﻦ ﻋﻤﺮ ﺑﻦ ﻋﻠﻲ ﺑﻦ ﳛﲕ ﺍﻟﺘﻜﺮﻭﺭﻱ ﺍﻟﺬﻱ
ﺗﻔﺮﻍ ﻟﻠﺘﻌﻠﻴﻢ ﻓﺄﺧﺬ ﻋﻨﻪ ﲨﺎﻋﺔ ﻣﻨﻬﻢ ﺃﺧﻮﻩ ﺍﻟﻔﻘﻴﻪ ﳏﻤﻮﺩ ﺑﻦ ﻋﻤﺮ؛ ﻗﺮﺃ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﳌﺪﻭﻧﺔ

10

11

ﰊ ﰲ ﺍﳊﺮﻛﺔ ﺍﻹﺻﻼﺣﻴﺔ ﰲ ﺍﻟﻨﻴﺠﺮ  -ﻟﻠﺪﻛﺘﻮﺭ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻌﻠﻲ
“ ﻣﻼﻣﺢ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﺄﺛﲑ ﺍﳌﻐﺮ 
ﺍﻟﻮﺩﻏﲑﻱ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﳉﺎﻣﻌﺔ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺑﺎﻟﻨﻴﺠﺮ
ﺍﻟﺸﻴﺦ ﺁﺩﻡ ﺍﻷﻟﻮﺭﻱ “ -ﻣﺼﺒﺎﺡ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﺍﻷﺩﺑﻴﺔ ﰲ ﺍﻟﺪﻳﺎﺭ ﺍﻟﻨﻴﺠﲑﻳﺔ” ﻁ ،١٩٩٢ ،٢
ﺹ ١٨ :ـ [١٩

ﻣﻨـﺰﻟﺔ ﺍﻟﻘﺮﺍﻥ ﺍﻟﻜﺮﱘ ﰲ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ ﰲ ﺇﻓﺮﻳﻘﻴﺎ
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ﻭﻏﲑﻫﺎ ﻭﱂ ﻳﺰﻝ ﺩﺅﻭﺑﺎ ﳎﺘﻬﺪﺍ ﰲ ﺗﻌﻠﻴﻢ ﺍﻟﻌﻠﻢ ﻭﲢﺼﻴﻠﻪ ﺣﱴ ﺗﻮﰲ ﻟﻴﻠﺔ ﺍﳉﻤﻌﺔ ﻣﻦ
ﺭﺑﻴﻊ ﺍﻟﺜﺎﱐ ﻋﺎﻡ ٩٤٢ﻫـ
12

/٣ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﺃﲪﺪ ﺑﻦ ﺃﰊ ﳏﻤﺪ ﺍﻟﺘﺎﺯﺧﱵ… ﺭﺣﻞ ﺇﱃ ﺗﻜﺪﺓ ﻓﻠﻘﻲ ﺎ ﺍﳌﻐﻴﻠﻲ
ﻭﺣﻀﺮ ﺩﺭﻭﺳﻪ ﰒ ﻧﺰﻝ ﺑﻠﺪ ﻛﺸﻦ ﻓﺄﻛﺮﻣﻪ ﺻﺎﺣﺒﻬﺎ ﻏﺎﻳﺔ ﻭﻭﻻﻩ ﻗﻀﺎﺀﻫﺎ ﻭﺗﻮﰲ ﺎ ﰲ
ﺣﺪﻭﺩ ٩٣٦ﻫـ
13

/٤ﳏﻤﻮﺩ ﺑﻦ ﻋﻤﺮ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ ﺃﻗﻴﺖ  ..ﻋﺎﱂ ﺍﻟﺘﻜﺮﻭﺭ ﻭﺻﺎﳊﻬﺎ ﻭﻣﺪﺭﺳﻬﺎ ﻭﻓﻘﻴﻬﻬﺎ
ﻭﺇﻣﺎﻣﻬﺎ ﻻﺯﻡ ﺍﻹﻓﺎﺩﺓ ﻭﺇﻧﻔﺎﺫ ﺍﳊﻖ ﻭﻃﺎﻝ ﻋﻤﺮﻩ … ﺗﻮﰲ ﻟﻴﻠﺔ ﺍﳉﻤﻌﺔ  ١٦ﺭﻣﻀﺎﻥ
ﺳﻨﺔ ٩٥٥ﻫـ ,
14

/٥ﺃﲪﺪ ﺑﻦ ﺃﲪﺪ ﺑﻦ ﻋﻤﺮ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ ﺃﻗﻴﺖ ﻗﻌﺪ ﻟﻠﺘﺪﺭﻳﺲ ﻭﺍﻹﻓﺎﺩﺓ  ..ﻭﺃﻟﻒ
ﺷﺮﺡ ﲣﻤﻴﺴﺎﺕ ﺍﻟﻌﺸﺮﻳﻨﻴﺎﺕ ﺍﻟﻔﺎﺯﺍﺯﻳﺔ ﻻﺑﻦ ﻣﻬﻴﺐ … ﺗﻮﰲ ﰲ ﺷﻌﺒﺎﻥ ﻋﺎﻡ
٩٩١ﻫـ
15

/٦ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﳏﻤﻮﺩ ﺑﻦ ﺃﰊ ﺑﻜﺮ ﺍﻟﻮﻧﻜﺮﻣﻲ ﺍﻟﺘﻨﺒﻜﱵ ﺍﳌﻌﺮﻭﻑ ﺑﻐﻴﻎ )ﺷﻴﺦ
ﺃﲪﺪﺑﺎﺑﺎ( ١٠٠٢-٩٣٠ﻫـ ﻳﻘﻮﻝ ﻋﻨﻪ ﺃﲪﺪ ﺑﺎﺑﺎ  ”:ﺃﺩﺭﻛﺘﻪ ﺃﻧﺎ ﻳﻘﺮﻱﺀ ﻣﻦ ﺻﻼﺓ
ﺍﻟﺼﺒﺢ ﺃﻭﻝ ﻭﻗﺘﻪ ﺇﱃ ﺍﻟﻀﺤﻰ ﺍﻟﻜﺒﲑﺓ ﺩﻭﻻ ﳐﺘﻠﻔﺔ ﰒ ﻳﻘﻮﻡ ﻟﺒﻴﺘﻪ ﻭﻳﺼﻠﻲ ﺍﻟﻀﺤﻰ ﻣﺪﺓ
ﻭﺭﲟﺎ ﻣﺸﻰ ﺑﻌﺪﻫﺎ ﻟﻠﻘﺎﺿﻲ ﰲ ﺃﻣﺮ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻭﻳﺼﻠﺢ ﺑﲔ ﺍﻟﻨﺎﺱ  ،ﰒ ﻳﻘﺮﺃ ﰲ ﺑﻴﺘﻪ ﻭﻗﺖ
12

13

14

15

ﻧﻴﻞ ﺍﻻﺑﺘﻬﺎﺝ ﺑﺘﻄﺮﻳﺰ ﺍﻟﺪﻳﺒﺎﺝ ﻷﲪﺪ ﺑﺎﺑﺎﺍﻟﺘﻨﺒﻜﱵ ،ﺍﻟﻄﺒﻌﺔ ﺍﻷﻭﱃ  ١٩٨٩ﻣﻦ ﻣﻨﺸﻮﺭﺍﺕ ﻛﻠﻴﺔ
ﺍﻟﺪﻋﻮﺓ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ  ،ﻃﺮﺍﺑﻠﺲ  ،ﻟﻴﺒﻴﺎ ﺹ .١٣٨-١٣٧
ﺍﳌﺼﺪﺭ ﻧﻔﺴﻪ ﺹ ٥٨٧
ﺍﳌﺼﺪﺭ ﻧﻔﺴﻪ ﺹ ٦٠٧
ﻧﻴﻞ ﺍﻻﺑﻨﻬﺎﺝ ﺹ ١٤٢-١٤١

)VAHYİN NÜZÛLÜNÜN 1400. YILINDA HZ. MUHAMMED (S.A.V.

496

ﺍﻟﺰﻭﺍﻝ ﰒ ﻳﺼﻠﻲ ﺍﻟﻈﻬﺮ ﺑﺎﻟﻨﺎﺱ ﻭﻳﺪ ِﺭِﺱ ﺇﱃ ﺍﻟﻌﺼﺮ ﰒ ﻳﺼﻠﻴﻬﺎ ﻭﻳﺬﻫﺐ ﺇﱃ ﻣﻮﺿﻊ
ﺁﺧﺮ ﻳﺪﺭﺱ ﻓﻴﻪ ﺇﱃ ﺍﻻﺻﻔﺮﺍﺭ ﺃﻭﻗﺮﺍﺑﻪ.ﻭﺇﺫﺍ ﺻﻠﻰ ﺍﳌﻐﺮﺏ ﺩﺭﺱ ﰲ ﺍﳉﺎﻣﻊ ﺇﱃ ﺍﻟﻌﺸﺎﺀ
ﰒ ﺭﺟﻊ ﺇﱃ ﺑﻴﺘﻪ” … ..ﻭﺑﺎﳉﻤﻠﺔ ﻓﻬﻮ ﺷﻴﺨﻲ ﻭﺃﺳﺘﺎﺫﻱ ﻣﺎﺍﻧﺘﻔﻌﺖ ﺑﺄﺣﺪ ﺍﻧﺘﻔﺎﻋﻲ ﺑﻪ
ﻭﺑﻜﺘﺒﻪ”
16

/٧ﺍﳊﺎﺝ ﻋﻤﺮﺑﻦ ﺳﻌﻴﺪ ﺍﻟﻔﻮﰐ )(١٨٦٤- ١٧٩٧

17

ﻋﻤﺮ ﻣﻦ ﺃﺷﻬﺮ ﻋﻠﻤﺎﺀ ﻭﺻﻮﻓﻴﻲ ﺍﻟﻐﺮﺏ ﺍﻹﻓﺮﻳﻘﻲ ﺗﻔﺮﻍ ﻟﻠﺘﺮﺑﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻋﺪﺓ
ﺳﻨﻮﺍﺕ ﻗﺒﻞ ﺃﻥ ﳜﻮﺽ ﺣﺮﻛﺔ ﺟﻬﺎﺩﻳﺔ ﻃﻮﻳﻠﺔ ﺍﻣﺘﺪﺕ ﻣﻦ ﻋﺎﻡ  ١٨٥٢ﺇﱃ ﺍﺧﺘﻔﺎﺋﻪ.
/٨ﺃﳊﺎﺝ ﳏﻤﻮﺩ ﺑﺎﻩ )(١٩٧٨-١٩٠٥
ﺍﺳﺘﻄﺎﻉ ﺍﻟﺸﻴﺦ ﳏﻤﻮﺩ ﻣﻦ ﺇﻧﺸﺎﺀ ﻣﺪﺍﺭﺱ ﺍﻟﻔﻼﺡ ﰲ ﻣﻮﺭﻳﺘﺎﻧﻴﺎ ﻭﺍﻟﺴﻨﻐﺎﻝ
ﻭﻣﺎﱄ.ﻭﻫﻮ ﺃﺑﻮ ﺍﳊﺮﻛﺔ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺍﻟﱵ ﳛﻤﻞ ﺍﺳﻢ ﺍﻟﻔﻼﺡ؛ ﺍﻷﻣﺮ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺪﻝ ﻋﻠﻰ ﺃﻧﻪ
ﻇﻞ ﻋﺎﺯﻣﺎ ﻣﻨﺬ ﺇﻗﺎﻣﺘﻪ ﰲ ﺍﳊﺮﻣﲔ ﻋﻠﻰ ﻧﺸﺮ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﰲ ﺑﻠﺪﻩ.ﻭﻗﺪ ﺃﺳﻬﻤﺖ
ﻫﺬﻩ ﺍﳌﺪﺍﺭﺱ ﰲ ﺗﻜﻮﻳﻦ ﺃﺟﻴﺎﻝ ﻣﻦ ﺍﳌﺜﻘﻔﲔ .ﻭﻻ ﺗﺰﺍﻝ ﺍﳊﺮﻛﺔ ﺗﺸﺮﻑ ﻋﻠﻰ ﻋﺸﺮﺍﺕ
ﺍﳌﺪﺍﺭﺱ ﰲ ﺍﻟﺴﻨﻐﺎﻝ.ﻭﺃﳘﻬﺎ ﻣﺪﺭﺳﺔ ﻹﻣﺎﻡ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﺳﻌﻮﺩ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺑﺪﻛﺎﺭ ،ﺍﻟﱵ
ﲡﻤﻊ ﺑﲔ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻱ ﻭﺍﳊﺪﻳﺚ.
ﻫﺬﺍ ﻭﺗﻮﺟﺪ ﰲ ﺩﺭﺍﺳﺔ ﻣﺸﻬﻮﺭﺓ ﺑﻌﻨﻮﺍﻥ ﺩﺭﺍﺳﺎﺕ ﻋﻦ ﺍﻹﺳﻼﻡ ﰲ ﺍﻟﺴﻨﻐﺎﻝ ﻟﺒﻮﻝ
ﻣﺎﺭﰐ ﺇﺣﺼﺎﺀ ﻷﻛﺜﺮ ﻣﻌﻠﻤﻲ ﺍﻟﻘﺮﻥ ﺍﻟﺘﺎﺳﻊ ﻋﺸﺮ ﻭﺑﺪﺍﻳﺔ ﺍﻟﻘﺮﻥ ﺍﻟﻌﺸﺮﻳﻦ .ﻭﳝﺘﺎﺯ
ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﺑﺪﻗﺔ ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺍﻟﱵ ﻳﺬﻛﺮﻫﺎ .ﻟﻜﻦ ﺍﻟﺘﻘﺎﻟﻴﺪ ﺍﻟﺸﻔﻮﻳﺔ ﺍﳌﺘﻮﺍﺗﺮﺓ ﺟﻴﻼ ﻋﻦ ﺟﻴﻞ

16

17

ﺍﳌﺼﺪﺭ ﻧﻔﺴﻪ ﺹ ٦٠٢
ﻭﻟﺪ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺸﻴﺦ ﻋﺎﻡ ﰲ ﻗﺮﻳﺔ ﻫﻠﻮﺍﺭ ﺑﻔﻮﺗﺎ ﻃﻮﺭﻭ ﺍﻟﻮﺍﻗﻌﺔ ﰲ ﴰﺎﻝ ﺍﻟﺴﻨﻐﺎﻝ
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ﻣﻨـﺰﻟﺔ ﺍﻟﻘﺮﺍﻥ ﺍﻟﻜﺮﱘ ﰲ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ ﰲ ﺇﻓﺮﻳﻘﻴﺎ

ﺿﻤﻨﺖ ﺣﻔﻆ ﺃﲰﺎﺀ ﺭﺟﺎﻝ ﳑﻦ ﺳﺒﻘﻮﺍ ﻣﻦ ﺫﻛﺮﻫﻢ ﺍﳌﺆﻟﻒ ﺍﻟﻔﺮﻧﺴﻲ ﻭﻣﻦ ﱂ ﻳﺘﻤﻜﻦ
ﻣﻦ ﺍﻛﺘﺸﺎﻓﻬﻢ.ﻭﻣﻨﻬﻢ ﻣﻦ ﺳﺒﻖ ﺫﻛﺮﻫﻢ ﻣﻦ ﺭﻭﺩﺍ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻭﻣﻦ ﳊﻖ ﻢ ﻛﺎﻟﺴﻨﻐﺎﻟﻴﲔ:
ﺍﻟﻘﺎﺿﻲ ﻋﻤﺮﻓﺎﻝ  ،ﻭﺻﻤﺒﺎ ﺗﻴﺎﻡ  ،ﻭﺃﲪﺪ ﲟﺒﺎ ﺳﻞ  ،ﻭﻋﻤﺮ ﺍﻟﻔﻮﰐ )ﺕ
١٨٦٤ﻡ١٢٨٠/ﻫـ(  ،ﻭﳏﻤﺪ ﺑﻮﺳﻮ )ﺕ ١٨٩٥ﻡ١٣١٣/ﻫـ(  ،ﻭﺃﲪﺪ ﲟﺒﺎ
) ١٨٥٣ـ ، (١٣٤٥-١٢٧٠/ ١٩٢٧ﻭﻋﺒﺪ ﺍﷲ ﺳﻴﺴﻲ  ،ﻭﻣﻨﻴﺎﻭ ﺳﻴﻼ  ،ﻭﺷﻴﺚ
ﺗﻮﺭﻱ  ،ﻭﳏﻤﺪ ﺩﱘ  ،ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﺣﺒﻴﺐ ﺍﷲ ﺍﻣﺒﺎﻛﻲ )١٨٨٣ﻡ١٣٠٠/ﻫـ( ﻭﺍﳊﺎﺝ
ﺍﻣﺒﺎﻛﻲ ﺑﻮﺳﻮ )ﺕ ١٩٤٥ﻡ (١٣٦٤/ﻭﳐﺘﺎﺭﺍﻧﺪﻭﻣﱯ ﺟﻮﺏ  ،ﻭﺍﻟﻘﺎﺿﻲ ﳎﺨﱵ ﻛﻼ
)ﺕ ١٩٠٢ﻡ ، (١٣٢٠-١٣١٩/ﻭﺍﳊﺎﺝ ﻣﺎﻟﻚ ﺳﻲ )ﺕ١٩٢٢ﻡ١٣٤٠/ﻫـ(.
ﻭﻗﺪ ﺩﺃﺏ ﻫﺆﻻﺀ ،ﺷﺄﻥ ﺳﻠﻔﻬﻢ ،ﻋﻠﻰ ﳑﺎﺭﺳﺔ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﺗﻘﻠﻴﺪﻳﺔ .
ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻱ
ﻳﺒﺪﺃ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺑﺘﺤﻔﻴﻆ ﺍﻟﻄﻔﻞ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﺍﻟﻜﺮﱘ ﺍﺑﺘﺪﺍﺀ ﻣﻦ ﺳﻦ ﺍﻟﺴﺎﺑﻌﺔ.ﻳﻜﺘﺐ
ﻟﻠﺘﻠﻤﻴﺬ ﺍﳊﺮﻭﻑ ﺍﻷﲜﺪﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﻟﻮﺡ  ،ﰒ ﺗﺸﻜﻞ ﻟﻪ  ،ﰒ ﺗﻜﺘﺐ ﻟﻪ ﺁﻳﺎﺕ ﰒ ﺳﻮﺭ
ﻗﺼﺎﺭ ﰒ ﺗﺰﺩﺍﺩ ﺍﻟﺪﺭﻭﺱ ﻃﻮﻻ ﺣﱴ ﻳﻨﺘﻬﻲ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ  .ﻭﰲ ﺑﻌﺾ ﺍﳌﻨﺎﻃﻖ ﻳﻘﻮﻡ ﺍﻟﺘﻠﻤﻴﺬ
ﺑﻌﺮﺽ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﻋﺪﺓ ﻣﺮﺍﺕ ﻣﻦ ﺣﻔﻈﻪ ﻋﻠﻰ ﻣﻘﺮﺋﻪ  .ﻭﺇﺫﺍ ﺍﻃﻤﺄﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﻷﺧﲑ ﻋﻠﻰ
ﺟﻮﺩﺓ ﺣﻔﻆ ﺍﻟﺘﻠﻤﻴﺬ ،ﻛﻠﻔﻪ ﺑﻜﺘﺎﺑﺔ ﺍﳌﺼﺤﻒ ﻋﻠﻰ ﻟﻮﺣﻪ ﳎﺰﺃ ﲝﻴﺚ ﻳﻜﺘﺐ ﻛﻞ ﻳﻮﻡ
ﺭﺑﻊ ﺟﺰﺀ ﺃﻭ ﲦﻨﻪ  ،ﻭﺇﺫﺍ ﺃﰎ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﺃﻋﺎﺩ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﻣﺮﺓ ﺛﺎﻧﻴﺔ ﰒ ﻳﻜﻠﻒ ﺑﻜﺘﺎﺑﺔ ﺍﳌﺼﺤﻒ
ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻮﺭﻕ  .ﻭﻛﺎﻥ ﺍﳌﻘﺼﻮﺩ ﺑﺬﻟﻚ ،ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﺇﱃ ﺍﻟﺘﺄﻛﺪ ﻣﻦ ﺇﺗﻘﺎﻥ ﺍﻟﺘﻠﻤﻴﺬ ﺣﻔﻆ
ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ،ﺇﻛﺜﺎﺭ ﻋﺪﺩ ﺍﳌﺼﺎﺣﻒ ﺍﳌﻮﺟﻮﺩﺓ.
ﻭﻗﺪ ﻛﺎﻥ ﻫﻨﺎﻟﻚ ﺗﻘﻠﻴﺪ ﻋﺮﻳﻖ ﻣﺸﺘﺮﻙ ﺑﲔ ﻣﺴﻠﻤﻲ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ ﺍﻟﻐﺮﰊ ﻳﻨﻢ ﻋﻦ
ﺍﻟﺘﻘﺪﻳﺮ ﺍﻟﻜﺒﲑ ﺍﻟﺬﻱ ﻛﺎﻥ ﳛﻈﻰ ﺑﻪ ﺣﺎﻓﻆ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ  ،ﻭﻛﺎﻥ ﻳﻘﻀﻲ ﺑﺄﻥ ﺗﻘﺎﻡ ﻋﻨﺪ ﺇﲤﺎﻡ
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ﺍﳊﻔﻆ ﺣﻔﻠﺔ ﻛﺒﲑﺓ ﻋﻨﺪ ﺍﳌﻘﺮﺉ ﳛﻀﺮﻫﺎ ﺃﻫﻞ ﺍﻟﺘﻠﻤﻴﺬ ﺍﳊﺎﻓﻆ ﻭﺃﻗﺮﺑﺎﺅﻩ.ﻭﻳﻘﺮﺃ ﺍﳊﺎﻓﻆ
ﺧﻼﳍﺎ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﺴﻮﺭ  ،ﰒ ﻳﻮﺯﻉ ﺍﻟﻄﻌﺎﻡ ﻭﻳﺴﺘﻤﺮ ﺍﻻﺣﺘﻔﺎﻝ ﰲ ﺍﻟﻘﺮﻳﺔ ﺃﻭ ﺍﳌﺪﻳﻨﺔ ﺣﻴﺚ
ﻳﺘﺠﻮﻝ ﺍﻟﺘﻠﻤﻴﺬ ﺍﳊﺎﻓﻆ ﻭﻳﺰﻭﺭ ﺍﻷﺳﺮ ﻟﺘﻠﻘﻲ ﺍﳍﺪﺍﻳﺎ .
18

ﻭﺑﻌﺪ ﺣﻔﻆ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ  ،ﻛﺎﻥ ﻳﻮﺟﻪ ﺍﻟﻄﺎﻟﺐ ﺇﱃ ﺗﻌﻠﻢ ﺍﻟﻌﻠﻮﻡ ﺍﻟﺪﻳﻨﻴﺔ ﻣﻦ ﺃﺣﺪ ﺷﻴﻮﺥ
ﻗﺮﻳﺘﻪ ﺃﻭ ﺍﻟﻘﺮﻯ ﺍﺎﻭﺭﺓ ﺃﻭ ﻏﲑﻫﺎ  ،ﻭﱂ ﺗﻜﻦ ﻫﻨﺎﻟﻚ ﻣﺪﺍﺭﺱ ﺑﺎﳌﻌﲎ ﺍﳌﺘﻌﺎﺭﻑ ﻋﻠﻴﻪ ﰲ
ﺍﻟﺸﺮﻕ  ،ﻓﻼ ﻣﺮﺍﺣﻞ ﻭﻻ ﺻﻔﻮﻑ ﻭﻻ ﺍﻣﺘﺤﺎﻧﺎﺕ ﻭﻻ ﺷﺮﻭﻁ ﻗﺒﻮﻝ ﻭﻻ ﲢﺪﻳﺪ ﺳﻦ
ﻭﻻ ﺳﻨﺔ ﺩﺭﺍﺳﻴﺔ  ،ﺑﻞ ﻳﺪﺭﺱ ﺍﻷﺳﺘﺎﺫ ﰲ ﺍﳌﺴﺠﺪ ﺃﻭ ﰲ ﺑﻴﺘﻪ ﺣﻴﺚ ﳚﻠﺲ ﻋﻠﻰ ﺳﺮﻳﺮ
ﳛﻴﻂ ﺑﻪ ﺗﻼﻣﻴﺬﻩ … ﻭﻗﺪ ﻳﻌﲔ ﺍﻷﺳﺘﺎﺫ ﺍﺑﻨﻪ ﺍﻷﻛﱪ ﺃﻭ ﺃﺣﺪ ﺗﻼﻣﻴﺬﻩ ﺍﳌﺘﻘﺪﻣﲔ ﻟﻴﻌﻴﻨﻪ ﺃﻭ
ﻳﻨﻮﺏ ﻋﻨﻪ ﻋﻨﺪ ﺍﻟﻀﺮﻭﺭﺓ.
ﻳﺴﺘﻤﺮ ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺲ ﻣﻦ ﺍﻟﺼﺒﺎﺡ ﺇﱃ ﺍﳌﺴﺎﺀ ﺇﻻ ﰲ ﺃﻳﺎﻡ ﺍﻟﻌﻄﻞ ﻛﻴﻮﻣﻲ ﺍﳋﻤﻴﺲ
ﻭﺍﳉﻤﻌﺔ ﻭﻋﻴﺪﻱ ﺍﻟﻔﻄﺮ ﻭﺍﻷﺿﺤﻰ .ﻳﻘﺮﺃ ﺍﳌﺪﺭﺱ ﻧﺼﺎ ﻣﻦ ﻛﺘﺎﺏ ﺃﻭ ﻣﻦ ﺣﻔﻈﻪ
ﻭﻳﺘﺮﲨﻪ ﻛﻠﻤﺔ ﻓﻜﻠﻤﺔ ﻟﻠﻤﺒﺘﺪﺋﲔ ﰒ ﻳﺸﺮﺣﻪ ﺑﻠﻐﺘﻪ  ،ﻭﺍﻟﻄﻼﺏ ﺍﳌﺘﻘﺪﻣﻮﻥ ﻳﻘﺮﺅﻭﻥ ﻣﻦ
ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﻭﺍﻟﺸﻴﺦ ﻳﺘﺮﺟﻢ ﺍﻟﻜﻠﻤﺎﺕ ﺍﳉﺪﻳﺪﺓ ﰒ ﻳﺸﺮﺡ ﺍﻟﻜﻞ …
ﺃﻣﺎ ﺍﳌﻮﺍﺩ ﺍﳌﺪﺭﻭﺳﺔ ﻓﻬﻲ ﺍﻟﺘﻮﺣﻴﺪ ﻭﺍﻟﻔﻘﻪ ﻭﺍﻷﺩﺏ ﺍﻟﻌﺮﰊ ﻭﺍﻟﻨﺤﻮ ﻭﺍﻟﺒﻼﻏﺔ
ﻭﺍﻟﻌﺮﻭﺽ ﻭﺍﻟﺘﻔﺴﲑ ﻭﺍﳌﻨﻄﻖ ﻭﺃﺻﻮﻝ ﺍﻟﻔﻘﻪ ﻭﻋﻠﻢ ﺍﻟﻔﻠﻚ ﻭﺍﳊﺴﺎﺏ ﻭﺍﻟﺴﲑﺓ ﻭﺍﻟﺘﺎﺭﻳﺦ.

18

ﺑﻠﻮ  . ٥ : ١٩٩٦ ،ﲢﺎﻭﻝ ﺑﻌﺾ ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻷﻫﻠﻴﺔ ﺇﺣﻴﺎﺀ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺪ ﰲ ﺷﻜﻞ ﺣﺪﻳﺚ ،
ﺇﺫ ﺗﻨﻈﻢ ﺣﻔﻠﺔ ﳛﻀﺮﻫﺎ ﺃﻭﻟﻴﺎﺀ ﺃﻣﻮﺭ ﺍﻟﺘﻼﻣﻴﺬ ﻭﺃﺻﺪﻗﺎﺅﻫﻢ ﻭﺃﻗﺮﺑﺎﺅﻫﻢ ﻭﻳﻜﻠﻒ ﺧﻼﳍﺎ ﺍﳊﻔﺎﻅ
ﺑﻘﺮﺍﺀﺓ ﺁﻱ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﺍﻟﻜﺮﱘ.ﻭﻣﻦ ﺟﻬﺔ ﺃﺧﺮﻯ ،ﺗﻮﺟﺪ ﰲ ﺍﻟﺴﻨﻐﺎﻝ ﺁﻻﻑ ﺍﻟﻜﺘﺎﺗﻴﺐ
ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ.ﻭﳛﺎﻭﻝ ﺑﻌﺾ ﺍﳌﺸﺮﻓﲔ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺗﻄﻮﻳﺮﻫﺎ ﺷﻜﻼ ﻭﻣﻀﻤﻮﻧﺎ.ﻭﻗﺪ ﺧﺼﺼﻨﺎ ﳍﺎ ﺩﺭﺍﺳﺔ
ﺑﻌﻨﻮﺍﻥ  :ﻣﺪﺭﺳﺔ ﲢﻔﻴﻆ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﻭﺣﻘﻮﻕ ﺍﻟﻄﻔﻞ ﻧﺸﺮﺕ ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ ﻋﺎﻡ .١٩٩٤
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ﻣﻨـﺰﻟﺔ ﺍﻟﻘﺮﺍﻥ ﺍﻟﻜﺮﱘ ﰲ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ ﰲ ﺇﻓﺮﻳﻘﻴﺎ

ﻭﻛﺎﻥ ﻣﻦ ﺍﻟﻜﺘﺐ ﺍﳌﻘﺮﺭﺓ ﺗﻔﺴﲑ ﺍﻟﺒﻴﻀﺎﻭﻱ ﻭﺗﻔﺴﲑ ﺍﻟﺒﻐﻮﻱ ﻭﺗﻔﺴﲑ ﺍﳉﻼﻟﲔ
ﻭﻟﺒﺎﺏ ﺍﻟﺘﺄﻭﻳﻞ  ،ﻭ ﳐﺘﺼﺮ ﺍﻷﺧﻀﺮﻱ )ﺕ٩٨٣ﻡ (٣٧٣-٣٧٢/ﻭﺍﺑﻦ ﻋﺎﺷﺮ ﻭﺍﳌﻘﺪﻣﺔ
ﺍﻟﻌﺰﻳﺔ ﻭﺭﺳﺎﻟﺔ ﺍﺑﻦ ﺃﰊ ﺯﻳﺪ ﺍﻟﻘﲑﻭﺍﱐ )ﺕ٣٨٦ﻫـ٩٩٦/ﻡ( ﻭﺍﻟﻌﺸﻤﺎﻭﻱ ﻭﳐﺘﺼﺮ
ﺧﻠﻴﻞ ﺑﻦ ﺇﺳﺤﺎﻕ )ﺕ٧٧٦ﻫـ١٣٧٤/ﻡ( ﻭﺍﳌﺪﻭﻧﺔ ﻭ ﺍﻷﺟﺮﻭﻣﻴﺔ ﶈﻤﺪ ﺑﻦ ﺩﺍﻭﺩ
ﺍﻟﺼﻨﻬﺎﺟﻲ ﺍﻷﺟﺮﻭﻣﻲ )ﺕ١٢٧٣ﻡ٦٧١/ﻫـ( ﻭﻣﻠﺤﺔ ﺍﻹﻋﺮﺍﺏ ﻟﻠﺤﺮﻳﺮﻱ
)ﺕ١١٢٢ﻡ٥١٥/ﻫـ( ﻭﻻﻣﻴﺔ ﺍﻷﻓﻌﺎﻝ ﻭﺍﻷﻟﻔﻴﺔ ﻻﺑﻦ ﻣﺎﻟﻚ  ،ﻭﺍﻻﲪﺮﺍﺭ ﻭﺍﻟﺘﺴﻬﻴﻞ،
ﻭ ﺃﻡ ﺍﻟﱪﺍﻫﲔ ﻟﻠﺴﻨﻮﺳﻲ ﻋﻠﻰ ﻣﺬﻫﺐ ﺃﰊ ﺍﳊﺴﻦ ﺍﻷﺷﻌﺮﻱ ،ﻭ ﻣﻘﺼﻮﺭﺓ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ
ﺣﺴﻦ ﺑﻦ ﺩﺭﻳﺪ  ،ﻭﻻﻣﻴﺔ ﺍﻟﻌﺮﺏ ﻟﻌﻤﺮ ﺑﻦ ﻣﺎﻟﻚ ﺍﻷﺯﺩﻱ  ،ﻭﻻﻣﻴﺔ ﺍﻟﻌﺠﻢ ﳌﺆﻳﺪ ﺍﻟﺪﻳﻦ
ﺍﻷﺻﻔﻬﺎﱐ  ،ﻭﺩﺍﻟﻴﺔ ﺍﳊﺴﻦ ﺑﻦ ﻣﺴﻌﻮﺩ ﺃﰊ ﻋﻠﻲ ﺍﻟﻴﻮﺳﻲ  ،ﻭﺑﺮﺩﺓ ﺍﻟﺒﻮﺻﲑﻱ
ﻭﺍﳌﻌﻠﻘﺎﺕ ﺍﻟﺴﺒﻊ ﻭﻣﻘﺎﻣﺎﺕ ﺍﳊﺮﻳﺮﻱ ،ﻭ ﺍﻟﺴﻠﻢ ﺍﳌﻨﻮﺭﻕ ،ﻭﺇﺣﻴﺎﺀ ﻋﻠﻮﻡ ﺍﻟﺪﻳﻦ  ،ﻭﺑﺪﺍﻳﺔ
ﺍﳍﺪﺍﻳﺔ ﻟﻠﻐﺰﺍﱄ ،ﻭﻗﻮﺕ ﺍﻟﻘﻠﻮﺏ ﻷﰉ ﻃﺎﻟﺐ ﺍﳌﻜﻲ  ،ﻭﺭﺳﺎﻟﺔ ﺍﻟﻘﺸﲑﻱ ،ﻭﰲ ﺍﻟﻌﺮﻭﺽ
ﺍﻟﺮﺍﻣﺰﺓ ﺍﻟﺸﺎﻓﻴﺔ.
ﻭﺍﺟﻪ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺍﻟﺪﻳﲏ ﺻﻌﻮﺑﺎﺕ ﻭﻋﺮﺍﻗﻴﻞ ﺃﺛﻨﺎﺀ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ ﺍﻻﺳﺘﻌﻤﺎﺭﻳﺔ  .ﻓﻔﻲ
ﺍﳌﺴﺘﻌﻤﺮﺍﺕ ﺍﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ،ﺭﺃﻯ ﺍﳌﺴﺘﻌﻤﺮ ﰲ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ ﻣﻨﺎﻓﺴﺎ ﻋﻨﻴﺪﺍ ﳌﺸﺮﻭﻋﻪ
ﺍﻟﺜﻘﺎﰲ ﻭﺍﳊﻀﺎﺭﻱ .ﻓﺘﺒﲎ ﲡﺎﻫﻪ ﺳﻴﺎﺳﺔ ﺗﺄﺭﺟﺤﺖ ﺑﲔ ﺍﻟﻌﺪﺍﺀ ﺍﻟﺴﺎﻓﺮ ﻭﳏﺎﻭﻟﺔ
ﺍﻻﺣﺘﻮﺍﺀ ،ﻭﺃﺳﻔﺮﺕ ﻋﻦ ﻋﺪﺓ ﻗﺮﺍﺭﺍﺕ ﻣﺜﻞ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﰲ
١٨٥٧/٠٦/٢٢ﻡ١٢٧٣/١٠/٣٠/ﻫـ ﻭﺍﻟﻘﺮﺍﺭ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﰲ ١٨٩٨/٠٣/٠٩ﻡ
١٣١٥/١٠/١٦/ﻫـ ،ﻭﻛﺎﻥ ﺍﳍﺪﻑ ﻣﻦ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭﺍﺕ ﻭﺍﻹﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﳏﺎﺻﺮﺓ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ
19

19
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ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ ﺑﻔﺮﺽ ﻗﻴﻮﺩ ﻭﺷﺮﻭﻁ ﺗﻌﺴﻔﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﺳﺘﻤﺮﺍﺭ ﻋﻤﻞ ﺍﳌﺪﺍﺭﺱ ﺍﳌﻮﺟﻮﺩﺓ ﻭﻓﺘﺢ
ﻣﺪﺍﺭﺱ ﺟﺪﻳﺪﺓ  ،ﻟﻜﻦ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﱂ ﺗﻨﺠﺢ ﰲ ﺻﺮﻑ ﺍﳌﺴﻠﻤﲔ ﻋﻦ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺍﻟﺪﻳﲏ
 .ﻭﳑﺎ ﻳﺪﻝ ﻋﻠﻰ ﻓﺸﻠﻬﺎ ﺃﻥ ﺍﻹﺣﺼﺎﺀ ﺍﻟﺮﲰﻲ ﺍﻟﺬﻱ ﺃﺟﺮﻱ ﻋﺎﻡ ١٩١٣ﻡ١٣٣١/ﻫـ
ﺃﻇﻬﺮ ﺃﻧﻪ ﻛﺎﻥ ﻳﻮﺟﺪ ﰲ ﺍﻟﺴﻨﻐﺎﻝ ﻭﺣﺪﻩ  ١٣٨٥ﻣﺪﺭﺳﺔ ﻟﺘﺤﻔﻴﻆ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﺍﻟﻜﺮﱘ ﺗﻀﻢ
 ١١٤٥١ﺗﻠﻤﻴﺬﺍ ﻣﻨﻬﻢ  ٦٣٣ﻓﻘﻂ ﻛﺎﻧﻮﺍ ﻳﺘﺎﺑﻌﻮﻥ ﺩﺭﺍﺳﺎﻢ ﰲ ﺍﳌﺪﺭﺳﺔ ﺍﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ.
ﻭﻗﺪ ﻗﺎﻡ ﺍﻟﻔﺮﻧﺴﻴﻮﻥ ﰲ ١٩٠٨/٠١/١٥ﻡ١٢٢٢/١١/١٧/ﻫـ ﺑﻔﺘﺢ ﻣﺪﺭﺳﺔ
ﻋﺮﺑﻴﺔ ﻓﺮﻧﺴﻴﺔ ﰲ ﺳﺎﻥ ﻟﻮﻱ ﺑﺎﻟﺴﻨﻐﺎﻝ ﻟﺘﻜﻮﻳﻦ ﻗﻀﺎﺓ ﻭﻣﺴﺎﻋﺪﻳﻦ ﻟﻺﺩﺍﺭﺓ ﺍﻻﺳﺘﻌﻤﺎﺭﻳﺔ
ﳐﺘﺎﺭﻳﻦ ﻣﻦ ﺑﲔ ﺃﺑﻨﺎﺀ ﺍﻟﺸﻴﻮﺥ ﺍﳌﻌﻠﻤﲔ  ،ﻭﻗﺎﻡ ﻣﻮﻇﻒ ﻛﺒﲑ ﻣﻦ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻻﺳﺘﻌﻤﺎﺭﻳﺔ
ﲜﻮﻟﺔ ﻟﻴﺄﺧﺬ ﻣﻦ ﺍﻟﺸﻴﻮﺥ ﺍﳌﺴﻠﻤﲔ ﺗﻌﻬﺪﺍ ﺑﺈﺭﺳﺎﻝ ﺃﻓﻀﻞ ﺗﻼﻣﻴﺬﻫﻢ ﺇﱃ ﺍﳌﺪﺭﺳﺔ
ﺍﳌﺬﻛﻮﺭﺓ  ،ﻭﱂ ﺗﺴﻔﺮ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺘﺠﺮﺑﺔ ﻋﻦ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺗﺴﺘﺤﻖ ﺍﻟﺬﻛﺮ  .ﻭﻗﺪ ﺍﺳﺘﻤﺮﺕ ﺳﻴﺎﺳﺔ
ﳏﺎﺻﺮﺓ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺍﻟﻌﺮﰊ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ ﺣﱴ ﺻﺪﺭ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ ﺭﻗﻢ  AP2541ﰲ
١٣٧٣/١٢/٢١/١٩٥٤/٨/٢٠ﻫـ ﺍﻟﺬﻱ ﻛﺎﻥ ﻳﻘﻀﻲ ﺑﺘﻘﺪﱘ ﻃﻠﺒﲔ ﻟﻠﺤﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ
ﺭﺧﺼﺔ ﺑﻔﺘﺢ ﻣﺪﺭﺳﺔ ﻭﺇﺫﻥ ﺑﺎﻟﺘﺪﺭﻳﺲ ﻟﻜﻞ ﻣﻌﻠﻢ.
20

ﻭﺑﻌﺪ ﺍﻻﺳﺘﻘﻼﻝ  ،ﻗﺒﻠﺖ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻹﻓﺮﻳﻘﻴﺔ ﺫﺍﺕ ﺍﻷﻏﻠﺒﻴﺔ ﺍﳌﺴﻠﻤﺔ ﺇﺩﺧﺎﻝ
ﺗﻌﻠﻴﻢ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﰲ ﻣﺪﺍﺭﺳﻬﺎ ﻷﺳﺒﺎﺏ ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ ﻭﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ .ﻭﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻣﻮﺟﻮﺩ ﰲ
ﲨﻴﻊ ﻣﺮﺍﺣﻞ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﻣﻦ ﺍﻻﺑﺘﺪﺍﺋﻴﺔ ﺇﱃ ﺍﳉﺎﻣﻌﺔ .ﻭﳜﺘﻠﻒ ﺍﻟﻮﺿﻊ ﻣﻦ ﺩﻭﻟﺔ ﺇﱃ
ﺃﺧﺮﻯ .ﻓﺎﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﱵ ﲢﺘﻀﻦ ﺃﻗﻠﻴﺔ ﻋﺮﺑﻴﺔ ﻣﺜﻞ ﺗﺸﺎﺩ ﻭﻧﻴﺠﲑ ﻭﻣﺎﱄ ﺗﻌﺘﱪ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
20

ﻭﱂ ﺗﻜﻦ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﲔ ﻣﺎ ﻳﺴﻤﻰ ﺑﺎﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺍﻷﺻﻠﻲ ﻭﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺍﳊﺪﻳﺚ ﰲ ﺍﻟﻌﺎﱂ ﺍﻟﻌﺮﰊ ﲣﺘﻠﻒ
ﻋﻤﺎ ﺫﻛﺮﻧﺎﻩ ﻫﻨﺎ .ﺍﻧﻈﺮ  :ﳎﻠﺔ ﺍﳌﺴﻠﻢ ﺍﳌﻌﺎﺻﺮ ﺍﻟﻌﺪﺩ ١٩٨٢ ، ٢٩ﻡ١٤٠٢/ﻫـ  ،ﺹ ٨٤
 ٨٥ -؛ ﻭﳎﻠﺔ ﺍﻹﺳﻼﻡ ﺍﻟﻴﻮﻡ  ،ﺹ .٣٣
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ﻣﻨـﺰﻟﺔ ﺍﻟﻘﺮﺍﻥ ﺍﻟﻜﺮﱘ ﰲ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ ﰲ ﺇﻓﺮﻳﻘﻴﺎ

ﻟﻐﺔ ﻭﻃﻨﻴﺔ ﻭﺗﻮﱄ ﻋﻨﺎﻳﺔ ﺃﻛﱪ  .ﻛﻤﺎ ﻳﺒﺪﻭ ﺍﻟﻮﺿﻊ ﺃﺣﺴﻦ ﰲ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﱵ ﲤﻠﻚ
ﻣﺆﺳﺴﺎﺕ ﺗﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﻋﺮﺑﻴﺔ ﺇﺳﻼﻣﻴﺔ ﻋﺮﻳﻘﺔ ﻣﺜﻞ ﻧﻴﺠﲑﻳﺎ ﺑﻴﻨﻤﺎ ﻳﺒﻘﻰ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺿﻌﻴﻔﺎ ﰲ
ﺑﻼﺩ ﺃﺧﺮﻯ  ،ﺇﻣﺎ ﻟﻘﻠﺔ ﺍﻟﺴﺎﻋﺎﺕ ﺍﳌﺨﺼﺼﺔ ﻟﻪ  ،ﻭﺇﻣﺎ ﻟﻜﻮﻧﻪ ﻣﺎﺩﺓ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭﻳﺔ ﻻ ﻳﺮﺗﺒﻂ
ﳒﺎﺡ ﺍﻟﺘﻠﻤﻴﺬ ﺎ.
ﻭﺍﳊﻘﻴﻘﺔ ﻗﺒﻞ ﺍﻻﺳﺘﻌﻤﺎﺭ ﻭﺑﻌﺪﻩ ﺃﻥ ﺍﻟﺸﻌﻮﺏ ﺍﻹﻓﺮﻳﻘﻴﺔ ﺍﳌﺴﻠﻤﺔ ﺗﻌﺘﻘﺪ ﺃﻥ ﻭﺟﻮﺩ
ﺍﻹﺳﻼﻡ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎﺳﺘﻤﺮﺍﺭ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺍﻟﺪﻳﲏ .ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺫﻟﻚ ﻇﻠﺖ ﺗﻌﲎ ﺑﻪ ﻭﱂ ﺗﻜﻠﻪ ﺇﱃ
ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ.
ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﺍﻷﻫﻠﻴﺔ ﺍﳊﺪﻳﺜﺔ
ﺗﻨﻮﺀ ﲟﻬﺎﻡ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﰲ ﺇﻓﺮﻳﻘﻴﺎ ﺟﻨﻮﺏ ﺍﻟﺼﺤﺮﺍﺀ ﻋﺪﺩ ﻋﻈﻴﻢ ﻣﻦ ﺍﳌﺪﺍﺭﺱ ﻳﺼﻌﺐ
ﺣﺼﺮﻫﺎ ﻭﺳﺮﺩﻫﺎ ﻭﺑﻴﺎﻥ ﺃﻭﺿﺎﻋﻬﺎ ﺑﺎﻟﺘﻔﺼﻴﻞ ﻟﻜﻨﺎ ﻧﻜﺘﻔﻲ ﰲ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻌﺠﺎﻟﺔ ﺑﺎﻟﻐﺎﻟﺐ ﻣﻦ
ﺍﻟﻘﻮﺍﺳﻢ ﺍﳌﺸﺘﺮﻛﺔ ﻟﻮﺟﻮﺩ ﻓﺮﻭﻕ ﺗﻌﻮﺩ ﺇﱃ ﻋﺮﺍﻗﺔ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﰲ ﺍﳌﻨﻄﻘﺔ ﻭﺗﻮﻓﺮ ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﺀ ﻓﻴﻬﺎ
ﻭﻗﺪﺭﺓ ﺍﳌﺴﻠﻤﲔ ﻋﻠﻰ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺃﻧﻔﺴﻬﻢ ﻭ ﺳﻴﺎﺳﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﻭﺩﻋﻤﻬﺎ ﳉﻬﻮﺩ
ﺍﳌﺴﻠﻤﲔ ﺍﻟﺘﺮﺑﻮﻳﺔ ﻭﻣﺪﻯ ﻗﻮﺓ ﻋﻼﻗﺘﻬﻢ ﺑﺎﻟﻌﺎﱂ ﺍﻟﻌﺮﰊ…
ﺍﻟﻮﺿﻊ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ
ﻳﺘﻮﱃ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﳌﺪﺍﺭﺱ ﰲ ﺃﺣﺴﻦ ﺍﳊﺎﻻﺕ ﻓﺮﻳﻖ ﺻﻐﲑ ﻣﻜﻮﻥ ﻣﻦ ﻣﺪﻳﺮ ﻋﺎﻡ ﻭﻣﺪﻳﺮ
ﻟﻠﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﺃﻭ ﻣﺴﺌﻮﻟﲔ ﻋﻦ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻭﻣﺮﺍﻗﺒﲔ ﻭﺃﻣﻨﺎﺀ ﺍﻟﺴﺮ ﻭﻣﻮﻇﻔﲔ ﻣﻜﻠﻔﲔ ﺑﺸﺆﻭﻥ
ﺍﻟﺘﻼﻣﻴﺬ ﻭﺍﻷﻧﺸﻄﺔ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﻭﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﺮﻳﺎﺿﻴﺔ .ﻭﺍﳌﺪﻳﺮ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻫﻮ ﺍﳌﺆﺳﺲ ﺃﻭ ﻣﻦ
ﻳﻌﻴﻨﻪ ﻛﺄﺣﺪ ﺃﻭﻻﺩﻩ ﺃﻭ ﺃﻗﺮﺑﺎﺋﻪ ﺃﻭ ﺗﻼﻣﺬﺗﻪ ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﲔ .ﻭﻳﺘﻢ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭ ﺍﳌﻮﻇﻔﲔ ﺍﻵﺧﺮﻳﻦ
ﰲ ﺍﻹﻃﺎﺭ ﻧﻔﺴﻪ .ﻭﰲ ﻛﺜﲑ ﻣﻦ ﺍﳊﺎﻻﺕ ﻳﺘﻮﱃ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻋﺪﺩ ﻗﻠﻴﻞ ﺟﺪﺍ ﻣﻦ ﺃﻓﺮﺍﺩ ﺃﺳﺮﺓ
ﺍﳌﺆﺳﺲ ﻳﻔﺘﻘﺪﻭﻥ ﺍﳋﱪﺓ ﰲ ﻫﺬﺍ ﺍﺎﻝ .ﻭﻳﺒﺪﻭ ﺃﻥ ﻇﺮﻭﻑ ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ ﺗﻔﺮﺽ
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ﺍﻻﻛﺘﻔﺎﺀ ﺆﻻﺀ ﻟﻌﺠﺰﻫﺎ ﻋﻦ ﺗﻮﻇﻴﻒ ﺇﺩﺍﺭﻳﲔ ﺃﻛﻔﺎﺀ .ﻭﻳﻨﺘﺞ ﻋﻦ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻮﺿﻊ ﺻﻌﻮﺑﺎﺕ
ﰲ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺑﲔ ﻫﻴﺌﺔ ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺲ ﻭﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻭﺍﻟﺘﻼﻣﻴﺬ ﻭﺃﻭﻟﻴﺎﺀ ﺃﻣﻮﺭﻫﻢ ؛ ﺍﻷﻣﺮ ﺍﻟﺬﻱ ﻟﻪ
ﺗﺄﺛﲑ ﺳﻠﱯ ﻣﻠﺤﻮﻅ ﻋﻠﻰ ﺳﲑ ﺍﳌﺪﺍﺭﺱ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ.
ﺃﺳﺎﻟﻴﺐ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻭﻃﺮﻗﻪ ﻭﻣﻨﺎﻫﺠﻪ
ﺇﻥ ﺃﺳﺎﻟﻴﺐ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ ﻭﻃﺮﻗﻪ ﲤﺘﺎﺯ ﺑﺎﻟﺘﻌﺪﺩ ﻭﺍﻟﺘﻨﻮﻉ ﻭﺍﻟﺘﻮﺍﺯﻥ .ﻓﻬﻲ
ﺗﻌﺘﻤﺪ ﺃﺳﺎﺳﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻄﺮﻕ ﺍﻹﻟﻘﺎﺋﻴﺔ ﻭﺍﻻﺳﺘﻨﺒﺎﻃﻴﺔ ﻭﺍﳊﻮﺍﺭﻳﺔ ﻭﺍﺳﺘﻌﻤﺎﻝ ﺍﻟﻘﺼﺔ.
ﻓﺎﻟﻄﺮﻳﻘﺔ ﺍﻷﻭﱃ ﲢﻈﻰ ﺑﺎﻷﻭﻟﻮﻳﺔ ﰲ ﺍﳌﺮﺣﻠﺔ ﺍﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ ﺣﻴﺚ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﻟﺘﻠﻤﻴﺬ ﻣﺴﺘﻌﺪﺍ
ﻟﺘﻠﻘﻲ ﻛﻤﻴﺔ ﻛﺒﲑﺓ ﻧﺴﺒﻴﺎ ﻣﻦ ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﻭﻓﻬﻤﻬﺎ .ﺃﻣﺎ ﺍﻟﻄﺮﻳﻘﺔ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﻓﻴﻜﺜﺮ ﺍﺳﺘﻌﻤﺎﳍﺎ
ﰲ ﺍﳌﺮﺣﻠﺔ ﺍﻹﻋﺪﺍﺩﻳﺔ ﻟﻠﺘﺄﻛﺪ ﻣﻦ ﺍﺳﺘﻴﻌﺎﺏ ﺍﻟﺘﻠﻤﻴﺬ ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﻭﺇﺗﻘﺎﻧﻪ ﳍﺎ ﻗﺒﻞ ﺗﻘﺪﱘ
ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺟﺪﻳﺪﺓ ﻭﳊﻤﻞ ﺍﻟﺘﻼﻣﻴﺬ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻔﻜﲑ ﻭﺍﳌﺸﺎﺭﻛﺔ ﻭﺇﻟﻘﺎﺀ ﺍﻷﺳﺌﻠﺔ ﺍﳌﻨﺎﺳﺒﺔ
ﻭﺍﻹﺟﺎﺑﺔ ﻋﻦ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﱵ ﻳﻠﻘﻴﻬﺎ ﺍﻷﺳﺘﺎﺫ .ﺃﻣﺎ ﺍﻟﻄﺮﻳﻘﺔ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻓﺘﺴﺘﻌﻤﻞ ﻛﺜﲑﺍ ﰲ ﺍﳌﺮﺣﻠﺔ
ﺍﻷﻭﱃ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻟﺸﺤﺬ ﺫﻛﺎﺀ ﺍﻟﺘﻠﻤﻴﺬ ﻭﲪﻠﻪ ﻋﻠﻰ ﳏﺎﻭﻟﺔ ﺍﺳﺘﻜﺸﺎﻑ ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ
ﺑﻨﻔﺴﻪ ﻭﺗﻘﻮﻳﺔ ﺛﻘﺘﻪ ﺑﻨﻔﺴﻪ.
ﺃﻣﺎ ﺍﺳﺘﻌﻤﺎﻝ ﺍﻟﻘﺼﺔ ﻟﻼﻋﺘﺒﺎﺭ ﻭﺗﺜﺒﻴﺖ ﺍﻷﻓﻜﺎﺭ ﻓﻤﺄﺧﻮﺫ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﻭﺍﻟﺴﻨﺔ .ﻭﻗﺪ
ﺍﺳﺘﺨﺪﻡ ﺍﻹﺳﻼﻡ ﺍﻟﻘﺼﺔ ﰲ ﺍﻟﺘﺮﺑﻴﺔ .ﺑﻞ ﺫﻟﻚ ﻣﻨﻬﺞ ﻗﺮﺁﱐ ﺳﺎﺭ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺮﺳﻮﻝ ﺻﻠﻰ ﺍﷲ
ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﰲ ﺗﺮﺑﻴﺔ ﺃﺻﺤﺎﺑﻪ .ﻭﻗﺪ ﴰﻞ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﻘﺼﺔ ﺍﻟﻮﺍﻗﻌﺔ ﻛﻘﺼﺔ ﺍﺑﲏ ﺁﺩﻡ ﰲ
ﺳﻮﺭﺓ ﺍﳌﺎﺋﺪﺓ ﻭﺍﻟﻘﺼﺔ ﺍﻟﺘﻤﺜﻴﻠﻴﺔ ﺍﻟﱵ ﻻ ﲤﺜﻞ ﻭﺍﻗﻌﺔ ﺑﺬﺍﺎ ﻭﻟﻜﻨﻬﺎ ﲤﺜﻞ ﺳﻠﻮﻛﺎ ﺇﻧﺴﺎﻧﻴﺎ
ﳝﻜﻦ ﺃﻥ ﳛﺪﺙ ﰲ ﺃﻱ ﻋﺼﺮ ﻛﻘﺼﺔ ﺻﺎﺣﺐ ﺍﳉﻨﺘﲔ ﰲ ﺳﻮﺭﺓ ﺍﻟﻜﻬﻒ .
21

21

ﺗﺮﺑﻴﺔ ﺍﳌﺴﻠﻢ ﻋﻠﻰ ﻫﺪﻯ ﺍﻟﺸﺮﻳﻌﺔ ﰲ ﻣﻮﺍﺟﻬﺔ ﲢﺪﻳﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻣﻌﺎﺻﺮ  ،ﺹ .٤٨
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ﻣﻨـﺰﻟﺔ ﺍﻟﻘﺮﺍﻥ ﺍﻟﻜﺮﱘ ﰲ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ ﰲ ﺇﻓﺮﻳﻘﻴﺎ

ﻭﳚﺮﻱ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﰲ ﺳﻨﻮﺍﺗﻪ ﺍﻷﻭﱃ ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ ﺍﶈﻠﻴﺔ ﺍﻟﺴﺎﺋﺪﺓ .ﰒ ﻳﺘﻢ ﺍﻟﺘﺨﻠﻲ ﻋﻨﻬﺎ
ﺗﺪﺭﳚﻴﺎ ﻣﻊ ﲤﻜﻦ ﺍﻟﺘﻠﻤﻴﺬ ﻣﻦ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ .ﻭﻻ ﻳﺮﻯ ﺃﺣﺪ ﺿﺮﻭﺭﺓ ﺇﺩﺧﺎﻝ ﺩﺭﺍﺳﺔ
ﺍﻟﻠﻐﺎﺕ ﺍﶈﻠﻴﺔ ﰲ ﺍﻟﱪﻧﺎﻣﺞ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﻲ ﰲ ﲨﻴﻊ ﻣﺮﺍﺣﻠﻪ.
ﻭﺗﺒﺪﺃ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﻏﺎﻟﺒﺎ ﰲ ﺷﻬﺮ ﺳﺒﺘﻤﱪ ﻭﺗﻨﺘﻬﻲ ﰲ ﻳﻮﻧﻴﻮ .ﻭﺗﺘﻮﻗﻒ ﺃﺛﻨﺎﺀ ﺍﻟﻌﻄﻞ
ﺍﻟﺪﻳﻨﻴﺔ ﺍﻟﱵ ﺗﺸﻤﻞ ﻫﻨﺎ ﻋﻴﺪ ﺍﻟﻔﻄﺮ ﻭﻋﻴﺪ ﺍﻷﺿﺤﻰ ﻭﻋﺎﺷﻮﺭﺍﺀ ﻭﺍﳌﻮﻟﺪ ﺍﻟﻨﺒﻮﻱ  .ﻭﺗﺒﺬﻝ
ﺟﻬﻮﺩ ﳌﺮﺍﻗﺒﺔ ﺍﻟﺘﻼﻣﻴﺬ ﰲ ﲨﻴﻊ ﺍﳌﻮﺍﺩ ﺷﻬﺮﻳﺎ  ،ﻭﻳﻨﻈﻢ ﺍﺧﺘﺒﺎﺭ ﰲ ﻣﻨﺘﺼﻒ ﺍﻟﺴﻨﺔ
ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﻴﺔ ﻭﰲ ﺎﻳﺘﻬﺎ .ﻭﺗﺴﺘﻌﻤﻞ ﺣﻮﺍﻓﺰ ﳐﺘﻠﻔﺔ ﻛﺘﻨﻈﻴﻢ ﺣﻔﻠﺔ ﻟﺘﻮﺯﻳﻊ ﺟﻮﺍﺋﺰ ﻋﻠﻰ
ﺍﻟﺘﻼﻣﻴﺬ ﺍﳌﺘﻔﻮﻗﲔ  ،ﻭﺇﻳﺜﺎﺭﻫﻢ ﺑﺎﳌﻨﺢ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﻴﺔ ﻟﺪﻓﻊ ﺍﻟﻄﻠﺒﺔ ﺇﱃ ﺍﻻﺟﺘﻬﺎﺩ ﰲ ﺍﻟﺘﺤﺼﻴﻞ
ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ.
22

ﻭﻻ ﳜﻔﻰ ﺃﻥ ﻣﻦ ﺳﻠﺒﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﰲ ﻫﺬﺍ ﺍﳉﺎﻧﺐ ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﺍﻟﻜﺒﲑ ﻋﻠﻰ ﺍﳊﻔﻆ ،
ﻭﺍﻟﺘﻜﺮﺍﺭ  ،ﻭﺍﻟﺘﺤﺮﻳﺮ ﺍﻟﻜﺘﺎﰊ  ،ﻭﻏﻠﺒﺔ ﺍﻟﺼﺒﻐﺔ ﺍﻟﻨﻈﺮﻳﺔ  ،ﻭﻏﻴﺎﺏ ﺍﻟﻮﺳﺎﺋﻞ ﺍﻟﺘﻘﻨﻴﺔ
ﺍﳊﺪﻳﺜﺔ ﻛﺎﻷﺩﻭﺍﺕ ﺍﻟﺴﻤﻌﻴﺔ ﻭﺍﻟﺒﺼﺮﻳﺔ ﻭﺍﳌﺨﺘﱪﺍﺕ  ،ﻭﺗﻘﻠﻴﺪ ﻣﺎ ﳚﺮﻱ ﰲ ﺍﳌﺪﺍﺭﺱ
ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﻃﺮﻕ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ  ،ﻭﺗﻘﻮﱘ ﺍﳌﺘﻌﻠﻤﲔ  ،ﺭﻏﻢ ﻛﺜﺮﺓ ﻣﺜﺎﻟﺐ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ
ﺍﻟﻌﺎﻡ.

