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Öz 

Kur’ân-ı Kerim, her seviyede insanın aklını ve duygularını etkin bir biçimde kullanarak ilahi mesajı algılayıp 

benimsemesi için çoğu kez bir hakikati farklı anlatım biçimleriyle ifade etmektedir. İlahi mesajın sunumunda 

önemli bir yeri olup Kur’ân’ın anlatım sistemi içinde etkili yöntemlerinden biri de istifham üslubudur. Bu 

makale, istifham üslubu özelinde bir anlatım biçimi olan ve birer kalıp ifade hüviyeti taşıyan Kur’ân’daki  ْتَر  اَلَم  

ve  ْاَلَْم تَْعلَم kiplerini incelemeyi amaç edinmiştir. Bu bağlamda her iki kavram, yer aldığı cümlelerdeki konumları, 

bu terkiplerdeki görme ve bilme fiillerinin anlamları ve nispet edildikleri ikinci tekil şahıs zamiri açısından ayrı 

ayrı analiz edilmiştir. Ayrıca اَلَْم تَر ve  ْاَلَْم تَْعلَم tabirlerinin geçtiği ayetler tespit edilerek dil ve anlam bilim açısından 

araştırılmıştır. Nihayet, Kur’ân-ı Kerim’de yer alan bu iki istifham kipinin hakiki anlamlarıyla ve soruya cevap 

almak için değil istiare sanatı bağlamında değerlendirilip kalbe ait görme, gözle görmüş gibi muhakkak bilme ve 

tasdik etme şeklinde anlaşılabileceği sonucuna ulaşılmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Tefsir, Kur’ân, İstifham, Üslup, Anlatım 

 

An Evaluation of Two Quranic Phrases/Modes of Address:  ألم تر and  ألم تعلم 

Abstract 

It is not uncommon for the Qur’ān to reiterate its message using different modes of address. This is to better 

engage the mind and soul of the reader so that he/she may understand and embrace the divine message. One of 

most effective modes of address one will come upon in the Qur’ān is the istifhām. The purpose of this article is 

to examine the usage of istifhām, especially the phrases  ألم تر (have you not seen) and   لم  عألم ت (do you not know). 

To this end, the following properties of these phrases were carefully studied: How these phrases are placed in a 

sentence, the meaning of seeing (تر) and knowing (تعلم)  when used in this context and the second person 

pronouns these phrases were used with. The verses where these phrases were used were identified and examined 

 
* Bu makale, Sakarya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Temel İslam Bilimleri Ana Bilim Dalı Tefsir Bilim 

Dalında 2002 yılında yazar tarafından tamamlanan “Kur’an-ı Kerim’de Sorular Cevaplar” başlıklı doktora 

tezinden üretilmiştir. 
** Prof. Dr., Yalova Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi, alican.dagdeviren@yalova.edu.tr. 
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linguistically and semantically. It was found that these phrases of istifhām were used rhetorically and not in their 

literal sense. The concept behind the rhetorical usage of these phrases is to convey the idea that the act of seeing 

with one’s heart -and therefore the knowledge and belief attained in this manner- is as certain and conclusive as 

the knowledge attained when seeing with the eye itself. 

 

Keywords: Tafsīr, Qurʾān, Question, Style, Expression 

 

Giriş 

Kur’ân-ı Kerim, tarih boyunca, zengin ve çekici mana örgüsü ve diğer telif eserlere 

benzemeyen kendine has üslubuyla gönülleri fethetmiştir. Zarif misalleri, usandırmayan 

tekrarları, ibretlik kıssaları, canlı tasvirleri, bazı sûre başlarında yer alan münferit harfleri, 

bazen öven, bazen yeren anlatım tarzı, özel iç musikisi ve harika ikna sistemi, bu üslubun 

eşsiz parçalarıdır.1 Kur’ân’ın mesajını sunmada kullandığı bu ifade biçimlerinden her biri 

siyak sibak bağlamında, birbiriyle uyumlu ve mükemmel çalışan bir bütünü oluşturur. Bütünü 

oluşturan bu dokuların en uygun kelimelerle ifade edilmesi, en ince ayrıntıyı bile ihmal 

etmeyecek derecede lafız seçimine önem verilmesi ilahi Kitab’ın temayüz eden 

yönlerindendir.2 İşte Kur’ân’ın, nazım münasebetlerini ve üslûp güzelliğini de koruyarak bu 

çeşit çeşit dallardan ahenkdâr bir manzara oluşturması, onu, diğer telif eserlerden tamamen 

farklı, özel ve mucizevi kılar.3  

İlahi mesajın sunumunda Kur’ân’ın yer verdiği bu anlatım sistemi içinde etkili 

yöntemlerinden biri de istifham üslubudur.4 Mucizevî üslûbuyla meşhur Arap edebiyatçılarını 

hayrete düşüren, övündükleri sahada onları aciz bırakan Kur’ân; eşsiz ifade tarzını, istifham 

üslûbunda da sergilemektedir. İstifhamın zengin motifleri ve vicdanlara etki eden anlatımı, 

Kur’ân-ı Kerim’in mesajını sunmada çok fazla yer verdiği ve etkili bir anlatım biçimidir. 

Nitekim bu üslup ile ifade edilen âyet sayısı hemen hemen Kur’ân-ı Kerim âyetlerinin altıda 

biri oranındadır.5  

Özellikle istifham üslubunun önemli bir anlatım biçimi olan ve birer kalıp ifade hüviyeti 

taşıyan  َاَلَْم تَر ve  ْاَلَْم تَْعلَم kiplerini aşağıdaki şekilde ele almak mümkündür: 

 

 

 
1 Alican Dağdeviren, İlahi Mesajın Sunumu Açısından Kur’an’da Sorular ve Cevaplar (İstanbul: Ofis 2005, 

2017), 13.  
2 Muhammed Abdullah Draz, En Mühim Mesaj, çev. Suat Yıldırım (İzmir: Işık Yayınları, 1994), 109-110.  
3 bk. Draz, En Mühim Mesaj, 175. 
4 İstifham üslubu ile ilgili geniş bilgi için bk. Dağdeviren, Kur’an’da Sorular ve Cevaplar, 49-104. 
5 Dağdeviren, Kur’an’da Sorular ve Cevaplar, 22. 
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  ”?Görmez misin.../ اَلَْم تَرَ ....“ .1

تَرَ   لم  Görmez misin?” ifadesinde yer alan ilk harf olan istifham hemzesi ve sonrasındaki“ اَلَْم 

edatı nefy / olumsuzluk bildirmektedir. Dolayısıyla bu kipteki iki olumsuzluk bildiren harf ile 

anlam olumluya dönüşmektedir.6  َاَلَْم تَر ifadesiyle bir olayı gören ve işitene hitap edileceği gibi 

görmeyen ve işitmeyene de hitap edilir.7 Meselâ ألم تر الي ما جرى  على فالن “Falanın başına geleni 

biliyor musun?” diyen birisi, bu ifadesi ile aslında “Falanın başına şu geldi.” anlamında 

öncelikle olan şeyi haber vermektedir.8  

Arap dilinde  َتَر  çoğunlukla muhatabı istifham lafzı ile bir olay karşısında şaşırıp, o olayı اَلَْم 

kabullenememek9 ve bir hükmü muhataba ikrar ve itiraf ettirmek10 için kullanılır.11  َتَر  اَلَْم 

tabirini ilk yorumlayanlardan biri olan Zeccâc (öl. 311/923), “Bilmedin mi? İlmin, bu bilinen 

şeye daha yetişmedi mi?” şeklindeki bilmek anlamına dikkat çekmiştir.12 Daha sonra bu 

kelimenin rü’yetin (görme), gözle veya kalple mümkün olabileceği dolayısıyla da  َتَر  اَلَْم 

denildiğinde “Bakıp görmedin mi? Görmüş gibi bilmedin mi?”, “Baksana, ne garip, ne 

acayip!”, “Hayır, sen onu bilirsin. Haberin yok mu?” şeklindeki anlamlarına da dikkat 

çekilmiştir.13 

Bu kipin Kur’ân-ı Kerim’deki kullanımına yönelik bazı âyetleri şu şekilde ele almak 

mümkündür:  

Ele alınacak ilk örnek el-Bakara, 2/243’te yer verilen ve ölüm korkusuyla Allah’ın 

hükmünden kaçmak isteyen herkesi kapsayan   ِديَاِرِهْم ِمْن  َخَرُجوا  الَِّذيَن  إِلَى  تََر  اْلَمْوتِ أَلَْم  َحذََر  أُلُوٌف  َوهُْم   

“Görmedin mi o kimseleri ki kendileri binlerce kişi iken ölüm korkusuyla yurtlarından 

çıktılar?”14 âyetidir. Bu âyette Yüce Allah, taun ve veba gibi salgınlarda bulunduğu yerden 

 
6 Kemâlüddîn Ebü’l-Berekât İbnü’l-Enbârî, el-Beyân fî ġarîbi iʿrâbi’l-Ḳurʾân, nşr. Tâhâ Abdülhamîd Tâhâ 

(Mısır: el-Hey’etü’l-Mısriyye, 1400/1980), 2/536. 
7 Muhammed b. Ebî Bekir er-Râzî, Muḫtârü’ṣ-Ṣıḥâḥ (Beyrut: Dârü’l-Fikr, 1401/1981), 4/173; Ebü’l-Kemâl 

Ahmet Mütercim Âsım, Kāmus Tercümesi Okyânus (İstanbul: Cemâl Efendi Matbaası, 1305/1887), 4/ 967. 
8 Râzî, Muḫtârü’ṣ-Ṣıḥâḥ, 4/173.  
9 Hasan Habenneke el-Meydânî, el-Belâġatü’l-ʿArabiyye ʿulûmühâ ve fünûnuhâ (Dımaşk: Dârü’l-Kalem, 1996), 

2/278. 
10 Meydânî, el-Belâġatü’l-ʿArabiyye, 2/275. 
11 Râzî, Muḫtârü’ṣ-Ṣıḥâḥ, 7/23; Bedreddîn ez-Zerkeşî, el-Burhân fî ʿulûmi’l-Ḳurʾân, thk. Muhammed Ebü’l-Fadl 

İbrâhîm (Beyrut: Dârü’l-Marife, ts.), 4/151; Mütercim Âsım, Kāmus Tercümesi, 4/966. 
12 Ebû İshâk İbrâhîm b. es-Serî b. Sehl ez-Zeccâc el-Bağdâdî, Meʿâni’l-Ḳurʾân ve iʿrâbüh, nşr. Abdülcelîl Abduh 

Şelebî (Beyrut: Âlemü’l-Kütüb, 1408/1988), 1/322; Muhammed Hamdi Yazır Elmalılı, Hak Dîni Kur’ân Dili 

(İstanbul: Eser Neşriyat, ts.), 2/818. 
13 Râzî, Muḫtârü’ṣ-Ṣıḥâḥ, 7/23; Zerkeşî, el-Burhân fî ʿulûmi’l-Ḳurʾân, 4/151; Mütercim Âsım, Kāmus 

Tercümesi, 4/966; Muhammed b. Muhammed Ebüssuûd el-İmâdî, İrşâdü’l-ʿaḳli’s-selîm ilâ mezâya’l-Kitâbi’l-

Kerîm (Mısır: y.y., 1347/1928), 6/117, 222; Elmalılı, Hak Dîni Kur’ân Dili, 2/818. 
14 el-Bakara, 2/243. 
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kaçmaya kalkışanları, savaş gerektiği zaman korkup vatanlarından kaçanları,15 kaçmamaları 

yönünde uyarmaktadır. İnsanlık tarihi, ölüm korkusuyla vatanlarını müdafaadan ve Allah'ın 

emrini yerine getirmekten kaçınarak, yurtlarını terk eden toplumların, çok geçmeden mahv-ü 

perişan olduklarına dair örnekler sunmaktadır.16 Buradaki istifham anlatımı da; ölüm 

korkusuyla yurtlarından çıkanların bu durumuna taaccüp edilmesi gerektiğini,17 Allah’ın 

hükmünden kurtulmak için, ne ölümden kaçmanın, ne de ölüme koşmanın akıl işi olduğu 

bildirmektedir.18 Döneminin önde gelen müfessir ve dilcilerinden, Nîşâbur tefsir ekolünün de 

en önemli temsilcilerinden biri olarak kabul edilen Sa‛lebî, el-Keşf ve’l-Beyân an Tefsîri’l-

Kur’ân isimli tefsirinde “Görmedin mi?” tabirindeki rüyeti; gözle görme değil kalp ile görme 

olarak anlar; bu bağlamda, Allah’ın bildirdiklerini, gözle görmüş gibi tasdik etmek / takrir 

olarak değerlendirir. Benzer şekilde Kur’ân-ı Kerim’de geçen ve Hz. Peygamber’in (s.a.v.) 

bizzat şahit olmadığı olaylara yönelik olarak ifade edilen her تَر  tabirinin de bu şekilde أَلَْم 

anlaşılması gerektiğini vurgular.19  

 harf-i ceriyle bir arada bulunduğu el-Furkân, 25/45 إِلَى kipinin yer aldığı bir başka örnek اَلَْم تَرَ 

âyetidir:   َّل  Rabbinin gölgeyi nasıl uzattığını görmedin mi?” âyetindeki“ أَلَْم تَر إِلَى َرب َِك َكْيَف َمدَّ الظ ِ

تَرَ   edatı ile birlikte, görme anlamından öte, inceleme manasına gelir ve “Bakmaz إِلَى ,kipi اَلَْم 

mısın?” veya “Görmedin mi? Baksana Rabbine!” anlamı içerir.20 Ancak Yüce Yaratıcının 

zatının, bu âlemde gözle görülemeyeceği için âyetteki bakışın O’na soyut zatı itibariyle değil 

de gölgenin uzaması hali gibi, fiillerine bakış olarak düşünülmesi gerekir. Bu da âyeti, takdir 

edilecek bir kalb (yer değiştirme) ile “Baksana gölgeye, Rabb’in onu nasıl uzattı!”21 şeklinde 

anlamlandırmakla mümkün olur. Âyetteki bu anlatım tarzından, istifham kipinin, muhatap 

için şaşkınlık uyandıracak22 bir ifade olduğu ortaya çıkar.23 Hz. Peygamber’e hitap hüviyeti 

 
15 Zeccâc, Meʿâni’l-Ḳurʾân, 1/323; Ebû İshâk Ahmed b. Muhammed b. İbrâhîm es-Sa‘lebî en-Nîsâbûrî, el-Keşf 

ve’l-beyân ʿan tefsîri’l-Ḳurʾân, nşr. Ebû Muhammed İbn Âşûr (Beyrut: Dârü İhyai’t-Türâsi’l-Arabî, 1422/2002), 

2/202. 
16 bk. Zeccâc, Meʿâni’l-Ḳurʾân, 1/323; Elmalılı, Hak Dîni Kur’ân Dili, 2/819-820. 
17 Sa‛lebî, el-Keşf ve’l-beyân, 2/204; Mes‘ûd el-Ferrâ el-Beğavî, Meʿâlimü’t-tenzîl (Mısır: Şirketü Mektebetü ve 

Matbaatü Mustafa el-Bâbî el-Halebî ve Evlâdihi, 1375/1955), 1/250; Ebü’l-Ferec Cemâlüddîn Abdurrahmân b. 

Ali b. Muhammed el-Bağdâdî İbnü’l-Cevzî, Zâdü’l-mesîr fî ʿilmi’t-tefsîr, nşr. Abdürrezzâk el-Mehdî (Beyrut: 

Dârü’l-Kitâbi’l-Arabî, 1422/2002), 1/219; Ebü’l-Berekât Abdullah b. Ahmed en-Nesefî, Medârikü’t-Tenzîl ve 

hakâiku’t-te’vîl (İstanbul: Kahraman Yayınları, 1984), 1/122; Ebû Abdillâh Celâlüddîn Muhammed b. Ahmed 

Mahallî - Ebü’l-Fadl Celâlüddîn Abdurrahmân b. Ebî Bekr es-Süyûtî, Tefsîrü’l-Celâleyn (İstanbul: Salah Bilici 

Kitabevi Yayınları, ts.), 1/37; Ebüssuûd, İrşâdü’l-ʿaḳli’s-selîm, 1/237. 
18 bk. Zeccâc, Meʿâni’l-Kur’ân, 1/323; Elmalılı, Hak Dîni Kur’ân Dili, 2/819-820. 
19 Sa‛lebî, el-Keşf ve’l-beyân, 2/204; Beğavî, Meʿâlimü’t-tenzîl, 1/250. 
20 Elmalılı, Hak Dîni Kur’ân Dili, 5/3594.  
21 Ebü’l-Hasen Ali b. Ahmed b. Muhammed b. Ali el-Vâhidî en-Nîsâbûrî, el-Vasîṭ fî tefsîri’l-Ḳurʾâni’l-mecîd 

(Beyrut: Dârü’l-Kütübi’l-İlmiyye, 1415/1995), 3/342. 
22 Abdullah Cemâlüddîn b. Yûsuf b. Hişâm en-Nahvî, Muġni’l-lebîb ʿan kütübi’l-eʿârîb (Kahire: Matbaatü’l-

Medenî, ts.), 1/18. 
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de taşıyan  تَر  kipinin, Yüce Yaratıcı’nın kâinatın sanatına dikkatle bakıp, düşünmeye ve أَلَْم 

sınırsız kudretinin farkına varmaya yönlendirdiği de dikkat çeker.24  

تَرَ   kipinin yer aldığı bir başka âyet te, ilâhî alâmetlerden olan, Fil sahipleri olayının اَلَْم 

anlatıldığı el-Fîl 105/1 âyetidir. Bu olay, bir tarih başlangıcı olarak herkesçe malum olan ve o 

zaman o olaya şahit olanların henüz dünyada bulunduğu bir olaydı.   بِأَْصَحاِب َربَُّك  َفعََل  َكْيَف  تََر  أَلَْم 

 fiili, görmek تَر kipindeki أَلَْم تَر Rabbin fil sahiplerine nasıl yaptı görmedin mi?” âyetinde“ اْلِفيلِ 

değil bilmek anlamında olup “Rabbinin fil sahiplerine yaptığını bilmen için sana haber 

verilmedi mi? Sen bilmedin mi?” demektir.25 Nitekim âlimlerin çoğuna göre Hz. 

Peygamber’in fil olayının gerçekleştiği yıl26 doğduğu kabul edilirken, âyetteki rü’yet 

(görmek), kalp gözüyle görmeden istiare olarak kalbe ait görme, yani “gözünle görmüş gibi 

muhakkak bilmiyor musun ey Muhammed?”27 şeklinde anlaşılır. Âyetteki hitabın genel 

olması mümkün ise de  “Görmedin mi?” hitabının Hz. Peygamber’e hitap olması daha 

açıktır.28 Ayrıca “Görmedin mi? Dikkate şayandır ki, ne yaptı?” diye fiilin mahiyetinden 

değil, “nasıl, ne keyfiyette yaptı?" diye niteliğinden sorulmuştur.29 Çünkü âyetteki  َتَر  bu ,اَلَْم 

olaydaki fevkalade garipliği ve son derece şaşırtıcı mahiyetteki bu olayda Allah’ın kudretini 

haber vermek için olup taaccüp ifade etmektedir.30 Bu olayın şaşırtıcı, fevkalade garip yönü, 

niteliğidir. Asında fiilin kendisi, yani fil ashabının helak edişi; mahiyeti itibarıyla sadece bir 

yok etme ve öldürme olarak düşünülecek olursa Allah'ın fiillerinde, diriltme gibi öldürme ve 

yok etmenin de âdet üzere tabiî denilen şekilde cereyan edegelen kısımları çok olduğundan, 

bu itibar ile mahiyetine şaşılmayabilir.31 Hâlbuki aynı fiil niteliği, cereyan ediş şekli açısından 

düşünüldüğünde, şaşırtıcılığı açıkça görülür. Onun için bu fiilin niteliğini iyi düşünemeyenler 

onu olağan görüp hakikatini anlayıverdik zannederek aldanırlar. İşte Yüce Allah gaflete 

 
23 Elmalılı, Hak Dîni Kur’ân Dili, 5/3594. 
24 İbn ʿAtiyye, el-Muḥarrerü’l-vecîz fî tefsîri’l-kitâbi’l-ʿazîz (Katar: y.y. 1398/1977), 11/44; Nesefî, Medârikü’t-

Tenzîl, 3/169; Mecdüddîn Muhammed b. Ya‘kūb el-Fîrûzâbâdî, Beṣâʾiru ẕevi’t-temyîz fî leṭâʾifi’l-kitâbi’l-ʿazîz, 

thk. Muhammed Ali Neccâr, Abdülalîm Tahâvî (Beyrut: Mektebetü’l-İlmiyye, ts), 3/117. 
25 Ebü’l-Hasen Ali b. Muhammed b. Habîb el-Basrî el-Mâverdî, en-Nüket ve’l-‛Uyûn, thk. es-Seyyid b. 

Abdülmaksûd b. Abdirrahîm (Beyrut: Dârü’l-Kütübi’l-İlmiyye, ts.), 6/338; Vâhidî, el-Vasîṭ fî tefsîri’l-Ḳurʾâni’l-

mecîd, 4/554; İbnü’l-Cevzî, Zâdü’l-Mesîr, 4/490. 
26 Sa‛lebî, el-Keşf ve’l-beyân, 10/296; İbnü’l-Cevzî, Zâdü’l-mesîr, 4/492. 
27 bk. Zeccâc, Meʿâni’l-Kur’ân, 5/363; Muhammed Ali es-Sâbûnî, Ṣafvetü’t-tefâsîr (Beyrut: Dârü’l-Kur’âni’l-

Kerîm, 1402/1981), 3/604. 
28 Elmalılı, Hak Dîni Kur’ân Dili, 9/6098. 
29 Elmalılı, Hak Dîni Kur’ân Dili, 9/6099. 
30 İbnü’l-Cevzî, Zâdü’l-mesîr, 4/490; Nesefî, Medârikü’t-Tenzîl, 4/376; Mahallî - Süyûtî, Tefsîrü’l-Celâleyn, 

2/271; Sâbûnî, Ṣafvetü’t-tefâsîr, 3/605. 
31 Elmalılı, Hak Dîni Kur’ân Dili, 9/6099. 
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düşülmemesi için fiilin şaşırtıcılığını32 göstermek üzere bilhassa keyfiyetine dikkat nazarını 

celbetmekte, bunu da sûre başında bulunan istifham edatıyla yapmaktadır.33 

Yüce Allah, Fil sûresindeki mucizevi olayı kavramada gaflete düşülmemesi adına yer verdiği 

istifham kipini, kâinatın mucizevi yapısı ve kurgusuna dikkat çekmek, farkındalık uyandırmak 

için de kullanmaktadır. Bu bağlamda Kur’ân-ı Kerim, zaman zaman bakışları, her gün 

karşılaşıldığı halde üzerinde hiç düşünülmeden geçilen kâinattaki harikuladeliklere uyarı 

sadedinde “Allah’ın şu âyetine dikkat et, bak ve düşün!” şeklinde uyarıda bulunmaktadır.34 

Meselâ, gökten yağmurun inmesi, sonra yeryüzünün yemyeşil bir manzaraya bürünmesi 

bilinen bir olaydır. İnsanların görmeye alışık oldukları, bu nedenle de olağan görüp hakkını 

teslim edemedikleri bu çok önemli olay, aslında ilâhî bir mucizedir. Kur’ân-ı Kerim, olayı 

gerçek boyutlarıyla düşünmek ve büyük mucizeye dikkatleri toplamak35 için  اَْنَزَل ِمَن َ اَلَْم تََر اَنَّ ّٰللاه

َ لَطيٌف َخبيرٌ  اِنَّ ّٰللاه ةً  اْْلَْرُض ُمْخَضرَّ فَتُْصبُِح  َمۤاًء   Görmedin mi ki Allah gökten yağmur indirir de“ السََّمۤاِء 

yer yemyeşil oluverir. Gerçekten Allah çok lütufkârdır, her şeyden haberdardır.”36 âyetinde 

istifham kipi olan أَلَْم تَر kipini ibtida ögesi yaparak ayete giriş yapmıştır. Üstelik de hitabı “Bil 

ki Ey Muhammed!”37 şeklinde Hz. Peygamber’e yönelterek anlatıma daha da etkileyicilik 

katmıştır. Bu kipin klasik Arap şiir divanlarında kullanıldığı anlaşılan “قد رأيت” şeklinde “Sen 

mutlaka gördün!” şeklinde görmeye vurgu olarak anlaşılması da mümkündür.38 Meselâ 

İbrâhîm sûresinde, iman ve küfür, peygamberler ve cahiliye toplumu anlatılırken gökler ve 

yer manzarasına aynı üslûpla anî bir geçiş yapılmaktadır.39 Bu üslûp, Yüce Allah’ın 

kudretinin algılanması ve ona itaat edilmesi için vesile kılınmaktadır. Doğrusu insan denen 

varlık ile kâinat arasında gizli bir anlaşma dili vardır. Bu dille insan ve kâinat birbiriyle 

anlaşırlar. Yani insan fıtratıyla kâinat, metafizikî bir yönelişle, doğrudan doğruya ve gizlice 

anlaşırlar. İşaretlerini ve yönelişlerini mücerret bir üslûp ile kavrarlar. Bu kâinat içinde 

yaşayıp bu gizli dili fark edemeyenler, bu işareti alamayanlar veya bu sese kulak 

veremeyenler; fıtratlarında bulunan alıcı cihazları harekete geçirememişler demektir.40 İşte 

böyle kimselerin, dikkatlerini toplayabilmesi için istifham üslubu ile uyarılmakta ve 

yaratıcının yüceliğine, kâinatın boşuna değil yüce hikmetler için yaratıldığına dolayısıyla da 

 
32 İbnü’l-Cevzî, Zâdü’l-mesîr, 4/490; Nesefî, Medârikü’t-Tenzîl, 4/376; Mahallî - Süyûtî, Tefsîrü’l-Celâleyn, 

2/271; Sâbûnî, Ṣafvetü’t-tefâsîr, 3/605. 
33 Elmalılı, Hak Dîni Kur’ân Dili, 9/6099. 
34 bk. İbnü’l-Cevzî, Zâdü’l-mesîr, 3/248. 
35 Ebüssuûd, İrşâdü’l-ʿaḳli’s-selîm, 6/222. 
36 el-Hac 22/63. 
37 Sa‛lebî, el-Keşf ve’l-beyân, 5/312. 
38 Sa‛lebî, el-Keşf ve’l-beyân, 7/32. 
39 bk. İbrâhîm, 14/11-18. 
40 Seyyid Kutup, Fî Ẓılâli’l-Ḳurʾân (Beyrut: Dâru’ş-Şurūk, 1400/1980), 4/2094-2095.  
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ondaki sırra vâkıf olmaya ve Yüce Yaratıcıya boyun eğmeye yönlendirilmektedir: 41   َ أَلَْم تَ َر أَنَّ ّٰللاَّ

السَّ  ِ  مَخلََق  بِاْلَحق  َواألَْرَض  َواِت   “Görmedin mi? Allah Gökleri ve Yeri hak (ve hikmet) ile 

yaratmıştır?”42 âyetiyle, Allah’ın, gökleri ve yeri boşu boşuna değil, yüce bir gaye için 

yaratmış olduğuna işaret edilmektedir.43  

Yüce Allah, bu maksatla bu ve benzeri âyetlerde, insanın bakışlarını, kâinat sanatına 

yöneltmesini istemektedir. Bu bağlamda bir yandan kendisine sunulan imkânları ve 

güzellikleri sıralarken öte yandan, son derece müthiş bir ahenk içerisinde olan kâinattaki 

harikuladelikleri fark etmesini ve bunu kendisi için bir uyanış vesilesi yapmasını 

beklemektedir. Dikkatle bakmaları halinde insanların, bu etkileyici tabloyu ve bu tablonun 

güzelliklerini fark edeceklerini bilen Yüce Yaratıcı, mesajını anlayıp gönülden 

benimseyebilmeleri için insanlara, peygambere hitap ederek başladığı böylesi dikkat çekici ve 

uyarıcı bir üslûp kullanmıştır.44 

Bu üslup bağlamında Kur’ân-ı Kerim âyetlerini inceleyip bir değerlendirme yapıldığında;   اَلَْم

تَرَ  .kipinin, 31 âyette45 yer aldığı görülmektedir تَرَ   kipinin yer aldığı bu âyetler; ölüm اَلَْم 

korkusuyla cihattan kaçanları,46 güç sahibi olunca rabbiyle tartışanları,47 Allah’ın âyetlerini 

kabul etmeyip,48 nimetlerine nankörlük edenleri,49  İslam’ı kabul etmiş gibi gözüküp tağutu 

hakem olarak isteyenleri,50 şeytanın tasallutunu,51 şaşkın inkârcıları52, peygamber düşmanlığı 

edenleri,53 münafıkları;54 kâinattaki her şeyin yüce Yaratıcıya secde ettiğine,55 yerlerin ve 

göklerin kusursuz sistemine,56 kainatın harikulade düzenine,57 mucizevi yapısına,58 yüce 