22

ﳝﺘﺎﺯ ﺍﻟﺴﻨﻐﺎﻝ ﺑﻜﺜﺮﺓ ﺍﻷﻋﻴﺎﺩ .ﺇﺫ ﺗﺘﻌﻄﻞ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻭﺍﳌﺪﺍﺭﺱ ﳉﻤﻴﻊ ﺍﻷﻋﻴﺎﺩ ﺍﻟﺪﻳﻨﻴﺔ ﺍﳌﺴﻴﺤﻴﺔ
ﺍﻟﱵ ﺗﺒﻠﻎ ﻋﺸﺮﻳﻦ ﻳﻮﻣﺎ ﰲ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﺇﱃ ﺍﻷﻋﻴﺎﺩ ﺍﳌﺬﻛﻮﺭﺓ ؛ ﻭﻻ ﻳﻌﺘﺮﻑ ﻣﻌﻈﻢ ﺍﳌﺪﺍﺭﺱ
ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺬﻩ ﺍﻷﻋﻴﺎﺩ.
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ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻢ ﻭﺍﳉﺪﻭﻟﺔ ﺍﻟﺰﻣﻨﻴﺔ
ﺃﻣﺎ ﲢﺪﻳﺪ ﻛﻤﻴﺔ ﺍﳌﻮﺍﺩ ﻭﺗﻮﺯﻳﻌﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺯﻣﻦ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ  ،ﻓﺈﻥ ﻫﻨﺎﻟﻚ ﺍﺧﺘﻼﻓﺎ
ﺑﺼﺪﺩﳘﺎ ﺑﲔ ﻣﺆﺳﺴﺎﺗﻨﺎ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ،ﻭﺇﻥ ﻛﺎﻧﺖ ﻗﺪ ﺍﺧﺘﺎﺭﺕ ﻣﻨﻬﺠﻴﺔ ﺍﻟﺘﺪﺭﺝ ﻣﺮﺍﻋﺎﺓ
ﻟﻨﻤﻮ ﺍﻟﺘﻠﻤﻴﺬ ﺍﻟﻌﻘﻠﻲ ﻭﺍﺳﺘﻌﺪﺍﺩﻩ ﺍﻟﻨﻔﺴﻲ .ﻓﺤﺪﺩﺕ ﺑﻌﺾ ﺍﳌﺪﺍﺭﺱ ﻣﻮﺍﺩ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﻷﻭﱃ
ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺍﻻﺑﺘﺪﺍﺋﻲ ﺑـ  ٨ﻣﻮﺍﺩ ﻭﻋﺪﺩ ﺍﳊﺼﺺ ﺑـ  ٢٢ﰒ ﺯﺍﺩﺕ ﺣﱴ ﻭﺻﻞ ﺍﻟﺮﻗﻢ
ﺍﻷﻭﻝ ﺇﱃ  ١٨ﻭﺍﻟﺜﺎﱐ ﺇﱃ  ٢٤ﰲ ﺎﻳﺔ ﺍﳌﺮﺣﻠﺔ ﺍﻹﻋﺪﺍﺩﻳﺔ .ﺑﻴﻨﻤﺎ ﺭﺃﻳﻨﺎ ﻣﺪﺍﺭﺱ ﺃﺧﺮﻯ
ﺗﺒﺪﺃ ﺍﳌﺮﺣﻠﺔ ﺍﻻﺑﺘﺪﺍﺋﻴﺔ ﺑـ  ١٧ﻣﺎﺩﺓ ﻭ  ٣٠ﺣﺼﺔ ﻭﲢﺎﻓﻆ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻚ ﺇﱃ ﺎﺑﺔ ﺍﳌﺮﺣﻠﺔ
ﺍﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ.ﻭﻗﺪ ﻻﺣﻈﻨﺎ ﺗﺮﺍﺟﻊ ﺍﳊﺼﺺ ﺍﻟﺪﻳﻨﻴﺔ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺍﳊﺼﺺ ﺍﻷﺧﺮﻯ ﰲ ﺍﳌﺮﺣﻠﺘﲔ
ﺍﻹﻋﺪﺍﺩﻳﺔ ﻭﺍﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ ﺃﺣﻴﺎﻧﺎ.ﻭﻟﻌﻞ ﺑﻌﺾ ﺃﺳﺒﺎﺏ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻮﺿﻊ ﻳﺘﻀﺢ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻨﻈﺮ ﰲ
ﺍﳌﻨﺎﻫﺞ.
ﺍﳌﻨﺎﻫﺞ
ﺇﻥ ﺍﳌﻨﻬﺞ ﻋﺒﺎﺭﺓ ﻋﻦ ﺧﻄﺔ ﻋﻤﻞ ﰲ ﺍﳌﻴﺪﺍﻥ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﻲ ﺘﻢ ﺑﺄﻧﻮﺍﻉ ﺍﳋﱪﺍﺕ
ﻭﺍﳌﻬﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﱵ ﺗﺴﻌﻰ ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻜﻮﻳﻨﻴﺔ ﻹﻳﺼﺎﳍﺎ ﺇﱃ ﺍﻟﺘﻼﻣﻴﺬ .ﻓﻬﻲ
ﺇﺫﻥ ﻋﺒﺎﺭﺓ ﻋﻦ ﺗﺸﺮﻳﻊ ﻳﻘﺼﺪ ﺑﻪ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﻭﺗﻮﺟﻴﻬﻬﺎ ﳓﻮ ﺍﻷﻫﺪﺍﻑ
ﺍﳌﻨﺸﻮﺩﺓ .ﻳﻘﻮﻝ ﻋﺒﺪ ﺍﳊﻤﻴﺪ ﻓﺎﻳﺪ ﰲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺼﺪﺩ “ :ﺇﻥ ﺍﳌﻨﺎﻫﺞ ﰲ ﻣﻌﻨﺎﻫﺎ ﺍﻟﻮﺍﺳﻊ ﻫﻲ
ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭ ﺍﻷﺳﺎﺳﻲ ﰲ ﺍﳌﺪﺍﺭﺱ ﺍﻟﺮﲰﻴﺔ ﻭﺍﳋﺎﺻﺔ  ،ﺣﻔﻈﺎ ﻟﻮﺣﺪﺓ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻲ
ﻭﺗﻮﺟﻴﻬﺎ ﻟﻪ ﰲ ﻧﻄﺎﻕ ﺍﳌﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻭ ﻭﻓﻘﺎ ﻷﻋﻤﺎﺭ ﺍﻟﺘﻼﻣﻴﺬ
ﻭﺗﻄﻮﺭ ﻣﺪﺍﺭﻛﻬﻢ ﻭﺣﺎﺟﺎﺕ ﺍﻟﺒﻼﺩ ﺍﻟﺘﺮﺑﻮﻳﺔ ﻭﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﻭﺍﻟﻔﻨﻴﺔ ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻭﺍﻟﺰﺭﺍﻋﻴﺔ
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ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ” ﺇﻥ ﺃﳘﻴﺔ ﺍﳌﻨﺎﻫﺞ ﰲ ﺣﻴﺎﺓ ﺍﳌﺪﺭﺳﺔ ﺗﻔﺴﺮ ﺍﻟﻌﻨﺎﻳﺔ ﺍﳋﺎﺻﺔ ﺍﻟﱵ ﻳﺒﺪﻳﻬﺎ
ﺍﳌﺮﺑﻮﻥ ﺑﺸﺄﺎ .ﺇﺫﻳﺮﻭﻥ ﺿﺮﻭﺭﺓ ﺍﺳﺘﻤﺮﺍﺭ ﻣﺮﺍﺟﻌﺘﻬﺎ ﻭﺗﻄﻮﻳﺮﻫﺎ ﻣﺴﺎﻳﺮﺓ ﻟﻠﻤﺘﻐﱪﺍﺕ
ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ  ،ﻭ ﻳﺪﺭﻛﻮﻥ ﺃﻥ ﻣﺴﺘﻘﺒﻞ ﺍﻷﻣﺔ ﺭﻫﻦ ﺑﻨﻮﻋﻴﺔ
ﻣﻨﺎﻫﺠﻬﺎ.ﺃﻣﺎ ﺍﻷﺳﺲ ﺍﻟﱵ ﺗﺒﲏ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﳌﻨﺎﻫﺞ ﻓﻬﻲ :
23

 ﲢﺪﻳﺪ ﺃﻫﺪﺍﻑ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻭﺍﳋﺎﺻﺔ ﺍﻟﱵ ﺗﻨﺒﺜﻖ ﻣﻦ ﺣﺎﺟﺎﺕ ﺍﺘﻤﻊ ﻭﺗﻠﱯﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﺍﻟﺮﻭﺣﻴﺔ ﻭﺍﳌﺎﺩﻳﺔ؛
 ﺍﺧﺘﻴﺎﺭ ﺍﳌﻮﺍﺩ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﻴﺔ ﻭﺍﳋﱪﺍﺕ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﺍﻟﱵ ﲢﻘﻖ ﻫﺬﻩ ﺍﻷﻫﺪﺍﻑ؛ ﺗﻘﻮﱘ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﳌﻌﺮﻓﺔ ﻣﺪﻯ ﳒﺎﺣﻬﺎ ﺃﻭ ﻓﺸﻠﻬﺎ ﰲ ﲢﻘﻴﻖﺍﻷﻫﺪﺍﻑ ﺍﶈﺪﺩﺓ ﳍﺎ  ،ﻭﺗﻌﺪﻳﻞ ﺍﳌﻨﺎﻫﺞ ﺇﻥ ﺍﻗﺘﻀﻰ ﺍﻷﻣﺮ ﺫﻟﻚ.
ﻳﻠﻲ:

ﻭﰲ ﺿﻮﺀ ﻣﺎ ﺗﻘﺪﻡ  ،ﻧﺴﺘﻄﻴﻊ ﺃﻥ ﻧﻘﻮﻝ ﺇﻥ ﺍﳌﻨﺎﻫﺞ ﺍﳌﺴﺘﻌﻠﻤﺔ ﺣﺎﻟﻴﺎ ﺗﺸﻤﻞ ﻣﺎ

.١ﻣﻮﺍﺩ ﺩﻳﻨﻴﺔ ﻛﺎﻟﻘﺮﺁﻥ ﻭﺍﻟﺘﻮﺣﻴﺪ ﻭﺍﳊﺪﻳﺚ ﻭﺍﻟﻔﻘﻪ ﻭﺍﻟﺴﲑﺓ ﻭﺍﻟﺘﻔﺴﲑ ﻭﺍﻟﺘﺎﺭﻳﺦ
ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ ﻭﻋﻠﻢ ﺍﻟﻔﺮﺍﺋﺾ ﻭﺃﺻﻮﻝ ﺍﻟﻔﻘﻪ ﻭﻣﺼﻄﻠﺢ ﺍﳊﺪﻳﺚ ﻭﺃﺻﻮﻝ ﺍﻟﺘﻔﺴﲑ
ﻭﺍﻟﺘﺼﻮﻑ.
.٢ﻣﻮﺍﺩ ﻟﻐﻮﻳﺔ ﻛﺎﻟﻨﺤﻮ ﻭﺍﻟﺼﺮﻑ ﻭﺍﻟﺒﻼﻏﺔ ﻭﺍﻟﻌﺮﻭﺽ ﻭﺍﻹﻣﻼﺀ ﻭﺍﻹﻧﺸﺎﺀ ﻭﺍﻟﻘﺮﺍﺀﺓ
ﻭﺍﶈﻔﻮﻇﺎﺕ ﻭﺍﻷﺏ ﺍﻟﻌﺮﰊ ﻭﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ ﻭﺍﻹﳒﻠﻴﺰﻳﺔ.
 .٣ﻋﻠﻮﻡ ﺇﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ﻛﺎﻟﺘﺎﺭﻳﺦ ﻭﺍﳉﻐﺮﺍﻓﻴﺎ ﻭﻋﻠﻢ ﺍﻟﻨﻔﺲ ﻭﺍﻟﻔﻠﺴﻔﺔ ﻭﺍﳌﻨﻄﻖ ﻭﺍﻟﺘﺮﺑﻴﺔ
ﺍﳋﻠﻘﻴﺔ ﻭﺍﳌﺪﻳﻨﺔ.
23

ﺭﺍﺋﺪ ﺍﻟﺘﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻭﺃﺻﻮﻝ ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺲ  .ﺹ .١٠٢ :
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 .٤ﻋﻠﻮﻡ ﲝﺘﺔ ﻛﺎﻟﺮﻳﺎﺿﻴﺎﺕ ﻭﺍﳍﻨﺪﺳﺔ ﻭﺍﻟﻔﻴﺰﻳﺎﺀ ﻭﺍﻟﻜﻴﻤﻴﺎﺀ ﻭﺍﻟﻌﻠﻮﻡ ﺍﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ
ﻭﺍﳉﻐﺮﺍﻓﻴﺎ.
ﺍﻟﻜﺘﺐ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﻴﺔ
ﻳﻼﺣﻆ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﻃﻔﻴﻒ ﺑﲔ ﺍﳌﺪﺍﺭﺱ ﰲ ﺍﻟﻜﺘﺐ ﺍﳌﺴﺘﻌﻤﻠﺔ ﻭﻟﻜﻦ ﺃﻛﺜﺮﻫﺎ ﻭﺭﻭﺩﺍ
ﻫﻲ  :ﺍﻟﺘﻼﻭﺓ ﺍﳌﻐﺮﺑﻴﺔ  ،ﺍﳊﺪﻳﻘﺔ ﺍﻟﺪﻳﻨﻴﺔ  ،ﺍﳌﺴﻠﻢ ﺍﻟﺼﻐﲑ ﰲ ﺍﻟﻔﻘﻪ ﻋﻠﻲ ﺍﳌﺬﺍﻫﺐ ﺍﻷﺭﺑﻊ
 ،ﺍﻷﺻﻮﻝ ﺍﻟﺜﻼﺛﺔ  ،ﻓﺘﺢ ﺍﻴﺪ  ،ﺍﻟﻨﺤﻮ ﺍﻟﻮﺍﺿﺢ  ،ﻭﺗﻴﺴﲑ ﺍﻟﻨﺤﻮ  ،ﻛﺘﺎﺏ ﺩﺭﻭﺱ
ﺍﻷﺷﻴﺎﺀ  ،ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻹﺳﻼﻡ ﺍﳌﺼﻮﺭ  ،ﺍﳉﺪﻳﺪ ﰲ ﺍﳉﻐﺮﺍﻓﻴﺎ  ،ﺍﳉﺪﻳﺪ ﰲ ﺍﻹﻧﺸﺎﺀ  ،ﺍﳉﺪﻳﺪ
ﰲ ﺍﳊﺴﺎﺏ  ،ﺍﻷﺭﺑﻌﻮﻥ ﺣﺪﻳﺜﺎ ﺍﻟﻨﻮﻭﻳﺔ  ،ﺍﻟﻔﻘﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﺬﺍﻫﺐ ﺍﻷﺭﺑﻌﺔ  ،ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺇﻓﺮﻳﻘﻴﺎ
 ،ﻧﻮﺭ ﺍﻟﻴﻘﲔ ﰲ ﺳﲑﺓ ﺳﻴﺪ ﺍﳌﺮﺳﻠﲔ ،ﺟﻐﺮﺍﻓﻴﺔ ﺍﻟﺴﻨﻐﺎﻝ ﻭﺍﻟﺒﻼﺩ ﺍﻹﻓﺮﻳﻘﻴﺔ  ،ﺩﺭﻭﺱ
ﺍﻷﺷﻴﺎﺀ ﻭﺍﻟﻌﻠﻮﻡ ﺍﳉﺪﻳﺪﺓ  ،ﺍﳍﻨﺪﺳﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ  ،ﺭﺳﺎﻟﺔ ﺍﺑﻦ ﺃﰊ ﺯﻳﺪ ﺍﻟﻘﲑﺍﻭﺍﱐ  ،ﺃﻟﻔﻴﺔ ﺍﺑﻦ
ﻣﺎﻟﻚ  ،ﻻﻣﻴﺔ ﺍﻷﻓﻌﺎﻝ  ،ﻻﻣﻴﺔ ﺍﻟﻌﺮﺏ  ،ﻣﺴﺎﻟﻚ ﺍﳉﻨﺎﻥ  ،ﺟﻮﺍﻫﺮ ﺍﻷﺩﺏ  ،ﺃﻟﻔﻴﺔ
ﺍﻟﺴﻴﻮﻃﻲ  ،ﻓﺘﺢ ﺍﻟﻘﺪﻳﺮ  ،ﺍﻟﺘﻼﻭﺓ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ  ،ﺍﶈﻔﻮﻇﺎﺕ ﺍﳌﺨﺘﺎﺭﺓ  ،ﺍﻟﻘﺮﺍﺀﺓ ﻭﺍﻷﻧﺎﺷﻴﺪ ،
ﻧﻔﺎﺋﺲ ﺍﻟﻌﱪ  ،ﺍﳉﺪﻳﺪ ﰲ ﺩﺭﻭﺱ ﺍﻹﻣﻼﺀ  ،ﺍﻹﻧﺸﺎﺀ ﺍﻟﺼﺤﻴﺢ ﺍﳌﺼﻮﺭ ﰲ ﺩﺭﻭﺱ
ﺍﻹﻧﺸﺎﺀ  ،ﺍﻟﺘﺤﻔﺔ ﺍﻟﻌﻨﱪﻳﺔ  ،ﺗﻮﺿﻴﺢ ﺍﻟﻌﻘﻴﺪﺓ ﺍﳌﻔﻴﺪ  ،ﺍﳉﻐﺮﺍﻓﻴﺎ ﺍﳉﺪﻳﺪﺓ ﻟﻠﻌﺎﱂ )ﻭﺯﺍﺭﺓ
ﺍﻟﺘﺮﺑﻴﺔ ﺍﳌﺼﺮﻳﺔ( ﻛﻔﺎﻳﺔ ﺍﻟﻄﺎﻟﺐ ﺍﻟﺮﺑﺎﱐ  ،ﺷﺮﺡ ﻣﱳ ﺍﳉﺰﺭﻳﺔ  ،ﻗﻄﺮ ﺍﻟﻨﺪﻯ  ،ﺃﺳﺲ
ﺍﳉﻐﺮﺍﻓﻴﺎ ﺍﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ )ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺍﻟﻌﺎﱄ ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻳﺔ( ﺃﻳﺴﺮ ﺍﻟﺘﻔﺎﺳﲑ ﻟﻠﺠﺰﺍﺋﺮﻱ  ،ﺍﻟﻌﺪﺓ
ﺷﺮﺡ ﺍﻟﻌﻤﺪﺓ  ،ﻛﺘﺎﺏ ﺍﻟﻔﺮﺍﺋﺾ ﻟﻌﺒﺪ ﺍﻟﺼﻤﺪ  ،ﺗﺴﻬﻴﻞ ﺍﻟﻮﺻﻮﻝ ﺇﱃ ﻋﻠﻢ ﺍﻷﺻﻮﻝ ،
ﺗﻴﺴﲑ ﺍﻟﻌﻼﻡ ،ﻋﻤﺪﺓ ﺍﻟﻔﻘﻪ.

ﻣﻨـﺰﻟﺔ ﺍﻟﻘﺮﺍﻥ ﺍﻟﻜﺮﱘ ﰲ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ ﰲ ﺇﻓﺮﻳﻘﻴﺎ
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ﻧﻈﺮﺓ ﻧﻘﺪﻳﺔ ﺇﱃ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ ﺍﻷﻫﻠﻲ ﰲ ﺃﻓﺮﻳﻘﻴﺎ
ﻻ ﻳﺰﺍﻝ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻱ ﻣﺴﺘﻤﺮﺍ ﰲ ﺍﻷﻭﺳﺎﻁ ﺍﻟﺪﻳﻨﻴﺔ ﺍﻟﺮﻳﻔﻴﺔ ﺭﻏﻢ ﻣﺎ ﺍﻋﺘﺮﺍﻩ ﻣﻦ
ﺿﻌﻒ ﺑﺴﺒﺐ ﻓﻘﺪﺍﻥ ﺍﻟﺪﻋﻢ ﺍﳌﺎﺩﻱ ﻭﺑﺴﺒﺐ ﺯﻫﺪ ﻛﺜﲑ ﻣﻦ ﺍﻟﺸﺒﺎﺏ ﻓﻴﻪ ﻭﺇﻳﺜﺎﺭﻫﻢ
ﺍﳌﺪﺍﺭﺱ ﺍﳌﻨﻬﺠﻴﺔ  .ﻭﳍﺬﺍ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺇﳚﺎﺑﻴﺎﺕ ﻭﺳﻠﺒﻴﺎﺕ ﻣﻮﺿﻮﻋﻴﺔ.
24

ﻣﺰﺍﻳﺎ ﻧﻈﺎﻡ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻱ :
 -ﺍﺳﺘﻌﻤﺎﻝ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﶈﻠﻴﺔ ﰲ ﺗﻔﺴﲑ ﺍﻟﻜﻠﻤﺎﺕ ﻭﺷﺮﺡ ﺍﻟﺪﺭﻭﺱ ؛

 ﺇﺗﻘﺎﻥ ﺍﻟﻄﺎﻟﺐ ﻣﺎ ﻳﺘﻌﻠﻤﻪ ﻭﺇﻥ ﻗﻞ؛ ﻭﺟﻮﺩ ﺗﻀﺎﻣﻦ ﻋﻤﻠﻲ ﺑﲔ ﺍﻟﺸﻴﺦ ﻭﻃﻼﺑﻪ .ﻓﻜﺎﻧﻮﺍ ﻳﻌﻤﻠﻮﻥ ﻟﻪ ﻭﻳﺘﻜﻔﻞﺑﻌﻴﺸﻬﻢ؛
 ﲡﻨﺐ ﺍﳋﻼﻗﺎﺕ ﺍﻟﻌﻘﺎﺋﺪﻳﺔ ﻭﺍﳌﺬﻫﺒﻴﺔ ﺍﻟﻌﻤﻴﻘﺔ؛ ﻗﻮﺓ ﺻﻠﺔ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﺘﻼﻣﻴﺬ ﺑﺒﻌﺾ  ،ﺇﺫ ﻛﺎﻧﻮﺍ ﻳﻌﺘﱪﻭﻥ ﺃﻧﻔﺴﻬﻢ ﺃﺧﻮﺓ ﻭﺃﺑﻨﺎﺀﺭﻭﺣﻴﲔ ﳌﻌﻤﻠﻬﻢ؛ ﻓﻜﺎﻧﺖ ﻋﻼﻗﺎﻢ ﺗﺴﺘﻤﺮ ﺑﻌﺪ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﻭﺗﻜﺘﺴﺐ ﺃﺑﻌﺎﺩﺍ ﺟﺪﻳﺪﺓ
ﺗﺴﻬﻢ ﰲ ﺗﻌﻤﻴﻘﻬﺎ ﻭﲣﻠﻴﺪﻫﺎ؛
 ﻣﺘﺎﻧﺔ ﺻﻠﺘﻪ ﺑﺸﻴﺨﻪ ﺣﱴ ﻛﺎﻥ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﺒﺎﺭﺯﻳﻦ ﻣﻦ ﺍﻟﻄﻠﺒﺔ ﻳﺒﻘﻮﻥ ﻣﻊ ﺷﻴﺨﻬﻢﻭﻳﺘﺰﻭﺟﻮﻥ ﻣﻦ ﺑﻨﺎﺗﻪ.
24

ﻛﺎﻥ ﻣﻦ ﻋﺎﺩﺓ ﻛﺒﺎﺭ ﺷﻴﻮﺥ ﺍﳌﺴﻠﻤﲔ ﺗﻌﻴﲔ ﻣﻌﻠﻤﲔ ﺃﻛﻔﺎﺀ ﻟﻠﻘﻴﺎﻡ ﺬﺍ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﰲ ﺍﳌﺴﺎﺟﺪ ،
ﻭﻛﺎﻧﻮﺍ ﻳﻜﻔﻠﻮﻥ ﳍﻢ ﻭﺳﺎﺋﻞ ﺍﻟﻌﻴﺶ ﻟﻴﺘﻔﺮﻏﻮﺍ ﻟﻌﻤﻠﻬﻢ .ﻭﳌﺎ ﻓﻘﺪﺕ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻜﻔﺎﻟﺔ ﻋﺠﺰ
ﺍﳌﻌﻠﻤﻮﻥ ﻋﻦ ﺍﻟﺘﻔﺮﻍ ﰒ ﺍﻧﺼﺮﻑ ﻛﺜﲑ ﻣﻨﻬﻢ ﻋﻦ ﻋﻤﻠﻬﻢ  .ﻭﻗﺪ ﺷﺮﻉ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﺪﻋﺎﺓ
ﻛﺎﻟﺪﻛﺘﻮﺭ ﳏﻤﺪ ﺃﲪﺪ ﻟﻮﺡ ﰲ ﺇﺣﻴﺎﺀ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ .

)VAHYİN NÜZÛLÜNÜN 1400. YILINDA HZ. MUHAMMED (S.A.V.

508

ﳚﺐ ﺍﻻﻋﺘﺮﺍﻑ ﺑﺄﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺃﺳﻬﻢ ﰲ ﺧﻠﻖ ﻧﻮﺍﺓ ﳎﺘﻤﻊ ﺇﺳﻼﻣﻲ ﻛﺎﻥ ﻳﺴﻮﺩﻩ
ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﻭﺍﻟﺘﻜﺎﻣﻞ .ﺫﻟﻚ ﺃﻥ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻛﺎﻧﻮﺍ ﻳﺘﻌﻠﻤﻮﻥ ﻣﻦ ﻣﺮﻛﺰ ﻭﺍﺣﺪ ﻳﻌﻮﺩﻭﻥ ﺇﱃ
ﻣﻨﺎﻃﻘﻬﻢ ﻭﻳﻨﺸﺌﻮﻥ ﻓﻴﻬﺎ ﻣﺮﺍﻛﺰ ﻟﻠﺘﻌﻠﻴﻢ ﻭﻛﺎﻥ ﺍﻟﺘﺒﺎﺩﻝ ﺍﻟﺜﻘﺎﰲ ﻭﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻳﺴﺘﻤﺮ
ﺑﻴﻨﻬﻢ ﻭﻛﺎﻧﻮﺍ ﳛﺮﺻﻮﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺰﺍﻭﺝ ﻣﻦ ﺃﺳﺮﻫﻢ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻫﻢ ﳝﺜﻠﻮﻥ ﺍﻟﻨﺨﺒﺔ ﺍﳌﺜﻘﻔﺔ ﲪﻠﺔ
ﺍﻟﺰﻋﺎﻣﺔ ﺍﻟﺮﻭﺣﻴﺔ ﻭﺍﻟﻔﻜﺮﻳﺔ.ﻭﻣﻦ ﻫﻨﺎ ﺍﻟﺘﺮﺍﺑﻂ ﺍﻷﺳﺮﻱ ﺍﻟﺬﻱ ﻇﻞ ﺳﺎﺋﺪﺍ ﰲ ﺍﺘﻤﻊ
ﺍﻟﺪﻳﲏ ﻓﻜﺎﻥ ﻣﺼﺪﺭ ﻗﻮﺓ ﻣﻜﻨﺖ ﺍﻹﺳﻼﻡ ﻣﻦ ﻣﻘﺎﻭﻣﺔ ﻫﺠﻤﺎﺕ ﺧﺼﻮﻣﻪ.
ﻋﻴﻮﺏ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻱ :
 ﺍﻋﺘﻤﺎﺩﻩ ﺍﻟﻜﺒﲑ ﻋﻠﻰ ﺣﻔﻆ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﺩﻭﻥ ﻓﻬﻢ ﻣﻌﺎﻧﻴﻪ ؛25

 ﻃﻮﻝ ﺍﳌﺪﺓ ﺍﳌﺨﺼﺼﺔ ﳊﻔﻆ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﺍﻟﻜﺮﱘ  ،ﺇﺫ ﳝﻜﻦ ﺃﻥ ﺗﺼﻞ ﺃﺣﻴﺎﻧﺎ ﺇﱃﻋﺸﺮ ﺳﻨﻮﺍﺕ؛
 ﻋﺪﻡ ﺍﻟﻌﻨﺎﻳﺔ ﺍﻟﻜﺎﻓﻴﺔ ﺑﻘﻮﺍﻋﺪ ﺍﻟﺘﺠﻮﻳﺪ؛ ﺿﻌﻒ ﻃﺮﻳﻘﺔ ﺍﻟﺘﺤﻔﻴﻆ ﳑﺎ ﻳﺆﺩﻱ ﺇﱃ ﺳﺮﻋﺔ ﻧﺴﻴﺎﻥ ﺍﶈﻔﻮﻅ؛ ﻋﺪﻡ ﺗﻔﺮﻍ ﺍﻟﺘﻠﻤﻴﺬ ﻟﻠﺘﻌﻠﻢ )ﻻﻧﺸﻐﺎﻟﻪ ﺑﺄﻋﻤﺎﻝ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻣﺘﻨﻮﻋﺔ(؛ ﺗﺄﺧﲑ ﺑﺪﺃ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ) ٧ﺳﻨﻮﺍﺕ( ﺑﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﻓﻬﻢ ﺧﺎﻃﺊ ﳊﺪﻳﺚ “ﻣﺮﻭﻫﻢﺑﺎﻟﺼﻼﺓ ﻟﺴﺒﻊ ﻭﺍﺿﺮﺑﻮﻫﻢ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻟﻌﺸﺮ ﻭﻓﺮﻗﻮﺍ ﺑﻴﻨﻬﻢ ﰲ ﺍﳌﻀﺎﺟﻊ”؛
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ﻳﺮﻯ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﺒﺎﺣﺜﲔ ﺃﻥ ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﺍﳌﻔﺮﻁ ﲝﻔﻆ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﻭﻋﺪﻡ ﺑﺬﻝ ﺍﳉﻬﺪ ﺍﻟﻼﺯﻡ ﻟﻔﻬﻤﻪ ﻫﻮ
ﺳﺒﺐ ﻋﺪﻡ ﻋﻤﻖ ﺍﻹﺳﻼﻡ ﻋﻨﺪ ﺍﻷﻓﺎﺭﻗﺔ ﻭﺻﻤﻮﺩ ﺍﻟﻌﻘﺎﺋﺪ ﻭﺍﳌﻤﺎﺭﺳﺎﺕ ﺍﻟﻮﺛﻨﻴﺔ ﺃﻣﺎﻣﻪ .ﺫﻟﻚ ﺃﻧﻪ
ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻧﺖ ﺍﻟﺘﻘﺎﻟﻴﺪ ﺗﻔﺮﺽ ﺗﻌﻠﻢ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﻭﺗﻔﻀﻞ ﺣﻔﻈﻪ  ،ﻓﺈﺎ ﺗﺮﺿﻰ ﻣﻦ ﻛﺜﲑ ﻣﻦ ﺍﳊﻔﻈﺔ
ﺍﻻﻛﺘﻔﺎﺀ ﺬﺍ ﺍﻟﻘﺪﺭ.
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ﻣﻨـﺰﻟﺔ ﺍﻟﻘﺮﺍﻥ ﺍﻟﻜﺮﱘ ﰲ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ ﰲ ﺇﻓﺮﻳﻘﻴﺎ

 ﻋﺪﻡ ﺍﳉﻤﻊ ﺑﲔ ﺣﻔﻆ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﻭﺗﻌﻠﻢ ﻣﺒﺎﺩﺉ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﰲ ﺑﻌﺾ ﺍﳌﻨﺎﻃﻖ؛ﻋﺪﻡ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻋﻠﻰ ﻣﺮﺍﺣﻞ ﺣﺴﺐ ﺗﻘﺪﻡ ﺍﻟﺘﻼﻣﻴﺬ؛ ﻋﺪﻡ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺍﺳﺘﻌﻤﺎﻝ ﺍﻟﻮﻗﺖ ﺇﺫ ﻳﺪﺭﺱ ﺍﳌﺪﺭﺱ ﻣﱴ ﺷﺎﺀ؛ ﻳﺪﺭﺱ ﺍﳌﻌﻠﻢ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﻛﻠﻤﺔ ﻓﻜﻠﻤﺔ  ،ﻭﻣﻦ ﻫﻨﺎ ﻳﻜﻮﻥ ﺑﻂﺀ ﺗﻘﺪﻣﻪ. ﺿﻌﻒ ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﺑﺎﳊﺪﻳﺚ ﺍﻟﻨﺒﻮﻱ )ﰲ ﺑﻌﺾ ﺍﳌﻨﺎﻃﻖ(. ﺍﻟﺘﻠﻜﺆ ﰲ ﺗﻔﺴﲑ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﺍﻟﻜﺮﱘ ﰲ ﺑﻌﺾ ﺍﳌﻨﺎﻃﻖ ﺑﺬﺭﻳﻌﺔ ﺍﳋﻮﻑ ﻣﻦ ﺍﳋﻄﺄ)ﺃﻭ ﺑﺪﻋﻮﻯ ﺃﻥ ﺑﻌﺾ ﺷﻴﻮﺥ ﺍﻟﺼﻮﻓﻴﺔ ﻧﺼﺤﻮﺍ ﺑﺎﻟﻌﺪﻭﻝ ﻋﻦ ﺍﻟﺘﻔﺴﲑ ﰲ ﺯﻣﺎﻢ ﻟﻌﺪﻡ
ﻣﻦ ﻳﻮﺛﻖ ﺑﻔﻬﻤﻪ ﻟﻠﻘﺮﺁﻥ ﰲ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﻮﻗﺖ…(
 ﻓﺼﻞ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻋﻦ ﺍﻟﺘﺮﺑﻴﺔ ﲝﻴﺚ ﻻ ﻳﻌﲎ ﺍﳌﻌﻠﻢ ﺑﺘﺪﺭﻳﺐ ﺍﳌﺘﻌﻠﻢ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﲟﺎﻳﺘﻌﻠﻤﻪ.ﻭﻗﺪ ﺃﺷﺎﺭ ﺍﻟﺒﺎﺣﺚ ﺍﻟﻔﺮﻧﺴﻲ ،ﺑﻮﻝ ﻣﺎﺭﰐ  ،ﰲ ﻛﺘﺎﺑﻪ »ﺩﺭﺍﺳﺎﺕ ﰲ ﺍﻹﺳﻼﻡ ﰲ
ﺍﻟﺴﻨﻐﺎﻝ« ﺇﱃ ﺃﻥ ﺍﻟﺸﻴﻮﺥ ﺍﳌﻌﻠﻤﲔ ﱂ ﻳﻜﻮﻧﻮﺍ ﻳﻌﲑﻭﻥ ﺃﺩﱏ ﺍﻫﺘﻤﺎﻡ ﻟﺘﻄﺒﻴﻖ ﺗﻼﻣﻴﺬﻫﻢ
ﻣﺎ ﻳﺘﻌﻠﻤﻮﻧﻪ.ﻭﺿﺮﺏ ﻣﺜﻼ ﻟﺬﻟﻚ ﺑﺎﻟﺼﻼﺓ ﻭﻗﺎﻝ ﺇﻥ ﺍﻟﺸﻴﺦ ﻛﺎﻥ ﻳﺘﺮﻙ ﺗﻼﻣﻴﺬﻩ ﻭﻳﺬﻫﺐ
ﻭﺣﻴﺪﺍ ﻷﺩﺍﺀ ﺍﻟﺼﻼﺓ ﰲ ﺍﳌﺴﺠﺪ ﰒ ﻳﻌﻮﺩ ﺇﻟﻴﻬﻢ.
ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﻟﺪﻭﱄ
ﺩﺃﺑﺖ ﺍﳉﺎﻣﻌﺎﺕ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﻓﻘﺪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﻣﻊ ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﺍﻹﻓﺮﻳﻘﻴﺔ
ﻣﻨﺬ ﺍﺳﺘﻘﻼﳍﺎ ﰲ ﺛﻼﺛﺔ ﳎﺎﻻﺕ:
.١ﺗﻘﺪﱘ ﺍﳌﻨﺢ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﻴﺔ.
 .٢ﺍﺑﺘﻌﺎﺙ ﺃﺳﺎﺗﺬﺓ ﻣﻊ ﺍﻟﺘﻜﻔﻞ ﺑﺮﻭﺍﺗﺒﻬﻢ  ،ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺗﺘﻮﱃ ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﳌﺴﺘﻔﻴﺪﺓ
ﺳﺎﺋﺮ ﻧﻔﻘﺎﺕ ﺇﻗﺎﻣﺔ ﺍﳌﺘﻌﺎﻭﻧﲔ.
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 .٣ﺗﻌﻴﲔ ﺃﺳﺎﺗﺬﺓ ﺃﻓﺎﺭﻗﺔ ﻋﻠﻰ ﺣﺴﺎﺎ ﻟﻠﺘﺪﺭﻳﺲ ﰲ ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ
ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺍﶈﻠﻴﺔ.
ﻓﻤﻦ ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﱵ ﲨﻌﺖ ﺑﲔ ﺍﺎﻟﲔ ﺍﻷﻭﻝ ﻭﺍﻟﺜﺎﱐ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺍﻷﺯﻫﺮ .ﻭﻣﻦ
ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﱵ ﺍﻛﺘﻔﺖ ﺑﺎﺎﻝ ﺍﻷﻭﻝ  :ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻋﲔ ﴰﺲ ﻭﺍﳉﺎﻣﻌﺔ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺑﺎﳌﺪﻳﻨﺔ
ﺍﳌﻨﻮﺭﺓ ﻭﺟﺎﻣﻌﺔ ﺍﳌﻠﻚ ﻓﻴﺼﻞ ﻭﺟﺎﻣﻌﺔ ﺍﳌﻠﻚ ﺳﻌﻮﺩ ﻭﺟﺎﻣﻌﺔ ﺃﻡ ﺍﻟﻘﺮﻯ ﻭﺟﺎﻣﻌﺔ
ﺍﻟﻜﻮﻳﺖ ﻭﺍﳍﻴﺌﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺘﻌﻠﻴﻢ ﺍﻟﺘﻄﺒﻴﻘﻲ ﺑﺎﻟﻜﻮﻳﺖ ﻭﺟﺎﻣﻌﺔ ﺍﻟﻘﺮﻭﻳﲔ ﻭﺟﺎﻣﻌﺔ ﳏﻤﺪ
ﺍﳋﺎﻣﺲ ﻭﺟﺎﻣﻌﺔ ﻃﺮﺍﺑﻠﺲ ﺍﻟﻐﺮﺏ ﻭﺟﺎﻣﻌﺔ ﺍﻟﺰﻳﺘﻮﻧﺔ ﻭﺟﺎﻣﻌﺔ ﺑﻐﺪﺍﺩ ﻭﺟﺎﻣﻌﺔ ﻗﻄﺮ
ﻭﺟﺎﻣﻌﺔ ﺃﻡ ﺩﺭﻣﺎﻥ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﻭﻛﻠﻴﺔ ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻌﻠﻮﻡ ﻭﺟﺎﻣﻌﺔ ﺍﻹﻣﺎﻡ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﺳﻌﻮﺩ
ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﻭﺟﺎﻣﻌﺔ ﺍﳌﻠﻚ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻌﺰﻳﺰ ﻭﺟﺎﻣﻌﺔ ﺩﻣﺸﻖ .ﻭﻣﻦ ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﱵ ﺍﻛﺘﻔﺖ
ﺑﺎﺎﻝ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ  :ﺭﺍﺑﻄﺔ ﺍﻟﻌﺎﱂ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ ﻭﲨﻌﻴﺔ ﺍﻟﺪﻋﻮﺓ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﳌﻴﺔ …
ﻣﻌﻮﻗﺎﺕ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ ﻭﻛﻴﻔﻴﺔ ﻣﻮﺍﺟﻬﺘﻬﺎ
ﺇﻥ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ  ،ﺑﺸﻜﻠﻴﻪ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻱ ﻭﺍﳊﺪﻳﺚ  ،ﻳﻮﺍﺟﻪ ﺻﻌﻮﺑﺎﺕ ﲣﺘﻠﻒ ﰲ
ﻃﺒﻴﻌﺘﻬﺎ ﻭﻣﺪﻯ ﺣﺪﺎ ﻭﺃﺳﺒﺎﺎ ﻣﻦ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺇﱃ ﺃﺧﺮﻯ .ﻟﻜﻨﻨﺎ ﻧﺴﺘﻄﻴﻊ ﺃﻥ ﻧﻘﻮﻝ ﺇﻥ
ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻱ ﻳﻮﺍﺟﻪ ﺻﻌﻮﺑﺘﲔ ﳘﺎ  :ﻗﻠﺔ ﺍﻟﺪﻋﻢ ﺍﻟﺬﻱ ﳛﻮﻝ ﺩﻭﻥ ﺗﻔﺮﻍ ﺍﳌﺪﺭﺳﲔ
ﻟﻌﻤﻠﻬﻢ  ،ﻭﺯﻫﺪ ﺍﻟﻨﺶﺀ ﻓﻴﻪ ،ﳑﺎ ﺃﺩﻯ ﺇﱃ ﺍﻧﺼﺮﺍﻓﻬﻢ ﻋﻨﻪ ﺗﺪﺭﳚﻴﺎ ﺇﱃ ﺍﳌﺪﺍﺭﺱ ﺍﳊﺪﻳﺜﺔ.
ﺃﻣﺎ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺍﳊﺪﻳﺚ ﻓﺘﺘﻠﺨﺺ ﻣﺸﺎﻛﻠﻪ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﰲ ﻣﺎ ﻳﻠﻲ :
ﻗﻠﺔ ﺍﳌﻮﺍﺭﺩ
ﺗﻌﺘﻤﺪ ﺍﳌﺪﺍﺭﺱ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻳﺪﻓﻌﻪ ﺃﻭﻟﻴﺎﺀ ﺃﻣﻮﺭ ﺍﻟﻄﻠﺒﺔ ﻣﻦ ﺭﺳﻮﻡ .ﻭﻻ ﳝﻜﻦ ﺃﻥ ﺗﻜﻮﻥ
ﺣﺼﻴﻠﺘﻬﺎ ﺇﻻ ﻣﺘﻮﺍﺿﻌﺔ ﻧﻈﺮﺍ ﺇﱃ ﺃﻥ ﻣﻌﻈﻢ ﻃﻠﺒﺔ ﻫﺬﻩ ﺍﳌﺪﺍﺭﺱ ﻣﻦ ﺃﻭﻻﺩ ﺍﻟﻔﻘﺮﺍﺀ.
ﻭﻟﺬﻟﻚ ﻻ ﺗﻜﻔﻲ ﺍﻟﺮﺳﻮﻡ ﻟﺘﻐﻄﻴﺔ ﺍﳊﺎﺟﺎﺕ ﺍﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻟﻠﻤﺪﺍﺭﺱ ﻓﻀﻼ ﻋﻦ ﻏﲑﻫﺎ.
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ﻣﻨـﺰﻟﺔ ﺍﻟﻘﺮﺍﻥ ﺍﻟﻜﺮﱘ ﰲ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ ﰲ ﺇﻓﺮﻳﻘﻴﺎ

ﻭﳝﺘﻨﻊ ﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ﺗﻌﻴﲔ ﺃﺳﺎﺗﺬﺓ ﺫﻭﻱ ﻛﻔﺎﺀﺓ ﻋﺎﻟﻴﺔ  ،ﻷﻥ ﺫﻟﻚ ﻳﺘﻄﻠﺐ ﺩﻓﻊ ﺭﻭﺍﺗﺐ ﻻ
.
ﺗﺴﺘﻄﻴﻊ ﺍﳌﺪﺍﺭﺱ ﺗﻮﻓﲑﻫﺎ .ﻭﻻ ﺗﺘﻠﻘﻰ ﺍﳌﺪﺍﺭﺱ ﺍﻷﻫﻠﻴﺔ ﻣﻌﻮﻧﺔ ﻣﻦ ﺍﻷﻏﻨﻴﺎﺀ ﺇﻻ ﻧﺎﺩﺭﺍ .
ﺑﻞ ﻳﻔﻀﻞ ﻛﺜﲑ ﻣﻨﻬﻢ ﺇﺭﺳﺎﻝ ﺃﻭﻻﺩﻫﻢ ﺇﱃ ﺍﳌﺪﺍﺭﺱ ﺍﳌﺴﻴﺤﻴﺔ ﲝﺠﺔ ﺃﻥ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻓﻴﻬﺎ
ﺃﺭﻗﻰ .ﻭﻳﺒﺪﻭ ﺃﻢ ﻻ ﻳﺪﺭﻛﻮﻥ ﺃﻥ ﺍﳌﺪﺍﺭﺱ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﻟﻮ ﺣﻈﻴﺖ ﺑﺎﻟﺪﻋﻢ ﺍﳌﺎﱄ ﺍﻟﺬﻱ
ﻳﻘﺪﻣﻮﻧﻪ ﺇﱃ ﺍﳌﺪﺍﺭﺱ ﺍﳌﺴﻴﺤﻴﺔ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺗﺴﺠﻴﻞ ﺃﺑﻨﺎﺋﻬﻢ ﻓﻴﻬﺎ ﻷﻣﻜﻨﻬﺎ ﺃﻥ ﲢﺴﻦ
ﻧﻮﻋﻴﺔ ﺗﻌﻠﻴﻤﻬﺎ!!
ﻋﺪﻡ ﻭﺳﺎﺋﻞ ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﺍﻟﺬﺍﰐ
ﻻ ﳝﻠﻚ ﺃﻛﺜﺮ ﺍﳌﺪﺍﺭﺱ ﻭﺳﺎﺋﻞ ﻟﻠﺘﻤﻮﻳﻞ ﺍﻟﺬﺍﰐ ﻛﺄﻭﻗﺎﻑ ﺃﻭ ﻣﺆﺳﺴﺎﺕ ﲡﺎﺭﻳﺔ
ﻭﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﺗﺴﺘﻌﻤﻞ ﺃﺭﺑﺎﺣﻬﺎ ﻟﺴﺪ ﺍﻟﻨﻘﺺ ﰲ ﻧﻔﻘﺎﺕ ﺗﺴﻴﲑ ﻭﲡﻬﻴﺰ ﺍﳌﺪﺍﺭﺱ…
ﻋﺪﻡ ﺇﻣﻜﺎﻧﻴﺔ ﻣﻮﺍﺻﻠﺔ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ
ﻳﻼﺣﻆ ﺃﻥ ﺃﻏﻠﺐ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻳﺘﺨﺮﺟﻮﻥ ﻣﻦ ﺍﳌﺪﺍﺭﺱ ﺍﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ ﻻ ﻳﺴﺘﻄﻴﻌﻮﻥ ﻣﻮﺍﺻﻠﺔ
ﺩﺭﺍﺳﺘﻬﻢ ﻟﻌﺪﻡ ﻣﻨﺢ ﺩﺭﺍﺳﻴﺔ ﻛﺎﻓﻴﺔ .ﻭﻛﺎﻧﺖ ﺑﻌﺾ ﺍﳉﺎﻣﻌﺎﺕ ﻛﺎﳉﺎﻣﻌﺔ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ
ﺑﺎﳌﺪﻳﻨﺔ ﺍﳌﻨﻮﺭﺓ  ،ﻭﺍﻷﺯﻫﺮ ﻭﺟﺎﻣﻌﺎﺕ ﺍﳋﻠﻴﺞ ﺗﻌﻄﻲ ﻟﺒﻌﺾ ﺍﳌﺪﺍﺭﺱ ﻣﻨﺤﺎ ﲤﻜﻦ
ﺧﺮﳚﻴﻬﺎ ﻣﻦ ﻣﻮﺍﺻﻠﺔ ﺩﺭﺍﺳﺘﻬﻢ ﻓﻴﻬﺎ .ﻟﻜﻦ ﺗﻠﻚ ﺍﳉﺎﻣﻌﺎﺕ ﻏﺪﺕ ﺃﻗﻞ ﺳﺨﺎﺀ ﻣﻨﺬ ﻋﺪﺓ
ﺳﻨﻮﺍﺕ .ﻭﻗﺪ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﻟﺴﺒﺐ ﰲ ﺫﻟﻚ ﺭﺍﺟﻌﺎ ﺇﱃ ﺍﻷﺯﻣﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﺍﻟﱵ ﺗﻌﺎﱐ ﻣﻨﻬﺎ
ﻛﻞ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﻋﻠﻰ ﺩﺭﺟﺎﺕ ﻣﺘﻔﺎﻭﺗﺔ  ،ﻭﻗﺪ ﻳﻌﱪ ﺫﻟﻚ ﻋﻦ ﺗﻐﻴﲑ ﰲ ﺳﻴﺎﺳﺔ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﺪﻭﻝ
ﻷﺳﺒﺎﺏ ﺩﺍﺧﻠﻴﺔ ﺃﻭ ﺧﺎﺭﺟﻴﺔ.
ﻋﺪﻡ ﺍﻻﻋﺘﺮﺍﻑ ﺑﺸﻬﺎﺩﺍﺎ
ﺇﻥ ﺷﻬﺎﺩﺍﺕ ﻫﺬﻩ ﺍﳌﺪﺍﺭﺱ ﻏﲑ ﻣﻌﺘﺮﻑ ﺎ .ﺍﻷﻣﺮ ﺍﻟﺬﻱ ﳝﻨﻊ ﺍﳌﺘﺨﺮﺝ ﻣﻦ ﻣﺰﺍﻭﻟﺔ
ﻋﻤﻞ ﺭﲰﻲ ﻛﺎﻟﺘﺪﺭﻳﺲ ﰲ ﺍﳌﺪﺍﺭﺱ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﰲ ﺍﻟﺪﻭﺍﺋﺮ ﺍﳊﻜﻮﻣﺔ .ﻭﻻ ﳝﻜﻨﻪ
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ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﺍﳌﺒﺪﺃ ﻣﻮﺍﺻﻠﺔ ﺩﺭﺍﺳﺎﺗﻪ ﰲ ﻣﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ .ﻭﻳﱪﺭ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻮﺿﻊ
ﺑﺄﻥ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﰲ ﻫﺬﻩ ﺍﳌﺪﺍﺭﺱ ﺩﻳﲏ ﰲ ﺟﻮﻫﺮﻩ ،ﻭﻣﺴﺘﻮﺍﻩ ﺃﺩﱏ ﻣﻦ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﰲ
ﺍﳌﺪﺍﺭﺱ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ .ﻳﻀﺎﻑ ﺇﱃ ﺫﻟﻚ ﺃﻥ ﺍﻟﺘﻜﻮﻳﻦ ﺍﻟﺬﻱ ﳛﺼﻞ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺘﻠﻤﻴﺬ ﻻ ﻳﺆﻫﻠﻪ
ﻟﻺﺳﻬﺎﻡ ﰲ ﺣﻞ ﺍﳌﺸﺎﻛﻞ ﺍﻟﻌﺎﺟﻠﺔ ﺍﻟﱵ ﺗﻌﺎﱐ ﻣﻨﻬﺎ ﺍﻟﺒﻼﺩ .
26

ﺍﺧﺘﻼﻑ ﺍﳌﻨﺎﻫﺞ
ﺇﻥ ﻣﺆﺳﺴﻲ ﺍﳌﺪﺍﺭﺱ ﲣﺮﺟﻮﺍ ﰲ ﺑﻼﺩ ﺗﻐﻠﺐ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻋﻘﺎﺋﺪ ﻭﻣﺬﺍﻫﺐ ﳐﺘﻠﻔﺔ .ﻭﻛﻞ
ﻳﺒﲏ ﺑﺮﺍﻣﺞ ﻣﺪﺭﺳﺘﻪ ﻋﻠﻰ ﺃﺳﺎﺱ ﻣﺎ ﺗﻌﻠﻤﻪ  ،ﻭﻣﻦ ﻫﻨﺎ ﳒﺪ ﻣﺆﺳﺴﺎﺕ ﺫﺍﺕ ﺻﺒﻐﺔ
ﺳﻠﻔﻴﺔ ﻭﺃﺧﺮﻯ ﺫﺍﺕ ﺻﺒﻐﺔ ﺇﺧﻮﺍﻧﻴﺔ ﻭﺃﺧﺮﻯ ﻣﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺎﻟﻄﺮﻕ ﺍﻟﺼﻮﻓﻴﺔ ﻭﻏﲑ ﺫﺍﺕ
ﺍﻫﺘﻤﺎﻡ ﲟﺴﺎﺋﻞ ﺍﻟﻌﻘﻴﺪﺓ .ﻭﻛﺜﲑ ﻣﻦ ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﺗﺎﺑﻊ ﳉﻤﻌﻴﺎﺕ ﺃﻭ ﻣﻨﻈﻤﺎﺕ
ﺗﻮﺟﻬﻬﺎ ﰲ ﺇﻃﺎﺭ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﳎﺘﻤﻊ ﻳﻨﺒﺜﻖ ﻣﻦ ﺭﺅﻳﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﻟﻠﻌﻤﻞ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ  ،ﻭﳜﻀﻊ
ﻟﻀﻐﻮﻁ ﻣﺒﺎﺷﺮﺓ ﺃﻭ ﻏﲑ ﻣﺒﺎﺷﺮﺓ ﻣﻦ ﺍﳉﻬﺎﺕ ﺍﻟﱵ ﺗﺘﻮﱃ ﲤﻮﻳﻠﻬﺎ .ﻭﻫﺬﺍ ﺍﻻﺧﺘﻼﻑ
ﻣﻌﻮﻕ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﻛﻮﻧﻪ ﻣﺼﺪﺭ ﻃﻌﻦ ﳑﻜﻦ ﰲ ﻣﺼﺪﺍﻗﻴﺔ ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﻭﺇﺧﻼﺹ
ﺍﳌﺸﺮﻗﲔ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻭﺍﺳﺘﻘﻼﻟﻴﺘﻬﻢ.
ﺍﳋﻼﺻﺔ
ﺇﻥ ﺍﻟﻘﺮﺍﻥ ﺍﻟﻜﺮﱘ ﺍﳌﱰﻝ ﻋﻠﻰ ﳏﻤﺪ ﺻﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﻫﻮ ﺃﺳﺎﺱ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ
ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ .ﻭﻻ ﻳﺰﺍﻝ ﺍﻟﻐﻤﻮﺽ ﻳﻜﺘﻨﻒ ﺑﻌﺾ ﺟﻮﺍﻧﺐ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﰲ ﺑﺪﺍﻳﺘﻪ .ﻟﻜﻦ
26

ﺗﺸﻬﺪ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﺒﻠﺪﺍﻥ ﺍﻹﻓﺮﻳﻘﻴﺔ ﺗﻄﻮﺭﺍ ﺇﳚﺎﺑﻴﺎ ﰲ ﻫﺬﺍ ﺍﺎﻝ ،ﺇﺫ ﻳﺴﻤﺢ ﻟﺒﻌﺾ ﺧﺮﳚﻲ ﺍﳌﺪﺍﺭﺱ
ﺍﻷﻫﻠﻴﺔ ﺑﺎﻟﺘﺪﺭﻳﺲ ﰲ ﺍﳌﺪﺍﺭﺱ ﺍﳊﻜﻮﻣﻴﺔ ﺑﻌﺪ ﺍﺟﺘﻴﺎﺯ ﺍﺧﺘﺒﺎﺭ ﻛﻤﺎ ﺃﻥ ﻓﺮﻳﻘﺎ ﻣﻦ ﺧﺮﳚﻲ
ﺍﳌﺪﺍﺭﺱ ﺍﻷﻫﻠﻴﺔ ﻳﻠﺘﺤﻘﻮﻥ ﺑﺎﳌﺪﺍﺭﺱ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻭﳛﺼﻠﻮﻥ ﻋﻠﻰ ﺷﻬﺎﺩﺓ ﲤﻜﻨﻬﻢ ﻣﻦ ﺍﻻﻟﺘﺤﺎﻕ
ﲟﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺍﻟﻌﺎﱄ.
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ﻣﻨـﺰﻟﺔ ﺍﻟﻘﺮﺍﻥ ﺍﻟﻜﺮﱘ ﰲ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ ﰲ ﺇﻓﺮﻳﻘﻴﺎ

ﺗﺒﲔ ﻣﻦ ﺩﺭﺍﺳﺔ ﺍﻟﻮﺛﺎﺋﻖ ﺍﳌﺘﻮﻓﺮﺓ ﺃﻥ ﺍﻟﺮﻋﻴﻞ ﺍﻷﻭﻝ ﻣﻦ ﺍﳌﻌﻠﻤﲔ ﻛﺎﻧﻮﺍ ﻣﻦ ﺍﻟﺸﻤﺎﻝ ،
ﻭﺃﻧﻪ ﺣﻞ ﳏﻠﻬﻢ ﻭﻃﻨﻴﻮﻥ ﺍﺑﺘﺪﺍﺀ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﺮﻥ ﺍﻟﺮﺍﺑﻊ ﻋﺸﺮ.
ﻭﻛﺎﻥ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻱ ﻳﺒﺪﺃ ﲝﻔﻆ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﺍﻟﻜﺮﱘ  ،ﻭﻛﺎﻥ ﻣﻦ ﻣﺰﺍﻳﺎﻩ ﺇﺗﻘﺎﻥ
ﺍﻟﺘﻠﻤﻴﺬ ﻣﺎ ﻳﺘﻌﻠﻤﻪ ﻭﺟﻮﺩ ﺗﻀﺎﻣﻦ ﻗﻮﻱ ﺑﲔ ﺍﻷﺳﺘﺎﺫ ﻭﺍﻟﺘﻼﻣﻴﺬ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ ﻭﺑﲔ ﻫﺆﻻﺀ
ﺃﻧﻔﺴﻬﻢ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ ﺃﺧﺮﻯ .ﻭﻛﺎﻥ ﻣﻦ ﻋﻴﻮﺑﻪ ﺳﻮﺀ ﺗﻨﻈﻴﻤﻪ ﻭﺑﻂﺀ ﺗﻘﺪﻡ ﺍﳌﺘﻌﻠﻢ.
ﻭﻣﻬﻤﺎ ﻳﻜﻦ ﻣﻦ ﺃﻣﺮ ﻓﻘﺪ ﺣﻞ ﳏﻠﻪ ﻋﺸﺮﺍﺕ ﺍﳌﺪﺍﺭﺱ ﺍﻻﺑﺘﺪﺍﺋﻴﺔ ﻭﺍﻹﻋﺪﺍﺩﻳﺔ
ﻭﺍﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ ﰲ ﲨﻴﻊ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺍﻟﺒﻼﺩ .ﻭﻟﻜﻦ ﻫﺬﻩ ﺍﳌﺪﺍﺭﺱ ﺗﺘﺮﻛﺰ ﰲ ﺍﳌﺪﻥ ﻭﺍﻟﻘﺮﻯ ﺍﻟﻜﺒﲑﺓ
ﻭﺗﻨﺪﺭ ﰲ ﺍﻟﻘﺮﻯ ﺍﻟﻨﺎﺋﻴﺔ…
ﻭﻗﺪ ﲣﺮﺝ ﻣﻨﻬﺎ ﺁﻻﻑ ﺍﻷﻓﺎﺭﻗﺔ ﻭﻭﺍﺻﻠﻮﺍ ﺩﺭﺍﺳﺘﻬﻢ ﰲ ﺍﳉﺎﻣﻌﺎﺕ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻓﺄﺻﺒﺢ
ﺑﻌﻀﻬﻢ ﳝﺎﺭﺳﻮﻥ ﻣﻬﻨﺔ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺑﻴﻨﻤﺎ ﳛﺘﻞ ﺁﺧﺮﻭﻥ ﻣﻨﺎﺻﺐ ﻣﺮﻣﻮﻗﺔ ﰲ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ
ﻭﺍﻟﺪﺑﻠﻮﻣﺎﺳﻴﺔ ﻛﺴﻔﺮﺍﺀ ﻭﻗﻨﺎﺻﻠﺔ ﻭﰲ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﳋﺎﺹ ﻛﻤﺪﻳﺮﻱ ﺷﺮﻛﺎﺕ ﻭﺭﺟﺎﻝ
ﺃﻋﻤﺎﻝ.
ﻟﻜﻦ ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﺍﳌﻌﻨﻴﺔ ﺗﻌﺎﱐ ﻣﻦ ﺳﻠﺒﻴﺎﺕ ﺟﻠﻴﺔ ﻣﻦ ﺃﺧﻄﺮﻫﺎ ﺍﺳﺘﻌﻤﺎﻝ
ﻣﺪﺭﺳﲔ ﻏﲑ ﻣﺆﻫﻠﲔ ﻟﻌﺪﻡ ﺗﻠﻘﻴﻬﻢ ﺍﻟﺘﻜﻮﻳﻦ ﺍﻟﺒﻴﺪﺍﻏﻮﺟﻲ ﺍﻟﻼﺯﻡ ﻭﺿﻌﻒ ﻣﺴﺘﻮﺍﻫﻢ
ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ ﻭ ﻏﻴﺎﺏ ﺇﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺔ ﻣﺸﺘﺮﻛﺔ ﻟﻠﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﻭ ﺿﻌﻒ ﺍﻟﺮﺑﻂ ﺑﲔ ﺍﻟﻨﻈﺮﻳﺔ
ﻭﺍﻟﺘﻄﺒﻴﻖ ﻭﺍﻟﻠﺠﻮﺀ ﺇﱃ ﺍﺳﺘﻌﻤﺎﻝ ﻛﺘﺐ ﻣﺴﺘﻮﺭﺩﺓ ﻗﺪ ﻻ ﺗﻜﻮﻥ ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ ﰲ ﺑﻌﺾ
ﺍﳊﺎﻻﺕ ﻭﻓﻘﺪﺍﻥ ﺍﻟﺘﻨﺴﻴﻖ ﻭﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺑﲔ ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﺴﺘﻮﻳﲔ ﺍﻟﻮﻃﲏ ﻭﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻲ.
ﻭﺗﻈﻞ ﺃﻫﻢ ﻋﻮﺍﺋﻖ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ ﺍﳊﺪﻳﺚ ﰲ ﺇﻓﺮﻳﻘﻴﺎ ﻣﺘﻤﺜﻠﺔ ﰲ ﺍﺧﺘﻼﻑ
ﺍﳌﻨﺎﻫﺞ  ،ﻭﻗﻠﺔ ﺍﳌﻮﺍﺭﺩ ﻭﻓﻘﺪﺍﻥ ﻭﺳﺎﺋﻞ ﲤﻮﻳﻞ ﺫﺍﰐ  ،ﻭﻋﺪﻡ ﺇﻣﻜﺎﻧﻴﺔ ﻣﻮﺍﺻﻠﺔ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ
ﰲ ﺍﻟﻮﻃﻦ ﺑﻌﺪ ﺍﳌﺮﺣﻠﺔ ﺍﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ  ،ﻭﻋﺪﻡ ﺍﻻﻋﺘﺮﺍﻑ ﺑﺎﻟﺸﻬﺎﺩﺍﺕ…
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ﻟﺬﻟﻚ ﲢﺘﺎﺝ ﺍﳌﻨﻄﻘﺔ ﺇﱃ ﺷﺒﻜﺔ ﻣﺘﻜﺎﻣﻠﺔ ﻣﻦ ﺍﳌﺪﺍﺭﺱ ﺍﻻﺑﺘﺪﺍﺋﻴﺔ ﻭﺍﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ
ﺍﳊﺪﻳﺜﺔ ..ﻭﻧﺮﻯ ﺃﻥ ﻣﻦ ﺃﻓﻀﻞ ﻣﺎ ﳝﻜﻦ ﺃﻥ ﻳﻘﺪﻣﻪ ﺍﻟﻌﺮﺏ ﻟﺜﻘﺎﻓﺘﻬﻢ ﻭﳊﻀﺎﺭﻢ
ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﰲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﻟﺪﻋﻢ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻭﺍﻹﺳﻼﻡ ﰲ ﺇﻓﺮﻳﻘﻴﺎ.
ﺍﳌﺼﺎﺩﺭ ﻭﺍﳌﺮﺍﺟﻊ
ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﺍﻟﻜﺮﱘ
ﺻﺤﻴﺢ ﺍﻟﺒﺨﺎﺭﻱ
ﺻﺤﻴﺢ ﻣﺴﻠﻢ
 ﺍﺑﻦ ﺑﻄﻮﻃﺔ :ﺭﺣﻠﺔ ﺍﺑﻦ ﺑﻄﻮﻃﺔ ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻜﺘﺐ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ،ﺑﲑﻭﺕ ،ﺍﻟﻄﺒﻌﺔ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ١٩٩٢
 ﺃﺑﻮ ﻋﺒﻴﺪ ﺍﷲ ﺍﻟﺒﻜﺮﻱ :ﺍﳌﺴﺎﻟﻚ ﻭﺍﳌﻤﺎﻟﻚ  ،ﺑﲑﻭﺕ ١٩٩٢ﺍﻟﺸﺎﻃﱯ :ﺍﻻﻋﺘﺼﺎﻡ  ،ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﺍﻟﻌﺮﰊ ،ﺑﲑﻭﺕ ١٩٩٨ﺃﲪﺪ ﺑﺎﺑﺎ ﺍﻟﺘﺒﻜﱵ :ﻧﻴﻞ ﺍﻻﺑﺘﻬﺎﺝ ﺑﺘﻄﺮﻳﺰ ﺍﻟﺪﻳﺒﺎﺝ  ،ﻃﺒﻌﺔ ﻛﻠﻴﺔ ﺍﻟﺪﻋﻮﺓﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ،ﻃﺮﺍﺑﻠﺲ ١٩٨٩
 ﺃﲪﺪ ﺑﻦ ﺧﺎﻟﺪ ﺍﻟﻨﺎﺻﺮﻱ:ﺍﻻﺳﺘﻘﺼﺎﺀ ﻷﺧﺒﺎﺭ ﺩﻭﻝ ﺍﳌﻐﺮﺏ ﺍﻷﻗﺼﻰ ،ﺩﺍﺭﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ،ﺍﻟﺪﺍﺭﺍﻟﺒﻴﻀﺎﺀ ١٩٩٧
ﺑﺪﺭ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﺍﻟﺰﺭﻛﺸﻲ :ﺍﻟﱪﻫﺎﻥ ﰲ ﻋﻠﻮﻡ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ )(٧٩٤-٧٤٥ﺃﲪﺪ ﺩﱘ ﺍﻟﺴﻮﻛﻮﱐ :ﺿﻴﺎﺀ ﺍﻟﻨﲑﻳﻦ ،ﺷﺮﻛﺔ ﺍﻹﻋﻼﻧﺎﺕ ﺍﳌﺘﺤﺪﺓ ،ﺍﻟﻘﺎﻫﺮﺓ١٩٨٧-ﺍﺑﻦ ﺧﻠﺪﻭﻥ:ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﺑﻦ ﺧﻠﺪﻭﻥ ،ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻔﻜﺮ ،ﺑﲑﻭﺕ  ،ﺍﻟﻄﺒﻌﺔ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ١٩٨٨

ﻣﻨـﺰﻟﺔ ﺍﻟﻘﺮﺍﻥ ﺍﻟﻜﺮﱘ ﰲ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ ﰲ ﺇﻓﺮﻳﻘﻴﺎ

515

، ﻣﺮﻛﺰ ﺍﻷﲝﺎﺙ ﰲ ﺍﻟﺘﺎﺭﻳﺦ ﻭﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ،  ﳎﻤﻮﻉ ﻓﺘﺎﻭﻯ ﻭﺭﺳﺎﺋﻞ: ﳏﻤﺪ ﺍﻟﺒﺼﻮﰊ١٩٩٦ ﺍﺳﺘﻨﺒﻮﻝ
١٩٧٥  ﺍﳉﺰﺍﺋﺮ،  ﺍﻷﺩﺏ ﺍﻟﺴﻨﻐﺎﱄ ﺍﻟﻌﺮﰊ:ﻋﺎﻣﺮ ﺻﻤﺐ، ، ﲨﻌﻬﺎ ﻭﺣﻔﻈﻬﺎ ﻭﺍﺳﺘﻐﺎﳍﺎ: ﺍﳌﺨﻄﻮﻃﺎﺕ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﰲ ﺍﻟﺴﻨﻐﺎﻝ:ﺧﺪﱘ ﺍﻣﺒﺎﻛﻲ٢٠٠٠  ﺍﻟﻌﺪﺩ ﺍﻷﻭﻝ، ﻣﻌﻬﺪ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﺍﻹﻓﺮﻳﻘﻴﺔ،ﺍﳌﻐﺮﺏ ﺍﻹﻓﺮﻳﻘﻲ
ﻠﺔ ﺍﻟﺴﻨﻐﺎﻟﻴﺔ ﺍ، ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﰲ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﺴﻨﻐﺎﻟﻴﺔ:ﺧﺪﱘ ﺍﻣﺒﺎﻛﻲ
٢٠٠٨  ﻳﻮﻧﻴﻮ،ﻟﻠﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻛﻠﻴﺔ ﺍﻵﺩﺍﺏ ﲜﺎﻣﻌﺔ ﺩﻛﺎﺭ ﺍﻟﻌﺪﺩ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ
Paul Marty.‐Etudes sur l’Islam au Sénégal,Paris Maison Ernest Leroux,Editeur,1917
Le Temps des Marabouts, ouvrage collectif dirigé par Jean Copans, Editions Kartha‐
la,Paris 1997.
Bulletin de l’IFAN,Série B.2001.
Encyclopedia Universalis,Corpus II, Paris 1988.
Le Chatelier.‐L’Islam dans l’Afrique Occidentale,‐ G.Steinheil,Editeur,Paris 1899.
Amar Samb.‐ L’Islam et l’histoire du Sénégal, Bulletin de l’Ifan, série B, 1971.
Khadim Mbacké.‐ Daaras et Droits de l’enfant, Ifan, Dakar, 1994.
Khadim Mbacké.‐Impact de l’Islam sur la société sénégalaise, Revue d’histoire mag‐
hrébine, Tunis, 1998.
Khadim Mbacké.‐Soufisme et Confréries religieuses, Dakar 1995.
َLe Chatelier.‐L’Islam en Afrique Occidentale Française, Paris 1899.
Mamadou Ndiaye.‐L’enseignement arabo‐islamique au Sénégal, İstanbul, 1985.
Paul Marty.‐Etudes sur l’Islam au Sénégal, Paris 1917.
Ravane Mbaye.‐L’Islam au Sénégal, thèse de 3e cycle, Dakar 1974
Samuel P. Huntington.‐ The Clash of Civilizations and the Remaking of World
Order published by Simon & Schuster, New York,1997.
Vincent Monteil.‐L’Islam Noir, Paris, 1964.

16. TEBLİĞ
AFRİKA’DA İSLÂM EĞİTİMİNDE
KUR’ÂN‐I KERİM’İN SAHİP OLDUĞU MEVKİ
Hadîm EMBAKÎ♦

Muhteva
Allah’ın kitabını seri bir bakışla, dört büyük bölüme taksim edebiliriz.
Öncelikle akideyi ele alır.
Akide şu temeller üzerinde durmaktadır:
Allah’a iman,
Meleklerine iman,
Rasûl ve nebîlerine iman,
İndirilmiş kitaplara iman,
Ahiret gününe iman ve kadere iman.
Mukaddime
Büyük şirkten uzak durma. Küçük şirkten, riyadan, münafıklıktan ve
sair günahlardan uzak durma
İkinci kısım ise şeriatla alakalıdır. Şeriat ibadetleri, hadleri, muamelatı
ve akitleri kapsamaktadır.

♦

Dr., Dakar Üniversitesi Araştırmalar Müdürü. (Arapça’dan Çeviren Yard. Doç. Dr. Cemal
A. AYDIN, İ. Ü. İlahiyat Fakültesi)

518

VAHYİN NÜZÛLÜNÜN 1400. YILINDA HZ. MUHAMMED (S.A.V.)