 
41 bk. Sa‛lebî, el-Keşf ve’l-beyân, 7/32. 
42 İbrâhîm 14/19. 
43 Sa‛lebî, el-Keşf ve’l-beyân, 7/32; Beğavî, Me‛âlimü’t-tenzîl, 4/38; İbnü’l-Cevzî, Zâdü’l-mesîr, 2/509; Alâüddîn 

Ali b. Muhammed el-Hâzin el-Bağdâdî, Lübâbü’t-te’vîl fî meʿâni’t-Tenzîl (Mısır: Şirketü Mektebetü ve 

Matbaatü Mustafa el-Bâbî el-Halebî ve Evlâdihi, 1375/1955), 4/38. 
44 Diğer birkaç âyet için bk. el-Mâide 5/40, el-Hac 22/18, 63, 65, 70, Nûr 24/41, 43, el-Furkân 25/45, Lokmân 

31/29, 31, ez-Zümer 39/21, el-Mücâdele 58/7. 
45 Bu âyetler için bk. el-Bakara 2/243, 246, 258, Âl-i İmrân 3/23, en-Nisâ 4/44, 49, 51, 60, 77, İbrâhîm 14/19, 24, 

28, Meryem 19/83, el-Hac 22/18, 63, 65, Nûr 24/41, 43, el-Furkân 25/45, eş-Şuarâ 26/225, Lokmân 31/29, 31, 

el-Fâtır 35/27, ez-Zümer 39/21, el-Mü’min 40/69, el-Mücâdele 58/7, 8, 14, el-Haşr 59/11, el-Fecr 89/6, el-Fîl 

105/1.  
46 bk. el-Bakara 2/243, en-Nisâ 4/77. 
47 bk. el-Bakara 258. 
48 Âl-i İmrân 3/23, el-Mü’min, 40/69. 
49 İbrâhîm 14/28. 
50 en-Nisâ 4/60. 
51 Meryem 19/83. 
52 eş-Şuarâ 26/225 
53 el-Mücâdele 58/8. 
54 el-Haşr 59/11. 
55 el-Hac 22/18. 
56 bk. İbrâhîm 14/19. 
57 el-Hac, 22/63, 65. 
58 Nûr 24/41, 43, el-Furkân 25/45, Lokmân 31/29, /31, Fâtır 35/27. 
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Allah’ın sonsuz kudretine,59 dikkat çekerek uyarıp, kulluğun gereğini hatırlatmakta ve 

tevhide60 vurgu yapmaktadır. Bu âyetlerden yaklaşık on tanesinde61 kâinattaki 

harikuladeliklere dikkatler çekilerek62 Yüce Allah’ın gerçek yaratıcı olduğuna uyarı 

yapılmaktadır.63  

تَرَ   tabirinin yer aldığı âyetler incelendiğinde, bu kelimenin her geçtiği yerde cümlenin ilk اَلَْم 

ögesi, ilk kelimesi olarak bulunduğu görülmektedir. Kur’ân’ın bir üslup özelliği olarak dikkat 

çeken bu kullanım; aynı zamanda muhatabın dikkatini toplayarak ilahi mesajı dinlemeyi 

teşvik etmektedir. Ayrıca bu terkipteki görme fiilinin ifade edildiği, ikinci tekil şahıs 

zamirinin Hz. Muhammed’i (s.a.v.) muhatap alması bir başka üslup özelliği olarak önemli ve 

mesaja odaklanmada etkilidir.64 Bu ayetlerde dikkat çeken kullanım olarak; takrirî istifham 

üslubu ile aktarılan “Görmez misin?” ifadesi istiare sanatına göre, kalp gözü açık olan kişinin 

biyolojiyi, zoolojiyi ve diğer bilimleri görebildiği gibi rabbinin kâinat sanatına ve kudretine 

bakıp;65 kâinatın her yerinde ulûhiyetin delillerini, kalp gözüyle görmüşçesine fark 

edebileceğine dikkat çekicidir.66 

Kur’ân-ı Kerim’de “gördün, bilirsin!” anlamında kullanılan ve Hz. Peygamber’i muhatap alan 

تَر  kipi, bazen teselli,67 bazen de bir uyarı68 niteliği taşırken çoğunlukla inananlara  ve أَلَْم 

inkârcılara mesaj vermektedir.69 Ayrıca bu üslup ile anlatım, ilahi mesaja kulak vermeyenlerin 

ve Hz. Peygamber’in tebliğini görmezden gelenlerin70 şaşırtıcı (ta‛cib)71 durumlarına dikkat 

çekip72 bu kişilerin ibret ve öğüt almayacaklarına vurgu yapmaktadır.73 

 
59 bk. ez-Zümer 39/21, el-Mücadele 58/7, el-Fecr 89/6, el-Fîl 105/1. 
60 bk. İbrâhîm 14/24. 
61 bk. İbrâhîm 14/19, Nûr 24/41, 43, el-Furkân 25/45, Lokmân 31/29, 31, Fâtır, 35/27, ez-Zümer 39/21, el-

Mücâdele 58/7, el-Fecr 89/6, el-Fîl 105/1. 
62 Ebû Muhammed Mekkî b. Ebî Tâlib el-Kaysî el-Kayrevânî, el-Hidâye ilâ bulûġi’n-nihâye, nşr. Mecmûatü 

Buhûsi’l-Kitâb ve’s-Sünne (Câmiatü’ş-Şârika, 1429/2008), 7/4925. 
63 Vâhidî, el-Vasîṭ fî tefsîri’l-Ḳurʾâni’l-mecîd, 3/28; Kayrevânî, el-Hidâye, 7/4925; İbn ‛Atiyye el-Endelüsî, el- 

el-Muḥarrerü’l-vecîz, 2/344. 
64 bk. Kayrevânî, el-Hidâye, 2/1345, 1351, 1354, 5/3794, 3804, 8/5128, 10/6460, 11/7359-7360, 7369; Nesefî, 

Medârikü’t-Tenzîl, 3/96, 148, 4/242, 372; Mahallî - Süyûtî, Tefsîrü’l-Celâleyn, 2/261. 
65 Nesefî, Medârikü’t-Tenzîl 3/169. 
66 Kayrevânî, el-Hidâye, 8/5128; Nesefî, Medârikü’t-Tenzîl, 3/148. 
67 Ebû Abdillah Muhammed b. Ahmed el-Kurtubî, el-Câmiʿ li-aḥkâmi’l-Ḳurʾân (Kahire: el-Mektebetü’l-

Arabiyye, 1387/1967), 8/346. Diğer birkaç âyet için bk. Yûnus 10/99, el-Furkân 25/43, ez-Zümer 39/19, ez-

Zuhruf 43/40. 
68 Nesefî, Medârikü’t-Tenzîl, 2/128; Sâbûnî, Ṣafvetü’t-tefâsîr, 1/537. Diğer birkaç âyet için bk. et-Tahrîm 66/1, 

Abese 80/3, 7. 
69 Şihâbüddîn Mahmûd el-Âlûsî, Rûḥu’l-meʿânî fî tefsîri’l-Ḳurʾâni’l-ʿaẓîm ve’s-sebʿi’l-mes̱ânî (Beyrut: Dârü 

İhyâi’t-Türâsi’l-Arabî, ts.) 12/204-205. 
70 Ebüssuûd, İrşâdü’l-ʿaḳli’s-selîm, 4/148. 
71 Nesefî, Medârikü’t-Tenzîl, 1/122; Mahallî - Süyûtî, Tefsîrü’l-Celâleyn, 1/37; Ebüssuûd, İrşâdü’l-ʿaḳli’s-selîm, 

1/237. 
72 İbn ‛Atiyye, el-Muḥarrerü’l-vecîz, 2/344. 
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  ”?Bilmiyor musun“ أَلَْم تَْعلَمْ ...“ .2

تَْعلَمْ   ibaresinde yer alan, bilgisizliğin karşıtı olup bir şeyi gerçek yönüyle, kanıt ve delile أَلَْم 

dayalı olarak bilme anlamındaki ilim kelimesi,74 ikinci tekil şahsı muhatap alan fiil yapısıyla 

ve başındaki istifham hemzesi, sonrasındaki  olumsuzluk edatı لم ile bir istifham terkibidir. 

“Bilmiyor musun?” anlamındaki bu istifham, takrir ifade eder ve mana “bilirsin” şeklinde 

olumluya dönüşür.75  

Arap dilinde bu üslup, bir hükmü muhataba ikrar ve itiraf ettirmek, bir hakikati; 

karşısındakine teyit ve tekit ettirme, kabullendirmek için kullanılır.76 Bu kipin yer aldığı 

Kur’ân-ı Kerim’deki dört âyeti şu şekilde incelememiz mümkündür: 

Ele alacağımız ilk âyet, el-Bakara 2/106 âyetidir. Bu âyette sınırsız kudret sahibi olan Allah, 

bir hükmün yerine daha iyisini, daha hayırlısını, en azından onun dengini koymaya güç 

yetirebileceğini bir takriri istifham ile işaret etmektedir.77  َما  نَْنَسْخ ِمْن ٰايٍَة اَْو نُْنِسَها نَاِْت بَِخْيٍر ِمْنَهۤا اَْو  

اَلَْم تَ  َ َعٰلى ُكل  ِمثِْلَها  َشْيٍء قَديرٌ   ْعلَْم اَنَّ ّٰللاه  “Biz bir âyetten her neyi nesheder veya unutturursak, ondan 

daha hayırlısını yahut mislini getiririz. Bilmez misin ki, Allah her şeye kâdirdir.” Yaratmayı 

ve yok etmeyi, neshi ve unutturmayı sadece Yüce Allah’ın yapabileceğini ifade eden bu 

ayette hitap doğrudan Hz. Peygamber’e yöneltilmektedir. Ancak kinaye yoluyla mesaj 

ümmetine ve tüm Müslümanlara verilmektedir?78  

أَلَْم تَْعلَمْ   kipinin yer aldığı ikinci âyet el-Bakara 2/107 âyetidir. Müminlere yegâne dostlarının ve 

destekçilerinin yüce Allah olduğunu, O’ndan başka hiçbir dostlarının ve destekçilerinin 

bulunmadığını bildiren bu âyeti uyarıcı ve hatırlatıcı nitelikteki  ْتَْعلَم  ifadesiyle اَلَْم 

başlamaktadır:79  ٍَوَْل نَصير ٍ ِ  ِمْن َوِلي  َ لَهُ ُمْلُك السَّٰمَواِت َواْْلَْرِض َوَما لَُكْم ِمْن ُدوِن ّٰللاه  Bilmez misin“ اَلَْم تَْعلَْم اَنَّ ّٰللاه

ki, hakikaten göklerin ve yerin mülkü Allah'ındır, hepsi O'nundur. Size de Allah’tan başka ne 

bir dost, ne de bir yardımcı vardır.”80 Âyetteki  ْتَْعلَم  tabiri peygamberi muhatap alarak “Ey اَلَْم 

Muhammed! Sen bilmez misin ki hakikaten göklerin ve yerin mülkü Allah’ındır” anlamını 

içerir. Dolayısıyla buradaki “Bilmez misin?” ifadesindeki istifham takrir için olup “Bilirsin ve 

 
73 Ebüssuûd, İrşâdü’l-ʿaḳli’s-selîm, 4/198. 
74 bk. Elmalılı, Hak Dîni Kur’ân Dili, 1/462. 
75 bk. İbnü’l-Enbârî, el-Beyân fî ġarîbi iʿrâbi’l-Kur’ân, 2/536. 
76 Meydânî, el-Belâġatü’l-Arabiyye, 2/275 
77 Âlûsî, Rûḥu’l-meʿânî, 1/354; Elmalılı, Hak Dîni Kur’ân Dili, 1/462. 
78 Âlûsî, Rûḥu’l-meʿânî, 1/354. 
79 Elmalılı, Hak Dîni Kur’ân Dili, 1/462. 
80 el-Bakara 2/107. 
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bu ilim kanıtsız, delilsiz de değildir” anlamındadır.81 “Bilmez misin ki, bütün göklerin ve 

yerin devleti, görünen ve bilinen, hatta akıl yoluyla tahmin edilen şu kâinatın hâkimiyeti, 

saltanatı hep Allah’ındır.”82 

Kâinat ve insanlar üzerinde egemen olan yegâne güç, Allah’tır. O, yaratandır, her şeyin 

sahibidir, rızık verendir. Gücün gerçek sahibi O’dur. O'nun gücü olmaksızın, ne yaratmaktan 

söz edilebilir, ne rızıktan, ne yarardan, ne de zarardan. Bu varlık âleminde salt egemen olan 

Allah'tır. İman, Allah’ı tüm bu nitelikleriyle birlikte kabul etmektir.83 Allah’ın göklerde ve 

yerde ve ne varsa tümünün maliki olduğuna istifham üslubu تَْعلَْم     أَلَْم  kipiyle vurgu yapılan 

üçüncü âyet te, el-Mâide 5/40 âyetidir:   ُب َمْن يََشۤاُء َويَْغِفُر ِلَمْن  اَلَْم َ لَهُ ُمْلُك السَّٰمَواِت َواْْلَْرِض يُعَذ ِ تَْعلَْم اَنَّ ّٰللاه

قَديرٌ  َشْيٍء  ُكل ِ  َعٰلى   ُ َوّٰللاه  ;Bilmez misinki hakikaten göklerin ve yerin mülkü Allah'ındır“  يََشۤاُء 

dilediğine azap edip dilediğini de bağışlar? Allah her şeye kâdirdir.”84 Bu âyette, Hz. 

Peygamber’e yöneltilen bu istifham kipiyle,85 mülkün sahibinin yegâne ilah ve Rab oluşuna 

ve insanlar üzerindeki egemenliğini kabule dikkat çekilmiştir. Dolayısıyla ‘Bilmez misin?’ 

ifadesindeki istifham takrir için olup, “Ey Muhammed sen göklerde ve yerde ve ne varsa 

tümünün malikinin Allah olduğunu bilirsin!” anlamındadır.86 Tabi ki Hz. Peygamber’e 

yöneltilmiş bu hitap ile mesaj tüm insanlara verilmektedir.87  

Yine Yüce Allah’ın eksiksiz bir bilgiye dayanarak hükmettiği, hiçbir sebep ve hiçbir kanıtı 

göz ardı etmediği, davranış ve bilinç planında meydana gelen hiçbir hareketin kendisine gizli 

kalamadığı, göklerde ve yerde olan her şeyi bilen olduğu herkesin hareketlerini ve niyetlerini 

bilgisiyle kuşattığına işaret eden el-Hac 22/70 âyeti de  ْأَلَْم تَْعلَم kipiyle bu gerçekleri işaret eden 

dördüncü âyettir: َرمضِْْْالس َمۤاءِِْْْفَْْْماْْيَ عمَلمْ ْْاللََّْْْٰانْ ْْتَ عمَلمْمَْْالَْم يْرَيسْْاللَِّْْْٰعَلْىْْٰذِلكَِْْْانْ ِْْكَتابْ ْْفْْٰذِلكَِْْْانْ َْْواْلم  “Bilmez misin ki, 

Allah gökte ve yerde ne varsa hepsini bilir. Şüphesiz bunların hepsi bir kitaptadır. Hiç şüphe 

yok ki bu, Allah’a göre çok kolaydır.”88 Bu âyetteki “Bilmez misin?” ifadesindeki istifham da 

takrir için olup, gökte ve yerde cereyan eden ne varsa hepsinin bilgisinin Allah’a ait olduğunu 

‘kesinlikle bilirsin’ anlamındadır.89 

 
81 İbnü’l-Cevzî, Zâdü’l-mesîr, 1/ 98; Mahallî - Süyûtî, Tefsîrü’l-Celâleyn, 1/16; Elmalılı, Hak Dîni Kur’ân Dili, 

1/462.  
82 Elmalılı, Hak Dîni Kur’ân Dili, 1/462. 
83 bk. Âlûsî, Rûḥu’l-meʿânî, 1/354. 
84 el-Mâide 5/40. 
85 Beğavî, Me‘âlimü’t-tenzîl, 2/50. 
86 Mahallî - Süyûtî, Tefsîrü’l-Celâleyn, 1/100; Âlûsî, Rûhu’l-meʿâni,1/354. 
87 Beğavî, Me‘âlimü’t-tenzîl, 2/50. 
88 el-Hac 22/70. 
89 İbnü’l-Cevzî, Zâdü’l-mesîr, 3/249; Mahallî – Süyûtî, Tefsîrü’l-Celâleyn, 2/43. 
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Bu üslup bağlamında ilgili âyetleri inceleyerek yaptığımız değerlendirmeye göre;  ْتَْعلَمْ   اَلَم  kipi, 

dört90 ayette yer almaktadır. Bu anlatım biçimi ve ifade tarzıyla Kur’ân-ı Kerim, peygamberi 

muhatap alan  ْاَلَمْ   تَْعلَم ifadesiyle, hüküm değiştirme yetkisi ve gücü,91 engin ve sınırsız ilmi,92 

yerde ve gökte ne varsa hepsinin gerçek maliki olduğu,93 herkesin hareket ve niyetlerini 

bildiği94 konusunda kesin bilgiye sevk etmek ve Allah’ın yüce kudretini ikrar ile bu dikkat 

çekici ve uyarıcı üslup ile tevhide vurgu yapmaktadır.95  

تَْعلَمْ   اَلَمْ   tabirinin yer aldığı bu âyetleri incelediğimizde, bu kelimeyi de  َتَر  tabirinde olduğu أَلَْم 

gibi her geçtiği yerde ibtida ögesi olarak görmekteyiz. Ayrıca bu terkipteki bilme fiilinin 

nispet edildiği, ikinci tekil şahsının da yine Hz. Peygamber’i muhatap aldığını ve istifhamın 

takrir için kullanıldığını tespit etmiş bulunmaktayız. 

 

Sonuç  

Kur’ân, her seviyede insanın aklını ve duygularını etkin bir biçimde kullanarak ilahi mesajı 

algılayıp benimsemesi için çoğu kez bir hakikati farklı anlatım biçimleriyle ifade etmektedir. 

Bu farklı anlatım biçimleriyle de hakikatleri, gönüllere ikna ederek yerleştirmeyi 

hedeflemektedir. Kur’ân-ı Kerim’in anlaşılması ve hayata uygulanması için kullandığı farklı 

anlatım üsluplarından biri ve en çok yer verileni olan istifham ve onun bir kipi olan  َأَلَْم تَر ve  أَلَْم

  .tabirleridir تَْعلَمْ 

 ile ilgili ilki tespitimiz; Kur’ân-ı Kerim’in bu kiple, anlatılan hakikatlere dikkat çekmek أَلَْم تَرَ 

için âyetlerde ibtida ögesi olarak ilk kelime olarak yer vermesi olmuştur. Ayrıca bu anlatımın 

ikinci tekil şahsı muhatap alan “Görmüyor musun?” anlamındaki fiil yapısıyla Hz. 

Peygamber’e hitabı, ilahi mesajı inananlara ve inkârcılara ulaştırmaya yönelik önemli bir 

üslup olarak kullanması olmuştur. Bu kullanıma ait bir tespit te bu terkipteki “Görmez 

misin?” ifadesinin istiare sanatına göre kalp gözü açık olan kişinin rabbinin kâinat sanatına ve 

kudretine bakıp;96 kâinatın her yerinde ulûhiyetin delillerini, kalp gözüyle görmüşçesine fark 

edebileceğine dair “mutlak bilgi” ifade etmesi olmuştur.  

 
90 el-Bakara 2/106, 107, el-Mâide 5/40, el-Hac 22/70. 
91 bk. el-Bakara 2/106. 
92 bk. el-Bakara 2/107. 
93 bk. el-Mâide 5/40. 
94 bk. el-Hac 22/70. 
95 bk. Zeccâc, Meʿâni’l-Ḳurʾân, 1/191; Sa‛lebî, el-Keşf ve’l-beyân, 1/256; İbnü’l-Cevzî, Zâdü’l-mesîr, 1/98, 

3/249; Mahallî – Süyûtî, Tefsîrü’l-Celâleyn, 1/16, 100, 2/43; Elmalılı, Hak Dîni Kur’ân Dili, 1/462. 
96 Nesefî, Medârikü’t-Tenzîl, 3/169. 
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Bu üslup bağlamında yaptığımız araştırmaya göre, Kur’ân-ı Kerim  ْتَرَ   اَلَم  ifadesine; şaşılacak 

(taaccüb) boyuttaki harikuladelere sahip hakikatlere dikkat çekme, farkındalık uyandırma 

(tenbîh) ve âyetlerde ifade edilen gerçekleri kabul etme (ikrâr) yönünde farklı üç anlam 

yüklemektedir. 

Araştırma konumuzun ikinci unsuru olan  ْتَْعلَمْ   اَلَم  tabirinin yer aldığı âyetleri incelediğimizde, 

bu kelimeyi de  َتَر  .tabirinde olduğu gibi her geçtiği yerde ibtida ögesi olarak görmekteyiz أَلَْم 

Ayrıca bu terkipteki bilme fiilinin nispet edildiği, ikinci tekil şahısın da yine Hz. Peygamber 

olduğu dikkat çekmektedir. Bu terkipte istifhamın özellikle takrir için kullanıldığı da dikkat 

çekmektedir.  

Bu üslup bağlamında ilgili âyetleri inceleyerek yaptığımız değerlendirmeye göre  ْتَْعلَمْ   اَلَم  

kipinin, dört ayette yer aldığını görmekteyiz. Bu anlatım biçimi ve ifade tarzıyla Kur’ân-ı 

Kerim, âyetlerde ifade edilen hakikatlere dair muhatabı kesin bilgiye (takrîr) sevk etmek ve 

Allah’ın yüce kudretini ikrar ile bu dikkat çekici ve uyarıcı üslup anlatımıyla tevhide vurgu 

yapmaktadır.  

Sonuç olarak Kur’ân-ı Kerim’de yer alan her iki istifham kipinin hakiki anlamlarıyla ve 

soruya cevap almak için değil istiare sanatı bağlamında kalbe ait görme, gözle görmüş gibi 

muhakkak bilme ve Allah’ın bildirdiklerini, gözle görmüş gibi tasdik etme şeklinde 

anlaşılabileceği kanısına varılmıştır. 
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Öz 

Arap belâgatında cümle, haber ve inşâ olmak üzere iki kısma ayrılmaktadır. Haber cümlesinin iki asli gayesi olup 

bu iki asli gayeden fâide-i haber, muhataba bilmediği bir haberi iletmek demektir. Lâzım-ı fâide ise; muhataba 

bildiği bir haberi iletmektir. Bu tür haberlerde mütekellim / sözü söyleyen kimse, muhataba ilettiği haberi bildiğini 

gösterir ve lâzım-ı fâide olan cümleler muhataba bilgi açısından fayda sağlamaz. Bu çalışmada; lâzım’ı fâidenin 

ne olduğu incelenmiş, Kur’ân-ı Kerîm’de müfessirlerin “lâzım-ı fâide vardır” dedikleri ayetlerden örnekler 

verilmiş ve Kur’ân-ı Kerîm’de lâzım-ı fâideyi anımsatan bazı ifadelere dair müfessirlerin görüşleri incelenmiştir. 

Bazen bir müfessirin “şu ifadede lâzım-ı fâide vardır” dediği bir ayete diğer bir müfessir o cümlede farklı bir 

gayenin var olduğunu söylemiştir. 

Anahtar Kelimeler: Lâzım-ı fâide, Haber, İnşâ, Belâgat, Müfessir. 

 

The  Concept of Lâzım-ı fâide in Arabic Rhetoric and the Opinions of the Commentators 

on These Expressions  

 
Abstract 

In the Arabic rhetoric, the sentence is divided into two parts; declarative sentences and construction sentences. 

There are two main purposes of the declarative sentences and fâide-i haber from these main purposes; It means 

conveying an unknown news to the interlocutor. Lâzım-ı fâide is convey a known news to the addressee. In such 

news, the person who speaks the word shows that he knows the news he conveyed to the interlocutor and the 

sentences lâzım-I fâide, are not useful in terms of information. In this study; What the phrases of lâzım-I fâide are 

examined and examples of the verses that commentators say “there is a lâzım-ı fâide” are given in the Quran. In 
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addition, the opinions of the commentators regarding some sentences reminiscent of the necessity of the Qur'an 

were examined. Sometimes, in a verse in which a commentator says “There is a lâzım-I fâide for this expression”, 

another commentator stated that there is a different purpose. 

 

Keywords: Lâzım-ı fâide, Declarative sentences, Construction sentences, Eloquence, Commentators of Qur’an. 

 

 

Giriş 

Arap belâgatında lazım-ı faide, Me‛âni ilmi içinde yer alan haberî cümlelerin iki temel 

söylenme maksatlarından / gayelerinden biri olarak kabul edilir. Lazım-ı fâideyi anlamak için 

öncelikle belâgata, meânî ilmine, haberî ve inşâî cümlelere kısaca değinmekte fayda vardır. 

Kelime olarak; sözün fasih, açık ve seçik olması,1 ulaşmak olgunlaşmak, erginlik dönemine 

varmak anlamlarında kullanılan belâgatin terim olarak biri meleke,2 diğeri ise ilim anlamına 

gelecek şekilde iki türlü kullanımı vardır.3  Fesâhat, belâgat, bedî‛ ve berâ‛at kelimeleri her ne 

kadar birbirlerinin yerine kullanılsa da belâgat daha çok kelimenin hem lafzında hem 

manasında, fesâhat ise sadece kelimenin lafzında olmaktadır.4 Belâgat kısaca; doğru lafız 

tercihinde bulunup güzel ve doğru bir terkiple sözün başlangıcından sonuna kadar muhataba 

uygun bir üslup kullanmak demektir.5 

Me‛ânî kelimesi, mânâ kelimesinin çoğulu olup6  belâgat ilminde sözün yerli yerinde olma 

(muktezâ-i hâle uygunluk) şartlarını taşımasını ve sözün, yere, zamana ve duruma uygun 

olmasının ilkelerini inceleyen ilim dalının adıdır. Arap belâgatında diğer iki ana konudan biri; 

sözü, açıklık ve kapalılık bakımından birbirinden farklı olan anlatım biçimleriyle ifade etmenin 

ele alındığı disiplin beyân ilmi; diğeri ise meânî ve beyan şartlarını taşıyan sözü güzelleştiren 

sanatların incelendiği bedii ilmidir.7 Meânî ilmi; Abdülkâhir el-Cürcânî’nin (ö. 471/1078) 

nazım teorisine dayanmakta olup bu teori; sözün öğelerinin birbiriyle olan ilişki ve uyumunu 

 
1 Ebü’l-Kâsim Mahmûd b. Amr b. Ahmed ez-Zemahşerî, Esâsü’l-belâga, haz. Muhammed Bâsil ʽUyûnu’s-Sûd, 

(Beyrut: Dâru’l-Kütübi’l-ʽilmiyye, 1419/1998), c. I, s. 75. 
2 Meleke anlamındaki belâgat, sözün, fasih, aynı zamanda yer ve zamana uygun olmasıdır. Diğer bir ifadeyle bir 

fikrin sözlü veya yazılı olarak yerinde, yeterince ve zamanında ifade edilmesidir. Belâgat insanda doğuştan var 

olan bir melekedir. bk: Hulusi Kılıç, “Belâgat”, TDV İslam Ansiklopedisi (DİA), c. V, s. 380. ; Ahmet Cevdet Paşa, 

Belâgat-ı Osmâniyye, haz.  Mehmet Gümüşkılıç, (İstanbul: Kapı Yay., 2016), s. 17. 
3 Ahmet Cevdet Paşa, Belâgat-ı Osmâniyye, s. 17. 
4 Ebû Muhammed Abdullah b. Muhammed b. Seʽîd b. Sinân el-Hafâcî, Sirru’l-fesâha, (Beyrut: Dâru’l-

Kütübi’lʽilmiyye, 1402/1982), c. I, s. 234. Bazı belagat bilginleri; belâgatin manayla, fesâhatin ise lafızla alakalı 

olduğunu söylerken diğer bazıları ikisinin birbirinden ayrılmaz bir bütünün iki parçası olduğunu söylemişlerdir. 

bkz: Yahyâ b. Hamze b. Alî el-Huseynî et-Tâlibî, et-Tirâz li esrâri’l-belâga ve ʽulûmu hakâiki’l-iʽcâz, (Beyrut: el-

Mektebetü’l-ʽUnsuriyye, 1423/2002), c. II, s. 184. 
5 Fadl Hasan Abbas, el-Belâğa funûnuhâ ve efnânuhâ, (Ürdün: Dâru’n-Nefâis, 1429/2009), s. 58. 
6 Ebü’l-Feyd Muhammed b. Muhammed b. Abdürrezzâk ez-Zebîdî, Tâcü’l-ʽarûs min cevâhiri’l-kâmûs, haz. 