Üçüncü kısım, Müslümanın sahip olması gereken en önemli ahlâkî esas‐
ları ele almaktadır. Doğruluk, tevazu, sabır, ihlas, Müslüman kardeşini nef‐
sine tercih etme, cesaret, vefa vb.
Dördüncü kısım ise; bazı peygamberlerin kıssalarının tek tek sayılması‐
nı içermektedir. Bu kıssalar ibretlerle ve derslerle, dolu dolu dinî tecrübele‐
rin tarihî şekillerini oluşturmaktadır.
Kur’ân‐ı Kerim nurdur, ruhtur. İnsanlığa sırat‐ı müstakimi görmeleri i‐
çin ışık tutmaktadır. Onlara ahirette sonsuz mutluluğu hazırlayacak olan,
güzel bir dünya hayatını nasıl yaşayacaklarını gösterir. Müslümanları
Kur’ân‐ı Kerim’le, onu ezberleyerek, anlayarak ve uygulayarak ilgilenmeleri
hususunda teşvik etmiştir. Bu konuyla alakalı olarak, Allah Teâlâ’nın ve
Peygamber (s.a.v.)’in şu sözleri vardır: Allah Teâlâ şöyle buyurmuştur: “Bu
Kur’ân, en sağlam olana hidayet eder ve salih amel işleyenlere büyük ecir olduğunu
müjdeler.”1 ve Hz. Peygamber (s.a.v.) şöyle buyurmuştur: “Sizin en hayırlınız,
Kur’ân‐ı Kerim’i öğrenen ve öğretendir.”2
Yine şöyle buyurmuştur: “Allah Teâlâ’nın insanlar arasında iki grup dostu
vardır.” Ya Rasûlüllah onlar kimdir, diye sorulduğunda, şöyle buyurmuştur: “On‐
lar Kur’ân ve cennet ehlidir.”3
Kur’ân‐ı Kerim’in Afrika’da İslâmiyet’in Yayılmasındaki Rolüne Ta‐
rihî Bir Bakış
Arap ve Batılı kaynaklar, İslâmiyet’in, miladî yedinci yüzyılda, Afri‐
ka’nın kuzeyinde İslâm fetihlerinin başlamasından beri, Sudan ülkesinde
İslâm’ın var olduğunu zikretmektedirler. Ancak, kaynaklar net bir şekilde
öğretim ile ilgili bilgi vermemektedir. Dinin yerini sağlamlaştırıp yaygın‐
laşmasının eğitim ve öğretimle bağlı olması, bizi ilk Müslümanların dinleri‐
nin prensiplerini anlama ve ibadetlerini eda etmelerini sağlayacak ölçüde
din öğretimi olduğu kabulüne sevk etmektedir. Öyle anlaşılmaktadır ki, bu
öğretimi gerçekleştirenler ilk asırlarda (yedinci asırdan on üçüncü asra ka‐

1

İsra, ayet 9.

2

Sahihi Buhârî, Hadis no: 4639.

3

Sünen‐i İbn Mace 211, Ahmed b. Hanbel, hadis 13539.
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dar) Araplardan ve Berberiler’den oluşmaktaydı. XIV. yüzyıldan itibaren
peyderpey onların yerini Afrikalı öğreticiler aldı. Bölgeyi XV. yüzyıldan
itibaren Arap ve Batılı gezginler ziyaret etmiştir. Bu gezginler geriye Müs‐
lüman hocalar ve öğretime katılmalarına dair dağınık bilgiler içeren bir kül‐
tür bırakmışlardır.
İbn Battuta, Sudan’ın öğrencilere Kur’ân‐ı Kerim’i ezberletmede katı
muamele sûretiyle mübalağalı davrandıklarını tasvir etmiştir. Bu katı mua‐
melenin bazı türleri günümüze kadar devam etmektedir. Gezgin Cadamos‐
to, XV. yüzyılda Arap öğreticilerin, Senegal kralı çevresinde bulunduklarını
ve onun maiyetine şer’î ilimleri öğrettiklerini kaydetmektedir.4
16. yüzyılda Andre Almarsh Dalvada, öğretici hocaların faaliyetlerine
dikkat çekmiştir.5 Aynı şekilde XVII. yüzyılda, papaz Patser Parira, Claud
Gantene ve Olfred Dabiere bu duruma işaret etmişlerdir.6 XVII. ve XVIII.
yüzyıllarda ise, Luis Moro Şapono ve Mongo Barak öğretim yöntemlerini,
takip edilen yolları ve müfredatını tavsif etmişlerdir.7
Bu kimseler hocaların isimlerini zikretmekle yahut var oldukları köyle‐
rin isimlerini tayin etmekle pek ilgilenmemişlerdir. Sadece bölge adını zik‐
retmişlerdir. Belki bölgelerle kral ve hocaların isimlerini değiştirerek nak‐
letmişlerdir. Öyle ki bu isimleri anlamak güçleşmektedir. Sözlü gelenek bu
eksikliği gidermede ve o zamanki bazı İslâmî öğretim merkezlerini göster‐
mede rol üstlenmiştir.
Meşhur Öğretim Merkezleri
XI. yüzyıldan beri; Afrika’nın ortasında, kuzeyinde ve batısında var o‐
lan Kanem, Brono, Mali, Hosa, Felan krallıkları gibi, dinî niteliğe sahip siyasî
kitlelerin kralları, bir şekilde ilim talep etmek için doğuya, Mısır’a, Mekke,
Medine’ye Kayrevan’a, Fas’a, Şankit’a yolculuk yapılmasına destek vermiş‐
lerdir. Talebeler bu ilim yolculuklarından, ilmî kaynaklardan yana büyük

4

Encay s.13.

5

Encay, s. 16.

6

Encay s. 17.

7

Encay s. 22.
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nasip alarak dönmüşlerdir. Kendi memleketlerinde, Kur’ân‐ı Kerim ve İslâ‐
mî ilimleri okutmak üzere merkezler inşa etmişlerdir. Batı Sudan diyarında‐
ki, Tinbüktü, Cini, Gav bu meşhur merkezlerdendir. Daha sonra, uzak batı‐
da okullar ortaya çıkmıştır. Bazıları şunlardır:
Bîr: Kecor bölgesinin tam ortasında meşhur bir köydür. XVII. yüzyıldan
beri bir üniversite idi. Burada, Senegal’in birçok meşhur şahsiyeti okumuş‐
tur. Fotatoro’daki İslâm önderlerinin büyüklerinden ve bahsi geçen bölgede
1776 yılında tesis edilmiş el‐Eimme devletinin ikinci başkanı olan Abdül‐
kadir Kün, Şeyh Ömer el‐Fûtî ve Kûkî’yi te’sis eden Muhtar Endumbî Cum
gibi… Bu merkezde öğretim, 1869 yılında Fransız sömürgeciler tarafından
kapatılıncaya kadar sürmüştür.8 Öğrencilerin, Fransız hücumu yaklaştığında
kitaplarını gömdükleri rivâyet edilmektedir.
‐ Kûkî: Encambor bölgesinin bir köyüdür. Loga şehrinin 30 kilometre
doğusunda yer almaktadır. Bu merkezi, bahsi geçen Muhtar Endumbî XVIII.
yüzyılda inşa etmiştir. XIX. yüzyılın sonuna kadar öğrencileri cezb etmeye
devam etmiş, daha sonra ilgi alanı Kur’ân‐ı Kerim ezberletme ile sınırlı kal‐
mıştır.9
‐ Helvar Gicliyon ve Gidi: Senegal’in kuzeyinde Fototoro’da yer alan
köylerdir. Eğitimci birçok âlimin ders aldığı yerdir. En meşhurları Boso, Tal,
Kan, Von, Sila ve benzeri kabilelere mensupturlar.
‐ Teyamin Culuf: Culuf bölgesindeki bir köydür. XVII. ve XVIII. yüz‐
yılda İslâm öğretim merkezi idi. Senegal’in muhtelif sayıdaki meşhur şahsi‐
yetleri burada ilim tahsil etmişlerdir. Embaki ailesinin dedesi olan Mehram
Embaki ve İbrahim İnyas’ın babası olan Abdullah İnyas’ın dedesi bunlar‐
dandır.
‐ Embaki Baval: XVIII. yüzyılın son çeyreğinde inşa edilmiş bir köydür.
Arap dili ve şer’î ilimlerin okutulduğu bir medrese idi. Bu okulda Embaki ve
Boso ailelerinin fertleri ders görmüşlerdir.

8

Bahsedilen yılda bu köy yakılmıştır.

9

Bu okuldan mezun olan yirmi kişinin, bölgede İslâm öğretimini yayan İslâmî köyler tesis
ettikleri sabittir.
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‐ Embakul: Kecor eyaletinin bir bölgesidir. Tori, Sila, Çehti, Cub gibi,
dinî itibarı olan eski aileler buraya yerleşmiştir. Asırlar boyunca Kur’ân‐ı
Kerim ezberletmeye ve dinî ilimleri okutmaya özen göstermiştir.
‐ Cavra: Senegal’in doğusunda bir şehirdir. Sömürüden önce Soninki â‐
limlerinden çok sayıda kimsenin uğrak yeri idi.
‐ Bamba: Salom bölgesinde küçük bir köydür. Geçen asırda, Kur’ân‐ı
Kerim ezberleten ve şer’î ilimler okutan bir medresesi vardı.
‐ Andam: Encambur bölgesinin köylerindendir. Öğrenciler buraya,
Kur’ân‐ı Kerim ezberlemek üzere giderlerdi.
‐ Tûbâ: 1886’da Kur’ân‐ı Kerim’i ezberletme ve dinî ilimleri okutma
merkezi olmak üzere inşa edilmiş bir şehirdir. Dakar’ın 190 kilometre doğu‐
sunda yer almaktadır.
‐ Giriboso: Tûbâ’nın kuzeyinde bir köydür. Bu köyde, Boso ailesinden
âlimler bulunmaktaydı. XX. yüzyılın ilk yarısında, belli sayıda öğrenciler
onlardan ders almıştı.
‐ Tivavun: Tarihî bir şehirdir. Sömürünün 1886 yılında yıkmış olduğu,
Kecuriye krallığının başşehirlerindendir. 1902’de bu şehirde İslâmî öğretim
merkezi kurulmuştur. 1922’ye kadar eğitim devam etmiştir.
‐ Endar: Sömürü esnasında Senegal’in başşehri idi. Belli sayıda âlim,
sömürgecilerin şüphelerini kendilerinden uzak tutmak için bu şehre sığın‐
mışlar ve orada yerleşmişlerdir. Şer’i ilim okumak arzusunda olanlar da
onların yanına gitmiştir. Şankit’e gidip gelenlerin yolu üzerinde, bir istasyon
konumunda idi.
‐ Camid: Salum bölgesinde bir köydür. Sisi ailesinin merkezi idi. XX.
yüzyılda 50’lerin sonuna kadar dinî itibara sahip ailelere mensup ilim tale‐
belerinin yeri idi.
‐ Sokon: Salum bölgesinde bir köydür. Senegal’in Gambiya ile olan sını‐
rına yakındır. Burada Arapça öğretimi ve bazı dinî ilimlerin öğretiminin
yapıldığı bir okul vardı.
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İslâm Öğretiminin Önderlerinden Bazı Meşhur Şahsiyetler
Son altı asırda (XV‐XX. asırlar) Sudan’da dinî ilimlerin ve Arapça’nın
yayılmasında büyük rol oynamış meşhur şahsiyetlerden şu âlimleri zikrede‐
biliriz:
1‐ Muhammed b. Abdilkerim el‐Mağilî (1425‐1504): Tilmisan şehrinde,
1425 yılında doğmuştur. Kur’ân‐ı Kerim’i ezberlemiş, sonra İslâmî ilimleri
memleketinin âlimlerinden tahsil etmiştir. İlimden iyi bir nasip sahibi olduk‐
tan sonra, Sudan’ın batı bölgelerine uzun bir yolculuk yapmıştır. Davetle,
vaazla, ders vermekle, kadılıkla ve fetva vermekle meşgul olmuştur. Bölge‐
nin idarecilerine ve devlet başkanına nasihatleri olmuştur. Değişik sayıda
başşehirleri ve eyaletleri ziyaret etmiştir. Nijerya’nın kuzeyinde, Kano ve
Keşne’yi ziyaret etmiştir. Ehir bölgesinde Kağo ve Tekedde’ye gitmiştir.
Senegal ve Nijer nehirleri arasında başka diğer memleketleri de ziyaret et‐
miştir.10
Ülke ondan çok istifade etmiştir. Yönetimde, siyasette, ilimde, edebiyat
gibi birçok sahada, büyük küçük herkesin hissedebileceği net izler bırakmış‐
tır.
Bu memleketin âlimlerinden birçok kimse ondan ders okumuştur. Ka‐
no, Keşine, Ekzer ve Tekeddi sultanları ile irtibata geçmiş, onlara şer’î kaide‐
lere uygun siyasî vasiyetler yazmıştır.11
2‐ Ahmed b. Ömer b. Muhammed, Akid ibn Ömer ibn Ali ibn Yahya
et‐Tekrûrî: Bu zât kendisini ilim öğretmeye adamış, bir grup âlim ondan
ilim tahsil etmiştir. Onlardan birisi kardeşi, fakih Mahmud ibn Ömer’dir.
Ondan Müdevvene’yi ve başka kitapları okumuştur. Hicrî 942 yılında,
Rebî’u’s‐sânî ayında vefat edinceye kadar, ilim okutmada ve ilim tahsilinde
yoğun bir şekilde çalışmaya devam etmiştir.12

10

Dr. Abdülali el‐Vedğiri, Nijerya İslâm Üniversitesi Rektörü, Melamih minet‐Te’sir el‐
Mağribi fil‐Hareke el‐İslahiyyeti fin ‐Neycar.

11

Şeyh Adem el‐Elûri, Misbah ed‐Dirasat el‐Edebiyye fid‐Diyar en‐Neyceriyye, ikinci baskı, 1992,
s.18‐19.

12

Neyl el‐İbtihac bi‐Tadriz ed‐Dibac, Ahmed Baba et‐Tunbekti, birinci baskı 1989, İslâm davet
fakültesi yayınlarından, Trablus, Libya, s. 137‐138.
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3‐ Muhammed b. Ahmed b. Ebû Muhammed et‐Tazahtî: Tehedde’ye
gitmiş ve orada Mağili ile görüşmüştür. Derslerine katılmış, sonra Keşin
şehrine yerleşmiştir. Şehrin idarecisi, ona çok fazla ikramda bulunmuş ve
oranın kadılığını ona tevdi etmiştir. Bu şehirde, 936 yılı civarında vefat et‐
miştir.13
4‐ Mahmud ibn Ömer ibn Muhammed Akiyd: Tekrur şehrinin âlimi,
salih kişisi, müderrisi, fakihi ve imamıdır. Ders vermeye ve hakkı uygula‐
maya ömrü boyunca devam etmiştir. Hicrî 955 yılının ramazan ayı 16’sında,
Cuma gecesi vefat etmiştir.14
5‐ Ahmed ibn Ahmed ibn Ömer ibn Muhamed Akiyd: Müderrislik
yapmıştır. İbn Mehib’in Tahmisat el‐İşriniyyat el‐Fazaziyye adlı eserine şerh
yazmıştır. Hicrî 991 yılında, şaban ayında vefat etmiştir.15
6‐ Muhammed ibn. Mahmud ibn. Ebî Bekr Vankerni et‐Timbuktî
(930‐1002): Ğiğ diye meşhurdur. (Ahmed Baba’nın hocasıdır) Ahmed Baba
onun hakkında şunları söylemektedir:
Sabah namazının ilk vaktinden, kuşluk vaktine kadar, muhtelif dersler
okuttuğu zamana yetiştim. Ardından kalkar, evine gider ve bir süre kuşluk
namazı kılardı. Sonra, insanların ihtiyaçları ile alakalı kadıyla görüşür ve
insanların arasında sulh sağlardı. Öğlen vakti evinde okur öğle namazını
insanlara kıldırır ikindiye kadar ders verirdi. İkindiyi kılar ve başka bir yere
giderek orada, akşam kızıllığına kadar ders verirdi. Akşamı kılınca, camide
yatsıya kadar ders verir, sonra evine dönerdi. Genel olarak o, benim hocam‐
dı. Ondan ve kitaplarından faydalandığım kadar kimseden faydalanma‐
dım.16
7‐ Hacı Ömer ibn Said el‐Fûtî (1797‐1864)17: Ömer, Batı Afrika’nın en
meşhur âlimlerinden ve mutasavvıflarındandır. Uzun cihad hareketine ka‐
tılmadan önceki yıllarda, kaybolduğu yıl olan 1852’ye kadar kendisini eği‐
tim ve öğretime adamıştır.

13

A.e. s. 587

14

A.e. S.607.

15

Neyl el‐İbtihac, s. 141‐142.

16

A.e. s.602.

17

Bu hoca, Senegal’in kuzeyinde bulunan Fotatoro’nun bir köyü olan Helvar’da doğmuştur.
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8‐ Hacı Mahmud Bah (1905‐1978): Şeyh Mahmud, Moritanya’da Sene‐
gal’de ve Mali’de Felah okullarını inşa etmiştir. Felah ismini taşıyan İslâmî
hareketin önderidir. Bu Hicaz’da ikametinden beri ülkesinde İslâm kültürü‐
nü yayma azimini sürdürdüğünü göstermektedir. Bu okullar, kültürlü nesil‐
lerin oluşmasına katkıda bulunmuştur. Hala bu hareket Senegal’de onlarca
okulun idaresine bakmaktadır. En önemlileri Dakar’daki İmam Muhammed
b. Suud İslâmî okuludur. Bu okul, geleneksel ve modern eğitimi birleştirmiş‐
tir.
Pol Marti’ye ait, “Senegal’de, İslâm’a dair çalışmalar” başlıklı meşhur
kitapta, XIX. yüzyılda ve XX. yüzyılın başlarında yaşamış öğreticilerinin
çoğunun isimleri yer almaktadır. Kitap naklettiği bilgilerde dakik olma özel‐
liğine sahiptir. Ancak, sözlü gelenek tevatürleri kuşaktan kuşağa, Fransız
yazarın zikrettiklerinden önce yaşamış olan veya onun yazamadıklarının
isimlerini muhafaza etmiştir. Kiminin daha önce bahsi geçmiş, kimi daha
sonra onlara iltihak etmiştir. Tıpkı şu Senegalli âlimler gibi: Kadı Ömer Fal,
Sambatiyam, Ahmed Bamba Sel, Ömer el‐Fûtî (1864/1280)
Muhammed Boso (1895/1313), Ahmed Bamba (1853‐1927/1270‐1345),
Abdullah Sisi, Menyağsila, Şisturi, Muhammed Dim, Muhammed ibn Habi‐
bullah Embakî (1883/1300), Hacı Embaki Boso (1945/1364)
Muhtar Endombi Cub, Kadı Mechati Kala (1902‐1319/1320), Hacı Mâlik
Si (1922/1340). Bu kimseler, kendilerinden öncekiler gibi eğitimi geleneksel
yöntemle sürdürmüşlerdir.
Geleneksel Öğretim
Bu öğretim, çocuğa yedi yaşında Kur’ân‐ı Kerim ezberletilmesi ile baş‐
lar. Levha üzerine elifba harfleri yazılır. Sonra harekelenir. Daha sonraki
merhalede âyetler yazılır. Daha sonra kısa sûreler yazılır. Sonra dersler uza‐
yarak kitap bitinceye kadar devam eder. Bazı bölgelerde öğrenci, Kur’ân‐ı
Kerim’i ezberinden birkaç defa hocasına arz eder. Hocası, öğrencinin iyi
ezberlediği hususunda emin olursa, Mushaf’ı parça parça bir levha üzerine
yazma ödevi verir. Öyle ki, her gün bir cüzün çeyreğini yahut sekizde birini
yazar. Kitabı tamamladığında, ikinci defa bu işlemi gerçekleştirir. Sonra
Mushaf’ı kağıt üzerine yazma ödevi kendisine verilir. Bunun gayesi, öğren‐
cinin Kur’ân‐ı Kerim’i iyi ezberlediğinden emin olmanın yanında, mevcut
Mushaf sayısını da çoğaltmaktır.
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Batı Sudan Müslümanlarının Kur’ân‐ı Kerim’e duydukları büyük say‐
gıya gösteren ortak köklü bir gelenekleri vardı. Bu geleneğe göre, Kur’ân‐ı
Kerim ezberi tamamlandığında Kur’ân, hocanın yanında hafız öğrencinin
ailesinin ve akrabalarının katıldığı büyük bir kutlama yapılmasıydı. Hafız,
bu toplantıda bazı sûreleri okurdu. Ardından yemek dağıtılırdı. Kutlama,
şehirde yahut köyde devam eder, hafız öğrenci hediye almak üzere aileleri
ziyaret ederdi.18
Kur’ân‐ı Kerim’i ezberledikten sonra öğrenci, köyündeki hocaların biri‐
sinden yahut civar köylerdeki hocalardan veyahut başkalarından dinî ilim‐
leri öğrenmeye yöneltilirdi. Doğuda bilinen şekilde okullar yoktu. Ne sınıf
seviyesi ne sınıf odaları ne imtihanlar ne kabul şartları ne yaş sınırı ne öğre‐
tim yılı… Bunların hiçbirisi bulunmamaktaydı. Hoca camide yahut evinde
ders verirdi. Hoca, öğrencilerin etrafını çevrelediği yüksek bir yere oturur‐
du. Hocanın büyük oğlu yahut ileri seviyedeki öğrencilerinden birisi, gerek‐
tiği zaman hocaya yardım eder yahut vekâlet ederdi.
Ders verme, sabahtan akşama kadar devam ederdi. Perşembe ve Cuma
günleri, Ramazan ve Kurban bayramındaki tatil günleri hariç… Hoca, kitap‐
tan bir metin okur yahut ezberinden okuyarak, kelime kelime yeni başlayan‐
lara tercüme eder, sonra kendi diliyle şerh ederdi. İleri seviyedeki öğrenciler
kitaptan okurlar, hoca yeni kelimeleri tercüme eder, sonra hepsini şerh e‐
derdi.
Okutulan dersler şunlardı: Tevhid, Fıkıh, Arap Edebiyatı, Nahv, Bela‐
ğat, Aruz, Tefsir, Mantık, Usûl‐ü Fıkıh, Astronomi, Hesap, Siret, Tarih.
Müfredat kitapları da şunlardı: Beyzavî Tefsiri, Beğavî Tefsiri, Celaleyn
Tefsiri, Lubab et‐Te’vil, Muhtasar el‐Ahdar, (983/372‐373) İbn Aşir el‐Mu‐
kaddime el‐İzziyye, Risale ibn Ebî Zeyd el‐Kayrayan (386/996) Aşmavî Muh‐

18

Bulü ,1996: 5. Bazı özel müesseseler bu geleneği yeni bir tarzda diriltmeye çalışmaktadır.
Öğrencilerin velilerinin arkadaşlarının ve akrabalarının katıldığı bir kutlama düzenlemek‐
tedirler. Hafızlar bu kutlamada Kuran‐ı Kerim’den bazı ayetler okumakla yükümlü tutu‐
lurlar. Öte yandan Senegal’de binlerce geleneksel mahalle mektebi bulunmaktadır. Kimi
idarecileri bunları şekil ve muhteva itibariyle geliştirmek için uğraşmaktadır. Bunlara baş‐
lığı şöyle olan bir çalışma tahsis ettik: Kur’ân ezberletme okulu ve çocuk hakları. 1994’de
Fransızca olarak neşredilmiştir.
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tasar Halil İbn İshak (776/1374), Müdevvene, Muhammed b. Davud es‐
Senhacu el‐Ecurrumi’ye ait (1273/671) el‐Ecurrumiyye Hariri’nin (1127/515I)
Mülhatül İ’rab, Lamiye el‐Ef’al, İbn Mâlik’in Elfiyesi, el‐İhmirar vet‐Teshil,
Sünusi’nin Ebû Hasen el‐Eş’ari’nin mezhebine göre telif ettiği Ummu’l Bera‐
hin adlı kitabı. Muhammed b. Hasen b. Düreyd’in Maksura’sı, Ömer b. Mâ‐
lik el‐Ezdî’nin Lamiyetu’l ‐Arab adlı kitabı. Müeyyuddin el‐İsfahânî’nin La‐
miye el‐A’cemî, Hasen İbn Mes’ud Ebû Ali El Yusi’nin Daliye’si, Busiri’nin
Bürde’si, Muallakat‐ı Seb’a, Harirî’nin Makalatı, es‐Süllem el‐Münevrak,
İhya‐u Ulûmuddin, Gazzâlî’nin Bidâye el‐Hidaye, Ebû Tâlibi Mekkî’nin
Kûtü’l‐Kulûb, Risaletul Kuşeyrî, Aruzda da er‐Ramize eş‐Şâfiye adlı kitap.
Dil öğretimi, sömürge süresince zorluklar ve engellerle karşı karşıya
kalmıştır.19 Zira Fransız sömürgelerinde sömürgeciler, İslâm öğretiminde,
kültürel ve uygarlık projelerini inatçı bir rakip gördüler. Böylece sömürgeci
Fransa, İslâm eğitimine karşı açık düşmanlık ve sahiplenme arasında gidip
gelen bir politika izledi. Bu, değişik kararların alınmasına götürdü. Tıpkı, 22‐
06‐1857 (30‐10‐1273) yılında ve 09‐03‐1898 (16‐10‐1315) yıllarında çıkan ka‐
rarlar gibi. Bu kararların ve icraatın gayesi İslâm eğitimini kuşatmak idi.
Bunu, mevcut okulların işlemesine kayıtlar ve zalim şartlar koyarak ve yeni
okullar açarak yapmaya çalışmıştır. Ancak bu politika, Müslümanları din
öğretiminden uzak tutmada başarılı olamamıştır. Bu politikanın başarısızlı‐
ğını gösteren delillerden birisi de 1913/1331 yılında yapılmış olan resmi ista‐
tistiğe göre sadece Senegal’de Kur’ân‐ı Kerim ezberleten 1385 okul olması‐
dır. Bu okullarda, 11.451 öğrenci bulunmakta, bunların sadece 633’ü Fransız
okullarında eğitimlerine devam etmekteydiler.
Fransızlar, 15‐01‐1908’de (17‐11‐1222), Senegal’de, Saint Luois’de, bir
Arap‐Fransız okulu açtılar. Bunu sömürge idaresinin kadılarını ve idarî yar‐
dımcılarını oluşturmak için yapmışlardı. Öğrencileri, hocaların evlatları
arasından seçtiler. Sömürge idaresinden büyük bir memur, Müslüman hoca‐
lardan en iyi öğrencilerini bahsi geçen okula göndermeleri için taahhüt al‐

19

Bununla ilgili şu başlığı kitaba başvurulabilir: Le’islam dans le’afrique occidentale
française par le chatelier paris 1899.
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mak üzere hocalara gitmeye başladı. Bu deneme de, zikre şayan bir sonuç
vermedi.20
Arapça İslâmî öğretimi kuşatma politikası, AP2541 numaralı, 20‐8‐1954
(21‐12‐1373) tarihli karar çıkıncaya kadar devam etti. Bu karar, her öğretmen
için okul açma ruhsatı ve ders verme iznini elde etmeyi, iki defa talep sun‐
maya bağlıyordu.
Bağımsızlıktan sonra, Müslüman çoğunluğa sahip bazı Afrika ülkeleri,
Arapça öğretimini siyasî ve iktisadî sebeplerle okul programlarına almayı
kabul ettiler. Bu öğretim, ilkokuldan üniversiteye kadar bütün eğitim mer‐
halelerinde mevcuttur. Bu durum bir devletten ötekine farklılaşmaktadır.
Çad, Nijer, Mali gibi Arap azınlığı barındıran devletler, Arap dilini yerel bir
dil kabul etmekte ve ona büyük ilgi göstermektedir. Nijerya gibi, köklü Arap
İslâm öğretim müesseselerine sahip devletlerde durum daha iyi gözükmek‐
tedir. Öteki ülkelerdeyse öğretim zayıf kalmaktadır. Bu zayıflık, ya tahsis
edilen ders saatlerinin azlığından yahut öğrencinin başarısını etkilemeyen
seçmeli ders olarak verilmesinden kaynaklanmaktadır.
Gerçek şu ki sömürüden önce ve sonra, Müslüman Afrika halkları, İslâ‐
mî varlığının dinî öğretimin devam etmesiyle bağlantılı olduğuna inanmak‐
tadır. Bundan ötürü, dinî öğretimle ilgilenmiş ve bunu devlete bırakmamış‐
tır.
Modern Özel Öğretim Kurumları
Afrika’da, çölün güneyinde, büyük sayıda okullar öğretimi üstlenmek‐
tedir. Bu okulların sınırlarının belirlenmesi, sayılması, tafsilatlı bir şekilde
vaziyetlerinin açıklanması zordur. Ancak, bu kısa sürede çoğunluğunun
ortak faydalarını anlatmakla yetineceğiz. Zira şu sebeplerden ötürü, bu o‐
kullar arasında bazı farklılıklar vardır: Bölgede eğitimin köklü olması, âlim‐
lerin bulunması, Müslümanların kendilerini düzenleyebilecek güçte olmala‐
rı, devletin eğitim politikası ve Müslümanların eğitim çabalarına destek
vermesi, Arap âlemi ile sahip oldukları ilişkilerin sağlamlığının boyutu.
20

Arap âleminde, asıl öğretim ile modern öğretim arasında, burada zikrettiğimizden farklı
bir ilişki yoktu. bkz. el‐Muslim el‐Muasır dergisi, s.29, 1982/1402, s.84‐85 ve el‐İslâm el‐
Yevm dergisi, s.33.
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İdarî Durum
En iyi durumda bu okulların idaresini, genel müdür, çalışma müdürü
yahut öğretim sorumluları, murakıplar, sekreterler, öğrenci işleri ile yüküm‐
lü memurlar, kültürel faaliyetler, sosyal faaliyetler ve sportif faaliyetlerle
yükümlü memurlardan oluşan küçük bir ekip üstlenmektedir. Genel müdür
okulun kurucusu yahut ona yardımcı olan evlatlarından, akrabalarından
veya önceki öğrencilerinden birisidir. Diğer memurların seçimi de aynı şe‐
kilde gerçekleşir. Birçok durumda okulun idaresini, okulu tesis eden ve bu
sahada tecrübe sahibi olmayan çok az sayıdaki aile fertleri üstlenir. Bu ku‐
rumların mali durumları, kalifiye idareci görevlendirmeye yetmediği için bu
kişilerle yetinmek zorunda kaldıkları anlaşılmaktadır. Bu durum öğreticiler,
idare, öğrenciler ve velileri arasındaki ilişkilerde zorluklara sebep olmakta‐
dır. Bunun İslâmî okulların gidişatında fark edilir olumsuz tesirleri vardır.
Öğretim Yöntemleri Takip Edilen Yollar Ve Metod
İslâmî öğretimin yöntemleri çok sayılı, çeşitli ve dengeli olma vasfına
sahiptir. Zira temelde, hocanın ders vermesi, mânâ istinbatı (mana çıkarma),
diyalog ve hikâye kullanma yöntemlerine dayalıdır. Lise seviyesinde takrir
yöntemi önceliğe sahiptir. Burada öğrenci, nispeten büyük kemiyette bilgi
karşılama ve anlamaya hazırdır. Diyalog yönteminin kullanımı, ortaokul
merhalesinde ağırlıklıdır. Bu öğrencinin, bilgileri, yeni bilgiler sunulmadan
önce kavrayıp iyi anladığından emin olma ve öğrencileri düşünmeye, katı‐
lıma, uygun soruları sorup hocanın sorduğu soruları cevaplamaya sevk
etmek için yapılmaktadır.
İkinci yöntem olan istinbat yöntemi ise, çoğunlukla ilk merhalede kul‐
lanılır. Bu, öğrencilerin zekâlarını bilemek ve öğrenciyi, bilgileri, kendi ken‐
dine keşfetmeyi denemeye ve kendine olan güvenini güçlendirmeye sevk
etmek için yapılır.
Hikâyenin öğretimde kullanılması ise ibret alma ve düşüncelerin sağ‐
lamlaştırılması gayesiyle Kur’ân’dan ve Sünnet’ten alınmış bir yöntemdir.
İslâm hikâyeyi eğitimde kullanmıştır. Hatta bu, Rasûlüllah’ın (s.a.v.) ashabı‐
nı eğitirken takip ettiği Kur’ânî bir metottur.
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Bu, Hazreti Âdem’in, Mâide sûresindeki kıssası gibi, hakiki kıssaları ve
haddi zâtında bir vakıayı göstermeyen ancak her asırda olabilecek insanî bir
tutumu gösteren, Kehf sûresindeki iki bahçe sahibinin hikâyesi gibi, sembo‐
lik hikâyeleri kapsamaktadır.21
Öğretim ilk yıllarda yaygın mahalli dil ile yapılır. Sonra öğrencinin
peyderpey Arapça’ya hâkimiyetiyle birlikte peyderpey mahallî dil terk edi‐
lir. Kimse tüm merhalelerinde yerel diller eğitimini ders programına alma‐
nın zaruri olduğu görüşünde değildir.
Genellikle öğretim Eylül ayında başlar haziran ayında sona erer. Dinî
tatiller esnasında yani ramazan bayramı, kurban bayramı, aşure ve mevlüt
günleri eğitime ara verilir.22
Aylık olarak öğrencilerin tüm derslerden kontrol edilmeleri için çaba
harcanır. Yıl ortasında ve sonunda sınavlar yapılır. Başarılı öğrencilere ödül
töreni düzenlenmesi, öğrencilerin çalışkan olmalarını sağlamak için burs
verirken başarılı olanları tercih etme gibi farklı teşvik edici unsurlar kullanı‐
lır.
Burada öğretimin şu olumsuzlukları gizlenemez: Büyük çapta ezbere,
tekrara, kitabî yazıya dayanması nazari niteliğin hâkim olması, işitsel, gör‐
sel, aletler ve laboratuarlar gibi modern teknik araçların olmaması, genel
öğretimin birçok kusuruna rağmen öğretim düzeninde ve öğretmenlerin
değerlendirilmesinde genel okulların taklit edilmesi.
Ders Düzeni ve Ders Programı
Her ne kadar öğrencinin aklî gelişimi ve psikolojik hazırlık halinin dik‐
kate alınmasıyla aşamalı metot seçilmişse de okutulan derslerin oranının
belirlenip eğitim süresine göre dağıtılmasında, öğretim müesseselerimizde
ihtilaf bulunmaktadır.

21

Terbiyetü’l‐müslim ala‐hedyi’ş‐şeria fi muvaceheti tahaddiyat âlemin muasır s.48.

22

Senegal’de birçok bayram vardır. Yönetim ve okullar bütün dini Hıristiyan bayramlarda
tatil olur. Bunların süresi zikrettiklerimizle birlikte yirmi güne ulaşır. İslâmî okulların ço‐
ğu bu bayramları geçerli saymaz.
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Kimi okullar ilkokulun birinci sınıfının ders sayısını 8 dersle, ders saati‐
ni 22 saatle sınırlamıştır. Daha sonra bunu artırarak ortaokul sonunda ders
sayısını 18’e ders saatini 24’e çıkarmıştır. Öte yandan kimi okulların ilkokula
17 dersle ve 30 ders saatiyle başladıklarını gördük. Bu sayıyı lise sona kadar
korumaktadırlar. Bazen ortaokul ve lise merhalelerinde dinî derslerin öteki
dersler karşısında geri kaldığını fark ettik. Bu durumun bazı sebepleri ders
müfredatını incelemekle netleşebilir.
Müfredat
Müfredat; öğretim ve formasyon müesseselerinin öğrencilere ulaştır‐
mak istediği deneyim ve kabiliyet türleri ile uğraşan eğitim sahasındaki
çalışma planından ibarettir.
Buna göre müfredat, öğretim ameliyesinin düzenlenmesi ve arzu edilen
gayelere doğru yöneltilmesini konu edinen mevzuattır. Abdülhamid Fayid
bu hususta şunları söylemektedir:
Müfredat geniş mânâsıyla resmi ve özel okullardaki anayasadır. Bu, öğ‐
retim faaliyeti birliğinin korunması, öğretim faaliyetinin milli menfaat ve
genel kültür alanında yönlendirilip öğrencilerin yaşlarına ve zihnî gelişimle‐
rine, ülkenin eğitimsel, ilmi, sanatsal, ekonomik, zirai ve siyasî ihtiyaçlarına
uygun olması içindir.23
Müfredatın okul hayatındaki önemi, eğitimcilerin müfredata gösterdik‐
leri büyük ilgiyi açıklamaktadır. Zira eğitimciler müfredatın sosyal, siyasî ve
ekonomik değişimlere paralel olarak sürekli gözden geçirilmesi ve gelişti‐
rilmesi gerektiğini düşünmektedirler. Ümmetin geleceğinin okul müfredatı‐
nın kalitesine bağlı olduğunu idrak etmektedirler. Müfredatın bina edildiği
temeller şunlardır:
‐ Toplumun ihtiyaçlarından kaynaklanan, rûhî ve maddî isteklerini kar‐
şılayan genel ve özel öğretim hedeflerinin belirlenmesi.
‐ Bu hedefleri tahakkuk ettiren derslerin ve öğretim tecrübelerinin se‐
çilmesi.

23

Raid et‐terbiye el‐amme ve usul et‐Tedris s.102
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‐ Öğretim faaliyetinin belirlenen hedefleri gerçekleştirmede ne boyutta
başarılı yahut başarısız olduğunu anlayabilmek için sonuçlarının değerlen‐
dirilmesi ve gerekli görüldüğünde müfredatın düzeltilmesi. Bu ilkeler ışı‐
ğında günümüzde kullanılmakta olan müfredatın şunları kapsadığını söyle‐
yebiliriz:
1‐ Dinî dersler: Kur’ân‐ı Kerim, Tevhid, Hadis, Fıkıh, Siret, Tefsir, İslâm
Tarihi, Feraiz ilmi, Usûl‐ü fıkıh, Mustalah el‐Hadis, Tefsir Usûlü, Tasavvuf.
2‐ Dil dersleri: Nahv, Sarf, Belagat, Aruz, İmla, Kompozisyon, Okuma,
Ezber Metinleri, Arap Edebiyatı, Fransızca ve İngilizce dilleri.
3‐ Sosyal bilimler: Tarih, Coğrfaya, Psikoloji, Felsefe, Mantık, Ahlâkî ve
Medenî Eğitim.
4‐ Pozitif Bilimler: Matematik, Geometri, Fizik, Kimya, Doğa Bilimleri,
Coğrafya.
Ders Kitapları
Kullanılan kitaplarda okullar arası çok az farklılık fark edilmektedir.
Fakat en fazla kullanılanlar şunlardır: et‐Tilavet el‐Mağribiyye, el‐Hadika
ed‐Diniyye, el‐Muslim es‐Sağir fil‐Fikhi alel‐Mezahib el‐Erba’a, el‐Usûl es‐
Selase, Feth el‐Mecid, en‐Nahv el‐Vadıh, Teysir en‐Nahv, Kitab Durus el‐
Eşya, Tarih el‐İslâm el‐ Mûsâğğar, el‐Cedid Fil‐Cuğrafya, el‐Cedid fil‐İnşa,
el‐Cedid fil‐Hisab, el‐Erbaune Hadisen en‐Neveviyye, el‐Fikhu ala‐Mezahib
el‐Erba’a, Tarih‐u İfrikya, Nur el‐Yakin fi Sireti Seyyid el‐Murselin, Coğ‐
rafiyye es‐Senağal vel‐Biladi el‐İfrikiyye, Durus el‐Eşya vel‐Ulûm el‐Cedide,
el‐Hendese el‐Amme, Risale ibn Ebî Zeyd el‐Kayrevani, Elfiye İbn Mâlik,
Lamiye el‐Ef’al, Lamiye el‐Arab, Mesalik Cinan, Cevahir el‐Edeb, Elfiye es‐
Suyuti, Feth el‐Kadir, et‐Tilavet el‐Arabiyye, el‐Mahfuzat el‐Muhtara, el‐
Kırae vel‐Enaşid, Nefais el‐İbar, el‐Cedid fi Durus el‐İmla, El‐İnşa es‐Sahih
el‐ Mûsâğğar fi Durus el‐İnşa, et‐Tuhe el‐Anberiyye, Tavdih el‐Akide el‐
Mufid, el‐Cuğrafya el‐Cedid li’l‐Âlem(Mısır Eğitim Bakanlığı), Kifaye et‐
Talib er‐Rabbanî, Şerh Metn el‐Cezeriyye, Katr en‐Neda, Usus el‐Cuğrafya
et‐Tabiîyye(Suudi Arabistan Yüksek Öğretim Bakanlığı), Cezairî’nin Eyseru
et‐Tefasir, el‐Udde Şerh el‐Umde, Abdussamed’in Kitab el‐Feraiz, Teshil el‐
Vusûl ila İlm el‐Usûl, Teysiru’l‐Allam, Umde el‐Fıkıh.
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Afrika’da Özel İslâmî Öğretime Eleştirel Bir Bakış
Zayıflığına rağmen, geleneksel öğretim hâlâ dini kırsal ortamlarda de‐
vam etmektedir. Zayıflığın sebebi, maddî desteğin olmaması ve birçok gen‐
cin bu okullara gitmeyip, düzenli eğitim veren okulları tercih etmeleridir.24
Bu öğretimin konuya dair olumlu ve olumsuz yönleri vardır.
Geleneksel Öğretim Sisteminin Meziyetleri
‐ Kelimelerin anlatılması ve derslerin açıklanmasında, mahalli dilin kul‐
lanılması.
‐ Öğrencinin az da olsa öğrendiğini iyi anlaması.
‐ Hoca ile öğrencileri arasında uygulamalı bir dayanışmanın var olması.
Öğrenciler çalışır, hoca da onların geçimini sağlardı.
‐ Derin inanç ve mezhep ihtilaflarından kaçınılması.
‐ Öğrencilerin birbirleriyle bağlarının kuvvetli olması… Zira öğrenciler
birbirlerini kardeş olarak görür, kendilerini, hocalarının manevî evladı gibi
kabul ederlerdi. Mezuniyetlerinden sonra da devam eden ilişkiler, derinleş‐
tiren ve ölümsüzleşmesine katkısı olan yeni boyutlar kazanırdı.
‐ Öğrencinin hocasıyla irtibatının sağlamlığı. Öyle ki, bazı önde gelen
talebeler, hocalarıyla beraber kalmaya devam eder, hocalarının kızlarıyla
evlenirlerdi.
Şunu itiraf etmek gerekir ki bu öğretim birbiri ile yardımlaşmanın, bir‐
birini tamamlamanın egemen olduğu bir İslâm toplumu nüvesinin oluşma‐
sına katkıda bulunmuştur. Şöyle ki: Belli bir merkezden eğitim alanlar kendi
bölgelerine dönerler ve burada öğretim merkezleri inşa ederlerdi. Araların‐
daki kültürel ve sosyal alışveriş devam ederdi. Manevi ve fikri önderliğe
sahip kültürlü seçkin tabakayı temsil etmeleri itibariyle kendi ailelerinden
evlenmeye özen gösterirlerdi. Bu sebeple dini toplumda egemen olan ailevi
bağlar, İslâm’ın hasımlarının hücumlarına mukavemet etme imkânı sağla‐
yan bir güç kaynağı olmuştur.
24

Büyük müslüman hocaların âdeti, bu eğitim işini camide yerine getirmek üzere kalifiye
öğreticiler tayin etmekti. Bu öğreticilerin, tümüyle kendilerini işlerine verebilsinler diye
geçimlerini üstleniyorlardı. Öğreticinin geçimini üstlenme ortadan kalkınca, öğreticiler
zamanlarını işlerine veremediler ve birçoğu işinden uzaklaştı. Dr. Muhammed Ahmed
Lavh gibi bazı davetçiler bu öğretimi tekrar hataya geçirmek için çalışmaya başlamıştır.
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Geleneksel Sistemin Kusurları
‐ Mânâsını anlamadan büyük çapta Kur’ân‐ı Kerim ezberine dayalı ol‐
ması.25 Geleneklerin, Kur’ân‐ı Kerim’in ezberlenmesini şart görüyor, bunu
tercih ediyor olması, hafızların birçoğunun bu kadarıyla yetinmesine sebep
olmaktadır.
‐ Kur’ân‐ı Kerim ezberlenmesine tahsis edilen zamanın uzunluğu. Zira
bu süre bazen on yıla kadar ulaşabilmektedir.
‐ Tecvit kaideleriyle yeterince ilgilenilmemesi.
‐ Ezberletme yönteminin zayıflığı. Bu, ezberlenilenlerin çabuk unutul‐
masına sebep olmaktadır.
‐ Öğrencinin tümüyle kendisini öğretim faaliyetine vermemesi. (bunun
sebebi değişik türde iktisadî işlerle uğraşmasıdır)
‐ “Onlara yedi yaşında namaz kılmayı emredin ve on yaşında namaz i‐
çin dövün ve yataklarını ayırın” hadis‐i şerifini yanlış anlamaya binaen,
eğitime başlama yaşının (yedi yaş) gecikmesi.
‐ Bazı bölgelerde, Kur’ân‐ı Kerim ezberinin dinin ilkelerini öğretmekle
birlikte yapılmaması.
‐ Öğretimin, öğrencinin ilerlemesine göre, aşamalara göre düzenlen‐
memesi.
‐ Vaktin kullanımının düzenli olmaması. Zira hoca istediği zaman ders
vermektedir.
‐ Hoca kitabı kelime kelime anlatmaktadır. Öğrencinin ilerlemesindeki
yavaşlık bundan kaynaklanmaktadır.
‐ Hadis‐i şeriflere olan ilginin zayıflığı. (Bu, bazı bölgeler için geçerlidir)
‐ Yanlışa düşme korkusu iddiasıyla bazı bölgelerde Kur’ân‐ı Kerim tef‐
sirinin ağırdan alınması. (Yanlışa düşme korkusu dışında bazı tasavvuf bü‐
25

Bazı araştırmacılar Kur’ân‐ı Kerim ezberiyle aşırı ilgilenmenin ve onu anlamak için yeterli
çaba sarf etmemenin, Afrikalıların İslâmî derinlik sahibi olmalarına engel olduğu ve put‐
perest inanç ve uygulamaların İslâm karşısında dayanabilmesine sebep teşkil ettiğini dü‐
şünmektedirler.
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yüklerinin, kendi zamanlarında Kur’ân‐ı Kerim’i anlama hususunda güveni‐
lecek kimse olmadığından tefsirden vazgeçilmesini nasihat etmesi de bir
sebeptir.)
‐ Eğitimin öğretimden ayrılması. Şöyle ki; öğrencinin öğrendiğini uygu‐
lama için alıştırma yapmasıyla öğretici uğraşmaz. Fransız araştırmacı Paul
Martin, “Senegal’de İslâmiyet’le İlgili Çalışmalar” adlı kitabında, öğretici
hocaların, öğrencilerinin, öğrendiklerini tatbik etme ile alakalı, en ufak bir
ilgi göstermediklerine işaret etmektedir. Buna namazı örnek göstermektedir.
Hoca’nın camide namazı eda etmek için tek başına gidip öğrencilerini bırak‐
tığını, sonra onlara geri döndüğünü söylemektedir.
Öğretim Müesseseleri Ve Uluslararası Yardımlaşma
İslâmî üniversiteler, Afrika öğretim kurumlarıyla bağımsızlığından beri
sadece üç alanda yardımlaşma için çalışmıştır:
1‐ Eğitim burslarının verilmesi.
2‐ Maaşlarını üstlendiği hocaları göndermesi. Bundan faydalanmak is‐
teyen kurumlara, hocaların ikamet esnasındaki diğer harcamalarını üstlen‐
meleri kaydıyla hoca gönderilmektedir.
3‐ Üniversitelerin, kendi hesabına yerel İslâmî öğretim müesseselerinde
ders vermesi için Afrikalı hocalar tayin etmesi. Birinci ve ikinci alanda yar‐
dımcı olan kurumlardan birisi, Ezher Üniversitesi’dir. Sadece birinci alanda
yardım eden kurumlar ise şunlardır: Ayn Şems Üniversitesi. Medine‐i Mü‐
nevvere’deki İslâm Üniversitesi, Kral Faysal Üniversitesi, Kral Suud Üniver‐
sitesi, Ummulkura Üniversitesi, Kuveyt Üniversitesi, Kuveyt’te Uygulamalı
Öğretim Genel Heyet, Karâvîyyin Üniversitesi, Kral 5. Muhammed Üniver‐
sitesi, Trablusgarb Üniversitesi, Zeytune Üniversitesi, Bağdat Üniversitesi,
Katar Üniversitesi, İslâmî Um Durman Üniversitesi Dar el‐Ulûm Fakültesi,
İslâmî İmam Muhammed ibn Suud Üniversitesi, Kral Abdülaziz Üniversite‐
si, Dimaşk Üniversitesi.
Sadece üçüncü alanla yetinen müesseselerden bazıları şunlardır: Rabıta
el‐Âlem el‐İslâmî, Cem’iyye ed‐Da’ve el‐İslâmiyye el‐Âlemiyye.
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İslâmî Öğretimin Engelleri ve Bunlarla Yüzleşme
İslâmî eğitim hem geleneksel, hem modern şekilleriyle zorluklarla karşı‐
laşmaktadır. Bu zorlukların tabiatı, seviyesi ve sebepleri bölgeden bölgeye
değişmektedir. Fakat şunu söyleyebiliriz: Geleneksel öğretim, iki zorlukla
karşı karşıyadır: Öğreticilerin zamanlarını tümden işlerine ayırmasına engel
olan maddî desteğin zayıflığı ve gençlerin bu eğitime pek rağbet etmemesi.
Ki bu durum, tedrici olarak gençlerin modern okullara yönelmesine sebep
olmuştur. Modern eğitimin ise, genel problemleri şunlardır:
Maddi Gelir Zayıflığı
Okullar, öğrenci velilerinin ödedikleri ücrete dayalıdır. Bu okulların öğ‐
rencilerinin çoğu fakir evlatları olduğuna göre gelirleri de azdır. Bu sebeple,
velilerin ödedikleri ücretler, okulun diğer ihtiyaçları bir yana, temel ihtiyaç‐
larını dahî karşılamaya yetmemektedir. Böylelikle, ileri seviyede ehliyetli
hocalar bu okullara tayin edilememektedir. Çünkü bu, okulların sağlayama‐
yacağı yüksek maaşlar ödemeyi gerektirmektedir. Özel okullar nadiren zen‐
ginlerden yardım alabilmektedir. Birçoğu eğitimin kalitesinin daha yüksek
olduğu iddiasıyla, çocuklarını Hıristiyan okullarına göndermeyi tercih et‐
mektedir. Anlaşılan o ki, Hıristiyan okullarına sundukları maddî desteği,
evlatlarını kaydetmek sûretiyle İslâmî okullara sunsalar, İslâmî okulların da
eğitim kalitesini yükseltme imkânını bulacağını anlayamamaktadırlar.
Kendini Finanse Etme İmkânlarının Olmaması
Okulların çoğu, vakıflar, ticari ve iktisadî müesseseler gibi, gelirleri o‐
kulları hazırlayıp işlerini yürütme ve harcama eksikliğini kapatmada kulla‐
nılacak kendini finanse etme vasıtalarına sahip değildir.
Öğrenimin Devam Ettirilememesi
Liseden mezun olanların çoğu yeterli burs verilmemesi sebebiyle öğre‐
nimlerini sürdürememektedir. Medine‐i Münevvere’deki İslâm Üniversitesi,
Ezher ve Körfez ülkelerinin üniversiteleri gibi bazı üniversiteler, kimi okul‐
lara, mezunlarının kendi bünyesinde öğrenimlerini sürdürmesine imkân
verecek burslar sağlamaktaydılar. Ancak bu üniversiteler, geçen birkaç yılda
daha az burs verir oldular. Bunun sebebi, bütün devletlerin farklı seviyeler‐
de yaşadığı ekonomik kriz olabilir. Bu bahsi geçen devletlerin, iç yahut dış
sebeplerden ötürü politikasını değiştirdiğini de ifade ediyor olabilir.
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Diplomalarının Resmen Kabul Edilmemesi
Bu okulların diplomaları resmen kabul edilmemektedir. Bu durum, me‐
zun olanların devlet okullarında öğretmenlik yapma yahut devlet dairele‐
rinde çalışma gibi, resmi işe girmelerine engel olmaktadır. Prensip olarak
devletin eğitim kurumlarında da öğrenimlerini sürdürememekte, öğrenim‐
lerine devam edememektedirler. Buna bahane olarak, bu okullardaki öğre‐
timin özünde, dinî olması ve devlet okullarındaki öğretim seviyesinden, bu
okullardaki öğretim seviyesinin daha aşağıda olması gösterilmektedir. Buna
ilaveten öğrencinin sahip olduğu formasyon, onun ülkenin yaşadığı acil
problemlerin çözümüne katkıda bulunmasına ehil hâle getirmemektedir.26
Müfredat Farklılığı
Okulların kurucuları, farklı inanç ve mezhebin egemen olduğu memle‐
ketlerde mezun olmuşlardır. Herkes okulunun programını, öğrendiği esas
üzere inşa etmektedir. Bundan ötürü, selefi, İhvan‐ı müslimin taraftarı, ta‐
savvuf tarikatlarıyla bağlantılı, akide konularıyla ilgilenmeyen müesseseler
görmekteyiz. Birçok öğretim kurumunun belli cemiyetlere yahut örgütlere
bağlı olduğunu görmekteyiz. Bu cemiyet ve örgütler; İslâmî faaliyete has bir
bakış açısından kaynaklanan toplum projesi çerçevesinde okulları yönlen‐
dirmektedir. Okullar, onları finanse eden cemiyet ve örgütler tarafından
doğrudan yahut dolaylı baskılara maruz kalmaktadır. Okullar arasındaki bu
farklılık kurumların güvenilirliği ve yöneticilerin samimiyeti ve bağımsızlığı
hususunda tenkide kaynaklık etmesi sebebiyle engelleyici bir unsurdur.
Sonuç
Hz. Muhammed (s.a.v.)’e indirilen Kur’ân‐ı Kerim, İslâmî öğretimin
temelidir. Hala bu öğretimin bölgede nasıl başladığına dair müphemlik de‐
vam etmektedir. Ancak, eldeki belgelerin incelenmesi ile öğreticilerden ilk
neslin kuzeyli olduğu, XIV. yüzyıldan itibaren onların yerini yerli öğreticile‐
rin aldığı anlaşılmaktadır.
26

Kimi Afrika ülkeleri, bu alanda olumlu gelişme kaydetmektedir. Zira özel okulların bazı
mezunlarına belli bir sınavı geçtikten sonra devlet okullarında ders vermelerine izin ve‐
rilmektedir. Yine özel okulların mezunlarından bir kısmı devlet okullarına kayıt yaptırıp
yükseköğretim kurumlarında eğitimlerini sürdürme imkânı verecek diplomalar elde ede‐
bilmektedirler.
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Geleneksel öğretim, Kur’ân‐ı Kerim’in ezberlenmesi ile başlamaktaydı.
Bu eğitimin şu meziyetleri vardır: Öğrenci öğrendiğini çok iyi anlıyordu.
Hoca ile öğrencileri arasında ve öğrencilerin kendi aralarında çok güçlü bir
dayanışma vardı. Bu öğretimin kusurları ise, düzeninin kötü olması ve öğ‐
rencinin ağır ilerlemesiydi.
Her halükarda, ülkenin bütün bölgelerinde bu okulların yerini onlarca
ilkokul, ortaokul ve liseler almıştır. Ancak bu okullar şehirlerde ve köylerde
yoğunlaşırken kenar köylerde az sayıdadır.
Binlerce Afrikalı, bu okullardan mezun olmuş ve Arap üniversitelerinde
öğrenimlerini sürdürmüşlerdir. Kimisi öğretmenlik mesleğini icra etmekte‐
dir. Diğer bir kısmı yüksek makamlar işgal etmektedir. İdarî makamlarda,
büyükelçi ve konsolos olarak diplomaside, şirket müdürü ve iş adamları
olarak özel sektörde yüksek mevkileri işgal etmektedirler.
Ancak bahsettiğimiz öğretim müesseseleri bariz olumsuzluklar yaşa‐
maktadır. Bunların en tehlikelisi, liyakat sahibi olmayan öğretmenlerin is‐
tihdam edilmesidir. Öğretmenlerin ehliyetsizliği; gerekli pedagojik formas‐
yon almamış olmalarından, ilmî seviyelerinin zayıflığından, öğretim faaliye‐
tinin ortak bir stratejinin olmamasından, teori ile pratik arasındaki irtibatın
zayıflığından, bazı durumlarda uygun düşmeyecek ithal kitapların kulla‐
nılmasından, hem ülkedeki hem bölgedeki kurumların arasında yardımlaş‐
ma ve koordinasyon yokluğundan kaynaklanmaktadır. Afrika’daki modern
İslâmî öğretimin en önemli engelleri şunlardır: Müfredat farklılığı, kaynak
azlığı ve kendi kendini finanse araçlarının olmaması, öğrencilerin liseden
sonra kendi ülkelerinde öğrenimlerini sürdürememesi ve diplomaların res‐
men kabul edilmemesi.
Bunlardan ötürü bölge eksiksiz bir modern ilkokul ve lise okullar ağına
ihtiyaç duymaktadır. Kanaatimize göre Arapların kültürlerine ve medeni‐
yetlerine sunabilecekleri en iyi şey, bu sektörde Arapça’yı ve İslâmiyet’i
Afrika’da desteklemek için yatırım yapmalarıdır.
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17. TEBLİĞ
KAYNAKLARI AÇISINDAN
HZ. PEYGAMBER’İN TEBLİĞ METODU
Ahmet ÖNKAL♦

İSAV (İslâmî İlimler Araştırma Vakfı) tarafından düzenlenen “Vahyin
Nüzûlünün 1400. Yılında Hz. Muhammed (s.a.v.)” konulu Milletlerarası İlmî
Toplantının program broşüründe “Hz. Peygamber’in Tebliğ Metodu” başlığı ile
bana tahsis edilen tebliği, müsaadelerinizle “Kaynakları Açısından Hz. Pey‐
gamber’in Tebliğ Metodu” boyutuyla arzetmek istiyorum. Böylece hem bir
bildirinin sınırları içerisinde Peygamber Efendimizin tebliğ metodu gibi
fevkalâde önemli, çok yönlü ve tabîatıyla son derece hacimli bir konuya ait
çok genel ilkelerden, zorunlu olarak yüzeysel bir şekilde bahsetmek mecbu‐
riyetinde kalmamış olacağım; hem de vahyin nüzûlünün 1400. yılı münase‐
betiyle ülkemizde bu sene Kur’ân Yılı ilân edildiğinden Hz. Peygamber’in
uyguladığı tebliğ metotlarını belirlemede Kur’ân‐ı Kerîm’in rolü ve tebliğin
kaynakları konusunda düşüncelerimi arzetme imkânı bulacağım.
Bilindiği gibi metot, “bir gayeye ulaşmak için önceden belirlenen en kısa, en
çabuk, en emin, doğruluğu ve başarılı olduğu denenmiş mantıklı hareket tarzı”
şeklinde tarif edilebilir.1
Hakka, hakikate, iyilik ve güzelliğe çağrı ve hakkın ikâmesi gibi önemli
bir misyonu ifade eden İslâmî tebliğ ameliyesinde uygun metot ve esasların
♦

Prof. Dr., Selçuk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi; aonkal@hotmail.com

1

Orhan Hançerlioğlu, Felsefe Ansiklopedisi (Kavramlar ve Akımlar), 1.baskı, İstanbul, 1979, IV,
151
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belirlenip uygulanmasının gerekli olduğu ise uzun izah gerektirmeyen gayet
açık bir husustur. Hatta davet ve tebliğde metot, bizâtihî tebliğin bir parçası,
tebliğden bir bölüm sayılabilir. Şayet metot hatalı ve uzaklaştırıcı ise sadece
davanın yüceliğinin kifayet etmeyeceği aşikârdır.
Elçisini âlemlere rahmet olarak gönderen Yüce Rabbimiz, Sevgili Pey‐
gamberimize tebliğ faaliyetinde metodik davranmasını emrederek şöyle
buyurmuştur: “ﺍﺣﺴﻦ

= ﺍﺩﻉ ﺍِﱄ ﺳﺒﻴﻞ ﺭﺑﻚ ﺑﺎﳊﻜﻤﺔ ﻭﺍﳌﻮﻋﻈﺔ ﺍﳊﺴﻨﺔ ﻭﺟﺎﺩﳍﻢ ﺑﺎﻟﱵ ﻫﻲ

Rabbinin yoluna hikmetle ve güzel öğütle davet et ve onlarla en güzel şekilde müca‐
dele ver.”2 O’nun izlediği yol “basiret yolu”dur. Yûsuf sûresi’nin 108. âyeti
bu gerçeğe işaret eder:

“ﻗﻞ ﻫﺬﻩ ﺳﺒﻴﻠﻲ ﺍﺩﻋﻮﺍ ﺍﱄ ﺍﷲ ﻋﻠﻲ ﺑﺼﲑﺓ ﺍﻧﺎ ﻭﻣﻦ ﺍﺗﺒﻌﲏ
=De ki: İşte bu benim yolumdur. Ben ve bana tâbi olanlar bir basiret üzere
Allah’a çağırıyoruz.” Ehl‐i Kitap ile mücadelede de aynı yol ve yöntem takip
edilecektir. Çünkü şöyle buyurur, Rabbimiz: “

ﻭﻻ ﲡﺎﺩﻟﻮﺍ ﺍﻫﻞ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﺍﻻ ﺑﺎﻟﱵ ﻫﻲ

= ﺃﺣﺴﻦEhl‐i Kitap ile ancak en güzel yolla mücadele ediniz.”3
Tebliğde uygulanacak en güzel metotların başında kuşkusuz güzel mu‐
amele ve kötülüğün en güzel yolla bertaraf edilmesi gelmektedir. Böylesi bir
metodun ulaşacağı noktaları ortaya koyması açısından Fussılet sûresi’nin 34.