Komisyon, (Kuveyt: Dâru’l-Hidâye, 1965), c. XXXIX, s. 123. Yahyâ b. Hamze et-Tâlibî, et-Tirâz li esrâri’l-

belâga, c. II, s. 184. 
7 İsmail Durmuş, “Meânî”, TDV İslam Ansiklopedisi (DİA), c. XXVIII, s. 204. 
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esas alır. Örneğin; asıl olan Arap dilinde failin, fiilden sonra, haberin, mübtedadan sonra 

gelmesi iken bazen fail fiilden önce, haber mübtedadan önce gelir. Abdülkâhir el-Cürcânî, 

cümle öğelerinin yer değiştirmesinin boşuna olmadığını, bu yer değiştirmelerin iç dünyamızda 

kastettiğimiz anlamla iniltili olduğunu belirtmiştir. Ona göre sözün, kastedilen anlama denk 

olması için cümlenin tam olarak (nazm) dizayn edilmesi gerekir.8 

Meânî ilminin konularından olan haberî cümleler; والكذب الصدق  احتمل   Doğruya ve yanlışa ما 

ihtimali olan cümlelerdir. Diğer bir ifadeyle, doğrulanabilir ve yanlışlanabilir ifadelerdir.9 

Örneğin; “İskenderiye Kütüphanesi Hz. Ömer (r.a.) döneminden önce yandı” sözü, doğruya ve 

yanlışa ihtimalli bir cümle olup diğer taraftan Hz. Ömer’in İskenderiye Kütüphanesinin 

yakılmasını emrettiğine dair var olan görüşlere de bir reddiye anlamı taşır. Aynı şekilde “Hz. 

Ömer (r.a.) Hâlid b. el-Velîd’i (r.a.) görevinden azletmedi” sözü doğrulanabilir ve 

yanlışlanabilir olumsuz bir ifadeyken, diğer taraftan Hz. Ömer’in (r.a.) halife olduğunda Hâlid 

b. el-Velîd’i (r.a.) görevinden azlettiğine dair var olan söylentilerin asılsız olduğunu haber 

verir.10 

Belağat bilginlerinin çoğunluğuna göre; bir haber vakıaya uygun ise doğru haber, vakıaya ters 

ise yanlış / yalan haber olur.11 Örneğin bir kimse bana; “Kardeşin yolculuktan döndü” 

dediğinde verdiği bu haber, vakıaya uygun düşüyor ve vakıayı destekliyorsa doğru haber olarak 

adlandırılır. Eğer bu haber, vakıaya ters düşüyorsa, o zaman bu habere yalan haber / yanlış 

haber denilir.12 Mutezili bilgin İbrâhîm en-Nazzam’a (ö. 231/845) göre ise; doğru haber; 

itikada / inanca uygun olan, yalan haber ise, itikada zıt olan haberdir. 13 Ona göre bir şeyin 

doğru veya yanlış olmasını belirleyen kıstas inançtır.14 Diğer bir Mutezili bilgin Câhiz (ö. 

255/869) ise; doğru ve yanlış haberle birlikte doğru ve yanlış olarak nitelenemeyecek haberlerin 

var olduğunu belirtmiştir. Câhiz; doğru haberi, hem vakıaya hem de inanca uygun haber; yanlış 

haberi, hem vakıaya hem de itikada muhalif olan haber olarak tarif etmiş ve bir ihtimal olarak 

 
8 Fadl Hasan Abbas, el-Belâğa funûnuhâ ve efnânuhâ, s. 85. 
9 Ebu Yaʽkûb Sirâcuddîn Yûsuf b. Ebî Bekr Muhammed b. Alî el-Hârizmî es-Sekkâkî, Miftâhu’l-ʽulûm, (Beyrut: 

Dâru’l-Kütübi’l-ilmiyye, 1407/1987), s. 164. ; Abdülazîz Atîk, İlmü’l- meʽânî, (Beyrut: Dâru’n-Nahdati’l-

Arabiyye, 1430/2009), s. 42. 
10 Fadl Hasan Abbas, el-Belâğa funûnuhâ ve efnânuhâ, s. 99-100. 
11 es-Sekkâkî, Miftâhu’l-ʽulûm, s. 166. ; Celâlüddîn el-Hatîb Muhammed b. Abdirrahmân b. Ömer b. Ahmed eş-

Şâfiî, el-Kazvînî, et-Telhis fî ulumi’l-belâga, (Kahire: Dâru’l-Fikri’l-Arabî, t.y.), s. 38. ; Celâlüddîn el-Hatîb 

Muhammed b. Abdirrahmân b. Ömer b. Ahmed eş-Şâfiî, el-Kazvînî, el-Îzâh fî ulumi’l-belâga, (Beyrut: Dâru’l-

Kütübi’l-ilmiyye, 1424/2003), s. 25. ; Behâuddîn es-Sübkî, ʽArûsu’l-efrâh fî şerhi telhîsi’l-miftâh, haz. 

Abdulhamîd Hendâvî, (Beyrut: el-Mektebetu’l-Asriyye, 1423/2003), c. I, s. 106. 
12 Fadl Hasan Abbas, el-Belâğa funûnuhâ ve efnânuhâ, s. 102. 
13 es-Sekkâkî, Miftâhu’l-ʽulûm, s. 166. ; el-Kazvînî, et-Telhis, s. 38. ; el-Kazvînî, el-Îzâh, s. 25. ; Behâuddîn es-

Sübkî, ʽArûsu’l-efrâh, c. I, s. 107. 
14 Fadl Hasan Abbas, el-Belâğa funûnuhâ ve efnânuhâ, s. 102. 
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doğru ve yanlış olarak nitelenemeyen haberlerin varlığından söz etmiştir.15 Örneğin Câhiz’e 

göre Hz. Peygamber’e hitaben söylenen “   ِجنهة بِِه  أَم  َكِذبًا   ِ َّللاه َعلَى   Allah hakkında yalan mı أَْفتََرٰى 

uyduruyor, yoksa aklını mı yitirmiş bu?”16 ayetinde cinnet halindeki birinin sözü doğru ve yanlış 

olarak değerlendirilmez. Diğer taraftan iman etmeyenler, Hz. Peygamber’in sözünü doğru 

olarak kabul etmez. Bu sebeple bu cümle, ne doğru, ne de yanlış haber olur. (Cümle, ne 

doğrulanabilir, ne de yanlışlanabilir)17 

Haberi cümlelerin zıttı olan inşai cümleler ise; “ والكذب الصدق  يحتمل  ال   Doğruya ve yanlışa ما 

ihtimali olmayan, diğer bir ifadeyle hakkında doğru ve yanlış olarak hüküm veremediğimiz 

cümlelerdir.18 Bazı alimler ise bu cümleleri; “Telaffuz edildikten sonra gerçekleşendir” şeklinde 

tarif etmiştir.19 İnşai cümlelerin emir, nehiy, temenni gibi belli kalıpları olup söz, bu kalıplardan 

birinde geldiğinde inşa ifade eder. 

1. Lâzım-ı fâide 

Haberî cümlelere tekrar dönecek olursak; bu cümlelerin her zaman bir söylenme gayesi / amacı 

olup bir gaye güdülmeden verilen habere anlam yüklenmez.20 Belâgat kitaplarında haber 

cümlelerinin iki temel gayesi أغراض  olduğu belirtilmiş,21 tespit edilebildiği kadarıyla bu 

gayeleri Miftâhu’l-ʽulûm  adlı eserinde ilk Ebû Yaʽkûb Sirâcüddîn Yûsuf es-Sekkâkî (ö. 

626/1229) zikretmiştir.22 Sekkâki’den sonra gelen belâgat bilginleri, muhataba mesaj iletme 

gayelerini onun belirlemiş olduğu metot çerçevesinde kabul etmişler ve bu gayelere 

eklemelerde bulunmuşlardır.  Bu asli gayelerden birincisi fâide-i haber olup Fâide-i haber; 

Mütekellimin (sözü söyleyen ve haber veren kimsenin) muhataba bilmediği bir hükmü 

bildirmesi demektir. Örneğin; Zeyd’in ayakta olduğunu bilmeyen bir kimseye “Zeyd ayaktadır” 

sözü23 veya bir öğreticinin öğrenciye ders anlatması bu şekildedir. Bu tür haberlerin gayesine 

faide-i haber denilmesinin nedeni, haberi duyan / işiten kimseye fayda sağlaması, ona bilmediği 

bir şeyi öğretmesi dolayısıyladır.24 

 
15 el-Kazvînî, et-Telhis, s. 39. ; el-Kazvînî, el-Îzâh, s. 26. ; Behâuddîn es-Sübkî, ʽArûsu’l-efrâh, c. I, s. 108. 
16 es-Sebe’, 34/8. 
17 el-Kazvînî, et-Telhis, s. 40. 
18 el-Kazvînî, et-Telhis, s. 151. ; el-Kazvînî, el-Îzâh, s. 108. ; Ahmed el-Hâşimî, Cevâhiru’l-belâga, (Beyrut: el-

Mektebetu’l-Asriyye, 1999), s. 69. 
19 Ahmed el-Hâşimî, Cevâhiru’l-belâga, s. 69. 
20 Ali Bulut, Belâgat, (İstanbul: Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Vakfı Yayınları, 2014), s. 54. 
21 es-Sekkâkî, Miftâhu’l-ʽulûm, s. 166. ; Ahmet Cevdet Paşa, Belâgat-ı Osmâniyye, s. 121 
22 es-Sekkâkî, Miftâhu’l-ʽulûm, s. 166. 
23 es-Sekkâkî, Miftâhu’l-ʽulûm, s. 166. ; el-Kazvînî, el-Îzâh, s. 27. 
24 Abdülazîz Atîk, İlmü’l- meʽânî, s. 50. 
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Lâzım-ı fâide ise; fâide-i haberin zıttı olarak, mütekellimin (sözü söyleyen ve haber veren 

kimsenin) muhataba bildiği bir hükmü kendisinin de bildiğini bildirmesi şeklinde tarif edilir.. 

Örneğin; Zeyd’in ayakta olduğunu bilen bir kimseye “Zeyd ayaktadır” demekle lâzım-ı fâide 

gerçekleşir. Bazı belâgat bilginlerine göre; bu tür cümlelerin anlamlı olabilmesi için, karşımızda 

sözü söyleyen kişinin durumdan haberdar olduğumuzu bilmemesi gerekir25 Lâzım-ı faide’den 

kavramsal olarak ilk söz eden belâgat bilgini olduğu düşünülen Sekkâkî; sözü söyleyen 

mütekellimin, karşı tarafa (muhataba) bir haberi bildiğini göstermek için bu şekilde haber 

verdiğini belirtir. Örneğin bir kimse; karşısındaki muhatabına “Sen Kur’ân’ı ezberledin” 

deyince, bu olguyu ve cümledeki haberi bildiğini karşı tarafa izhar etmiş olur.26 Sa‘düddîn 

Teftâzânî (ö. 792/1390) ise lâzım-ı fâide de belirtilen lüzumluluk kavramını “Zeyd âlimdir” 

misalinde olduğu gibi “hüküm beyan edildiğinde, “hükmün bilindiği (muhatap tarafından) 

malum olandır” şeklinde tarif etmiştir. Yani lâzım-ı fâide; muhatap kendisine iletilen bilgiden 

haberdar olması gerekli olan ifadelerdir.27 Örnek olarak;  

“Sen öfkeni yutar, sinirlendiğinde yumuşak davranır, cezalandırma gücün varken affeder, 

küçük hataları görmezden gelir ve senden yardım dileyenin çağrısına icâbet edersin.”28 

ifadesinde mütekellim / sözü söyleyen, karşı tarafa herhangi bir şeyi öğretmeyi, herhangi bir 

yarar sağlamayı amaçlamaz. Çünkü bu sözler, zaten karşı tarafça bilinmektedir. Bu durumda 

karşı taraf, kendisine iletilen haberden değil, bu haberi sözü söyleyenin bilmesinden fayda 

sağlamış olur. Aynı şekilde “Sen geçen hafta babanla birlikte yolculuktan döndün” ifadesinde, 

mütekellim, muhataba sözün içerdiği bir hükmü haber vermez. Çünkü bu haber önceki örnekte 

olduğu gibi muhatap tarafından bilinmektedir. Bu durumda muhatap haberden değil, 

mütekellimin haberi bilmesinden fayda sağlamış olur. Lâzım- fâide cümlelerine; “Bugün 

uykudan erken uyandın” “Çocuklarını nazik bir şekilde terbiye ettin, kaba bir şekilde değil”29 

ifadeleri gibi örnekler vermek mümkündür. Abdülaziz Atîk (ö. 1976); lâzım-ı fâide için verilen 

örneklerden yola çıkılarak, bu kalıpların övme, yerme gibi günlük hayatla ilgili insana ait 

fiillerde olabileceğini ve bu tür haberlerin, mütekellimin muhataba ilettiği haberi muhatabın 

bilmesi esası üzerine kurulu olduğunu söylemiştir.30 

 
25 es-Sekkâkî, Miftâhu’l-ʽulûm, s. 166. ; el-Kazvînî, el-Îzâh, s. 27. ; Ahmet Cevdet Paşa, Belâgat-ı Osmâniyye, s. 

121. 
26 es-Sekkâkî, Miftâhu’l-ʽulûm, s. 166. 
27 Sa’düddîn Mesʽûd b. Fahriddîn Ömer b. Burhâniddîn Abdillah et-Teftazânî, el-Mutavvel ‛ale’t- telhîs, (İstanbul: 

Dersaâdet, 1308/1890), s. 45-46. 
28 ʽAlî el-Cârim-Musdafâ Emîn, el-Belâgatü’l-vâdiha, haz. Kâsim Muhammed en-Nûrî, (Dimeşk-Beyrut: 

Mektebetü Dârü’l-Fecr, 1435/2014), s. 286. 
29 ʽAlî el-Cârim-Musdafâ Emîn, el-Belâgatü’l-vâdiha, s. 280-284. 
30 Abdülazîz Atîk, İlmü’l- meʽânî, s. 52. 
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2. Lâzım-ı fâide dışında bir haberi cümlenin söylenme gayeleri 

Yukarıda zikredilen haberin asli gayeleri / amaçları dışında farklı gayeler de bulunmakta olup 

tespit edilebildiği kadarıyla Saʽdüddîn Mesʽûd et-Teftâzânî el-Mutavvel kitabında bu gayeleri 

ilk zikreden kişi olmuştur.31 et-Teftâzânî’den sonra gelen belâgat bilginleri ise bazen bu ferî 

amaçları kitaplarında zikretmişler, bazen de sadece iki ana gayeye değinmekle yetinmişlerdir. 

Farklı belâgat kitaplarından derlendiği üzere, muhataba mesaj iletme amaçları, faide-i haber ve 

lâzım-ı fâide dışında şu gayelerle de olabilmektedir: 

a. İstenen bir işin aksinin meydana gelmesinden dolayı üzüntüyü dışa vurma: Hz. 

Meryem’in annesi; Allah yolunda adamak niyetiyle erkek çocuk beklerken kız çocuk 

dünyaya gelmesi ve bu bağlamda; “Rabbim! Onu kız doğurdum. -Oysa Allah onun ne 

doğurduğunu daha iyi bilmektedir- erkek de kız gibi değildir. Ben onun adını Meryem 

koydum, işte ben onu ve soyunu kovulmuş şeytana karşı senin korumana bırakıyorum.”32 

ayetinde “Rabbim! Onu kız doğurdum” sözüyle üzüntüsünü dışa vurması buna 

örnektir.33 

b. Acziyet ve zayıflığı gösterme: Örnek: Hz. Zekeriyyâ’nın; “Rabbim!” demişti, “Benim 

kemiklerim zayıfladı, saçlarım ağardı. Rabbim! Ben sana ettiğim dualarda hiç eli boş 

dönmedim.”34 ayetinde geçen “Rabbim! Gerçekten kemiklerim zayıfladı” ifadesiyle 

güçsüzlüğünü dile getirmiştir.35 

c. Muhatabı cesaretlendirme ve teşvik etme: Örnek: “Gençlerin çabasıyla / gücüyle 

vatan kalkınır” sözüyle gençler çalışmaya ve milli değerler için çaba göstermeye teşvik 

edilmektedir.36 

d. Muhatabı azarlama ve kınama: Örnek: “Kim mümin kardeşinin kuyusunu kazarsa 

kazdığı kuyuya düşer” sözünde, mümin kardeşinin arkasından iş çeviren kimselerin bu 

davranışları kınanmakta ve muhatabın dürüst olması gerektiği vurgulanmaktadır.37 

e. Bağışlanma ve af dileme: Örnek: Hz. Musa; “Rabbim! Doğrusu kendime zulmettim; 

beni bağışla!" Allah da onu bağışladı. Çünkü O, gerçekten çok bağışlayıcı ve çok 

 
31 et-Teftazânî, el-Mutavvel, s. 43. 
32 Âl-i İmrân 3/36. 
33 et-Teftazânî, el-Mutavvel, s. 43. ; Ahmed el-Hâşimî, Cevâhiru’l-belâga, s. 56. 
34 Meryem 19/4. 
35 et-Teftazânî, el-Mutavvel, s. 43. ; el-‘Atik, İlmu’l-meʽânî, s. 64. 
36 Fadl Hasan Abbas, el-Belâğa funûnuhâ ve efnânuhâ, s. 109. ; İsa Ali el-ʽÂkub - Ali Sʽad eş–Şetyevî, el-Kâfî fi 

ʽulumi’l-belâga, (İskenderiye: el-Câmiatü lil-Fütûha, 1993), s. 73. 
37 Fadl Hasan Abbas, el-Belâğa funûnuhâ ve efnânuhâ, s. 109. ; el-ʽÂkub - eş-Şetyevî, el-Kâfî fi ʽulumi’l-belâga, 

s. 72. 
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esirgeyicidir.”38 ayetinde geçtiği üzere haber cümlesiyle Allah’tan bağışlanma ve af 

dilemektedir.39 

f. Öğüt verme: Örnek: “Herkes ölümü tadacaktır; yaptıklarınızın karşılığı size eksiksiz 

olarak ancak kıyamet gününde verilecektir. Kim cehennemden uzaklaştırılır da cennete 

konursa artık kurtulmuştur. Dünya hayatı zaten aldatıcı şeylerden ibarettir.” ayetinde 

Allah (c.c.), ahiret hayatına hazırlık yapmamız gerektiğini ve bu dünyanın fani olduğu 

haber vererek bizlere öğüt vermektedir.40 

g. Övme: Örnek: Nâbiğa ez-Zübyâni (ö. 604);  

 فَإِنهَك َشْمس  َوالُملُوُك َكَواِكُب * إِذَا َطلَعَْت لَْم يَْبدُ ِمنُهنه َكْوَكبُ 

“Sen güneşsin diğer hükümdarlar ise birer yıldız / Güneş doğduğunda görünmez tek bir yıldız” 

beytinde Hîre hükümdarı Nuʽmân b. el-Münzir’i (ö. 609) övmüştür.41 

h. Uyarma ve ikaz etme: Hz. Peygamber “Allah’ın en sevmediği helal talaktır”42 sözüyle 

ümmetini uyarmakta ve boşanmayla ilgili acele etmemelerini onlardan istemektedir.43 

i. Muhataba, iki şeyin eşit olmayıp birbirinden farklı olduğunu gösterme: Örnek; 

“Müminlerden -özür sahibi olanlar dışında- oturup kalanlar, malları ve canlarıyla 

Allah yolunda cihad etmekte olanlara eşit olamazlar. Allah, malları ve canlarıyla cihad 

edenleri, derece bakımından oturanlardan üstün kıldı. Gerçi Allah bütün müminlere o 

güzel geleceği vaad etmiştir, ama mücahidleri -çok büyük bir karşılıkla- oturanlardan 

üstün kılmıştır.”44 ayetinde, Allah için cihat edenlerle cihattan geri duranların farklı 

derecelere sahip oldukları ve cihada katılmayıp evinde oturanların bu hallerinden 

vazgeçmeleri gerektiği belirtilmiştir.45  

 
38 el-Kasas, 28/16. 
39 Fadl Hasan Abbas, el-Belâğa funûnuhâ ve efnânuhâ, s. 111. ; el-ʽÂkub - eş-Şetyevî, el-Kâfî fi ʽulumi’l-belâga, 

s. 71. 
40 Musdafâ es-Sâvî el-Cüveynî, el-Belâgatu’l-arabiyye, (İskenderiye: el-Maʽârif, 1985), s. 13. ; Fadl Hasan Abbas, 

el-Belâğa funûnuhâ ve efnânuhâ, s. 112. ; Abdulmuteâl es-Saʽîdî, el-Belâgatu’l-âliye-ʽİlmü’-lmeʽânî, (Mısır: 

Mültezimu’t-tabʽi ve’n-neşr, 1411/1991), s. 61. 
41 Ali Bulut, Belâgat, s. 55. ; el-Âkub – eş–Şetyevî, el-Kâfî fî ʽulûmi’l-belâga, s. 72. 
42 Ebu Abdullah Muhammed b. Yezid İbn Mâce el-Kazvînî, Sünen-i İbn Mâce, haz. Muhammed Fuâd Abdulbâkî, 

(Kahire: Dâru İhyâi’l-kutubi’l-arabiyye, ty.), c.I, s.650/2018. 
43 el-Âkub – eş–Şetyevî, el-Kâfî fi ʽulumi’l-belâga, s. 72.Ali Bulut, Belâgat, s. 55. 
44 en-Nisa, 4/95. 
45 Et-Teftazânî, el-Mutavvel, s. 43; Muhammed Muhammed Ebu Musa, Hasâisu’t-terâkîb, (Mısır: Emîre li’t-

tibâ‛a, 1416/1996), s. 80. 
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Haberin birçok söylenme gayesi olup bu gayelerden Belâgat kitaplarında zikredilenlerin diğer 

bazıları: Birinin başına gelen felakete sevinme; mutluluk ve sevinci dile getirme;46 alay etme;47 

sebep bildirme;48 ta‛rîz (üstü örtülü bir şekilde itiraz ve sitem etme);49 şeklindedir. Muhataba 

mesaj iletme amaçları, sözü söyleyen kimsenin kastettiği anlama göre değişkenlik 

gösterdiğinden ve bu anlam cümlenin siyak ve sibakından (bağlamından) anlaşıldığından, 

yapılan isimlendirme ve verilen örneklerin çoğaltılması mümkündür.50  

3. Kur’ân-ı Kerîm’de müfessirlerin lâzım-ı faide olarak değerlendirdikleri ifadelere 

örnekler 

 

a. İsim cümlesi olarak gelen lazım-ı faideler: 

ِ اْلـعَالَ۪ميَن  )  ِ َرب  ( اَْلَحْمدُ ّلِِله  

“Hamd, âlemlerin rabbi Allah’a mahsustur.”51 

Kur’an-ı Kerîm’in yazılış sırasına göre ilk sûresi olan Fâtiha sûresinin ilk âyetiyle ilgili olarak 

Muhammed et-Tâhir b. ʽÂşûr et-Tûnûsî’nin (ö. 1879-1973) görüşü şu şekildedir: Hamd 

cümlesinin haber cümlesi mi, yoksa inşa cümlesi mi olduğuyla ilgili alimler arasında ihtilaf 

olup bu cümlenin inşa olduğunu söyleyenler; medih, zemm ve recâ fiillerindeki gibi, haber 

cümlesinin inşa anlamına nakledilmesiyle olduğunu belirtmişlerdir. Çünkü haber vermekle 

değil, inşa ile hamd gerçekleşir. Hamd cümlesinin haber cümlesi olduğunu savunan alimler ise; 

hamdin Allah’a (c.c.) mahsus olduğunu haber vermek, Allah’ın (c.c.) güzel sıfatlarını itiraf 

etmek anlamı taşıdığını, hamdin güzel vasıf olduğunu, bu vasfın insanlar tarafından 

dillendirilmesi ve hamdi dile getiren mütekellimin nakletmesinin yeterli olduğunu 

söylemişlerdir. Bir diğer delil de “haber veren kimse, verdiği haberin içine dâhildir” usulü fıkıh 

kaidesidir. Yani hamd haberini veren kimse, kendisinin hamdettiğini zımnen söylemiş olmakta 

olup bu şekilde meʽânî ilmindeki lazım-ı fâidedeki lüzumluk vechi üzere, verdiği habere 

kendisinin uyduğunu bildirmiş olmaktadır. Bu minval üzerine haber cümlesi lâzım-ı fâide 

 
46 Fadl Hasan Abbas, el-Belâğa funûnuhâ ve efnânuhâ, s. 111. ; el-Âkub - eş-Şetyevî, el-Kâfî fi ʽulumi’lbelâga, s. 

72. 
47 Fadl Hasan Abbas, el-Belâğa funûnuhâ ve efnânuhâ, s. 111. ; Ali Bulut, Belâgat, s. 55. 
48 Mustafa Irmak, Arap Belâgatında Haber-İnşâ Meselesi, (Yayınlanmamış doktora tezi: Marmara Üniversitesi, 

Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2011), s.88. 
49 Mustafa Irmak, Arap Belâgatında Haber-İnşâ Meselesi, s. 99. 
50 Fadl Hasan Abbas, el-Belâğa funûnuhâ ve efnânuhâ, s. 111. ; Ahmed el-Hâşimî, Cevâhiru’l-belâga, s. 56. 
51 el-Fâtiha, 1/1. 
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olduğunda, hamd sözünü söyleyen kişi bütün insanların ve kendisinin hamdetmesinden haber 

vermiş olmaktadır. İbn ʽÂşûr’a göre bu görüş diğerlerinden daha güçlüdür.52  

( ااََلا اِنهُهْم هُُم اْلُمْفِسدُوَن َوٰلِكْن اَل يَْشعُُرونَ )   

“Biline ki, gerçekten bozanlar onların ta kendileridir, ama farkında olmuyorlar.” 

Şihâbuddîn Mahmûd b. Abdullah el-Âlûsî’ye (ö. 1270/1854) göre; münafıklar kendilerine 

verilen haberi bilerek inkar ettikleri için bu ayete lâzım-ı faide anlamı vermek mümkündür. O 

zaman ayetin anlamı “Onların fesat çıkarttıklarını biliyoruz veya yaptıkları bozgunculuğun 

vebâli onlara dönecektir.” şeklinde olur.53 

ِ اِنه اْب۪ني ِمْن اَْه۪لي َواِنه َوْعدََك اْلَحقُّ َواَْنَت اَْحَكُم اْلَحاِك۪مينَ  َونَاٰدى)  (  نُوح  َربههُ فَقَاَل َرب   

“Nûh rabbine şöyle seslendi: “Ey rabbim! Şüphesiz oğlum da ailemdendir. Senin vaadin elbette 

haktır. Sen hâkimlerin en âdilisin” dedi.”54 

Ebû Cafer Muhammed b. Cerîr et-Taberî’nin (ö. 310 / 923) bu ayetle ilgili tefsiri şu şekildedir: 

Rabbim! Sen beni ve ailemi boğulmaktan ve helak olmaktan kurtaracağını vaat ettin. Oğlum 

ailemden olmasına karşın helak oldu. Senin vaadin haktır ve sen vaadinden dönmezsin. En iyi 

hüküm veren sensin. Beni ve ailemi helak olmaktan kurtaracağına dair bize verdiğin vaadinle 

hükmedip oğlumu bize döndür.55 Bu tefsirden anlaşıldığı üzere, Hz. Nûh’un buradaki münacatı 

dua olup aynı zamanda burada lâzım-ı fâide anlamı vardır. İbn ʽÂşûr ise ayetteki “Oğlum 

ailemdendir. Senin vaadin de elbette haktır” cümlesinin lazım-ı fâide olduğunu söylemiştir. 

Çünkü Allah (c.c.), kendi vaadinin hak olduğunu bilmektedir.56  

ا قَالُوا)  ئُْبُۚ َوَما ( بُِمْؤِمٍن لَنَا َولَْو ُكنها َصاِد۪قينَ َت  اَنْ  يَاا اَبَانَاا اِنها ذََهْبنَا نَْستَبُِق َوتََرْكنَا يُوُسَف ِعْندَ َمتَاِعنَا فَاََكلَهُ الذ ِ  

“Ey babamız! Biz yarış için uzaklaşmış, Yûsuf’u da eşyamızın yanında bırakmıştık; onu kurt 

yemiş! Ama biz doğru söyleyen kimseler olsak da sen bize inanmazsın" dediler.”57 

Ebü’l-Kâsım Mahmûd b. Ömer Zemahşerî’ye (ö. 538/1144) göre Hz. Yûsuf’un kardeşlerinin 

“Ama biz doğru söyleyen kimseler olsak da sen bize inanmazsın” ifadeleri; bize inanmazsın, 

 
52 Muhammed ed-Tâhir b. Muhammed b. Muhammed ed-Tâhir b. ʽÂşûr et-Tûnûsî, et-Tahrîr ve’t-tenvîr - Tahrîr’l-

mʽanâ’s-sedîd ve tenvîri’l-akli’l-cedîd min tefsîri’l-kitâbi’l-mecîd, (Tunus: ed-Dâru’t-Tûnûsiyye li’n-neşr, 1984), 

c. I, s.161. 
53 Şihâbuddîn Mahmûd b. Abdullah el-Hüseynî el-Alûsî, Rûhu’l-Meʽânî fî tefsîri’l-Kur’âni’l-ʽazîm ve’ssebʽu’l-

mesânî, haz. Alî Abdülbârî Adiyye, (Beyrut: Dâru’l-Kütübi’l-ʽilmiyye, 1415/1995), c. I, s. 156. 
54 Hûd, 11/45. 
55 el-Alûsî, Rûhu’l-Meʽânî, c. V, s. 27. 
56 İbn Âşûr, et-Tahrîr ve’t-tenvîr, c. XII, s. 84. 
57 Yûsuf, 12/17. 



Yalova İslâm Araştırmaları Dergisi, 2 (2021): 221-240 

230 
 

çünkü bizim hakkımızda kötü düşünmekte, bize güvenmemekte ve Yûsuf’u çok sevmektesin 

anlamındadır.58 Ebü’l-Fidâ’ İmâdüddîn İbn Kesîr (ö. 774/1373) ise bu ayeti; “Senin bizi tasdik 

etmeyeceğini biliyoruz. Sen kurdun Yûsuf’u yemesinden korkmuştun ve kurt O’nu yedi. Bizi 

nasıl suçlayabilirsin!” şeklinde tefsir etmiştir.59 İbn Kesîr; “Senin bizi tasdik etmeyeceğini 

biliyoruz.” yorumuyla bu ifadeyi lâzım-ı fâide olarak anladığı görülmektedir. İbn ‛Âşûr da bu 

ayette; muhatap, mütekellimin ilettiği haberin içeriğini bildiğinden dolayı haberin gayesinin 

lâzım-ı fâide olduğunu söylemiştir.60  

اِلَحاُت َخْير  ِعْندَ َرب َِك ثََواباً َوَخْير  اََملً  اَْلَمالُ )  (  َواْلبَنُوَن ۪زينَةُ اْلَحٰيوةِ الدُّْنيَاُۚ َواْلبَاقِيَاُت الصه  

“Servet ve oğullar, dünya hayatının süsüdür; kalıcı olan iyi davranışlar ise rabbinin nezdinde 

hem sevapça daha hayırlı hem de ümit bağlamaya daha lâyıktır.”61 

Fahrüddîn er-Râzî (ö. 606/1210) bu ayetin; Müslümanların zayıflığı karşısında malları ve 

çocuklarıyla övünen müşriklerin bozgunculuğuna yönelik olarak açık bir burhânî delil62 

olduğunu ve devamlı / baki olanın bitip tükenecek olandan daha hayırlı olduğunu belirtmiştir.63 

Muhammed el-Emîn b. Muhammed el-Muhtâr eş-Şankîtî’ye (ö. 1393/1974) göre ise; bu ayette 

sadece vakıa haber verilmemiş, haberin gerektirdiği anlam da kastedilmiştir. Bu sebeple 

buradaki haberin gayesi lâzım-ı fâidedir. Şöyle ki; Dünya hayatına insanların meyletmesine 

karşı çare bulmak gerekmekte ve insan ahiret için ne yaptığına bakmalıdır.64  

b. Fiil cümlesi olarak gelen lâzım-ı fâideler: 

ا)  ُ اَْعلَُم بَِما َوَضعَْتۜ َولَْيَس الذهَكُر َكااْلُْنٰثىُۚ وَ  فَلَمه ا اُْنٰثۜى َوَّللاه ي َوَضْعتَُها ِ اِن ۪ ي اُ۪عيذَُها بَِك َوَضعَتَْها قَالَْت َرب  ْيتَُها َمْريََم َواِن ا۪ ي َسمه اِن ۪

۪جيمِ  يهتََها ِمَن الشهْيَطاِن الره ( َوذُر ِ  

 
58 Ebü’l-Kâsim Mahmûd b. Amr b. Ahmed ez-Zemahşerî, el-Keşşâf ̔ an hakâiki ğavâmidi’t-tenzîl, (Beyrut: Dârü’l-

Kitâbi’l-ʽarabî, 1407/1987), c. II, s. 451. ; Ebû Abdillâh (Ebü’l-Fazl) Fahrüddîn Muhammed b. Ömer b. Hüseyn 

et-Taberistânî er-Râzî, Mefâtîhü’l-gayb/et-Tefsîru’l-kebîr, (Beyrut: Dâru İhyâi’t-türâsi’l-ʽarabî, 1420/1999), c. 

XVIII, s. 429. 
59 Ebü’l-fidâ İsmâil b. Ömer b. Kesîr el-Kuraşî el-Basrî ed-Dimeşkî, Tefsîru’l-Kur’âni’l-ʽazîm, haz. Sâmî b. 

Muhammed Selâme, (Riyad: Dâru Tîbe li’n-neşri ve’t-tevzîʽ, 1420/1999), c. IV, s. 375. 
60 İbn Âşûr, et-Tahrîr ve’t-tenvîr, c. XII, s. 237. 
61 el-Kehf, 18/46. 
62 Burhan; Öncülleri yakiniyyattan olan kıyastır. Mantıkçılara göre burhan bütün delillerin en kesin ve güvenilir 

olanıdır. bkz. Ali Durusoy, “Yakîniyyât”, TDV İslam Ansiklopedisi (DİA), c. XLIII, s.273. 
63 Fahrüddîn er-Râzî, et-Tefsîru’l-kebîr, c. XXI, s. 468. 
64 Muhammed el-Emîn b. Muhammed el-Muhtâr b. Abdulkâdir el-Ceknî eş-Şankîtî, Advâü’l-beyân fî îdâhi’l-

Kur’ân bi’l-Kur’ân, (Beyrut: Dâru’l-Fikr, 1415/1995), c. VIII, s. 505. 
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“Onu doğurunca dedi ki: “Rabbim! Onu kız doğurdum. -Oysa Allah onun ne doğurduğunu 

daha iyi bilmektedir- erkek de kız gibi değildir. Ben onun adını Meryem koydum, işte ben onu 

ve soyunu kovulmuş şeytana karşı senin korumana bırakıyorum.”65 

Haberin ferî amaçları zikredilirken üzüntüyü dışa vurma gayesine örnek olarak verilen bu 

ayetteki “Oysa Allah onun ne doğurduğunu daha iyi bilmektedir” sözünü Fahrüddîn er-Râzî;  

İmran’ın eşinin bildirme maksadıyla değil, özür ifadesi olarak söylediğini belirtmiştir.66 İbn 

Âşûr’a göre göre bu cümle, itirâziye cümlesidir, ama Allah’ın (c.c.) takdirine karşı bir itiraz ve 

ret anlamında değildir.67 Muhyiddîn Dervîş (ö. 1403/1982) ise İʽrâbu’l-Kur’ân kitabında bu 

ayette haberle kastedilen gayenin lâzım-ı fâide olduğunu söylemiştir. Çünkü sözü söyleyen, 

açıklama gayesiyle değil, haberi bildiğini gösterme maksadıyla bu ifadeleri dile getirmiştir.68 

Mahmûd Sâfî’ye (ö. 1376 / 1956) göre; ayetteki “ِBen onun adını Meryem koydum” cümlesini 

İmran’ın eşinin söylemesinin amacı, Hz. Meryem’in adını bildirmek olmadığından haberin 

gayesi lâzım-ı fâidedir.69 

 ( ُ ُ يَْعلَُم اِنهَك لََرُسولُهُۜ َوَّللاه ِِۢ َوَّللاه اَءَك اْلُمنَافِقُوَن قَالُوا نَْشَهدُ اِنهَك لََرُسوُل َّللاه (  اْلُمنَافِ۪قيَن لََكاِذبُوَنُۚ يَْشَهدُ اِنه اِذَا َجا  

“Münafıklar sana geldiklerinde, “Tanıklık ederiz ki sen gerçekten Allah’ın elçisisin” derler. 

Senin hiç kuşkusuz kendi elçisi olduğunu Allah elbette biliyor; ama Allah tanıklık eder ki 

münafıklar (inandık derken) kesinlikle yalan söylemektedirler.”70 

Şihâbüddîn el-Alûsi’ye (ö. 1270/1854) göre ayette münafıkların Hz. Peygamber’e gelerek 

“Tanıklık ederiz ki sen gerçekten Allah’ın elçisisin” sözü lâzım-ı fâide olmaktadır. Çünkü 

onların bu şehadetini Hz. Peygamber bilmektedir. Bu ayetin devamında Allah (c.c.), içlerinde 

gizledikleri münafıkların şehadetini yalanlamaktadır.71 Ebû Mansûr el-Mâturîdî’ye (ö. 

333/944) göre münafıklar kalplerindeki inkarın Hz. Peygamber’e tebliğ edilmesinden 

korkmuşlar ve özür kabilinden şehadet sözünü söylemişlerdir. Bu sebeple Allah (c.c.), 

 
65 Âl-i İmrân, 3/36. 
66 Fahrüddîn er-Râzî, et-Tefsîru’l-kebîr, c. VIII, s. 203-204. 
67 İbn Âşûr, et-Tahrîr ve’t-tenvîr, c. III, s. 233. 
68 Muhyiddîn b. Ahmed Musdafâ Dervîş, İʽrabu’l-Kur’ân ve beyânühû, (Suriye: Dâru’l-İrşâd li’ş-şüûni’l-

câmiʽiyye, 1415/1995), c. I, s. 498. 
69 Mahmûd b. Abdurrahîm Sâfî, el-Cedvel fî İʽrâbi’l-Kur’ân, (Şam: Mü’essesetü’l-Îmân-Beyrut: Dâru’r-Reşîd, 

1418/1998), c. III, s. 164. 
70 el-Münâfikûn, 63/1. 
71 el-Alûsî, Rûhu’l-Meʽânî, c. IVX, s. 303. ; Ebüssuûd Muhammed b. Muhammed b. Musdafâ el-ʽİmâdî, 

İrşâdü’l-akli’s-selîm ilâ mezâya’l-Kitâbi’l-Kerîm, (Beyrut: Dâru ihyâ-i’t-türâsi’l-ʽarabî, t.y.), c. VIII, s. 251. 
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münafıkların şahitlik sözünden sonra onların kalpten iman etmediklerini “Allah tanıklık eder ki 

münafıklar (inandık derken) kesinlikle yalan söylemektedirler.” ifadesiyle yalanlamaktadır.72  

 ( َ اُۚ اِنه َّللاه َل َعلَْيِهْم ُسوَرة  تُنَب ِئُُهْم بَِما ۪في قُلُوبِِهْمۜ قُِل اْستَْهِزُؤُ۫ (  ُمْخِرج  َما تَْحذَُرونَ يَْحذَُر اْلُمنَافِقُوَن اَْن تُنَزه  

“Münafıklar, kendileri aleyhine olmak üzere kalplerindekini ortaya çıkaracak bir sûrenin 

indirilmesinden endişe ediyorlar. De ki: “Alay edin bakalım! Allah mutlaka o çekindiğiniz şeyi 

ortaya çıkaracaktır.”73 

İslam’la ve Müslümanlarla alay eden münafıklar, vahiyle bu durumun ortaya çıkmasından 

korkmaktaydılar.74 Allah (c.c.) bu ayette münafıkların sırlarının ortaya çıktığını Resulüne 

vahiyle haber vermiş ve onlara bildirmesini emretmiştir. Ebû Bekr Abdurrahmân b. Keysân el-

Esamm’a (ö. 200/816) göre münafıklar Hz. Peygamber’in gerçek bir peygamber olduğunu 

bildikleri halde hsetlerinden ve inatlarından ötürü Hz. Peygamber’in nübüvvetini tasdik 

etmemişlerdir.75 Alûsî ve Şihâbüddîn el-Hafâcî’ye (ö. 1069/1659) göre bu ayetteki 

“Kalplerindekini ortaya çıkaracak bir sûre” sözüyle lâzım-ı fâide kastedilmektedir. O zaman 

bu cümlede, münafıkların içlerinde gizledikleri endişelerini Hz. Peygamber’in bildiği veya 

bildiğini haber vermesi anlamı ortaya çıkmaktadır.76 

ٍ َواِنهَك لَتَْعلَُم َما نُ۪ريدُ قَالُوا لَقَدْ َعلِ )  (  ْمَت َما لَنَا ۪في بَنَاتَِك ِمْن َحق ُۚ  

“Sen de biliyorsun ki bizim senin kızlarında gözümüz yok. Bizim ne istediğimizi pekâlâ 

biliyorsun” dediler.”77 

Alûsî’ye göre ayette geçen Hz. Lût’un kavminin “Bizim senin kızlarında gözümüz yok” sözü; 

sen bizim iman etmiş kızlarla evlenmemizi caiz görmüyorsun anlamındadır. Zira Hz. Lût’un 

dininde tek kişiyle evlilik zorunlu olup Hz. Lût’un yanına gelenler evli olduklarından bu şekilde 

söz söylemişlerdir.78 Mücâhid b. Cebr (ö. 103/721) ve Saîd b. Cübeyr’e (ö. 94/713) göre her 

peygamber kendi ümmetinin babası gibi görüldüğünden dolayı Hz. Lût onlara bu ayetin 

öncesinde geçen “Ey kavmim! Şunlar kızlarım; sizin için en nezih olanı onlarla evlenmektir.”79 

 
72 Ebû Mansûr Muhammed b. Muhammed b. Mahmûd el-Mâturîdî, Tefsîru’l-Mâturîdî/Te’vîlâtü Ehli’s-sünne, haz. 

Mecdî Baslûm, (Beyrut: Dâru’l-Kütübi’l-ʽilmiyye, 1426/2005), c. X, s. 18-19. 
73 et-Tevbe, 9/64. 
74 ez-Zemahşerî, el-Keşşâf, c. II, s. 286. 
75 Fahrüddîn er-Râzî, et-Tefsîru’l-kebîr, c. XVI, s. 93. 
76 el-Alûsî, Rûhu’l-Meʽânî, c. V, s. 319. ; Şihâbüddîn Ahmed b. Muhammed b. Ömer el-Hafâcî, ʽİnâyetü’l-kâdî ve 

Kifâyetü’r-râdî ʽalâ tefsîri’l-Beydâvî, (Beyrut: Dâru Sâdir, t.y.), c. IV, s. 340. 
77 Hûd, 11/79. 
78 el-Alûsî, Rûhu’l-Meʽânî, c. VI, s. 304. 
79 Hûd, 11/78. 
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ifadesiyle kavmindeki kızları kastetmiştir.80 İbn Âşûr’a göre Lût’un (a.s.) kavmi “Sen de 

biliyorsun ki bizim senin kızlarında gözümüz yok” ifadesini bildiklerini tekit için söylemişlerdir. 

“Bizim ne istediğimizi pekâlâ biliyorsun” haber cümlesi ise lâzım-ı fâide olup anlam: Senin 

kızlarına rağbet etmediğimizi bildiğini biliyoruz. Bizim ne istediğimi sen biliyorsun şeklinde 

olmaktadır.81 

ا اَْهلََها فَاَبَْوا اَْن يَُضي ِفُوهَُما فََوَجدَا ۪فيهَ )  ۪ريدُ اَْن يَْنقَضه فَاَقَاَمهُۜ قَاَل لَْو ِشئَْت ا ِجدَاراً يُ فَاْنَطلَقَ۠ا َحتهاى اِذَاا اَتَيَاا اَْهَل قَْريٍَةٍۨ اْستَْطعََما

(  لَتهَخذَْت َعلَْيِه اَْجراً   

“Yine yürüdüler. Nihayet bir köy halkına varıp onlardan yiyecek istediler. Ancak köy halkı 

onları misafir etmekten kaçındı. Derken orada yıkılmak üzere bulunan bir duvarla karşılaştılar, 

o hemen onu doğrulttu. Mûsâ, “Dileseydin, elbet buna karşı bir ücret alırdın” dedi.”82 

Muhammed b. Cerîr et-Taberî’ye (ö. 310/923) göre ayette Hz. Mûsâ’nın yol arkadaşına 

söylediği “Dileseydin, elbet buna karşı bir ücret alırdın” sözü: Dileseydin, o kavmin yıkılmak 

üzere olan duvarını ücret almadan düzeltmezdin anlamında olup rivayete göre köy halkı Hz. 

Mûsâ’yı misafir etmemiş ve Hz. Mûsâ yaptığı işe mukabil yol arkadaşından kira parası almasını 

istemiştir.83 Fahruddîn er-Râzî ise bu ayette, yolcuların uğradıkları beldelerden yemek 

istemelerinin şerʽu men kablenâ / İslam’dan önceki dinin yasaları mucibince sonraki dinde 

mübah olduğu hükmünün çıktığını söylemiştir.84 Alûsî ve Şihâbüddîn el-Hafâcî’ye göre Hz. 

Mûsâ’nın yol arkadaşına ilettiği “Dileseydin, elbet buna karşı bir ücret alırdın” ifadesinin bir 

faydası olmadığı için buradaki haberle lâzım-ı fâide kastedilmektedir. Diğer taraftan, yolculuk 

sırasında Hz. Mûsâ ve yol arkadaşının ücrete ihtiyaçları olduğu için arkadaşının ücret 

almamasına yönelik burada “taʽrîz / kapalı bir biçimde dolaylı olarak söz söyleme” olduğunu 

söyleyenler de vardır.85 

4. Kur’ân-ı Kerîm’de lâzım-ı fâideyi andırıp lâzım-ı fâide dışında bir gayeye 

yönelik olarak söylenen ifadelere örnekler 

وا اَتَْجعَُل ۪فيَها َمْن يُْفِسدُ ۪فيَها  ) 
 قَالُا
ُس  َواِذْ قَاَل َربَُّك ِلْلَمٰلائَِكِة اِ۪ن ي َجاِعل  فِي ااْلَْرِض َخ۪ليفَةًۜ اَءُۚ َونَْحُن نَُسب ُِح بَِحْمِدَك َونُقَد ِ َما َويَْسِفُك الد ِ

ي اَْعلَُم َما اَل تَْعلَ  (  ُمونَ لََكۜ قَاَل اِن ا۪  

 
80 Ebü’l-Hasen ʽAlâuddîn Alî b. Muhammed b. İbrâhîm eş-Şeyhî el-Hâzin, Lübâbü’t-te’vîl fî meʽâni’t-tenzîl, haz. 

Muhammed Alî Şâhîn, (Beyrut: Dâru’l-Kütübi’l-ilmiyye, 1415/1995), c. II, s. 496. 
81 İbn Âşûr, et-Tahrîr ve’t-tenvîr, c. XII, s. 129. 
82 el-Kehf, 18/77. 
83 Ebû Cafer Muhammed b. Cerîr b. Yezîd b. Kesîr b. Gâlib et-Taberî, Câmiʽu’l-beyân fî te’vîli’l-Kur’ân, haz. 

Ahmed Muhammed Şâkir, (Beyrut: Müessesetü’r-Risâle, 1420/2000), c. XVIII, s. 81. 
84 Fahrüddîn er-Râzî, et-Tefsîru’l-kebîr, c. XXI, s. 487. 
85 el-Alûsî, Rûhu’l-Meʽânî, c. VIII, s. 330. ; el-Hafâcî, ʽİnâyetü’l-kâdî ve Kifâyetü’r-râdî, c. VI, s. 125. 
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“Hani rabbin meleklere, “Ben yeryüzünde bir halife yaratacağım” demişti. Onlar, “Biz seni 

övgü ile tenzih ederken ve senin kutsallığını dile getirip dururken orada fesat çıkaracak ve kan 

dökecek birini mi yaratacaksın?” dediler. Allah “Şüphe yok ki, ben sizin bilmediklerinizi 

bilirim” buyurdu.”86 

Zemahşerî’ye göre bu ayette meleklerin “Orada fesat çıkaracak ve kan dökecek birini mi 

yaratacaksın?” sorusu, masum olanlar yerine günah işleyenlerin yeryüzüne halife olmasına 

yönelik bir tür hayret ifadesidir.87 Bu ayet, bağlamından kopuk bir şekilde ele alındığında 

meleklerin sözleri lâzım-ı fâide izlenimi vermektedir. Fakat haber cümlesiyle fâide-i haber ve 

lâzım-ı fâide kastedilmediğinde, cümlenin bağlamına uygun düşen gayelerden biri olduğu kabul 

edilir. Bu ayette uygun olan gaye, meleklerin sözlerinin hayret ifadesi olmasıdır. 

َ لَعَلهُكْم تَْشُكُرونَ )   فَاتهقُوا َّللاه
ُ بِبَدٍْر َواَْنتُْم اَِذلهة ُۚ (  َولَقَدْ نََصَرُكُم َّللاه  

“Andolsun ki Allah size, zayıf ve çaresiz iken Bedir’de de yardım etmişti. Allah’a isyandan 

sakının ki şükretmiş olasınız.”88  

İbn Âşûr’a göre; Allah (c.c.) bu ayette Bedir’de Müslümanları destekleyip zafer ihsan ettiğini 

hatırlatmaktadır. Diğer taraftan bu ayette Müslümanların Uhud gazvesinde müşriklere karşı 

hezimetinin, Müslümanların üstünlüklerinden bir şey eksiltmeyeceğine dair müşriklere yönelik 

taʽrîz (kapalı bir biçimde dolaylı olarak söyleme) vardır.89  

(  َما َمنَعََك ااَله تَْسُجدَ اِذْ اََمْرتَُكۜ قَاَل اَنَ۬ا َخْير  ِمْنهُُۚ َخلَْقتَ۪ني ِمْن نَاٍر َوَخلَْقتَهُ ِمْن ۪طينٍ  قَالَ )   

“Allah buyurdu: “Ben sana emretmişken seni secde etmekten alıkoyan nedir?” (İblîs), “Ben 

ondan daha üstünüm; çünkü beni ateşten yarattın, onu çamurdan yarattın” dedi.”90 

Cemâlüddîn b. Muhammed el-Kâsimî’ye (ö. 1332/1914) göre İblis’in secde etmediğini bildiği 

halde Allah’ın (c.c.) “Seni secde etmekten alıkoyan nedir?” şeklinde soru sorması ve ardından 

İblis’in “Ben ondan daha üstünüm; çünkü beni ateşten yarattın, onu çamurdan yarattın”  

nedeni, İblis’i azarlama, İblis’in inadını, kibrini, inkarını ve Adem’i (a.s.) hakir görüp aslıyla 

övündüğünü ona izhar etmek içindir. İblis bu sorunun devamında belirtildiği üzere, “beni 

 
86 el-Bakara, 2/30. 
87 ez-Zemahşerî, el-Keşşâf, c. I, s. 125. 
88 Âl-i İmrân, 3/123. 
89 İbn Âşûr, et-Tahrîr ve’t-tenvîr, c. IV, s. 72. 
90 el-Aʽrâf, 7/12. 
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ateşten yarattın, onu çamurdan yarattın” demiş,91 Allah’a (c.c.) karşı özrünü ve mazeretini dile 

getirmiştir. 

ٰاتَْيتَ۪ني ِمَن اْلُمْلِك َوَعلهْمتَ۪ني ِمْن تَأْ۪ويِل ااْلََحا۪ديِثُۚ فَاِطَر السهٰمَواِت َوااْلَْرِض اَْنَت وَ ) ِ قَدْ  ِخَرةُِۚ تََوفه۪ني ُمْسِلماً    ِلي ۪ فِي الدُّْنيَاَرب  َوااْلٰ

اِل۪حينَ    (َواَْلِحْق۪ني بِالصه

“Ey rabbim! Bana iktidar verdin ve bana rüyaların yorumunu da öğrettin. Ey gökleri ve yeri 

yaratan! Dünyada da âhirette de beni yönetip himaye eden sensin. Müslüman olarak canımı al 

ve beni iyi kulların arasına kat!”92 

Allah, (c.c.) Hz. Yûsuf’u ailesine kavuşturup onu yeryüzünde yüce ve onurlu kıldıktan sonra 

Hz. Yûsuf, kendisi gibi peygamber olan babalarının yolunu takip edeceğini bu sözlerle dile 

getirmiştir.93 Katâde b. Diâme (ö. 117/735); Hz. Yûsuf ailesine ve istediklerine kavuşunca 

ahiret hayatını hatırlayıp Allah’tan (c.c.) bu sözlerle ölümü temenni ettiğini söylemiştir.94 Bazı 

müfessirlere göre Hz. Yûsuf, Allah’ın ona bahşetmiş olduğu nimetleri hatırlamış ve bu sözlerle 

münacatta bulunmuştur.95 İbn Âşûr’a göre ise Hz. Yûsuf bu ayette dua ederek ahiret 

nimetlerinin var olduğunu itiraf etmiş ve rabbine yönelmiştir. Onun “Dünyada da âhirette de 

beni yönetip himaye eden sensin” sözü dua makamında olan haber kabilindendir ve anlam, 

“Dünyada da âhirette de beni doğruya yönlendir, beni himaye eyle” şeklindedir.96 

ا َعلَْيَها َواَهُشُّ بَِها َعٰلى َغنَ۪مي َوِلَي ۪فيَها َمٰاِرُب اُْخٰرى،  تِْلَك بِيَ۪مينَِك يَا ُموٰسى َوَما)  ( قَاَل ِهَي َعَصاَيُۚ اَتََوكهـُؤ۬  

“Nedir o sağ elindeki, ey Mûsâ?” Dedi ki: “O benim asâmdır. Ona dayanırım, onunla 

koyunlarıma yaprak silkelerim, ona başkaca ihtiyaçlarım da var.”97 

Ebü’l-Muzaffer es-Semʽânî (ö. 489/1096), ayetteki “Nedir o sağ elindeki, ey Mûsâ?” sorusunun 

istifham değil, takrir / onaylama için olduğunu söylemiştir. Arap dilinde, kişinin bildiğinden 

emin olmasına rağmen muhatabın kalbinin mutmain olması / rahatlaması için sözüne “   هل تعرف

 
91 Muhammed Cemâlüddîn b. Muhammed Seʽîd b. Kâsim el-Hallâk el-Kâsimî, Mehâsinü’t-te’vîl, haz. Muhammed 

Bâsil ʽUyûn-ü’s-sûd, (Beyrut: Dâru’l-Kütübi’l-ʽilmiyye, 1418/1998), c. V, s. 13. 
92 Yûsuf, 12/101. 
93 et-Taberî, Câmiʽu’l-beyân fî te’vîli’l-Kur’ân, c. XVI, s. 278. ; Ahmed b. Musdafâ el-Merâğî, Tefsîru’l-Merâğî, 

(Mısır: Mektebet-ü Musdafâ’l-bâbî’l-Halebî ve evlâdühû, 1365/1946), c. XIII, s. 45. 
94 Ebû Abdullâh Muhammed b. Abdullâh el-İlberî İbn Ebî Zemenîn, Tefsîru’l-Kur’ân-i’l-ʽazîz, haz. Ebû Abdullah 

Hüseyn b. ʽAkkâşe - Muhammed b. Musdafâ el-Kenz, (Mısır: el-Fârûk el-hadîse, 1423/2002), c. II, s. 340. 
95 Ebû Muhammed Mekkî b. Ebî Tâlib Hammûş el-Kaysî el-Kayravânî, el-Hidâye ilâ bulûği’n-nihâye fî ʽilmi 

meʽâni’l-Kur’ân-i ve tefsîrihî ve ehkâmihî ve cümelin min fünûni ʽulûmih, haz. Şârika Üniversitesi Komisyonu, 

(Şârika: Mecmûat-u Buhûsi’l-kitâb-i ve’s-sünne, 1429/2008), c. V, s. 3644. 
96 İbn Âşûr, et-Tahrîr ve’t-tenvîr, c. XIII, s. 59. 
97 Tâhâ, 20/17-18. 
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 .Bunu biliyor musun” şeklinde başlaması Arapların adetlerindendir.98 Ebü’l-Leys Nasr b هذا

Muhammed es-Semerkandî de (ö. 373/983) benzer şekilde, Hz. Mûsa’dan korku ve endişeyi 

hafifletmek için Allah’ın bu şekilde soru sorduğunu belirtmiştir. Bu durum, sultanın huzuruna 

çıkan bir kimsenin endişe ve korkularını azaltmak için sultanın huzurundaki kimseye soru 

sormasına benzemektedir.99 Bazı müfessirlere göre asâ yılana dönüştüğünde Hz. Mûsâ 

korkmaması için Allah (c.c.) ona istifham edatıyla soru sormuştur.100 Ebû Mansûr el-

Mâturîdî’ye göre; Hz. Mûsâ, Allah’ın kendisine asayı mı yoksa asanın gördüğü işi mi 

sorduğunu tam anlamamış, bu sebeple Hz. Mûsâ ayette hem asanın adını hem de asanın ne işe 

yaradığını söylemiş ve Hz. Mûsâ’nın bu ayette Allah’ın bildiği bir cevabı vermesi beyan 

kabilinden olmuştur. 101 

ي دََعْوُت قَْو۪مي لَْيلً َونََهاراً  )   ِ اِن ۪ ي ااِله فَِراراً ،    قَاَل َرب  اءا۪ ي ُكلهَما دََعْوتُُهْم ِلتَْغِفَر لَُهْم َجعَلُا ،    فَلَْم يَِزدْهُْم دَُعا ي ٰاذَانِِهْم َواِن ۪ وا اََصابِعَُهْم فا۪

اْستِْكبَاراًُۚ  وا َواْستَْكبَُروا  ثِيَابَُهْم َواََصرُّ ي دََعْوتُُهْم ِجَهاراً  ،    َواْستَْغَشْوا  اِن ۪ اِْسَراراً  ،    ثُمه  لَُهْم  لَُهْم َواَْسَرْرُت  اَْعلَْنُت  ي  اِن ا۪   فَـقُْلتُ ،    ثُمه 

  َغفهاراً  اْستَْغِفُروا َربهُكْم اِنههُ َكانَ 

“Nûh, "Rabbim" dedi, "Doğrusu ben kavmimi gece gündüz hakka çağırdım; Fakat benim 

yaptığım çağrı onları daha da uzaklaştırdı. Kendilerini bağışlaman için ben onları ne zaman 