ﻭﻻ ﺗﺴﺘﻮﻯ ﺍﳊﺴﻨﺔ ﻭﻻ ﺍﻟﺴﻴﺌﺔ ﺍﺩﻓﻊ ﺑﺎﻟﱵ ﻫﻲ ﺍﺣﺴﻦ ﻓﺎﺫﺍ ﺍﻟﺬﻯ ﺑﻴﻨﻚ
 = ﻭﺑﻴﻨﻪ ﻋﺪﺍﻭﺓ ﻛﺎﻧﻪ ﻭﱄ ﲪﻴﻢİyilikle kötülük bir olmaz. Sen (kötülüğü) en güzel yolla

âyeti mânidardır: “

bertaraf et! O zaman görürsün ki seninle arasında düşmanlık olan kişi sanki sıcak
bir dost oluvermiş…”
Bu ve benzeri emirler doğrultusunda Peygamber Efendimiz, tebliğ faa‐
liyeti boyunca en geçerli, en gerçekçi, en kısa, en çabuk, en emin, en mantık‐
lı, doğruluğu ve başarılı olduğu dost/düşman herkes tarafından müsellem
2

Nahl 16/125

3

Ankebût 29/46
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metotları uygulamıştır. Çünkü O, Câhiliye’den Asr‐ı Saadet’i oluşturmuştur,
23 sene gibi kısa bir sürede… Köklü bir dönüşüm, kalıcı ve temelli bir deği‐
şim gerçekleştirmiştir. O’nun uyguladığı metotlar, tarihin derinliklerinde
kalacak, unutulup gidecek, sonraki asır ve nesillerde tatbik imkânı olmayan,
tarihsel uygulamalar değildir. Bu metotlar, kıyamete kadar tüm Müslüman‐
lara ve bütün bir beşeriyete rehber olacak özelliğe sahiptir.
Bu noktada üzerinde durulması gerekli önemli bir husus olmak üzere
karşımıza Peygamber Efendimizin tebliğ metodunun kaynak ve dayanağı
problemi çıkmaktadır. Bu bağlamda, genelde Peygamber Efendimizin Sün‐
neti, özelde ise Sünnet’in en bâriz tezahür ettiği bir alan olarak tebliğin kay‐
nağı konusunda eski‐yeni bir çok İslâm âlimi, “ilâhîlik” faktörüne dikkat
çekmiştir; yani onlara göre Sünnet, vahyin bir ürünü ve gayr‐i metlüvv, yani
Kur’ân âyeti olarak namazda okunmak üzere indirilmeyen şeklidir. Tam da
bu noktada İmam Evzâî’nin, Hassân b. Atiyye’den naklettiği “Cibrîl, Hz.
Peygamber’e Kur’ân’ı indirdiği gibi Sünnet’i de indirmiştir.” şeklindeki hadis
rivâyet i,4 konuya tartışmaya mahal bırakmayacak bir açıklık getirmektedir.
Kadîm ulema arasında İmam eş‐Şâfiî, İbn Hıbbân, İbn Hazm, İbn Abdi’l‐
Berr, İmam el‐Ğazzâlî, Külliyât sahibi Ebü’l‐Bekâ’, İmam es‐Serahsî,
Beyhakî, müfessirlerden Râzî ve Âlûsî’nin de bu görüşe sahip oldukları bi‐
linmektedir. Vahiy‐Sünnet ilişkisi konusunda fikir beyan eden çağdaş araştı‐
rıcılar içinde M. Hamidullah ve Mevdûdî’nin de aynı düşüncede oldukları
görülmektedir.5
Ama şüphesiz Peygamber Efendimizin tebliğ faaliyetini “merhaleler
hâlinde hareket” esasına dayandırarak bu metodun ilâhîliğine en güçlü
vurguyu Seyid Kutub yapmıştır. O aynen şöyle demektedir: “

ﺍﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﺩﻳﻦ

 ﻓﺎﻥ ﻣﻨﻬﺠﻪ ﰲ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻣﻨﻬﺞ ﺭﺑﺎﱐ ﻛﺬﻟﻚ، = ﺭﺑﺎﱐBu din nasıl ilâhî kaynaklı Rabbânî bir
din ise, onun hareket metodu da Rabbânîdir.”6 Çünkü S.Kutub’a göre bizzat
Kur’ân‐ı Kerim, bir metot kitabıdır. Günümüzde Kur’ân’a bakış noktasında
4

Dârimî, Mukaddime, 49

5

Geniş bilgi için bkz. Ahmet Önkal, “Vahiy‐Sünnet İlişkisi ve Vahy‐i Gayr‐i Metluvv”, Kur’ân
ve Sünnet Sempozyumu, İrfan Vakfı, 1‐2 Kasım 1997, İstanbul, 1999, s.55‐69

6

Seyid Kutub, Yoldaki İşaretler, çev. Salih Uçan, İstanbul 1980, s.27
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Müslümanların karşı karşıya olduğu za’fı dile getirirken S. Kutub şöyle der:
“Bu Kitabı bir bereket ve dua kitabı olarak okuyanlar, ilmî ve edebî özelliklerini
incelemek, san’at ve belağat tarafını araştırmak için tetkik edenler, hiçbir şeyi anla‐
mazlar, bu Kur’ân’dan … Çünkü bu kitap, bir bereket ve dua kitabı, bir san’at ve
edebiyat eseri, bir belağat ve üslup örneği olsun diye inmemiştir, sadece… Bunun
yanı sıra bir hareket ve taktik, bir idare ve metot kitabı olarak inmiştir.”7
“Bütün bir beşeriyetin hidayetini hedeflemiş bir din, insanları dünyada ve
uhrâda saadete götürecek bir din, onları hareket tarzları konusunda tamamen başı‐
boş bırakmamıştır. Cenâb‐ı Hak bu dini gönderdiği gibi aynı zamanda bu dinin
insanlar arasında nasıl ikâme olunacağının yollarını da göstermiştir.” düşüncesini
savunan S. Kutub, Fî Zılâl’in bir çok yerinde, Yoldaki İşaretler ve İslâm Da‐
vasının Stratejisi adlarıyla Türkçeye çevirilen kitaplarında sık sık Rabbânî
metot, ilâhî metot ve bu ikisine muâdil olarak Nebevî metot tabirlerini kul‐
lanmaktadır.
Türkçeye “Nebevî Hareket Metodu” ismiyle iki cilt hâlinde çevirilen ki‐
tabıyla tanınan Münir Muhammed Ğadbân da S. Kutub’la aynı fikirleri pay‐
laşmakta ve şöyle demektedir: “Nebevî hareket metodunun Rabbânî bir yönlen‐
dirme olduğu inancındayız. Allah Teâlâ, Peygamberlerini bütün adımlarında doğ‐
ruya yöneltiyordu. O’nun hareketleri, karşı karşıya kalınan olaylara gösterilen doğal
tepkiler değildi.”8 Aynı ekolün takipçisi konumunda bulunan Abdurrahman
el‐Muhâcir ise : “Kur’ân‐ı Kerîm nasıl Allah katından indirilmişse O’nun hakim
kılınmasında kullanılacak metot da Allah katından indirilmiştir. İnsanların yaşa‐
mında en ufak bir ayrıntıyı dahî ihmal etmeyip her konuda hükümler beyan eden
İslâm Dini’nin, İslâm’ın hakim kılınması gibi çok önemli bir konuda hüküm bildir‐
memesi düşünülemez. Rasûlüllah bizzat pratik yaşantısıyla bu konuda öyle güzel
bir metot bildirmiştir ki bu metodu takip edenler mutlaka başarıya ulaşır.”9 dedik‐
ten sonra bir ileri adım daha atmakta ve kesin bir iddiada bulunmaktadır:

7

Seyid Kutub, İslâm Davasının Stratejisi, çev. Akif Nuri, İstanbul, 1977, s.90

8

Münir Muhammed Ğadbân, Nebevî Hareket Metodu, çev. Tarık Akarsu, İstanbul, 1992, I, 16

9

Abdurrahman el‐Muhacir, Rasulullah’ın Hayatı İle İslâm’ın Hareket Metodu, çev. Eyüp As‐
lan, Hak Yayınları, İstanbul, tzs., s.337
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“Bunun dışındaki metotlarla İslâm’ı hakim kılmaya kalkışanlar ise boş yere vakit
kaybetmekten ileri gidemez.”10
Hz. Peygamber’in tebliğinde uyguladığı metotların kaynağını her hâlü‐
kârda vahye dayandıran bu zevât, kendilerine yöneltilecek: “Abese örneğinde
olduğu gibi bizzat Kur’ân âyetleriyle Cenâb‐ı Hak tarafından îkaz ve itaba mâruz
kılınmasından hareketle Hz. Peygamber’in şahsî görüş ve tavırlarıyla metodunu
belirlediğine açıkca işaret bulunduğu ve bu gerçeği inkârın mümkün olmadığı”
tarzındaki itiraz ve tenkitlere cevap olmak üzere yeni bir kavram üretmişler
ve “takrîrî vahiy”den söz etmişlerdir. Buna göre her hareketi ve bütün faa‐
liyetleri Cenâb‐ı Hakk’ın kontrolünde olan Peygamber Efendimiz, varsaya‐
lım ki hata etmiş veya uygun olmayan bir davranış sergilemiş, yanlış bir
metot seçmiş ise hemen ve mutlaka Allah tarafından îkaz edilmiş, O da der‐
hal hatasını tashih etmiştir. Bu tür îkazların olmadığı durumlarda Cenâb‐ı
Hakk’ın onay ve takriri var demektir; nasıl Hz. Peygamber’in ashabının
tavır ve davranışlarına karşı sükût edip müdahelede bulunmaması, takrîrî
Sünneti oluşturuyorsa Yüce Rabbimizin müdahele etmemesi de takrîrî vahyi
oluşturur.11
Bu görüş ilk bakışta mantıklı ve tutarlı görünmektedir. Ancak buna kar‐
şı “her sözü, her kararı, hüküm ve davranışı vahiy ile belirlenen bir kimse‐
nin beşer olarak hiçbir inisiyatifinden söz edilemeyeceği, bu tür bir anlayışın
Hz. Peygamber’i kendi iradesiyle hareket edemeyen bir ‘robot’ durumuna
indirgemek ya da her adımını vahiyle atan beşerüstü bir varlık konumuna
yükseltmek anlamına geleceği” yönündeki itirazları12 da dikkate almak ge‐
rekmektedir. Fakat bu düşünce Hind‐Pakistan bölgesinde Emîr Ali, Ahmed
Pervîz, Mısır’da özellikle Dr. Tevfik Sıdkî, Ebû Reyye ve Abdülcelil İsâ gibi
şahsiyetler tarafından, Sünnet’in vahiyle hiçbir ilgisi olmadığı, Kur’ân vahyi
dışında Hz. Peygamber’in diğer insanlar gibi bir beşer olduğu dolayısıyla da

10

A.g.e., s. 337. S. Kutub, Ğadbân ve Muhâcir tarafından “Nebevî Hareket Metodu” çerçeve‐
sinde ele alınan düşüncelerin değerlendirilmesi ve özellikle son iki zâtın eserlerinin tenki‐
di için bkz. Mehmet Ali Büyükkara, Hz. Peygamber’in Sîretinden Dava Adamına Yol Kılavu‐
zu: “Nebevî Hareket Metodu”, Sîret Sempozyumu I, Türkiye’de Sîret Yazıcılığı, İstanbul, 16‐
17 Ekim 2010, basılmamış tebliğ metni

11

Bkz. Abdülğanî Abdülhâlık, Huccıyyetü’s‐Sünne, 1. baskı, Beyrut, 1986, s. 222

12

M. Hayri Kırbaşoğlu, İslâm Düşüncesinde Sünnet I, 2. baskı, Ankara, 1996, s.299
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Sünnet’in hiçbir bağlayıcılığı olmadığı şeklinde uç bir noktaya taşınmıştır.
Meselâ, bunlardan Dr. Tevfik Sıdkî, bizde bazılarının malzeme olarak kul‐
landığı bir makale kaleme almıştı. Makale “ﻭﺣﺪﻩ

=ﺍﻹﺳﻼﻡ ﻫﻮ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ

İslâm

Yalnızca Kur’ân’dan İbarettir.” başlığını taşıyordu.13 Ezher Üniversitesi
Külliyetü’ş‐Şeria eski dekanı Abdülcelil İsâ da, Türkçeye “Peygamberimiz’in
İctihadları” adıyla çevirilen

 ﺍﺟﺘﻬﺎﺩ ﺍﻟﺮﺳﻮﻝadlı eserinde, bu kadar keskin ol‐

mamakla beraber benzeri fikirleri savunmakta ve özetle şunları söylemekte‐
dir:
“1. İctihad etmek Peygamberimiz için caizdir. Zaten fiilen vukû bulmuş‐
tur.
2. İctihadın mevzuu çeşitlidir. Dünyevî, gözle görülen‐görülmeyen şey‐
ler yanında dinî konularda da ictihad geçerlidir.
3. Hz. Peygamber’in ictihad ile açıkladığı görüşün, daima doğru olması
zorunlu değildir.
4. Meydana gelen bir hatanın Allah tarafından derhal tashih edilmesi
şart değildir.
5. Hurma aşılama hadisesinde olduğu gibi hiç tashih edilmemesi de
mümkündür.”14
Şimdiye kadar sözünü ettiğimiz bu iki uç görüşte Sünnet’in ve Rabbânî
metodun tamamen vahyin yönlendirmesi ile gerçekleştiğini söyleyen grup,
Peygamber Efendimizin “beşer” olma özelliğini göz ardı eder veya en azın‐
dan arka plana atarken; Kur’ân dışında Hz. Peygamber’in söz, fiil ve davra‐
nışlarının vahiyle hiçbir ilişkisinin olmadığını iddia eden ikinci grup ise
O’nun “peygamberlik” niteliğini hiçe saymışa benzemektedir.
Bu konuda daha fazla teferruata girmeden Peygamber Efendimizin teb‐
liğ metodunu belirlemede kaynaklarının neler olduğu hususunda görüşle‐
rimi kısaca arzetmek istiyorum. Kanaatimce Hz. Peygamber’in tebliğ meto‐
dunu belirlemede kaynaklarını iki kategoride toplamak mümkündür:

13

Mecelletü’l Menâr, yıl: 9, sayı: 7, s.12

14

Abdülcelil İsa, Peygamberimizin İctihadları, çev. Hilmi Mert türkmen‐ Abdülvehhab
Öztürk, Ankara, 1976, s.156‐157
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1. Kur’ân‐ı Kerîm
Hiç kuşkusuz “ﻓـﺄﻧﺬﺭ

 = ﻳﺎ ﺍﻳﻬﺎ ﺍﳌﺪﺛﺮ ﻗﻢEy örtüsüne bürünen, kalk ve uyar!”15

emriyle elçisini tebliğle görevlendiren Yüce Rabbimiz, tebliğde takip edile‐
cek metodun kurucu temel ilkelerini, tebliğin tarihî süreç içerisinde seyri
esnasında dönüm ve başlangıç noktaları ile dinamiklerini, muhatapta mües‐
sir olacak temel yöntem, tavır ve davranış şekillerini, gönderdiği Kur’ân
âyetleri ile Peygamber Efendimiz’e bildirmiş, bu emirlere ve yasaklara uy‐
masını, bu metotları uygulamasını emir buyurmuştur. Bu bağlamda
zarureten tebliğin gizli yapıldığı bir sürecin ardından “ﺍﻷﻗﺮﺑﲔ

= ﻭﺃﻧﺬﺭ ﻋﺸﲑﺗﻚ

Önce yakın akrabalarını uyar!”16 âyeti ile Hz. Peygamber’in akrabalarını topla‐
yarak onları İslâm’a davet ettiği; “ﺗﺆﻣﺮ

 = ”ﻓﺎﺻﺪﻉ ﲟﺎSana emrolunanı açık açık

ilân et!”17 âyetinin nâzil olması ile tüm Mekke halkını Safâ tepesinde toplaya‐
rak onları îkaz etmek sûretiyle alenî davette yeni bir süreci başlattığı mâ‐
lumdur. Mekke döneminde Müslümanlara uygulanan olanca baskılara, akıl
almaz‐vicdana sığmaz, insanlık dışı birçok işkenceye rağmen ve bazı
sahabîlerin ısrarlı taleplerine karşın hep sabır ve sebat tavsiye edilerek,
Mekke’yi kan gölüne çevirebilecek, âkıbeti ise meçhul bir maceraya sürük‐
lememek için çatışmaya izin verilmediği; ancak geçerli şartların oluştuğu
Medine’ye hicretin ardından inen “ﻇﻠﻤﻮﺍ

ﻢ = ﺃﺫﻥ ﻟﻠﺬﻳﻦ ﻳﻘﺎﺗﻠﻮﻥ ﺑـﺄKendileriyle

savaşılanlara, zulme uğramış olmaları sebebiyle savaşa izin verildi.”18 âyeti ile
müşrik ve münkirlerle ilişkide yeni bir safhaya girildiği de bilinmektedir.
Ayrıca Hz. Peygamber’in çevresindeki gayr‐i müslimlerle ilişkilerinde uy‐
ması gerekli metot ve yöntemleri belirleyici nitelikte bir çok âyet‐i kerime
vardır. Meselâ: “ﻋﻠﻢ

 = ﻭﻻ ﺗﺴﺒﻮﺍ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻳﺪﻋﻮﻥ ﻣﻦ ﺩﻭﻥ ﺍﷲ ﻓﻴﺴﺒﻮﺍ ﺍﷲ ﻋﺪﻭﹰﺍ ﺑﻐﲑOnların

Allah’ı bir tarafa bırakarak taptıkları şeylere sövüp kötü sözler söylemeyin; sonra
onlar da haddi aşarak cahilâne Allah’a söver, kötü sözler söylerler.”19 âyeti mani‐
15

Müddessir 74/1‐2

16

Şuarâ’ 26/214

17

Hıcr 15/94

18

Hac 22/39

19

En’âm 6/108
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dardır ve temel bir ilke getirmektedir. Aynı şekilde: “

ﻢﻭﻻ ﺗﻄﺮﺩ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻳﺪﻋﻮﻥ ﺭ

 = …ﺑﺎﻟﻐﺪﻭﺓ ﻭﺍﻟﻌﺸﻲ ﻳﺮﻳﺪﻭﻥ ﻭﺟﻬﻪRabbinin rızasını isteyerek sabah akşam O’na yal‐
varanları (sakın ola) kovma!”20 âyetinde, Hz. Peygamber’den, fakir müminlerle
yan yana gelmek istemeyen ve kendileri gelince onları huzurundan çıkar‐
masını talep eden Mekkeli müşrik aristokratların isteklerine iltifat etmemesi
hususunda Rasûl‐ü Ekrem Efendimiz’e peşin bir uyarı ve yönlendirme mev‐
cuttur. Bu minval üzere Kur’ân‐ı Kerim’de Hz. Peygamber’e farklı kesimler‐
le münasebetlerini belirlemede yön ve yöntem veren pekçok âyet‐i kerime
vardır ve hiç şüphesiz Peygamber Efendimiz bu buyruklar doğrultusunda
tebliğ faaliyetini şekillendirmiş, büyük bir hassasiyetle bu ilkelere riâyet
etmiştir.
2. İkinci kategoride: Hz. Peygamber’in tebliğ metodunu belirlemek ü‐
zere bizatihî kendi birikim ve yeteneklerine müracaat ederek karar vermesi‐
ni söz konusu etmemiz gerekir. Bu noktada Hz. Peygamber’in risâlet öncesi
40 yıllık uzun bir dönemde, tebliğ faaliyetine girişince istifade edeceği bir
bilgi, görgü ve tecrübe birikimine sahip olduğunu söyleyebiliriz. Ama şüp‐
hesiz O, bu bilgi ve becerileri, bir muallim önüne oturarak ondan aldığı eği‐
tim ile veya birtakım kitapları okuyarak elde etmemiştir. Çünkü O,
Kur’ân’ın ifadesi ile “ﺍﻻﻣﻲ

 = ﺍﻟﻨﱯümmî bir peygamber” idi ve “ ﻭﻣﺎ ﻛﻨﺖ ﺗﺘﻠﻮﺍ ﻣﻦ
 = ﻗﺒﻠﻪ ﻣﻦ ﻛﺘﺎﺏ ﻭﻻ ﲣﻄﻪ ﺑﻴﻤﻨﻚ ﺍﺫﹰﺍ ﻻﺭﺗﺎﺏ ﺍﳌﺒﻄﻠﻮﻥSen bundan önce ne bir yazı okur,

ne de elinle onu yazardın. Öyle olsaydı bâtıla uyanlar kuşku duyarlardı.”21 âyetin‐
de ifade edildiği gibi Kur’ân’ın, kendine vahyinden önce ne bir kitap oku‐
muş, ne de eline kalem alıp yazı yazmıştı. Ama küçük yaşlarından itibaren
etrafında olup biten hâdiseler O’nun dikkatini çekmiş, bilgi sahibi olmasın‐
da, yetişip olgunlaşmasında etkili olmuştur. Bu bağlamda dedesi Abdülmut‐
talib’in yanındaki konumu, Ebû Tâlib ile birlikte gerçekleştirdiği Busrâ sefe‐
ri, Mekkelilere ücret karşılığı çobanlık yapması, amcaları ile çıktığı ticarî
seferler, katıldığı Ficâr Harbi ve Hılfü’l Fudûl, Hz. Hatice’nin kervanı ile
Busrâ’ya yeniden gidişi ve Hatice Validemizle evliliği, evlilik sonrasında
20

En’âm 6/52

21

Ankebût 29/48
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gerçekleştirdiği ticarî faaliyetler, Kâ’be hakemliği ve nihayet Hırâ’daki uzlet
ve halvet günleri, hep O’nu tebliğ faaliyetine yetiştiren ve hazırlayan olaylar
zinciri olarak değerlendirilmeli; bu olaylara bu açıdan yeniden bakılmalıdır.
Kuşkusuz O’nun elde ettiği Peygamberlik öncesine ait bu birikim, tebliğ
sürecinde kazandığı yeni bilgilerle takviye görmüş, özellikle de kişisel ilişki‐
ler vesilesi ile elde edilen tecrübeler, O’nun için son derece önemli kazanım‐
lar olmuştur. Peygamberlerin temel sıfatlarından birisi olmak üzere fetanet
(fevkalade zeka,
Akıl ve deha) sahibi olduğuna inandığımız Peygamber Efendimiz kuş‐
kusuz tebliğ faaliyeti esnasında içerisinde bulunduğu şartlara uygun olarak,
kişi ya da grup ve topluluklarla ilişkilerinde ortaya çıkan veya çıkabilecek
durum ve ahvâli dikkate almış, muhakemelerde bulunmuş, aklî değerlen‐
dirmeler yapmış, yerine göre istişare gerçekleştirmiş ve nasıl hareket edece‐
ğine dair kararı kendisi vermiştir.
Bu kararlarına bağlı olarak Peygamber Efendimizin uyguladığı metotla‐
rını ve faaliyetlerini takdir ve teşvik eden Kur’ân âyetleri vardır. Meselâ,
tebliğin temel ilkelerinden ve etkili metotlardan birisi olarak zikredebilece‐
ğimiz yumuşak davranışı; katı kalpli ve kaba olmaması sebebiyle Hz. Pey‐
gamber Rabbinin takdirine mazhar olmuştur.
Şöyle buyurulur bu konuda: “

=ﺍﻟﻘﻠﺐ ﻻﻧﻔﻀﻮﺍ ﻣﻦ ﺣﻮﻟﻚ

ﻓﺒﻤﺎ ﺭﲪﺔ ﻣﻦ ﺍﷲ ﻟﻨﺖ ﳍﻢ ﻭﻟﻮ ﻛﻨﺖ ﻓﻈﹰﺎ ﻏﻠﻴﻆ

Allah’ın rahmeti sayesinde onlara yumuşak davrandın.

Şayet kaba ve katı yürekli olsaydın hiç şüphesiz etrafından dağılıp giderlerdi.”22 Bu
gibi durumlarda Hidayet Elçisi’nin tavır ve davranışı ve uyguladığı metot‐
lar, bilâhare inen âyetlerle açıkça onaylanmıştır.
Buna mukabil, yine inen âyetlerle Hz. Peygamber’in karar ve davranış‐
ları dolayısıyla ikaz edilip uyarıldığı, hatta itâb edildiği durumlar da vardır.
Bunun en basit ve hep bilinen örneği a’mâ sahabî Abdullah b. Ümmü
Mektûm’a karşı tavrı dolayısıyla inen “ﺍﻻﻋﻤﻲ

 =…ﻋﺒﺲ ﻭﺗﻮﱄ ﺍﻥ ﺟﺎﺀﻩA’mânın

kendisine gelmesi sebebiyle yüzünü ekşitti ve yönünü çevirdi…”23 âyetleridir.

22

Âlü İmrân 3/159

23

Abese 80/1‐2 vd.
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Tebûk Gazvesi’ne katılmamak için mazeret ve bahaneler uyduran mü‐
nafıklara Hz. Peygamber’in onlardan zâten hayır gelmeyeceği mütaalasıyla
olsa gerek izin vermesi üzerine esasen münafıklara karşı takip edilecek stra‐
tejiyi belirlemede önem yaşayan Tevbe sûresi’nin 43. âyeti daha kesin bir
itâb ifadesine sahiptir: “

 = …ﻋﻔﺎ ﺍﷲ ﻋﻨﻚ ﱂ ﺍﺫﻧﺖ ﳍﻢAllah seni affetsin, onlara

niçin izin verdin?!”
Bu grup âyetlerde Hz. Peygamber’in uyguladığı metot uygun bulun‐
mamakta ve gerekli ikaz yapılmaktadır. Ancak bu örneklerden hareketle Hz.
Peygamber’in her hareket ve uygulamasının ardından mutlaka âyetlerin
indiğini ve bu âyetlerle, tatbik edilen metodun onaylandığını veya reddedil‐
diğini söylememiz mümkün değildir. Hz. Peygamber’in 23 yıl boyunca du‐
rup dinlenmeden tebliğ faaliyetinde bulunduğu dikkate alınırsa tasvip veya
tashih niteliğindeki âyetlerin çok da fazla olduğu söylenemez.
Bu noktada daha önce temas ettiğimiz “takrîrî vahiy” anlayışından ha‐
reketle “Cenâb‐ı Hak, Rasûlü’nün uygulamalarında uygun olmayan bir durum
ortaya çıktığı zaman mutlaka ikazda bulunup tashih etmiştir; böyle bir ikazın olma‐
dığı hususlarda zımnî bir onay var demektir.” şeklindeki yaklaşıma tamamen
katılmadığımızı belirtmeyelim.
Kanaat ve tespitlerimize göre Cenâb‐ı Hakk’ın, Rasûlünün davranış, ka‐
rar ve metotlarında uygun olmayan hususlardaki ikaz ve tashihi ya İslâm
davâsının seyrini olumsuz etkileyecek durumlarda, ya da takip edilecek
temel stratejiye uygun düşmeyen olaylarda söz konusu olmakta ve ortaya
çıkmaktadır. Bunun hâricinde öyle durumlar vardır ki Peygamber Efendi‐
miz herhangi bir vahye bağlı olmaksızın kendi ictihadıyla karar vererek bir
uygulama gerçekleştirmiş, ama bu konuda daha sonra da Cenâb‐ı Hak tara‐
fından bir tasdik veya bir ikaz vukû bulmamıştır; hatta bazı olaylardan bil‐
diğimiz gibi sonuçta Hz. Peygamber’in de esasen arzu etmediği neticeler
ortaya çıkmıştır. Meselâ, Uhud Harbi’nden sonra Racî ve Bi’ru Maûne olay‐
larında sırf İslâm’ı tebliğ için görevlendirilen mâsum sahabîlerden birinci
olayda 10, ikinci olayda 70’e yakın kişi hunharca şehid edilmişlerdir. Bu
olayın ne öncesinde ne sonrasında bu hususla ilgili olarak inen bir âyet yok‐
tur. Esasen gaybı bilmediği için hâlisane niyetlerle yapılan bu görevlendirme
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sebebiyle Hz. Peygamber’in hatalı bir karar aldığını söylemek mümkün ve
doğru değildir. Fakat Allah Râsulü’nün bu olaya son derece üzüldüğü ve
müsebbiblerine bir ay boyunca sabah namazı içinde kunût yaparak beddua‐
da bulunduğu bilinmektedir.
Hz. Peygamber’in kendi re’yi ile karar vererek tebliğ metodunu belir‐
lerken etkili olan bir hususun altını çizmek gerekir. Peygamber Efendimiz,
Risalet görevini aldığı ilk günden vahyin son bulmasına kadar 23 yıl devam
eden süreçte aldığı vahiyler yoluyla önce bizzat kendisi Allah Teâlâ tarafın‐
dan eğitilmiş, Cibrîl O’na muallimlik yapmıştır.
Böylece O, herkesten önce ve şüphesiz herkesten daha fazla vahyin ru‐
huna müttali olmuş, İslâm’ın özünü, yüce hikmet ve hakikatlerini zihnine
olduğu kadar benliğine de nakşetmiştir. İşte O, sahip olduğu bu ruha bağlı
olarak olayları, güzel ahlâkı ve üstün yeteneklerinin himayesinde, basiret ve
firasetle okumuş, Allah’ın nuruyla hadiselere bakmış, o doğrultuda karar
vermiştir. Bu kararların son derece yararlı, isabetli ve neticeye en çabuk ulaş‐
tıran kararlar olduğu esasen tarihen de sabittir. Bir “beşer” olması münase‐
betiyle tashihi icap eden karar ve tavırları ise 23 yıllık tebliğ faaliyeti kapsa‐
mında son derece nâdir olup, istisna kabul edilebilir.
Netice itibariyle Peygamber Efendimiz, tebliğ faaliyeti boyunca gerek
Cenab‐ı Hakk’ın kontrol ve yönlendirmeleri doğrultusunda, gerekse kendi‐
ne gelen vahiyden aldığı ruh ve nur ile, firaset ve basiretle olayları değer‐
lendirerek durum ve şartlara uygun bir şekilde en geçerli, en gerçekçi, en
kısa, en çabuk, en emin, en mantıklı, doğruluğu ve başarılı olduğu dost/düş‐
man herkes tarafından müsellem metotları uygulamıştır.24 Rasûlüllah Efen‐
dimiz, “ﺣﺴﻨﺔ

 = ﻟﻘﺪ ﻛﺎﻥ ﻟﻜﻢ ﰲ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﷲ ﺍﺳﻮﺓAndolsun ki Allah’ın Elçisinde sizin

için, Allah’a ve ahiret gününe kavuşmayı umanlar ve Allah’ı çok zikredenler için en
mükemmel bir örnek vardır.”25 âyeti fehvasınca hayatın bütün yön ve alanla‐
rında olduğu gibi davet ve tebliğ faaliyetinde ve uyguladığı metotlarda da
24

Peygamber Efendimizin tebliğ faaliyetinde uyguladığı metotlar hakkında geniş bilgi için
bkz. Ahmet Önkal, Rasûlüllah’ın İslâm’a Davet Metodu, 19. baskı, Kitap Dünyası Yayınları,
Konya, 2010.

25

Ahzâb 33/21
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bizim için üsve‐i hasene, en güzel örnek, nümûne‐i imtisaldir; bir Sirâc‐ı
münîr, yolumuzu aydınlatan bir kandildir, O… Özlemini duyduğumuz
İslâm ümmetinin vahdeti, etnik ve mezhebî ayrılıkları bir tarafa bırakarak,
fırka ve grup bağnazlığından sıyrılarak O’nun Sünnet ve Sîretine yönelişle
olacak; metot farklılıklarının Müslüman toplumlarda doğurduğu ayrışma ve
münâferet, O’nun metotlarının bilinip uygulanması ile ülfet, re’fet ve rahme‐
te dönüşecektir.

18. TEBLİĞ
HZ. PEYGAMBER’İN HAYATINDA
KUR’ÂN MERKEZLİ TEBLİĞİN ÖNEMİ
Hüseyin ALGÜL♦

Hz. Peygamber’in hayatında Kur’ân merkezli tebliğin önemine geçme‐
den Kur’ân hakkında yine Kur’ân’dan bir temellendirme yapmanın uygun
olacağını düşünüyorum. Bu bize, tebliğin merkezinde her zaman ilk sırada
Kur’ân‐ı Hakîm’in ve Rasûl‐i Erkem’in (s.a.v.) müşterek bir zeminde yer
aldığını gösterecektir. Bunu en kolay anlamanın yolu, referans olarak
Kur’ân‐ı Mübîn’in şehâdetine başvurmaktır.
Bu nokta‐i nazardan baktığımız zaman şunları tespit ediyoruz:
Kur’ân, “Kendisinde şüphe olmayan kitaptır, Allah’a karşı gelmekten
sakınanlar, arınmak isteyenler/müttakîler için yol göstericidir.”1
Hz. Peygamber, “Kur’ân’la müjdeleyici ve uyarıcı olarak”2 gönderilmiş‐
tir.
“İnananlar, Allah’a ve Rasûlüne itaat ederler, dinlemiş oldukları
Kur’ân’dan asla yüz çevirmezler”.3
Kur’ân‐ı Hakîm, “Âyetlerini düşünsünler ve akıl sahipleri öğüt alsınlar
diye Rasûl‐i Ekrem’e indirilmiş mübarek bir kitap”tır.4
♦

Prof. Dr., Uludağ Üniversitesi İlâhiyat Fakültesi İslâm Tarihi Öğretim Üyesi.

1

Bakara, 2/1‐2.

2

Bakara, 2/119.

3

Enfâl, 8/20.

4

Sâd, 38/29.
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Kur’ân‐ı Mübîn, “Mekke’de ve onun çevresinde bulunanları asla şüphe
olmayan mahşer günüyle ikaz etmesi ve ulaşabildiği herkesi uyarması için,
Hak Teâlâ Hazretleri tarafından Nebiyy‐i Muhterem’e (s.a.v.) vahyedil‐
miş”tir.5
Yüce Allah, Âhir Zaman Peygamberi Hz. Muhammed’i (s.a.v.), “Âlem‐
lere rahmet olarak” göndermiş,6 “Âlemlere uyarıcı olsun diye de Kur’ân’ı
indirmiş”tir.7
Kur’ân‐ı Mu’cizü’l‐Beyân, “Cenâb‐ı Hak tarafından kullarından diledi‐
ğini kendisiyle doğru yola sevk eden ilahî bir nur olarak Peygamber Efen‐
dimiz’e indirilmiş olup, Rasûl‐i Müctebâ (s.a.v.) insanları o nurla doğru yo‐
la” sevk etmektedir.8
İslâm hidâyetinin yayılmasında, insanların hak ve hakikati gönül diliyle
benimsemesinde Kur’ân‐ı Hakîm’in tebliğin merkezinde oluşunu tereddüt‐
süz ortaya koyan delillerden biri de bizzat Kur’ân’da onun farklı isimlerinin
yer almasıdır ki, bu isimlerden her biri Kur’ân hidayetinin insanlara ulaşan
çeşitli cihetlerini yansıtır.
Bu bağlamda İlâhî mesajı tüm boyutlarıyla içinde bulunduran ve hiçbir
zaman eskimeyen canlı müracaat kaynağı olarak “el‐Kitâb”,9 hiçbir şüpheye
yer bırakmaksızın hak ile bâtılı ayırıcı özelliğiyle “el‐Furkân”,10 öğüt veren,
hatırlatan, sakındıran işleviyle “ez‐Zikr”,11 zihinleri ve gönülleri aydınlatan
bir ışık olarak “en‐Nûr”,12 doğru yola hidayet eden bir rehber olması cihetiy‐
le “el‐Hüdâ”,13 îman, ibadet, teslimiyet, ahlâk ve takva gibi temel İslâm ilke‐
lerinin insan kişiliğine ve davranışına kazandıracağı pozitif enerji ile manevî

5

Şûrâ 42/7; En’am 6/19.

6

Enbiyâ 21/107.

7

Furkan 25/1‐2.

8

Şûrâ 42/52‐53.

9

Bakara 2/2.

10

Furkân 25/1.

11

Hicr 15/9.

12

Nisâ 4/174.

13

Bakara 2/185.
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hastalıklara şifâ olması itibariyle “eş‐Şifâ”,14 Yüce ve şerefli anlamında “el‐
Mecîd”,15 Hakka, doğruya, hikmete, adâlete, takvaya ulaştıran nasihat ve
öğütler kitabı anlamında “el‐Mav’ıza”,16 felâketlere, kötülüklere, sıkıntılara
karşı ikaz ve uyarı anlamında “et‐Tezkira”,17 okunduğu, anlaşıldığı, üzerinde
düşünüldüğü ve gereğince davranıldığı takdirde gönle haz, davranışlara
istikamet vermesi bakımından “Kelâmullâh”,18 insanlığın kurtuluşu için
Cenâb‐ı Zülcelâl tarafından uzatılan ip anlamında “Hablüllâh”,19 gönüllere
inşirah veren kutlu, feyz kaynağı bir kitap anlamında “el‐Mübârek”,20 hikmet
dolu kitap anlamında “el‐Hakîm”,21 değerli, şerefli anlamında “el‐Kerîm”,22
apaçık anlamında “el‐Mübîn”,23 sözlerin en güzeli anlamında “Ahsenü’l‐
Hadîs”,24 derununda derin mânâları bulundurması cihetiyle “Hikmet”,25 eş‐
siz, üstün, kıymeti büyük anlamında “el‐Azîz”26 isimleri, Kur’ân’da yer alır.27
Hz. Peygamber’in (s.a.v.) hayatında Kur’ân merkezli tebliğ konusunu
temellendirebilmek açısından iki hususa daha değinmemiz gerekiyor. Bun‐
lardan biri, tebliğ emâneti kendisine tevdi edilmiş olan Zât‐ı Risâlet hakkın‐
da Kur’ân’ın ne dediği, ikincisi de Kur’ân merkezli tebliğ sürecinde Zât‐ı
Risâlet’in yapıp ettiklerinin çevredeki tezâhürleri itibariyle Kur’ân’da kendi‐
sine verilen unvanlardır.

14

İsrâ 17/82.

15

Bürûc 85/21.

16

Yûnus 10/57.

17

Müddessir 74/54.

18

Tevbe 9/6.

19

Âl‐i İmrân 3/103.

20

En’am 6/92.

21

Yûnus 10/1.

22

Vâkıa 56/77.

23

Mâide 5/15.

24

Zümer 39/23.

25

Kamer 54/5.

26

Fussılet 41/41.

27

Bk. Abdurrahman Çetin, “Kur’ân‐ı Kerîm”, İslâm’da İnanç İbadet ve Günlük Yaşayış Ansiklo‐
pedisi, Redaktör: İbrahim Kâfi Dönmez, M. Ü. İlâhiyat Fakültesi Vakfı Yayınları, III, 86‐87.
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Kur’ân‐ı Mübîn’de verilen bilgilere göre Hz. Peygamber, “En büyük ah‐
lâkın sahibi”dir,28 “Allah’a, âhiret gününe kavuşmayı umanlar ve Allah’ı çok zikre‐
den kimseler için Allah’ın Rasûlünde en güzel örnek” vardır (üsve‐i hasene).29
“Dünyada maddî cazibesi sebebiyle kıymet atfedilen hiçbir şey Allah’tan, Peygam‐
ber’den ve bunların yolunda cihattan daha sevgili” olamaz. “Dünyevî sevgileri
Allah ve Peygamber sevgisinin önüne geçirmek ve hak adına mücadeleden kaçınmak,
zillet, horluk ve sıkıntı sebebidir”30 “Mü’minler arasında bir anlaşmazlık çıktı‐
ğında Hz. Peygamber hakem tayin edilir, bu durumda verilen hükme uy‐
mak imânî bir vecibedir. Aksi halde kâmil mü’min olunamaz”31. Hz. Pey‐
gamber’in hükmüne rıza göstermenin kâmil imana delâlet ettiğinin
Kur’ân’da bildirilmesi, Sünnet’in de mü’minler için bağlayıcılığını göster‐
mektedir. “Hz. Peygamber mü’minlere kendi canlarından daha yakındır, eşleri de
onların anneleridir”32 “Hz. Muhammed (s.a.v.) içimizden biridir, sıkıntımız onu
üzer, o bize çok düşkün, inananlara çok şefkatli, çok merhametlidir”33 “İlâhî muhab‐
bet ve mağfirete erişebilmenin yolu, Hz. Peygamber’i sevmek”ten geçer.34
Hak Teâlâ’nın Kur’ân‐ı Hakîm’inde kulları için “üsve‐i hasene” olarak
gösterdiği Peygamber Efendimiz, risâlet görevini zaman ve şartları gözete‐
rek en yüksek vazife şuuru ve en derin sorumlulukla yürütmüş, bu hususta
Kur’ân’ın rehberliğinden asla ayrılmamış, kendisine tevcih edilen emr‐i ilâ‐
hîyi bihakkın îfa için en büyük gayreti göstermiş, bu uğurda karşılaştığı
engelleri, fedakârlık ve sabırla aşmıştır. Bu kudsî vazifenin ifâsı sürecinde
yapmış olduğu verimli ve semereli tebliğ hizmetinin bir yansıması olarak
Kur’ân‐ı Mecîd’de ona bazı unvanlar verilmiştir.

28

Kalem 68/4.

29

Ahzâb 33/21.

30

Tevbe 9/24.

31

Nisâ 4/65.

32

Ahzâb 33/6.

33

Tevbe 9/128. Bu âyetin detaylı bir tefsiri için bk. Elmalılı Hamdi Yazır, Hak Dini Kur’ân
Dili, IV, 2653 vd.

34

Âl‐i İmrân 3/31.
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Fazilet ve iyilikleri anılarak övülen kişi anlamında “Muhammed”,35 Allah
Teâlâ’yı yüksek sıfatlarıyla ve kudret eserleriyle gerektiği şekilde öven kişi
anlamında “Ahmed”,36 yeni bir kitap ve yeni bir şeriatla insanlara gönderilen
peygamber anlamında “Rasûl”,37 okuma yazma bilmediği halde ilâhî lütufla
ilmin bütün inceliklerine ve kemâlâtına vâkıf olduğu için “Ümmî”38 denil‐
miştir.
İnsanlara İslâm’ı müjdelediği için “Beşîr‐Mübeşşir”,39 Allah’ın birliğine
ve ümmetin fiillerine şehâdet ettiği için “Şâhid”,40 inanmayanları Allah’ın
azabıyla uyardığı için “Nezîr‐Münzir”,41 insanları ve cinleri hak yola davet
ettiği için “Dâî İlallâh”,42 tebliğâtı ile şirkin karanlığını yok edip ortalığı iman
nuruyla aydınlattığı için “Sirâcun Münîr”,43 hidayet ve irşadıyla yıldızların
gecenin karanlığını aydınlattığı gibi insanın içini dışını saran karanlığı ay‐
dınlatıp nurlandırdığı için “Necm‐i Sâkıb”44 denilmiştir.
Son peygamber olması, peygamberlik müessesesinin kendisiyle tamama
ermesi itibariyle “Hâtemü’n‐Nebiyyîn”,45 her iki dünyada da saâdete vesile
olacak İslâm dinini tebliğe tüm insanlığın muhatap kılınması, bütün akıl
sahiplerinin bu tebliğe kulak vererek hidayete erişebilmeleri, güzel ahlâkıyla
tüm insanlığa örnek olması sebebiyle “Rahmeten li’l‐Âlemîn”,46 her bakımdan
güvenilir olması, vahyi kusursuz ve eksiksiz olarak tebliğ etmesi, nübüvvet
ve risâlet görevini hakkıyla yapması anlamında “el‐Emîn”,47 şefkat ve mer‐

35

Fetih 48/29.

36

Sâf 61/6.

37

Bakara 2/285; Nisâ 4/13.

38

A’râf 7/157.

39

İsrâ 17/105; Sebe’ 34/28.

40

Fetih 48/8; Nahl 16/89.

41

Hacc 22/49; Ra’d 13/7.

42

Ahkâf 46/31.

43

Ahzâb 33/46.

44

Târık 86/3.

45

Ahzâb 33/40.

46

Enbiyâ, 21/107.

47

Tekvîr 81/21.
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hametle ümmetine düşkünlüğü anlamında “Raûf‐Rahîm”48 denilmiştir. Allah
Teâlâ, zâtına mahsus güzel isimlerden olan ve kullarına rahmet, şefkat ve
merhametini ifade eden bu iki ismini Hz. Peygamber’de sıfat olarak bir ara‐
ya getirmiştir.
Kur’ân merkezli tebliğ örneklerine geçmeden önce çok kısa olarak Hz.
Peygamber’in (s.a.v.) Kur’ân öğrenimine ve ashâbın Kur’ân’ı okumaya ve
anlamaya verdiği öneme değinmek uygun olacaktır.
Hz. Peygamber’in buyurduğuna göre Kur’ân’ı öğrenmek ve öğretmek,
“Müslüman’ı en hayırlılar mertebesine yükseltir”49, “Kur’ân ile meşgul olmak,
Allah nezdinde çok mühim bir davranıştır.”50 “Gönlünde Kur’ân’dan bir şey bu‐
lunmayan kişi, harabeye dönmüş bir ev gibidir.”51
Rasûl‐i Mücteba (s.a.v.), Kur’ân okur ve Kur’ân’ı güzel okuyanı dinle‐
mekten haz alırdı, Cebrail (asm) ile hususiyle ramazan ayında Kur’ân’ı mu‐
kabele ederlerdi. Vefatı yılında mukabele iki defa gerçekleşti.52 Bu olay İslâm
tarihine “arza‐i ahîre” diye geçmiştir. Hz. Peygamber (s.a.v.), Kur’ân’ı öğret‐
meye önem verirdi, uzak yerlerde oturanlara hem Mekke hem de Medine
döneminde hocalar göndererek onların da Kur’ân’ı öğrenmesini sağlardı.
Ashâb‐ı Kiram Hazretlerinin hayatlarında önem verdiği şeylerin en başında
Kur’ân’ı öğrenme, öğretme, anlama ve hayatlarına aktarma faaliyeti geli‐
yordu. Bu konuda birbirleriyle istişare ve müzakere ederek bilgi aktarımı
yapıyorlar, edindiği doğru bilgileri eşlerine ve çocuklarına öğretiyorlardı.
Sahâbeden bir kadının mehrinin, kocasının kendine öğreteceği bir sûre ol‐
ması, o kadın için göz aydınlığı ve sevinç kaynağı sayılırdı.53 Kadının mehir
hakkı baki olmakla beraber şartlara göre bir sûre öğretilmesinin mehir bedeli
sayılmasına Rasûl‐i Ekrem (s.a.v.) tarafından cevaz verilmesi, sahâbe dev‐
rinde Kur’ân’a bakışa dair önemli bir ipucu sayılabilir. Keza ashâb arasında
48

Tevbe 9/128.

49

Buhârî, Fezâilü’l‐Kur’ân, 21; Ebû Davud, Salât, 349.

50

Müslim, Salâtü’l‐Misâfirîn, 251.

51

Tirmizî, Sevâbü’l‐Kur’ân, 18.

52

Buhârî, Fezâilü’l‐Kur’ân, 7, Îtikaf, 17; Bed’ul‐Vahy, 5, 6; Savm, 7; Menâkıb, 25; Müslim,
Fezâilü’s‐Sahâbe, 50, 98, 99. Nesâî, Sıyâm, 2. Kur’ân’ın arzıyla ilgili olarak Bk. Muhammed
Abdülazîm ez‐Zerkanî, Menâhilü’l‐İrfân Fî Ulûmi’l‐Kurân, Dâru İhyâ, 3. baskı, I, 234.

53

Ebû Davud, Nikâh, 30.
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geceleyin, teheccüd kılmak ve bunun öncesinde, sonrasında Kur’ân okumak
geleneği yaygındı. Hatta geceleyin sahâbe evlerinin yanından geçen kişi, arı
uğultusunu andıran bir ses duyabilirdi.54 Bu tür bir uğultu, Mescid‐i Ne‐
bî’deki Kur’ân okuyuşlarında da duyulurdu. Hatta Hz. Peygamber (s.a.v.),
çok sayıda sahabînin okuyuşunun birbirlerini olumsuz etkilememesi için her
bir şahsın kısık sesle okumasını tavsiye ediyordu. Ashâb arasında Kur’ân’ı
ezberlemeye ilgi de çok fazlaydı. Hatta bunlar arasında Hz. Peygamber’in
sağlığında ezberlemeye başlamış olmakla beraber onun vefatından sonra
tamamlayanlar da vardı.55 İslâm âlimlerinin tespitlerine göre bu durum yani
ashâbın Kur’ân’ı öğrenmeye, öğretmeye, anlamaya, ezberlemeye ve yaşa‐
maya iştiyâkı, Kur’ân mûcizesinin canlı bir örneği olduğu gibi,56 Hz. Pey‐
gamber’e (s.a.v.) bu denli samimi yakınlık gösteren sahâbenin mevcudiyeti
de, Kur’ân’la birlikte ona ihsan edilmiş en büyük mûcizedir.57
Şimdi Hz. Peygamber’in (s.a.v.) hayatından Kur’ân merkezli tebliğe ba‐
zı örnekler verebiliriz:
Kureyş’in ileri gelenlerinden Utbe b. Rebîa, Kureyş kabilesinden yetki
alarak Hz. Peygamber’i (s.a.v.) bazı vaatlerle davasından vazgeçirmeyi dü‐
şündü ve onun yanına giderek, “Asil bir aileden geldiğini belirttikten sonra
atalarının dinini ve tapındıkları putlarını kötülediğini, Mekkeli hemşerilerini putla‐
ra bağlılığı sebebiyle düşüncesizlikle suçladığını” hatırlattı; “Yürümekte olduğu
yoldan geri dönmesi için bazı tekliflerde bulunacağını ve bunlardan bazılarını kabul
edeceğini umduğunu” söyledi. Bu doğrultuda ona zenginlik, reislik, meliklik
gibi o günkü şartlarda erişilmesi kolay olmayan şeyler teklif etti. Buna göre
yürütülecek bir kampanya ile hiç kimsede olmayan bir zenginliğe sahip
olabileceğini, kendisine danışılmadan önemli işlerde asla karar verilmeyecek
bir şeref payesine kavuşabileceğini, herkesin kendisine itaat edebileceği
büyük bir saltanata da isterse erişebileceğini hatırlattı. Bunların hâricinde
herhangi ruhsal bir hastalığa tutulmuşsa gerekirse en ünlü tabiplere başvu‐
rarak tedavi ettirilebileceğini de ilave etti.

54

İbn Sa’d, Tabakât, III, 110; İbnü’l‐Esîr, el‐Kâmil, III, 284.

55

ez‐Zerkanî, ez‐Zerkanî, Menâhilü’l‐İrfân, 234‐235. 234‐235.

56

Mustafa Sâdık er‐Râfiî, İ’câzu’l‐Kur’ân, Dâru’l‐Kitâbi’l‐Arabî, Beyrut 1990, s. 158‐159.

57

Karafî, el‐Furûk, tahkik: M. Ahmed Serrac‐Ali Cuma, Dârusselâm, 2001, IV, 305.
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Hz. Peygamber (s.a.v.), Utbe b. Rebîa’nın sözlerini dinledikten sonra
ona Fussılet sûresinin ilk altı âyetini okuyarak cevap verdi.
Utbe, elini boynu arkasına bağlamış vaziyette pürdikkat Hz. Peygam‐
ber’in (s.a.v.) okuduklarını dinlemekteydi. Hz. Peygamber (s.a.v.), “Ey Utbe!
Okuduklarımı dinledin. Artık ötesini sen düşün” dedi. Utbe, kalkıp kendisini
merakla bekleyenlerin yanına gitti. Bekleyenler olan bitenden haber almak
isteyince Utbe onlara şöyle dedi:
‐ Yemin ederim ki, benzerini bu zamana kadar hiç duymadığım son derece il‐
ginç sözler işittim; bu sözler, ne şiir, ne büyü, ne de kâhin sözleridir! Beni dinleyin
de hatırım için bu işin peşini bırakın, bu şahısla uğraşmaktan vazgeçin, istediğini
yapsın, ona dokunmayın. Yemin ederim ki kendisinden işittiğim sözlerin büyük bir
sonucu olacaktır…
Ne var ki, Utbe’nin bu teşebbüsünden Hz. Peygamber’in (s.a.v.) dava‐
sından bir şekilde vazgeçtiği haberini bekleyenler, tam aksine değerlendir‐
meler işitince, “Ey Utbe! O, seni diliyle büyülemiş!” demekten kendilerini ala‐
madılar.
Utbe de, kendisini bekleyenler de câhiliye kompleksini yenemediği için
Müslüman olmadılar, ama değerlendirmelerine kulak verilirse ünlü şair
Utbe’nin Hz. Peygamber’den (s.a.v.) dinlediği Kur’ân âyetlerinden çok etki‐
lendiği ve onun icâzı karşısında bir söz söyleyemez duruma düştüğü anla‐
şılmaktadır.58

***
Geleneğe göre Kâ’be’yi topluca ziyaret günleri yaklaşınca Velid b.
Muğire önderliğinde bir müşrik topluluğu, şehre akın edecek halk kitleleri‐
ne Hz. Peygamber (s.a.v.) hakkında karalama kampanyası planladılar. Bu
amaçla onu “kâhin, akıl özürlü/mecnun, şair, büyücü” gibi şeylerden biriyle
yaftalamak istediler. Ama Velid’e göre, Hz. Peygamber’de (s.a.v.) bunların
hiç biri yoktur. Zira ondan dinlediği Kur’ân âyetlerinde bambaşka bir letafet
vardır, onun Kur’ân merkezli sözlerinin başlangıcı sapasağlam bir hurma

58

İbn Hişam, es‐Sîretü’n‐Nebeviyye, I, 313‐315; İbnü’l‐Esîr, el‐Kâmil, II, 70.
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ağacını andırır, sonu da bu ağacın leziz meyveleri gibidir…59 Bununla bera‐
ber iftira kampanyası çerçevesinde Hz. Peygamber’de (s.a.v.) olmayan bir
şeyi varmış gibi göstermekte kararlı idiler. Güya böyle yapmakla insanların
ona olan temayülünü yıkmak istiyorlardı. Dolayısıyla Hz. Peygamber’in
(s.a.v.) okuduğu Kur’ân âyetlerinin etkisiyle onun izinden giderek aileleriyle
ters düşenleri merkeze almak sûretiyle ona büyücü demeyi karar altına aldı‐
lar. Hâlbuki böyle bir durumun onda olmadığını kendileri de açıkça biliyor‐
lar ve bunu kendi aralarında itiraf ediyorlardı.

***
Sürekli Rasûl‐i Ekrem’in (s.a.v.) dilinde olan Kur’ân âyetleri, insanların
iman hakikatine ilk adımı atmalarında çok etkili idi. Hatta kimileri dünyevî
mevkilerini kaybetme endişesiyle iman etmeseler de Kur’ân’ın tesirine ka‐
pılmaktan kendilerini alamıyorlardı. Nitekim Ebû Cehil gibi müşriklerin
ileri gelenleri bile Kur’ân dinlemeyi gizlice düşünüp araştıranlar arasınday‐
dı. Nitekim Kur’ân’ın etkisiyle Mekkelilerin İslâm’a yönelmelerinin hızlan‐
dığı günlerde Ebû Süfyan b. Harb, Ebû Cehil b. Hişam, Ahnes b. Şerîk birbir‐
lerinden habersiz, bir gece, Kur’ân dinlemek üzere Hz. Peygamber’in evinin
civarına mevzilendiler. Hz. Peygamber (s.a.v.) geceleyin uyandı, namaz
kıldı, Kur’ân okudu. Bu üç kişi sabaha doğru dağıldılar, fakat evlerine gi‐
derken yol kesişti ve karşılaştılar, itiraf edemeseler de üçü de aynı şeyi yap‐
mıştı, birbirlerini kınadılar, bazıları bunu fark ederse kendileri açısından
kötü gelişmeler olabileceğini düşündüler ve ayrıldılar, fakat üç gece peş
peşe benzer âkıbete düşmekten kendilerini alamadılar. Nihayet birbirleriyle
kesin sözleşmek sûretiyle bir daha tekrarlamamak üzere ayrıldılar. Aksi
halde davaları zarar görebilirdi.60 Bu üç kişinin dinledikleriyle ilgili değer‐
lendirmeleri, esasında Kur’ân’ın gücünü fark ettiklerini gösteriyor. Bu bağ‐
lamda Ahnes b. Şerîk’in Hz. Muhammed’den (s.a.v.) dinledikleri hakkında
ne düşündüğü sorusuna Ebû Cehil’in cevabı hayli ilginç görünüyor. O diyor
ki: “ Biz Abdümenafoğulları ile şan ve şeref yönünden şimdiye kadar çekiştik dur‐
duk. Onlar halka yemek yedirdiler, biz de yedirdik. Onlar bağışta bulundular, biz de

59

İbn Hişam, a.g.e., I, 289.

60

İbn Hişam, a. g. e., I, 337‐338.
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bulunduk. Onlar arabuluculuk yapıp diyet yüklendiler, biz de yüklendik. Artık
kulak kulağa giden yarış atı durumuna gelince onlar ‘şimdi bizim içimizde kendisine
vahiy gelen bir peygamber var’ dediler. Biz bunun dengini nereden bulup çıkaraca‐
ğız? Vallahi hiçbir zaman onu tasdik edemeyiz!”61

***
Anlaşılıyor ki, Mekke dönemi şartlarında Kur’ân, hem eda‐sada bakı‐
mından hem de derin mesajları itibariyle dinleyenleri etkilemesi bir yana
Müslüman varlığının ötekilere duyurulması açısından önem taşıyordu. Bu
sebeple Abdullah b. Mes’ud’un (r.a.) Hz. Peygamber’den sonra Kâ’be civa‐
rında cehrî olarak ilk Kur’ân okuyan şahıs olmasının da konumuz açından
bir önemi olsa gerektir. Nitekim Müslümanlardan bir grup, Kâ’be civarında
toplanan müşriklerin ileri gelenlerini kastederek “Keşke bunlara Kur’ân’ı du‐
yuracak biri çıksaydı!” diye içlendiler. Bu esnada Abdullah b. Mes’ud (r.a.)
heyecanla, “Bunu onlara ben yarın duyurabilirim” deyince “çevresi geniş olup
akraba desteğine erişebilecek birinin bunu daha rahat yapabileceğini, aksi halde eza
cefaya maruz kalmanın muhtemel olacağını” söylediler. Fakat o, bu gerekçeyi
duyduğu halde ertesi gün kuşluk vakti, Kâ’be’ye gitti, kalabalığın ortasına
girmek sûretiyle besmele ile Allah’a sığınıp Rahman sûresi’ni okumaya baş‐
ladı. Müşrikler, başlangıçta şaşkınlık yaşadılar. Daha sonra, okunanların
Kur’ân olduğunu anlayınca, onun tesir gücünün de farkında oldukları için
darp ile hırpalayarak Abdullah b. Mes’ud’u (r.a.) susturmaya çalıştılar. Hü‐
cumun şiddetini artırsalar da o, Allah’ın yardımıyla okumasını sürdürdü ve
üstü başı kan içinde oradan uzaklaştı. O’nu bu vaziyette gören mü’minler,
başına gelenlerden dolayı çok üzülseler de o, “Allah düşmanları hiçbir zaman
benim yanımda şu andaki kadar zayıf duruma düşmemişlerdi. İsterseniz yarın da
okuyabilirim” diyerek ciddi bir duruş sergiledi. Buna karşılık arkadaşları ona
“Zor şartlarda da olsa müşriklerden önemli kişilerin katılabildiği bir mecliste
Kur’ân’ı okumakla önemli bir vazife îfa ettiği için” kendisine teşekkür ve Cenâb‐ı
Hak nezdinde mertebesinin yükselmesi için dua ettiler.62
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İbn Hişam, a.g.e., I, 337‐338.
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İbn Hişam, es‐Sîre, I, 336; İbn Sa’d, Tabakât, III, 151; İbn Hacer, el‐İsâbe, II, 329.
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Şimdi şöyle bir soru soralım: “O günkü şartlar altında müşriklere Kur’ân’ı
duyurmak isteyenin saldırıya maruz kalacağını bildikleri halde Müslümanlar bunu
niçin istiyorlardı?” Buna çeşitli cevaplar verilebilirse de makul cevaplardan
biri şu olabilir: Mekke dönemi tebliğ faaliyetlerinin merkezinde yer alan
Kur’ân‐ı Kerim, muarızları susturucu, inatçıları hayrette bırakıcı, mülayim
ve mantıklıları ikna edici bir özelliğe sahipti. Şâirler, hatipler, onun icaz ve
belâğatı önünde acze düşmekteydiler. İman eden ediyordu. Mele’ grubu gibi
çıkarlarının elden gideceğini düşünerek imandan uzak duranlar ise menfaat‐
lerinin kaybolacağı endişesiyle İslâm’a karşı çıkıyorlardı. Bunu yaparken de
ilk önlemeye çalıştıkları şey Kur’ân’ın kendilerine ve çevrelerindeki yakınla‐
rına duyurulmasının önlenmesiydi. Çünkü Kur’ân’ın, gönüllere hâkim olan
yüksek etkileme kuvvetinin farkındaydılar.
Müşrikler, Mekke döneminde Kur’ân merkezli tebliğin insanlar üzerin‐
deki kalıcı tesirinin o derece farkında idiler ki, kalabalık insanlar arasında
Hz. Peygamber’in (s.a.v.) ve ashâbının okuduğu Kur’ân âyetlerinin duyul‐
masını önlemek ve insanlara sakin ortamda ulaşmasını engellemek için gü‐
rültü‐patırtı çıkaran özel tim/yürüyen gürültü kuleleri oluşturdular.

***
Habeşistan muhâcirleri Kureyş müşriklerince sınır dışı ettirilmek iste‐
nirken, kafile reisi konumunda olan Ca’fer b. Ebî Tâlib’in (r.a.) mantık doku‐
su çok güçlü bir savunması vardır. Kralın huzurunda yaptığı bu savunma‐
sında Hz. Ca’fer fevkalade bir başarı elde etti.63 Bu süreçte bu şaheser sa‐
vunmanın Habeşistan hükümdarının şefkat ve adalet duygularını harekete
geçirdiğini fark eden Mekke yönetiminin elçileri (Abdullah b. Ebî Rebîa ve
Amr b. el‐As), “Bunlar Îsa ve Hıristiyanlık hakkında iyi düşünmezler” diyerek
Habeşistan saray erkânını tahrik etmek istemişlerse de Hz. Ca’fer’in buna
karşı cevabı, Kur’ân’dan bir âyet okuyarak olmuştur: “…Meryem oğlu Îsâ
Mesîh, ancak Allah’ın peygamberi, Meryem’e ulaştırdığı (emriyle onda var ettiği)
kelimesi ve kendisinden bir ruhtur …”64
63

Savunmanın muhtevası için bk. İbn Hişam, es‐Sîre, I, 359‐362; İbn Sa’d, Tabakât, I, 203‐207;
İbnü’l‐Esîr, el‐Kâmil, II, 80‐82.
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Hükümdar bu âyetin merkeze alındığı açıklamayı Hz. Ca’fer’den dinle‐
dikten sonra iyice tatmin olmuş ve Müslümanların, kendi ülkesinde huzur
içinde kalıp dinlerinin gereğine göre yaşayabileceklerine izin vermiştir.
Burada, Hz. Ca’fer’in Kur’ân’a vukûfiyeti ve ‐tıpkı Peygamberimizde
(s.a.v.) olduğu gibi‐ muhataplarına Kur’ân’dan âyetlerle cevap vererek so‐
nuç alması, konumuz açısından mühimdir.

***
Hz. Ebû Bekir, tesirli edasıyla Kur’ân okuyunca Mekkeli kadınlar ve ö‐
zellikle gençler, Müslümanlığa meylediyorlardı. Hz. Ebû Bekir’in okuyuşuy‐
la çevreye Kur’ân’ın kuşatıcı mesajı yayılıyordu. Müşrikler, aralarında say‐
gın bir konumda olan Hz. Ebû Bekir’e başlangıçta eziyet etmeyi düşünmedi‐
lerse de Kur’ân’ı duyulacak yerlerde okumaması hususunda kendisine müh‐
let verdiler. Hâlbuki o, evinin bahçesindeki bir gölgelikte Kur’ân okuyor,
namaz kılıyordu. Buna devam etti. Bunun üzerine, bundan geri durmadığı
takdirde şiddet kullanmak zorunda kalacaklarını söylediler. Hz. Ebû Bekir,
onların taleplerine boyun eğmektense Habeşistan’a göç etmeyi denedi. Şehri
terk ettikten sonra İbnü’d‐Duğunne adlı önemli bir şahıs onu himayesine
almakta ısrar ettiği için geri döndüyse de müşrikler bu sefer de himaye ede‐
ni sıkıştırdılar ve Hz. Ebû Bekir’in himaye edilmesine ancak Kur’ân’ı görüle‐
cek ve duyulacak yerlerde okumaması kaydıyla müsaade edebileceklerini
belirttiler. Çünkü Hz. Ebû Bekir, İbnü’d‐Duğunne’nin himayesiyle göçten
vazgeçerek geri döndükten sonra da evinin bahçesindeki gölgelikte Kur’ân
okumaya devam ediyordu. Müşriklerin mele’ grubunun baskısı üzerine
İbnü’d‐Duğunne, himaye konusunda Hz. Ebû Bekir’e özür beyan etmek
zorunda kaldı, Hz. Ebû Bekir de Kâ’be önünde onun himayesinden ayrıldı‐
ğını Mekkelilere açıkladı. O, zâten Allah’ın himayesinde idi. Hz. Ebû Bekir
bütün sınırları zorladıktan sonra şartları gözeterek namazı evinin içinde
görünmeyen yerde kılmaya, Kur’ân’ı da dört duvar arasında duyulmayan
bir yerde okumaya devam etti.65

65

İbn Sa’d, Tabakât, III, 169‐214; İbn Hişam, a. g. e., I, 267 vd.; Sahîh‐i Buhârî Muhtasarı Tecrîd‐i
Sarîh Tercemesi ve Şerhi, IX, 328‐344; Hersekli Mehmed Kâmil, Metâliu’n‐Nücûm, I, 6 vd.d..
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Onlar esasında Hz. Ebû Bekir’e ve İbnü’d‐Duğunne’ye karşı değildiler.
Peki, neye karşı idiler? Tabiî ki Hz. Ebû Bekir’in okuduğu Kur’ân’ın, kadın‐
erkek ve özellikle gençler tarafından duyulmasına, anlaşılmasına, üzerinde
düşünülmesine karşı idiler. Çünkü buna izin verdikleri takdirde Müslüman‐
lığa meyledenler giderek artıyordu. Câhiliye devrinin en köklü gelenekleri
arasında yer alan himayeciliğin bile geçersiz sayıldığı bu örnek, bize, İs‐
lâm’ın ilk yayılış yıllarında Kur’ân merkezli tebliğin önemini gösteriyor.

***
İlk Müslümanların, İslâm’ı tercihlerine bağlı olarak akraba grubundan
ve diğer müşriklerden gelen çeşitli baskılar sonucunda ortaya çıkan prob‐
lemleri çözmede ve bu yeni durumlara uygun davranış geliştirmede Kur’ân
onların gören gözü, konuşan dili oldu.
Meselâ Sa’d b. Ebî Vakkas’ın (r.a.) İslâm’a girişini annesi protesto edince
doğru davranışın ne olacağını Kur’ân bildirdi.66
Hz. Ebû Ubeyde b. el‐Cerrah’a ise babası muhalefet etmiş ve bu du‐
rumda nasıl davranılacağına Kur’ân açıklık kazandırmıştır.67
Yâsir (r.a.) ve Sümeyye’nin (r.a.) şehâdetine tanık olan oğul Ammar da,
‐gönlünün derinliğinde imanını muhafaza kaydıyla‐ müşriklerin beklediği
bazı kelimeleri söylemek zorunda kalınca, canı kurtulsa da ruhunu sarsan
derin sıkıntıdan onu Kur’ân selâmete çıkarmıştı.68

***
Ünlü Muallaka şairlerinden Lebid b. Rebîa’nın (ö. 40‐41/660‐661) İslâm’a
girişinde Kur’ân‐ı Mu’cizülbeyân’ın etkili olduğu kuvvetli bir görüş olarak
dile getirilir. O, Müslüman olduktan sonra Kur’ân’ın tesiriyle şiirlerinde eski
câhiliye tasvirlerini terk etmiş, bunun yerine takvâ, sâlih amel, ölüm ve âhi‐
ret hazırlığı gibi mev’ıza ve hikemiyat ağırlıklı temalar işlemiştir. “İyi biliniz
ki, Allah’tan başka her şey bâtıldır, her nimet de şüphesiz zevale mahkumdur” bey‐

66

Lokman 31/15.

67

Mücâdele 58/22.

68

Nahl 16/106.
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ti, Lebîd’in İslâmî şiire dönüşünün ana ruhunu oluşturmuş ve Hz. Peygam‐
ber’in de (s.a.v.) takdirini kazanmıştır.69

***
Birinci Akabe biatından sonra Hz. Peygamber (s.a.v.) Medine’ye Mus’ab
b. Umeyr’i (r.a.) muallim olarak gönderdi. Bu zâtın söz konusu görevi yürü‐
tebilecek yeteneği ve birikimiyle ilgili farklı şeyler söylenebilirse de en başta
Kur’ân’a vukûfiyeti ve hâkimiyeti ifade edilmelidir. Çünkü o, Medine’deki
tebliğ faaliyetlerinde daha ziyade Kur’ân‐ı Kerîm’den muktezây‐ı hâle mu‐
vafık âyetleri okuyarak muhataplarını ikna ediyordu. Bu münasebetle Me‐
dine’de meydana gelen İslâmlaşmanın yaygınlık kazanmasında Hz.
Mus’ab’ın, Peygamberimizden öğrendiği veçhile insanlara Kur’ân diliyle
hitap etmesinin önem taşıdığı rahatlıkla ifade edilebilir.

***
Peygamberliğin 11. yılında (620) Rasûl‐i Ekrem (s.a.v.) Mekke’den
Minâ’ya gidilirken solda bir yer olan Akabe’de Medine’den gelmiş Hazrec
kabilesine ait altı kişi ile karşılaştı. Bunlar, hasımları olan Evs’e karşı
Kureyş’ten destek sağlamaya gelmişlerdi. Hz. Peygamber (s.a.v.) onlara
îman esaslarını anlattı, İslâm ve Kur’ân hakkında bazı bilgiler verdikten
sonra onları İbrahim sûresi’nin 35‐52. âyetleriyle baş başa bıraktı.
Hz. Peygamber’in (s.a.v.) okumuş olduğu Kur’ân âyetlerinin fevkalade
etkisinde kalan başta Es’ad b. Zürâre olmak üzere Medineli altı kişi, kendi
beldelerinin İslâm’a ilk girenleri arasına katıldılar.
Bu hep böyle devam etti; Medine’deki yayılma sürecinde ilk altı kişinin
Kur’ân’la tanışmasıyla başlayan İslâmlaşmanın ‐farklı faktörler devreye
girmiş olsa da‐ merkezinde sürekli Kur’ân‐ı Mübîn’in olduğunda şüphe
yoktur.