çağırdıysam, parmaklarını kulaklarına tıkadılar; elbiselerini başlarına bürüdüler, ayak 

dirediler, kibirlendikçe kibirlendiler. Yine de ben onları açıkça çağırmaya devam ettim. Onlara 

açık da söyledim, yerine göre gizli de söyledim." Dedim ki: "Rabbinizden bağışlanmanızı 

dileyin; O, çok bağışlayıcıdır.”102 

Ebû Mansûr el-Mâturîdî’ye göre; Hz. Nûh, “Nûh’a vahyolundu ki: “Kavminden daha önce iman 

etmiş olanlardan başkası artık inanmayacak. Sakın onların yaptıklarına üzülme!”103 ayetiyle 

kavminin helak edileceğiyle ilgili haberdar edildikten sonra yukarıdaki ifadelerini özür beyanı 

olarak dile getirmesi mümkündür. Yani Hz. Nûh bu ifadeleriyle, kavmini doğru yola davetle 

ilgili olarak gevşeklik ve ihmalkarlık göstermediğini, ama kavminin onun davetine uymayarak 

haddi aştıklarına dair mazeret beyan etmiştir. Diğer taraftan bu ifadelerin, Hz. Nûh’un kavmi 

 
98 Ebü’l-Muzaffer Mansûr b. Muhammed el-Merûzî es-Semʽânî, Tefsîru’l-Kur’ân, haz. Yâsir b. İbrâhîm Ğanîm b. 

Abbâs, (Riyad: Dâru’l-Vatan, 1418-1997), c. III, s. 325. ; Ebû Muhammed ʽİzzüddîn Abdülazîz b. Abüsselâm ed-

Dimeşkî, Tefsîru’l-Kur’ân, haz. Abdullah b. İbrâhîm el-Vehbî, (Beyrut: Dâru İbn Hazm, 1416/1996), c. II, s. 296. 
99 Ebü’l-Hasen Alî b. Muhammed el-Bağdâdî el-Mâverdî, en-Nüket-i ve’l-ʽuyûn, haz. es-Seyyid İbn Abdülmaksûd 

b. Abdürrahîm, (Beyrut: Dâru’l-Kütübi’l-ʽilmiyye, t.y.), c. III, s. 399. ; Muhammed b. Ahmed b. Musdafâ Ebû 

Zehra, Zehratü’t-tefâsîr, (Kahire: Dâru’l-Fikri’l-ʽarabî, t.y.), c. IX, s. 4713. 
100 Abdülkerîm b. Hevâzin b. Abdülmelik el-Kuşeyrî, Letâifu’l-işârât/Tefsîru’l-Kuşeyrî, haz. İbrâhîm elBüstânî, 

(Mısır: el-Hey’etü’l-Mısriyye li’l-küttâb, ty), c.II, s. 450. 
101 Ebû Mansûr el-Mâturîdî, Te’vîlâtü Ehli’s-sünne, c. VII, s. 275. 
102 Nûh, 5/10. 
103 Hûd, 11/36. 
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için af ve mağfiret dilemesi, doğru yola tabi olmaları için Allah’tan (c.c.) kalplerini 

yumuşatmasını istemesi şeklinde anlaşılması da mümkündür. Bu ifadelerin “onlar iman 

etmiyorlar” şeklinde şikâyet olarak anlaşılması doğru değildir.104 İbn Âşûr’a göre ise bu ayetler, 

Allah (c.c.) haberin içeriğini bildiği için Hz. Nûh’un bu sözleri şikayet ve inanmayanlara karşı 

muzaffer olma kabilindendir ve ayrıca bu ifadeler, haberin lâzım-ı mana105 olarak geldiği 

yerlerdendir.106  

Sonuç 

Belâgat ilminde kelam, haber ve inşâ olmak üzere iki kısma ayrılmıştır. Belâgat bilginlerinin 

haber cümlelerine bakışında her ne kadar bazı ince farklılıklar olsa da genelde haberi cümle; 

“Doğruya ve yanlışa ihtimali olan cümledir” şeklinde tarif edilmiştir. Diğer bir deyişle haberi 

cümleyle ilgili olarak “hakkında doğru veya yanlış şeklinde hükme varılabilen cümledir” demek 

mümkündür. Belâgat bilginlerinin çoğunluğu; bir haberin vakıaya uygun olduğunda doğru 

olduğunu, vakıaya ters düştüğünde yanlış olduğunu söylemişlerdir. Mutezili kelamcılardan 

İbrâhîm en-Nazzâm haberle ilgili inanç kıstasını getirirken öğrencisi Câhiz ise haberi cümlelere 

üçüncü bir kısım açarak doğru veya yanlış olarak nitelenemeyecek haberlerin varlığından söz 

etmiştir. İnşâ cümleleri ise haber cümlesinin zıttı olarak “Yanlışa ve doğruya ihtimalli olmayan 

cümledir.” şeklinde tarif edilmiştir. İnşâ cümlelerinin emir, nehiy, istifham, temenni gibi belirli 

kalıpları olup bu kalıplarla söylenir. 

Haberî cümlelerinin asli söylenme gayeleri olarak iki kısma ayrılır. Bu iki kısımdan birincisi 

olan fâide-i haber, muhataba iletilen haberin ona yarar sağlaması, yani muhatabın bu haberden 

istifade etmesi demektir. Diğer kısım lâzım-ı fâide ise; kendisine söz söylenen muhatabın 

iletilen haberi önceden bilmesidir. Bu tür haberlerde mütekellim /sözü söyleyen, muhatabına 

haberi bildiğini gösterir. Bu iki asli gaye dışında; birini övme, birine öğüt verme, birini uyarma, 

biriyle alay etme, acziyeti veya üzüntüyü dile getirme, birini azarlama, birinden af dileme gibi 

haberin farklı gayeleri de var olup bu gayeler “tâbî / ferî gayeler” şeklinde de isimlendirilmiştir. 

Bu tür gayeler genellikle cümlenin bağlamından anlaşılmakta olup feri gayeleri uygun bir isimle 

çoğaltmak mümkündür. 

 
104 Ebû Mansûr el-Mâturîdî, Te’vîlâtü Ehli’s-sünne, c. X, s. 223. 
105 Örneğin Arap dilinde “Falanın külü çoktur” ifadesi kinaye olarak hem evde külün çok çıktığına delalet ederken 

hem de mananın lazımı olarak cömertlik anlamına gelmektedir. bk: Ebû Bekr Ebü’l-Bekâ Takıyyüddîn 

Muhammed b. Ahmed b. Abdilazîz el-Fütûhî (İbnü’n-Neccâr), Şerhu’l-Kevkebi’l-münîr, haz. Muhammed ez-

Zuhaylî – Nezîh Hammâd, (Riyad: Mektebetü’l-‛Ubeykân, 1418/1997), c. I, s. 199. 
106 İbn Âşûr, et-Tahrîr ve’t-tenvîr, c. XXIX, s. 193. 
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Kur’ân-ı Kerîm’de fiil ve isim cümlesi olarak gelen lâzım-ı fâide cümle kalıplarıyla ilgili olarak 

müfessirler, bir ayetin haber mi yoksa inşa cümlesi mi olduğu noktasında ihtilaf etmişler, lâzım- 

fâide ifadelerini açıklarken ayette sadece “muhataba verilen haberi, haber verenin bildiğini 

bildirmesidir” anlamı baskın oluyorsa “bu cümlede lâzım-ı fâide vardır” demişler, şayet 

haberde ikincil bir gaye de varsa o zaman feri gayelerden birini zikretmişlerdir. Bir müfessirin 

“burada lâzım-ı fâide vardır” dediği bir ayete diğer bir müfessir ayetten çıkardığı manaya göre; 

kınama, ta’rîz / üstü örtülü bir şekilde itiraz ve sitem etme, acziyeti dışa vurma vb. feri bir gaye 

var olduğunu söylemiştir. Lâzım-ı fâideyi anımsatan cümlelerle ilgili müfessirler; münacatta 

bulunma, onaylama, tekit etme, özür veya mazeret beyan etme, mağfiret dileme, nimeti itiraf 

etme, endişeye kapılan birini rahatlatmak için soru sorma gibi feri gayelerden biri olduğu 

sonucuna varmışlardır. Kur’ân-ı Kerîm’de lâzım-ı fâide cümleleri incelenerek ortaya çıkan bu 

çalışmada, bir haberi işiten kimsenin acele etmeyip cümlenin bağlamını daima göz önünde 

bulundurması ve feri amaçlardan biri ağır bastığında muhatap haberi bilse dahi bunun lâzım-ı 

fâide olarak isimlendirilmediği, feri amaçlardan anlama uygun düşen bir gaye ile 

isimlendirildiği sonucuna ulaşılmıştır. 
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 ملّخص 

ال إله إال هللا"، فإّن هللا قد بعث مجيع  حاولت يف هذه املقالة تبيان معىن وفضل أعظم وأشرف كلمة وهي كلمة الّتوحيد "
"ال إله إالَّ هللا" اجتماعًيا    كلمةيف هذه املقالة العلميَّة معاجلة آاثر    حاولتاألنبياء لتبليغ الناس وتثبيت توحيد هللا يف قلوهبم،  
خالل   من  سواء،  حدٍّ  على  واجملتمع  الفرد    بشكل   وأجبت   ونواقضها،   ومقتضاها   وشروطها   وحقيقتها  معناها  بيانعلى 

ا  وإمياان،  وعمال قوال الكلمة هذا عىنسبيل اىل هنضة اجملتمع والفرد إالَّ بتحقيق م ال  أنَّه  واضح   يف  والفوز  النجاة  سبيل  وأهنَّ
ا املنهج الوصفي التحليلي وقوفًا على معاين "ال إله إالَّ هللا" وحتليال آلاثرها العملية  هذ  وقد اتبعت يف عملي  واآلخرة،   دنيا ال

قدمت  حيث  واجملتمع،  الفرد  فيه بيَّ   ة قدم مب  لمقالة ل   على  وتعريفً أهّم   انُت  اختياره،  وسبب  املوضوع  واصطالحيا ا  ية    لفظيا 
ث، حاولت يف املبحث األول أن أبّّي معىن وفضل "ال إله إال هللا" يف  كما تضمَّ   لكلمات "ال إله إال هللا" نت ثالثة مباحم

وإثبات   غريه،  أللوهّية  نفي  فهي  هللا"،  إال  إله  "ال  قول  الوارد فيها  اآلايت  بعض  تفسري  خالل  من  وذلك  الكرمي،  القرآن 
ولعلَّ  وحده،  حبقٍّّ   أللوهيّته  معبود  ال  أنّه  هلا  اجلامع  ثَّ إالَّ   املعىن  هللا،  العروة      فهي  الكرمي،  القرآن  فضلها يف  تبيان  حاولت 

وختمت  ،  الوثقى، وهي كلمة النجاة من عذاب هللا، وهي رسالة هللا إىل الناس، وغريها من املعاين الواردة يف القرآن الكرمي

 
 * Doktora Öğrencisi, Sakarya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 

mohammed.albayati444@yahoo.com, ORCID ID: 0000-0003-2013-3049. 

 ** Doç. Dr., Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, egulsen@sakarya.edu.tr, ORCID ID: 0000-0001-

6146-9281. 



Yalova İslâm Araştırmaları Dergisi, 2 (2021): 241-269 

 242 

ا عمل مبقتضى املعىن، واتباع لإلله الواحد  ت املسألة لفظية فحسب، بل إهنَّ املبحث األول ابحلديث عن شروطها، إْذ ليس
 األحد الذي ال إله غريه، وذلك بقلب صادق ويقّي اتّم. 

ا منجاة من  ة الشريفة، حيث إهنَّ وفضلها ونواقضها يف السنَّ  ثت فيه عن معىن "ال إله إال هللا"أّما املبحث الثاين، فقد حتدَّ 
فاعة النيّب صلى هللا عليه وسّلم، ومن قاهلا كان معصوم الدم واملال، وغريها من الفضائل، وكذلك نّبهُت  النار، ومدعاة لش

 إىل األمور اليت تتعارض مع قول "ال إله إال هللا". 
وخّصصت الفصل الثالث للحديث عن آاثرها على الفرد واجملتمع ومقتضياهتا، فهي سّر التمكّي واالستخالف يف األرض،  

حبّم وهي   وسبب  الطمأنينة،  الرّفعة،    ابب  هلم  تكون  وابلتايل  ظّلها،  حتت  املسلمّي  جتمع كلمة  اليت  وهي  ورسوله،  هللا 
 والوعد ابلّنصر والتمكّي ولو بعد حّي.

 اجملتمع، األثر.  ، شهادة  األلوهية،  إله، التوحيد، الرَّب، املعبود، ،  : هللاالكلمات املفتاحية

 

Kur’ân ve Sünnette Kelime-i Tevhidin Manası ve Toplumsal Etkileri 

 

Öz 

Bu makalede en yüce ve en şerefli  söz olan kelime-i tevhidin (Lâ İlâhe İllallâh) manası ve fazileti  

açıklamaya çalışılmıştır. Zira Allah (c.c.) bütün peygamberleri insanlara dini  tebliğ etmeleri ve onların 

kalplerinde dini sabit kılmaları için göndermiştir  .Bu ilmî makalede “Lâ ilâhe illa’llâh” sözünün hem fert 

hem de toplum üzerindeki  sosyal tesirleri, manası, hakikati, şartları, gereklilikleri ve  onunla çelişen şeyler 

açıklanmak yoluyla incelenmiş ve toplumun da  ferdin de bu sözün manasını söz, fiil ve inanç yoluyla 

tahkik etmeksizin  kalkınmasının mümkün olmadığı, dünya ve ahirette kurtuluşa ermenin yolunun bu  

olduğu açık bir şekilde ortaya konmuştur. Bunu gerçekleştirirken “Lâ ilâhe  illa’llâh” ifadesinin 

manalarına vakıf olmak, bunların fert ve toplum  üzerindeki etkilerini inceleyebilmek ve “Lâ ilâhe 

illa’llâh” ifadesinin  kelimelerinin lafzi ve ıstılâhî tariflerini yapmak adına makaleye konunun  

ehemmiyetini ve neden bu konunun tercih edildiğinin açıklandığı bir mukaddime ile  başlanarak niteliksel 

metoda bağlı kalınmıştır. Bu da üç ana bölümü içermektedir.  

Birinci bölümde “Lâ ilâhe illa’llâh” ifadesinin Kur’ân-ı  Kerîm’deki manasını ve faziletini, bu ifadenin 

geçtiği bazı ayetlerin  tefsirleri yoluyla açıklanmaya çalışılmıştır ki o da (Allah’tan) başkasının  ilahlığının 

nefyedilmesi, O’nun tek ilah olduğunun ispat edilmesi şeklindedir ve bütün bunları kendisinde toplayan 

mana da muhtemelen Allah’ın yegâne hakiki  mabud olduğudur. Sonrasında bu ifadenin Kur’ân-ı 

Kerîm’deki değeri, bu  kelimenin en sağlam tutamak (el-‘urvetü’l-vüskâ) olduğu, Allah’ın azabından  

kurtuluşu sağlayan söz olduğu, Allah’ın insanlara yönelik çağrısı olduğu ve  Kur’ân-ı Kerîm’de geçen bu 

gibi manaları ortaya koyarak açıklanmaya çalışılmıştır. Akabinde birinci bölüm (kelime-i tevhidin) 

şartlarından bahsedilerek bitirildi; zira mesele yalnızca lafzi değildir, onun manasının muktezasına göre 

amel  etmek, kendisinden başka hiçbir ilah bulunmayan, bir ve tek olan Allah’a samimi  ve  tam yakîn 

sahibi bir kalple bağlanmak gerekmektedir . 

İkinci bölüme gelince; burada “Lâ ilâhe illa’llâh” ifadesinin manasından, faziletinden ve onunla çelişen  

hususlardan, onun ateşten kurtuluşun bir vesilesi ve Hz. Peygamber’in (s.a.s.)  şefaatine nail olmak için 

bir sebep olduğu, onu söyleyenin canının ve malının  korunmuş olacağı ve bu gibi faziletleri ortaya 

koyarak bahsedilmiş; “Lâ ilâhe illa’llâh” sözü ile çelişen hususlara da dikkat çekilmiştir. 

Üçüncü bölümde ise hususiyle  kelime-i tevhidin fert ve toplum üzerindeki etkilerinden ve 

gerekliliklerinden  bahsedilmiştir. Kelime-i tevhîd, yeryüzünde mesken sahibi ve halife kılınmanın  sırrı, 

manevi huzurun kapısı ve Allah (c.c.) ve resulünün (s.a.s.) sevgisine  nail olmanın da vesilesidir. 

Müslümanları kendi kapsamı altında bir arada tutan  da budur ki buna bağlı olarak prestij kazanırlar, zafer 

ve yeryüzünde sabit kalma vaadine -belli bir süre sonra da olsa- nail olurlar . 

Anahtar Kelimeler: Allah, İlah ,Tevhid, Rab, Mâbûd, Uluhiyet, Şehadet, Toplum, Etki . 
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 احملتوايت:  
 مدخل، ويتضمن:  

 أوَّاًل: أهية املوضوع.  
 اثنًيا: أسباب اختيار املوضوع.  

 مقدمة.  
 ، ويتضمن تعريف:  شرح الكلمات الواردة يف العنوان 

 .  اإلله  -1
 هللا، الرب، املعبود.  -2
 .  األثر، العالمة، النتيجة -3
 ، األمة،  اجملتمع -4

 إله إال هللا( وفيه ثالثة مطالب: املبحث األول: معىن وفضل )ال 
 . املطلب األول: معىن ال إله إال هللا يف القرآن الكرمي 

 . املطلب الثاين: فضل )ال إله إال هللا( يف القرآن الكرمي 
 املطلب الثالث: شروط ال إله إال هللا.

 . الشرط األول: العلم مبعناه املنايف للجهل
 . الشرط الثاين: اليقّي املنايف للشك 

 . الشرط الثالث: اإلخالص 
 . الشرط الرابع: الصدق 
 . الشرط اخلامس: احملبة

 . الشرط السادس: االنقياد 
 . الشرط السابع: القبول

 . الشرط الثامن: الكفر مبا يعبد من دون هللا
 : املبحث الثاين: معىن ال إله إال هللا يف السنة وفضلها ونواقضها، وفيه مطلبّي 

 ال هللا يف السنة املطلب األول: معىن ال إله إ
 املطلب الثاين: فضل ال إله إال هللا يف السنة 

 املبحث الثالث: آاثر ال إله إال هللا على الفرد واجملتمع ومقتضياهتا، وفيه مطلبّي: 
 املطلب األول: آاثر ال إله إال هللا على الفرد 

 املطلب الثاين: آاثر ال إله إال هللا على اجملتمع 
 . اخلامتة

 . املصادر واملراجع
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 : مدخل
 : ية املوضوع أهّم 

ق هللا هبا بّي املسلم والكافر، وهي اليت دعت إليها الرسل  ة. وهي اليت فرَّ وأساس امللَّ   ،هذه الكلمة هي أصل الدين   إنَّ 
ْنَس إمالَّ  َوَما  ، قال تعاىل:  -اجلن واإلنس-ق من أجلها الثقالن  لم لت من أجلها الكتب، وخُ نزم مجيعاً. وأُ  َخَلْقُت اجلْمنَّ َواإْلم

 . (1)لميَ ْعُبُدونم 

 : املوضوع   انسباب اختيار أ

اختيار ا  أمَّ  العنوان   ان سبب  أنَّ   هلذا  أنَّ   هو  يفهم  قد  مبعناها    البعض  العلم  بدون  هبا  واإلقرار  هللا،  إال  إله  بال  النطق  جمرد 
يقول  من  هناك  اآلخر  والسبب  اإلميان.  حقيقة  على  احلصول  يف  بشروطها كاف  أيتون    "هللا  إال   إله "ال    والعمل  وهم 

مساهة مين يف بيان معىن كلمة التوحيد وفضلها وشروطها  مقاليت  بنواقضها. وملا كان األمر كذلك آثرت أن يكون موضوع  
معناها، العاملّي مبقتضاها  من هللا تعاىل أن جيعلنا من أهلها املتمسكّي هبا والعارفّي    ا ونواقضها وآاثرها ومقتضاها، راجيً 

 ظاهراً وابطناً. 
امليد هذا  متواضع يف  جهد  هو  بل  الكمال  هذا  لعملي  ال أدعي  فإين  اخلتام:  فيه  ويف  إخالص، فإن كان  بكل  بذلته  ان 

. وأسأل هللا أن جيعله خالصاً لوجه الكرمي،  صواب فمن هللا وحده، وإن كان فيه من خطأ أو نسيان فمين ومن الشيطان 
 ن احلمد هلل رب العاملّي. أ  ى نبينا وحبيبنا حممد، وآخر دعواان وأن ينفع به األمة وصلى هللا عل

 :  مقدمة 

هللا بكلمة التوحيد، ليعزَّ العباد، وخيضع  بسم هللا الرمحن الرحيم، واحلمد هلل ربّم العاملّي، والصالة والسالم على من بعثه  
التوحيد، وعلى آله وأصحابه ذوي العقل الرشيد، الذين ساروا على  عقل كلّم جبار عنيد، اىل سبيل اهلداية وطريق احلقّم و 

من سار بعدهم اىل يوم كشف الغطاء والبصر احلديد،  محة للبشر السيد منهم والعبيد، وعلى  النيب املبعوث ر   هدي الرسول 
 وبعد:  

بكلمة   بعث هللا األنبياء والرسل  إالَّ هللا"فقد  إله  نبينا حممد من لدن آدم    "ال  ليقموا احلياة    اىل  عليهم الصالة والسالم، 
حوا للناس معىن خلقهم، على أساسها ول  وإجيادهم على هذه املعمورة، فهي طوق النجاة، وسبيل العزّم والتمكّي يف  يوضّم

فال إله  ، ويكون ضنك احلياة ومشقتها، وضياع اآلخرة وفقداهنا، الدنيا واآلخرة، وابإلعراض عنها يكون الثبور واخلسران 
مهيمن   هللا وال  الَّ إوال مشرّمع    ،  هللاالَّ إوال رازق    ، هللا  هللا تعىن ال خالق إالَّ  هللا، وال إله إالَّ إالَّ    هللا تعين ال معبود حبقٍّّ إالَّ 

د اإلسالم هذه املعاين وبيَّ  أكَّ تبّي، وجعل اإلميان متوقّمٌف على االإالَّ هللا، فقد  أشدَّ  هبذه املعاين اليت جاءت  نها  عرتاف 
فرد املسلم اىل اجملتمع كتبت هذه املقالة مساهة  هبا فضاًل عن قوهلا، وبغيباب هذه املعاين واألفكار عن واقع احلياة بدًءا ابل

 

 . 56الذارايت: ( سورة 1)
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ها، لتكون لبنة علميَّة يف سبيل النهضة اليت يكون فيها اجملتمع املسلم رائًدا بّي األمم، ومثااًل  مين يف سبيل إعادة توضيح
ة أخرجت للناس.  حيتذى به من قبل الشعوب واألمم،   ولنكون كما أرادان ربُّنا خري أمَّ

قام   ومنزلتها،وقد  وأهيتها  فضلها  وبيان  التوحيد  بشرح كملة  واحلديث  القدمي  يف  العلماء  من  بناء    العديد  يف  ودورها 
، فمنهم من أفردها ببحث أو مقال خاص، ومنهم من  متناولّي يف كتاابهتم كل جوانب هذه الكلمة  ، وغري ذلك   اجملتمع، 

من كتب العقيدة من ذكر  جعلها ضمن كتاب أساسية يف صرح اإلسالم،  . وال خيلو كتاب  إالَّ هللا" كوهنا ركيزة  "ال إله 
  واعتقاًدا وعماًل.  الذي ال يكون إالَّ هبا، قواًل 

 : شرح الكلمات الواردة يف العنوان 

أيله    اإلله: أله  مصدر  وهي  االهله،  وهو  مفعول،  واملألوه  مألوه،  ألنه  إله  مسي  مألوه،  يعين  مفعول،  مبعىن  فعال،  إهلة  أَله 
 ( 1) .إذا عبد مع احلب والذل والرضى وألوهة 

يعبد مع   الذي  هو  اإلله  معىن  فصار  والرضى،  احملبة  مع  يعبد  الذي  هو  املعبود، واالهله  فمعناها  اإلله  جاءت كلمة  فإذا 
الراجح   أو  الفعل  إىل  الراجغ  اشتقاقها  هلا  إله  ألن كلمة  وذلك  اللغة؛  تقتضيه  الذي  التفسري  والرضى والذل، وهذا  احملبة 

ََتكَ قال تعاىل:  (2) ،ىل هللا إ  . (3)َوآهلم
تقادهم  هللا عز وجل وكل ما اختذ من دونه معبوداً إله عند متخذه، واجلمع آهلة، واآلهلة: األصنام مسوا بذلك الع  إلله:وا

 (4) .قاداهتمتاع لعبادةهم  أن العبادة حتق هلا وأمساي

كل شيء، ويعبده كل خملوق، وهو املألوه واملعبود املستحق اإلفراد ابلعبادة ملا اتصف    الذي أيهله  أيمبعىن املعبود    هللا:  
 ( 6) .على اإلله احلق داللة جامعة جلميع أمساء هللا احلسىن وهو علم دال    (5) .وهي صفات الكمال  األلوهية به من صفات  

آثر كذا أو كذا أو بكذا    :، ويقال خرجت بعده وتتبعت أثره   :أي   أثره  بقية الشيء واجلمع آاثر وخرجت يف  األثر لغة:
 (7) .تتبعه   :أو كذا أي 

 

)ت:  1) العباس  أبو  احلموي  الفيومي  علي  بن  حممد  بن  ألمحد  الكبري،  شرح  غريب  يف  املنري  املصباح  ينظر:  العلمية 77(  )املكتبة    - ه(، 
 .1/19بريوت(، 

يق: أمحد حممد ه (، حتق 310( ينظر: جامع البيان يف تفسري القرآن، حملمد بن جرير بن يزيد بن غالب اآلملي أبو جعفر الطربي )ت: 2)
 .1/123م،  2000-ه   1400، 1ط -شاكر، مؤسسة الرسالة 

 .127( سورة األعراف: 3)
ه (، دار صادر، بريوت،    711( ينظر: لسان العرب، حملمد بن مكرم بن علي أبو الفضل مجال الدين بن منظور األنصاري اإلفريقي )ت  4)

 . 467-13ه ،  1414، 1ط
الفتاح اخلالدي، دار  (، حتقيق: صالح عبد254يل آايت القرآن، أليب جعفر حممد بن جرير الطربي )ت ( ينظر: جامع البيان عن أتو 5)

 .14، ص1997 -ه    1418، 1القلم، دمشق، ط
( ينظر: التوقيف على مهمات التعريف، لزين الدين حممد املدعو بعبد الرؤوف بن اتج العارفّي بن علي بن زين العابدين املناوي )ت: 6)

 .1/59م،  1990 -ه  1410، 1ه ( عامل الكتب، القاهرة، ط 1031
 .4/5( لسان العرب 7)
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يف   اقتصرت    : الشرعأما  تعاريف كثرية  تعاىل:  فلها  قوله  وجوده  على  ويدل  الشيء  اثر  واحدة:  آاَثرم  على  إمىَل  فَاْنظُْر 
اَّللَّم   يرٌ َرمْحَتم  َقدم َشْيءٍّ  َوُهَو َعَلى ُكلّم  اْلَمْوَتى  َلُمْحيم  َذلمَك  إمنَّ  َا  َمْوهتم بَ ْعَد  اأْلَْرَض  حُيْيم  األثر    . (1)َكْيَف  تعريف  ذكر  بعد 

 ( 2) .: وصول ما يدل على وجود الشيء والنتيجةتوصلت إىل أن األثر
 ( 3) .مشتق من الفعل اجتمع ضد تفرق واجملتمع موضع االجتماع أو اجلماعة من الناس  اجملتمع لغة:

مع  يهم وهلا أثر دائم أو مؤقت يف حياهتم ويف عالقاهتم  دمعروفة ل  ، كل جمموعة أفراد تربطهم رابطة ما   اجملتمع اصطالحاً:
  (4) .بعض 

 : ذات صلة بـ )اإلله(  األلفاظ(  1)

. والربوبية صفة مالزمة هلل تعاىل  أحدٌ وهو املالك فيقال من رب هذا املال، وهو هللا تعاىل وهو  (5) ،ريب هو امل الرب:  -أ
وهي سيادة هللا تعاىل    األُلوهيةومعناها ما تكفل به الرب من خلق ورزق وإحياء وإماتة وبعث وحشر وحساب. وتوازيها  

ّيَ تعاىل:  قال  ، على كل األكوان وبسط القدرة واجلالل والكمال على ما خلق   . (6 )َربّم اْلَعاَلمم
وتذلل هلل خشية وتعلقاً ألن األصل هو أن هللا تعاىل    ، َعَبَد عبادة إذا أطاع هللا ابألوامر وامتنع عن النواهياملعبود:    -ب

ْنَس إمالَّ لميَ ْعُبُدونم قال تعاىل:  (7) ، هو اإلله والرب والعبودية هي تذلل وتربم من احلول والقوة   ،  (8)َوَما َخَلْقُت اجلْمنَّ َواإْلم
 (9) .يف العبادة

 : ( األثر ( األلفاظ ذات صلة بـ ) 2)

وعلم يعلم علماً نقيض اجلهل ورجل    (11) ،علومة ابلضموالعالمة كاألُ   (10) ،ابلفتح كاملنارة للمسجد  األمارةالعالمة:    - أ

 

 . 50( سورة الروم: 1)
 .21( ينظر: التوقيف على مهمات التعريف: ص 2)
  1999  ه  /  1425لبنان،    –( ينظر: القاموس احمليط، لفريوزآابدي جمد الدين حممد بن يعقوب، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع  3)

 . 139م، مادة )مجع(، ص
 .16الواحد وايف، هنضة مصر للطباعة والتوزيع، ص   ( ينظر: علم اجتماع، لعلي عبد4)
ه (، دار ابن حزم للطباعة والنشر والتوزيع،    1376الرمحن بن انصر السعدي )ت:    ( تيسري الكرمي الرمحن يف تفسري كالم املنان، لعبد5)

 .25م، ص 2003  -ه   1424، 1ط
 . 2( سورة الفاحتة: 6)
 .314( املغين: 7)
 . 56( سورة الذارايت: 8)
 . 143، ص 2لبنان، ط –( التعريفات الفقهية، لسيد حممد كيم االحسان اجملددي الربكيت، دار الكتب العلمية 9)
  109( ينظر: الكليات معجم يف املصطلحات والفروق اللغوية، أليوب بن موسى احلسيين القرميي الكفومي، أبو البقاء احلنفي، )ت:  10)

 .1/653بريوت،  –حممد املصري، مؤسسة الرسالة   -ه (، حتقيق: عدانن درويش 
  1205سيين، أبو الفيض، امللقب مبرتضى الزبيدي )ت الرزاق احل ( ينظر: اتج العروس من جواهر القاموس، حملمد بن حممد بن عبد11)

 . 33/131ه (، حتقيق: جمموعة من احملققّي، دار اهلداية، 
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يٌظ َعلميمٌ إميّنم قال تعاىل:  (1) ،م وعليم مة، وعالَّ عالَّ   . (2)َحفم
وهي   النتيجة:   -ب منه  احلاصل  الشيء  مثرة  النون  احلكم  ،بفتح  مقدمات  إليه  تقتضي  التقومي    (3)ما  على  أيضاً  وتطلق 

)األثر    (5) :والنتيجة هي واحدة من معاين األثر، قال اجلرجاين  (4) .السنوي املستخرج من احلساب الفلكي واجلمع النتائج
  وقيل: هي   (6). مبعىن اجلزء(   : والثالث  . مبعىن العالمة   : والثاين   . مبعىن النتيجة وهو احلاصل من شيء   : األول   . له ثالثة معان 

نتي ) وبعده  مدعي  الدليل  قبل  وهي  منه  ويلزم  واحلجة  الدليل  إتيان  بعد  حيصل  ما  ابلذات  النتيجة:  متحدان  فهما  جة 
 (7) .(ومتغائران ابالعتبار 

 (8) .وقيل: هي ما يتحصل عليه بعد إجراء عملية حسابية 
ما بّي املقدمتّي:    ة تهل املنطق فهي ما ينتج من مقدمتّي كقولك: كل إنسان حي وكل حي اتم فنتيجأوالنتيجة بتعريف   

 (9) .ً كل إنسان اتم، ويسمى الردف أيضا

 : ( األلفاظ ذات صلة بـ )اجملتمع(3)

يقال: فالن    ،الطريقة والدين هي    ة مَّ واأل   ، ة احليوان أمَّ   وكل جنس من ،  هو يف اللفظ واحد ويف املعىن مجع  ،اجلماعة   : األُّّمة 
ةٍّ أُْخرمَجْت لملنَّاسم   قال تعاىل:     (10) ،حنلة له  ال أمة له، أي ال دين له وال  ُتْم َخرْيَ أُمَّ ة كل مجاعة جيمعها  واألمَّ  ، (11)ُكن ْ

أمة  فهي  اختياراً  أم  تسخرياً  اجلامع  األمر  سواء كان  واحد  مكان  أو  زمان  أو  دين  أو  القرآن   (12) .أمر  يف  األمة    ومعاين 

 

العّي، أليب عبد1) ينظر: كتاب  )ت    (  البصري  بن متيم الفراهيدي  عمرو  أمحد بن  بن  املخزومي    170الرمحن اخلليل  ه (، حتقيق: مهدي 
 .2/152الل، ود. إبراهيم السامرائي، دار ومكتبة اهل

 . 55( سورة يوسف: 2)
حامد صادق قنييب، دار النفائس للطباعة والنشر   -  )مادة نتج(، ومعجم لغة الفقهاء، لرواس قلعهجي  4/373( ينظر: لسان العرب  3)

 .474م، ص 1988 -ه   1408، 2والتوزيع، ط
 .2/899القادر، حممد النجار، دار الدعوة،  ( ينظر املعجم الوسيط، معجم اللغة العربية، إلبراهيم مصطفى، أمحد الزايت، حامد عبد4)
 ه   (.  474ه    أو 471ن بن حممد اجلرجاين، )تالرمح ( هو الشيخ اإلمام أبو بكر عبدالقاهر بن عبد5)
بريوت  –ه (، حتقيق: مجاعة من العلماء، دار الكتب العلمية  816( التعريفات، لعلي بن حممد بن علي الزين الشريف اجلرجاين، )ت 6)

 .9م، ص 1983 -ه   1430لبنان،  –
رب النيب بن عبد رب الرسول األمحد نكري، حتقيق: عرب عباراته   ( دستور العلماء جامع العلوم يف اصطالحات الفنون، لقاضي عبد7)

 . 3/272م،  2000 - ه   1421لبنان، بريوت،  –، دار الكتب العلمية 1الفارسية: حسن هاين فحص، ط
  - ه     1429،  1ه (، مبساعدة فريق عمل، عامل الكتب، ط1424احلميد عمر، )ت    ( معجم اللغة العربية املعاصرة، ألمحد خمتار عبد8)

 م. 2008
عبد9) أبو  يوسف،  بن  أمحد  بن  حملمد  العلوم،  مفتاح  )ت    (  اخلوارمي،  البلخي  الكاتنب  جار    387هللا  األبياري،  إبراهيم  حتقيق:  ه (، 

 . 171، ص2الكتاب العريب، ط
يق: أمحد عبد الغفور عطار، ه (، حتق  393( الصحاح اتج اللغة وصحاح العربية، أليب النصر إمساعيل بن محاد اجلوهري الفارايب، )ت  10)

 . 5/1864م،  1987 -   ه 1407، 4بريوت، ط –دار العلم للماليّي 
 .110( سورة آل عمران: 11)
 . 30، وينظر: التعريفات الفقهية، ص10/76( الكليات معجم يف املصطلحات والفروق اللغوية، 12)
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 : منها كثرية، 
َدًة فَاْختَ َلُفوامبعىن امللة أي العقيدة كما يف قوله تعاىل:   األُّّمة -1 ًة َواحم  . (1)َوَما َكاَن النَّاُس إمالَّ أُمَّ
حْلَقّم َوبمهم  األمة مبعىن اجلماعة كما يف قوله تعاىل:  -2 ٌة يَ ْهُدوَن ابم َّْن َخَلْقَنا أُمَّ لُونَ َوِمم  . (2)يَ ْعدم
َن اْلُمْشرمكمّيَ ألمة مبعىن اإلمام كما يف قوله تعاىل:  -3 ًة قَانمًتا َّللمَّم َحنميًفا َومَلْ َيُك مم يَم َكاَن أُمَّ    . (3)إمنَّ إمبْ رَاهم

 : عىن ال إله إال هللام

للحصر.  ابهذه كلمة التوحيد اليت دعا إليها الرسل كلهم، وإثبات التوحيد هبذه الكلمة   عتبار النفي واإلثبات املقتضي 
دٌ ا قال تعاىل:  لمَّ فت اجملرد قد يتطرق إليه االحتمال،  اإلثبا  فإنَّ  الرَّمْحَُن  اَل إمَلَه إمالَّ ُهَو  قال بعده:    ، (4)َوإمهَلُُكْم إمَلٌه َواحم

يمُ    . (5)الرَّحم
الطربي جرير  ابن  إالَّ ه  ألنَّ   (6) :وقال  إله  هو  )ال  الذي  هللا  إال  له  العبادة  إخالص  عليك  يستحق  معبود  ال  يقول:  هو(   

المعبود  ويقول: وأيقنوا أيضاً أن    (7) .والنوى، فالق اإلصباح، وجاعل الليل سكناً والشمس والقمر حسباانً   خالق احلبّم 
 (8) .له العبادة   هللا الذي له اخللق واألمر، وأفردواعلى اخللق إالَّ لوهية يستحق األ

   هو وال يعبد إالَّ وحده أن يشهد أن ال إله إالَّ إثبات توحيد اإلهلية هلل  ويتضمن    (9) .وهو عبادة هللا وحده ال شريك له  
إالَّ  يتوكل  إالَّ إايه وال  يوايل  إالَّ  عليه، وال  له وال يعادي  يعمل    ألجله، وذلك يتضمن إثبات ما أثبته لنفسه    إالّ  فيه، وال 

 (10) .من األمساء والصفات 
 له ال   عليه، وال يكون الدين إالَّ ل إالَّ وكَّ تَ إال هو، وال ي ُ  هو، وال خيشى حقيقة التوحيد أن يعبد هللا وحده، فال يدعى إالَّ 

 هللا، فما هلذا الكون من مالك  ليس ألحد جدير أبن يعبده الناس ويسجد له ابلطاعة والعبادة إالَّ   (11) .ألحد من اخللق

 

 . 19( سورة يونس: 1)
 .181( سورة األعراف: 2)
 .120النحل: ( سورة 3)
 .163( سورة البقرة: 4)
 .163( سورة البقرة: 5)
م.(، إمام من  903  –   839ه  )  310-ه     224( هو حممد بن جرير بن زيد بن كثري بن غالب الشهري ابإلمام أيب جعفر الطربي )6)

 ترب أكرب علماء اإلسالم أتليفاً وحتقيقاً. أئمة املسلمّي الشمهورين، مؤرخ ومفسر وفقيه مسلم صاحب أكرب كتابّي يف التفسري والتاريخ، يع 
 . 9/479هللا الرتكي، دار هجر،  ( جامع البيان، حتقيق: عبد7)
 . 2/345( املصدر نفسه: 8)
، وينظر 5/28ه ،    1420،  1الرايض، ط  –( ينظر: التسعينية ضمن الفتاوى الكربى، حتقيق: حممد بن إبراهيم العجالن، دار املعارف  9)

 . 1/47الرمحن بن قاسم، مؤسسة قرطبة،  اجلهمية يف أتسيس بدعهم الكالمية: حتقيق: حممد بن عبدبيان تلبيس 
 .2/221ه ،  1199،  1( درء َتعارض العقل والَنقل، البن تيمية، حتقيق: حممد رشاد سامل، جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية، ط10)
ه ،  1406يمية: حتقيق: حممد رشاد سامل، جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية،  ( منهاج السنة النبوية، لشيخ اإلسالم أمحد بن ت11)

3/490. 
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 (1) . هو وحده وكل شيء مفتقر إليه مضطر إىل استعانته وال حاكم إالَّ 
يسأل سائل ويقول   نقول ال إله إالَّ وقد  مع أنَّ كيف  من دون هللا وقد     هللا  تعاىل آهلة ومساها  مسهناك آهلة تعبد  اها هللا 

آهلة تعاىل:    ؟ عابدها  رَبّمكَ قال  أَْمُر  َجاَء  ا  َلمَّ َشْيءٍّ  ْن  مم اَّللَّم  ُدونم  ْن  مم َيْدُعوَن  الَّيتم  َتُ ُهُم  آهلم ُهْم  َعن ْ َأْغَنْت  َفَما 
وقال  (2)   ،

ْن ُدونمهم   َلْن َنْدُعوَ وقوله تعاىل:  ، (4)َواَل َتدُْع َمَع اَّللَّم إمهَلًا آَخرَ قال تعاىل:  ، (3)َواَل جَتَْعْل َمَع اَّللَّم إمهَلًا آَخر تعاىل:  مم
اإللوهية لغري هللا عز   فكيف ميكن أن نقول ال إله إال هللا مع ثبوت اإللوهية لغري هللا عز وجل وكيف نثبت أنَّ  ، (5)إمهَلًا

ْن إمَلهٍّ َغرْيُهُ وجل والرسل يقولون ألقوامهم:  َ َما َلُكْم مم  ( 6) ؟اْعُبُدوا اَّللَّ
هلة اليت تعبد من دون هللا هي آهلة، لكنها آهلة  هذه اآل : لا  هللا( فيقاب على هذا اإلشكال بتقدير اخلرب يف )ال إله إالَّ جيُ 

حقَّ  آهلة  ليست  حقّم ابطلة  من  هلا  وليس  شيء   ة  تعاىل:  ويدُّ   ،اإللوهية  قوله  لذلك  َما  ل  َوَأنَّ  احلَْقُّ  ُهَو  اَّللََّ  نَّ  أبَم َذلمَك 
ُل َوَأنَّ اَّللََّ ُهَو اْلَعلميُّ اْلَكبمريُ  ْن ُدونمهم اْلَباطم َت َواْلُعزَّى وقوله تعاىل:     ، (7)َيْدُعوَن مم أََلُكُم    .َوَمَناَة الثَّالمثََة اأْلُْخَرى  .أَفَ َرأَيْ ُتُم الالَّ

يَزى   .الذََّكُر َوَلُه اأْلُنْ َثى  ْن ُسْلطَانٍّ إمْن يَ تَّبمُعوَن    .تمْلَك إمًذا قمْسَمٌة ضم َا مم ُ هبم ُتُموَها أَنْ ُتْم َوآاَبؤُُكْم َما أَنْ َزَل اَّللَّ َي إمالَّ َأمْسَاٌء مَسَّي ْ إمْن هم
اهْلَُدى َرهبّممُم  ْن  مم َجاَءُهْم  َوَلَقْد  اأْلَنْ ُفُس  هَتَْوى  َوَما  الظَّنَّ  إالَّ   . (8)إمالَّ  إله  )ال  فمعىن  معبود  إذن  ال  هللا(  إالَّ حب   عز  ق  هللا   

 (9) .وجل
  

 

عبد1) القبورية، أليب  عقائد  إبطال  يف  احلنفية  علماء  جهود  )ت:    (  األفغاين،  بن قيصر  أشرف  بن  حممد  بن  الدين  مشس  ه (،  1420هللا 
 . 9/87م، 1996ه   1416، 1دار الصميعي، ط

 .101( سورة هود: 2)
 .39( سورة اإلسراء: 3)
 . 88( سورة القصص: 4)
 . 14( سورة الكهف: 5)
 . 32( سورة املؤمنون: 6)
 .30( سورة لقمان: 7)
 .23-19( سورة النجم: 8)
 .81-80م،  2004  -ه   1425، 1( فتاوى العقيدة وأركان اإلسالم، حملمد بن صاحل العثيمّي، دار املستقبل العنان، ط9)
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 : وفيه ثالثة مطالب  ( هللا  ال إله إاَل )فضل و معىن : املبحث األول
 : معىن ال إله إال هللا يف القرآن الكري : املطلب األول 

  اقتصرت على بعض اآلايت فقط: ين  هللا يف القرآن الكرمي لكنَّ هناك آايت كثرية يف معىن ال إله إالَّ 

اَّلَلُ الا إملاها إماَل ُهوا اْلحايُّ الحقايُّوم قوله تعاىل:   - 1
 (1) 

هللا ال إله  ،َقٍّّ إمالَّ ُهَو ،    َوقميَل:  ،اْلَباقمي   إال هو احلي  َأْي: اَل َمْعُبوَد حبم الَّذمي اَل يَ ُزوُل َواَل حُيَوَُّل َوقميَل: اْلُمَصرّمُف لمْْلُُمورم
يُم لمَغرْيمهم َوقميَل: اْلَقائمُم    القيوم  ،دائم البقاء   َواْلُمَقدّمُر لمْْلَْشَياءم  َا َكَسَبْت، َوقميَل: اْلَقائمُم بمَذاتمهم اْلُمقم اْلَقائمُم َعَلى ُكلّم نَ ْفسٍّ مبم

هم   ْفظم بتدبري خلقه بمَتْدبمريم اخْلَْلقم َوحم أنواع العبادة والطاعة  ال   فهو اإلله احلقُّ   (2) ،املبالغ يف القيام  مجيع  أن تكون  تتعّي  ذي 
نواهيه،    ه له تعاىل لكماله وكمال صفاته وعظيم نعمه، ولكون العبد مستحقاً أن يكون عبداً لربه، ِمتثالً أوامره جمتنباً والتألُّ 

 فقرياً من مجيع الوجوه، فلم  عاجزاً وكل ما سوى هللا تعاىل ابطل، فعبادة ما سواه ابطلة لكون ما سوى هللا خملوقاً انقصاً  
وقوله:   العبادة،  أنواع  من  شيئاً  القيوميستحق  على    احلي  يدالن  الكرميان  االمسان  احلسىن  أداء  هذان  األمساء  سائر 

، فاحلي من له احلياة الكاملة املستلزمة جلميع صفات الذات، كالسمع والبصر والعلم والقدرة،  وماً ولز   داللة مطابقة وتضمناً 
غريه، وذلك مستلزم جلميع األفعال اليت اتصف هبا رب العاملّي من فعله  ل ام قوحنو ذلك، والقيوم: هو الذي قام بنفسه و 

يشاء من االستواء والنزول والكالم والقول واخللق والرزق  واإلماتة واإلحياء، وسائر أنواع التدبري كل ذلك داخل يف    ما 
 (3) .( إهنما االسم األعظم) قيومية الباري، وهلذا قال بعض احملققّي: 

تعاىل:  و  اْلَقيُّومقوله  احلَْيُّ  ُهَو  إمالَّ  إمَلَه  اَل   ُ أبنَّ   اَّللَّ املتفرّم إخبار  اخلالئق،  ه  جلميع  ابإلهلية  القيوم د  يف    احلي  احلي  أي 
 (4) .نفسه الذي ال ميوت أبداً، القيم لغريه

لحقمسحطم الا إملاها إماَل ُهوا قوله تعاىل:    - 2 ُة واُأولُو الحعملحمم قاائمًما ِبم ئمكا اْلحاكميمُ الحعازميُز    شاهمدا اَّلَلُ أانَُه الا إملاها إماَل ُهوا واالحماالا
 (5 )   

ه إله فأخربهم  نفى هللا عز وجل هبذه اآلية ما أضافته إليه النصارى الذين حاجوا النيب عليه السالم يف عيسى وغريهم، أنَّ 
 (6) .ذلك شهد به هو  هو وأنَّ ه ال إله إالَّ أنَّ 

 

 .255البقرة: ( سورة 1)
دمشق،  - ه ( دار ابن كثري، دار الكلم الطيب 1250( فتح القدير، حملمد بن علي بن حممد بن عبد هللا الشوكاين اليمين )ت: 2)

 . 1/311ه   1414 - 1بريوت ط
 . 1/110( تيسري الكرمي الرمحن يف تفسري كالم املنان، 3)
 .227/ 1م،  1981 - ه   1402، 7لبنان، ط –الصابوين، دار القرآن الكرمي، بريوت ( خمتصر تفسري ابن كثري، حملمد علي 4)
 .18( سورة آل عمران: 5)
القيسي 6) خمتار  بن  حممد  بن  محوش  طالب  أيب  بن  مكي  حممد  أليب  وأحكامه،  وتفسريه  القرآن  معاين  علم  يف  النهاية  بلوغ  إىل  اهلداية   )

)ت:   القرطيب  األندلسي  ث  الشارقة،  ه 427القريواين  جامعة  العلمي،  والبحث  العليا  الدراسات  بكلية  جامعية  رسائل  جمموعة  حتقيق:   ،)
  - ه   1429، 1اجلامعة اإلسالمية، ط -كلية الشريعة والدراسات اإلسالمية   -إبشراف الشاهد اللبويت، )جمموعة حبوث الكتاب والسنة( 

 .2/974م،  2008
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اليت فصل عقائدها الباطلة قبل هذا  على مجيع هذه الطوائف    نت هذه اآلية الكرمية: إثبات حقيقة التوحيد، والردّم تضمَّ 
  بعد فهم اآلية ببيان ما تضمنته من املعارف اإلهلية واحلقائق اإلميانية ثبت والشهادة يبطالن أقواهلم ومذاهبهم وهذا إمنا ي

  ( شهد) سلف يف  وعبارات ال  أبجل مشهود  ،فتضمنت هذه اآلية أجل شهادة وأعظمها وأعدهلا وأصدقها من أجل شاهد
   . )حكم وقضى(  واإلعالم والبيان واإلخبار قال جماهد: ، تدور على احلكم والقضاء

َا تـاعحُبُدونا قوله تعاىل:    - 3 ممهم إمَنِنم بـارااٌء ِمم ابميهم واقـاوح دمينم   . واإمذح قاالا إمبـحرااهميُم ألم ًة    .إماَل اَلذمي فاطاراِنم فاإمنَُه سايـاهح واجاعالاهاا كالمما
ُعونا  قمياًة يفم عاقمبمهم لاعاَلُهمح يـارحجم ِبا

 (1) . 

هم   يقول تعاىل:   َبميهم َوقَ ْومم يُم ألم َّاتَ ْعُبُدونَ الذين كانوا يعبدون ما يعبده مشركو قومك اي حممد    َوإمْذ قَاَل إمبْ رَاهم   إمنَّينم بَ رَاٌء ِمم
لرسلها.  املكذبة  األمم  من  قبلهم  ِمن  انتقمنا  منهم كما  فانتقمنا  فكذبوه  هللا،  َفطََرينم   من دون  الَّذمي  إين  و   إمالَّ  يقول: 

ش  يءبر  من  تعبدون  فطرين  يءِما  الذي  من  خ  إال  الذي  ينم لقين  يعين  َسيَ ْهدم احلق  فَإمنَُّه  للدين  سيقومين  فإنه    يقول: 
 (2) .ويوفقين التباع سبيل الرشد 

واجلماعة والذكر واألنثى يقولون   مبعىن بريء ِما تعبدون، والعرب تقول للواحد منها أان الرباء منك وكذلك اإلثنان :براء
وإمنا املعىن إان ذوو الرباء منك وحنن ذوو الرباء    حنن الرباء منك واخلالء منك، وال يقولون: حنن الرباءان منك وال الرباءون، 

ينم منك. وقوله:   تعبدون  ،  إمالَّ الَّذمي َفطََرينم فَإمنَُّه َسيَ ْهدم إان نربأ ِما  أن    إالمن دون هللا    املعىن  من هللا عز وجل وجيوز 
ُعونَ  يكون إال مبعىن لكن فيكون املعىن لكن الذي فطرين فإنه سيهدين.  بمهم َلَعلَُّهْم يَ ْرجم يعين   َوَجَعَلَها َكلمَمًة اَبقمَيًة يفم َعقم

 (3) .يزال من ولده من يوحد هللا عز وجل  هبا كلمة التوحيد وهي ال إله إال هللا ابقية يف عقب إبراهيم ال 
براء بريء   إنين  َوَجَعَلَها َكلمَمةً   ،أي:   . ينم َسيَ ْهدم فَإمنَُّه  َفَطَرينم  الَّذمي  التوحيد   إمالَّ  بمهم أي: كلمة  َعقم يفم  عقب    اَبقمَيًة 

ُعونَ إبراهيم عليه الصالة والسالم وال يزال من ولده من يوحد هللا عز وجل  كي يرجعوا هبا من الكفر إىل   َلَعلَُّهْم يَ ْرجم
 (4) . اإلميان

ممنمنيا قوله تعاىل:   - 4 نحبمكا والملحُمؤح تـاغحفمرح لمذا ممناات فااعحلامح أانَُه الا إملاها إماَل اَّلَلُ وااسح  . (5)واالحُمؤح

عاملاً به، أحدها: يعين اعلم أن هللا أعلمك أن ال إله    صلي هللا عليه وسلم وإن كان الرسول  ،ويف هذه اآلية ثالثة أوجه
إال هللا، الثاين: ما علمته استدالاًل فاعلمه خرباً يقيناً، الثالث: يعين فاذكر أن ال إله إال هللا، فعرب عن الذكر ابلعلم حلدوثه  

 

 . 28-26( سورة الزخرف: 1)
 .21/588ن يف أتويل القرآن، ( جامع البيا2)
اجلليل عبده شليب، عامل الكتب  ه (، حتقيق: عبد311( معاين القرآن وإعرابه، إلبراهيم بن السري بن سهل، أبو إسحاق الزجاج )ت:  3)

 .4/409م، 1988 -ه   1408،  1بريوت، ط –
ه (، حتقيق:   468ي الواحدي، النيسابوري، الشافعي )ت  ( الوجيز يف تفسري الكتاب العزيز، أليب احلسن علي بن أمحد بن حممد بن عل4)

 .  1/973ه ،  1415،  1بريوت، ط –دمشق  –صفوان عدانن داودي، دار القلم، الدار الشامية 
 .19( سورة حممد: 5)
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اين: استغفر هللا ليعصمك من  الث  .أحدها: يعين استغفر هللا أن يقع منك ذنب :  حيتمل وجهّي  واستغفر لذنبك  عنه.
 (1) .أي استغفر هلم ذنوهبم ، وللمؤمنّي واملؤمنات الذنوب.