***

69

Süleyman Tülücü, “Lebîd b. Rebîa”, DİA, XXVII, 121‐122.
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Bütün bu örneklerden sonra şunu söylememiz gerekiyor:
Hz. Peygamber’in (s.a.v.) tebliğ hayatında Kur’ân, merkezde yer alıyor‐
du, müthiş bir tesir gücüne sahipti. Çünkü o, Allah kelâmı idi. Hz. Peygam‐
ber (s.a.v.) ve onun izinden giden Hz. Ebû Bekir’ler, Hz. Abdullah b.
Mesud’lar, Hz. Mus’ab’lar, Hz. Ömer’ler, Hz. Ali’ler, Hz. Ubey b. Kâ’b’lar ve
diğerleri, Kur’ân’ı bütün sözlerin üstünde tutuyorlardı. Onlar, böyle bir
bağlanışla Kur’ân’ı okuyorlar, anlıyorlar, özümsüyorlar ve temsil ediyorlar‐
dı. Böylece ortaya “Kur’ân insanı” veya “Yaşayan Kur’ân” denilen bir örneklik
çıkıyordu ki, bu tavsif en başta ümmet için “Üsve‐i Hasene” olan Rasûl‐i Ek‐
rem’e (s.a.v.) yakışmaktadır. Hayatını Kur’ân ahkâmıyla tanzim eden bu
örnekliğe tanık olanlar, Kur’ân insanının şahsında İslâm’ın özünü gördüler,
Kur’ân insanının edâ, sadâ, etvar ve efâlinden etkilendiler, ihtida yolunda
ilk rahmet esintisini böylece ruhlarında hissettiler.

1400. YILINDA İSLÂM
MEDENİYETİNİN İNSANLIĞA
KAZANDIRDIĞI DEĞERLER

19. TEBLİĞ
VAHYİN 1400. YILINDA İSLÂM MEDENİYETİNİN
İNSANLIĞA KAZANDIRDIĞI DEĞERLER
(EVRENSEL DEĞERLER)
İbrahim SARIÇAM♦

Sempozyumun “Vahyin 1400. Yılında İslâm Medenîyetinin İnsanlığa
Kazandırdığı Değerler” isimli VI. oturumunun, aynı ismi taşıyan tebliğimi
sunmak üzere huzurunuzda bulunuyorum. Zengin bir birikime sahip olan
İslâmî değerleri yirmi dakika gibi kısa süre içinde bir tebliğ çerçevesinde
bütün yönleriyle ortaya koyabilmenin imkânsızlığı ortadadır. Bu sebeple
konu, belli hususlara ağırlık verilerek dikkatlerinize arz edilecektir. Bu ba‐
kımdan tebliğimizde medeniyet için değerlerin önemi, İslâm medeniyetinde
değerler sistemi şeklinde uzunca bir giriş yapıldıktan sonra örnek değer
olarak güven ve özgecilik özet bir şekilde takdim edilecektir.
Her medeniyetin topluma ruh ve canlılık veren, dinamiklik kazandıran,
kendine özgü, tarihsel koşullarda gelişmiş ve kök salmış değerleri mevcut‐
tur. Zira medeniyetlerin kurulmasında ve ayakta kalmasında toplum üyele‐
rini kapsayan ve ruhlarını saran değerler sisteminin varlığı şarttır. İnsanların
bireysel ve toplumsal düzeyde ihtiyaçlarına, isteklerine, hedeflerine, amaçla‐
rına, ilgilerine, duygularına ve nihayet davranışlarına değerler yön verir.
Değerler ahlâkî, dinî, siyasal, sosyal, ekonomik, mantıksal, estetik gibi
çeşitli alanlara ayrılarak tasnif edilmişlerdir; ancak bu alanlardan birisine ait
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Prof. Dr., Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi
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olan bir değerin, diğer alanlarla ilgili boyutu da vardır. Değerler çoğu du‐
rumda çift kutupludur; güven‐güvensizlik; adalet‐zulüm; hoşgörü‐hoşgörü‐
süzlük, israf‐cimrilik, bencillik‐özgecilik gibi. Toplumun huzuru için, olum‐
lu kutupta yer alan değerlerin hayata hâkim kılınması gerekir. Olumsuz
kutupta yer alan değerlerin hâkim duruma gelmesi birey ve toplum için
tehlike oluşturur. Bazı değerlerde, israf ve cimriliğin itidal hali olan cömert‐
lik gibi, İslâm’ın son derece önem verdiği denge/itidal söz konusudur.
Bir toplum için değerlerin önemini şu şekilde özetleyebiliriz: Değerler
hayatı anlamlandırır. Bireysel ve toplumsal düzeyde kimlik ve kişiliğin oluş‐
turulmasına yardımcı olur. Birey ve topluma; hayatı, eşyayı ve olayları de‐
ğerlendirme gücü kazandırır. Yine birey ve topluma her yönüyle ve açılım‐
larıyla “güven” kazandırır. Söz gelişi, özgüven sahibi yapar. Toplumu di‐
namik tutar, istikrar huzur ve direnç sağlar. Başkaları nezdinde bir topluma
saygınlık kazandırır. Sahip olunan “doğruların ne/ler olduğu”nu hatırlatır.
Değerler davranışlara ve hareket tarzlarına yön verir. Birleştirici niteliğiyle
çatışmayı önler. Toplum hayatında denge unsuru olarak değerler alınmalı‐
dır. Böyle olmazsa topluma kargaşa hâkim olur. Değerler bilimsel gelişmele‐
ri teşvik eder. İstikrarlı ve itidalli gelişmeyi sağlar. Değerler sistemi güçlü
olursa değişim ve dönüşümler, oluruna bırakılmaz, kontrollü olarak yapılır.
Değerler sistemi medeniyetler arası ilişkilerde önemli rol üstlenir. Bir top‐
lum öteki medeniyetlerden alacağı unsurlara değerler sisteminin bakış açı‐
sıyla karar verir. Değerler bir medeniyetin mensuplarının diğer medeniyet‐
lere elini kendi medeniyetinin penceresinden uzatmasını sağlar. Bir milleti,
başka medeniyetle irtibatında ikileme ve bunalıma düşmekten kurtarır.
Değerler hakkında bu genel girişten sonra hemen belirtmeliyiz ki, İslâm
medeniyeti, kendi mensuplarının, ruhunun derinliklerinde hissettiği, insan
ilişkilerine, kamu hayatına ve yüksek kültür eserlerine yansıttığı değerler
sistemine sahiptir. İslâm medeniyetinin hayata geçirdiği belli başlı değerler
şunlardır: İnanç/tevhid, ibadet, aile, sevgi, saygı, güven (can‐mal‐ırz güven‐
liği), dayanışma/yardımlaşma, doğruluk, ehliyet, adalet, eşitlik, istişâre, hür‐
riyet, çalışma, üretme, cömertlik/ihsan/isâr/infak/özgecilik, dostluk/arkadaş‐
lık, cesaret/şecaat, merhamet, iyilik duygusu, haklar, affedicilik, sabır, te‐
vekkül, hoşgörü, barış, edep/hayâ, tevazu … Bu değerler vahiy ile belirlen‐
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miş, ya da hatırlatılmış. Hz. Peygamber tarafından hem sözlü olarak üzerin‐
de durulmuş, hem de yaşanan kültürün parçası haline getirilmiştir. 23 yıllık
vahiy süreci dikkatle incelendiğinde ve bu süreçte meydana gelen değerler
patlaması göz önüne alındığında “İslâm Tebliği, değerlerin tebliğidir ya da
hatırlatılmasıdır” demek herhalde yanlış olmaz.
İslâm medeniyetinin Kur’ân ve Sünnet kaynaklı değerler sisteminin i‐
lim, düşünce ve sanat hakkında işaret ettiği idealler, târihsel şartların müm‐
kün kıldığı ölçüde gerçekleşme imkânı bulmuştur. Bu değerlerin ışığında
oluşan medeniyet tecrübesinin çeşitli ilimler, sanatlar, mimari, kurumlar,
kısaca yüksek kültür çerçevesinde ortaya koyduğu târihsel birikim, Müslü‐
manlar için olduğu gibi bütün insanlık için kalıcı sonuçlar doğurmuştur.
Klasik dönemde Müslümanlar, eski medeniyetlerin kendilerine olumsuz
gelen yönlerini ortadan kaldıracak gücü de, İslâm’ın değerler sisteminden
almışlardır.
İnsanlığın mutluluk arayışına yeni bir seçenek, yeni bir açılım ve yeni
bir katkı sağlayan İslâm medeniyetinin kendine özgü değerleri bazı durum‐
larda ihlal edilmiş olsalar bile, evrensel özelliğe sahiptir. Zaman, mekân, ırk
sınırlarını aşan, diğer bir deyişle bütün insanları kuşatan, çağdan çağa, ül‐
keden ülkeye temel itibarıyla değişmeyen değerlerdir.
Öneminden dolayı İslâm âlimleri tarihî süreçte değerler üzerinde dur‐
muşlardır. Eş’arî, İbn Miskeveyh, Farâbî, Gazzâlî, Mâverdî, Turtuşî, Râgıp
el‐Isfahanî, Tûsî, Devvanî, Nizamülmülk gibi müellifler eserlerinde değerleri
yorumlamışlardır. Bunlardan pek çoğu değerler hakkında müstakil eserler
kaleme almışlardır. Meselâ, Maverdî, Edebü’d‐Dünyâ ve’d‐Dîn adlı eserinde
ilim, din, adalet, güven, aile, dostluk, iyilik, cömertlik, doğruluk, edeb/hayâ,
dostluk, hilim, ekonomik değerler gibi değerleri ve olumsuz kutbunda yer
alanları Kur’ân ve Sünnet perspektifinden yorumlamıştır. Görüldüğü gibi
İslâm medeniyetinin zirvede bulunduğu hicrî IV. ve V. hicrî yüzyıllar, hem
müspet bilimler ve hem de değerler alanında gelişmelerin yaşandığı bir
zaman dilimidir.
Şimdi örnek değer olarak seçtiğimiz güven üzerinde duralım. Güven bi‐
reyin kişisel davranışlarından aile hayatına, hukuka, siyasal ve ekonomik

574

VAHYİN NÜZÛLÜNÜN 1400. YILINDA HZ. MUHAMMED (S.A.V.)

sisteme kadar geniş bir alana sahiptir. Medenîyet güven temeli üzerine ku‐
rulur ve ayakta durur. Sanat eserleri güven ortamında yaratılır. Güven, İs‐
lâm’ın son derece önem verdiği bilgi alanında, gözlemin, araştırmanın, ku‐
ramların ortaya çıkmasını sağlar. İlim güvenin, güvenle yaşayan insanın
başarısıdır. Toplumların gelişmesinin, kalkınmasının temelinde güven duy‐
gusu yatar. Güvene göre şekillenen bir kişilik, güvene göre ortaya çıkan bir
aile kültürü, tüm toplumsal yapıyı etkiler. Nihayet tüm toplumlar, devletler,
devletlerarası ilişkiler için güven önemlidir. Bu bakımdan, güven, aynı za‐
manda evrensel bir değer, evrensel bir ihtiyaçtır. Hatta öyle ki, evrensel de‐
ğerlerin insanların birbirine güveni sağlamak için konulmuş prensipler ol‐
duğu da söylenebilir.
Güven bütün sosyal ilişkilerin temelidir. Eşler, kardeşler, çocuklarla e‐
beveyn, işverenle çalışanlar, yöneticilerle yönetilenler, devlet ile fert ve ku‐
rumlar arasında işlerin yolunda gitmesi için güven gerekir. İnsan, potansiye‐
lini güven ortamında kullanabilir, güzel duygularını sergileyebilir, yapabile‐
ceklerini yapar, yenilikleri dener. Aksi halde ilişkiler mekanikleşir, hayat
robotlaşır, maddî‐manevî kazanç yolları kapanır. Güven duygusunun zayıf
olduğu ortamda çalışanların enerjisi dedikodu ve komplo senaryoları ile
tüketilir. Buna karşılık yüksek güven, çalışanlar arasında yaratıcılık ve işbir‐
liği doğmasına imkân verir. İnsanların çatışmasız, korkusuz ve kaygısız
yaşamaları yine güven duygusu sayesinde mümkün olur. Toplum güveni
tüketir, yozlaştırır, güveni sorumsuzluğa, kolaycılığa, tembelliğe, hareketsiz‐
liğe dönüştürürse, güvensizlik ortamı oluşur ve bu da hayatta yıkıcı etkiler
meydana getirir. Ruhî bir hastalık haline gelmiş güvensiz, insanların birbiri‐
ni aldattığı bir ortamda yalnızca kurallarla uğraşılır, onlarla yaşanır. İnsan‐
lar daima birbirinin açığını arar, ihtiyatı elden bırakmazlar; tamamen anlaş‐
maların, sözleşmelerin, yazılı yazısız yaşama kurallarının ardına saklanırlar.
İslâm medeniyetinin temel kaynağı olan Kur’ân‐ı Kerim, bilgi kaynağı
olması yanında aynı zamanda bir değer kaynağıdır. Güven konusunda onda
yer alan hususlardan bazıları şunlardır: Allah’ın güvenilir, vahyi ulaştırmak‐
la görevli Cebrail’in güvenilir, vahyin öngördüğü insan modelleri olan pey‐
gamberlerin güvenilir, özellikle Resulüllah’ın güvenilir, Mekke’nin güvenli
bir bölge oluşu, insanların karşılıklı güveni, Allah’ın güven bahşetmesi, cen‐
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nette güven…Görülüyor ki, bu durumda değerlerin kaynağı, yani Allah
güvenilirdir, güven verendir. (el‐Mü’min). Vahiy meleği güvenilirdir (er‐
Rûhu’l‐Emîn). Hz. Peygamber güvenilirdir (Muhammedüni’l‐Emîn). Mekke,
kutsal mekân Kâ’be güvenlidir (el‐Beledü’l‐Emîn). Mü’min, adı üzere güve‐
nilirdir. Kur’ân’da ayrıca ehl‐i kitaba mensup kimselerde bir meziyet olarak
bulunan güvenilirlik takdir edilir.1 Burada güvenin evrensel boyutuna işaret
vardır. Kur’ân‐ı Kerîm ehl‐i kitaptan güvenilir olanlara ve olmayanlara vur‐
gu yapmaktadır. Yani güvenin din sınırını aşan boyutu vardır. Dikkati çeken
bir husus da güvenin Kur’ân’ın 23 yıllık nüzûl sürecine yayılmış olmasıdır.
İslâm’ın ilk ve temel esası olan iman ile güven arasında sıkı bir irtibat
mevcuttur. İman, sözlükte “güven içinde bulunmak” anlamındaki emn kö‐
künden türemiştir ve “güven duygusu içinde tasdik etmek” demektir. Aynı
kökten gelen bazı kavramlar şunlardır:
“Güven, güvence, güvenlik” mânâsına gelen emân;
“Güvenmek, korku ve endişeden emin olmak, güvenilir olmak” anla‐
mına gelen emanet;
“Kendisine güvenilen” anlamına gelen emîn;
“Güven, güvenme, güvenlik” anlamına gelen emniyet.
Ve Mü’min.
Güvenin tatmin edici ve mükemmel bir şekilde inşâ ve tatbikatını Rasû‐
lüllah’ın uygulamalarında görüyoruz. O’nun tebliğinde diğer değerlerin
yanı sıra güven de bireysel ve toplumsal açıdan hak ettiği yere konulmuştur.
O, hayatta güvenin yerini bilen birisi olarak daima güveni takdir ve teşvik
etmiştir. Güvene dayalı bir toplum kurmanın çabası içinde olmuştur. Hz.
Peygamber en başta, imanın sevk ettiği tutum ve davranışlar ve mü’minin
kişiliğini oluşturan vasıflar arasında güvenilirliğe ciddi boyutta yer vermiş‐
tir. İman ile güven arasında sıkı bağa vurgu yapmıştır. Mü’minin kişilik
özelliklerinden birisinin güvenilirlik olduğunu açıklamıştır. Güven, bireyler
arasında oluşabilecek en güçlü yakınlaştırıcı etken olduğundan, mü’minle‐

1

Âl‐i İmrân 3/75.
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rin oluşturduğu sosyal yapıyı insan vücuduna benzetmiştir (Buhârî, “Salât”
88, “Edeb” 36). Çünkü ancak birbirine güvenen insanlar, vücudun ahengini
sosyal bünyede sağlayabilir. Tasada, sevinçte birlik ve dayanışma, doğal
olarak güven sayesinde meydana gelir. Hz. Peygamber güveni, mü’minde
zaruri olarak bulunması gereken vasıflar arasında saymıştır.
Hz. Peygamber güvenilir (emîn) bir kişidir. O’na Allah güveniyordu.2
Güvendiği için vahyi emanet etmiştir. İnsanlar ona güveniyordu. Peygam‐
berliğinden önce ve Peygamberliği döneminde halk arasında unvanı el‐
Emîn (Güvenilir) idi. Bu lakap, kaynaklarda çoğu zaman onun adı ile birlik‐
te kullanılmıştır. İslâm’dan önce adının yerine kullanıldığı da kaydedilir.
Güvenilir bir peygamber, güvenilir bir dost, bir arkadaş, bir aile reisi, bir
baba, bir işadamı, bir komşu ve nihayet güvenilir bir devlet adamıdır; kişisel
emanetlerin yanısıra üstlendiği görevleri de kutsal bir emanet kabul eden
örnek bir şahsiyettir. O, muhaliflerin bile güvenini kazanma, kazandığı gü‐
veni kaybetmeme ve güvenden hiçbir şekilde taviz vermeme gayreti için‐
deydi.
Can, mal ve ırz güvenliği, sürekli olarak Rasûlüllah’ın gündeminde baş
köşede yer almıştır. Çocukların can güvenliğine çok önem verdiği bilinmek‐
tedir. Bunu bir örnekle açıklamak yerinde olacaktır. O, Mûte’ye sevkettiği
orduya verdiği talimatta çocukların öldürülmesini yasaklamıştır. Hâlbuki
Mûte seferi Hıristiyanlara karşı düzenlenmişti. Ordunun gittiği yer büyük
çapta ehl‐i kitabın oturduğu bir bölgeydi. Huneyn Gazvesi’nde müşriklerin
çocuklarının öldürülmesini yasaklamıştır. Bu örneklerden hareketle denebi‐
lir ki, Hz. Peygamber’in nazarında çocuklar hangi ırka, hangi dine mensup
olursa olsun, hangi coğrafyada bulunursa bulunsun canları değerlidir, ko‐
runmalıdır. Demek oluyor ki, Hz. Peygamber diğer değerler gibi can güven‐
liğini de evrensel boyutta uygulamıştır. Çünkü can güvenliği evrensel bir
değerdir.
Güvenin, Hz. Peygamber’in en yakın iki arkadaşı olan Hz. Ebû Bekir ve
Hz. Ömer’in değerlendirmelerine ve kültürümüzdeki yansımalarına örnek‐
ler verilecek olursa şunlar söylenebilir: Halife seçimi için Sakîfetü Benî
2

Buhârî, “Enbiyâ” 6, “Tevhîd” 23.
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Sâide’de yapılan toplantıda Hz. Ömer, Ebû Ubeyde b. Cerrah’a “uzat elini
sana bîat edeyim, ben Rasûlüllah’ın ‘sen bu ümmetin emînisin’ dediğini
işittim” demiştir. Ebû Ubeyde’nin emîn olması, bu olayda Hz. Ömer’in onu
devlet başkanlığına aday göstermesi için bir tercih sebebi olmuştur. Sonuçta
Hz. Ebû Bekir halife seçilmiştir. Bu defa emîn Ebû Ubeyde, Hz. Ebû Bekir
tarafından beytülmâlin başına getirilmiştir.
Hz. Peygamber’in güven konusunda ortaya koyduğu bu ilkeler ve uy‐
gulamalar daha sonra Müslümanlar tarafından içselleştirilerek hayata yansı‐
tılmıştır. IX. yüzyılda Batı Avrupa’dan Kudüs’e gelen Hıristiyan ziyaretçiler,
can ve mallarının, İslâm Dünyası’nda kendi ülkelerine nazaran daha güven‐
de olduğunu itiraf ediyorlardı.
Güveni ifade etmede simge haline gelen emîn kavramı tarihî süreçte çok
önemli kabul edilmiş ve kültürümüzde pek çok alanda kullanılmıştır. Bun‐
lardan bazıları şunlardır:
Matbah‐ı Âmire Emîni: Saray mutfağının başındaki kimse,
Darphâne Emîni: Para basılan yerin başındaki memur,
Şehremîni: Belediye başkanına verilen unvan,
Emîn‐i Sarf: Mensup olduğu kuruma ait para ve eşyayı dağıtmakla gö‐
revli kimse, mutemet,
Emîn‐i Mahzen/Emîni Hazîne: Erzak, ilaç gibi şeyleri korumakla gö‐
revli kimse,
Emîn‐i Kādî: Kadı’nın bir hususta görevlendirdiği kimse,
Dâru’l‐Fünûn Emîni: Üniversite rektörü,
Yed‐i Emîn: Anlaşmazlık konusu olan şeyin saklanması ve idaresi
mahkemece kendisine verilen güvenilir kimse.
Bu unvanlarda yer verilen emîn kelimesi, şüphesiz İslâm Medenîyetin‐
de güvene verilen değeri, bahsi geçen kurumlara bakış açısını ve onlardan
bireyin ve toplumun beklentisini yansıtıyordu.
Sunacağımız ikinci örnek değer özgeciliktir. Ahlâk sistemlerinde ve in‐
san davranışlarında fazilet olarak kabul edilen özgecilik “Kişisel yarar gö‐
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zetmeksizin başkasına faydalı olmaya çalışmak”tır. Yani başkalarının iyili‐
ğini düşünmek, yararına davranmak; hazlarını artırmak, acılarını dindir‐
mek. Buna göre kişinin, başka insanların hazlarını artırmak, acılarını azalt‐
mak yolunda bir yükümlülüğü mevcuttur. Özgecilik, diğer bütün ahlâkî
faziletlerde olduğu gibi, insanda bir huy ve meleke haline gelmekle kaza‐
nılmış olur. Bunun meleke halini alması da örnek davranışların yaygınlaş‐
masına bağlıdır. Özgeciliğin olumsuz zıt kutbunda, egoizm yer alır.
İslâm, insanın en ciddi zaaflarından birisi olan egoizmi yererken, egoiz‐
min zıt ve olumlu kutbunda yer alan özgeci davranışları över ve teşvik eder.
Özgecilik ya da diğerkâmlığın literatürümüzdeki karşılığı Kur’ânî bir kav‐
ram olan “îsâr”dır. Bu da “Bir kimsenin kendisi ihtiyaç içinde olsa bile, sahip
olduğu imkânları başkalarının ihtiyacını karşılamak için kullanması, başka‐
larının faydası için fedakârlıkta bulunması” şeklinde tanımlanabilir. Haşir
sûresinin 9. âyetinde “Bütün mallarını Mekke’de bırakarak Medine’ye hicret
etmek zorunda kalan Hz. Peygamber’i ve diğer muhacirleri şefkat ve mer‐
hametle kucaklayıp, mal varlıklarını onlarla paylaşmaktan çekinmeyen
ensâr (Medineli Müslümanlar) övgüyle anılmakta, onların özelliği olarak
iman, sevgi ve özgecilik art arda sıralanmaktadır. Başlangıç noktası imandır.
İman sevgiyi beslemekte, sevgi de özgeciliği ortaya çıkarmaktadır. Kişi, Al‐
lah’a imanının kendisinde rahmet ve sevgi duygularını harekete geçirmesi
sonucu, elindeki imkânını muhtaçlara kendiliğinden verir. Bunu gerçekleşti‐
rirken tek düşüncesi sıkıntıda olanların imdadına koşmuş olmanın meydana
getirdiği hazla Allah’ın rızasına nail olmaktır.3 Kur’ân‐ı Kerim’de isârı konu
edinen ve îsârdan övgüyle bahseden başka âyetler de mevcuttur.
Özgecilik Hz. Peygamber’in faaliyetlerinde ve sözlerinde de gerekli yeri
almıştır. Hz. Peygamber, alışverişlerde bencil duygularla hareket edilmesini
yasaklamıştır. Sözgelişi bir kimsenin pazarlığı devam ederken diğerinin
araya girmesini, kişinin onda gözü olsa bile, pazarlığı kendi lehine bozmaya
çalışmasını açık ve kesin bir şekilde nehyetmiştir. “Sizden biriniz kardeşinin
pazarlığı üzerine pazarlık yapmasın”4 buyurmuştur.

3

Mehmet Özdemir, “Kültürümüzde İnfak ve Îsâr Kavramları”, Yoksulluğun Fikri ve Manevi
Boyutları, Ankara 2002, s. 48‐49.

4

Buhârî, Sahih, Bey’ 58, III, 24.
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Özgeciliğin olumsuz kutbunda İslâm literatüründe “enaniyet” tabiri ile
ifade edilen egoizm, insanın yalnız kendisiyle ilgilenmesi, ilişkide bulundu‐
ğu herkesi ve her şeyi kendi yararına kullanma isteğidir. Türkçe karşılığı
“bencillik”tir. Bencillik kendini çeşitli biçimlerde gösterir. Bu davranış biçi‐
mine sahip olanlarda politik ve ekonomik güce karşı bir açgözlülük mevcut‐
tur. Onlar bu gücü, diğer insanları kendi istekleri doğrultusunda yönlen‐
dirmek için kullanmak isterler. Canlarının çektiğini ‐zenginlik, toplumsal
konum veya politik yetki‐ ele geçirme hırsıyla hareket ederler. Bu da onları
özgeci duygulardan uzaklaştırır; önce saldırgan, sonra da yıkıcı davranış‐
larda bulunmaları yolunda kışkırtır. Çevrelerini saran sefaletin ortasında,
servetiyle gösteriş yapan insanlar haline getirir. Bencillik her konuda ve
alanda yardımlaşmaya, dayanışmaya, işbirliğine engel olur.
İslâm tarihi boyunca, diğer ahlâkî prensipler gibi, bencilliğin kötü, öz‐
geciliğin ise iyi bir davranış biçimi olarak, toplumsal hayata yansıdığına
şahit olunmaktadır. Vakıf müessesesini ancak özgecilik duygusuyla açıkla‐
yabiliriz. Bu, aynı zamanda İslâm uygarlığının genel uygarlık tarihindeki
yerini belirleme açısından da önemlidir. Ayrıca, başkalarının iyiliğini dü‐
şünmek, onların yararına çalışmak, mutluluğunu istemenin yanı sıra, top‐
lumun diğer bireylerinin başına gelen bir felaketten kendisinin kurtulduğu‐
na şükreden bir İslâm büyüğünün daha sonraki üzüntülü tavrı çok anlamlı‐
dır. Anlatacağımız olayın kahramanı hicrî III./miladî IX. yüzyılın ünlü
mutasavıflarından Serî es‐Sakatî’dir. Kuşeyrî’nin naklettiğine göre, Serî es‐
Sakatî’nin şöyle anlattığı söylenir: “Bir kere elhamdülillah dediğim için otuz
yıldır istiğfar etmekteyim.” Kendisine “Bu nasıl olur, yani elhamdülillah
denilince istiğfar nasıl gerekir?” denilince şu cevabı verir: “Bir defa Bağ‐
dat’ta bir yangın çıkmıştı. Beni karşılayan bir adam ‘senin dükkan yangın‐
dan kurtuldu’ dedi. Ben de ‘el‐Hamdülillah’ dedim. İnsanların başına gelen
felaket zamanında kendim için hayır isteyerek ‘el‐Hamdülillah’ dediğim için
otuz yıldır pişmanlık duyuyorum.”5 Zahirî ilimlere de son derece önem ve‐
ren Serî es‐Sakatî’nin, hâl ile ilmi mükemmel bir şekilde kendisinde birleşti‐
ren ünlü Cüneyd‐i Bağdâdî’nin dayısı ve aynı zamanda hocası olduğunu
belirtelim.

5

Abdülkerim Kuşeyrî, Kuşeyrî Risalesi, Çev. Süleyman Uludağ, İstanbul 1981, s. 118.
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Günümüzün hakim uygarlığının en büyük nakîsalarından birisi birey‐
selciliğin yaygınlaşmasına paralel olarak bencilliğin artması ve özgeciliğin
örselenmesidir. Bu, siyasal ve ekonomik hedeflere ulaşmak için ortaya ko‐
nan acımasız rekabetin sonucudur. Ne yazık ki, artık İslâm Dünyası’nda da
görülmektedir. Öyle ki bencillik, yetişme çağındaki bireylerde bile kendini
hissettirmekte, onları ideali, eşyayı paylaşmayan, dayanışma içinde bulun‐
mayan bir insan hâline getirmektedir. Geleneğimizde, henüz dün başkasının
canı çeker diye çocukları elinde meyve ile dışarı çıkarmama şeklinde bir
uygulama varken, bugün bu yavaş yavaş körelmekte ve yerini “filanca yiyor
da ben neden yiyemeyeyim” tarzındaki savunmalara bırakmaktadır.
Ekonomik imkânlar ve bunun yanında düşünce ve zaman gibi diğer
imkân ve kaynaklar bencil tutkular için kullanılmamalı, bu hususlarda da
özgeci davranış biçimleri sergilenmelidir. Bu yolda şimdiye kadar başlatılan
faaliyetler desteklenmeli, hızlandırılmalı ve güçlendirilmelidir. Bu, özgecili‐
ğin, insancıllığın, kişinin diğerlerine duyduğu merhamet ve sevginin bir
tezahürüdür. Bunun bir ciddî boyutu da uygarlık için son derece önemli
oluşudur. Leslie Lipson’un tabiriyle “bu, uygarlığın çimentosudur.”6 Ne var
ki bencilliğin, batının ahlâk sisteminin de önemli kusurları arasında yer al‐
dığı Batılı bilim adamları tarafından kabul edilmektedir.
İslâm medeniyetinde zekât, hac, infak, vakıf kurma gibi ibadet ve vazi‐
feler, yoksulu korumanın yanında bencilliği yenmeye, özgeci davranışları
geliştirmeye, bunları bireyin ve toplumun yaşantısına yerleştirmeye vesile
olan uygulamalardır.
İnsanlar arasındaki ilişkilerde ahlâkî niteliği belirleyen ilkeler arasında
ölçeğin en altında bencillik, en yüksek düzeyde ise “Komşunu kendin gibi
sev” kuralına göre hareket eden özgecilik yer alır. Batıda, bunu Rönesans
ideallerini kişiliğinde somutlaştıran Elizabeth dönemi soylularından Sir
Philip Sidney hakkında anlatılan öykünün çok iyi gösterdiği kabul edilir. Sir
Philip Sidney savaş alanında yaralandığında kendisine bir kap su verilir.
Tam içmek üzereyken, yakınında acı içinde kıvranan bir askerin suya yalva‐
ran gözlerle baktığını görür. Kabı hemen ona uzatarak “al bunu dostum,
6

Leslie Lipson, Uygarlığın Ahlâkî Bunalımları, Çev. Jale Çam Yeşiltaş, İstanbul 2000, s. 227.
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senin benden daha çok ihtiyacın var” der. Bu olayın batıdakinden bin yıl
önce Müslümanlar arasında meydana gelmiş olan ve İslâm literatüründe
kayıtlı bulunan örneğini görüyoruz. Yermük savaşında savaşa ara verildiği
sırada Huzeyfe isimli Müslüman bir asker meydanda yeğenini aramaya
koyulur… Şüphe yok ki bu olay aynı zamanda, batıyı müspet ilimler, felsefe,
edebiyat gibi alanlarda etkileyen İslâm Medenîyetinin ahlâkî ilkelerde ve bu
konudaki örnek davranışlarda da etkilemiş olduğunu ortaya koymaktadır.
Westmarck “uygarlıkta ilerlemeler genellikle özgecil duygunun yayılmasıy‐
la dikkati çeker” açıklamasını yapmıştır.
Sonuç olarak şunları söylemek istiyorum. Çağımızın yükselen değerle‐
rini de bünyesinde barındıran İslâm medeniyeti, insanoğlunun küresel bo‐
yutta yaşadığı krizlere cevap verebilir; ahlâkî çöküntünün ve zararlı alışkan‐
lıkların önlenmesine katkıda bulunabilir. Bunu söylemek işin kolayına kaç‐
mak değildir. Meselâ, Toynbee, insanın can ve mal güvenliği başta olmak
üzere pekçok değerinin düşmanı olan alkolizm belasıyla sadece İslâm’ın
başa çıkabileceğini 1940’lı yıllarda söylemişti. Ancak bunun için İslâm’ın
evrensel değerlerinin temel kaynaklara dayanarak ve tarihsel tecrübeden
istifade ederek teori planında iyice işlenmesi, yorumlanması, evrensel bo‐
yutta ihyâsı ve nihayet yaşanan kültürün parçası haline getirilmesi gerekir.
Bunun gerçekleşmesi ümidiyle.
Hepinize saygılarımı sunuyorum.

20. TEBLİĞ
LA SÎRA, VIE DU PROPHÈTE MUHAMMAD:
ENSEIGNEMENTS SPIRITUELS ET CONTEMPORAINS
Tariq RAMADAN♦

Un Dieu
Le monothéisme islamique s’est immédiatement inscrit dans le prolon‐
gement de l’histoire sacrée des prophéties. Depuis l’origine, l’Unique a en‐
voyé à l’humanité des Prophètes et des Messagers chargés de porter le mes‐
sage, le rappel de Sa présence, de Ses commandements, de Son amour et de
Son espérance. D’Adam, le premier des Prophètes, à Muhammad, le dernier
des Messagers, la tradition musulmane reconnaît et se reconnaît dans
l’ensemble du cycle de la prophétie comprenant les plus célèbres des En‐
voyés (Abraham, Noé, Moïse, Jésus, etc.); les moins connus, de même que
d’autres qui nous sont même inconnus. L’Un n’a eu de cesse d’accompagner
les Hommes, Sa création, de son origine à son terme et c’est le sens même du
Tawhîd (l’unicité de Dieu) et de la formule coranique qui réfère autant au
destin de l’humanité qu’à celui de chaque individu: «Certes nous sommes à
Dieu et c’est à Lui que nous retournons”1
De tous les Messagers, la figure la plus importante dans la filiation du
Prophète de l’islam est sans conteste Abraham. Il y a certes plusieurs raisons
à cela mais le Coran, d’emblée, inscrit ce lien particulier avec Abraham par
l’expression affirmée et continuée du monothéisme pur, de l’adhésion de la
♦
1

Prof. Dr., Rencontre Avec Le Sacré, İsviçre
Coran 2/156.
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conscience humaine au projet divin, de l’accession du cœur à Sa reconnais‐
sance, à Sa paix dans le don de soi. C’est le sens du mot «islam”, trop sou‐
vent trop vite traduit par l’idée de simple «soumission” et qui contient pour‐
tant le double sens de «paix” et de «don entier de soi”: ainsi le «muslim”, le
musulman, est l’être humain qui à travers l’histoire ‐ et avant même la der‐
nière Révélation ‐ désirait accéder à la Paix de Dieu par le don absolu de son
être à l’Etre. Abraham fut, en ce sens, l’expression profonde et exemplaire du
«musulman”:
«C’est Lui [Dieu] qui vous a élus. Il ne vous a imposé aucune gêne dans la reli‐
gion. Celle de votre père Abraham lequel vous avait nommés ‘musulmans’ avant [ce
livre] et ici [dans ce livre] afin que le Messager soit témoin vis‐à‐vis de vous [la
nouvelle communauté de foi musulmane] et que vous‐mêmes vous soyez té‐
moins vis‐à‐vis des gens…”2
Avec cette reconnaissance de l’Unique, la figure d’Abraham a un statut
tout à fait singulier dans la lignée des Prophètes qui mène au Messager de
l’islam pour plusieurs autres raisons fondamentales. Le livre de la Genèse3,
comme le Coran, rapporte l’histoire de la servante d’Abraham, Hagar, qui
donna naissance sur le tard à son premier enfant Ismaël. Sarah, l’épouse
d’Abraham, devenue à son tour mère d’Isaac, demanda à son mari
d’éloigner sa servante et son enfant.
Une filiation, un lieu
Abraham emporta Hagar et Ismaël loin dans une vallée de la péninsule
arabique nommée Bacca, identifiée à la Mecque actuelle par la tradition
islamique. Cette dernière comme La Genèse rapporte les questionnements,
la souffrance et les prières d’Abraham et de Hagar obligés de vivre l’exil et
la séparation. Dans les deux traditions, l’épreuve est présentée et vécue avec
l’assurance et le réconfort intime qu’il s’agit pour le couple et l’enfant de
répondre à l’exigence de Dieu qui protégera et bénira la descendance
d’Abraham née de Hagar. En réponse aux invocations d’Abraham concer‐
nant son fils, Dieu répond dans la Genèse: «En faveur d’Ismaël, Je t’ai entendu.
2
3

Coran, 22/78.
Genèse, 15/5.
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Vois, Je l’ai béni… et Je ferai de lui une grande nation”4 puis plus loin, au mo‐
ment où Hagar se trouve désemparée sans nourriture ni eau: «Dieu entendit
la voix de l’enfant et l’Ange de Dieu appela Hagar et lui dit: ‘Qu’as‐tu Hagar? Ne
crains pas, car Dieu a entendu la voix de l’enfant dans le lieu où il est. Lève‐toi!
Relève l’enfant et prends‐le par la main, car Je ferai de lui une grande nation.”5 Le
Coran rapporte: «Notre Seigneur! J’ai établi une partie de mes descendants dans
une vallée stérile, auprès de la Maison sacrée, ‐ O notre Seigneur! afin qu’ils
s’acquittent de la prière. Fais en sorte que les cœurs de certains hommes s’inclinent
vers eux, accorde‐leur des fruits en nourriture. Peut‐être, alors, seront‐ils reconnais‐
sants. O notre Seigneur! Tu connais parfaitement ce que nous cachons et ce que
nous divulguons. Rien n’est caché à Dieu sur la terre et dans le ciel. Louange à
Dieu! Dans ma vieillesse Il m’a donné Ismaël et Isaac! Mon Seigneur est celui qui
entend et exauce les prières”6
Sur le plan strictement factuel, le Prophète Muhammad est un descen‐
dant des enfants d’Ismaël et il fait donc partie de cette «grande nation” an‐
noncée dans les textes sacrés. Abraham est donc son «père” au sens premier
et la tradition musulmane comprend que les prières de ce père couvrent de
leur bénédiction son descendant le dernier des Prophètes ainsi que le lieu où
il laissa Hagar et Ismaël et où, quelques années plus tard, il aura à vivre la
terrible épreuve du sacrifice de son fils et où, enfin, il érigera avec lui la Mai‐
son de Dieu (la Ka’ba). La Révélation coranique rapporte:
“Lorsque son Seigneur éprouva Abraham par certains ordres et que celui‐ci les
eut accomplis, Dieu dit: ‘Je vais faire de toi un guide pour les hommes’, Abraham
dit: ‘Et pour ma descendance aussi?’ Le Seigneur dit:’Mon alliance ne concerne pas
les injustes’. Nous avons fait de la Maison un lieu où l’on revient souvent et un
asile pour les hommes .Prenez donc la station d’Abraham comme lieu de prière.
Nous avons confié une mission à Abraham et Ismaël: Purifiez ma Maison pour ceux
qui accomplissent les circuits; pour ceux qui s’y retirent pieusement, pour ceux qui
s’inclinent et se prosternent’. Abraham dit: ‘Mon Seigneur! Fais de cette cité un

4
5
6

Genèse, 17:20.
Genèse, 21:17‐19.
Coran, 14/37‐39.
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asile sûr; accorde à ses habitants des fruits comme nourriture, à ceux d’entre eux qui
auront cru en Dieu et au dernier Jour”7
Tel est l’enseignement millénaire de la tradition islamique: Il est un
Dieu et une lignée de Prophètes dont la figure centrale d’Abraham, expres‐
sion archétypale du”musulman”, père de sang de cette descendance
d’Ismaël qui mène à Muhammad, et qui sanctifiera ce lieu sacré de
l’ancienne vallée de Bacca, devenue la Mecque, par la construction ‐ des
mains même d’Abraham et d’Ismaël ‐ de la Maison de Dieu (bayt Allah).
C’est là, très exactement là, que naîtra le dernier des Envoyés pour
l’humanité, Muhammad ibn ‘Abdullah, portant le message du rappel de
l’Unique, des Prophètes et de la Maison sacrée. Un Dieu, un Lieu, un Pro‐
phète.
L’épreuve de la foi: doute et confiance
Ces simples faits illustrent à eux seuls bien sûr le lien particulier qui lie
la vie de Muhammad à celle d’Abraham. Mais c’est plus encore la filiation
spirituelle qui est révélatrice de la singularité de ce lien. L’ensemble de
l’expérience abrahamique dévoile la dimension fondamentale de la foi en
l’Unique. Abraham, déjà très âgé et qui vient juste d’accueillir son enfant à la
vie, doit vivre l’épreuve de la séparation et de l’abandon qui mèneront Ha‐
gar et son enfant aux abords de la détresse et de la mort. Sa foi est”confiance
en Dieu”: il entend (comme d’ailleurs Hagar) l’ordre de Dieu, il y répond
malgré l’épreuve et la souffrance et ne cesse d’invoquer Dieu et de s’en re‐
mettre à lui. Au‐delà de ses déchirements humains et par la nature même de
ces derniers, il entretient et développe, au fil de ses épreuves, un rapport de
fidélité, de réconciliation, de paix et de confiance avec Dieu. Celui‐ci
l’éprouve mais ne cesse de lui parler, de l’inspirer et de faire jalonner sa
route de signes qui l’apaisent et le rassurent.
Quelques années après l’abandon dans le désert, Abraham devra vivre
une autre épreuve puisque Dieu lui demande de sacrifier son premier né
Ismaël. Le Coran rapporte cette histoire en ces termes:

7

Coran, 2/124‐126.
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“Nous lui avons alors annoncé (à Abraham) une bonne nouvelle: la naissance
d’un garçon, doux de caractère. Lorsqu’il fut en âge d’accompagner son père, celui‐ci
dit: ‘O mon fils! Je me suis vu en songe, je t’immolais; qu’y vois‐tu donc?’ Il dit: ‘O
mon père! Fais ce qui t’est ordonné. Tu me trouveras patient, si Dieu le veut!’.
Après que tous deux se furent soumis, et qu’Abraham eut placé son fils, le front à
terre, nous l’appelâmes: ‘O Abraham! Tu as cru en cette vision et tu l’as réalisée;
c’est ainsi que nous récompensons ceux qui font le bien: voilà l’épreuve concluante’
Nous avons racheté son fils par un sacrifice solennel. Nous avons perpétué son sou‐
venir dans la postérité: paix sur Abraham!”8
L’épreuve est terrible: au nom de son amour et de sa foi en Dieu, Abra‐
ham doit sacrifier son fils, maîtriser et dépasser son amour de père.
L’épreuve de la foi s’exprime ici dans cette tension entre deux amours. C’est
pourtant son propre fils, objet du sacrifice, qui le réconforte et l’accompagne
comme un signe et une confirmation lorsqu’il lui murmure:”O mon père! Fais
ce qui t’est ordonné. Tu me trouveras patient, si Dieu le veut!”. Comme ce fut le
cas, quelques années plus tôt avec Hagar, il trouve en autrui des signes qui
lui permettent de faire face à l’épreuve. Ces signes, expression de la présence
du divin au cœur de l’épreuve, ont une fonction fondamentale dans
l’expérience de la foi et façonnent le mode d’être avec soi et avec Dieu. Lors‐
que Dieu fait subir une épreuve terrible à son Envoyé et qu’Il accompagne
cette dernière de signes de Sa Présence et de Son soutien (les propos de
confirmation de la femme ou de l’enfant, une vision, un rêve, une inspira‐
tion, etc.), il l’éduque dans la foi et lui impose une double attitude: il doute
de soi, de sa force, de sa foi à l’instant même où les signes l’empêchent de
douter de Dieu. L’épreuve de la foi, accompagnée des signes de la présence
du divin, est donc une école de l’humilité et de la reconnaissance du Créa‐
teur. Abraham subit l’épreuve et est tenté par un profond doute quant à soi,
sa foi, la véracité de ce qu’il entend et comprend. Les inspirations, les
confirmations de sa femme comme de son fils (qu’il aime et qu’il sacrifie au
nom de l’amour divin), lui permettent de ne point douter de Dieu, de Sa
présence et de Sa bonté. Le doute”quant à soi” se marie à la pro‐
fonde”confiance quant à Lui”.
8

Coran 37/101‐109.
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De fait l’épreuve de la foi n’est jamais”tragique” dans la tradition isla‐
mique et en ce sens l’histoire d’Abraham si elle est rapportée de façon simi‐
laire en beaucoup de points en ce qui concerne l’histoire de Hagar et
d’Ismaël est fondamentalement différente de celle de la Bible quant à
l’expérience du sacrifice. On lit dans la Genèse:
“Or, après ces événements, Dieu mit Abraham à l’épreuve et lui dit: ‘Abra‐
ham’; il répondit: ‘Me voici’. Il reprit: ‘Prends ton fils, ton unique, Isaac, que tu
aimes. Pars pour le pays de Moriyya et là, tu l’offriras en holocauste sur celle des
montagnes que je t’indiquerai. (…). Abraham prit les bûches pour l’holocauste et en
chargea son fils Isaac; il prit en main la pierre à feu et le couteau, et tous deux s’en
allèrent ensemble. Isaac parla à son père Abraham: ‘Mon père’ dit‐il, et Abraham
répondit: ‘Me voici, mon fils’. Il reprit: ‘Voici le feu et les bûches; où est l’agneau
pour l’holocauste?’. Abraham répondit: ‘Dieu saura voir l’agneau pour l’holocauste,
mon fils’ Tous deux continuèrent à aller ensemble.”9
Abraham doit sacrifier son fils et il vit ici cette épreuve dans une abso‐
lue solitude. A la question directe de son fils:”où est l’agneau pour
l’holocauste?”, Abraham répond de façon elliptique. Il est seul à répondre à
l’appel de Dieu. Cette différence entre les deux narrations est apparemment
anodine mais elle a pourtant des conséquences fondamentales dans la per‐
ception même de la foi, de l’épreuve de la foi et de la relation de l’être hu‐
main à Dieu.
Expérience tragique?
Cette solitude tragique de l’Homme faisant face au divin traverse
l’histoire de la pensée occidentale depuis la tragédie grecque (avec la figure
centrale du rebelle Prométhée face aux dieux de l’Olympe) jusqu’aux inter‐
prétations chrétiennes existentialistes et modernes à l’instar de l’œuvre de
Sören Kierkegaard.10 La récurrence du thème de l’”épreuve tragique de la foi
solitaire” dans la théologie et la philosophie occidentales a associé à cette
réflexion la question du doute, de la révolte, de la culpabilité, du pardon et

9
10

Genèse, 22/1‐2 et 6‐8; Traduction œcuménique (TOB), Livre de poche, 1980.
Notamment son analyse sur l’expérience d’Abraham dans son ouvrage Craintes et
Tremblements (1843).
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a, à son tour naturellement façonné, le discours sur la foi, l’épreuve et la
faute.11
Il faut néanmoins se méfier des analogies apparentes. Certes les histoi‐
res des Prophètes, et notamment celle d’Abraham, sont rapportées respecti‐
vement dans les traditions juive, chrétienne et musulmane. Apparemment
de façon similaire: à l’étude on s’aperçoit cependant que les narrations sont
différentes et ne présentent pas toujours ni les mêmes faits ni les mêmes
leçons. Ainsi, à celle ou à celui qui entre dans l’univers de l’islam et cherche
à rencontrer et à comprendre”le sacré” islamique et ses enseignements, il
faut demander de faire l’effort intellectuel et pédagogique de se dépouiller ‐
le temps de cette rencontre ‐ des liens naturels qu’elle/il a pu établir entre
l’expérience de la foi, l’épreuve, la faute et la dimension tragique de
l’existence.
La Révélation coranique rapporte les histoires des Prophètes et tout au
long de cette narration, elle façonne dans l’esprit et le cœur du musulman un
rapport au Transcendant qui ne cesse de mettre en avant la permanence de
la communication par l’intermédiaire des signes, des inspirations, et, au
fond, de la présence très intime de l’Unique comme l’exprime si bien ce ver‐
set du Coran:”Si Mon serviteur te questionne à mon sujet: Certes, Je suis proche.
Je réponds à l’appel de qui M’appelle quand il M’appelle.”12 Tous les Envoyés ont,
comme Abraham et Muhammad, vécu l’épreuve de la foi et tous ont, de la
même façon, été protégés d’eux‐mêmes et de leurs doutes par Dieu, Ses si‐
gnes et Sa parole. Leur souffrance n’est point synonyme de faute et elle ne
révèle pas non plus une quelconque dimension tragique de l’existence: elle
est plus simplement une initiation à l’humilité comprise comme une étape
nécessaire à l’expérience de la foi.
Parce que sa vie a exprimé l’essence manifestée et vécue de ce message,
la rencontre avec le Prophète Muhammad est un moyen privilégié d’accéder
à l’univers spirituel de l’islam. De sa naissance à sa mort, l’expérience de cet
Envoyé marie ‐ bien loin de tout tragique humain ‐ l’appel de la foi,
l’épreuve parmi les hommes, l’humilité, et la quête de paix avec l’Unique.
11

12

Voir à ce sujet notre analyse dans Islam, le face à face des civilisations, Quel projet pour
quelle modernité? Tawhîd, Lyon, 1995, (Troisième partie: Valeurs et finalités).
Coran 2/186.

590

VAHYİN NÜZÛLÜNÜN 1400. YILINDA HZ. MUHAMMED (S.A.V.)

L’exil: sens et enseignements
Le Prophète et l’ensemble de ses compagnons avaient dû quitter la
Mecque à cause des persécutions et de l’adversité de leurs propres frères et
sœurs au sein de leur clan respectif. La situation était devenue intenable, des
femmes et des hommes étaient morts, d’autres avaient été torturés et les
Quraysh avaient finalement décidé de s’en prendre à Muhammad lui‐même
et de l’éliminer. L’émigration, l’Hégire (al‐Hijra), c’est d’abord clairement la
réalité objective de femmes et d’hommes croyants, à qui on ne laissait pas la
liberté de pratiquer et de s’exprimer, et qui ont décidé de tout quitter au
nom de leur conscience. Parce que”la terre de Dieu est vaste”,13 comme le rap‐
pellera le Coran, ils ont décidé de s’arracher à leurs racines, de rompre avec
leur univers et leurs habitudes et de vivre l’exil au nom de la foi. La Révéla‐
tion louera le courage et la détermination de ces croyants qui par leur geste,
si difficile et humainement si coûteux, ont exprimé leur confiance en Dieu:
“Ceux qui ont émigré pour Dieu après avoir subi des injustices, Nous leur af‐
fecterons un séjour agréable en ce monde, et leur rétribution dans la vie future sera
encore plus belle, si seulement ils savaient. Ceux qui ont patienté et qui ont placé
leur confiance en leur Seigneur.”14
L’exil est donc une épreuve de la confiance, une fois encore. Tous les
Prophètes ont vécu cette épreuve du cœur, de façon toujours très intense, et
tous les croyants à leur suite. Jusqu’où sont‐ils prêts à aller, que sont‐ils prêts
à donner, d’eux‐mêmes et de leur vie, pour l’Unique, Sa vérité et Son amour.
Telles sont les questions éternelles de la foi qui accompagnent chacune des
expériences temporelles et historiques de la conscience croyante. L’Hégire
fut une des réponses de la communauté musulmane à l’origine de son exis‐
tence.
Dans les faits, l’exil va aussi exiger des premiers musulmans
d’apprendre à rester fidèles au sens des enseignements malgré le change‐
ment de lieu, de culture et de mémoire. Médine, c’était d’autres habitudes,
d’autres types de relations sociales, un rôle tout à fait différent pour les
femmes (socialement bien plus présentes qu’à la Mecque) et des relations
13
14

Coran 39: 10.
Coran 16:/41‐42.
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entre tribus plus complexes auxquelles il fallait ajouter la présence influente
‐ et nouvelle pour les musulmans ‐ des communautés juives et chrétiennes.
Très tôt, après moins de treize ans, la communauté de foi va devoir, en sui‐
vant l’exemple du Prophète, faire la part des choses entre ce qui tenait des
principes islamiques et ce qui tenait davantage de la culture mecquoise. Ils
devaient rester fidèles aux premiers tout en apprenant à être flexibles, et
critiques, vis‐à‐vis de leur culture d’origine. Ils devaient même s’efforcer de
réformer certaines de leurs attitudes plus culturelles qu’islamiques. ‘Umar
ibn al‐Khattâb l’apprit à ses dépens quand, après avoir réagi très sévèrement
à la manière dont sa femme lui avait répondu (et qui était impensable à la
Mecque), il s’entendit rétorquer qu’il devait le supporter et l’accepter de la
même manière que le Prophète l’acceptait. Expérience difficile pour lui,
comme pour d’autres, qui aurait pu être tenté de croire que leurs habitudes
et leurs coutumes étaient en soi islamiques: l’Hégire, l’exil, va révéler qu’il
n’en est rien et qu’il convient de questionner chacune de ses pratiques cultu‐
relles, d’abord au nom de la fidélité aux principes, mais également afin de
s’ouvrir aux autres cultures et de s’enrichir de leurs richesses. Ainsi le Pro‐
phète, apprenant qu’un mariage allait avoir lieu parmi les Ansâr,15 demanda
à ce que deux chanteuses leur soient envoyées car, fit‐il remarquer, ceux‐ci
aimaient le chant. Non seulement il reconnaissait ainsi un trait, un goût
culturel, qui en soi n’était point en contradiction avec les principes islami‐
ques, mais il l’intégrait comme un apport positif, une richesse, à sa propre
expérience humaine. L’Hégire fut donc également une épreuve de
l’intelligence invitée à distinguer entre les principes et leur manifestation
culturelle avec, de surcroît, un appel à l’ouverture et à l’accueil confiant de
nouvelles coutumes, de nouvelles façons d’être et de penser, de nouveaux
goûts. Ainsi l’universalité des principes se mariait‐elle avec l’impératif de la
reconnaissance de la diversité des modes de vie et des cultures. L’exil en
était l’expérience la plus immédiate et la plus profonde puisqu’il s’agissait
de s’arracher de ses racines tout en restant fidèles au même Dieu, au même
sens, dans différents milieux.

15

C’était le nom donné aux musulmans de Médine (les Auxiliaires) alors que les musulmans
de la Mecque allaient désormais être appelés les Muhâjirûn (les Exilés).
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A mi‐chemin entre les enseignements historiques et les méditations spi‐
rituelles, l’Hégire est également l’expérience de la libération. Moïse avait
libéré son peuple de l’oppression de Pharaon, il l’avait mené vers la foi et
vers la liberté. L’essence de l’Hégire est exactement de même nature: persé‐
cutés à cause de leurs convictions, les croyants décident de fuir la tutelle de
leurs tortionnaires et d’entamer leur marche vers la liberté. Ils affirment ainsi
qu’il ne peut être question d’accepter l’oppression, qu’il ne peut être ques‐
tion d’accepter un statut de victime et qu’au fond l’équation est simple: dire
Dieu impose d’être libre ou de se libérer. C’était déjà le message que le Pro‐
phète puis Abû Bakr avaient transmis à tous les esclaves de la Mecque: leur
entrée en islam signifiait leur libération et tous les enseignements de l’islam
étaient tournés vers la fin de l’esclavage. C’était désormais un appel plus
large adressé à l’ensemble de la communauté spirituelle des musulmans: la
foi exige la liberté et la justice et il faut être prêt, comme ce fut le cas avec
l’Hégire, à en payer personnellement et collectivement le prix.
La dimension spirituelle de ces enseignements n’est point éloignée; au
demeurant elle les fonde et leur donne sens. Dès les premières révélations,
Muhammad avait été invité à s’exiler16 de ses persécuteurs autant que du
mal:
“Reste patient quant à ce qu’ils disent et éloigne‐toi d’eux [exile‐toi d’eux]
d’un bel exil.”17
puis:
“Et de l’abomination [le péché, le mal, le détestable], exile‐toi donc .”18
Telle fut également l’attitude d’Abraham, que son neveu Loth fut l’un
des seuls à croire et à reconnaître, lorsqu’il s’adressa à son peuple en ces
termes:
«Et Abraham leur dit: ‘Vous n’avez adopté des idoles en dehors de Dieu que
pour consolider, entre vous, l’amour qui vous attache à ce bas monde; mais, le jour
16

17
18

Le Coran utilise le même mot ha‐ja‐ra:”uhjurhum” (exile‐toi d’eux) ou”fahjur” (exile‐toi
donc).
Coran 73/10.
Coran 74/5.
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de la Résurrection, vous vous renierez et vous vous maudirez les uns les autres. Et,
sans pouvoir bénéficier d’aucun secours, vous aurez l’Enfer pour dernière demeure.
Loth crut en lui et Abraham dit: ‘Je m’exile auprès de mon Seigneur [innî muhâji‐
run ilâ Rabbî], car Il est Lui, le Tout‐Puissant, le Sage.”19
L’Hégire, c’est l’exil de la conscience et du cœur loin des faux dieux, des
aliénations de toutes sortes, du mal et des péchés. S’éloigner des idoles de
son temps ‐ du pouvoir, de l’argent, du culte des apparences, etc. ‐; émigrer
loin des mensonges et des modes de vie sans éthique; se libérer, par
l’expérience de la rupture, de toutes les apparences de liberté paradoxale‐
ment confortées par nos habitudes; telle est l’exigence spirituelle de la Hijra.
Plus tard, interrogé par un compagnon sur la meilleure des hijra, le Prophète
répondra:”C’est de t’exiler [t’éloigner] loin du mal [abominations, menson‐
ges, péchés].”20 Il répétera sous différentes formes cette exigence de l’exil
spirituel.
Ainsi, les musulmans qui ont accompli l’Hégire ‐ de la Mecque à Mé‐
dine ‐ ont dans les faits expérimenté la dimension cyclique des enseigne‐
ments de l’islam puisqu’il s’est agi pour eux d’effectuer un nouveau retour à
soi, une émigration du cœur. Leur voyage physique vers Médine fut un exil
spirituel vers l’intériorité de leur l’être; en quittant leur ville et leurs racines,
ils revenaient à eux‐mêmes, à leur intimité, au sens de leur vie au‐delà de ses
contingences historiques.
L’Hégire physique, acte fondateur et axial de l’expérience de la pre‐
mière communauté islamique, a eu lieu et ne se renouvellera pas comme
l’exposera avec force ‘Aïsha à tous ceux qui voulaient, à Médine, revivre
cette expérience. ‘Umar ibn al‐Khattâb décidera plus tard que cet événement
unique allait marquer le début de l’ère islamique qui commence donc en 622
selon un décompte qui s’appuie sur les cycles lunaires. Ce qui donc reste et
demeure offert à chacun à travers les âges et pour l’éternité est l’expérience
de l’exil spirituel qui ramène l’individu à soi et le libère des illusions du soi
et du monde. L’exil au nom de Dieu est au fond une série de questions que

19
20

Coran 29/25‐26.
Hadîth rapporté par Ahmad.
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Dieu pose à chaque conscience: qui es‐tu? quel est le sens de ta vie? où vas‐
tu? Accepter le risque de cet exil, faire confiance à l’Unique, c’est répondre:
par Toi, je reviens à moi et je suis libre.
La douceur, l’attention et l’amour
Dans son quotidien, alors qu’il était préoccupé par les attaques, les tra‐
hisons et la soif de vengeance des ennemis, il restait attentif aux détails de la
vie et aux attentes de chacun mêlant de façon permanente la rigueur et la
générosité de la fraternité et du pardon. Ses compagnons l’observaient prier
durant de longues heures de la nuit, seul, loin des hommes, isolé dans le
murmure de ses prières et de ses invocations qui nourrissaient son dialogue
avec l’Unique. `Aïsha, son épouse, en était impressionnée et étonnée:”Ne
t’imposes‐tu pas trop [d’actes de dévotion] alors que Dieu t’a déjà pardonné
tes fautes passées et futures? Et le Prophète de répondre: Comment pour‐
rais‐je ne point être un serviteur reconnaissant [qui remercie]?”21 Il
n’imposait point à ses compagnons ce qu’il s’imposait de pratiques, de jeû‐
nes, de méditations. Au contraire, il exigeait d’eux qu’ils allègent leur far‐
deau et qu’ils évitent l’excès: à certains compagnons qui voulaient mettre un
terme à leur vie sexuelle, prier durant les nuits entières ou jeûner sans dis‐
continuer (comme ‘Uthmân ibn Maz’ûn ou ‘Abd Allah ibn ‘Amr ibn al‐’As),
il disait:”N’en fais rien! Mais jeûne certains jours et mange certains jours.
Dors une partie de la nuit et veille une autre partie en accomplissant la
prière. Car ton corps a sur toi des droits, tes yeux ont sur toi un droit, ta
femme a sur toi un droit, ton hôte a sur toi un droit…”22 Il s’exclama un jour,
et répéta trois fois:”Malheur aux exagérateurs [rigoristes]!!!”23 et, en une
autre circonstance: «La modération, la modération! Car c’est seulement par
la modération que vous arriverez à bon port.”24
Il n’avait de cesse d’apaiser la conscience des croyants qui avaient peur
de leurs faiblesses et de leurs manquements. Un jour, le compagnon Hand‐
hala al‐Usaydî rencontra Abû Bakr et lui confia être persuadé de sa profonde
21
22
23
24

Hadîth rapporté par al‐Bukhârî et Muslim.
Hadîth rapporté par al‐Bukhârî.
Hadîth rapporté par Muslim.
Hadîth rapporté par al‐Bukhârî.
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hypocrisie tant il se sentait traversé de sentiments contradictoires: dans la
présence du Prophète, il n’était pas loin de voir le paradis et l’enfer mais
lorsqu’il s’en éloignait, il était distrait par sa femme, ses enfants et ses affai‐
res. Abû Bakr lui confia à son tour qu’il vivait les mêmes tensions. Ils s’en
allèrent voir le Prophète et le questionner sur cet apparemment triste état de
leur spiritualité. Handhala lui exposa la nature de ses doutes et Muhammad
lui répondit: «Par Celui qui détient mon âme entre Ses mains, si vous aviez
le pouvoir de demeurer dans l’état [spirituel] où vous êtes en ma compagnie
et dans le souvenir permanent de Dieu, les anges vous serreraient la main
dans vos lits et sur les chemins. Mais il n’en est rien, Handhala, il est une
heure pour cela [la dévotion, le souvenir] et une heure pour cela [le repos, la
distraction].”25 Il n’y avait donc là aucune des dimensions de l’hypocrisie
mais simplement la réalité de la nature humaine qui se souvient et oublie,
qui a besoin de se souvenir justement parce qu’elle oublie. Parce que les
humains ne sont point des anges.
En d’autres circonstances, il les surprenait en affirmant que c’était au
cœur même de leurs besoins les plus humains, dans l’humble reconnais‐
sance de leur humanité, que s’exprimait la sincérité d’une prière, d’une au‐
mône ou d’un acte d’adoration. «La prescription du bien est une aumône, la
proscription du mal est une aumône. Dans vos relations sexuelles avec vos
épouses, il y a une aumône.” Ses compagnons, surpris, lui dirent: «O Messa‐
ger de Dieu, quand l’un de nous satisfait son désir [sexuel] et il en reçoit en
plus une récompense?” Muhammad répondit: «Dites‐moi, si l’un d’entre
vous avait eu une relation illicite, n’aurait‐il point commis un péché? C’est
pourquoi lorsqu’il a une relation licite, il en reçoit la récompense.”26 Ainsi les
invitait‐il à ne rien nier ou mépriser de leur humanité mais il leur enseignait
qu’il s’agissait, au fond, d’apprendre à se contrôler. La spiritualité c’est à la
fois accepter ses instincts et les maîtriser: vivre ses désirs naturels à la lu‐
mière de ses principes est une prière. Jamais une faute, encore moins de
l’hypocrisie.

25
26

Hadîth rapporté par al‐Bukhârî et Muslim.
Hadîth rapporté par al‐Bukhârî et Muslim.

596

VAHYİN NÜZÛLÜNÜN 1400. YILINDA HZ. MUHAMMED (S.A.V.)