وجل:   عز  هللاقوله  إال  إله  ال  أنه  النيب   ، فاعلم  مع  اخلطاب  وسلم   قيل:  عليه  هللا  معناه    صلي  وقيل:  غريه،  به  واملراد 
فاثبت عليه. وقال احلسّي بن الفضل: )فازدد علماً على علمك(. وقال أبو العالية وابن عيينة: هو متصل مبا قبله معناه:  

بطل  إذا جاءهتم الساعة فاعلم أنه ال ملجأ وال مفزع عند قيامها إال إىل هللا. وقيل: فاعلم أنه ال إله إال هللا، أن املمالك ت
 (2) . أمر ابالستغفار مع أنه مغفور له لتسنت به أمته واستغفر لذنبكعند قيامها، فال ملك وال حكم ألحد إال هلل، 

 : يف القرآن الكري  (ال إله إال هللا)فضل  : املطلب الثاِن

تذكر   أن  من  أشهر  فضائل  هلا  هللا(  إال  إله  )ال  واألحاديث  أو إن كلمة  اآلايت،  بذلك  نطقت  فقد  حتصر  أن  من  كثر 
سالم والقاعدة اليت تبىن عليها أركان الدين وهي أعلى شعب اإلميان وما  الالذي تدور عليه رحى ا الشهرية فهي القطب 

لك ال إله إال هللا، فجميع العلوم فروع لعلم: ال إله إال هللا، وهلذا  من علم من علوم الغيب والشهادة إال وهو منتظم يف س
للنيب  بتعليمها  العلوم    )ملسو هيلع هللا ىلص(   اكتفى  من  عليه  احتوت  ما  على  تعاىل  هللا  أطلعه  أبن  وتفصيالً  املوجز،  اللفظ  هبذا  إمجاالً 

إمَلَه إمالَّ اَّللَُّ واألسرار، فقال تعاىل:   أَنَُّه اَل  وقد ورد يف فضلها والتنويه إليها آايت كثرية تفوق احلصر لكين    . (3)فَاْعَلْم 
 : اقتصرت على البعض منها 

تعاىل:    : ثقى اليت من متسك هبا جنى، ومن حرم منها هلكهي العروة الو   - 1 ْن  قال  َويُ ْؤمم لطَّاُغوتم  ابم َيْكُفْر  َفَمْن 
ْلُعْرَوةم اْلُوثْ َقى  َّللَّم فَ َقدم اْسَتْمَسَك ابم من خلع األنداد واألواثن وما يدعو إليه الشيطان من عبادة كل ما يعبد    : أي   ، (4)ابم

هو   إله إال  ال  أن  وشهد  وحده  فعبده  هللا  ووحد  هللا  الوثقىمن دون  ابلعروة  استمسك  أمره    :أي   فقد  يف  ثبت  فقد 
الطريق على  املستقيم   ةواستقام  والصراط  الطاغوت  ،املثلى  يف  قوله  قوي  أن    :ومعىن  شر  الشيطان  يشمل كل  فإنه  جداً 

تنفص ال  اليت  القوية  ابلعروة  ذلك  هبا وشبه  واالستنصار  والتحاكم  عبادة األواثن  من  اجلاهلية  أهل  عليه  يف  ف  لكان  هي 
ُ مسَم   : نفسها حمكمة مربمة قوية وربطها قوي شديد وهلذا قال  َصاَم هَلَا َواَّللَّ ْلُعْرَوةم اْلُوثْ َقى اَل اْنفم ،  يٌع َعلميمٌ فَ َقدم اْسَتْمَسَك ابم

 (5) .اإلميان فقد استمسك ابلعروة الوثقى، أي:  قال جماهد:

 

اب1) الشهري  البغدادي،  البصري  حبيب  بن  حممد  بن  حممد  بن  علي  احلسن  أليب  والعيون،  النكت  املاوردي،  تفسري  ينظر:  )ت  (  ملاوردي، 
 . 5/300بريوت، لبنان،  -ه (، حتقيق: السيد بن عبد املقصود بن عبد الرحيم، دار الكتب العلمية  450

هللا النمر   ه (، حتقيق: حممد بن عبد  520( ينظر: معامل التنزيل يف تفسري القرآن، حملي السنة، أبو حممد احلسّي بن مسعود البغوي، )ت  2)
 . 7/285م،  1997 - ه   1417، 4سليمان مسلم احلرمش، دار طيبة للنشر والتوزيع، ط –عثمان مجعة محريية  –

 .19( سورة حممد: 3)
 .256( سورة البقرة: 4)
)ت:  5) الدمشقي،  البصري  القرشي  بن كثري  عمر  بن  إمساعيل  الفداء  أليب  العظيم،  القرآن  تفسري  سامي    774(  حتقيق:  حممد  ه (،  بن 

 .684-1/683م،  1990 - ه   1420 2سالمة، دار طيبة للنشر والتوزيع، ط
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ُر َما ُدوَن  قال تعاىل:    :هي كلمة النجاة من عذاب هللا حيث ال جناة إال هبا   -2 ُر َأْن يُْشَرَك بمهم َويَ ْغفم إمنَّ اَّللََّ اَل يَ ْغفم
يُْشرمْك   َوَمْن  َيَشاُء  لمَمْن  يًماَذلمَك  َعظم إممْثًا  اْفرَتَى  َّللَّم فَ َقدم  خلود    . (1)ابم على  احلكم  بت  به ألنه  أن يشرك  يغفر  ال  هللا  إن 

أثره   عنه  ينمحي  ال  ذنبه  وأن  دون ذلكعذابه  ما  تفضالً    ويغفر  يشاء  ملن  أو كبرياً  صغرياً كان  الشرك  دون  ما  أي: 
ويغفر ما دونه ملن    ،عليه وإحساانً. واملعتزلة علقوه ابلفعلّي على معىن إن هللا ال يغفر الشرك ملن يشاء، وهو من مل يتب

ذهبهم فإن تعليق األمر  يشاء وهو من اتب، وفيه تقييد بال دليل إذ ليس عموم آايت الوعيد ابحملافظة أوىل منه ونقض مل
الذين   اخلوارج  على  حجة  فهي  عليهم  حجة  هي  فاآلية كما  بعدها  والصفح  التوبة  قبل  التعذيب  وجوب  ينايف  ابملشيئة 

ارتكب ما يستحقر دونه    عظيماً   ومن يشرك ابهلل فقد افرتى إمثاً   . زعموا أن كل ذنب شرك وأن صاحبه خالد يف النار
املعىن إىل  إشارة  وهو  وكذلك  اآلاثم  الفعل  على  يطلق  القول  على  يطلق  واالفرتاء كما  الذنوب  سائر  وبّي  بينه  الفارق   

 (2) .خالق األ

به ف  يغفر ملن يشرك  ليس من شأنه أن  يقبل الغفران    إن هللا تعاىل  العبادة أو يف الربوبية، ألن الشرك احنراف شديد ال 
 (3) . إال أن يعود إىل التوحيد املطلق بعد اإلشراك

ن )شهادة أن ال إله  الثقلني اإلنس واجل هبا  أن يدعو )ملسو هيلع هللا ىلص(  هي الكلمة اليت أمر هللا سبحانه وتعاىل نبيه حممد   -3
ريَةٍّ َأاَن َوَمنم ات َّبَ َعينم َوُسْبَحاَن  :  )ملسو هيلع هللا ىلص( لنبيه حممديقول هللا تبارك وتعاىل   : ( إال هللا ُقْل َهذمهم َسبميلمي أَْدُعو إمىَل اَّللَّم َعَلى َبصم

َن اْلُمْشرمكمّيَ   . (4 )اَّللَّم َوَما َأاَن مم

قل هذه سبيلي   بقوله  :يعين إىل التوحيد واإلعداد للمعاد ولذلك فسر السبيل  هو    :وقيل   أدعو إىل هللا  : الدعوة 
أتكيد للمسترت يف أدعو أو على بصرية ألنه حال   أانبيان وحجة واضحة غري عمياء    على بصريةحال من الياء  

و  بصرية  على  خربه  مبتدأ  أو  اتبعينمنه  عليه    من  أانعطف  وما  هللا  املشركّي  وسبحان  من    من  تنزيهاً  وأنزهه 
 (5) .الشركاء 

إىل الثقلّي: اإلنس واجلن آمراً أن خيرب الناس أن هذه سبيله، أي طريقه ومسلكه وسنته،    )ملسو هيلع هللا ىلص(   رسولهو يقول تعاىل لعبده  
ويقّي وبرهان، فهو  وهي الدعوة إىل شهادة أن )ال إله إال هللا وحده ال شريك له( يدعو إىل هللا هبا على بصرية من ذلك  

هللا  رسول  إليه  دعا  ما  إىل  يدعو  اتبعه  من  وسلم   وكل  عليه  هللا  وقوله:    صلي  وعقلي،  شرعي  وبرهان  ويقّي  بصرية  على 

 

 .256( سورة البقرة: 1)
ه (، حتقيق: حممد بن   685هللا بن عمر بن حممد الشريازي البيضاوي، )ت:  ( أنوار التنزيل وأسرار التأويل، لناصر الدين أيب سعيد عبد2)

 .78/ 2ه ،  1418، 1بريوت، ط –الرتاث العريب الرمحن املرعشلي، دار إحياء  عبد
 .4/1708ه (، دار الفكر العريب،  1384)ت:  ( زهرة التفاسري، حملمد بن أمحد بن مصطفى بن أمحد املعروف أبيب زهرة،3)
 . 256( سورة يوسف: 4)
 .3/178( أنوار التنزيل وأسرار التأويل، 5)
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وسبحان هللا    أي: وأنزه هللا وأجله وأعظمه وأقدسه عن أن يكون له شريك أو نظري أو عديل أو نديد أو ولد أو والد
 (1) .أو صاحبة أو وزير أو مشري، تبارك وتقدس وتنزه عن ذلك كله علواً كبرياً 

ُ َسكمينَ َتُه َعَلْيهم َوأَيََّدُه  قال تعاىل:    :وهي كلمة هللا العليا   - 4 ْفَلى  َفأَنْ َزَل اَّللَّ يَن َكَفُروا السُّ ُُنودٍّ مَلْ تَ َرْوَها َوَجَعَل َكلمَمَة الَّذم ِبم
  . (2)هي العليا وََكلمَمُة اَّللَّم 

الذين كفروا والكفر،    : أي  كلمة  الشرك  هللااملغلوبة،    السفلىدعوة  اإلله   :أي  وكلمة  بتوحيد  الشهادة    كلمة 
هي العليا  (3) .الغالبة وهللا عزيز يف ملكه حكيم يف صنعه 
الذين كفروا الشرك    وجعل كلمة  إىل  املغلوبة    السفلىدعوهتم  هللااملنحطة  توحيده    وكلمة  إىل  والدعوة  دينه، 
هي العليا  (4) .الظاهرة الغالبة 

ويف الصحيحّي: )من قاتل لتكون كلمة   .هللا قال ابن عباس: يعين بكلمة الذين كفروا الشرك، وكلمة هللا هي ال إله إال  
   (5) .هللا هي العليا، فهو يف سبيل هللا عز وجل(

َد  قال تعاىل:    : أهنا كلمة التوحيد اليت شهد هللا تعاىل هبا لنفسه وشهد له هبا املالئكة وأولو العلم من خلقه  -5 َشهم
ُ أَنَُّه اَل إمَلَه إمالَّ ُهَو  ْسطم اَل إمَلَه إمالَّ ُهَو اْلَعزميُز احلَْكميمُ اَّللَّ ْلقم  . (6)َواْلَماَلئمَكُة َوأُولُو اْلعمْلمم قَائمًما ابم

شهد هللا  َيَن َوَأْعَدهُلُْم َوَأْصَدُق اْلَقائملمّي دم اهم يًدا َوُهَو َأْصَدُق الشَّ َد تَ َعاىَل وََكَفى بمهم َشهم بّي هللا خللقه ابلدالئل واآلايت    َشهم
إالهو أنه ال إله   ُّ يَع َعبميُدُه َوَخْلُقُه وفقراء إملَْيهم، َوُهَو اْلَغينم ، َوَأنَّ اجْلَمم يعم اخلَْاَلئمقم َمم هلَميَّةم جلم إْلم َواُه ، أي املنفرد ابم ا سم ُثَّ     َعمَّ

ُ أَنَُّه اَل إمَلَه إمالَّ ُهَو َواْلَماَلئمَكُة َوأُولُو اْلعمْلمم   َهاَدتمهم فَ َقاَل:قَ َرَن َشَهاَدَة َماَلئمَكتمهم َوأُويلم اْلعمْلمم بمشَ  َد اَّللَّ يٌَّة      َشهم َوَهذمهم ُخُصوصم
اْلَمَقامم   َهَذا  يفم  لمْلُعَلَماءم  يَمٌة  اأْلَْحَوالم َكَذلمَك.    قائماً َعظم يعم  مجَم يفم  احْلَالم َوُهَو  َعَلى  ال  ابلعدل    ابلقسط َمْنُصوٌب 

هو إال  َسَبَق      إله  لمَما  وَكمرْبماَيًء    العزيزأَتْكميٌد  َعَظَمًة  َجَنابُُه  يُ رَاُم  اَل  الَّذمي  وشرعه  احلكيماْلَعزميُز  وأفعاله  أقواله  يف 
 (7) .وقدره

تعاىل   توحيده  وهو  عليه،  مشهود  أجل  على  العلم،  وأهل  املالئكة  بشهادة  شهادته  وقرن  ابإلهلية،  املتفرد  أنه  هللا  شهد 

 

 .4/422( تفسري القرآن العظيم، 1)
 .256قرة: ( سورة الب 2)
املعاصر  3) الفكر  دار  الزحيلي،  مصطفى  بن  لوهبة  واملنهج،  والشريعة  والعقيدة  املنري  التفسري  ط  –(  ه ،    1418،  141،  2دمشق، 

10/213. 
م.  1964  -ه     1383،  6ه (، املطبعة املصرية ومكتبتها، ط1402اللطيف بن اخلطيب، )ت:    ( أوضح التفاسري، حملمد حممد عبد4)

1/229. 
هللا البخاري اجلعفي، دار طوق النجاة،   جلامع املسند الصحيح املختصر من أمور رسول هللا وسننه وأايمه، حملمد بن إمساعيل أبو عبد( ا5)

 (.2810رقم احلديث ) 4/20ه ، ابب من قاتل لتكون كلمة هللا هي العليا،  1422، 1ط
 .256( سورة البقرة: 6)
 1/272( خمتصر تفسري ابن كثري، 7)
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 (1) .وقيامه ابلعدل، ال إله إال هو العزيز الذي ال ميتنع عليه شيء أراده، احلكيم يف أقواله وأفعاله

 : شروط ال إله إال هللا: املطلب الثالث

ألهنم    ؛ن يقولوهنا وهم يف الدرك األسفل من النارو التوحيد ال تنفع قائلها إال إذا عمل بشروطها. وقد كان املنافقكلمة  
 . مل يومنوا هبا ومل يعملوا هبا وبشروطها وهكذا اليهود تقوهلا وهم من أكفر الناس لعدم إمياهنم هبا

 وقد زاد بعض أهل العلم أن شروطها مثانية مجعها يف بيتّي:  

 حمبة وانقياد والقبول هلا   علم يقّي وإخالص وصدقك مع 
 (2) .سوى اإلله من األشياء قد أهلا   وزيد اثمنها الكفران منك مبا 

 : الشرط األول: العلم مبعناه املنايف للجهل

فَاْعَلْم أَنَُّه اَل  اآلهلة اليت يعبدها الناس سوى هللا تعاىل كلها ابطلة. قال تعاىل:   ، أن معناها: ال معبود حبق إال هللا تعاىل
إمَلَه إمالَّ اَّللَُّ 

 (4) .: )من مات وهو يعلم أنه ال إله إال هللا دخل اجلنة( صلي هللا عليه وسلم. وقال  (3) 

 : : اليقني املنايف للشكالثاِنالشرط 

يكون على يقّي أبن هللا تعاىل هو املعبود حبق فإن األعيان ال يغين منه إال علم اليقّي ال علم   فال بد يف حق قائلها أنْ 
َّللَّم َوَرُسولمهم ُثَّ مَلْ يَ ْراَتبُواقال تعاىل:    ؟الظن أو التوقف والرتدد فكيف إذا دخله الشك ُنوَن الَّذميَن آَمُنوا ابم َا اْلُمْؤمم إىل    إممنَّ

  .(5)َك ُهُم الصَّادمقُونَ أُولَئم  قوله تعاىل:
 يَ ْراَتبُوا مَلْ  ُثَّ  َوَرُسولمهم  َّللَّم  ابم آَمُنوا  يَن  إمنا   الَّذم قلوهبم:  يف  اإلميان  يدخل  وملا  آمنا  قالوا  الذين  لْلعراب  ذكره  تعاىل  يقول 

وحدانية هللا، وال يف نبّوة نبيه َصلَّى هللا  املؤمنون أيها القوم الذين صّدقوا هللا ورسوله، ث مل يراتبوا، يقول: ث مل يشكوا يف  
هللا فرائض  من  عليه  وجب  مبا  والعمل  رسوله،  وطاعة  هللا  طاعة  نفسه  وألزم  َوَسلَّم،  منه َعَلْيهم  شّك  بغري      ُهُم أُولَئمَك 

 
فهد لطباعة املصحف الشريف    (1) م،    2009  - ه     1430،  2السعودية، ط  –التفسري امليسر، خنبة من أساتذة التفسري، جممع امللك 

1/52. 
هللا بن ابز، وزارة الشؤون اإلسالمية واألوقاف والدعوة واإلرشاد    العزيز بن عبد  ( حتفة اإلخوان أبجوبة مهمة تتعلق أبركان اإلسالم، لعبد2)

 .1/24ه ، 1423 ،2كة العربية السعودية، طاململ -
 .19( سورة حممد: 3)
)ت:  4) النيسابوري  القشريي  احلسّي  بن  احلجاج  بن  ملسلم  إىل رسول هللا،  العدل  عن  العدل  بنقل  املختصر  الصحيح  املسند  ه (،  261( 

ي هللا ابإلميان وهو غري شاك فيه دخل اجلنة وحرم بريوت، ابب من لق –الباقي، دار إحياء الرتاث اإلسالمي العريب  حتقيق: حممد فؤاد عبد
 (. 43على النار، رقم احلديث )

 .15( سورة احلجرات: 5)
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خوف السيف ليحقن  هؤالء الذين يفعلون ذلك هم الصادقون يف قوهلم: إان مؤمنون، ال من دخل يف امللة    الصَّادمقُونَ 
  (1) دمه وماله. 

وسلم  وقال عليه  هللا  دخل  صلي  إال  فيهما  شاك  غري  عبد  هبا  هللا  يلقى  ال  هللا  رسول  وأين  هللا  إال  إله  ال  أن  )اشهد   :
 (2) .اجلنة( 

 : اإلخالص الشرط الثالث:   
تعاىل:   م فـارحٍث واداٍم لابـاًنا خاالمًصا ساائمًغا  قال  اإلشراك  . (3)لملَشارمبمنيا ممنح بانيح يضاده  الباعث    . واإلخالص  فمهما كان 

ولكن العادة جارية بتخصيص اسم اإلخالص بتجريد قصد التقرب    عنه إخالصاً   عدعلى التجرد مسي الفعل الصا   اً واحد
 ( 4) .إىل هللا تعاىل عن مجيع الشوائب

شرط    النتفاء  الشهادة  حيقق  مل  حنوها  أو  الدنيا  أو  السمعة  أو  الرايء  هبا  أراد  أبن  تعاىل  هلل  العبادة  خيلص  مل  فمن 
    (5) .اإلخالص

 يلي: ومن السنة ما يضيق عنه املقام، منها ما  
يقول: قال هللا وتعاىل أان أغىن الشركاء من عمل عماًل أشرك فيه معي غريي    )ملسو هيلع هللا ىلص(  عن أىب هريرة قال: مسعت رسول هللا

 (6) .تركته وشركه 
اي أاب  صلي هللا عليه وسلم  قال ف عن أيب هريرة قال: اي رسول هللا من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة؟   لقد ظننت   :

أنْ  احلديث   هريرة  على  حرصك  من  رأيت  ملا  منك  أول  أحد  احلديث  هذا  عن  يسألين  يوم    . ال  بشفاعيت  الناس  أسعد 
 (7) .نفسه من قلبه، أو   خالصاً القيامة، من قال ال إله إال هللا 

 : لشرط الرابع: الصدقا

ومنها: الشرط  هذا  عن  السنة  ومن  الكتاب  من  أدلة كثرية  تعاىل:    هناك  ْليَ ْومم  قوله  َوابم َّللَّم  ابم آَمنَّا  يَ ُقوُل  َمْن  النَّاسم  َن  َومم
َوَما   آَمُنوا  يَن  َوالَّذم اَّللََّ  خُيَادمُعوَن  نمَّي.  ُْؤمم مبم ُهْم  َوَما  رم  ُ  اآْلخم اَّللَّ فَ زَاَدُهُم  َمَرٌض  قُ ُلوهبممْم  يفم  َيْشُعُروَن.  َوَما  أَنْ ُفَسُهْم  إمالَّ  خَيَْدُعوَن 

َا  بُونَ  َمَرًضا َوهَلُْم َعَذاٌب أَلميٌم مبم  . (8)َكانُوا َيْكذم

 

 22/319( جامع البيان يف أتويل القرآن، 1)
 (.44، رقم احلديث )1/55( صحيح مسلم، ابب من لقى هللا ابإلميان وهو غري شاك، 2)
 .66( سورة النحل: 3)
 .38ه ،   1377، 7القاهرة، ط -الرمحن بن حسن آل الشيخ، مطبعة السنة احملمدية  كتاب التوحيد، لعبد( فتح اجمليد شرح  4)
 ( املصدر نفسه. 5)
 (.2985، رقم احلديث )4/2289شرك يف عمله غري هللا، أ( صحيح مسلم، ابب من 6)
 (.99، رقم احلديث )1/31( صحيح البخاري، كتاب العلم، ابب احلرص على احلديث، 7)
 .10-8رة: ق( سورة الب 8)
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يشهد أن ال إله إال  ملعاذ: ما من أحد    صلي هللا عليه وسلم   قوله  أما األدلة من السنة فيضيق املقام، وإليك البعض منها:
 (1) .هللا وأن حممداً رسول هللا صدقاً من قلبه إال حرمه هللا على النار 

يف  فالصدق  وحاله  وعمله  قوله  ف  الصدق  شأنه  من  هو  القيم:  ابن  األقوال كاستواء    وقال  على  اللسان  استواء  األقوال 
ساقها  على  األعمال  ،السنبلة  يف  اجلسدك  والصدق  على  الرأس  القلب  و   ،استواء  أعمال  استواء  األحوال:  يف  الصدق 

واجلوارح على اإلخالص واستفراغ الوسع وبذل الطاقة فبذلك يكون العبد من الذين جاءوا ابلصدق وحبسب كمال هذه  
 (2) .األمور فيه وقيامها به: تكون صدقيته 

اآلايت مبعىن الشهادة ومقتضاها قواًل وعمالً    ه من كالم ابن القيم )رمحه هللا( يتبّي أن الصدق الواجب وهو ما دلت علي
 وحااًل. 

 : الشرط اخلامس: احملبة

ْن ُدونم  قال تعاىل:   (3) .فمحبة العبودية هي أشرف أنواع احملبة وهي خالص حق هللا على عباده ُذ مم َن النَّاسم َمْن يَ تَّخم َومم
اَّللَّم   بُّوهَنُْم َكُحبّم  حيُم أَْنَداًدا  َّللمَّم اَّللَّم  ُحبًّا  َأَشدُّ  آَمُنوا  يَن  َوالَّذم

من  )ملسو هيلع هللا ىلص(   وقال   .(4)  إليه  أحب  أكون  حىت  أحدكم  يؤمن  ال   :
 (5) . أهله وماله والناس أمجعّي

 : الشرط السادس: االنقياد

تعاىل:   اْلَعَذاُب  قال  أَيْتمَيُكُم  َأْن  قَ ْبلم  ْن  مم َلُه  َوَأْسلمُموا  َربّمُكْم  إمىَل  تُ ْنَصُرونَ َوأَنميُبوا  اَل  على     . (6)ُثَّ  تدل  نرى  واآلايت كما 
عن    صلي هللا عليه وسلم  ء به رسول هللاجا  واملراد هو: االستسالم هلل ابلتوحيد واالنقياد له ملا   وجوب اإلسالم هلل تعاىل.

ذلك.   والتزام  حرمه  ما  وترك  هللا  فرضه  مبا  ابلعمل  وذلك  وتعاىل  سبحانه  قائل  ربه  ينتفع  هبذا  وال  إال  هبا  هللا  إال  إله  ال 
ْلُعْرَوةم اْلُوثْ َقى االنقياد، قال تعاىل:  ٌن فَ َقدم اْسَتْمَسَك ابم  . (7)َوَمْن يُْسلمْم َوْجَهُه إمىَل اَّللَّم َوُهَو حُمْسم

صلي هللا عليه    رسوله   مواحُيَكّم قال ابن القيم يف تفسري هذه اآلية: أقسم سبحانه بنفسه على نفي اإلميان عن العباد حىت 
 (8) .يف كل ما شجر بينهم وسلم

 

 (.128، رقم احلديث )37/ 1( صحيح البخاري، ابب من خص ابلعلم قوم دون قوم كراهية ان اليفهموا،1)
 .2/27/29ه ،  1393، 2بريوت، لبنان، ط -( مدارج السالكّي، لإلمام ابن قيم اجلوزية، دار الكتاب العريب 2)
ه ( ، دار الكتب العلمية، 751أيب بكر بن أيوب بن سعد مشس الدين ابن قيم اجلوزية )ت: ( روضة احملبّي ونزهة املشتاقّي، حملمد بن 3)

 . 1/52م 1983ه /1403بريوت، لبنان: ط،
 .165( سورة البقرة: 4)
 (.6941، رقم احلديث )9/20( صحيح البخاري، ابب من اختار الضرب والقتل واهلوان على الكفر، 5)
 .54( سورة الزمر: 6)
 .22لقمان: ( سورة 7)
هللا حممد بن أيب بكر املعروف ابن قيم اجلوزية، مكتبة الكليات األزهرية، مصر،    ( إعالم املوقعّي عن رب العاملّي، لشمس الدين أبو عبد8)

 . 1/51القاهرة، 
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ئ مسلم يشهد أن ال إله إال هللا وأين رسول هللا إال إبحدى  : ال حيل دم امر صلي هللا عليه وسلم  أما الدليل من السنة قوله
 (1) .ثرث الثيب الزاين أو النفس ابلنفس والتارك لدينه املفارق للجماعة 

 : الشرط السابع: القبول

منها:  الشرط كثرية  هذا  على  تعاىل:    واألدلة  لََتارمُكو  قوله  أَئمنَّا  َويَ ُقولُوَن  ُوَن.  َيْسَتْكربم  ُ اَّللَّ إمالَّ  إمَلَه  اَل  قميَل هَلُْم  إمَذا  ُْم َكانُوا  إمهنَّ
. وَ  َق اْلُمْرَسلمَّي. إمنَُّكْم َلَذائمُقو اْلَعَذابم اأْلَلميمم حْلَقّم َوَصدَّ . َبْل َجاَء ابم َتمَنا لمَشاعمرٍّ جَمُْنونٍّ ُتْم تَ ْعَمُلوَن.إم َما جُتَْزْوَن  آهلم إمالَّ    الَّ َما ُكن ْ

ّيَ   . (2 )يفم َجنَّاتم النَّعميمم   .فَ َواكمُه َوُهْم ُمْكَرُمونَ  .أُولَئمَك هَلُْم رمْزٌق َمْعُلومٌ  . عمَباَد اَّللَّم اْلُمْخَلصم
 : الكفر مبا يعبد من دون هللاالشرط الثامن: 

و  هللا  غري  عبادة  من  يتربأ  أن  أهنا  يومعناه  سبحانه:    (3) .ابطلة عتقد  قال  فَ َقدم  كما  َّللَّم  ابم ْن  َويُ ْؤمم لطَّاُغوتم  ابم َيْكُفْر  َفَمْن 
يٌع َعلميمٌ  ُ مسَم َصاَم هَلَا َواَّللَّ ْلُعْرَوةم اْلُوثْ َقى اَل اْنفم  . (4)اْسَتْمَسَك ابم

 : مطلبني وفيه ، معىن ال إله إال هللا يف السنة وفضلها ونواقضها:  املبحث الثاِن 

 : معىن ال إله إال هللا يف السنة : املطلب األول 

مبعرفة معناها والعمل مبقتضاها، ولكن ملا كان هناك نصوص  سبق أن بينا أن قول ال إله إال هللا ال بد أن يكون مصحوابً  
إيضاح ذلك إلزالة هذا الوهم    اقتضى األمر بعض الناس،    ا يكفي، وقد تعلق هبذا الوهمهبقد يتوهم منها أن جمرد التلفظ  

من قال ال إله إال   إن هللا حرم على النار  عمن يريد احلق، قال الشيخ سليمان رمحه هللا على حديث عتبان الذي فيه: 
يبتغي بذلك وجه هللا أنه من أتى ابلشهادتّي حرم على النار، كهذا  . قال:  (5) هللا  ظاهرها  أنه قد وردت أحاديث  اعلم 

«، قَاَل:    أنس قال: كان النيب صلى هللا عليه وسلم ومعاذ رديفه على الرحل،:  احلديث، وحديث قَاَل: »اَي ُمَعاَذ ْبَن َجَبلٍّ
ْيَك اَي َرُسوَل اَّللَّم َوَسْعَدْيَك، قَاَل: »اَي ُمَعاُذ«، قَاَل: لَب َّْيَك اَي َرُسوَل اَّللَّم َوَسْعَدْيَك َثاَلاًث،  ْن َأَحدٍّ يَ  لَب َّ ْشَهُد أَْن  قَاَل: »َما مم

ُ َوَأنَّ ]ص: «، قَاَل اَي َرُسوَل اَّللَّم: أَفَ 38اَل إمَلَه إمالَّ اَّللَّ ُ َعَلى النَّارم ْن قَ ْلبمهم، إمالَّ َحرََّمُه اَّللَّ ْدقًا مم ًدا َرُسوُل اَّللَّم، صم ُ  [ حُمَمَّ اَل أُْخربم
ُروا؟ قَاَل: »إمًذا يَ تَّكمُلوا« َوَأْخرَبَ  ًابمهم النَّاَس فَ َيْستَ ْبشم أَتمثُّ َمْوتمهم  َا ُمَعاٌذ عمْنَد  أن ال    (6) . هبم وملسلم عن عبادة مرفوًعا: من شهد 

 (7) .إله إال اَّلّل وأن حممداً عبده ورسوله، حرمه اَّلّل على النار 

 

 (. 25، رقم احلديث )3/1302( صحيح مسلم كتاب القسامة، ابب ما يباح دم املسلم، 1)
 .43-35( سورة الصافات: 2)
 . 1/26( حتفة األخوان أبجوبة مهمة تتعلق أبركان اإلسالم، 3)
 .256( سورة البقرة: 4)
 (.5401، رقم احلديث )7/72( صحيح البخاري، ابب اخلريزة ،5)
 ( سبق خترجيه.6)
 (.47، رقم احلديث )1/57( صحيح مسلم، ابب من لقي هللا ابالميان وهو غري شاك فيه دخل اجلنة وحرمه على النار، 7)
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هريرة   أيب  حديث  منها  النار،  على  حمرم  أنه  فيها  اجلنة، وليس  دخل  ابلشهادتّي  اتى  من  أن  فيها  أحاديث  أهنم  ووردت 
: أشهد أن ال إله إال هللا  صلي هللا عليه وسلم  فقال النيب   -احلديث  – يف غزوة تبوك    صلي هللا عليه وسلم   كانوا مع النيب

 (1) .وأين رسول هللا ال يلقى هللا هبما عبد غري شاك فيحجب عن اجلنة 
هي   إمنا  األحاديث  هذه  وغريه:  اإلسالم  شيخ  قاله  ما  معناه  يف  قيل  ما  جاءت  وأحسن  عليها، كما  ومات  قاهلا  فيمن 

فإن حقيقة التوحيد اجنذاب الروح إىل هللا    ،مقيدة وقاهلا خملصاً من قلبه، مستيقناً هبا قلبه غري شاك فيها بصدق ويقّي 
دخل اجلنة؛ ألن اإلخالص هو اجنذاب القلب إىل هللا   من قلبه  إله إال هللا، خالصاً  أن ال  ن  تعاىل أبمجلة، فمن شهد: 

فإنه قد تواترت األحاديث أبنه خيرج من النار من    من الذنوب توبة نصوحاً، فإذا مات على تلك احلال انل ذلك.   يتوب 
قال: ال إله إال هللا، وكان يف قلبه من اخلري ما يزن شعرية، وما يزن خردلة، وما يزن ذرة، وتواترت أبن كثرياً ِمن يقول: ال  