Le Prophète détestait entretenir chez ses compagnons un inutile senti‐
ment de culpabilité. Il leur répétait de ne jamais cesser de dialoguer avec
l’Unique qui est l’Infiniment Bon, le Miséricordieux qui accueille chacun
dans Sa grâce et Sa bonté et aime la sincérité des cœurs qui regrettent et re‐
viennent à lui. C’est le sens profond de «at‐tawba” offerte à chaque cons‐
cience: le «retour sincère à Dieu”, après un oubli, un écart, une faute. Dieu
aime ce retour sincère auprès de Lui et Il pardonne et purifie. Le Prophète en
donnait l’exemple lui‐même en de nombreuses circonstances. Un Bédouin
vint un jour uriner dans la mosquée et les compagnons se précipitèrent sur
lui et voulurent le battre. Le Prophète intervint et leur dit: «Laissez‐le en
paix et versez simplement un seau d’eau sur son urine. Dieu ne vous a susci‐
tés que pour faciliter les obligations et non point pour les rendre difficiles.”27
`Aïsha rapporte par ailleurs qu’un homme vint un jour trouver le Prophète
et lui dit: «Je suis perdu!” Le Prophète lui demanda «Pourquoi donc?” Celui‐
ci lui confia: «J’ai eu commerce avec ma femme pendant les heures de jeûne
du mois du Ramadan!” Muhammad lui répondit: «Fais donc l’aumône!” à
quoi l’homme répondit: «Je ne possède rien!” puis il s’assit non loin du Pro‐
phète. Un homme vint alors apporter au Prophète un plat de nourriture.28 Le
Prophète appela: «Où est donc l’homme perdu? ‐ Ici, répondit‐il.” Muham‐
mad lui dit: «Prends cette nourriture et va la donner en aumône! ‐ A plus
pauvre que moi? Mais ma famille n’a rien à manger?! ‐ Alors mangez‐la
vous‐mêmes.” répondit le Prophète en souriant.29 Cette douceur et cette
bonté étaient l’essence même de son enseignement et il répétait: «Dieu est
doux (Rafîq) et Il aime la douceur (ar‐rifq) en toute chose»30 en ajoutant: «Il
donne pour la douceur ce qu’Il ne donne pas pour la violence ou toute autre
chose.»31 Il confia à l’un de ses compagnons: «Il y a en toi deux qualités que
Dieu aime: la clémence (al‐hilm) et la longanimité [la grandeur d’âme, la
tolérance] (al‐anâ)”32 et il invitait tous les compagnons à ce constant effort de
27
28

29
30
31
32

Hadîth rapporté par al‐Bukhârî.
Selon une version, il s’agissait de dattes. Un autre transmetteur, du nom de ‘Abd ar‐
Rahmân, indiquait quant à lui ne pas savoir de quoi il s’agissait exactement.
Hadîth rapporté par al‐Bukhârî et Muslim.
Hadîth rapporté par al‐Bukhârî et Muslim.
Hadîth rapporté par al‐Bukhârî.
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la douceur et du pardon: «S’il te parvient de ton frère une chose que tu dé‐
sapprouves, cherche‐lui une à soixante‐dix excuses. Si tu ne trouves pas, dis
[persuade‐toi] que c’est une excuse que tu ne connais pas.”33
Autour de la mosquée, à proximité de la demeure du Prophète, s’étaient
installés certains nouveaux convertis à l’islam qui n’avaient pas de toit et
étaient souvent privés de nourriture. Démunis (parfois volontairement car
certains désiraient vivre l’ascèse loin des biens du monde), leur subsistance
dépendait des aumônes et des dons des musulmans: leur nombre ne cessait
d’augmenter et ils furent bientôt appelés «ahl as‐suffa” (les gens du banc).34
Le Prophète était très concerné par leur situation et manifestait une solidari‐
té permanente à leur égard. Il les écoutait, répondait à leurs questions et était
attentif aux besoins de chacun. C’était une des particularités de sa personna‐
lité et de ses enseignements avec ahl as‐suffa comme avec l’ensemble de sa
communauté: à la même question sur la spiritualité, la foi, l’éducation ou le
doute, il apportait des réponses différentes et adaptées qui tenaient compte
de la psychologie, du vécu et de l’intelligence de celle ou de celui qui
l’apostrophait. Ceux‐ci se sentaient vus, respectés, compris, aimés et, en
effet, il les aimait, le leur disait et leur conseillait, en sus, de ne jamais oublier
de se confier mutuellement leur amour: «Quand quelqu’un aime son frère
[sa sœur] qu’il lui fasse part de son amour pour lui [elle].»35 Au jeune
Mu’âdh ibn Jabal, qu’il saisit un jour par la main, il murmura: «O Mu’âdh,
par Dieu, je t’aime. Et je te conseille, ô Mu’âdh, de ne pas oublier de dire, à la
suite de chaque prière rituelle: ‘O Dieu, aide‐moi à me souvenir de Toi, à Te
remercier et à parfaire mon adoration à Ton égard’»36 Le jeune homme s’est
ainsi vu offrir en un seul élan et l’amour et l’enseignement spirituel et ce
dernier était d’autant plus profondément assimilé qu’il était enveloppé de
cet amour.

33
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Hadîth rapporté par al‐Bayhaqî.
Un banc avait été installé à leur intention à proximité de la mosquée. Certains
commentateurs, cherchant l’origine du mot «sûfî» (sufisme), l’ont lié à ces « ahl as‐suffa »
dont certains avaient fait le choix délibéré de la pauvreté et de l’éloignement du monde,
des désirs et de la possession.
Hadîth hassan (bon) rapporté par Abû Dâwud et at‐Tirmidhî.
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20. TEBLİĞ
HAZRET‐İ MUHAMMED’İN HAYATI:
MANEVÎ VE MUASIR ÖĞRETİLERİ
‐ KUTSALLA BULUŞMA ‐
Tariq RAMADAN♦

Bir Tanrı
İslâmî monoteizm hemen kutsal peygamberler tarihinin bir uzantısı ola‐
rak ortaya çıkmıştır. Başlangıçtan itibaren Bir Olan insanlığa mesajı, O’nun
varlığını, emirlerini, sevgisini ve ümidini taşımak görevi ile yükümlü olan
peygamberler ve elçiler göndermiştir. Peygamberlerin ilki olan Âdem’den
son elçi olan Hz. Muhammed’e kadar İslâmî gelenek bütün peygamberleri
tanımaktadır. Bunlara en meşhur peygamberler (İbrahim, Nûh, Mûsâ, İsâ
vd.), en az bilinenler ve bizim bilmediklerimiz de dahildir. Bir Olan, insanla‐
ra ve mahlûkata, başlangıçtan sonuna kadar eşlik etmiştir ki bu da Tevhid’in
(Allah’ın birliği) ve hem insanlığı hem de bireyin kaderine atıfta bulunan şu
Kur’ânî formülün bizzat anlamıdır: ‘Gerçekten bizler Allah’a aitiz ve yine ona
döneriz.”1
Peygamberler içerisinde İslâm peygamberinin atalarından en önemli fi‐
gür şüphesiz İbrahim’dir. Kuşkusuz bunun birçok sebebi vardır. Ancak,
Kur’ân çok açık bir şekilde Hz. İbrahim ile olan bu özel irtibatı saf monote‐
izmin ifade edilmesi ve devam ettirilmesi ile insanî bilincin İlâhî projeye
♦

Prof. Dr., Rencontre Avec Le Sacré, İsviçre. (Franszcadan çeviren, Doç. Dr. İsmail
Taşpınar, M. Ü. İlahiyat Fakültesi)
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dâhil edilmesi, kalbin O’nu kabul etmesi ve O’nun barışına kendini adama‐
sının bir ifadesi olarak ele almaktadır. Bu, “İslâm” kelimesinin anlamıdır ki,
çoğu zaman hızlı bir şekilde ve basitçe “ boyun eğme” olarak tercüme edil‐
mektedir. Oysa bu kelime “barış” ve “kendini bütünüyle adamak” anlam
çiftini içermektedir: Böylece, “Muslim”, Müslüman, tarih boyunca ‐son Va‐
hiyden de önce‐ kendi benliğini O Varlığa adamak sûretiyle Allah’ın Ba‐
rış’ına nail olmak isteyen insanoğludur. Bu anlamda İbrahim “ Müslüman’ın
derin ve örnek bir ifadesidir:
‘Sizi insanlar içinde bu emanete ehil bulup seçen O’dur. Din konusunda, size
hiçbir zorluk da yüklemedi. Haydin öyleyse babanız İbrâhim’in milletine ve yoluna!
Bundan önce de, bu Kur’ân’da da, size Müslüman adını veren O’dur. Ta ki Rasûl
size şahid olsun, siz de diğer insanlar nezdinde Hakkın şahitleri olasınız…’2
Tek Olan’ı kabul etmesi nedeniyle İbrahim figürü, birçok sebep içerisin‐
de, İslâm Elçisi’ne kadar uzanan Peygamberler silsilesinde çok özel bir sta‐
tüye sahiptir. Tekvin Kitabı,3 Kur’ân’da da olduğu üzere Hz. İbrahim’in
kölesi olan Hacer ile ilgili kıssayı aktarır. O, geç bir zamanda İbrahim’in ilk
çocuğu İsmail’i doğurur. İbrahim’in eşi Sare ise daha sonra İshak’ın annesi
olur ve böylece eşinden kölesi ve çocuğunu uzaklaştırmasını ister.
Bir Nesil, Bir Mekân
İbrahim Hacer ile İsmail’i, İslâmî geleneğe göre günümüzdeki Mekke
olarak bilinen Bekke adındaki Arap Yarımadası’nda yer alan uzak bir vadiye
götürür. Söz konusu kıssada, Tekvin Kitabı’nda olduğu gibi sürgünü ve
ayrılığı yaşamak zorunda kalan İbrahim’in ve Hacer’in sorgulamaları, acısı
ve duaları nakledilmektedir. Her iki gelenekte de, sınavı eşlerin ve çocuğun
samimi bir güven ve huzur ile yaşadığı ve kabul ettikleri nakledilir. Tan‐
rı’nın isteğine verilen bu cevap sonucunda Hacer’den doğan İbrahim’in nesli
Allah tarafından korunacak ve mukaddes kılınacaktır. İbrahim’in çocuğu ile
ilgili yapmış olduğu dualara karşılık olarak Allah Tekvin Kitabı’nda şu ce‐
vabı vermektedir:

2
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3
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‘Ve İsmail’e gelince, seni işittim; işte, onu mubarek kıldım… ve onu büyük
millet edeceğim’4
İleriki satırlarda ise, aç ve susuz kalan Hacer ile ilgili olarak ise şöyle
söylenmektedir:
‘Ve Allah çocuğun sesini işitti; ve Allah’ın meleği göklerden Hacer’i çağırıp
kendisine dedi: Nen var, Hacer? Korkma; çünkü bulunduğu yerden çocuğun sesini
Allah işitti. Kalk çocuğu kaldır, ve onu kendi elinde tut, çünkü onu büyük millet
yapacağım.’5
Kur’ân şöyle demektedir:
“Rabbimiz! Ben çocuklarımdan bazısını, senin kutsal evinin (Kâ’be’nin) ya‐
nında ekin bitmez bir vadiye yerleştirdim. Rabbimiz! Namazı dosdoğru kılmaları
için (böyle yaptım). Sen de insanlardan bir kısmının gönüllerini onlara meylettir,
onları ürünlerden rızıklandır, umulur ki şükrederler. Rabbimiz! Şüphesiz sen gizle‐
diğimizi de, açığa vurduğumuzu da bilirsin. Yerde ve gökte hiçbir şey Allah’a gizli
kalmaz. Hamd, iyice yaşlanmış iken bana İsmail’i ve İshak’ı veren Allah’a mahsus‐
tur. Şüphesiz Rabbim duayı işitendir.”6
Fiilî olarak Hz. Muhammed İsmail’in neslindendir ve kutsal metinlerde
haber verilen söz konusu “büyük millet”in bir parçasıdır. Buna göre İbrahim
onun gerçek anlamda “babasıdır” ve İslâm geleneği bu babanın dualarının
kendi neslinden olan peygamberlerin sonuncusunu, aynı zamanda Hacer ve
İsmail’i bıraktığı yeri, birkaç yıl sonra dehşet verici olan oğlunun kurbanı
imtihanını yaşayacağı yeri ve nihayet Allah’ın Evi’ni (Ka’be) onunla birlikte
inşa edeceği yeri mübarek kıldığını kabul eder. Bu konuda Kur’ân vahyi
şöyle demektedir:
‘Bir zaman Rabbi İbrahim’i birtakım emirlerle sınamış, İbrahim onların hepsini
yerine getirmiş de Rabbi şöyle buyurmuştu: “Ben seni insanlara önder yapaca‐
ğım.” İbrahim de, “Soyumdan da (önderler yap, ya Rabbi!)” demişti. Bunun üzerine
Rabbi, “Benim ahdim (verdiğim söz) zalimleri kapsamaz” demişti. Hani, biz
4

Tekvin 17/20.

5
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6
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Kâ’be’yi insanlara toplantı ve güven yeri kılmıştık. Siz de Makam‐ı İbrahim’den
kendinize bir namaz yeri edinin. İbrahim ve İsmail’e şöyle emretmiştik: “Tavaf eden‐
ler, kendini ibadete verenler, rükû ve secde edenler için evimi (Kâ’be’yi) tertemiz
tutun. Hani İbrahim, “Rabbim! Bu şehri güvenli bir şehir kıl. Halkından Allah’a ve
ahiret gününe iman edenleri her türlü ürünle rızıklandır” demişti.’7
İslâmî geleneğin bin yıllık öğretisi şudur: Bir tek Allah vardır ve merke‐
zî figürü İbrahim olan bir peygamberler silsilesi vardır. İbrahim, “Müslü‐
man’ın arketipal bir ifadesi, Muhammed’e kadar ulaşan İsmail’in neslinin
kan bağı ile “babası” ve Allah’ın Evi’nin (Beytullah) ‐bizzat İbrahim ve İsma‐
il’in elleriyle‐ inşa edilmesi ile daha sonraları Mekke adını alacak olan eski
Bekke Vadisi’ni kutsal kılan kişidir. İşte orası, tam da orası Kutsal Ev’in,
peygamberlerin ve bir Olan’ın çağrısından müteşekkil mesajı getiren Mu‐
hammed Bin Abdullah’ın, insanlık için gönderilen son peygamberin doğdu‐
ğu yerdir. Bir Allah, bir Mekân, bir Peygamber.
İmanın sınanması: Şüphe ve Güven
Bu basit olaylar bile şüphesiz tek başına Muhammed’in hayatını İbra‐
him’e bağlamakta olan özel irtibatı göstermektedirler. Ancak, bu bağın özel‐
liğini en çok açığa çıkaran var olan ondaki manevî silsiledir. İbrahimî tecrü‐
benin tamamı, Bir Olan’a imanın temel boyutunu ortaya çıkarmaktadır. Za‐
ten çok yaşlanmış olan ve daha yenice bir çocuk sahibi olan İbrahim, ayrılık
ve Hacer ile oğlunu ölümün kıyılarına götürecek olan terk etme sıkıntısının
imtihanını yaşayacaktır. O’nun imanı ‘Allah’a güvenmek’tir: O, (onunla
birlikte Hacer de) Allah’ın emrini işitiyor, imtihan ve sıkıntıya rağmen ona
cevap veriyor, Allah’ı anmaktan ve kendini O’na teslim etmekten bir an
olsun vazgeçmiyor. İnsanî olarak parçalanmışlığın ötesinde ve bu yaşanan‐
ların tabiatı gereği, geçirmiş olduğu imtihanlar boyunca Allah ile sadakata,
sulha, barışa ve güvene dayalı bir ilişki içerisinde olur ve onu geliştirir. Al‐
lah onu sınamaktadır, ancak onunla konuşmayı, ilham vermeye ve onu ra‐
hatlatacak ve güvende olmasını sağlayacak işaretlerle yolunu açmayı devam
ettirmektedir.

7

Bakara 2/124‐126.
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Çöle terk ettikten birkaç yıl sonra İbrahim başka bir imtihan daha ya‐
şamak zorunda kalacaktır. Zira Allah ilk doğan oğlu İsmail’i kurban etmesi‐
ni isteyecektir. Kur’ân bu kıssayı şu ifadelerle nakletmektedir:
‘Biz de ona uysal bir oğul müjdeledik. Çocuk kendisiyle birlikte koşup yürüye‐
cek yaşa gelince İbrahim ona, “Yavrum, ben rüyamda seni boğazladığımı gördüm.
Düşün bakalım, ne dersin?” dedi. O da, “Babacığım, emrolunduğun şeyi yap. İnşal‐
lah beni sabredenlerden bulacaksın” dedi. Nihayet her ikisi de (Allah’ın emrine)
boyun eğip, İbrahim de onu (boğazlamak için) yüz üstü yere yatırınca ona, şöyle
seslendik: ‘Ey İbrahim! Gördüğün rüyanın hükmünü yerine getirdin. Şüphesiz biz
iyilik yapanları böyle mükâfatlandırırız. Şüphesiz bu apaçık bir imtihandır.’ Biz,
(İbrahim’e) büyük bir kurbanlık vererek onu (İsmail’i) kurtardık. Sonradan gelenler
arasında ona güzel bir ad bıraktık. İbrahim’e selâm olsun.’8
Sınav dehşet vericidir: Allah’a olan sevgisi ve imanı adına, İbrahim oğ‐
lunu kurban etmek zorundadır ve babalık sevgisine hakim olup onu aşmak
zorunda kalacaktır. Burada imanın sınavı iki sevgi arasındaki gerilim şek‐
linde kendisini ifade etmektedir. Oysa, bir işaret ve onu teyit sadedinde şu
sözleriyle onu teskin eden ve ona yardımcı olan kurbanın nesnesi ve bizzat
kendi oğludur: ‘Ey babacığım! Sana emredileni yap. İnşallah beni sabırlı
bulacaksın!” Birkaç yıl önce Hacer ile yaşadıklarına benzer bir şekilde bura‐
da da bazı işaretlerin karşısında kendisini bir sınavla karşı karşıya bulmuş‐
tur. İmtihanın tam kalbinde yer alan ilahî huzurun bir ifadesi olarak bu işa‐
retler, imanın denenmesinde temel bir fonksiyona sahiptir ve kişinin kendi
nefsi ve Allah ile birlikte var olma tarzını oluşturmaktadır. Allah, peygam‐
berini şiddetli bir imtihan ile yüz yüze getirdiğinde ve bu durumda Kendi
Varlığı’ndan ve Kendi Desteği’nden (kadının ve çocuğun olumlu karşılama‐
sı, ru’yet, rüya, ilham, vb.) bazı işaretlerle onunla beraber olduğunda, onu
iman konusunda eğitir ve ona çift yönlü bir yaklaşımı empoze eder: İşaretler
onu Allah’tan şüphe etmesine engel olduğu bir anda, o, kendi nefsinden,
kendi gücünden, kendi imanından şüphe eder. İlahî huzurun işaretleri ile
birlikte olunarak geçirilen imana dair imtihan; tevazu ve Yaratıcı’nın kabul
edildiği okula ait bir imtihandır. İbrahim imtihana muhatap olmuş ve ken‐

8

Sâffât 37/101‐109.
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dine, imanına, duyduklarının ve anladıklarının gerçekliğine dair derin bir
şüphe duymakla sınanmıştır. Hem eşinin hem de oğlunun (çok sevdiği ve
ilahî sevgi adına kendisini kurban sunduğu) ilhamları ve onaylamaları, o‐
nun Allah’tan, O’nun varlığından ve O’nun merhametinden şüphe duyma‐
masına vesile olmaktadırlar. “Kendine olan şüphe”, “O’na olan derin gü‐
ven” ile birleşmektedir. Böylece İslâmî gelenekte imanın sınanması hiçbir
zaman “trajik” olmamıştır ve bu anlamda İbrahim’in kıssası her ne kadar
Hacer ve İsmail’in kıssası ile birçok yönden benzerlik gösterecek şekilde
nakledilmiş olsa da, kurbanın tecrübesi konusunda Kitab‐ı Mukaddes’ten
temelde farklı olarak nakledilmektedir. Tekvin Kitabı’nda şunları okumak‐
tayız:
‘Ve bu şeylerden sonra, vaki oldu ki, Allah İbrahim’i deneyip ona dedi: Ey İbra‐
him; ve o: İşte ben, dedi. Ve dedi: Şimdi oğlunu, sevdiğin biricik oğlunu, İshak’ı, al
ve Moriya diyarına git, ve orada sana söyleyeceğim dağların biri üzerinde onu yakı‐
lan kurban olarak takdim et. (…) Ve İbrahim yakılan kurban odunlarını alıp oğlu
İshak’a yükletti; ve ateşi ve bıçağı kendi elinde taşıdı; ve onların ikisi birlikte gitti.
Ve İshak babası İbrahim’e söyleyip dedi: Ey baba; ve dedi: İşte ben, oğlum. Ve dedi:
İşte ateş ve odun; fakat yakılan kurban için kuzu nerede? Ve İbrahim dedi: Oğlum,
yakılan kurban için kuzuyu Allah kendisi tedarik eder. Ve onların ikisi birlikte gitti‐
ler.’9
İbrahim oğlunu kurban etmek zorundadır ve burada söz konusu imti‐
hanı mutlak bir yalnızlıkta yaşamıştır. Oğlunun doğrudan doğruya yöneltti‐
ği “Kurban edilecek koç nerede?” sorusuna, İbrahim dolambaçlı bir cevap
verir. Allah’ın çağrısına cevap vermede yalnızdır. Söz konusu iki rivâyet
arasındaki fark görünürde önemsiz olsa da sonuçları itibariyle bizzat imanın
kendisi, sınanması ve insanın Allah ile irtibatının kavranması konusunda
temelden farklılık arz etmektedir.
Trajik Bir Tecrübe Mi?
İlâhî varlık karşısındaki insanın trajik yalnızlığı, Yunan trajedyasından
itibaren batı düşüncesinden modern ve egzistansiyalist Hıristiyan yorumcu‐
larına kadar ‐ki bunlar içerisinde Sören Kierkegaard’ın eseri bunlardan biri‐
9

Tekvn 22/1‐2, 6‐8.
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dir‐10 tarih boyunca olagelmiştir.(Olimpus Dağı’ndaki tanrılara karşı müca‐
dele veren Prometeus merkezi bir figürdür.) Batı ilahiyat ve felsefesinde “tek
başına yaşanan imanın trajik sınanması” konusunun yeniden gündeme geli‐
şi bu düşünceye şüphe, başkaldırı, suçluluk, affetme düşüncesini katmış ve
iman, sınanma ve hata söylemini yeniden şekillendirmiştir.11
Her şeye rağmen görünürdeki benzerliklere şüphe ile yaklaşmak gere‐
kir. Şüphesiz peygamberlerin tarihleri ve özellikle İbrahim’inki Yahûdî,
Hıristiyan ve Müslüman geleneklerde hatırı sayılır bir şekilde nakledilmek‐
tedir. Görünürde benzerlikler vardır: Araştırıldığında ise rivayetlerin farklı
oldukları ve olayların her zaman benzer bir şekilde takdim edilmediği ve
aynı derslerin çıkarılmadığı fark edilmektedir. Böylece İslâm’ın dünyasına
giren ve İslâmî öğretiler ve “kutsal” ile karşılaşmayı ve onu anlamayı amaç‐
layan erkek veya bayan her kimseden öncelikli olarak daha önce iman tec‐
rübesi ile sınama, günah ve varlığın trajik boyutu arasında tabi olarak kur‐
muş olduğu bağlardan entelektüel ve pedagojik olarak kurtulması istenecek‐
tir.
Kur’ân vahyi peygamberin kıssalarını aktarmaktadır ve bu anlatımları
boyunca Müslümanın ruhunda ve kalbinde Aşkın olan ile bir bağlantı kur‐
mayı ‐söz konusu Aşkın Varlık, işaretler, ilhamlar aracılığıyla insanlar ile
olan bağlantılarını daima önde tutmaktadır‐ ve Bir Olan’ın insana çok yakın
olduğunu belirtmeyi amaçlamaktadır. Bu düşünceyi Kur’ân şu sözleriyle
çok güzel ifade etmektedir:
‘Kullarım, beni senden sorarlarsa, (bilsinler ki), gerçekten ben (onlara çok) ya‐
kınım. Bana dua edince, dua edenin duasına cevap veririm.’12
Hz. İbrahim ve Hz. Muhammed gibi bütün peygamberler iman ile imti‐
hanı yaşamışlar ve hepsi de aynı şekilde hem kendilerinden hem de şüphe‐
lerinden Allah, onun işaretleri ve onun sözü tarafından korunmuşlardır.

10

Özellikle, İbrahim’in yaşadığı tecrübe ile ilgili eserinde yaptığı analiz için bkz.: Craintes et
Tremblements (1843).

11

Bizim bu konudaki analizimiz için bkz.: Islam, le face à face des civilisations, Quel projet pour
quel modernité?, Tawhid, Lyon, 195, (Üçüncü kısım: Değerler ve gayeler).

12

Bakara 2/186.
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Onların ızdırabı günahla aynı değildir ve kesinlikle varlığın trajik bir boyu‐
tunun da ortaya koymamaktadır: Bu sadece imanın tecrübesinde gerekli
olan bir aşamaya ait tevazuya dayalı bir intisap tecrübesinden ibarettir.
O’nun hayatı bu mesajın görünür ve yaşanılabilir özünü ifade etmesi
dolayısıyla, Hz. Muhammed ile karşılaşmak İslâm’ın manevî dünyasına
girmek için ayrıcalıklı bir imkândır. Doğumunda ölümüne kadar bu Pey‐
gamber’in tecrübesi ‐İnsani trajediden çok ötede‐ imana çağrıyı, insanlarla
imtihanı, tevazuyu, Bir Olan ile barışa ulaşmayı birleştirmektedir.
Sürgün: Anlamı ve Alınacak Dersler
Hz. Peygamber ve ashabının tamamı, kendi kabilelerindeki erkek ve
kadın öz kardeşleri tarafından yapılan zulümler nedeniyle Mekke’yi terk
etmek zorunda kalmışlardı. Durum dayanılacak gibi değildi. Kadınlar ve
erkekler ölmüştü. Bir kısmına işkence edilmiş ve nihayet Kureyşliler Hz.
Muhammed’in kendisine saldırmayı ve onu yok etmeyi kararlaştırmışlardı.
Göç yani hicret (el‐Hicre) her şeyden önce inanan kadın ve erkeklerin bir
gerçek amacıydı. Zira onlara inançlarını uygulama ve kendilerini ifade etme
özgürlüğü verilmiyordu. Onlar inançları uğruna her şeyi terk etmeye kara
vermişlerdi. Zira Kur’ân’ın da belirttiği gibi “Allah’ın yeryüzü geniştir.”13
Onlar köklerini koparmayı yaşadıkları çevreden ve alışkanlıklarından vaz‐
geçmeye ve de imanları adına sürgünde yaşamaya karar vermişlerdi. İlâhî
Vahiy bu inanların cesaretlerini ve kararlılıklarını över. Zira onlar, çok zor
ve insanî açıdan çok pahalı olan bu davranışlarıyla Allah’a olan güvenlerini
ifade etmişlerdir:
‘Zulme uğradıktan sonra Allah yolunda hicret edenlere gelince, elbette onları
dünyada güzel bir şekilde yerleştiririz. Ahiret mükâfatı ise daha büyüktür. Keşke
bilselerdi. Onlar, sabreden ve yalnız Rablerine tevekkül eden kimselerdir.’14
Bir kez daha sürgün, güvenmenin imtihanıydı. Bütün peygamberler bu
sınavı kalpten ve çok derin bir şekilde yaşamışlardır ve bütün inananlar da
aynı şekilde bunu yaşamışlardır. Bir olan için, O’nun hakikati ve aşkı için

13

Zümer 39/10.

14

Nahl 16/41‐42.
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nereye kadar gitmeye, kendilerinden ve hayatlarından neyi vermeye hazır‐
dırlar. Bütün bunlar inanan kişinin bilincinin tarihsel ve dünyevî tecrübeleri
ile birlikte olan imanın ezeli sorularıdır. Hicret daha varlığının başında Müs‐
lüman cemaatinin vermiş olduğu bir cevaptır.
Sürgün aynı zamanda ilk Müslümanlardan yerlerini, kültürlerini ve anı‐
larını değiştirmiş olmalarına rağmen öğretilerin anlamına sadık kalmalarını
da gerekli kılacaktır. Medine farklı alışkanlıklar, farklı sosyal ilişkiler tipleri,
kadınlar için ayrı bir rol (Mekke’ye göre sosyal açıdan varlıkları daha çok
hissedilmektedir) ve Yahûdî ve Hıristiyan cemaatlerinin etkin varlıklarının
da işin içine dâhil edildiği çok girift bir kabileler arası ilişkilerdir. 13 yıldan
daha az çok erken bir zamanda Müminlerden oluşan cemaat Hz. Peygamber
örneğine uyarak İslâmî ilkelere dayalı olan şeyler ile daha çok Mekke kültü‐
rüne dayanan konular arasında bir ayrım yapmak zorunda kalacaklardır.
Onlar İslâmî ilkelere bağlı kalarak içerisinden çıkmış oldukları kültüre karşı
daha eleştirel olmayı öğrenmek zorunda idiler. Onlar aynı zamanda İslâmî
olmaktan ziyade kültürel olan bazı yaklaşımlarını da reforme etmek için
kendilerini zorlamaları gerekiyordu. Ömer İbnü’l‐Hattab (daha önce Mek‐
ke’de böyle bir şeyin olması düşünülemez iken) eşinin kendisine verdiği
cevaba karşı şiddetle mukabelede bulunduktan sonra, Hz. Peygamber’in
davranışına uygun olarak ona tahammül etmesi ve onu öylece kabul etmesi
gereğini öğrenince ona katı bir şekilde davranmaktan vazgeçmek zorunda
kalmıştır. Başkalarında olduğu gibi onun için de bu zor bir tecrübeydi. Zira
o sahip olduğu davranışların ve âyetlerin İslâmî olduğu inancına sahip ola‐
bilirdi:
Hicret, göç bunun böyle olmadığını ve öncelikle ilkelere sadık olma a‐
dına aynı zamanda başka kültürlere açılma ve onların zenginlikleriyle zen‐
ginleşme adına sahip olduğu kültürel pratikleri sorgulamasının daha doğru
olacağını öğretecektir. Nitekim Hz. peygamber Ensar15 arasında bir düğü‐
nün olduğunu öğrendiğinde onlara iki şarkıcının gönderilmesini istemiş ve
Ensar’ın şarkıyı sevdiğini belirtmiştir. Bu davranışıyla o hem İslâmî ilkeler

15

Medine’deki müslümanlara verlen isimdi (Yardımcılar); oysa, Mekke’li müslümanlar ise
bundan böyle Muhacirûn (Muhacirler, Göç Edenler) olarak adlandırılacaktı.
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ile ters düşmeyen bir kültürel çizgiyi ve zevki kabul etmiş hem de bunu, bir
zenginlik ve pozitif bir katkı olarak bizzat kendi insanî tecrübesiyle bütün‐
leştirmiştir. Demek ki hicret aynı zamanda ilkeler ile onların kültürel teza‐
hürleri arasında ayrım yapmaya davet edilen aklın da bir sınavıdır. Yani
yeni âdetleri, yeni varoluş ve düşünce tarzlarını, yeni zevkleri güvenle kabul
etme ve onlara açılmaya bir çağrıdır. Böylece ilkelerin evrenselliği kültürel
ve hayat tarzlarının çeşitliliğinin kabul edilmesi zorunluluğu ile birleşmek‐
tedir. Sürgün doğrudan ve çok derinden yaşanan bir tecrübe idi. Zira o fark‐
lı ortamlarda aynı Tanrı’ya ve aynı mânâya sadık kalarak kendi köklerinden
kopmak anlamına gelmekte idi. Tarihî öğretiler ile manevî tecrübeler ara‐
sında hicret aynı şekilde özgürlüğün de bir tecrübesidir. Mûsâ kavmini Fi‐
ravun’un baskısından kurtarmış ve onları imana ve özgürlüğe götürmüştü.
Hicretin özü tam da bu tabiata sahiptir: İnançları nedeniyle zulme uğrayan
müminler kendilerine işkence edenlerin baskısından kaçmaya ve özgürlüğe
doğru yürüyüşe çıkmaya karar verirler. Böylece onlar işkence kurbanı olma
statüsünü ve zulme uğrayan olmayı kesinlikle kabul etmeyeceklerini ifade
etmişlerdir. Yapılan hesap çok açıktı: Allah özgür olmayı veya özgürleşmeyi
emretmektedir. Bu önce Hz. Peygamber’in ve daha sonra Ebû Bekir’in Mek‐
ke’deki kölelere vermiş oldukları mesajdı: Onların İslâm’a girişi özgür olma‐
ları anlamına geliyordu ve İslâm’ın bütün öğretilerinin yönü köleliği son‐
landırmaya dönüktü. Böylece bu çağrı aynı maneviyatı paylaşan Müslüman
cemaatinin tamamına yapılmakta idi: İman; özgürlüğü ve adaleti gerekli
kılmaktadır. Bunun için Hicrette olduğu gibi hem bireysel hem de toplu
olarak bunun bedelini ödemeye hazır olmak gerekmektedir.
Bu öğretilerin manevî boyutu söz konusu maksattan uzak değildir. Zira
o hem onlara bir temel sağlamakta hem de onlara bir anlam vermekte idi.
Daha vahyedilen ilk âyetlerden itibaren Hz. Muhammed hem kendisine
zulmedenlerden hem de kötülükten hicret etmeye davet edilmişti16:
‘Onların söylediklerine sabret ve onlardan güzellikle ayrıl.’17

16

Kur’ân tam olarak aynı kelimeyi (ha‐ca‐ra) kullanmaktadır: ‘uhcurhum’ (onlardan uzaklaş)
veya ‘fehcur’ (artık uzaklaş).

17
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Ve yine aynı şekilde:
‘Kötü şeyleri terket.’18
Kendisine inanan ve onu tanıyan yegâne kişi yeğeni Lût olan Hz. İbra‐
him’in kavmine şu sözleriyle seslenirken yaklaşımı aynı şekilde olmuştur:
‘İbrahim, onlara dedi ki: “Sırf aranızda dünya hayatına mahsus bir sevgi (ve
çıkar) uğruna Allah’ı bırakıp birtakım putlar edindiniz. Sonra kıyamet gününde
kiminiz kiminizi inkâr edip tanımayacak; kiminiz kiminize lânet edecektir. Barına‐
ğınız cehennem olacaktır. Yardımcılarınız da olmayacaktır.” Bunun üzerine Lût,
ona (İbrahim’e) iman etti. İbrahim, “Ben, Rabbime (gitmemi emrettiği yere) hicret
edeceğim. Şüphesiz O, mutlak güç sahibidir, hüküm ve hikmet sahibidir” dedi.’19
Hicret yalancı tanrılardan, her türlü yabancılaşmadan, kötülükten ve
günahlardan bilincin ve kalbin sürgünüdür. Kendi zamanının putlarından ‐
iktidar, para, geçici olana tapınma vb.‐ uzaklaşmak; ahlâka dayalı olmayan
bir hayat tarzından ve yalanlardan uzaklaşmak; alışkanlarımız tarafından
paradoksal bir şekilde normal görülen her türlü görünürdeki özgürlükler‐
den kopuşun tecrübe edilmesiyle özgürleşmek işte hicretin manevî gereği
budur. Bir gün en güzel hicretin ne olduğu konusunda kendisine bir soru
soran sahabeye Hz. Peygamber şöyle cevap verecektir:”Kötülükten (yalan‐
dan, günahtan) hicret etmendir (uzaklaşmandır).”20 O bu manevî sürgünün
gereğine farklı tarzlarda birçok defa tekrar edecektir.
Böylece Mekke’den Medine’ye giderek Hicret’i tamamlayan Müslüman‐
lar gerçekte İslâm öğretilerinin döngüsel boyutunu tecrübe etmişlerdir. Zira
onlar bu şekilde tekrar kendilerine dönmüşler ve kalbin hicretini gerçekleş‐
tirmişlerdir. Onların fizikî olarak Medine’ye hicretleri aynı zamanda varlık‐
larının içine doğru manevî bir sürgün olmuştur. Kendi şehirlerini ve kökleri‐
ni terk ederek kendi kendilerine, kendi iç dünyalarına yani tarihî şartların
ötesinde hayatlarının gerçek anlamlarına yeniden dönmüşlerdir.

18

Müddessir 74/5.

19

Ankebût 29/25‐26.

20

Ahmed b. Hanbel’den nakledilen bir hadis.

610

VAHYİN NÜZÛLÜNÜN 1400. YILINDA HZ. MUHAMMED (S.A.V.)

İlk İslâmî cemaatin merkezi tecrübesi ve kurucu fiili olarak fizikî Hicret
bir defa gerçekleşmiş ve Medine’dekilerin bu tecrübeyi yeniden yaşamak
istediklerini söyleyenlere Hz. Âişe’nin şiddetle ortaya koyacağı üzere bir
daha gerçekleşmeyecektir. Hz. Ömer ileriki yıllarda bu yegane olayın Ay’ın
hareketlerine dayanacak olan ve 622 tarihinde başlayacak olan İslâmî çağın
başlangıcı olmasına karar verecektir. Buna göre çağlar boyunca ve ebedî
olarak bizlere sunulmuş olan ve kalacak olan şey manevî hicretin tecrübesi‐
dir ki, böylece insan dünyanın ve nefsin aldatmalarından kurtulur ve yeni‐
den kendine döner. Allah için yapılan hicret asıl itibariyle Allah’ın her bir
vicdana yöneltmiş olduğu bir dizi sorulardır: Kimsin? Hayatının anlamı
nedir? Nereye gidiyorsun? Bu hicretin riskini kabul etmek bir olana güven‐
mek aynı zamanda şu cevabı vermektir: “Seninle kendime geliyorum ve
özgür oluyorum”.
Yumuşaklık, Dikkat ve Sevgi
Hz. Peygamber her ne kadar düşmanlarının saldırılarından, ihanetle‐
rinden ve intikamlarından kaygılanmakta ise de günlük hayatında hayatın
detaylarıyla ve herkesin beklentileriyle kardeşlik ve affetmenin gereği olan
tutarlılık ve cömertlikte bulunarak yakından ilgilenmekteydi. Sahabesi onu
geceleri saatlerce insanlardan uzak kısık, sesli dualar ve yaptığı ibadetler ile
Bir Olan’la diyalogunu beslediğini görüyorlardı. Eşi Âişe bundan etkilenmiş
ve şaşırmış bir vaziyette şöyle diyordu “Allah senin geçmiş ve gelecek bütün
günahlarını affetmişken neden kendine bu kadar yük yüklemektesin?” bu‐
nun üzerine Hz. Peygamber şöyle cevap verir “Neden şükreden bir kul ol‐
mayayım?”21 O kendisine zorunlu kıldığı ibadetleri, oruçları ve tefekkürü
ashabına zorunlu kılmıyordu. Aksine onlardan yüklerini hafifletmelerini ve
aşırıya gitmekten kaçınmalarını istiyordu: Evlilik hayatını devam ettirmek
istemeyen gece boyunca ibadet etmek isteyen veya fasılasız oruç tutmak
isteyen bazı ashabına ise (meselâ, Osman İbn Maz’ûn veya Abdullah İbn
Amr el‐As) şöyle diyordu: Kesinlikle öyle yapma! Sadece bazı günler oruç
tut ve bazı günler yemek ye gecenin bir kısmı uyu ve diğer bir kısmını iba‐
det ederek geçir. Zira bedeninin senin üzerinde hakları var, gözlerinin senin

21

Buhârî ve Müslim tarafından nakledilen bir hadis.
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üzerinde hakları var, eşinin senin üzerinde hakkı var, misafirinin senin üze‐
rinde hakkı var…”22 Bir gün üç defa şöyle söyleyerek sesini yükseltir: “Aşırı
gidenlere yazıklar olsun!!!”23 ve yine bir defasında: “Ölçülü olmak, ölçülü
olmak! Zira sizler ancak ölçülü olduğunuz zaman doğru davranırsınız.”24
O zayıflıklarından ve ihtiyaçlarından korkan müminlerin vicdanını da‐
ima rahatlatırdı. Bir gün sahabeden Hanzala el‐Üseydî Ebû Bekir ile karşıla‐
şır ve ona yaşamış olduğu bazı karışık duyguların sebep olduğu derin mü‐
nafıklık alametlerinden bahseder: Hz. Peygamber’in yanında iken cenneti ve
cehennemi çok yakından hissediyor iken ondan uzaklaştığında eşi, çocukları
ve işleri ile meşgul olduğunu söyler. Ebû Bekir de ona benzer gerilimleri
kendisinin de yaşadığını söyler. Bunun üzerine birlikte Hz. Peygamber’e
giderler ve maneviyatlarının ve görünürde hoş olmayan manevî durumları
hakkında ona soru sorarlar. Hanzala şüpheleri hakkında bilgi verir ve Hz.
Muhammed şöyle cevap verir: “Nefsimi ellerinde tutana yemin olsun ki,
benimle birlikte iken içinde bulunduğunuz durumda ve daima Allah’ı zik‐
reder durumda devam ettirmeye gücünüz yetseydi melekler yataklarınızda
ve yollarda sizinle tokalaşırdı. Ancak bu böyle olmamalı Hanzala. Bunu
(ibadet ve zikir) yapacak bir saat ve ötekilerini (dinlenme ve çalışma) yapa‐
cak da bir saat vardır.”25 Böylece ortada münafıklığın hiçbir boyutu yoktu;
sadece hatırlayan ve unutan, unuttuğu için hatırlamak zorunda olan insan
tabiatının gerçeği vardı. Zira insanlar melek değildir.
Bazen ise Hz. Peygamber samimi ibadetin, sadakanın veya duanın an‐
cak mütevazı insan oluşlarında en insanî ihtiyaçlarının bizzat kendisinde
ortaya çıktığını söyleyerek ashabını şaşırtıyordu. “İyiliği emretmek bir sada‐
kadır, kötülüğe engel olmak bir sadakadır, eşleriniz de bir sadakadır.” Buna
şaşıran ashabı şöyle der: “Ey Allah’ın Rasûlü! Bizden birisi kendi arzularını
tatmin ederek aynı zamanda mükâfat mı elde eder?” Hz. Muhammed buna
şöyle cevap verir: “Söyleyin bana içinizden birisi gayrimeşru bir ilişkisi olsa

22

Buhârî’den nakledilen bir hadis.

23

Müslim’den nakledilen bir hadis.

24

Buhârî’den nakledilen bir hadis.

25

Buhârî ve Müslim tarafından nakledilen bir hadis.
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günah işlemiş olmaz mı? Böylece meşru bir ilişkisi olan da sevap kazanır.’26
Böylece onları insanî özelliklerinden hiçbir şeyi yok saymamalarını istiyor.
Aksine onlara kendilerine hakim olmalarını öğütlüyordu. Maneviyat aynı
anda içgüdülerini kabul etmek ve onlara karşı koyabilmektir: İlkeleri ışığın‐
da tabi arzularını yaşamak bir ibadettir. Hiçbir zaman günah olmadığı gibi
münafıklık da değildir.
Hz. Peygamber ashabının gereksiz bir günah duygusu içerisinde olma‐
larından nefret ediyordu. O usanmadan onların sonsuz iyi olan, Merhameti
ve İyiliği ile herkesi kucaklayan Rahmet sahibi olan, samimi bir kalp ile töv‐
be kendine gelenleri seven Bir Olan ile diyalog içinde olmalarını tavsiye
ediyordu. Bu, her vicdan sahibine verilmiş olan “et‐tevbe”nin gerçek anla‐
mıdır: Unuttuktan, uzaklaşmaktan ve günahtan sonra “Samimi olarak Al‐
lah’a dönmek”. Allah samimi olarak kendisine döneni sever ve onu affeder
ve temizler. Hz. Peygamber birçok defa bizzat kendi davranışlarıyla örnek
olmakta idi. Bir gün bir bedevî mescitte abdestini bozduğunda sahabe üze‐
rine yürümüş ve onu dövmek istemişlerdi. Hz. Peygamber müdahale eder
ve şöyle der: “Onu rahat bırakın ve pisliğin üzerine sadece bir kova su dö‐
kün. Allah sizden emirleri kolaylaştırmanızı istemekte, onları zorlaştırmanı‐
zı değil.”27 Diğer yandan Hz. Âişe’nin aktardığına göre bir gün bir adam Hz.
Peygamber’e gelir ve ona şöyle der: “Perişan oldum!” Hz. Peygamber ona
sorar: “Neden ki?” o ise şöyle cevap verir: ‘Ramazan ayında oruçlu iken
eşimle birlikte oldum!’ Hz. Muhammed ona şöyle cevap verir: ‘Sadaka ver!’
Bunun üzerine adam ‘Hiçbir şeyim yok!’ der ve Hz. Peygamber’den biraz
uzaklaşarak yere oturur. Bu esnada bir adam Hz. Peygamber’e bir kap ye‐
mek getirir.28 Hz. Peygamber ‘Nerede o perişan adam?’ der. O, ‘Buradayım’
der. Hz. Muhammed ona ‘Al şu yiyeceği ve bunu sadaka olarak ver!’ der.
‘Benden daha fakir kim var ki? Ailemin yiyecek hiçbir şeyi yok?!’ der. Bunun
üzerine Hz. Peygamber gülümseyerek ‘O zaman kendiniz yiyin’ der.29 Bu
26

Buhârî ve Müslim tarafından nakledilen bir hadis.

27

Buhârî tarafından nakledilen bir hadis.

28

Bir rivayete göre hurma getirilmiştir. Abdurrahman adlı başka bir ravi ise, tam olarak ne
getirildiğinin bilinmediğini nakletmektedir.
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yumuşak davranış ve iyilik onun öğretisinin bizzat esasını teşkil ediyordu
ve o her zaman şunu tekrar ediyordu: “Allah yumuşak davranır (Rafîk) ve
her konuda yumuşak davranılmasını (er‐Rifk) sever.’30 Ve devamında şöyle
der: “O şiddet ve benzeri şeyler için vermediği şeyleri yumuşak davranış
için lütfeder”.31 O ashabından birine Şöyle demiştir: ‘Sende Allah’ın sevdiği
iki özellik var: Yumuşak huyluluğun (el‐Hilm) ve hoşgörülü oluşundur (el‐
Enâ).’32 O ashabının tamamını yumuşak olmaya ve merhametli davranmaya
davet ederdi: “Sana kardeşinden hoş görmediğin bir davranış olursa bunu
mazur görecek yetmiş kusurdan birisi olarak görmeye çalış. Şayet bulamaz‐
san bunun bilmediğin bir sebepten olduğunu düşün.”33
Hz. Peygamber’in evinin yakınında, mescidin etrafında bazı İslâm’a ye‐
ni girmiş, evi barkı olmayan ve çoğu zaman yiyecek bir şeyi olmayan kimse‐
ler oturuyordu. Hiçbir şeyi olmayan bu kimselerin kimileri (ki bunlar içeri‐
sinde kendi rızalarıyla zühd hayatı yaşamak isteyenler de vardı) hayatlarını
sürdürmeleri Müslümanların sadakalarına ve verecekleri hediyelere bağlı
idi: Bunların sayısı gittikçe artmış ve onlara “Ehl‐i Suffe” (Suffa ashabı) de‐
nilmekte idi.34 Hz. Peygamber onların durumu ile yakından ilgilenmekte ve
daima onlara yardım etmekte idi. O onları dinliyor, sorularına cevap veriyor
ve her birinin ihtiyacıyla yakından ilgileniyordu. Bu durum onun şahsiyeti‐
nin ve ümmetin tamamı ile olduğu gibi Ehl‐i Suffe’yi de ilgilendiren öğreti‐
lerinin bir parçası idi: Maneviyata, imana, eğitime veya şüpheye dair soru‐
lan aynı soruya kendisine soru soranın aklî seviyesine, yaşadığı tecrübeye ve
psikolojisine uygun olarak farklı cevaplar vermekte idi. O kendilerinin gö‐
rüldüğünü, kendilerine saygı duyulduğunu, kendilerinin anlaşıldığını ve
sevildiklerini hissediyorlardı. Gerçekten Hz. Peygamber onları seviyor ve
onlara hiçbir zaman birbirlerine olan sevgilerini ifade etmelerini unutmama‐

30

Buhârî ve Müslim tarafından nakledilen bir hadis.

31

Buhârî tarafından nakledilen bir hadis.

32

Müslim tarafından nakledilen bir hadis.

33

Beyhâkî tarafından nakledilen bir hadis.
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Onlar için mescidin yakınında bir masa yerleştirilmişti. Bazı şârihler, ‘sûfî’ (sufilik) keli‐
mesinin kökenini ‘ehl‐i suffe’ye dayandırmaktadır. Zira onlardan bazıları kendi rızalarıyla
fakirliği, dünyadan, zevklerden ve mülkten uzaklaşmayı seçmişlerdi.
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larını söylüyor ve tavsiye ediyordu: “ Bir kimse kardeşini (kız kardeşini)
sevdiğinde ona sevgisini ifade etsin.”35 Bir defasında genç Muaz İbn Cebel’in
elini tutmuş ve ona şöyle demiştir: “Ey Muaz! Allah’a yemin olsun ki seni
seviyorum ve yine Muaz sana her namazın ardından şöyle demeyi tavsiye
ediyorum: “Ey Allah’ım! Bana seni hatırlamama, sana şükretmeme ve sana
layıkıyla ibadet etmeme yardım et.”36 Böylece genç adam aynı anda hem
manevî sevgiye hem de manevî öğretiye nail olmuş ve derinden hissettiği bu
sevgiyle çepeçevre kuşatılmıştı.

35

Ebû Davud ve Tirmizî tarafından nakledilen ‘Hasen’ bir hadis.

36

Ebû Davud ve Nesâî tarafından nakledilen bir hadis.

21. TEBLİĞ
SAGGIO DI TRADUZIONE INTERPRETATIVA
DEL SANTO CORANO INIMITABILE
Hamza Roberto PICCARDO♦

Bismillah et al hamdulillah
Salutation et remerciements
Raconter l’histoire de notre traduction du Coran c’etst racconter une
partie très importante de notre etre musulmans en Italie depuis le début des
années 80 et jusqu’à ce jour.
Dans ces années, notre condition de musulmans italiens etait sereine et
calme. La révolution iranienne avait éveillé l’attention de certains
observateurs très attentif a propos de la réalité de l’İslâm politique qui avait
balayé l’un des principaux atouts de ce qu’on appelait a ces temps‐la «local
subimperialism” et le remplacer par un régime religieux, mais la plupart de
l’opinion publique n’avait rien remarqué et presque la seule préoccupation
de ce côté du monde qui était arabe ou musulman est venu des operations
internationaux des groupes marxistes ou nationalistes qui resistaient contre
l’expansion sioniste en Palestine. Pour les musulmans d’Italie ces
événements nous touchaient seulment du côté de la solidarité avec les luttes
des opprimés surtout parce que l’école chiite n’avait quasiment suite dans
notre pays.

♦

Unione dele comunitè ed organizzazioni Islamiche in Italia/Italy
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Ce qui nous intéressait était de produire pour nous et pour nos
concitoyens, des textes de référence de (AL AQIDA) la doctrine la
jurisprudence İslâmique qui nous permettrait d’être musulmans de
meilleure qualité et apotres de notre réalité spirituelle et le morale
La plus grande préoccupation est l’absence d’une traduction de la
signification du Coran en italien qui fuisse fiable et doté de plus de notes
possible et que nous pouvait donner accès directement à la substance du
Livre Saint, sans avoir à passer par la compréhension n’est pas
toujours serein et fidèle des orientalistes ou par la lecture, pour ceux qui
connais les langues étrangères (en particulier français et en anglais) dans
lequel plusieurs traductions intéressantes ont été faites au fil des ans
Depuis plusieurs années, un comité de travail USMI (Union des
Etudiants Musulmans de l’Italie) avaient en cours une lente et laborieuse
traduction de la version anglaise du travail de Abul’Alà Mawdudi qui avait
d’abord été traduit de l’ ourdou en anglais pour ses compatriotes immigrés
au Royaume‐Uni.
En 1988, il a été appelé à ce comité de travail, mais j’ai compris
immédiatement que ce travail, pour la méthode et la qualité n’était pas ce
que nous fallait en Italie. Je l’ai dit mes réserves oralement, par écrit, mais les
frères qui étaient les dirigeants ont décidé de ne pas les considérer.
En tant que musulman italien etait pour moi une question d’importance
fondamentale, ma conscience ne pouvait pas accepter que le texte de base de
ma religion pourrait être produit sans tenir compte de notre réalité
culturelle.
Si en effet le Coran est, par définition, ouvert à tous les hommes dans
tous les temps, dans la langue arabe, seule référence pour toute l’exégèse
sérieuse (tafsir), la doctrine (al aqida) et la jurisprudence (al fiqh), il parait
clair qu’en raison de son universalité pouvait être traduits et expliqués au
public italien et aux italophones dans une version qui aurait mieux et plus
complètement répondu aux besoins et aux sensibilités religieuses culturelles
italiennes.
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J’ai donc décidé, avec le courage de la foi, mais avec une Inconscience
presque coupable, de produire une première traduction d’une langue
connue pour moi, à partir d’une version acceptée et consolidés, puis la
soumettre à un examen détaillé d’un grouppe de savants de langue
maternelle arabes et versés dans les sciences coraniques dans la science du
tafsir.
J’ai choisi comme texte de référence, la traduction produite par le
regretté Hamidullah Muhammad (pubbliée par King Fahd Complex du Roi
Fahd a Medina al Munawarah) toutefois, en utilisant toutefois des versions
en français, anglais et espagnol.
J’ai utilisé, sauf dans de très rares occasions, les traductions en italien
(en particulier celle de Bonelli, difficile en langage et vielle, mais
certainement la plus fidèle dans notre langue).
J’ai travaillé plus de deux ans, je me suis souvent retrouvé a pleurer des
larmes de désespoir et de crainte de Dieu, en me rendant compte de combien
était grande la tâche et comment l’insuffisance de mes connaissances et de
ma langue pour comuniquer la grandeur et la beauté de ce que le Tout‐
Puissant, gloire à Lui, nous a voulu donner par l’intermediare du dernier de
ses messagers, le Prophète Muhammad (pbsl).
Tous les deux ou trois mois, je me présentai avec des cahiers et carnets
plein de notations, questions, doutes au premier groupe d’examinateurs et
procède à vérifier verset par verset, mot pour mot ma traduction du texte
coranique.
Le travail a pris forme et l’encouragement de ces frères qui me
soutenaient calmé un peu mon l’anxiété en assouplen le sens de la
disproportion qui m’a accompagné dans les nuits de fatigue et peine.
Je lisai quelques surates a des musulmans italiens en espionant leurs
réactions pour comprendre si le langage est venu etait finalment en fonction
de leur compréhension, si j’étais en mesure de communiquer.
Une fois que la traduction a été achevé j’ai commencé à travailler
appareil de notes.
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Les sciences nous apprennent que le texte du Saint Coran est expliqué
par le Coran lui‐même, par l’explication que le Prophète (la paix soit sur lui)
a fait à ses compagnons et par l’effort herméneutique des mufassirun
(exegetes).
L’exégèse se penche sur les conditions et les differentes phase de la
révélation d’un verset, d’un groupe de versets ou d’une surate, leur sens
littéral, et la doctrine, et, enfin, venir à nos jours qu’est‐ce que nous obtenons
un avertissement pour notre vie ici et maintenant.
Le Coran a en fait, entre autres, quatre ou cinq niveaux de
compréhension: tout d’abord qui est derrière le texte c’st a dire la société et
le peuple qui l’a reçu par le prophète Muhammad, après ce qui est dans le
texte: le sens des versets qui le constituent, de suite ce il y a devant texte: la
société humaine que son application préfigure.
Enfin il ya ce que chaque croyant puisse comprendre et faire sien et
appliquer, ce qui en fait l’élément de référence de sa vie spirituelle et
éthique, et finalment il ya la vérité al haq, que pour les musulmans il
contien, et qui le conduit à l’approche de son haute source, le Vrai, qui n’est
autre que l’Unique, le Dieu de nous tous.
Avec le fardeau de cette complexité, j’ai travaillé deux ans aux notes
commentaires, aux annexes jusqu’a la compilation d’un index thématique et
des noms.
Au cours de cette partie du travail que j’ai utilisé et la collaboration
effective des personnes désignées UCOII (Union des Communautés et
Organisations Islamiques en Italie) qui ont formé un groupe de contrôle sur
les commentaires et la pertinence globale de la traduction.
Une fois terminée cette phase il a fallu harmoniser l’ensemble du texte
et son commentaire, car il est clair pour nous, musulmans, que ce que nous
appelons normalement la traduction du Coran, n’est que la traduction de ses
significations, et donc sur la base du sens (souvent il a fallu choisir entre
différentes possibilité de comprension du texte).

SAGGIO DI TRADUZIONE INTERPRETATIVA DEL SANTO CORANO INIMITABILE

619

En fin 1994, d’imprimer version finale de qui a tiré 3.000 exemplaires
chez dar Al Hikma, la maison d’édition qui j’avais fondée en ‘93.
L’attente a détermine le succès de l’œuvre et la première édition fu
épuisée en quelques mois.
Se posait à ce pointle besoin d’imprimer et de diffuser une edition
économique qui pourrait également être distribué au grand public et non
seulment dans le circuit des associations İslâmiques .
Après un examen attentif du panorama éditoriale on a choisi de
présenter notre travail à Newton & Compton, un chef de file dans
l’impression de livres à bon marché.
L’accord signé nous a permis d’obtenir en 1996 l’édition à faible coût de
notre travail, (après un nouvel examen formel et de l’ajustement à la lisibilité
pour le grand public non‐musulman).
Nous avons décidé de traduire le sens de tous les mots arabes que nous
avions laissé dans nos textes, pour corriger ce qui, pour nous, était une
certaine fidélité à la lecture doctrinale du texte, mais il pourrait avoir un sens
exotiques pour les non musulmans en les eloignants de l’universalité du
texte.
En particulier, les termes se référant à des noms du paradis et de l’enfer
(Firdaus, Naim, Wassila, Massira, Sijjin, Jahim, Sair, Hutama ecc.), ont été
traduits avec qui correspond en gros en mots italiens; un choix qui nous a
attiré la réprobation de ceux qui soutiennent qu’il n’est pas permis
d’expliquer les noms de lieux au‐delà de ce monde, selon une parole du
Coran et du Prophète (pbsl) qui ont tranché sur une substantielle difference
entre al dunya et al akhira.
Depuis cette première édition ont été produites 6inq autres. En tout, on
été et distribués plus de 150.000 exemplaires.
Dans chaque édition, nous avons apporté des corrections et des
changements, a la suite de signalations et suggestions qui nous venait des
frères et des soeurs en Italie et à l’etranger et unforce d’une disposition claire

620

VAHYİN NÜZÛLÜNÜN 1400. YILINDA HZ. MUHAMMED (S.A.V.)

contractuelles avec Newton & Compton de nous communiquer à temps leur
intention de procéder en réimpressions ou rééditions.
En conclusion, je voudrais annoncer que le roi Fahd Complex pour
l’impression du Saint Coran,m’a demandé et obtenu le permis de pubblier
notre version italienne, qui a jujé la meilleure et plus fidèle au Texte.
Les fautes son a nous la gloire et la louange c’est pour Allah

21. TEBLİĞ
YÜCE KUR’ÂN’IN TERCÜME BİLİMİ
Hamza Roberto PICCARDO♦

Bismillah ve el‐hamdülillah
Selam ve teşekkürler
Kur’ân tercümemizin hikâyesini anlatmak aslında 1980 yıllarından bu‐
güne İtalya’da Müslüman olmanın önemli bir kısmını anlatmaktır.
O yıllarda İtalyalı Müslüman olma koşulları çok sakin ve huzurluydu.
İran devrimi, o dönemlerde “local subimepirializm” (bölgesel alt emperya‐
lizm) olarak adlandırılan şeyin temel kozlarını silip süpüren ve onun yerine
dini bir rejim koyan siyasal İslâm’ın gerçeklikleri konusunda çok dikkatli
olan bazı gözlemcilerin ilgisini çekmişti. Fakat kamuoyunun çoğu hiçbir şey
fark etmemişti ve Arap olsun veya Müslüman olsun dünyanın bu yöndeki
kaygıları Filistin’de Siyonist yayılmacılığına karşı direnen Marksist veya
milliyetçi grupların uluslararası operasyonlarından gelmişti.
İtalyalı Müslümanlar için bu olaylar bizleri yalnızca mağdurlarla daya‐
nışma anlamında ilgilendiriyordu. Çünkü Şiî okulun ülkemizde nerdeyse
bir devamlılığı vardı.
Bizim önemsediğimiz nokta kendimiz ve aynı ülkede yaşayan diğer in‐
sanlar için bizi daha kaliteli Müslümanlar ve manevî ve ahlâkî gerçekliğimi‐
zin havarisi olmamızı sağlayacak İslâm hukukunun öğretisinin (el akide)
kaynak metinlerini üretmekti.

♦

İtalya İslâm Teşkilâtı ve Toplumu Birliği.( Bu Fransızca tebliğ metni Ayşe Meral
tarafından Türkçeye çevrilmiştir.)
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En büyük kaygı, güvenilir olacak ve oryantalistlerin her zaman sağlıklı
ve sadık olmayan anlayışlarından geçmeden ya da son yıllarda birçok ilgi
çekici tercümeleri bulunan yabancı dillere (özellikle Fransızca ve İngilizce)
başvurma ihtiyacı duymadan mümkün olduğunca çok açıklamalı olacak
Kur’ân’ın İtalyanca anlamanı verecek bir tercümenin eksikliği olmuştur.
Birkaç yıldır bir çalışma komitesi olan USMİ (İtalya’daki Müslüman Öğ‐
renciler Birliği) İngiltere’deki memleketlileri için Urduca’dan İngilizce’ye
tercüme edilmiş olan Ebul’ala Mevdudi’nin çalışmasının İngilizcesinin yavaş
fakat başarılı bir tercümesini yürütmekteydi.
1988’de bu çalışma komitesi bana başvurdu, fakat ben hemen bu çalış‐
manın yöntem ve kalite açısından İtalya’da ihtiyaç duyulan şeye cevap ver‐
mediğini anladım. Sözlü ve yazılı olarak endişelerimi dile getirmiş olmama
rağmen bu kurumdaki yönetici kardeşlerimiz endişelerimi göz önünde bu‐
lundurmadılar.
İtalyalı bir Müslüman olarak bu benim için çok hayati bir meseleydi.
Çünkü dinimin temelini oluşturan bu metnin kültürel gerçekliğimizi göz
önünde bulundurmadan üretilebileceğini aklım kabul etmiyordu.
Elbette ki Kur’ân tanımı itibariyle bütün zamanlardaki bütün insanlara
Arapça olarak seslenebiliyor olması ve yorumlama (tefsir), öğreti (el‐kaide)
ve hukuk (fıkıh) için tek kaynak olması, onun evrensel oluşundan dolayı
İtalyan kamuoyuna ve İtalyan dilli toplumlara İtalyan kültürel dini duyarlı‐
lıklarına ve ihtiyaçlarına daha iyi cevap verecek bir tercümesi ve açıklaması
yapılabilirdi.
Dolayısıyla imanın bana verdiği cesaretle ve bazen de suçlu bir bilinç‐
sizlikle benim için bilinen bir dilden bir ilk tercümeyi yapmaya karar ver‐
dim, ardından bu tercümeyi anadili Arapça olan ve İslâm ilimlerinde ve
tefsir ilminde derin bilgiye sahip bir grup âlime sundum.
Kaynak metin olarak merhum Muhammed Hamidullah’ın (Kral Fahd’ın
Medine el‐Münevvere’de King Fahd Complex tarafından yayınlanmıştır)
tercümesini kullandım, yine de başka Fransız, İngiliz ve İspanyol nüshalara
da baktım. Çok nadir durumlar hâricinde İtalyanca tercümeler kullandım
(özellikle çok eski ve zor bir dilde olmasına rağmen muhtemelen bizim dili‐
mizde en sadık olan Bonelli’nin tercümesini kullandım).

YÜCE KUR’ÂN’IN TERCÜME BİLİMİ
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İki yıldan fazla bir süre çalıştım; giriştiğim işin azameti karşısında ve
Yüce Allah’ın (c.c.) son peygamberi Hz. Muhammed (s.a.v.) aracılığıyla bize
ulaştırdığı mesajın muhteşemliğini ve büyüklüğünü aktarmaktaki bilgimin
ve dilimin yetersizliğini fark ettikçe umutsuzluktan ve Allah korkusundan
gözyaşı döktüğüm çok oldu.
Her iki üç ayda bir elimde notlarla, sorularla ve kuşkularla dolu defter‐
lerimle ilk inceleme grubuna gidip Kur’ân metninden yaptığım tercümemi
âyet âyet kelime kelime incelettirdim.
Zamanla işim biraz şekil kazandı ve bu kardeşlerimin destekleri yorgun
ve üzüntülü gecelerimde bana eşlik eden orantısız korkularımı biraz olsun
hafifletti.
Müslüman İtalyanlara bazı sûre tercümelerimi okuyup kullandığım dili
anlayıp anlamadıklarını, onlarla iletişim kurup kuramadığımı tepkilerinden
yakalamaya çalıştım.
Tercümeyi bitirdikten sonra, açıklama kısmını çalışmaya başladım.
İlimler bizlere Mübarek Kur’ân’ın metninin bizzat Kur’ân’ın kendisiyle,
Peygamberin (s.a.v.) ashabına yaptığı açıklamalarla ve müfessirlerin herme‐
nötik çabalarıyla açıklandığını söylüyor.
Tefsir bir âyetin, bir âyet grubunun veya bir sûrenin farklı vahiy evrele‐
rine ve koşullarına, düz anlamlarına, öğretisine ve son olarak da şimdiki
buradaki hayatımız için oluşturduğu uyarılara değiniyor.
Kur’ân aslında 4‐5 anlama düzeyine sahiptir: İlk önce metnin arkasında
kim var, yani peygamber Muhammed aracılığıyla onu alan toplum ve halk;
metnin içinde olan: kitabı oluşturan âyetlerin anlamları; ardından metnin
karşısında olan: uygulanacağı beşerî toplum. Bununla beraber her inanan
kişinin manevî ve etik hayatının kaynağı olan şeyleri anlaması, kabullenmesi
ve uygulaması için gerekli olanlar var ve son olarak da el‐Hak var, bu da
Müslümanlar için hepimizin Rabb’ine, Tek olan’dan başka bir şey olmayan
hakikatin kaynağına götüren şeydir. Bu karmaşıklığın yüküyle iki yıl da
yorumların dipnotlarıyla, eklerle uğraştım ve sonunda konu ve isim indeksi
oluşturdum.
Bu çalışma kısmında UCOII’nin (İtalya’daki Müslüman Toplulukları ve
Örgütleri Birliği) bana önerdiği yardımcılar yorumlarımı ve tercümemi de‐
netlediler.
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Bu safha da tamamlandıktan sonra metnin genelini ve yorumları uyum‐
laştırmak gerekti. Çünkü biz Müslümanlar için Kur’ân tercümesi olarak
adlandırdığımız şeyin aslında Kur’ân’ın anlamlarının ve dolayısıyla da an‐
lamının temeli (bazen farklı anlam olasılıkları arasında bir tanesini seçmek
gerekti) üzerine bir tercüme olduğu açıktır.
Son olarak 1993’te kurduğum Al‐Hikma yayınlarında 1994 yılında ter‐
cümenin son halini 3000 adet olarak bastım. Bekleyiş eserin başarısını belir‐
ledi ve birkaç ay içinde bütün baskılar tükendi.
Bu noktada yalnızca İslâmî derneklere değil kamuoyuna dağıtılabilecek
daha ucuz bir baskı yayınlama ihtiyacı ortaya çıktı.
Yayıncılık yelpazesini iyice inceledikten sonra çalışmamızı uygun kitap
baskısı konusunda başarılı olan Newton & Compton yayınlarına sunduk.
İmzaladığımız anlaşma 1996’da çalışmamızın daha uygun fiyata basıl‐
masını sağladı (baskı öncesinde Müslüman olmayan kamuoyunun anlama
sorunları ışığında metni tekrar gözden geçirdik).
Böylece metnin öğretisel okumasına sadık kalmak için Arapça bıraktı‐
ğımız bazı kelimeleri de Müslüman olmayan kişileri egzotik anlamlar içer‐
mesi hasebiyle metnin evrenselliğinden uzaklaştırması endişesiyle tercüme
ettik. Özellikle cennet ve cehennemin adlarına gönderme yapan terimleri
(firdaus, naim, Vesile, Mesire, Siccin, Cahim, Sair, Hutame, vs.) İtalyanca’da
onlara denk düşen terimlerle tercüme ettik. Yaptığımız bu tercüme seçimi‐
miz, dünya ve ahiret arasındaki özsel farklılık konusunda Kur’ân’ın ve Pey‐
gamberin sözüne göre bu dünyanın ötesindeki yerlerin açıklanmasına izin
verilmediğini savunanların bizi eleştirmelerine neden oldu.
Bu ilk baskının dışında 6 baskı daha yapıldı. Toplamda 150.000 adet da‐
ğıtıldı.
Her yeni baskıda İtalya’da bulunan veya yurtdışında bulunan kardeşle‐
rimizden bize gelen gözlemler veya öneriler ışığında Newton & Comp‐
ton’un bize yapılacak yeni baskıyı haber verdikçe tercüme metnine sürekli
düzeltmeler ve değişiklikler getirdik.
Sonuç olarak Kral Fahd Complex için Metne en sadık ve yapılmış en iyi
tercümesi olduğu için Mübarek Kur’ân’ın İtalyanca tercümesinin baskısını
yapmak istediklerini ve benim de bunu kabul ettiğimi burada haber vermek
istiyorum.
Hatalar bize aittir yücelik ve zafer Allah’tandır.

22. TEBLİĞ

ﻣﺬﻛﺮﺓ ﻋﻦ ﺃﺛﺮ ﺗﻌﻠﻴﻢ ﺍﻟﺴﲑﺓ ﺍﻟﻨﺒﻮﻳﺔ ﺍﻟﺸﺮﻳﻔﺔ
ﻋﻠﻰ ﻧﻔﻮﺱ ﺍﻟﻨﺎﺷﺌﲔ ﻭ ﺍﺘﻤﻊ
ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻌﺰﻳﺰ ﻳﺘﺎﺑﺮﻱ

♦

ﺍﳌﻘﺪﻣﺔ
ﺍﳊﻤﺪ ﷲ ﺭﺏ ﺍﻟﻌﺎﳌﲔ  ،ﺧﺎﻟﻖ ﺍﻟﺴﻤﺎﻭﺍﺕ ﻭ ﺍﻷﺭﺽ  ،ﻭ ﺍﻟﺬﻱ ﺃﺭﺳﻞ ﺭﺳﻮﻟﻪ
ﺳﻴﺪﻧﺎ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ ﺍﷲ ﺭﲪﺔ ﻟﻠﻌﺎﳌﲔ  ،ﺑﺸﲑﺍ ﻭﻧﺬﻳﺮﺍ ﻭ ﺩﺍﻋﻴﺎ ﺇﱃ ﺍﷲ ﺑﺈﺫﻧﻪ

ﻭﺳﺮﺍﺟﺎ ﻣﻨﲑﺍ  ،ﻭﺟﻌﻠﻪ ﻗﺪﻭﺓ ﺻﺎﳊﺔ ﻭ ﺣﺴﻨﺔ ﻳﻘﺘﺪﻱ ﺑﻪ ﰲ ﻇﻠﻤﺎﺕ ﺍﻟﻠﻴﻞ ﻭ

ﺍﻟﻨﻬﺎﺭ ،ﺍﻟﻠﻬﻢ ﺻﻞ ﻭ ﺳﻠﻢ ﻭﺑﺎﺭﻙ ﻋﻠﻴﻪ ﻭ ﻋﻠﻰ ﺁﻟﻪ ﻭ ﻣﻦ ﺞ ﺑﺴﻨﺘﻪ ﺇﱃ ﻳﻮﻡ
ﺍﻟﺪﻳﻦ.
ﻭ ﺑﻌﺪ  ،ﻓﺈﻥ ﻣﻦ ﺩﻭﺍﻋﻲ ﺍﻟﺒﻬﺠﺔ ﻭ ﺍﻟﻐﺒﻄﺔ ﺃﻥ ﻣﻨﻈﻤﺔ ) ﻭﻗﻒ ﺩﺭﺍﺳﺎﺕ ﺍﻟﻌﻠﻮﻡ

ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ( ﰲ ﺗﺮﻛﻴﺎ  ،ﺗﺪﻋﻮ ﺇﱃ ﺍﻧﻌﻘﺎﺩ ﻣﻠﺘﻘﻰ ﻋﺎﳌﻲ ﺣﻮﻝ ﻣﺮﻭﺭ ﺃﺭﺑﻌﺔ ﻋﺸﺮ
) (١٤ﻗﺮﻧﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﻌﺜﺔ ﺍﻟﻨﺒﻮﻳﺔ ﺍﻟﺸﺮﻳﻔﺔ ﺧﺎﰎ ﺍﻟﺮﺳﻞ ﻭ ﺍﻷﻧﺒﻴﺎﺀ  ،ﻭ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻌﺘﱪ

♦

الشيخ ،ﲨﻬﻮﺭﻳﺔ ﻣﺎﱄ
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ﺭﺣﻴﻠﻪ ﺇﱃ ﺍﻟﺮﻓﻴﻖ ﺍﻷﻋﻠﻰ ﺍﻧﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﺼﻠﺔ ﺍﳌﺒﺎﺷﺮﺓ ﺑﲔ ﺧﺎﻟﻖ ﺍﻟﻜﻮﻥ ﻭ ﺍﻟﻌﺎﱂ  ،ﻭ
ﺑﻔﻀﻠﻪ ﻋﻠﻴﻨﺎ ﻗﺪ ﺗﺮﻙ ﻟﻨﺎ ﻣﺎ ﺇﻥ ﲤﺴﻜﻨﺎ ﺑﻪ ﻟﻦ ﻧﻀﻞ ﺃﺑﺪﺍ
ﺃﻻ ﻭﻫﻮ ﻛﺘﺎﺏ ﺍﷲ ﻭ ﺳﻨﺘﻪ ﺻﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭ ﺳﻠﻢ .

ﻓﺈﻥ ﺳﲑﺓ ﺍﻟﺮﺳﻮﻝ ﺻﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭ ﺳﻠﻢ ﻳﻌﺪ ﻟﺪﻯ ﺍﻟﺒﺸﺮﻳﺔ ﻋﺎﻣﺔ ﺍﻟﺮﺻﻴﺪ

ﺍﻟﺘﺎﺭﳜﻲ ﺍﻷﻭﻝ ﻭﺍﳍﺎﻡ  ،ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺴﺘﻤﺪ ﻣﻨﻪ ﺍﻷﺟﻴﺎﻝ ﺍﳌﺘﻌﺎﻗﺒﺔ ﻣﻦ ﻭﺭﺛﺔ ﺍﻟﻨﺒﻮﺓ ،
ﻭﺧﺎﺻﺔ ﻣﻌﺮﻓﺔ ﺳﻴﺪ ﺍﻷﻭﻟﲔ ﻭﺍﻵﺧﺮﻳﻦ ﳏﻤﺪ ﺻﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭ ﺳﻠﻢ .
ﻓﻔﻲ ﲨﻬﻮﺭﻳﺔ ﻣﺎﱄ ﺗﻌﺘﱪ ﺍﳌﺪﺍﺭﺱ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺍﳊﺼﻦ ﻭ ﺍﻟﻌﻤﻮﺩ ﺍﻟﻔﻘﺮﻱ

ﺍﻟﱵ ﻭﻗﻔﺖ ﻭ ﻣﺎ ﺗﺰﺍﻝ ﺗﻘﻒ ﺻﺎﻣﺪﺓ ﺗﻌﺮﻑ ﺍﺘﻤﻊ ﺳﲑﺓ ﺍﻟﻨﱯ ﺍﻷﻣﻲ ﺻﻠﻰ ﺍﷲ
ﻋﻠﻴﻪ ﻭ ﺳﻠﻢ ﻭ ﺃﺻﺤﺎﺑﻪ ﻣﻌﺮﻓﺔ ﺗﻠﻴﻖ ﲟﺴﺘﻮﻯ ﺍﻷﻃﻔﺎﻝ ﰲ ﺍﳌﺮﺍﺣﻞ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﻴﺔ
ﺍﳌﺨﺘﻠﻔﺔ .

ﻓﺒﺎﲰﻲ ﺧﺎﺻﺔ ،ﻭ ﺃﺻﺎﻟﺔ ﻋﻦ ﺍﻠﺲ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ ﺍﻷﻋﻠﻰ ﰲ ﻣﺎﱄ  ،ﺃﻭﺟﻪ ﺃﺣﺮ

ﻭﺃﻃﻴﺐ
ﺷﻜﺮﻱ ﻭ ﺗﻘﺪﻳﺮﻱ ﺇﱃ ﺍﻟﻘﺎﺋﻤﲔ ﰲ ﻣﻨﻈﻤﺔ )ﻭﻗﻒ ﺩﺭﺍﺳﺎﺕ ﺍﻟﻌﻠﻮﻡ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ(
ﰲ ﺗﺮﻛﻴﺎ ﻋﻠﻰ ﻫﺬﻩ ﺍﳌﺒﺎﺩﺭﺓ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﻭ ﺍﻟﱵ ﺗﻠﻴﻖ ﲟﻜﺎﻧﺔ ﺍﳌﺼﻄﻔﻰ ﺻﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭ

ﺳﻠﻢ  ،ﻣﻨﺒﻬﺎ ﺍﻟﻌﺎﱂ ﺑﺄﲨﻠﻪ ﺳﲑﺓ ﺍﻟﺮﺟﻞ ﺍﻟﺬﻱ ﻗﺪﻡ ﺍﳌﻌﺠﺰﺍﺕ ﺍﻟﱵ ﻻ ﻣﺜﻴﻞ ﳍﺎ ،
ﻭﺇﱃ ﻳﻮﻣﻨﺎ ﻫﺬﺍ ﺗﺘﻮﺍﺻﻞ ﻣﻌﺠﺰﺍﺎ ﰲ ﺍﻟﻌﺎﱂ ﻭﺗﺘﺤﺪﻯ ﺷﻌﻮﺏ ﻏﲑ ﺍﳌﺴﻠﻤﺔ  .ﻭ ﻻ
ﺷﻚ ﺃﻥ ﺩﻭﻟﺔ ﺗﺮﻛﻴﺎ ﻗﺪ ﺃﺩﺭﻛﺖ ﻣﺪﻯ ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺘﻬﺎ ﺃﻣﺎﻡ ﺍﻷﻣﺔ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ،ﻭ ﺧﺎﺻﺔ
ﰲ ﺍﻟﻮﻗﺖ ﺍﻟﱵ ﺗﺘﻜﺎﻟﺐ ﺍﻷﻣﻢ ﺍﻷﺧﺮﻯ ﺑﻀﺮﺏ ﻭ ﻃﻤﺲ ﺣﻘﺎﺋﻖ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺪﻳﻦ

ﺍﳊﻨﻴﻒ ،ﻭﺣﺼﺮﻩ ﰲ ﺯﻧﺰﺍﻧﺔ ﻭ ﺷﱴ ﻤﺔ ﺍﻟﱵ ﻻ ﺃﺳﺎﺱ ﳍﺎ ﺇﻻ ﺍﳊﻘﺪ ﻭ ﺍﳊﺴﺪ
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ﻋﻠﻴﻬﺎ )ﻳﺮﻳﺪﻭﻥ ﺃﻥ ﻳﻄﻔﺌﻮﺍ ﻧﻮﺭ ﺍﷲ ﺑﺄﻓﻮﺍﻫﻬﻢ ﻭ ﻳﺄﰉ ﺍﷲ ﺇﻻ ﺃﻥ ﻳﺘﻢ ﻧﻮﺭﻩ ﻭ ﻟﻮ ﻛﺮﻩ
ﺍﻟﻜﺎﻓﺮﻭﻥ (ﺍﻵﻳﺔ  ٣٣ﺍﻟﺘﻮﺑﺔ .
ﻭ ﺇﻥ ﺷﺎﺀ ﺍﷲ ﺗﻌﺎﱃ ﺳﻨﺤﺎﻭﻝ ﺑﻘﺪﺭ ﻳﺴﲑ ﻭ ﻣﺒﺴﻂ ﻋﺮﺽ ﻛﻴﻔﻴﺔ ﺗﻌﻠﻴﻢ ﺍﻟﺴﲑﺓ

ﺍﻟﻨﺒﻮﻳﺔ ﺍﻟﺸﺮﻳﻔﺔ ﰲ ﺍﳌﺪﺍﺭﺱ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﰲ ﻣﺎﱄ  ،ﻭ ﻟﻌﻞ ﻗﺪ ﻳﺼﻠﺢ ﳌﻨﻄﻘﺔ
ﻏﺮﺏ ﺇﻓﺮﻳﻘﻴﺎ ﻋﺎﻣﺔ  ،ﻭﺃﺛﺮ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﰲ ﺗﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﻨﺎﺷﺌﲔ ﻭ ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻊ ﺑﺄﺛﺮﻩ .

ﻓﺸﻜﺮﺍ ﻟﺘﺮﻛﻴﺎ ﺷﻌﺒﺎ ﻭ ﺣﻜﻮﻣﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻠﻘﺎﺀ ﺍﻟﺮﻭﺣﺎﱐ  ،ﻭ ﺷﻜﺮﺍ
ﻋﻠﻰ ﺷﻌﻮﺭﻛﻢ ﺑﺘﺤﻤﻞ ﺍﳌﺴﺌﻮﻟﻴﺔ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺍﻟﱵ ﲪﻠﺘﻬﺎ ﺃﺟﺪﺍﺩﻛﻢ ﻋﱪ ﺍﻟﻘﺮﻭﻥ
ﺍﳌﺎﺿﻴﺔ  ،ﻓﻨﺴﺄﻝ ﺍﷲ ﺗﻌﺎﱃ ﺃﻥ ﻳﺒﻘﻴﻜﻢ ﺧﲑ ﺳﻨﺪ ﻟﻺﺳﻼﻡ ﻭ ﺍﳌﺴﻠﻤﲔ .

ﻭ ﻳﺴﻌﺪﱐ ﺃﻥ ﺃﺧﺘﺘﻢ ﻫﺬﻩ ﺍﳌﻘﺪﻣﺔ ﲟﻘﻮﻟﺔ ﺍﻟﻜﺎﺗﺐ  :ﻣﺼﻄﻔﻰ ﻟﻄﻔﻲ ﺍﳌﻨﻔﻠﻮﻃﻲ
ﺣﻴﺚ ﻗﺎﻝ :

) ﻻ ﺣﺎﺟﺔ ﺑﻨﺎ ﺇﱃ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺣﻴﺎﺓ ﻓﻼﺳﻔﺔ ﺍﻟﻴﻮﻧﺎﻥ ﻭ ﺣﻜﻤﺎﺀ ﺍﻟﺮﻭﻣﺎﻥ  ،ﻭ ﻋﻠﻤﺎﺀ

ﺍﻹﻓﺮﻧﺞ  ،ﻓﻠﺪﻳﻨﺎ ﰲ ﺗﺎﺭﳜﻨﺎ ﺣﻴﺎﺓ ﺷﺮﻳﻔﺔ  ،ﳑﻠﻮﺀﺓ ﺑﺎﳉﺪ ﻭ ﺍﻟﻌﻤﻞ  ،ﻭ ﺍﻟﺼﱪ ﻭ
ﺍﻟﺜﺒﺎﺕ  ،ﻭ ﺍﳊﺐ ﻭ ﺍﻟﺮﲪﺔ  ،ﻭﺍﳊﻜﻤﺔ ﻭ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺔ  ،ﻭ ﺍﻟﺸﺮﻑ ﺍﳊﻘﻴﻘﻲ،ﻭ
ﺍﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ﺍﻟﻜﺎﻣﻠﺔ  ،ﻭ ﻫﻲ  :ﺣﻴﺎﺓ ﻧﺒﻴﻨﺎ ﳏﻤﺪ ﺻﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭ ﺳﻠﻢ  ،ﻭﺣﺴﺒﻨﺎ ﺎ
ﻭ ﻛﻔﻰ ( *.

ﻭ ﻧﺮﺟﻮ ﻣﻦ ﺍﳌﻮﱃ ﺍﻟﻘﺪﻳﺮ ﺃﻥ ﺗﻜﻮﻥ ﺟﻬﻮﺩﻧﺎ ﺧﺎﻟﺼﺔ ﻟﻨﺼﺮﺓ ﺩﻳﻨﻪ ﺍﳊﻨﻴﻒ  ،ﻭ
ﺃﻥ ﻳﻜﻠﻞ ﺟﻬﻮﺩ ﺍﳌﻠﺘﻘﻰ ﺑﺎﻟﻨﺠﺎﺡ ﻭ ﺍﻟﺴﺪﺍﺩ  ،ﻭ ﺃﻥ ﻳﺼﺪﺭ ﻣﻦ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻠﻘﺎﺀ ﲝﻮﺙ
ﻋﻠﻤﻴﺔ ﺗﻨﻮﺭ ﺍﻷﻣﺔ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﻭﺗﺸﺠﻌﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﺰﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﺑﺘﻌﻠﻴﻢ ﻭ ﺗﻌﺮﻳﻒ
ﺍﻟﻌﺎﱂ ﺑﺴﲑﺗﻪ ﺻﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭ ﺳﻠﻢ .
ﻭ ﺁﺧﺮ ﺩﻋﻮﺍﻧﺎ ﺃﻥ ﺍﳊﻤﺪ ﷲ ﺭﺏ ﺍﻟﻌﺎﳌﲔ .
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* -ﻣﺼﻄﻔﻰ ﻟﻄﻔﻲ ﺍﳌﻨﻔﻠﻮﻃﻲ
ﺗﻌﻠﻴﻢ ﺍﻟﺴﲑﺓ ﺍﻟﻨﺒﻮﻳﺔ ﺍﻟﺸﺮﻳﻔﺔ ﰲ ﻣﺎﱄ :
ﻟﻘﺪ ﺍﻫﺘﻢ ﺍﳌﺴﺌﻮﻟﻮﻥ ﰲ ﺍﻟﺴﻠﻚ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻲ ﰲ ﺍﳌﺪﺍﺭﺱ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ،ﻭ
ﻛﺬﻟﻚ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺍﻷﺳﺎﺳﻲ ﰲ ﻣﺎﱄ ﺑﺎﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ ﻣﻨﺬ ﻗﺪﱘ ﺍﻟﺰﻣﻦ ،
ﺣﻴﺚ ﺍﻋﺘﱪﺕ ﺩﻭﻟﺔ ﻣﺎﱄ ﰲ ﺍﻟﺘﺎﺭﻳﺦ ﻣﻦ ﺇﺣﺪﻯ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺍﻟﱵ ﺍﺣﺘﻀﻨﺖ ﺍﳊﻀﺎﺭﺓ
ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ،ﻭ ﺍﺯﺩﻫﺮﺕ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ ﺑﺸﻜﻞ ﺟﻠﻲ
ﻋﻨﺪ ﻛﺜﲑ ﻣﻦ ﺍﳌﺆﺭﺧﲔ .
ﻭ ﺍﻟﺬﻱ ﳜﺼﻨﺎ ﰲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﻛﻤﺎ ﺫﻛﺮﻧﺎ ﺁﻧﻔﺎ ﻫﻮ ﺗﻌﻠﻴﻢ ﺍﻟﺴﲑﺓ ﺍﻟﻨﺒﻮﻳﺔ
ﺍﻟﺸﺮﻳﻔﺔ ﰲ ﺍﳌﺪﺍﺭﺱ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﰲ ﻣﺎﱄ ﻭ ﺃﺛﺮﻩ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻃﻔﺎﻝ .
ﻣﻦ ﺍﳌﻌﻠﻮﻡ ﺃﻥ ﺍﳌﺪﺍﺭﺱ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﰲ ﻣﺎﱄ ﲣﻀﻊ ﳌﻨﻬﺞ ﺭﲰﻲ ﺭﲰﻪ ﻭﻭﺿﻌﻪ
ﺍﳌﺴﺌﻮﻟﻮﻥ ﻭﺍﳌﻬﺘﻤﻮﻥ ﺑﺎﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ ﻣﻊ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺍﻷﺳﺎﺳﻲ  ،ﻭ ﻳﻠﺰﻡ
ﻋﻠﻰ ﻛﻞ ﻣﺪﺭﺳﺔ ﺍﻟﺘﻘﻴﺪ ﺑﺘﻄﺒﻴﻘﻪ ﺭﻏﻢ ﻋﻠﻤﺎﻧﻴﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻓﻘﺪ ﺍﻋﺘﺮﻓﺖ ﺬﺍ ﺍﳌﻨﻬﺞ  ،ﻭ
ﺗﻌﻠﻴﻢ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﰲ ﺍﳌﺪﺍﺭﺱ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺇﺿﺎﻓﺔ ﺇﱃ ﻣﻮﺍﺩ ﺃﺧﺮﻯ ﺗﺪﺭﺱ ﰲ ﺍﳌﺪﺍﺭﺱ
ﺍﳊﻜﻮﻣﻴﺔ ﺍﻟﺮﲰﻴﺔ .
ﻭ ﲟﺎ ﺃﻥ ﺍﳌﻨﻬﺞ ﺗﻮﺿﻊ ﻭﻓﻖ ﺃﻋﻤﺎﺭ ﻭ ﻣﺪﻯ ﻗﺪﺭﺍﺕ ﺍﺳﺘﻴﻌﺎﺏ ﺍﻷﻃﻔﺎﻝ
ﳌﻀﻤﻮﻧﻪ  ،ﻓﺈﻥ ﺗﻌﻠﻴﻢ ﺍﻟﺴﲑﺓ ﺍﻟﻨﺒﻮﻳﺔ ﺗﺒﺪﺃ ﻣﻨﺬ ﺍﳌﺮﺣﻠﺔ ﺍﻷﻭﱃ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺍﻷﺳﺎﺳﻲ
،ﻭ ﺫﻟﻚ ﻟﻀﺮﻭﺭﺓ ﺗﺮﺳﻴﺦ ﺣﺐ ﻭ ﻣﻜﺎﻧﺔ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﷲ ﺻﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭ ﺳﻠﻢ ﰲ
ﻧﻔﻮﺱ ﺍﻟﺼﻐﺎﺭ .ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻘﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ ﰲ ﺣﺐ ﺍﻟﺮﺳﻮﻝ) :ﻭ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﺁﻣﻨﻮﺍ ﺃﺷﺪ ﺣﺒﺎ ﷲ (

ﺍﻵﻳﺔ  ١٦٥ﺍﻟﺒﻘﺮﺓ  .ﻭ ﻛﻤﺎ ﺟﺎﺀ ﰲ ﺍﳊﺪﻳﺚ ﺍﻟﻨﺒﻮﻱ ﻋﻦ ﺍﻟﺮﺳﻮﻝ ﺻﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ
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ﻭ ﺳﻠﻢ )،ﻭ ﺍﷲ ﻻ ﻳﺆﻣﻦ ﺃﺣﺪﻛﻢ ﺣﱴ ﺃﻛﻮﻥ ﺃﺣﺐ ﺇﻟﻴﻪ ﻣﻦ ﻭﺍﻟﺪﻩ ﻭﻭﻟﺪﻩ ﻭ ﺍﻟﻨﺎﺱ
ﺃﲨﻌﲔ ( .
ﰲ ﺍﳌﺮﺣﻠﺔ ﺍﻷﺳﺎﺳﻴﺔ:
ﰲ ﺃﻏﻠﺐ ﺍﻷﺣﻮﺍﻝ  ،ﻧﺪﺭﻙ ﺑﺄﻥ ﺍﻷﻃﻔﺎﻝ ﰲ ﺃﻋﻤﺎﺭﻫﻢ ﺍﳌﺒﻜﺮﺓ ﻻ ﻳﻘﺪﺭﻭﻥ ﻋﻠﻰ
ﻓﻬﻢ ﺍﻟﺪﺭﻭﺱ ﺑﺎﻷﺩﻟﺔ ﻭ ﺍﻟﱪﺍﻫﲔ  ،ﺃﻭ ﲢﻠﻴﻞ ﺍﻟﻨﻈﺮﻳﺎﺕ  ،ﺑﻞ ﻫﻢ ﺳﺮﻳﻌﻮﻥ ﺇﱃ ﻓﻬﻢ
ﺍﻟﺪﺭﻭﺱ ﺑﺄﺳﺎﻟﻴﺐ ﺍﻟﻘﺼﺺ ﻭ ﺍﻟﻔﻜﺎﻫﺎﺕ ﻣﻈﻬﺮﺍ ﻓﻴﻬﺎ ﺩﻭﺭ ﺍﻟﺮﺟﻞ ﺍﻟﺒﻄﻞ  .ﻭﻟﺬﺍ

ﻓﺈﻥ ﺍﻟﺘﺮﻛﻴﺰ ﻳﻜﻮﻥ ﻋﻠﻰ ﺃﺳﻠﻮﺏ ﺍﻟﺘﻠﻘﲔ ﺣﻴﺚ ﻳﻜﺘﺐ ﺍﳌﻌﻠﻢ ﺍﻟﺪﺭﺱ ﻭ ﻳﻘﺮﺃ ﻋﻠﻴﻬﻢ
ﻣﻊ ﺍﻟﺸﺮﺡ ﰲ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﶈﻠﻴﺔ ﻭﻋﻠﻰ ﺷﻜﻞ ﺍﻟﻘﺼﺺ .
* -ﻭ ﺣﺴﺐ ﺍﳌﻨﻬﺞ ﺍﳌﺮﺳﻮﻡ ﻟﻸﻃﻔﺎﻝ  ،ﻓﺈﻢ ﻳﺒﺪﺀﻭﻥ ﺗﻌﻠﻴﻢ ﺍﻟﺴﲑﺓ ﺍﻟﻨﺒﻮﻳﺔ
ﺑﺎﻟﺘﻌﺮﻳﻒ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺮﺳﻮﻝ ﺻﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭ ﺳﻠﻢ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﻧﺴﺒﻪ ﺑﲔ ﻗﺒﺎﺋﻞ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
ﺍﳌﺨﺘﻠﻔﺔ  ،ﻭﻭﻻﺩﺗﻪ  ،ﻭ ﺍﳌﻌﺠﺰﺍﺕ ﺍﻟﱵ ﺣﺪﺛﺖ ﻭﻗﺘﺌﺬ ﻣﺜﻞ ﺣﺎﺩﺛﺔ ﺍﻟﻔﻴﻞ .
* -ﺍﻟﺮﺳﻮﻝ ﺻﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭ ﺳﻠﻢ ﻳﺘﻴﻢ ﰲ ﺗﺮﺑﻴﺘﻪ ﻋﻨﺪ ﺍﻟﻨﺸﺄﺓ :
ﻳﺼﻮﺭ ﺍﳌﻌﻠﻢ ﻟﺪﻯ ﺍﻷﻃﻔﺎﻝ ﺃﻧﻪ ﺻﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭ ﺳﻠﻢ ﱂ ﻳﺮ ﻭﺍﻟﺪﻩ  ،ﻭ ﻣﺎ

ﻣﻜﺚ ﺳﺖ ﺳﻨﻮﺍﺕ ﺣﱴ ﻓﻘﺪ ﻭﺍﻟﺪﺗﻪ  ،ﻭﺗﺮﰉ ﰲ ﻇﺮﻭﻑ ﺻﻌﺒﺔ ﺑﲔ ﺃﻋﻤﺎﻣﻪ  ،ﻭ
ﺫﺍﻕ ﰲ ﺫﻟﻚ ﻓﻘﺪﺍﻥ ﺷﻌﻮﺭ ﺣﺮﺍﺭﺓ ﺍﻷﺑﻮﺓ ﻭﺍﻷﻣﻮﻣﺔ ﺍﻟﺬﻱ ﳛﺘﺎﺝ ﺇﻟﻴﻪ ﻛﻞ ﻃﻔﻞ ﰲ
ﻣﺜﻞ ﻫﺬﻩ ﺍﳌﺮﺣﻠﺔ ﻣﻦ ﺣﻴﺎﺗﻪ ،
* -ﺍﻟﺮﺳﻮﻝ ﺻﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭ ﺳﻠﻢ ﻋﺎﻣﻞ ﻳﻌﻴﺶ ﻣﻦ ﻋﺮﻗﻪ :
ﻳﺼﻮﺭ ﻟﻠﺘﻼﻣﻴﺬ ﺣﻴﺎﺗﻪ ﻛﻴﻒ ﺍﻋﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ ﻧﻔﺴﻪ ﰲ ﺳﻦ ﻣﺒﻜﺮ ﻟﻜﺴﺐ ﺣﻴﺎﺗﻪ ،
ﺩﻭﻥ ﺍﻟﻠﺠﻮﺀ ﺇﱃ ﺍﻟﺘﺴﻮﻝ ﻛﻤﺎ ﻫﻮ ﻇﺎﻫﺮﻭ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﰲ ﺷﻮﺍﺭﻉ ﺑﻼﺩﻧﺎ  ،ﻣﺴﺘﻐﻼ ﰲ
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ﺫﻟﻚ ﲰﻌﺔ ﺍﻹﺳﻼﻡ  .ﻓﻘﺪ ﻋﻤﻞ ﰲ ﺭﻋﻲ ﺍﻷﻏﻨﺎﻡ ﻷﻫﻞ ﻣﻜﺔ  ،ﻭﻟﻘﻲ ﰲ ﳑﺎﺭﺳﺘﻪ
ﳍﺬﺍ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﻟﺼﱪ ﻭ ﺍﻟﺘﻌﻤﻖ ﰲ ﺍﻟﺘﻔﻜﲑ ﻭ ﲢﻠﻴﻞ ﺍﻷﻣﻮﺭ .
* -ﺍﻟﺮﺳﻮﻝ ﺻﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭ ﺳﻠﻢ ﻋﺎﻣﻞ ﰲ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ :
ﻳﺬﻛﺮ ﻟﻠﺘﻼﻣﻴﺬ ﺻﱪﻩ ﻭ ﺗﻮﺍﺿﻌﻪ ﰲ ﺍﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ ﺍﻟﻐﲑ  ،ﻭ ﻣﺪﻯ ﺃﻣﺎﻧﺘﻪ
ﻭﺣﺮﺻﻪ ﺍﻟﺸﺪﻳﺪ ﰲ ﳏﺎﻓﻈﺔ ﺃﻣﻮﺍﻝ ﺍﻟﻐﲑ .
* -ﺍﻟﺮﺳﻮﻝ ﺻﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭ ﺳﻠﻢ ﺯﻭﺝ ﻭ ﺭﺏ ﺍﻷﺳﺮﺓ :
ﻳﺸﺮﺡ ﻟﻠﺘﻼﻣﻴﺬ ﻇﺮﻭﻑ ﺯﻭﺍﺟﻪ ﺑﺎﻟﺴﻴﺪﺓ ﺧﺪﳚﺔ  ،ﻭ ﺍﻟﱵ ﻗﺎﻣﺖ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻣﺎﻧﺔ
ﻭ ﺍﻟﺼﺪﻕ ﻭ ﺍﻹﳝﺎﻥ .
ﻭ ﺃﻧﻪ ﺭﺯﻕ ﺑﺎﻷﻭﻻﺩ ﻣﻦ ﺍﻟﺒﻨﲔ ﻭ ﺍﻟﺒﻨﺎﺕ ،ﻭ ﻗﺪ ﺭﺑﺎﻫﻢ ﺗﺮﺑﻴﺔ ﺳﻠﻴﻤﺔ  ،ﻭ ﻛﻤﺎ
ﺍﺑﺘﻠﻲ ﺑﻮﻓﺎﺓ ﺑﻌﺾ ﺃﻭﻻﺩﻩ ﻭ ﺯﻭﺍﺟﻪ ﺑﻌﺎﺋﺸﺔ  ،ﻭﺃﺳﺒﺎﺏ ﺯﻭﺍﺟﻪ ﺑﺒﻘﻴﺔ ﺃﻣﻬﺎﺕ ﺍﳌﺆﻣﻨﲔ
* -ﺍﻟﺮﺳﻮﻝ ﺻﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭ ﺳﻠﻢ ﺩﺍﻋﻴﺔ  ،ﻣﺒﺸﺮ ﻭﻧﺬﻳﺮ :
ﻛﻤﺎ ﺗﻌﺮﻑ ﺍﻟﺘﻼﻣﻴﺬ ﻋﻠﻰ ﺣﻴﺎﺗﻪ ﻗﺒﻞ ﺍﻷﺭﺑﻌﲔ ﻣﻦ ﻋﻤﺮﻩ  ،ﻭ ﻣﺎ ﺍﺗﺼﻒ ﻣﻦ
ﺃﺧﻼﻕ ﲪﻴﺪﺓ ﻳﺮﺟﻰ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻼﻣﻴﺬ ﺍﻻﻣﺘﺜﺎﻝ ﺑﺬﻟﻚ  ،ﻓﻴﺘﻢ ﺇﺑﻼﻏﻬﻢ ﻋﻠﻰ ﺑﺪﺍﻳﺔ ﺣﻴﺎﺗﻪ
ﺍﻟﺪﻋﻮﻳﺔ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﺍ ﻣﻦ ﺍﻷﺭﺑﻌﲔ ﻣﻦ ﻋﻤﺮﻩ ﺍﺑﺘﻌﺎﺩﻩ ﻋﻦ ﻋﺎﻣﺔ ﺍﻟﻨﺎﺱ  ،ﻭﳉﻮﺀﻩ ﺇﱃ ﻏﺎﺭ
ﺣﺮﺍﺀ ﻻﻧﺸﻐﺎﻟﻪ ﺑﺎﻟﻌﺒﺎﺩﺓ  .ﻧﺰﻭﻝ ﺍﻟﻮﺣﻲ ﻋﻠﻴﻪ ﺑﻮﺍﺳﻄﺔ ﺍﳌﻠﻚ ﺟﱪﻳﻞ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺴﻼﻡ ,
ﻭ ﺑﺪﺍﻳﺔ ﺍﻟﺪﻋﻮﺓ ﺍﻟﺴﺮﻳﺔ ﺑﲔ ﻗﻮﻣﻪ ﻭ ﻋﺸﲑﺗﻪ  ،ﻭﻣﺎ ﻻﻗﺎﻫﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﺼﻌﻮﺑﺔ ﻭ ﺍﻷﺫﻯ .
ﰒ ﻳﺮﻱ ﺍﻷﻃﻔﺎﻝ ﻛﻴﻒ ﺑﺪﺃ ﺍﻹﺳﻼﻡ  ،ﻭ ﻣﺮﺍﺣﻞ ﺍﻟﺪﻋﻮﺓ  ،ﻭ ﺩﺧﻮﻝ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﺇﱃ
ﺍﻹﺳﻼﻡ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﻭ ﺍﻟﺮﺟﺎﻝ ﻭﺍﻟﺸﺒﺎﺏ ,
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ﻭ ﺃﺛﻨﺎﺀ ﻫﺬﻩ ﺍﳌﺮﺣﻠﺔ ﻳﺸﲑ ﺇﱃ ﻣﻮﻗﻒ ﻋﻤﻪ ﺍﻟﻌﺪﺍﺋﻲ ﺃﺑﻮ ﳍﺐ ﻭ ﺯﻭﺟﺘﻪ ﺍﻟﺬﻳﻦ
ﻧﺰﻻ ﰲ ﺣﻘﻬﻤﺎ ﺳﻮﺭﺓ ﺍﻟﻠﻬﺐ  ،ﻓﻴﻌﺮﻑ ﺍﻷﻃﻔﺎﻝ ﻣﻨﺬ ﻫﺬﻩ ﺍﳌﺮﺣﻠﺔ ﺃﺳﺒﺎﺏ ﻧﺰﻭﻝ
ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺴﻮﺭﺓ ﻭ ﳛﻔﻈﻮﺎ .
ﻭ ﻛﻤﺎ ﻳﺘﻌﺮﻓﻮﻥ ﻋﻠﻰ ﺻﱪﻩ ﻭ ﺣﻠﻤﻪ ﻷﻫﻠﻪ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻗﺎﻣﻮﺍ ﺑﺈﻳﺬﺍﺋﻪ ﻭ ﺗﻌﺬﻳﺒﻪ ﻭ

ﺗﻀﻴﻴﻖ ﺍﳊﻴﺎﺓ ﺃﻣﺎﻣﻪ ﻛﻲ ﻳﺘﺨﻠﻰ ﻣﻦ ﺃﺩﺍﺀ ﺭﺳﺎﻟﺘﻪ ﺍﻟﻨﺒﻮﻳﺔ  ،ﺍﻟﺪﻋﻮﺓ ﺇﱃ ﺗﻮﺣﻴﺪ ﺍﷲ
،ﻭ ﺗﺮﻙ ﻋﺒﺎﺩﺓ ﺍﻷﺻﻨﺎﻡ ﺍﻟﱵ ﻻ ﺗﻀﺮ ﻭ ﻻ ﺗﻨﻔﻊ .

ﰒ ﻳﺘﻌﺮﻓﻮﻥ ﻋﻠﻰ ﻣﺮﺣﻠﺔ ﺍﻟﺪﻋﻮﺓ ﺟﻬﺮﺍ ﺑﲔ ﻗﺒﺎﺋﻞ ﺍﻟﻌﺮﺏ  ،ﻭ ﻳﺘﺨﺬ ﺍﻟﺘﺠﻤﻌﺎﺕ
ﻓﺮﺻﺔ ﻹﺑﻼﻍ ﺭﺳﺎﻟﺘﻪ ﺑﺎﳊﻜﻤﺔ ﻭ ﺍﻟﺼﱪ
 ﻣﻌﺮﻓﺘﻬﻢ ﻟﻘﺼﺔ ﺍﻹﺳﺮﺍﺀ ﻭ ﺍﳌﻌﺮﺍﺝ ،ﻭ ﻓﺮﺽ ﺍﻟﺼﻠﻮﺍﺕ ﺍﳋﻤﺲ ﻋﻠﻰﺍﳌﺴﻠﻤﲔ .
* -ﺍﻟﺮﺳﻮﻝ ﺻﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭ ﺳﻠﻢ ﺭﺟﻞ ﺳﻴﺎﺳﻲ :
ﻳﻮﺿﺢ ﻟﻸﻃﻔﺎﻝ ﺍﺗﺼﺎﻟﻪ ﲞﺎﺭﺝ ﺍﳉﺰﻳﺮﺓ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ  ،ﻛﻬﺠﺮﰐ ﺍﻷﻭﱃ ﻭ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ
ﻟﻠﻤﺴﻠﻤﲔ ﺇﱃ ﺍﳊﺒﺸﺔ  ،ﻭﺍﺗﺼﺎﻟﻪ ﺑﺄﻫﻞ ﻳﺜﺮﺏ) ﺍﳌﺪﻳﻨﺔ( ﻭ ﺃﻫﻞ ﺍﻟﻴﻤﻦ ﺑﺪﻋﻮﻢ ﺇﱃ

ﺍﻹﺳﻼﻡ  ،ﻭ ﻫﺠﺮﺓ ﺍﳌﺴﻠﻤﲔ ﻣﻦ ﻣﻜﺔ ﺇﱃ ﺍﳌﺪﻳﻨﺔ ﺍﳌﻨﻮﺭﺓ  ،ﻭ ﻛﺬﻟﻚ ﻗﺼﺔ ﻫﺠﺮﺗﻪ

ﺻﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﻣﻊ ﺃﰊ ﺑﻜﺮ ﺇﱃ ﺍﳌﺪﻳﻨﺔ  ،ﻭﺍﺳﺘﻘﺒﺎﳍﻢ ﺑﺎﻟﻨﺸﻴﺪ ﺍﻟﺘﺎﺭﳜﻲ ) ﻃﻠﻊ
ﺍﻟﺒﺪﺭ ﻋﻠﻴﻨﺎ( ﺍﻟﺬﻱ ﳛﻔﻈﻪ ﻣﻌﻈﻢ ﺃﻃﻔﺎﻝ ﺍﳌﺪﺍﺭﺱ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﻋﻦ ﻇﻬﺮ ﻗﻠﺐ ﺣﺒﺎ
ﻟﻠﺮﺳﻮﻝ ﺻﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭ ﺳﻠﻢ .
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* -ﺍﻟﺮﺳﻮﻝ ﺻﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭ ﺳﻠﻢ ﺭﺟﻞ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻭ ﺳﻴﺎﺳﻲ :
ﺑﻌﺪ ﻭﺻﻮﻟﻪ ﺇﱃ ﺍﳌﺪﻳﻨﺔ  ،ﻳﻔﻬﻢ ﺍﻷﻃﻔﺎﻝ ﺟﻬﻮﺩ ﺍﻟﺮﺳﻮﻝ ﺻﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭ ﺳﻠﻢ
ﰲ ﺗﻮﺣﻴﺪ ﻗﺒﺎﺋﻞ ﺍﳌﺪﻳﻨﺔ ،ﻭ ﺗﻌﺰﻳﺰ ﺍﻷﺧﻮﺓ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺑﲔ ﺍﳌﻬﺎﺟﺮﻳﻦ ﻭ ﺍﻷﻧﺼﺎﺭ  ،ﻭ
ﺑﲔ ﺃﻫﻞ ﺍﳌﺪﻳﻨﺔ ﺑﺄﻧﻔﺴﻬﻢ  ،ﻭﺑﺪﺃ ﺑﻨﺎﺀ ﺍﳌﺴﺠﺪ ،
ﻭ ﺩﻭﻟﺔ ﺇﺳﻼﻣﻴﺔ ﺩﺳﺘﻮﺭﻫﺎ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﺍﻟﻜﺮﱘ .
 ﻭ ﻛﻤﺎ ﺃﻢ ﻳﺪﺭﺳﻮﻥ ﺑﻌﺾ ﻣﺒﺎﺩﺉ ﺍﳊﻮﺍﺭ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﻭ ﻣﺒﺎﺩﺉ ﺍﳌﻌﺎﻫﺪﺍﺕ ،ﻛﺎﻟﱵ ﺣﺼﻠﺖ ﰲ ﺻﻠﺢ ﺍﳊﺪﻳﺒﻴﺔ  ،ﻭﺑﻴﻌﺔ ﺍﻟﺮﺿﻮﺍﻥ ﻋﻨﺪ ﻓﺘﺢ ﻣﻜﺔ  ،ﻭ ﺑﻴﻌﺔ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ

ﻟﻠﺮﺳﻮﻝ ﺻﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭ ﺳﻠﻢ ﻭ ﺣﻜﻤﺘﻪ ﰲ ﻣﻌﺎﳉﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﻳﺎ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻭ
ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ .
* -ﺍﻟﺮﺳﻮﻝ ﺻﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭ ﺳﻠﻢ ﻗﺎﺿﻲ ﻭ ﻣﺸﺮﻉ :
ﻳﺘﻌﻠﻢ ﺍﻷﻃﻔﺎﻝ ﻛﻴﻒ ﺑﺪﺃﺕ ﺍﻟﺪﻋﻮﺓ ﰲ ﺍﳌﺪﻳﻨﺔ ﺍﳌﻨﻮﺭﺓ ،ﻭ ﺩﻭﺭ ﺍﻷﻧﺼﺎﺭ ﰲ

ﻧﺼﺮﺓ ﺍﻟﺮﺳﻮﻝ
ﻭﺍﻹﺳﻼﻡ  ،ﻭ ﺑﺪﺍﻳﺔ ﺗﺄﺳﻴﺲ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺍﳊﺪﻳﺜﺔ ﻗﺎﺋﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺸﺮﻳﻌﺔ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ،
ﻳﺸﻌﺮ ﺍﻟﺘﻼﻣﻴﺬ ﺑﺄﻥ
ﻣﺮﺣﻠﺔ ﺍﻟﺪﻋﻮﺓ ﰲ ﺍﳌﺪﻳﻨﺔ ﻛﺎﻧﺖ ﻗﺎﺋﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﺸﺮﻳﻊ ﺍﻟﻨﺼﻮﺹ ﻭ ﺗﻮﺿﻴﺢ ﺃﺳﺲ
ﺍﳊﻴﺎﺓ ﺍﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ،
ﻭﺃﺣﻜﺎﻡ ﺍﳌﻌﺎﻣﻼﺕ ﺑﲔ ﺍﳌﺴﻠﻤﲔ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ ،ﻭ ﺑﲔ ﺍﳌﺴﻠﻤﲔ ﻭ ﻏﲑﻫﻢ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ
ﺃﺧﺮﻯ
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* -ﺍﻟﺮﺳﻮﻝ ﺻﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭ ﺳﻠﻢ ﻗﺎﺋﺪ ﺍﳉﻴﺶ :
ﻳﺘﻌﺮﻑ ﺍﻟﺘﻼﻣﻴﺬ ﻋﻠﻰ ﳐﺘﻠﻒ ﺍﻟﻐﺰﻭﺍﺕ ﺍﻟﱵ ﻗﺎﺩﻫﺎ ﺍﻟﺮﺳﻮﻝ ﺻﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭ
ﺳﻠﻢ ﻣﻊ ﺍﻟﻜﻔﺎﺭ ﻭ ﺍﻟﻴﻬﻮﺩ  ،ﻭﻧﺘﺎﺋﺞ ﻛﻞ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻐﺰﻭﺍﺕ  ،ﻭ ﻛﺬﻟﻚ ﺍﻟﺴﺮﺍﻳﺎ ﺍﻟﱵ
ﻭﻗﻌﺖ ﺑﲔ ﺍﳌﺴﻠﻤﲔ ﻭ ﺍﻟﻜﻔﺎﺭ  ،ﻭ ﻳﱪﺯ ﺟﻠﻴﺎ ﺷﺠﺎﻋﺔ ﺍﻟﺮﺳﻮﻝ
ﰲ ﻣﻮﺍﻗﻊ ﺍﳊﺮﻭﺏ ،ﻭ ﺫﻛﺎﺋﻪ  ،ﻭﺣﻜﺘﻪ ،ﻭ ﻣﺸﺎﻭﺭﺗﻪ ﻷﺻﺤﺎﺑﻪ .
* -ﺍﻟﺮﺳﻮﻝ ﺻﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭ ﺳﻠﻢ ﻭ ﻓﺘﺢ ﻣﻜﺔ :
ﻳﺘﻌﻠﻢ ﺍﻟﺘﻠﻤﻴﺬ ﻣﺒﺪﺃ ﺍﻟﻌﻔﻮ ﻋﻨﺪ ﺍﳌﻘﺪﺭﺓ  ،ﻛﻤﺎ ﻓﻌﻞ ﺍﻟﺮﺳﻮﻝ ﺻﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭ
ﺳﻠﻢ ﺣﻴﻨﻤﺎ ﻓﺘﺢ ﻣﻜﺔ ﺍﳌﻜﺮﻣﺔ ﻭ ﻗﺎﻝ ﳍﻢ  :ﺍﻟﻴﻮﻡ ﻳﻮﻡ ﺍﳌﺮﲪﺔ  ،ﻭ ﺍﻧﺘﻢ ﻃﻠﻘﺎﺀ  ،ﻓﻠﻢ
ﻳﻨﺘﻘﻢ ﻣﻦ ﺃﻫﻞ ﻣﻜﺔ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻋﺬﺑﻮﻩ ﺃﺷﺪ ﺍﻟﻌﺬﺍﺏ .
* -ﺍﻟﺮﺳﻮﻝ ﺻﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭ ﺳﻠﻢ ﻣﻌﻠﻦ ﺍﳌﻴﺜﺎﻕ ﺍﻟﻌﺎﳌﻲ ﳊﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﰲ
ﺣﺠﺔ ﺍﻟﻮﺩﺍﻉ :
ﻳﺪﺭﺳﻮﻥ ﻭﺻﺎﻳﺎ ﺍﻟﺮﺳﻮﻝ ﰲ ﺧﻄﺒﺔ ﺣﺠﺔ ﺍﻟﻮﺩﺍﻉ ﰲ ﻋﺮﻓﻪ  ،ﻭ ﺃﻧﻮﺍﻉ ﺍﳊﻘﻮﻕ
ﺍﻟﱵ ﺃﺷﺎﺭ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﻟﻘﻴﺎﻡ ﺣﻴﺎﺓ ﻃﻴﺒﺔ ﰲ ﺍﺘﻤﻊ .
ﻭ ﻟﻜﻦ ﻫﺬﻩ ﺍﳋﻄﺒﺔ ﻳﺘﻢ ﲢﻠﻴﻠﻬﺎ ﰲ ﺍﳌﺮﺣﻠﺔ ﺍﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﺃﻭﺳﻊ  ،ﺩﺭﺍﺳﺔ
ﻣﻘﺎﺭﻧﺔ ﻣﻊ ﻣﺒﺎﺩﺉ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﺍﻟﻐﺮﰊ  ،ﻭﻛﺬﻟﻚ ﻳﻌﺎﳉﻮﺎ ﰲ ﻣﻨﻈﻮﺭ ﺃﺩﰊ ﻭ
ﺑﻼﻏﻲ ﻟﻴﺴﺘﻔﻴﺪ ﻣﻨﻬﺎ ﺍﻟﻄﻠﺒﺔ ﰲ ﺗﻘﻮﻳﺔ ﻣﻠﻜﺘﻬﻢ ﺍﻟﻠﻐﻮﻱ ﻭ ﺍﳋﻄﺎﰊ .
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* -ﺃﺛﺮ ﺗﻌﻠﻴﻢ ﺍﻟﺴﲑﺓ ﺍﻟﻨﺒﻮﻳﺔ ﰲ ﻧﻔﻮﺱ ﺍﻟﻨﺎﺷﺌﲔ :
ﺇﻥ ﺗﻌﻠﻴﻢ ﻣﺎﺩﺓ ﺍﻟﺴﲑﺓ ﺍﻟﻨﺒﻮﻳﺔ ﺍﻟﺸﺮﻳﻔﺔ ﲡﻌﻞ ﺍﻷﻃﻔﺎﻝ ﻳﺘﻌﺮﻓﻮﻥ ﻋﻠﻰ ﺣﻘﻴﻘﺔ
ﺷﺨﺼﻴﺔ ﺍﻟﺮﺳﻮﻝ ﺻﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭ ﺳﻠﻢ ﻭ ﻛﻴﻔﻴﺔ ﺣﻴﺎﺗﻪ  ،ﻭ ﺣﻘﻴﻘﺔ ﻧﺒﻮﺗﻪ ،ﻭ
ﺟﻬﺎﺩﻩ ﰲ ﺃﺩﺍﺀ ﺭﺳﺎﻟﺘﻪ ،ﻭ ﻛﻴﻒ ﻛﺎﻓﺢ ﰲ ﺍﳊﻴﺎﺓ ﻣﻦ ﻭﻻﺩﺗﻪ ﺇﱃ ﻭﻓﺎﺗﻪ  ،ﻓﻬﺬﻩ
ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﻳﺘﺮﻙ ﺃﺛﺮﺍ ﺍﳚﺎﺑﻴﺎ ﰲ ﻧﻔﻮﺱ ﺍﻷﻃﻔﺎﻝ ﻓﻴﻨﺸﺌﻮﻥ ﲝﺐ ﺍﻟﺮﺳﻮﻝ ﺻﻠﻰ ﺍﷲ

ﻋﻠﻴﻪ ﻭ ﺳﻠﻢ ،ﻭ ﺣﺐ ﺃﺳﺮﺗﻪ  ،ﻭ ﺃﺻﺤﺎﺑﻪ  ،ﻭﻫﺬﻩ ﺍﻟﻈﺎﻫﺮﺓ ﻣﻨﺘﺸﺮﺓ ﰲ ﺭﺑﻮﻉ ﻣﺎﱄ
 ،ﻓﻼ ﲡﺪ ﻣﺴﻠﻤﺎ ﻳﻜﺮﻩ ﺍﻟﺮﺳﻮﻝ ﻭ ﻻ ﺃﻫﻞ ﺑﻴﺘﻪ ﺍﻟﻄﺎﻫﺮﻳﻦ  ،ﻭﺃﺻﺤﺎﺑﻪ ﺍﻷﺟﻼﺀ
ﺭﺿﻲ ﺍﷲ ﻋﻨﻬﻢ ﺃﲨﻌﲔ .
ﻭ ﻣﻨﻬﺎ ﺃﻳﻀﺎ ﺃﻢ ﳛﻔﻈﻮﻥ ﻛﻞ ﺣﻮﺍﺩﺙ ﺍﻟﱵ ﻭﻗﻌﺖ ﰲ ﺣﻴﺎﺓ ﺍﻟﺮﺳﻮﻝ  ،ﻭ
ﻛﺬﻟﻚ ﰲ ﺣﻴﺎﺓ ﺧﻠﻔﺎﺀ ﺍﻟﺮﺍﺷﺪﻳﻦ .
* -ﺃﺛﺮ ﺍﻟﺴﲑﺓ ﺍﻟﻨﺒﻮﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﺘﻤﻊ :
ﺍﻟﺸﻌﺐ ﻣﺎﱄ ﻣﺴﻠﻢ ﺑﻄﺒﻴﻌﺘﻪ  ،ﻭ ﻳﺘﺮﰉ ﺍﻟﻄﻔﻞ ﲝﺐ ﺍﻟﺮﺳﻮﻝ ﺻﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭ
ﺳﻠﻢ ﻛﻤﺎ ﺫﻛﺮﻧﺎ  ،ﻭ ﻻ ﺗﻜﺎﺩ ﲡﺪ ﺃﺳﺮﺓ ﰲ ﻣﺎﱄ ﺇﻻ ﻭ ﺃﻥ ﺗﻜﻮﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺃﲰﺎﺀ
ﺍﻟﺮﺳﻮﻝ ﺻﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭ ﺳﻠﻢ ﻣﻦ :ﳏﻤﺪ ،ﺃﻭ ﳏﻤﺪ ﺍﻷﻣﲔ  ،ﻭ ﺃﲪﺪ  ،ﻭ ﻣﺼﻄﻔﻰ
ﺍﱁ … ﻛﻞ ﺫﻟﻚ ﺗﺸﲑ ﺇﱃ ﺗﻌﻠﻖ ﺣﺒﻬﻢ ﺑﺎﻟﺮﺳﻮﻝ ﺻﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭ ﺳﻠﻢ .
ﻭ ﻛﺬﻟﻚ ﺍﺣﺘﺮﺍﻡ ﺍﻟﺸﻌﺐ ﻟﻘﺒﻴﻠﺔ ﺍﻟﺸﺮﻓﺎﺀ  ،ﺣﻴﺚ ﻳﻌﺘﱪﻭﻢ ﻣﻦ ﺃﺣﻔﺎﺩ

ﺍﻟﺮﺳﻮﻝ ﺻﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭ ﺳﻠﻢ ﻭﻫﻢ ﳚﺪﻭﻥ ﻛﻞ ﺍﻟﺘﻘﺪﻳﺮﺍﺕ ﰲ ﺍﶈﺎﻓﻞ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
ﻭ ﻏﲑﻫﺎ .
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ﺇﻥ ﻛﺜﲑﺍ ﻣﻦ ﺍﻟﱰﺍﻋﺎﺕ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﲡﺪ ﺣﻠﻬﺎ ﲟﺠﺮﺩ ﺫﻛﺮ ﺍﺳﻢ
ﺍﻟﺮﺳﻮﻝ ﺻﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭ ﺳﻠﻢ ،ﻭ ﺧﺎﺻﺔ ﺇﺫﺍ ﻗﻴﻞ ﻟﻠﻤﺘﻨﺎﺯﻋﲔ  :ﻛﻔﻮﺍ ﻋﻦ ﻫﺬﺍ
ﺍﻟﱰﺍﻉ ﳊﺐ ﺍﻟﺮﺳﻮﻝ ﺻﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭ ﺳﻠﻢ  ،ﰲ ﺍﻟﻐﺎﻟﺐ ﻳﻜﻔﻮﻥ ﻋﻨﻬﺎ .
ﺍﳋﺎﲤﺔ :
ﺇﻥ ﺍﷲ ﻋﺰ ﻭ ﺟﻞ ﺟﻌﻞ ﻛﻞ ﺍﻟﺼﻔﺎﺕ ﻭ ﺍﻷﺧﻼﻕ ﺍﳊﻤﻴﺪﺓ ﰲ ﺷﺨﺺ ﺍﻟﺮﺳﻮﻝ

ﺻﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﻗﺎﺋﻼ ﰲ ﳏﻜﻢ ﺗﱰﻳﻠﻪ ) ﻭ ﺇﻧﻚ ﻟﻌﻠﻰ ﺧﻠﻖ ﻋﻈﻴﻢ ( ﺍﻟﻘﻠﻢ

ﺍﻵﻳﺔ ، ٤ﻭ ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ ) ﻭ ﻣﺎ ﻳﻨﻄﻖ ﻋﻦ ﺍﳍﻮﻯ ﺇﻥ ﻫﻮ ﺇﻻ ﻳﻮﺣﻰ ( ﺍﻟﻨﺠﻢ ﺍﻵﻳﺔ
 ، ٣-٢ﻓﺎﻧﻄﻼﻗﺎ ﻣﻦ ﻫﺬﻩ ﺍﻵﻳﺎﺕ ﺍﻟﻜﺮﳝﺔ ﻓﻴﺠﺐ ﻋﻠﻰ ﺍﺘﻤﻊ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ ﲡﻬﻴﺰ
ﻛﻞ ﺍﻟﻮﺳﺎﺋﻞ ﺍﻟﺘﺮﺑﻮﻳﺔ ﺍﻟﺴﻠﻴﻤﺔ ﺍﳌﺘﺎﺣﺔ ﻟﺘﺮﺑﻴﺔ ﻭ ﺗﻌﻠﻴﻢ ﺃﺑﻨﺎﺀ ﺍﳌﺴﻠﻤﲔ ﺑﺴﲑﺓ

ﺍﻟﺮﺳﻮﻝ ﺻﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭ ﺳﻠﻢ  ،ﻭﺣﺴﻦ ﺍﺳﺘﻐﻼﻝ ﻛﻞ ﺍﻟﻮﺳﺎﺋﻞ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﻭ

ﺍﻟﺘﺮﻓﻴﻬﻴﺔ ﺍﳊﺪﻳﺜﺔ ﰲ ﺧﺪﻣﺔ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺃﺑﻨﺎﺀ ﺍﳌﺴﻠﻤﲔ ﻋﻦ ﺍﻟﺮﺳﻮﻝ ﺻﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭ
ﺳﻠﻢ  ،ﻷﻥ ﺣﻴﺎﺗﻪ ﻛﺎﻧﺖ ﺍﻟﺪﻋﻮﺓ ﻭ ﺍﻹﻧﺬﺍﺭ ،ﻭﺍﻟﺬﻛﺮ  ،ﻭ ﺍﻟﻌﺒﺎﺩﺓ ،ﻭ ﺍﻹﺻﻼﺡ
ﻟﻘﺪ ﺣﺎﻥ ﺍﻟﻮﻗﺖ ﻹﳚﺎﺩ ﻣﻨﻬﺞ ﺗﻌﻠﻴﻤﻲ ﻣﻮﺣﺪ ﻷﺑﻨﺎﺀ ﺍﻷﻣﺔ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﻟﺘﻌﻠﻴﻢ
ﺳﲑﺓ ﺳﻴﺪ ﺍﻷﻭﻟﲔ ﻭ ﺍﻵﺧﺮﻳﻦ  ،ﰲ ﺍﻟﻮﻗﺖ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺘﻜﺎﻟﺐ ﺃﻋﺪﺍﺀ ﺍﻹﺳﻼﻡ ﺑﺘﺸﻮﻳﻪ

ﺣﻘﻴﻘﺔ ﻧﺒﻮﺗﻪ  ،ﻭ ﺍﻟﺘﻼﻋﺐ ﺑﺸﺨﺼﻴﺘﻪ ﺻﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭ ﺳﻠﻢ  ،ﻭ ﺃﻣﺎﻡ ﻫﺬﻩ

ﺍﻟﻈﺎﻫﺮﺓ ﺍﻟﻌﺪﺍﺋﻴﺔ ﳓﻮ ﺍﻹﺳﻼﻡ ﻓﺈﻧﻪ ﻳﻜﻮﻥ ﻣﻦ ﺣﻖ ﺃﺑﻨﺎﺀ ﺍﳌﺴﻠﻤﲔ ﺃﻥ ﳛﺼﻠﻮﺍ ﻋﻠﻰ
ﺗﺮﺑﻴﺔ ﺗﺆﻫﻠﻬﻢ ﻓﻜﺮﻳﺎ ﻭ ﻋﻘﺪﻳﺎ ﳌﻮﺍﺟﻬﺔ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺘﻴﺎﺭﺍﺕ .
ﻧﺴﺄﻝ ﺍﳌﻮﱃ ﺍﻟﻘﺪﻳﺮ ﺃﻥ ﻳﻜﻠﻞ ﺟﻬﻮﺩ ﺃﻋﻤﺎﻝ ﻫﺬﺍ ﺍﳌﻠﺘﻘﻰ ﺍﻟﻌﺎﳌﻲ ﺣﻮﻝ ﺫﻛﺮﻯ
ﻣﺮﻭﺭ ﺃﺭﺑﻌﺔ ﻋﺸﺮ ﻗﺮﻧﺎ ﻋﻠﻰ ﺑﻌﺜﺔ ﺍﻟﺮﺳﻮﻝ ﺍﳌﺒﻌﻮﺙ ﺭﲪﺔ ﻟﻠﻌﺎﳌﲔ  ،ﲢﺖ ﻗﻴﺎﺩﺓ
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)ﻣﻨﻈﻤﺔ ﻭﻗﻒ ﺩﺭﺍﺳﺎﺕ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺍﻟﻌﻠﻮﻡ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ( ﰲ ﺗﺮﻛﻴﺎ  ،ﺍﻟﺬﻱ ﻇﻠﺖ
ﺗﺸﻌﺮ ﲟﺴﺌﻮﻟﻴﺘﻬﺎ ﲡﺎﻩ ﺍﻹﺳﻼﻡ ﻭﺍﻷﻣﺔ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ .
ﺍﻟﻠﻬﻢ ﺻﻞ ﻭ ﺑﺎﺭﻙ ﻭ ﺃﻧﻌﻢ ﻋﻠﻰ ﺳﻴﺪﻧﺎ ﳏﻤﺪ ﻭ ﻋﻠﻰ ﺁﻟﻪ ﻭ ﺻﺤﺒﻪ ﺃﲨﻌﲔ .
ﻭ ﺁﺧﺮ ﺩﻋﻮﺍﻧﺎ ﺃﻥ ﺍﳊﻤﺪ ﷲ ﺭﺏ ﺍﻟﻌﺎﳌﲔ .
ﻭ ﺍﻟﺴﻼﻡ ﻋﻠﻴﻜﻢ ﻭ ﺭﲪﺔ ﺍﷲ ﺗﻌﺎﱃ ﻭ ﺑﺮﻛﺎﺗﻪ

22. TEBLİĞ
HZ. PEYGAMBER (s.a.v.)’İN SÎRETİNİ ÖĞRETMENİN
YENİ NESİLLER VE TOPLUM ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ
Abdülaziz YETÂBERÎ♦

Mukaddime
Âlemlerin Rabbi, yerin ve göğün yaratıcısı Allah’a hamdolsun. Pey‐
gamberi olan Efendimiz Muhammed b. Abdullah’ı âlemlere rahmet, müjde‐
leyici, uyarıcı, izniyle kendi yoluna dâvet eden ve nur saçan bir çerağ olarak
gönderen odur. Peygamberini gece ve gündüz karanlıklarında ardından
gidilecek uygun ve iyi bir örnek kılmıştır. Allah’ım ona, âline ve kıyamete
kadar yolundan ayrılmayanlara salât ve selam eyle, bereket kıl.
Türkiye’de bulunan İslâmî İlimler Araştırma Vakfı’nın, son peygamber
Hz. Muhammed (s.a.v.)’in bi’seti üzerinden on dört asır geçmesi münasebe‐
tiyle uluslararası bir toplantı tertip etmesi memnuniyet verici olmuştur.
O’nun Allah’a kavuşması kâinatın yaratıcısı ile âlem arasındaki doğrudan
var olan bağın kopması diye kabul edilmiştir. Bize iyiliğiyle tutunduğu‐
muzda hiç sapmayacağımız iki şey bırakmıştır. Bunlar Allah’ın kitabı ve
kendi sünnetidir.
Hz. Peygamber’in (s.a.v.) sîreti tüm insanlığın en birinci tarihî sermaye‐
sidir. Ardı ardına gelen peygamber varisi nesiller ilhamını ondan alır. Özel‐
likle öncekilerin ve sonrakilerin efendisi Muhammed’i (s.a.v.) tanımak ilham
kaynağıdır.
♦

Mali Cumhuriyeti. (Arapça’dan Çeviren Yard. Doç. Dr. Cemal A. AYDIN, İ. Ü. İlahiyat
Fakültesi)
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Mali cumhuriyetinde Arapça eğitim veren İslâmî okullar şimdiye kadar
sağlam şekilde ayakta duran omurga niteliğindedir. Bu okullar topluma,
değişik eğitim kademelerindeki çocukların seviyesine uygun şekilde Pey‐
gamberin (s.a.v.) ve sahabenin siyerini öğretmiştir.
Bu değerli girişiminden ötürü Türkiye’deki İSAV teşkilatı yetkililerine
kendi adıma özel olarak ve Mali Yüksek İslâm Meclisi namına asaleten en
sıcak, içten teşekkür ve takdirlerimi sunarım.
Bu girişim, Mustafa’nın (s.a.v.) makamına yaraşan, benzeri olmayan
mûcizeler orataya koymuş bir insanın sîretine tüm dünyanın dikkatini çek‐
miştir. Günümüze kadar onun mûcizeleri devam etmekte ve Müslüman
olmayan toplumlara meydan okumaktadır. Şüphesiz Türkiye İslâm ümme‐
tine karşı sorumluluğunun boyutunu idrak etmiştir. Özellikle diğer ümmet‐
lerin hanif İslâm dininin gerçeklerini silmek, onu zindana tıkmak ve teme‐
linde sadece kin ve kıskançlığın bulunduğu suçlamalarda bulunmak sûretiy‐
le İslâm Ümmetine saldırdığı bir zamanda bu sorumluluğun farkına varmış‐
tır. “Onlar Allah’ın nûrunu ağızlarıyla üfleyip söndürmek isterler. Allah ise, nûru‐
nu tam parlatmaktan başka bir şeye razı olmaz. Kâfirler isterse hoşlanmasınlar!”1
İnşallah basit şekilde Mali’deki Arap İslâm okullarında siyer‐i nebevînin
nasıl öğretildiğini basit bir şekilde anlatmaya çalışacağız. Anlatacaklarımız
tüm batı Afrika için geçerli olabilir. Bu eğitimin yetişmekte olan nesillere ve
tüm topluma tesirini izaha çalışacağız.
Bu manevî buluşmayı düzenlediği ve geçen yüzyıllar boyunca ecdadı‐
nın taşımış olduğu İslâmî sorumluluğu yüklendiği için Türk halkına ve dev‐
letine teşekkür ederiz. Sizlerin İslâm ve Müslümanlara en iyi dayanak olarak
kalmanızı Allah’tan niyaz ederiz.
Bu mukaddimeyi Mustafa Lütfi Manfulutî’nin şu sözleriyle tamamla‐
maktan mutluluk duyarım: “Bizim Yunan filozoflarının, Roma bilgelerinin,
Frenk bilginlerinin hayatlarının bilmeye ihtiyacımız yoktur. Kendi tarihi‐
mizde çalışkanlıkla, sabırla, sebatla, sevgiyle rahmetle, hikmetle, siyasetle,
hakiki şerefle ve kamil insanlıkla dolu yüce bir hayat vardır. O, Peygambe‐
rimiz Muhammed (s.a.v.)’in hayatıdır. Biz onunla yetiniriz. O bize kâfidir”
1

Tevbe 9/32.
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Yüce Mevlâ’dan çabalarımızın sadece onun dinine destek için olmasını,
bu toplantıyı başarı ve amaca ulaşmayla taçlandırılmasını dilerim. Bu top‐
lantıdan, İslâm Ümmetini ışıklandıracak ve Peygamber (s.a.v.) siyerini dün‐
yaya öğretme ve tanıtmaya daha çok ilgi gösterilmesini sağlayacak ilmî araş‐
tırmaların çıkmasını temenni ederim.
Son olarak âlemlerin rabbi olan Allah’a hamd ederiz.
Mali’de Rasûlüllah’ın (s.a.v.) Siyretinin Öğretilmesi
Mali’de çok eskiden beri Arap İslâm okullarında ve Eğitim Bakanlı‐
ğı’nda yetkililer İslâm’ı öğretmeye ilgi göstermişlerdir. Zira bir çok tarihçi
tarafından Mali Devleti’nin İslâm medeniyetini kucaklayan ve İslâm eğiti‐
minin açık şekilde geliştiği bir devlet olarak kabul edilmiştir.
Daha önce de bahsettiğimizi gibi bu araştırmamızda ilgilendiğimiz te‐
mel nokta Mali’de İslâmî okullarda Hz. Peygamber’in (s.a.v.) sîretinin öğre‐
tilmesi ve çocuklar üzerindeki etkisidir.
Mali’de İslâmî okulların Temel Eğitim Bakanlığı ile beraber İslâmî eği‐
timle ilgilenenlerin ve yetkililerin ortaya koyduğu resmi bir müfredata tabi
olduğu bilinmektedir. Her okulun bu müfredatı uygulaması mecburdur.
Zira devlet laik olmasına rağmen bu müfredatı ve İslâmî okullarda, resmi
devlet okullarında okutulan öteki derslerle birlikte İslâm dininin öğretilme‐
sini resmen kabul etmiştir.
Müfredat, çocukların yaşlarına ve muhtevayı kavrama gücüne göre dü‐
zenlenmiştir. Böylece siyeri nebevî temel eğitimin ilk kademesinden itibaren
başlar. Bu Peygamber’in (s.a.v.) küçüklerin gönlünde sevgisini ve mevkiini
sağlamlaştırmak içindir. Bu durum Allah Teâlâ’nın “İman edenler Allah’ı
daha çok severler” (Bakara 165) buyruğuna uygundur. Hadis‐i şerifte de
Rasûlüllah (s.a.v.) “Beni babanızdan, evladınızdan ve tüm insanlardan daha
çok sevmedikçe gerçek imanı tatmış olmazsınız” buyurmaktadır.
Temel Öğretim Merhalesinde Siyer
Genel olarak şunu iyi biliyoruz ki çocuklar erken yaşlarında dersleri
kanıtları kullanarak, bazı teorileri analiz ederek anlayamazlar. Daha ziyade
derslerini hikaye üslubu ve espri yöntemiyle anlarlar. Bu hikayelerde kah‐
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ramanın rolü öne çıkartılır. Bundan dolayı telkin üslubu üzerinde daha çok
durulur. Öğretmen dersi yazdıktan sonra hikaye şeklinde mahalli dil ile
açıklayarak öğrencilere anlatır. Çocuklar için hazırlanmış müfredatta sîrete,
Rasûlüllah’ın farklı Arap kabileleri arasındaki soyunu, doğumunu ve Fil
vakası gibi doğumu esnasında meydana gelmiş mûcizeleri anlatarak başlar‐
lar.
Peygamber (s.a.v.) Yetim Olarak Yetişmiştir
Öğretmen çocuklara Rasûlüllah’ın babasını görmeyişini tasvir eder. Altı
yaşına gelince annesini kaybedişini, zor şartlar altında amcaları arasında
yetişmesini anlatır. Bu sürede, her çocuğun hayatının bu merhalesinde ihti‐
yaç duyduğu anne baba sıcaklığından Hz. Peygamber’in (s.a.v.) mahrum
kaldığını anlatır.
Rasûllah (s.a.v.) Alın Teriyle Geçinen Bir İnsandır
Öğrencilere, onun hayatı boyunca erken yaştan itibaren geçimini sağ‐
lamak için kendi ayakları üzerinde nasıl durduğu anlatılır. O ülkemizin
sokaklarında yaygın olduğu gibi dilenciliğe yönelmemiş, İslâm’ın itibarını
istismar etmemiştir. Mekke halkına çobanlık yapmış, bu işi yaparken sabrı
ve derin düşünerek meseleleri analiz etmeyi öğrenmiştir.
Peygamber (s.a.v.) Ticaret Yapmıştır
Öğrencilere Hz. Peygamber’in (s.a.v.) başkalarıyla muamelesinde sabrı,
tevazuu, güvenilirliğinin boyutu, başkalarının mallarını korumaya karşı
gösterdiği büyük özen anlatılır.
Peygamber (s.a.v.) Bir Eştir ve Aile Reisidir
Öğrencilere onun Hz. Hatice ile hangi şartlarda evlendiği, evliliğinin
güvenilirlik, sadakat ve inanca dayandığı açıklanır.
Kız erkek evlatlarının dünyaya geldiği, onları güzel bir şekilde terbiye
ettiği, bazı çocuklarını kaybettiği, Hz. Âişe ile evliliği ve diğer ümmehat‐ı
müminin ile evlenme sebepleri anlatılır.

HZ. PEYGAMBER (s.a.v.)’İN SÎRETİNİ ÖĞRETMENİN
YENİ NESİLLER VE TOPLUM ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ

641

Peygamber (s.a.v.) Bir Davetçi, Müjdeleyici ve Uyarıcıdır
Öğrencilerden kırk yaşından önceki hayatını ve sahip olduğu güzel ah‐
lâkı öğrenmeleri istendiği gibi bunları örnek almaları da istenir. Onlara kırk
yaşından itibaren İslâm’a davet hayatının başladığı ve insanlardan uzaklaşıp
Hira Mağarası’nda inzivaya çekilerek ibadetle meşgul olması anlatılır. Ceb‐
rail (a.s.) aracılığıyla vahyin ona indirilmesi, kavmi ve aşireti arasında İs‐
lâm’a gizli davetin başlaması, karşılaştığı zorluk ve eziyetler izah edilir.
Sonra öğretmen çocuklara İslâmiyet’in nasıl başladığını, İslâm’a davetin
merhalelerini, kadın erkek genç insanların nasıl Müslüman olduklarını açık‐
lar. Bu merhalede haklarında Tebbet sûresi nâzil olan amcası Ebû Leheb ile
karısının düşmanca tutumuna işaret eder. Çocuklar bu aşamada sûrenin
nüzûl sebebini de öğrenerek sûreyi ezberlerler.
Ayrıca peygamberlik vazifesini eda etmekten, zararı ve faydası olmayan
putlara ibadeti bırakıp tek Allah’a davet çağrısından vazgeçmesi için ona
eziyet eden, azap veren, dünyayı dar eden kabilesine karşı gösterdiği sabrını
ve hilmini de öğrenirler.
Daha sonra Arap kabileleri arasında açıktan davet merhalesini, insanla‐
rın bir araya geldiği münasebetleri, peygamberlik mesajını hikmet ve sabırla
ulaştırmak üzere fırsat olarak kullandığını öğrenirler.
İsra ve Miraç kıssalarını, Müslümanlara beş vakit namazın farz kılınma‐
sını öğrenirler.
Peygamber (s.a.v.) Bir Siyaset Adamıdır
Çocuklara Peygamber’in (s.a.v.) Arap Yarımadası dışındaki irtibatları
hakkında bilgi verilir. Müslümanların birinci ve ikinci Habeşistan hicretleri,
Rasûlüllah’ın (s.a.v.) Yesrib ve Yemen halkıyla irtibat kurarak onları İslâm’a
daveti, Müslümanların Mekke’den Medine’ye hicretleri… Yine Peygamber
Efendimizin (s.a.v.) Ebû Bekir (r.a.) ile birlikte göç kıssası ve ‐çocukların
çoğunun İslâmî okullarda Allah Rasûlü’nun sevgisi vesilesiyle ezberledikle‐
ri‐ tarihî ‘Tala’al bedru’ ilahisiyle karşılanmaları anlatılır.
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Peygamber (s.a.v.) Sosyal ve Siyasî Bir Şahsiyettir
Çocuklara Rasûlüllah’ın (s.a.v.) Medine’ye ulaştıktan sonra Medine’deki
kabileleri birleştirme, muhacir ve ensar arasındaki İslâm kardeşliğini güç‐
lendirme ve Medinelilerin kendi aralarındaki birliği sağlamak için gösterdiği
çabalar izah edilir. Mescidin inşasına başlandığı, İslâm devletinin kurulduğu
ve anayasasının Kur’ân‐ı Kerim olduğu açıklanır.
Bunların dışında bazı siyasî diyalogların ve anlaşmaların prensiplerini
de ders olarak görürler. Hudeybiye barışında, Rıdvan bey’atinde, Mekke
fethinde, kadınların Rasûlüllah’a (s.a.v.) bey’atinde, siyasî ve sosyal konuları
ele alışındaki hikmeti gibi meseleler de anlatılır.
Peygamber (s.a.v.) Bir Yargıç ve Kanun Koyucudur
Çocuklar bu konuda şunları öğrenirler: Medine‐i Münevvere’de İslâm
davetinin başlama keyfiyeti, ensarın İslâm ve Rasûlüllah’a (s.a.v.) destek ol‐
madaki rolleri, yeni devletin İslâm şeriatı üzere tesisinin başlaması.
Öğrenciler, Medine İslâm davetinin nassların teşriî, beşerî hayatın te‐
mellerinin açıklanması, Müslümanların kendi aralarındaki ve başkaları ile
olan ilişkilerindeki hükümler üzerine kaim olduğunu öğrenirler.
Peygamber Bir Ordu Komutanıydı
Öğrenciler, Rasûlüllah’ın (s.a.v.) kâfir ve Yahûdîlere karşı komuta ettiği
muhtelif gazveleri tanırlar. Bu gazvelerin neticelerini ve seriyyeleri öğrenir‐
ler. Peygamber’in (s.a.v.) savaşlarda cesareti, zekası, askerî dehası ve asha‐
bıyla istişaresi açık bir şekilde gösterilir.
Peygamber (s.a.v.) ve Mekke Fethi
Öğrenci intikam alma gücüne sahipken affetme prensibini öğrenir. Tıp‐
kı Peygamber’in (s.a.v.) Mekke Fethinde yaptığı gibi… O’na en şiddetli şe‐
kilde eziyet eden Mekke halkından intikam almamış ve müşriklere “Bugün
merhamet günüdür, sizler serbestsiniz” demiştir.
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Peygamber (s.a.v.) Veda Haccı’nda İnsan Hakları Evrensel Beyanna‐
mesini İlân Etmiştir
Çocuklar Peygamber’in (s.a.v.) Arafat’ta veda hutbesindeki tavsiyelerini
ve toplumda güzel bir hayatın oluşması için işaret ettiği hakları ders olarak
görürler.
Ancak bu hutbe lise merhalesinde daha geniş bir şekilde batı insan hak‐
ları prensipleriyle karşılaştırılarak tahlil edilir. Aynı şekilde öğrencilerin
lügat ve hitabet melekelerini güzelleştirme adına faydalanmaları için edebi‐
yat ve belagat açısından da ele alınır.
Peygamber’in Sîretinin Öğretilmesinin Yeni Nesiller Üzerindeki Te‐
siri
Rasûlüllah’ın (s.a.v.) yüce sîretinin öğretilmesi onun kişiliğinin hakika‐
tini, hayatının keyfiyetini, nübüvvetinin hakikatini, elçilik vazifesi için gös‐
terdiği çabasını, doğumundan ölümüne hayatı boyunca nasıl mücadele ver‐
diğini çocukların güzel bir şekilde öğrenmelerini sağlar. Zira bu bilgiler
çocukların kalbinde olumlu izler bırakır. Böylece Allah Rasûlü’nün, ailesinin
ve ashabının sevgisiyle büyürler. Bu Mali’nin her yerinde yaygın bir olgu‐
dur. Peygamber’i (s.a.v.), temiz Ehl‐i Beyt’ini, yüce sahabilerini sevmeyen
bir Müslüman bulamazsınız. Yine çocuklar Peygamber’in (s.a.v.) ve Hüle‐
fay‐ı Râşidîn’in hayatında meydana gelen bütün olayları öğrenirler.
Sîret‐i Nebevî’in Toplum Üzerindeki Etkisi
Mali halkı doğasında Müslümandır. Bahsettiğimiz gibi çocuklar Rasû‐
lüllah’ın sevgisiyle büyür. Mali’de Peygamber’in (s.a.v.) adını kullanmayan
neredeyse hiçbir aile yoktur. Muhammed Emin, Ahmed, Mustafa vb… Tüm
bunlar Rasûlüllah’a (s.a.v.) olan sevgilerine işaret etmektedir.
Aynı şekilde seyyidler kabilesine saygı duyarlar, onları Rasûlüllah’ın
(s.a.v.) torunu olarak kabul ederler. Seyyidler sosyal mahfillerde ve diğer
yerlerde her türlü saygı ve takdiri görürler. Birçok sosyal ve siyasî çekişme
sadece Peygamber’in (s.a.v.) adının zikredilmesiyle çözüme kavuşur. Özelik‐
le çekişen taraflara ‘Rasûlüllah (s.a.v.) aşkına bu çekişmeye son verin’ den‐
diğinde genelde tartışmaya son verirler.
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Sonuç
Tüm güzel sıfatları ve ahlâkı Allah Teâlâ Rasûlüllah’ın (s.a.v.) şahsına
vermiştir. “Sen yüce bir ahlâk üzeresin”2 “O kendi heva ve hevesiyle
konuşmaz. Bildirdikleri vahyedilenden başkası değildir”.3 Bu âyet‐i kerime‐
ler gereğince İslâm toplumunun Müslüman evlatlarına Peygamber’in (s.a.v.)
sîretini öğretmek ve terbiye etmek için mümkün olan bütün sağlıklı eğitim
araçlarını hazırlamak gerekir. Yine Müslüman evlatlarının Allah Rasûlünü
tanımaları için her türlü modern bilim ve eğlence araçlarını güzel bir şekilde
kullanmak gerekir. Çünkü onun hayatı davet, uyarı, uyarı, zikir ibadet ve
ıslah idi. İslâm düşmanlarının peygamberliğinin hakikatini çirkinleştirmek
ve Rasûlüllah’ın (s.a.v.) kişiliğine dair bilgileri tahrif amacıyla saldırdığı
böyle bir zamanda, İslâm’a yönelik bu düşmanca tezahürün karşısında İs‐
lâm ümmetinin evlatlarına gelmiş geçmiş herkesin efendisinin sîretini öğ‐
retmek için tek bir eğitim müfredatını ortaya koyma zamanı da gelmiştir.
Çünkü bu akımlarla yüzleşmek için, bu akımlara karşı fikir ve inanç açısın‐
dan ehliyet sahibi olmalarını sağlayacak bir eğitim almaları Müslüman ev‐
latlarının hakkıdır. Yüce mevladan alemlere rahmet olarak gönderilmiş Pey‐
gamber’in (s.a.v.) bi’setinden on dört asır geçmesi anısına İslâm’a ve İslâm
ümmetine karşı mesuliyetini hep hissetmiş olan Türkiye’deki İSAV’ın orga‐
nizatörlüğünde gerçekleştirilen bu uluslararası toplantıdaki çabaların başa‐
rıyla taçlanmasını dileriz. Ey Allah’ım Efendimiz Muhammed’e (s.a.v.), âline
ve bütün ashabına salavat, bereket eyle, nimet ver.
Son duamız: Âlemlerin rabbi olan Allah’a hamdolsun.
Allah’ın selamı, rahmeti ve bereketi üzerinize olsun.

2

Kalem 68/4.

3

Necm 53/3‐4.

“VAHYİN NÜZÛLÜNÜN 1400. YILINDA
HZ. MUHAMMED”
KONULU MİLLETLERARASI İLMÎ TOPLANTININ
SONUÇ RAPORU / ÖZETİ
İslâmî İlimler Araştırma Vakfı (İSAV) her yıl millî ve milletlerarası ilmî
toplantılar düzenlemekte olup 2010 yılında 16. Milletlerarası İlmî Toplantı‐
sını Vahyin Nüzûlünün 1400. Yılında Hz. Muhammed konusunda gerçek‐
leştirdi. 15‐17 Ekim 2010 tarihleri arasında İstanbul Topkapı Barcelo Ere‐
sin’de İslâm Konferansı Teşkilatı himayesinde gerçekleşen bu toplantıyı
Başbakanlık Tanıtma Fonu desteklemiştir. Diyanet İşleri Başkanlığı’nın 2010
yılını “Kurân Yılı” ilân etmesi münasebetiyle Türkiye’de başta Başkanlık ve
bağlı kurumları olmak üzere özellikle İlahiyat Fakülteleri yanında İSAV ve
benzeri kurumlar da bu faaliyetlere destek vermişlerdir.
Vahyin Nüzûlünün 1400. Yılında Hz. Muhammed konulu Milletlera‐
rası İlmî Toplantı 15 Ekim 2010 Cuma Günü saat 14.30’da protokol konuş‐
maları ile başladı. Başta İSAV Mütevelli Heyet Başkanı Prof. Dr. Ali Özek’in
açış konuşmasının ardından İstanbul Valisi Hüseyin Avni Mutlu, Endonez‐
ya Din İşleri Bakanlığı Eğitim Dairesi Başkanı Prof. Dr. Abdul Djamil, De‐
mokratik Kongo Cumhuriyeti Başmüftüsü Abdullah Mangala, Libya Evkaf
ve Zekat Bakanı İbrahim Abdüsselam İbrahim ve İslâm Konferansı Teşkilatı
(İKT) Başkanı Prof. Dr. Ekmeleddin İhsanoğlu tarafından yapıldı. İSAV’ın
bu faaliyetinin İKT himayesinde gerçekleşen yegane milletlerarası toplantı
olduğu ve diğer İslâm toplumlarına ülkemiz adına bir örneklik teşkil edece‐
ği görüşü ağırlıklı olarak ele alındı.
Türkiye’de İslâmî İlimler Araştırmaları alanında milletlerarası toplantı
düzenleme geleneğini başlatan ve bugüne kadar aralıksız sürdüren İSAV 15
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Ekim günü ilki, 16 Ekim günü ikinci, üçüncü ve dördüncü oturumlarını
gerçekleştirdiği toplantının beşinci ve altıncı oturumları ile kapanış oturu‐
munu yaparak toplantıyı tamamladı.
Türkiye’de ilk defa farklı bir metotla gerçekleştirilen bu toplantıda önce‐
likle ülkemizin önde gelen İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyeleri tebliğlerini
verdiler. Bundaki amaç ülkemizdeki İlahiyat alanındaki ilmî birikimlerin
İslâm Ülkelerine yararlı olacağı tebliğler üzerine yapılan müzakerelerde
ifade edildi. Prof. Dr. Ahmet Önkal, Prof. Dr. Hüseyin Algül ve Doç. Dr.
Adem Apak ile Prof. Dr. Adnan Demircan’ın tebliğleri bu alandaki geniş
bilgi birikiminin ve yeni araştırmalarının sunulmasına vesile oldu.
Yurtdışından 19 ülkeden 24 katılımcının iştirak ettiği toplantıda özellik‐
le Fas Memleketi Kazablanka İkinci Hasan Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof.
Dr. Muhammed Kharchafi, İngiltere’den iştirak eden Prof. Dr. Tariq
Ramadan, Tunus’tan gelen filozof Dr. Youssouf Seddik, İtalya’dan katılan
Hamza Roberto Piccardo, Sudan‐Hartum Üniversitesi’nden katılan Doç. Dr.
Muhammed Mustafa Muhammed Salih ve özellikle Senegal’den katılan
Prof. Dr. Khadim Mbacke’nin tebliğleri İslâm Dünyası’nda akademik an‐
lamda Hz. Muhammed üzerinde ciddi akademik çalışma yapanların ülke‐
miz akademisyenleri ve ilgili herkes tarafından takdirle karşılanması gelecek
için büyük ümitler beslenmesine sebep oldu. İslâm Ülkelerinde bu tür faali‐
yetlerin ya hiç veya çok sınırlı oranda yapılmakta olduğu üzerinde ısrarla
durularak Türkiye’nin bu anlamda 57 üyesi bulunan İslâm Konferansı Teşki‐
latı’nın da etkin rolünü bir kez daha ortaya konulmasını sağladı.
Toplantının basın tanıtımının iyi bir neticesi olarak yazılı ve görsel basın
organlarının yakın ilgi gösterdiği Vahyin Nüzûlünün 1400. Yılında Hz.
Muhammed konulu Milletlerarası İlmî Toplantı televizyonlarda açık otu‐
rumlarla devam ederek özellikle TRT el‐Türkiye’deki yayınla Arapça konu‐
şulan bölgelerde bir buçuk saat bu konuyu gündemde tuttu.
Sonuç olarak Diyanet İşleri Başkanlığı’nın kendi faaliyetleri yanında si‐
vil insiyatifleri de teşvikiyle daha da anlamlı hâle gelen bu toplantıya Endo‐
nezya’dan Hint Okyanusundaki Moritus ada devletine, Kazakistan’dan
Nijerya’ya kadar Asya, Avrupa ve özellikle Afrika’dan olmak üzere toplam
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19 ülkeden 24 katılımcı iştirak etti. Böylece katılımcıların 270 milyonluk En‐
donezya İslâm toplumu, 80 milyonluk Mısır ve 75 milyonluk Nijerya dâhil
yaklaşık 500 milyonluk İslâm Dünyası’nı temsil etmesi ve burada verilen
geleceğe yönelik mesajların ciddi tesirler bırakacağı sonuç oturumunda ifa‐
de edilmiş oldu. Müslümanların çoğunluk olarak yaşadıkları veya azınlık
oldukları ülkelerde Hz. Muhammed’i iyi tanıdıkları takdirde dünyadaki
kavga kültürü yerine barışı temsil edecekleri görüşü ortak kanaat olarak
kabul edildi. İslâm Peygamberi iyi tanınır ve herkese iyi tanıtılırsa O’nun
ismi etrafında ancak barış ortamı oluşacağı kanaati Prof. Dr. Tarıq
Ramadan’ın Avrupa merkezli Batı Kültüründe yaşananları dile getirmesiyle
gelecekte bu konunun daha fazla işlenmesini zaruri kılacağı ortaya çıktı.
İtalyan katılımcı Hamza Roberto PICCARDO’nun da Kur’ân‐ı Kerim’i özel‐
likle Avrupa dillerine tercüme ederken dikkatli davranılmasının müspet
neticeler doğuracağı kanaatinin yaygınlaştırılması ortak benimsenen bir
konu oldu.

ﺗﻘﺮﻳﺮ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻉ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ ﺍﻟﺪﻭﱄ ﲟﻮﺿﻮﻉ
“ﺍﻟﻨﱯ ﳏﻤﺪ ﰲ ﺍﻟﺴﻨﺔ  ١٤٠٠ﺑﻨـﺰﻭﻝ ﺍﻟﻮﺣﻲ“
ﻳﻘﻮﻡ ﻭﻗﻒ ﺩﺭﺍﺳﺎﺕ ﺍﻟﻌﻠﻮﻡ ﺍﻻﺳﻼﻣﻴﺔ ) (İSAVﺑﺘﻨﻈﻴﻢ ﰲ ﻛﻞ ﻋﺎﻡ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﺎﺕ
ﻋﻠﻤﻴﺔ ﻭﻃﻨﻴﺔ ﻭﺩﻭﻟﻴﺔ ،ﰲ ﻋﺎﻡ  ٢٠١٠ﲢﻘﻖ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻉ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ ﺍﻟﺪﻭﱄ  . ١٦ﰲ
ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺍﻟﻨﱯ ﳏﻤﺪ ﰲ ﺍﻟﻌﺎﻡ  ١٤٠٠ﻟﱰﻭﻝ ﺍﻟﻮﺣﻲ  .ﰲ ﺍﻟﺘﺎﺭﻳﺦ ﻣﺎ ﺑﲔ ١٧ - ١٥
ﺗﺸﺮﻳﻦ ﺍﻻﻭﻝ ﻣﻦ ﻋﺎﻡ  ٢٠١٠ﲢﻘﻖ ﻫﺬﺍ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻉ ﺑﺮﻋﺎﻳﺔ ﻣﻨﻈﻤﺔ ﺍﳌﺆﲤﺮ ﺍﻻﺳﻼﻣﻲ
ﰲ ﺑﺎﺭﺳﻴﻠﻮ ﺍﺭﺳﲔ ﻃﻮﺏ ﻛﺎﰊ ﺍﺳﻄﻨﺒﻮﻝ  ،ﻭﻗﺎﻣﺖ ﺭﺋﺎﺳﺔ ﺍﻟﻮﺯﺭﺍﺀ ﲟﺴﺎﻧﺪﺗﻪ ﻟﺼﻨﺪﻭﻕ
ﺍﻟﺘﺸﺠﻴﻊ  .ﲟﻨﺎﺳﺒﺔ ﺍﻋﻼﻥ ﺭﺋﺎﺳﺔ ﺍﻟﺸﺆﻭﻥ ﺍﻟﺪﻳﻨﻴﺔ ﻋﺎﻡ  “ ٢٠١٠ﻋﺎﻡ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ “ ﻓﻘﺪ
ﻗﺎﻣﺖ ﰲ ﺗﺮﻛﻴﺎ ﻭﻋﻠﻰ ﺭﺃﺳﻬﺎ ﺭﺋﺎﺳﺔ ﺍﻟﺸﺆﻭﻥ ﺍﻟﺪﻳﻨﻴﺔ ﻭﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﳍﺎ ﻭﺍﱃ
ﺟﺎﻧﺒﻬﺎ ﺧﺼﻮﺻﺎ ﻛﻠﻴﺎﺕ ﺇﻻﻫﻴﺎﺕ ﻭ ﻭﻗﻒ ﺩﺭﺍﺳﺎﺕ ﺍﻟﻌﻠﻮﻡ ﺍﻻﺳﻼﻣﻴﺔ ) (İSAVﻭﻣﺎ
ﺷﺎﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﺪﻭﺍﺋﺮ ﲟﺴﺎﻧﺪﺓ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻨﺸﺎﻃﺎﺕ.
ﺑﺪﺃ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻉ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ ﺍﻟﺪﻭﱄ ﲟﻮﺿﻮﻉ “ ﺍﻟﻨﱯ ﳏﻤﺪ ﰲ ﺍﻟﺴﻨﺔ  ١٤٠٠ﺑﱰﻭﻝ
ﺍﻟﻮﺣﻲ “ ﰲ ﺍﻟﺴﺎﻋﺔ  ١٤,٣٠ﻣﻦ ﻳﻮﻡ ﺍﳉﻤﻌﺔ ﺗﺎﺭﻳﺦ  ١٥ﺗﺸﺮﻳﻦ ﺍﻻﻭﻝ ٢٠١٠
ﺑﺎﳋﻄﺎﺑﺎﺕ  .ﻭﻛﺎﻧﺖ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻜﻠﻤﺎﺕ ﻗﺪ ﺑﺪﺃﺕ ﻣﻦ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﳍﻴﺌﺔ ﺍﳌﺘﻮﻟﻴﺔ ﻟـ ﻭﻗﻒ
ﺩﺭﺍﺳﺎﺕ ﺍﻟﻌﻠﻮﻡ ﺍﻻﺳﻼﻣﻴﺔ ) (İSAVﺍﻟﱪﻭﻓﻴﺴﻮﺭ .ﺩ .ﻋﻠﻲ ﺃﻭﺯﺍﻙ  ،ﻭﻣﻦ ﰒ ﺃﻟﻘﻰ
ﺍﻟﻜﻠﻤﺔ ﳏﺎﻓﻆ ﺍﺳﻄﻨﺒﻮﻝ ﺍﻟﺴﻴﺪ/ﺣﺴﲔ ﻋﻮﱐ ﻣﻄﻠﻮ  ،ﻭﺗﺘﺎﻟﺖ ﺍﻟﻜﻠﻤﺎﺕ ﻣﻦ ﺭﺋﻴﺲ
ﺩﺍﺋﺮﺓ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻟﻮﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺸﺆﻭﻥ ﺍﻟﺪﻳﻨﻴﺔ ﰲ ﺃﻧﺪﻭﻧﻴﺴﻴﺎ ﺍﻟﱪﻭﻓﻴﺴﻮﺭ  .ﺩ  .ﻋﺒﺪﻭﻝ ﺩﺟﺎﻣﻴﻞ
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 ،ﻭﺭﺋﻴﺲ ﺩﺍﺭ ﺍﻻﻓﺘﺎﺀ ﳉﻤﻬﻮﺭﻳﺔ ﻛﻮﻧﻐﻮ ﺍﻟﺪﳝﻘﺮﺍﻃﻴﺔ ﻋﺒﺪ ﺍﷲ ﻣﻨﻐﺎﻻ  ،ﻭﻭﺯﻳﺮ ﺍﻻﻭﻗﺎﻑ
ﻭﺍﻟﺰﻛﺎﺓ ﺍﻟﺴﻴﺪ/ﺍﺑﺮﺍﻫﻴﻢ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﺴﻼﻡ ﺍﺑﺮﺍﻫﻴﻢ  ،ﻭﺭﺋﻴﺲ ﻣﻨﻈﻤﺔ ﺍﳌﺆﲤﺮ ﺍﻻﺳﻼﻣﻲ
ﺍﻟﱪﻭﻓﻴﺴﻮﺭ  .ﺩ  .ﺇﻛﻤﺎﻝ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﺇﺣﺴﺎﻥ ﺃﻭﻏﻠﻮ  .ﺍﻥ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻉ ﺍﻟﺪﻭﱄ ﺍﳌﺘﺤﻘﻖ ﰲ
ﺭﻋﺎﻳﺔ ﻣﻨﻈﻤﺔ ﺍﳌﺆﲤﺮ ﺍﻻﺳﻼﻣﻲ ﻟﻠﻨﺸﺎﻃﺎﺕ ﻫﺬﻩ ﻭﻛﻤﺎ ﻫﻮ ﺍﺟﺘﻤﺎﻉ ﺩﻭﱄ ﻓﻘﺪ ﻛﺎﻧﺖ
ﻭﺟﻬﺔ ﺍﻟﻨﻈﺮ ﻋﻠﻰ ﺍﻧﻪ ﻳﺸﻜﻞ ﳕﻮﺫﺝ ﻟﻼﺟﺘﻤﺎﻋﺎﺕ ﺍﻻﺳﻼﻣﻴﺔ ﺍﻻﺧﺮﻯ ﺑﺎﺳﻢ ﺑﻠﺪﻧﺎ .
ﺍﻥ ﻭﻗﻒ ﺩﺭﺍﺳﺎﺕ ﺍﻟﻌﻠﻮﻡ ﺍﻻﺳﻼﻣﻴﺔ ) (İSAVﺑﺪﺃ ﰲ ﺗﺮﻛﻴﺎ ﺑﺘﻘﻠﻴﺪ ﺗﻨﻈﻴﻢ
ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﰲ ﳎﺎﻝ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﺍﻻﺳﻼﻣﻴﺔ  ،ﻭﻫﻲ ﻣﺎ ﺗﺰﺍﻝ ﺗﺘﺎﺑﻊ
ﺫﻟﻚ ﻟﻐﺎﻳﺔ ﻳﻮﻣﻨﺎ ﻫﺬﺍ ﻭﺑﺪﻭﻥ ﺍﻧﻘﻄﺎﻉ  ،ﻭﻗﺎﻡ ﻭﻗﻒ ﺩﺭﺍﺳﺎﺕ ﺍﻟﻌﻠﻮﻡ ﺍﻻﺳﻼﻣﻴﺔ
) (İSAVﺑﺎﻛﻤﺎﻝ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻉ ﺑﻌﻤﻞ ﺍﻟﻴﻮﻡ ﺍﻻﻭﻝ ﰲ  ١٥ﺗﺸﺮﻳﻦ ﺍﻻﻭﻝ  ،ﻭﺍﻟﻴﻮﻡ ﺍﻟﺜﺎﱐ
ﰲ  ١٦ﺗﺸﺮﻳﻦ ﺍﻻﻭﻝ  ،ﻭﻗﺎﻣﺖ ﺑﺘﺤﻘﻴﻖ ﺍﳉﻠﺴﺎﺕ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﻭﺍﻟﺮﺍﺑﻌﺔ  ،ﻭﺍﳉﻠﺴﺎﺕ
ﺍﳋﺎﻣﺴﺔ ﻭﺍﻟﺴﺎﺩﺳﺔ ﻭﻣﻦ ﰒ ﻛﺎﻧﺖ ﺟﻠﺴﺔ ﺍﳋﺘﺎﻡ .
ﻟﻘﺪ ﰎ ﺍﺧﻄﺎﺭ ﺍﻋﻀﺎﺀ ﺍﳍﻴﺌﺔ ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺴﻴﺔ ﻟﻜﻠﻴﺔ ﺍﻟﺸﺮﻳﻌﺔ ﺍﻟﱵ ﺗﺄﰐ ﰲ ﺍﳌﻘﺪﻣﺔ ﻟﺒﻠﺪﻧﺎ
ﻟﻼﺟﺘﻤﺎﻉ ﺍﻟﺬﻱ ﰎ ﲢﻘﻴﻘﻪ ﻷﻭﻝ ﻣﺮﺓ ﰲ ﺗﺮﻛﻴﺎ ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﳐﺘﻠﻔﺔ  .ﺍﳍﺪﻑ ﰲ ﺫﻟﻚ ﰎ
ﺑﺎﻻﻓﺎﺩﺓ ﻋﱪ ﺍﳌﺒﺎﺣﺜﺎﺕ ﺍﳌﻨﻔﺬﺓ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺍﻻﺧﻄﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﱵ ﺳﻮﻑ ﺗﻜﻮﻥ ﻣﻔﻴﺪﺓ
ﻟﻠﺒﻠﺪﺍﻥ ﺍﻻﺳﻼﻣﻴﺔ ﻋﱪ ﺍﳋﱪﺓ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﺍﳌﻮﺟﻮﺩﺓ ﰲ ﳎﺎﻝ ﺍﻟﺸﺮﻳﻌﺔ ﰲ ﺑﻠﺪﻧﺎ  .ﺍﻥ
ﺍﻻﺧﻄﺎﺭﺍﺕ ﺍﳌﻘﺪﻣﺔ ﻣﻦ ﻃﺮﻑ ﺍﻟﱪﻭﻓﻴﺴﻮﺭ  .ﺩ  .ﺃﲪﺪ ﺃﻭﻧﻜﺎﻝ  ،ﺍﻟﱪﻭﻓﻴﺴﻮﺭ  .ﺩ .
ﺣﺴﲔ ﺃﻟﻐﻮﻝ  ،ﻭﺍﻻﺳﺘﺎﺫ ﺍﻟﺪﻛﺘﻮﺭ ﺃﺩﻡ ﺃﺑﺎﻙ ﻣﻊ ﺍﻟﱪﻭﻓﻴﺴﻮﺭ  .ﺩ  .ﻋﺪﻧﺎﻥ ﺩﻣﲑﺟﺎﻥ
ﻛﺎﻧﺖ ﻭﺳﻴﻠﺔ ﻟﺘﻘﺪﱘ ﺍﻟﺒﺤﻮﺙ ﺍﳉﺪﻳﺪﺓ ﺑﺎﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺍﻟﻜﺒﲑﺓ ﰲ ﻫﺬﺍ ﺍﺎﻝ .
ﰲ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻉ ﺍﻟﺬﻱ ﺍﺷﺘﺮﻙ ﺑﻪ  ٢٤ﻣﺸﺎﺭﻙ ﻣﻦ  ١٩ﺑﻠﺪ ﻣﻦ ﺍﳋﺎﺭﺝ
ﺑﺎﻻﺧﻄﺎﺭﺍﺕ ﺍﳌﻘﺪﻣﺔ ﻣﻦ ﻃﺮﻓﻬﻢ ﻭﻫﻢ ﺧﺼﻮﺻﺎ  :ﻋﻀﻮ ﺍﳍﻴﺌﺔ ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺴﻴﺔ ﺟﺎﻣﻌﺔ
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ﺗﻘﺮﻳﺮ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻉ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ ﺍﻟﺪﻭﱄ ﲟﻮﺿﻮﻉ
“ﺍﻟﻨﱯ ﳏﻤﺪ ﰲ ﺍﻟﺴﻨﺔ  ١٤٠٠ﺑﻨـﺰﻭﻝ ﺍﻟﻮﺣﻲ“

ﺣﺴﻦ ﺍﻟﺜﺎﱐ ﰲ ﺍﻟﺪﺍﺭ ﺍﻟﺒﻴﻀﺎﺀ ﺑﺎﳌﻤﻠﻜﺔ ﺍﳌﻐﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﱪﻭﻓﻴﺴﻮﺭ .ﺩ .ﳏﻤﺪ ﺧﺮﺗﺸﺎﰲ  ،ﻭﻣﻦ
ﺍﻧﻜﻠﺘﺮﺍ ﺍﻟﱪﻭﻓﻴﺴﻮﺭ .ﺩ .ﻃﺎﺭﻕ ﺭﻣﻀﺎﻥ  ،ﻭﻣﻦ ﺗﻮﻧﺲ ﺍﻟﻔﻴﻠﺴﻮﻑ ﺍﻟﺪﻛﺘﻮﺭ  .ﻳﻮﺳﻒ
ﺻﺪﻳﻖ  ،ﻭﻣﻦ ﺍﻳﻄﺎﻟﻴﺎﺕ ﲪﺰﺓ ﺭﻭﺑﲑﺗﻮ ﺭﻳﻜﺎﺭﺩﻭ  ،ﻭﻣﻦ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺍﳋﺮﻃﻮﻡ ﰲ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ
ﺍﻟﱪﻭﻓﻴﺴﻮﺭ  .ﺩ  .ﺧﺎﺩﻡ ﻣﺎﺑﺎﻛﺔ  ،ﻭﻛﺎﻧﻮﺍ ﺳﺒﺒﺎ ﺑﺘﻐﺬﻳﺔ ﻭﺭﻓﺪ ﺍﻻﻣﺎﻝ ﺍﻟﻜﺒﲑﺓ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ
ﺍﳌﺴﺘﻘﺒﻞ ﺍﻟﺬﻱ ﻗﺎﺑﻠﻪ ﺍﳉﻤﻴﻊ ﺑﻜﻞ ﺗﻘﺪﻳﺮ ﻭﺍﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺄﻛﺎﺩﻣﻴﲔ ﺑﻠﺪﻧﺎ ﺍﻟﺬﻱ ﻗﺎﻣﻮﺍ
ﺑﺎﻻﻋﻤﺎﻝ ﺍﻻﻛﺎﺩﳝﻴﺔ ﺍﳉﺪﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﺳﺎﺱ ﺍﻟﻨﱯ ﳏﻤﺪ ﰲ ﺍﺎﻝ ﺍﻻﻛﺎﺩﳝﻲ ﺑﺎﻟﻌﺎﱂ
ﺍﻻﺳﻼﻣﻲ  .ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﳍﺬﺍ ﺍﻟﻨﻮﻉ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﺸﺎﻃﺎﺕ ﰲ ﺍﻟﻌﺎﱂ ﺍﻻﺳﻼﻣﻲ ﺗﺘﻢ ﺑﻨﺴﺒﺔ ﳏﺪﻭﺩﺓ
ﺍﻭ ﻻ ﺗﻮﺟﺪ ﺎﺋﻴﺎ  ،ﻭﺃﻛﺪﺕ ﺗﺮﻛﻴﺎ ﻣﺮﺓ ﺃﺧﺮﻯ ﺑﺎﻟﺪﻭﺭ ﺍﳌﺆﺛﺮ ﳌﻨﻈﻤﺔ ﺍﳌﺆﲤﺮ ﺍﻻﺳﻼﻣﻲ
ﺍﻟﱵ ﲢﺘﻮﻱ  ٥٧ﻋﻀﻮ ﺑﺎﻻﺻﺮﺍﺭ ﺍﳌﺘﺰﺍﻳﺪ ﻭﺍﳌﺴﺘﻤﺮ ﰲ ﻫﺬﺍ ﺍﳌﻮﺿﻮﻉ ﻭﺍﻟﻨﺸﺎﻃﺎﺕ .
ﻟﻘﺪ ﺃﺑﺪﺕ ﻭﺳﺎﺋﻞ ﺍﻻﻋﻼﻡ ﺃﳘﻴﺔ ﻛﺒﲑﺓ ﺑﺎﻻﻋﻼﻡ ﺍﳌﺮﺋﻲ ﻭﺍﳌﻜﺘﻮﺏ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﺟﻴﺪﺓ
ﺑﺘﻌﺮﻳﻒ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻉ ﺫﻭ ﺍﳌﻮﺿﻮﻉ “ ﺍﻟﻨﱯ ﳏﻤﺪ ﰲ ﺍﻟﺴﻨﺔ  ١٤٠٠ﺑﱰﻭﻝ ﺍﻟﻮﺣﻲ “
ﻭﺗﺎﺑﻌﺖ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻉ ﻋﱪ ﺍﳉﻠﺴﺎﺕ ﺍﳌﻔﺘﻮﺣﺔ ﻭﻗﺎﻣﺖ ﺍﶈﻄﺔ ﺍﻟﺘﺮﻛﻴﺔ ﺍﻟﻨﺎﻃﻘﺔ ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ
ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ  TRTﺍﳌﺨﺎﻃﺒﺔ ﻟﻠﻤﻨﺎﻃﻖ ﺍﻟﱵ ﺗﺘﻜﻠﻢ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﳊﺪﺙ ﳍﺬﺍ ﺍﳌﻮﺿﻮﻉ ﺣﻮﺍﱄ
ﺳﺎﻋﺔ ﻭﻧﺼﻒ ﻣﻦ ﺍﻟﺰﻣﻦ .
ﰲ ﺍﻟﻨﺘﻴﺠﺔ ﺍﱃ ﺟﺎﻧﺐ ﻧﺸﺎﻃﺎﺕ ﺭﺋﺎﺳﺔ ﺍﻟﺸﺆﻭﻥ ﺍﻟﺪﻳﻨﻴﺔ ﻭﻋﱪ ﺍﳌﺒﺎﺩﺭﺓ ﺍﳌﺪﻧﻴﺔ
ﻭﺍﻟﺘﺮﻏﻴﺐ ﺍﳌﻮﺟﻮﺩ ﻓﻘﺪ ﺍﺻﺒﺢ ﻫﺬﺍ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻉ ﲝﺎﻟﺔ ﻣﻌﻨﻴﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﺍﻛﱪ  ،ﻭﻗﺪ ﺍﺷﺘﺮﻙ
ﰲ ﻫﺬﺍ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻉ ﻣﻦ ﺃﻧﺪﻭﻧﻴﺴﻴﺎ ﺍﱃ ﺩﻭﻟﺔ ﺟﺰﻳﺮﺓ ﻣﻮﺭﻳﺘﻮﺱ ﺍﳌﻮﺟﻮﺩﺓ ﰲ ﺍﶈﻴﻂ
ﺍﳍﻨﺪﻱ  ،ﻭﻣﻦ ﻛﺎﺯﺍﺧﺴﺘﺎﻥ ﺍﱃ ﻧﻴﺠﲑﻳﺎ  ،ﻭﻣﻦ ﺃﺳﻴﺎ ﺍﱃ ﺃﻭﺭﺑﺎ ﻭﺧﺼﻮﺻﺎ ﻣﻦ ﺃﻓﺮﻳﻘﻴﺎ
ﻟﻴﻜﻮﻥ ﺍﻤﻮﻉ ﰲ ﻫﺬﺍ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻉ  ٢٤ﻣﺸﺎﺭﻙ ﻣﻦ  ١٩ﺑﻠﺪ  .ﻭﻫﻜﺬﺍ ﻓﻘﺪ ﰎ ﲤﺜﻴﻞ
ﺍﻟﻌﺎﱂ ﺍﻻﺳﻼﻣﻲ ﰲ ﻫﺬﺍ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻉ ﻣﻦ ﺍﺘﻤﻊ ﺍﻻﺳﻼﻣﻲ ﺍﻻﻧﺪﻭﻧﻴﺴﻲ  ٢٧٠ﻣﻠﻴﻮﻥ
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ﻧﺴﻤﺔ  ،ﻭﻣﻦ ﻣﺼﺮ  ٨٠ﻣﻠﻴﻮﻥ ﻧﺴﻤﺔ ﻭﻣﻦ ﻧﻴﺠﲑﻳﺎ  ٧٥ﻣﻠﻴﻮﻥ ﻧﺴﻤﺔ ﻟﻴﻜﻮﻥ ﺍﻤﻮﻉ
ﺍﻟﺬﻱ ﰎ ﻓﻴﻪ ﻫﺬﺍ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻉ ﺑﺘﻤﺜﻴﻞ  ٥٠٠ﻣﻠﻴﻮﻥ ﻧﺴﻤﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﺎﱂ ﺍﻻﺳﻼﻣﻲ  ،ﻭﻛﺎﻧﺖ
ﺍﻻﻓﺎﺩﺓ ﰲ ﺍﳉﻠﺴﺔ ﺍﳋﺘﺎﻣﻴﺔ ﻋﻦ ﺍﻟﺘﺄﺛﲑﺍﺕ ﺍﳉﺪﻳﺔ ﺍﻟﱵ ﺳﺘﺘﺮﻛﻬﺎ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺮﺳﺎﺋﻞ ﺍﳌﻮﺟﻬﺔ
ﻟﻠﻤﺴﺘﻘﺒﻞ  .ﻟﻘﺪ ﰎ ﺍﻟﻘﺒﻮﻝ ﻭﺑﺸﻜﻞ ﻗﻨﺎﻋﺔ ﻣﺘﻮﺳﻄﺔ ﻟﻮﺟﻬﺔ ﺍﻟﻨﻈﺮ ﻋﻦ ﲤﺜﻴﻞ ﺍﳌﺴﻠﻤﲔ
ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻌﻴﺸﻮﻥ ﺑﺸﻜﻞ ﻛﺜﻴﻒ ﺍﻭ ﺑﺸﻜﻞ ﻗﻠﻴﻞ ﰲ ﺣﺎﻟﺔ ﻣﻌﺮﻓﺘﻬﻢ ﺍﳉﻴﺪﺓ ﻟﻠﻨﱯ ﺻﻠﻰ ﺍﷲ
ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﰲ ﺍﻟﺒﻠﺪﺍﻥ ﻭﲤﺜﻴﻠﻬﻢ ﻟﻠﺴﻼﻡ ﻣﻜﺎﻥ ﺛﻘﺎﻓﺔ ﺍﳊﺮﻭﺏ ﺍﳌﻮﺟﻮﺩﺓ ﰲ ﺍﻟﻌﺎﱂ  .ﻟﻘﺪ
ﻧﺘﺞ ﻋﻦ ﻗﻨﺎﻋﺔ ﺍﻟﱪﻭﻓﻴﺴﻮﺭ  .ﺩ  .ﻃﺎﺭﻕ ﺭﻣﻀﺎﻥ ﺑﺘﻜﻮﻥ ﳏﻴﻂ ﻟﻠﺴﻼﻡ ﺣﻮﻝ ﺍﺳﻢ ﻧﱯ
ﺍﻻﺳﻼﻡ ﺍﺫﺍ ﻣﺎﰎ ﻣﻌﺮﻓﺘﻪ ﻭﺍﻟﺘﻌﺮﻳﻒ ﻋﻨﻪ ﻭﺫﻟﻚ ﺑﻀﺮﻭﺭﺓ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﻟﺰﺍﺋﺪ ﰲ ﺍﳌﺴﺘﻘﺒﻞ
ﺑﺬﻛﺮ ﻣﻦ ﻳﻌﻴﺸﻮﻥ ﰲ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﺍﻟﻐﺮﺑﻴﺔ ﺫﻭ ﺍﳌﺮﻛﺰ ﺍﻻﻭﺭﰊ  .ﻛﻤﺎ ﺃﻓﺎﺩ ﺍﳌﺸﺎﺭﻙ ﺍﻻﻳﻄﺎﱄ
ﲪﺰﺓ ﺭﻭﺑﲑﺗﻮ ﺑﻴﻜﺎﺭﺩﻭ ﻋﻦ ﺍﻟﺘﺼﺮﻑ ﺑﺸﻜﻞ ﺩﻗﻴﻖ ﺃﺛﻨﺎﺀ ﺗﺮﲨﺔ ﺍﻟﻘﺮﺀﺍﻥ ﺍﻟﻜﺮﱘ ﺍﱃ
ﺍﻟﻠﻐﺎﺕ ﺍﻻﻭﺭﺑﻴﺔ ﻭﺍﻓﺎﺩ ﺑﺎﻧﻪ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﻳﻌﺘﻤﺪ ﻭﺑﺸﻜﻞ ﻣﺸﺘﺮﻙ ﺑﺎﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭﻩ
ﺑﻘﻨﺎﻋﺘﻪ ﺍﻟﱵ ﺳﺘﻮﻟﺪ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﻣﺜﺒﺘﺔ ﰲ ﻫﺬﺍ ﺍﳌﻮﺿﻮﻉ

THE FINAL COMMUNIQUE ISSUED AFTER
THE COMPLETION OF THE INTERNATIONAL
SYMPOSIUM MADE UNDER THE TILLE OF
“HZ. MOHAMMAD (P.B.U.H.) ON THE OCCASION
OF THE 1400 TH ANNIVERARY OF THE REVELATION
OF QORAN”

Every year, The Research Foundation For Islamic Sciences (ISAV) ar‐
ranges international symposiums and the 16 th of these was realized in the
year 2010 under the above theme. The meeting which was realized under the
auspices of the organization for Islamic Conference at Istanbul Topkapi Bar‐
celó Eresin on the dates of 15 thru 17 October 2010 was supported by the
Promotion Fund of the Premiership as well. On the occasion of the declara‐
tion of the Presidency of the Religious Affairs observing the year 2010 as
“the year of Qoran”, mainly the presidency and its affiliations and specifi‐
cally faculties of theology in Turkey, ISAV and other similar establishments
gave special emphasis on these activities.
The symposium waith above theme started with protocol speeches on
Friday, 15 October 2010 at 14.30. Following the opening speech by Prof. Dr.
Ali Ozek, president of ISAV and the board of trustees, the protocol speeches
were delivered by the governor of Istanbul Huseyin Avni Mutlu, the head of
the Department of Training of Indonesian Ministry of Religious Affairs Prof.
Dr. Abdul Djamil, the senior Muslim jurist of Congo Democratic Republic
Abdullah Mangala, the Libyan Minister of pious Foundation and Zakaah
İbrahim Abdusselam İbrahim and the President of the Organization For
Islamic Conference Prof. Dr. Ekmeleddin İhsanoglu respectively.
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International Symposium which was realized under the auspices of OIC
was considered to be the only one and setting up an example for Islamic
Countries as well.
Led off and kept on the tradition of arranging international symposiums
in the field of Islamic sciences, ISAV got threugh the meeting after a series of
sessions hold on the days of October 15 th and 16 th.
The meeting in which a different method was used fort he first time in
Turkey, the teaching staff of the faculties of Theology of our country pre‐
sented papers in the first instance‐ During the discussions made about the
papers, it was noted that these scientifical experiences gained at the field of
theology in our country would beneficial for other Islamic country as well.
Specifically the papers of Prof. Dr. Ahmet Onkal, Prof. Dr. Huseyin Algul
and Ass. Prof. Dr. Adem Apak and Prof. Dr. Adnan Demircan paved the
way for the presentation of scientifically research and experiences on this
field.
In the meeting which 24 participants from 19 countries attended, the
papers presented by Prof. Dr. Mohammad Kharchafi from King Hassan II
Universt, Fas; Prof. Dr. Tarıq Ramadan from England; Philosophers Dr.
Youssouf SEDDIK, from Tunisia; Hamza Roberto PICCARDO, from Italy
Ass Prof. Dr. Muhammed Mustafa Muhammed Salih, from Hartum Univer‐
sity‐Sudan; and specifically Prof. Dr. Khadim MBACKE from Senegal
caused to have high hopes for our academicians and for those concerned
about the very future. Their papers were also appreciated very much by
those people who are currently working on Hz. Mohammad(p.b.u.h.) dwell‐
ing insistently upon the issue that in Islamic countries, there were hardly
any activities of that sort or they were, if any, very limited; it was said Tur‐
key played an active role in cutting up an example for OIC member coun‐
tries.
Our international Symposium made under the title of “Hz.
Mohammad(p.b.u.h.) on the occasion of the 1400 th anniversary of the reve‐
lation of Qoran” led to discussions even at the panels of the television chan‐
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OF THE INTERNATIONAL SYMPOSIUM MADE UNDER THE TILLE
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ANNIVERARY OF THE REVELATION OF QORAN”
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nels specifically at TRT al‐Turkiyya’s broadcasting over Arabic speaking
countries.
This kept the issue on the a genda for an hour or so visually. As a good
result of publicity of the meeting at media and their close attention to the
subject, it helped the symposium to be successful.
Consequently, 24 participants coming from 19 countries across Asia,
Europe and Africa in particular, attended to the meeting which rendered to
be more meaningful through the efforts of the Presidency of Religious Af‐
fairs and its encouragement toward the non‐governmental organizations.
Due to the fact that Indonesian, Egyptian and Nigerian Islamic commu‐
nities constitute some 500 million people of the Islamic world and their par‐
ticipants coming from these countries passed good messages toward future,
we assume they left serious impacts on everybody. This was firmly ex‐
pressed during the evaluation session. It was jointly accepted that Muslims
would represent peace instead of the fighting culture in the world provided
they familiarize themselves with Hz. Mohammad (p.b.u.h) ın the countries
they live ın majority or in minority. The opinion that a social peace setting
could only be created if the prophet of Islam would be known and made
known to everybody was put into words by Prof. Dr. Tarıq RAMADAN
who is familiar with the experiences happening in the Western Culture. This
proves that that issue be worked out more in detail. Italian participant
Hamza Roberto PICCARDO suggested that, when translating Qoran into the
European languages, being very careful on that will produce positive re‐
sults. Diffusing of this opinion was jointly adopted by the participants.
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Kâ’be, 66, 68, 69, 76, 79, 80, 84, 97, 98,
109, 111, 112, 114, 115, 128, 132, 136,
137, 138, 164, 183, 186, 255, 285, 549,
560, 562, 564, 575, 601, 602
Kâ’be’nin tamiri, 136
Kabile asabiyeti, 138
kabile savaşları, 86
kabilecilik, 82, 176, 255
kadılık, 171
kadınlardan bey’at, 108
kâfir, 60, 165, 178, 282, 386, 402, 642
kâhinlik, 110
kalp, 67, 612
kâm alma, 410, 416

İslâm nizamı, 107, 108

kan bağı, 85

İslâm Ümmeti, 638

kan davası, 82, 83, 186

İslâm’a dâvet, 183, 641

kan diyetleri, 179

İslâm’a hizmet, 10

kan dökmek, 179

İslâm’ın doğuşu, 83

kanaat, 65, 124, 244, 258

İslâm’ın kaynağı, 157

kanaatkârlık, 84

İslâmiyet’i kabul, 76, 161, 187, 451

kardeşlik anlaşması, 190, 191

israf, 166, 301, 572

kātil, 90

israfı önleme, 304

katliam, 451, 454

istiare, 398

kaynak tenkidi, 445

istiğfar, 67, 579

kazif, 306

istikamet, 48, 67, 290, 296, 432, 555

kılavuzluk, 94, 405

istikra, 388

kısası diyete tercih, 84

istikrar, 86

kıskançlık, 156, 256, 270

istişare, 109, 110, 124, 196, 261, 456, 549,
558

kıssa, 118, 243, 318, 381, 383, 396, 401,
413, 426, 427, 428
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kıyâde, 110, 112

Kurtuluş vesilesi, 10

kibir, 60

Kutlu doğum, 141, 142

kin, 65, 255, 270, 300, 638
L

komplo, 69, 70, 574
köle, 88, 114, 162, 308, 409, 421, 453

livâ, 109, 112

kötülük, 67, 68, 82, 177, 289, 542

liyakat, 537

kötülükle karşılık, 67
M

kumar, 82, 83, 138, 164, 166, 186, 302
kur’a, 114

manevî güç, 89

Kur’ân, 9, 10, 13, 15, 47, 48, 49, 51, 52, 53,
69, 70, 79, 82, 83, 85, 89, 91, 93, 96, 97,
98, 99, 100, 101, 102, 103, 105, 108,
115, 116, 118, 122, 123, 124, 127, 153,
154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 163,
164, 166, 171, 173, 181, 192, 196, 241,
242, 243, 245, 246, 250, 251, 252, 253,
256, 258, 260, 261, 264, 265, 266, 268,
269, 271, 272, 273, 274, 275, 277, 278,
279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286,
289, 290, 291, 310, 315, 318, 319, 320,
321, 322, 324, 325, 379, 380, 381, 382,
383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390,
391, 392, 395, 396, 397, 402, 403, 405,
406, 407, 408, 410, 411, 413, 414, 415,
416, 418, 419, 422, 423, 424, 425, 426,
427, 428, 477, 481, 482, 483, 484, 485,
518, 519, 520, 521, 522, 524, 525, 526,
528, 531, 533, 536, 537, 538, 541, 543,
544, 545, 546, 547, 548, 549, 553, 554,
555, 556, 558, 559, 560, 561, 562, 563,
564, 565, 566, 567, 573, 574, 578, 599,
600, 601, 603, 605, 606, 608, 621, 622,
623, 624, 642

Medenî, 48, 245, 531

meşveret, 110

Medih(medh), 48, 84, 404
Medine Sözleşmesi, 177, 191, 192
Medine Vesikası, 191
mehir, 91, 306, 558
Mekkî, 48, 245, 260, 387, 526
merhamet, 61, 176, 194, 282, 297, 308,
572, 580, 642
mescid, 171
Mescid‐i Nebevî, 68, 171, 196
metafizik, 104, 159, 273
mevâlî, 88, 89
mezhep ihtilâfları, 95
miras, 91
misafirperverlik, 84, 297, 483
model toplum, 257
mu’ciz, 390
mûcize, 56, 61, 62, 259, 320, 393, 395, 407
muhâcir, 172, 173, 190, 642
muhafızlık, 94

Kur’ân yılı, 9

muhala’a, 306

Kur’ân’ın Kur’ân’la tefsiri, 159

muhalefet, 162, 262, 280, 281, 565

Kur’ânî anlatım, 397

Muhammedü’l‐emîn, 128, 134

kurban, 97, 101, 114, 129, 246, 529, 603,
604

mukim, 98

kurtuluş fidyeleri, 179

musibet, 56

muhasebe, 9
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P

mutlak hâkimiyet, 75, 100
muttaki, 57

panayır, 80

müfessir, 159

peygamber algısı, 147, 149

müjde, 91

peygamber tasavvuru, 153, 154, 156, 158,
159

mükatebe, 308
münafık, 162, 180, 262

Peygamber’in beşerî yönü, 156

münafıklar, 56

peygamberlik mührü, 124, 130

mürted, 243

putperestlik, 94, 98, 102, 189

müşakele, 413
müşrik, 48, 98, 100, 101, 104, 110, 162,
178, 186, 264, 270, 385, 547, 560

R
Rahmanî hediyeler, 254

nafaka, 69

rahmet, 9, 11, 61, 62, 67, 97, 105, 118, 120,
127, 155, 194, 264, 268, 542, 554, 558,
567, 578, 637, 644

nankörlük, 312

rehber, 9, 104, 105, 543, 554

N

nebî, 56, 154, 251, 273

riba, 83, 303

nedve, 109, 110, 112

rida, 63, 65

nehy, 48

rifâde, 109, 112

nesep, 85, 89, 91, 101

risâlet, 73, 74, 127, 128, 161, 164, 171, 192,
193, 251, 252, 255, 257, 258, 263, 268,
269, 275, 548, 556, 557

nikah, 305
nişanlanma, 306
nübüvvet, 129, 162, 170, 242, 243, 251,
256, 273, 285, 290, 557
nübüvvet nûru, 129
O

riya, 312, 314
rubûbiyet, 100
ruhbanlık, 313
rüya, 114, 120, 130, 285, 603
rüyâ‐yı saliha, 49

olağanüstü olaylar, 130
ortak koşanlar, 100, 102, 103
ortaklık, 135
Ö
ödeme yükümlülüğü, 179
öfke, 64
öğretme ve teşri, 270
öğüt, 278, 280, 282, 391, 408, 428, 553, 554
öksüz, 132, 133

S
sabır, 56, 84, 196, 281, 282, 297, 518, 547,
572, 638
sahabe kabirleri, 454
saldırı, 77, 182, 184, 185, 194, 249
sapkınlık, 57
savaş esirleri, 307
sebat, 638
sebeb‐i nüzûl, 48
sefâre, 110
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semavî din, 95

şehir devleti, 190, 193, 195

semavî kitaplar, 243, 245
Semud, 61, 62

şehit, 65, 188, 244, 433, 454, 455, 458, 460,
461

seriyyeler, 180, 270

şer, 67, 265, 427, 519, 520, 521, 522

sevgi, 638

şer’î elbise, 265

sevgisini ifade, 614

şeriatı ikame, 271

seyahat, 93, 134
sidâna, 109

şirk, 67, 68, 100, 138, 162, 166, 246, 248,
311

sihir, 110

şûra, 124, 166, 299

sikāye, 109, 112
T

sîret, 48, 252, 268, 271, 525, 531, 545, 643
sîret kitapları, 281
sîret‐sünnet bilgisi, 156
siyasî birlik, 187, 189, 191
siyasî yapı, 187

takdir, 135, 174, 266, 394, 400, 402, 478,
549, 575
taklit, 103, 108, 529
tariz, 419
tasavvuf, 14, 322, 533, 536

siyer bilgisi, 155
sorumluluk, 89, 90, 179, 283
sosyal denklik, 91

tasavvur, 153, 154, 156, 157, 395, 419, 434
tavaf, 66, 115, 137, 186
te’vil, 381

sosyal faktör, 89

sulh, 183

tebliğ, 55, 60, 73, 127,
162, 170, 171, 176,
255, 271, 274, 275,
280, 283, 286, 315,
476, 481, 541, 542,
549, 550, 551, 555,
566, 567, 571, 621

sükûnet, 60, 64

tebliğ faaliyeti, 274

sünnet, 47, 49, 155, 160

te’dip öğretimi, 254

sosyal tabakalaşma, 88
suç ve ceza, 90
suçun şahsiliği, 178
suffe, 171, 613
sû‐i kast, 69, 70

sütanneliği, 130

teenni, 64

sütkardeşliği, 131

tefekkür, 9
tekeffül, 53
Ş

teknoloji, 14, 15
telkin, 411, 414

şahit, 64, 83, 87, 259, 280, 425, 434, 452,
579

telvih, 419

şahitlik, 56, 57, 69, 263, 299, 413, 454

temel ihtiyaçlar, 190

şakk‐ı sadr, 131

tenzih, 58

şehadet, 65

terşîh, 401

140,
183,
276,
393,
543,
556,

141,
192,
277,
396,
545,
557,

154,
193,
278,
413,
546,
558,

158,
248,
279,
475,
548,
563,
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tesbih, 58, 185

veda hutbesi, 187

teşrî, 155, 381

vefa duygusu, 133

tevhid, 80, 97, 289, 311, 411, 525, 531, 599

velâyet, 91

ticaret, 79, 80, 87, 93, 94, 98, 112, 113, 120,
129, 132, 134, 135, 177, 180, 185, 259,
260, 304, 433

vergi tahsili, 186
Y

ticarî antlaşmalar, 93

yalan, 70, 103, 138, 161, 164, 166, 254,
261, 275, 279, 300, 452, 454

ticarî hayat, 134

yardımlaşma, 534

ticarî panayırlar, 87, 93

yemin, 50, 64, 134, 162, 244, 248, 266, 308,
453, 611, 614

tilavet etmek, 242
tövbe, 61, 62, 612

yetim, 82, 83, 120, 122, 124, 125, 129, 131,
138, 254, 307, 640
U

yetim malı yeme, 83

ulûhiyet, 100

yumuşak huy, 613

umre, 271

yüksek sesle ağlamak, 83

uyarıcı, 105, 279, 280, 388, 553, 554, 637
Z
Ü
ümmet, 98, 176, 178, 179, 270, 412, 567
V
vahiy, 13, 47, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 69,
73, 83, 128, 154, 165, 243, 247, 248,
262, 285, 382, 383, 485, 543, 545, 550,
562, 572, 575, 606, 623

zemm, 48, 404
Zemzem, 80, 129
zengin, 131, 134, 135, 138, 162, 165, 241,
419, 441
zimmî, 452
zina, 91, 162, 164, 166, 302, 306
ziyafet, 130, 256

vahyin inişi, 54

zulüm, 165, 166, 255, 260, 302, 452, 453,
454, 572

vasiyyet, 305

zühd, 299, 421, 613

veba salgını, 131, 458