، وتواترت أبن هللا حرم على النار أن أتكل أثر السجود من ابن آدم، فهؤالء كانوا  إله إال هللا يدخل النار ث خيرج منها
يصلون ويسجدون هلل، وتواترت أبنه حيرم على النار من قال: ال إله إال هللا، ومن شهد أن ال إله إال هللا وأن حممداً رسول  

خالص وال اليقّي، ومن ال يعرف ذلك خيشى عليه  هللا، لكن جاءت مقيدة ابلقيود الثقال، وأكثر من يقوهلا ال يعرف اإل
أن يفنت عنها عند املوت فيحال بينه وبينها، وأكثر من يقوهلا إمنا يقوهلا تقليداً أو عادة ومل خيالط اإلميان بشاشة قلبه،  

الب أعمال  وغالب من يفنت عند املوت ويف القبور أمثال هؤالء كما يف احلديث: )مسعت الناس يقولون شيئاً فقلته(، وغ
تعاىل:   قوله  من  الناس  أقرب  وهم  أبمثاهلم  واقتداء  تقليد  هي  إمنا  م  هؤالء  آاَثرمهم َعَلى  َوإمانَّ  ةٍّ  أُمَّ َعَلى  آاَبَءاَن  َوَجْداَن  إمانَّ 

ْقَتُدونَ   . (2)مُّ
ذنب أصاًل؛ فإنَّ كمال  احلال مصراً على    وحينئذ فال منافاة بّي األحاديث فإذا قاهلا إبخالص ويقّي اتم مل يكن يف هذه 

إخالصه ويقينه يوجب أن يكون هللا أحب إليه من كل شيء، فإذاً ال يبقى يف قلبه إرادة ملا حرم هللا، وال كراهية ملا أمر  
هللا به، وهذا هو الذي حيرم على النار، وإن كانت له ذنوب قبل ذلك، فإنَّ هذا اإلميان وهذه التوبة، وهذا اإلخالص،  

 (3) . وهذا اليقّي ال يرتكون له ذنباً إال مُيحى كما مُيحى الليل ابلنهار. انتهى كالمه رمحه هللا وهذه احملبة، 
املسماة    رسالته  يف  رجب  ابن  احلافظ  قوله   (4) :(االخالص كلمة  )وقال  وسلم  على  عليه  هللا  أقاتل  ":   صلي  أن  أمرت 

ففهم عمر ومجاعة من الصحابة أن من أتى ابلشهادتّي      (5)   "هللاالناس حىت يشهدوا أن ال إله إال هللا وأن حممداً رسول  

 

 (. 45، رقم احلديث )1/56( صحيح مسلم، ابب من لقي هللا ابألميان وهو غري شاك فيه دخل اجلنة وحرم على النار، 1)
 . 23( سورة الزخرف: 2)
يف3) احلميد  العزيز  تيسري  الذ  (  التوحيد  )ت:   يشرح كتاب  الوهاب  عبد  بن  حممد  بن  هللا  عبد  بن  لسليمان  العبيد،  على  هللا  حق  هو 

 .67-66م 2002ه /1423األوىل،  ط، ه ( حتقيق: زهري الشاويش، املكتب اإلسالمي، بريوت، دمشق،1233
 ، 4دث حممد انصر الدين األلباين، املكتبة االسالمية ط( كلمة اإلخالص وحتقيق معناها، حلافظ ابن رجب احلنبلي، حتقيق: العالمة احمل4)

 .18-17ص ،1397
 (. 36، رقم احلديث )1/53( صحيح مسلم، ابب االمر بقتال الناس حىت يقولوا الإله إال هللا 5)
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  امتنع من عقوبة الدنيا مبجرد ذلك فتوقفوا يف قتال مانعي الزكاة، وفهم الصديق أنه ال مينع قتاله إال أبداء حقوقها لقوله 
 (1) . (فاذا فعلوا ذلك منعوا مين دماءهم إال حبقها وحساهبم على هللا ):  هللا عليه وسلم  ىصل

 : فضل ال إله إال هللا يف السنة : الثاِن املطلب 

عن   الصحيحة  األحاديث  من  ورد  ما  بعض  فأذكر  هنا،  استقصاؤها  ميكن  ال  احلصر  تفوق  فضائل  هلا  التوحيد  كلمة 
 : صلي هللا عليه وسلم  رسول هللا 

 : صلي هللا عليه وسلم ن قائلها يسعد بشفاعة رسول هللاأ - 1

الشفاعة   حديث  هللايف  رسول  أن  وسلم  ىصل  الطويل  عليه  ث    هللا  احملامد  بتلك  فأمحده  الرابعة  أعود  ث  رّ قال:  له    أخم
ع، وسل تعطى، واشفع تشفع، فأقول: اي رب ائذن يل فيمن قال ال إله  يمس  ساجداً فيقال: اي حممد ارفع رأسك وقل اي 

 (2) .ن قال ال إله إال هللاإال هللا، فيقول: وعزيت وجاليل، وكربايئي وعظميت ألخرجن منها م 

 : أن قائلها معصوم الدم واملال  - 2

قال: أمرت أن أقاتل الناس حىت يشهدوا أن ال   هللا عليه وسلم ىصل عن عبدهللا بن عمر رضي هللا عنهما أن رسول هللا
ذلك   فعلوا  فإذا  الزكاة،  ويؤتوا  الصالة،  هللا، ويقيموا  رسول  هللا، وأن حممداً  إال  حبق  إله  دماءهم وأمواهلم إال  مين  عصموا 

 (3) .اإلسالم، وحساهبم على هللا

 : وفيه مطلبني، آاثر ال إله إال هللا على الفرد واجملتمع ومقتضياهتا: املبحث الثالث 

 : آاثر ال إله إال هللا على الفرد: املطلب األول 

كما    تيارات األفكار واملبادئ املختلفة حصول السيادة واالستخالف يف األرض وصفاء الدين والثبوت أمام    -1
تعاىل:   الَّ قال  اْسَتْخَلَف  اأْلَْرضم َكَما  يفم  لََيْسَتْخلمَفن َُّهْم  َاتم  الصَّاحلم ُلوا  َوَعمم ْنُكْم  مم آَمُنوا  يَن  الَّذم  ُ اَّللَّ ْم  َوَعَد  قَ ْبلمهم ْن  مم يَن  ذم

ينَ ُهُم الَّذمي اْرَتَضى هَلُْم وَ  ًئا َولَُيَمكّمَننَّ هَلُْم دم ْم أَْمًنا يَ ْعُبُدوَنينم اَل يُْشرمُكوَن يبم َشي ْ ْن بَ ْعدم َخْوفمهم لَيُ َبدّملَن َُّهْم مم
. فربط سبحانه  (4) 

 حصول هذه املطالب العالية بعبادته وحده ال شريك له، الذي هو معىن ومقتضى ال إله إال هللا. 

 : إله إال هللا وعمل مبقتضاهاية واالستقرار الذهِن ملن قال ال  فسحصول الطمأنينة الن - 2

 

 (.25، رقم احلديث )1/14( صحيح البخاري، فإن اتبوا وأقاموا الصالة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم، 1)
 (.751، رقم احلديث )9/146خاري، ابب كالم الرب عز وجل يوم القيامة مع األنبياء وغريهم، ( صحيح الب2)
 ( سبق خترجيه.3)
 . 55( سورة النور: 4)
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خبالف من يعبد آهلة متعددة كل واحد    ، فيتجنبهويعرف ما يسخطه    ، ألنه يعبد رابً واحداً يعرف مراده وما يرضيه فيفعله
تعاىل:  منها   قال  اآلخر، كما  تدبري  غري  تدبري  وله  اآلخر،  مراد  غري  مراد  ُ  له  اَّللَّ أَمم  َخرْيٌ  ُمتَ َفرّمُقوَن  ُد  أَأَْراَبٌب  اْلَواحم

ارُ  اْلَقهَّ
ُ َمَثاًل َرُجاًل فميهم ُشرََكاُء ُمَتَشاكمُسوَن َوَرُجاًل َسَلًما لمَرُجلٍّ َهْل َيْسَتوماَينم َمَثاًل . وقال تعاىل: (1)  َضَرَب اَّللَّ

 (2)  . 

 : صلي هللا عليه وسلم حب رسول هللا  - 3

ال يؤمن أحدكم حىت أكون أحب إليه من والده وولده  قال: فوالذي نفسي بيده    صلي هللا عليه وسلمالنيب  أن  عن أنس  
 ( 3) .والناس أمجعّي

عالء قدره عليه الصالة والسالم وال تكون  إابتباعه، والقتداء بسنته و   هللا عليه وسلم  ىصل   واملسلم يكون حمباً للرسول هللا
ملموس، فإن قوماً ادعو   دون واقع  منهم الدليل على  احملبة كالم يقال  حمبة هللا عز وجل فاختربهم هللا عز وجل وطلب 

تعاىل:    ذلك  قال  هللا،  ألوامر  االتباع  هو  الدليل  أبن  وأخربهم  اَّللَُّ احلب  فَاتَّبمُعوينم حُيْبمْبُكُم   َ اَّللَّ بُّوَن  حتُم ُتْم  إمْن ُكن ْ ُقْل 
 (4)  .

و  سنته،  أتباع  هي  اجلنة  إىل  اليت توصل  الطريق  جعل  هريرة  وهللا  أيب  عن  به،  هللا    االقتداء  رسول  عليه    ى صل) أن  هللا 
اجلنة   (وسلم دخل  أطاعين  من  قال:  أيىب؟  ومن  هللا،  رسول  اي  قالوا:  أىب،  من  إال  اجلنة  يدخلون  أميت  ومن    ،قال: كل 

 (5) .عصاين فقد أىب 

 : التوحيد أساس اإلخاء واملساواة - 4

وإذا كان التوحيد يعد أساساً حلرية اإلنسان وإشعاره بعزته وكرامته، فهو أساس إلثبات األخوة اإلنسانية واملساواة البشرية،  
أهل   فهذا  هللا  عباد  إذا كانوا كلهم  فأما  لبعضن  ارابابً  بعضهم  إذا كان  الناس  حياة  يف  تتحقق  ال  واملساواة  األخوة  ألن 

الناس ل يَ تَّ لمساواة واإلخاء بّي  َواَل  ًئا  بمهم َشي ْ نُْشرمَك  َواَل  اَّللََّ  إمالَّ  نَ ْعُبَد  َأالَّ  َنُكْم  َوبَ ي ْ نَ َنا  بَ ي ْ َسَواءٍّ  إمىَل َكلمَمةٍّ  بَ ْعُضَنا  تَ َعاَلْوا  َذ  خم
ْن ُدونم اَّللَّم     . (6)بَ ْعًضا أَْراَباًب مم

 : حمبة هللا عز وجل - 5

ُ بمَكافٍّ َعْبَدهُ قال تعاىل:    أَلَْيَس اَّللَّ
يَن آَمُنوا َوَأنَّ اْلَكافمرميَن اَل َمْوىَل هَلُمْ ، وقال تعاىل:  (7) نَّ اَّللََّ َمْوىَل الَّذم َذلمَك أبَم

 (8) . 
 : حفظ النفوس واألعراض  -6

 

 . 39( سورة يوسف: 1)
 .29( سورة الزمر: 2)
 (.15، رقم احلديث )1/12( صحيح البخاري، ابب حب الرسول من اإلميان، 3)
 .29( سورة آل عمران: 4)
 (.7280، رقم احلديث )9/92صحيح البخاري، ابب االقتداء بسنن رسول هللا، ( 5)
 .64( سورة آل عمران: 6)
 .36( سورة الزمر: 7)
 .11( سورة حممد: 8)
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، يقول: من قال: ال إله إال هللا، وكفر مبا يعبد من  صلي هللا عليه وسلمعن أيب مالك، عن أبيه قال: مسعت رسول الله
   (1) .هللا، حرم ماله ودمه وحسابه على هللادون 

 : آاثر ال إله إال هللا على اجملتمع : لب الثاِناملط
 ا آاثر محيدة على الفرد واجملتمع أهها: هلهلذه الكلمة إذا قيلت بصدق وإخالص وعمل مبقتضاها ظاهراً وابطناً 

 : اجتماع املسلمني - 1

للمسلمّي   القوة  حصول  عنه  ينتج  عدوهمالذي  على  قال    ؛ واالنتصار  واحدة، كما  وعقيدة  واحد  بدين  يدينون  ألهنم 
تَ َفرَّقُواتعاىل:   يًعا َواَل  َْبلم اَّللَّم مجَم ُموا حبم َواْعَتصم

َبّْيَ قُ ُلوهبممْم  ، وقال تعاىل:  (2)  نمَّي. َوأَلََّف  ْلُمْؤمم بمَنْصرمهم َوابم أَيََّدَك  ُهَو الَّذمي 
نَ ُهْم إمنَُّه َعزميٌز حَ َلْو   َ أَلََّف بَ ي ْ يًعا َما أَلَّْفَت َبّْيَ قُ ُلوهبممْم َوَلكمنَّ اَّللَّ كميمٌ أَنْ َفْقَت َما يفم اأْلَْرضم مجَم

. واالختالف يف العقيدة  (3) 
تعاىل:   قال  والتناحر، كما  والنزاع  التفرق  يَ عً يسبب  شم وََكانُوا  دمينَ ُهْم  فَ رَُّقوا  يَن  الَّذم َشْيءٍّ إمنَّ  يفم  ُهْم  ن ْ مم َلْسَت  ا 

وقال  (4)  ،
ْم َفرمُحونَ تعاىل:  َا َلَدْيهم ْزبٍّ مبم نَ ُهْم زُبُ رًا ُكلُّ حم فَ تَ َقطَُّعوا أَْمَرُهْم بَ ي ْ

 (5) .   
اإلسالم   قبل  العرب  حبالة  ذلك  واعترب  هللا،  إال  إله  ال  مدلول  هي  اليت  والتوحيد  اإلميان  عقيدة  سوى  الناس  جيمع  فال 

 وبعده. 

 : توفر األمن والطمأنينة يف اجملتمع املوحد - 2

هللا  إال  إله  ال  عقيدته    ؛ الذي يدين مبقتضى  مع  تفاعالً  عليه  هللا  حرم  ما  ويرتك  له  أحل هللا  ما  أيخذ  أفراده  من  ألن كل 
بقوله   عمالً  هللا  يف  واملواالة  واحملبة  التعاون  ذلك  حمل  وحيل  والعدوان  والظلم  االعتداء  عن  فيكف  ذلك،  عليه  متلي  اليت 

ُنوَن إمْخَوةٌ تعاىل:  َا اْلُمْؤمم  . (6)إممنَّ
جلياً يف حالة العرب قبل أن يدينوا هبذه الكلمة وبعد ما دانوا هبا، فقد كانوا من قبل أعداء متناحرين يفتخرون  يظهر هذا  

والن أصبحوه ابلقتل  هبا  دانوا  فلما  والسلب،  تعاىل:    هب  متحابّي، كما قال  اءُ  أخوة  دَّ َأشم َمَعُه  يَن  اَّللَّم َوالَّذم َرُسوُل  ٌد  حُمَمَّ
نَ ُهمْ َعَلى   بَ ي ْ ُرمَحَاءُ  ارم  تعاىل:     ، (7)اْلُكفَّ َفَأْصَبْحُتْم  وقال  قُ ُلوبمُكْم  َبّْيَ  َفأَلََّف  َأْعَداًء  ُتْم  إمْذ ُكن ْ َعَلْيُكْم  اَّللَّم  نمْعَمَت  َواذُْكُروا 

بمنمْعَمتمهم إمْخَواانً 
 (8) . 

 

 (.23، رقم احلديث )1/53( صحيح مسلم، ابب األمر بقتال الناس حىت يقولوا: ال إله إال هللا حممد رسول هللا، 1)
 .103عمران: ( سورة آل 2)
 .63-62( سورة األنفال: 3)
 . 159( سورة األنعام: 4)
 . 53( سورة املؤمنون: 5)
 .10( سورة احلجرات: 6)
 . 29( سورة الفتح: 7)
 .103( سورة آل عمران: 8)
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 : يف الدنيا واآلخرة  ( ال إله إال هللا )حصول السمو والرفعة ألهل  - 3

َماءم فَ َتْخَطُفُه الطَّرْيُ كما قال تعاىل:   َن السَّ َا َخرَّ مم َّللَّم َفَكَأمنَّ َأْو هَتْومي بمهم الرّميُح يفم    ُحنَ َفاَء َّللمَّم َغرْيَ ُمْشرمكمَّي بمهم َوَمْن يُْشرمْك ابم
يقٍّ  َمَكانٍّ َسحم

  تسقطه وتلقيه   َأْو هَتْومي بمهم الرّميحُ   زقته كل ِمزق ، أي فكأمنا سقط من السماء فتختطفه الطري، وم (1) 
 ٍّيق  (2) . بعيد أي أنه ال ترجى له جناة يف احلالتّي يفم َمَكانٍّ َسحم

 : عصمة الدم واملال والعرض  - 4

ويقيموا الصالة،  : أمرت أن أقاتل الناس حىت يشهدوا أن ال إله إال هللا، وأن حممداً رسول هللا،  هللا عليه وسلم  ىصللقوله  
 ( 3) .ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مين دماءهم وأمواهلم إال حبق اإلسالم، وحساهبم على هللا

 : تكفل هللا ألهل التوحيد ِبلفتح والنصر يف الدنيا واآلخرة  - 5
  ( 4) . عنهم شرور الدنيا واآلخرةوالشرف وحصول اهلداية والتيسري واإلصالح لْلحوال والتسديد يف األقوال واألفعال ويدفع  

  

 

 . 31( سورة احلج: 1)
  1964فرباير    -ه     1383،  6، طه (، املطبعة املصرية ومكتبتها1402( أوضح التفاسري، حملمد حممد عبد اللطيف بن اخلطيب )ت:  2)

 . 1/45م، 
 (. 25رقم احلديث ) 10/14( صحيح البخاري، ابب فإن اتبوا وأقاموا الصالة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم، 3)
التحف ه (، حتقيق: املرتضى الزين أمحد، جمموعة    1371الرمحن بن انصر السعدي )ت:    ( القول السديد شرح كتاب التوحيد: أليب عبد4)

 .1/25، 3والنفائس الدولية، ط
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امتة خلا  

 بعد  أن طويت آخر صفحة من صفحات هذا املقالة  البد يل أن أشري  اىل النتائج اليت توصلت اليها: 

نفي العبادة    ، مفصل  ثبات وإال هللا تعين إ   ،فال إله تشري اىل نفٌي مطلق   ، ( ال معبود حبق إال هللاتعين ) له إال هللاإ ن ال  أ •
 واثبات مجيع العبادة هلل وحده.  سوى هللا تعاىل سبحانه وتعاىل،عن كل ما 

  ، وهي كلمة النجاة وكلمة هللا العليا  )هي العروة الوثقى، :  ن كلمة التوحيد هلا فضائل كثرية وردت يف القران والسنة منها إ •
  ، ن قائلها معصوم الدم واملالأ و   العلم من خلقه،   ا وهي كلمة التوحيد اليت شهد هللا هبا نفسه وشهد له هبا املالئكة وأولو 

 ا اعلى شعب االميان. هنَّ أ وسبب دخول اجلنة، و هنا تفرج الكرب  أو 
هللا عليه    ىصل  وحب الرسول  كثرية على الفرد واجملتمع منها )حصول السيادة واالستخالف،  اً ن لكلمة التوحيد آاثر إ •

وجل،   وسلم عز  هللا  اجتماع    حمبة  واالعراض،  النفوس  والطمأنينة،حفظ  االمن  توفر  الرزق  أانفتاح    املسلمّي،  بواب 
 تكفل هللا الهل التوحيد ابلفتح والنصر يف الدنيا واالخرة.  والثمرات، 

 أما التوصيات اليت أوصي هبا فهي كاآليت: 
وغريها ملا هلا من أهية يف    ، اللغوية   ، صوليةأل ا  ،الفقهية   ، عمل دراسات مستفيضة على هذه الكلمة من كافة النواحي •

 بل هي الدين كله.   ،هذا الدين 
ال وهي )حممد رسول هللا(. إذا ال يستطيع  إ  ، ولدراسة الشطر الثاين من كلمة التوحيد واليت ال تقل شأانً عن الشطر األ  •

 . صلي هللا عليه وسلم  ىل سنة النيبإول دون الرجوع املسلم أن يفهم الشطر األ
در  • الشهادتّي  معانيها دراسة  بّي  واالنسجام  الرتابط  مدى  ليتبّي  واحدة  حبق    ،اسة  معبود  )ال  تعين  هللا( إفاألوىل    ، ال 

  رحلّي معلنا   وبعد أن وضعت  ، املقاموال يسعين يف هذا    ال النيب حممد صلى هللا عليه وسلم(.إوالثانية تعين )ال متبوع حبق  
النيب  هللا عزوجل وسنة  آايت  التقلب بّي  من  عليه وسلم  انتهائي  هللا  ما    إالّ ،  صلي  على  عاله  جل يف  للباري  اتوجه  أن 

  فيه من   غريهالحد    وأسأله أن جيعل هذا العمل خالصاً لوجهه الكرمي وال جيعل ،سدد ووفق الجناز هذا البحث املتواضع
م وسلم وابرك على املبعوث رمحة للعاملّي وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً  وصل الله ، إنه ويل ذلك والقادر عليه  ، نصيب 

 كثرياً. 
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 املصادر واملراجع 

للشيخ صاحل بن فوزان الفوزان، مؤسسة الرسالة    ،إعانة املستفيد بشرح كتاب التوحيد الذي هو حق هللا على العبيد  .1
 م. 2002 -ه  1423، 3بريوت، ط  –
هللا حممد بن أيب بكر املعروف ابن قيم اجلوزية، مكتبة الكليات    مشس الدين أبو عبد   ، إعالم املوقعّي عن رب العاملّي .2

 األزهرية، مصر، القاهرة. 
التأويل .3 وأسرار  التنزيل  عبد  ، أنوار  سعيد  أيب  الدين  )ت:    لناصر  البيضاوي،  الشريازي  حممد  بن  عمر  بن    685هللا 

 ه .  1418، 1بريوت، ط  –الرمحن املرعشلي، دار إحياء الرتاث العريب   ه (، حتقيق: حممد بن عبد
 1383،  6ه (، املطبعة املصرية ومكتبتها، ط1402حملمد حممد عبد اللطيف بن اخلطيب )ت:    ، أوضح التفاسري  .4

 م.  1964فرباير  -  ه
الرمحن بن صاحل احملمود،    احلميد األثري، مراجعة وتقدمي: د. عبد  هللا بن عبد  لعبد  ، نواقضه  ،خوارمه   ،اإلميان حقيقته  .5

 م.   2003 -ه   1424، 1مدار الوطن للنشر، ط
 طبة. الرمحن بن قاسم، مؤسسة قر  حتقيق: حممد بن عبد ، بيان تلبيس اجلهمية يف أتسيس بدعهم الكالمية  .6
الرزاق احلسيين، أبو الفيض، امللقب مبرتضى الزبيدي )ت    مد بن حممد بن عبدحمل  ، اتج العروس من جواهر القاموس .7

 ه (، حتقيق: جمموعة من احملققّي، دار اهلداية.  1205
ية واألوقاف  هللا بن ابز، وزارة الشؤون اإلسالم  العزيز بن عبد   لعبد  ،حتفة اإلخوان أبجوبة مهمة تتعلق أبركان اإلسالم  .8

 ه. 1423، 2اململكة العربية السعودية، ط - والدعوة واإلرشاد 
 ه . 1420، 1ط  الرايض، –التسعينية ضمن الفتاوى الكربى، حتقيق: حممد بن إبراهيم العجالن، دار املعارف   .9

 . 2لبنان، ط – سيد حممد كيم االحسان اجملددي الربكيت، دار الكتب العلمية ل ، التعريفات الفقهية .10
)ت  ل  ، التعريفات .11 اجلرجاين،  الشريف  الزين  علي  بن  حممد  بن  دار    816علي  العلماء،  من  مجاعة  حتقيق:  ه (، 

 م.  1983 -ه   1430لبنان،  – بريوت   –الكتب العلمية  
ه (، حتقيق:   774أليب الفداء إمساعيل بن عمر لن كثري القرشي البصري الدمشقي، )ت:  ،تفسري القرآن العظيم  .12

 م.  1990  -ه   1420 2سالمة، دار طيبة للنشر والتوزيع، طسامي بن حممد 
أيوب بن سعد مشس الدين ابن قيم اجلوزية )ت  حمل  ،تفسري القرآن الكرمي  .13 بكر بن  ه (، حتقيق:    751مد بن أيب 

 . 1بريوت، ط –مكتب الدراسات والبحوث إبشراف إبراهيم رمضان، دار كتب اهلالل  
ه (، حتقيق: د. جمدي ابسلوم، دار  333حممود، أبو منصور املاتريدي )ت:  حملمد بن حممد بن ،تفسري املاتريدي  .14

 م. 2005 - ه   1426، 1بريوت، لبنان، ط - الكتب العلمية 
،  141،  2دمشق، ط  – لوهبة بن مصطفى الزحيلي، دار الفكر املعاصر    ،التفسري املنري والعقيدة والشريعة واملنهج .15

 ه . 1418
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 1430،  2السعودية، ط  –تذة التفسري، جممع امللك فهد لطباعة املصحف الشريف  نخبة من أسا ل  ،التفسري امليسر  .16
 م.  2009 -ه  

اللغة  .17 )ت:    ،هتذيب  أبومنصور  اهلروي  األزهري  أمحد  بن  إحياء  370حملمد  دار  مرعي،  عوض  حممد  حتقيق:  ه (، 
 م.  2001، 1الرتاث العريب، بريوت، ط

التعريف  .18 مهمات  على  ال  ، التوقيف  حممد  الدين  العابدين  زين  زين  بن  علي  بن  العارفّي  اتج  بن  بعدالرؤوف  ملدعو 
 م.  1990  -ه  1410، 1ه ( عامل الكتب/ القاهرة، ط 1031املناوي )ت 

بن عبد،  هوحق هللا على العبيد  يتيسري العزيز احلميد يف شرح كتاب التوحيد الذ .19 هللا بن حممدبن عبد    لسليمان 
 م. 2002ه / 1423،  األوىل   ط،   دمشق،  بريوت،   االسالمي، ة  املكتب  الشاويش،  زهري  قيق،حت   ه (1233)ت:    الوهاب

ه (، دار ابن حزم للطباعة    1376الرمحن بن انصر السعدي )ت:  لعبد  ، تيسري الكرمي الرمحن يف تفسري كالم املنان .20
 م. 2003 -ه    1424، 1والنشر والتوزيع، ط

ه (، حتقيق:    1376هللا السعدي، )ت:    الرمحن بن انصر بن عبد  لعبد   ، تيسري الكرمي الرمحن يف تفسري كالم املنان .21
 ه .1420، 1الرمحن بن معال اللوحيق، مؤسسة الرسالة، ط عبد
أتويل آي القرآن،   .22 أبو جعفر الطربي )ت:  حملجامع البيان عن  بن جرير بن يزيد بن كثري اآلملي،  ه (،  310مد 

احملسن عبد  بن  هللا  عبد  الدكتور  د حتقيق:  ط:  الرتكي،  واإلعالن،  والتوزيع  والنشر  للطباعة  هجر    - ه     1422،  1ار 
 م.2001

تقريب وهتذيب إمام املفسرين واملؤرخّي أيب جعفر حممد بن جرير الطربي  ل  ، جامع البيان عن أتويل آايت القرآن .23
 ه .  1418، 1الفتاح اخلالدي، دار القلم، دمشق، ط (، حتقيق: صالح عبد 254)ت 
هللا البخاري اجلعفي، دار   حملمد بن إمساعيل أبو عبد ،)ملسو هيلع هللا ىلص(  مور رسول هللاأاجلامع املسند الصحيح املختصر من  .24
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 م. 1996 - ه   1416، 1ه (، دار الصميعي، ط1420)ت: 
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 ه . 1199
نكري،    ،دستور العلماء جامع العلوم يف اصطالحات الفنون  .28 بن عبد رب الرسول األمحد  لقاضي عبد رب النيب 

 م. 2000  -ه     1421لبنان/ بريوت،    -، دار الكتب العلمية  1حتقيق: عرب عباراته الفارسية: حسن هاين فحص، ط
املشت .29 ونزهة  احملبّي  )ت:   ، اقّيروضة  اجلوزية  قيم  ابن  الدين  سعد مشس  بن  أيوب  بن  بكر  أيب  بن    ه (، 751حملمد 

 م.1983ه /1403دار الكتب العلمية، بريوت، لبنان: 
 ه (، دار الفكر العريب.  1384حملمد بن أمحد بن مصطفى بن أمحد املعروف أبيب زهرة، )ت:  ،زهرة التفاسري  .30
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بشري حممد   ، ألمحد بن عبد احلليم بن عبد السالم بن تيمية احلراين أبو العباس تقي الدين حتقيق ، جمموعة التوحيد .45

 . 1987-1407دمشق  -عيون، كتبة دار البيان  
 حملمد بن صاحل العثيمّي، دار الثراي للنشر.  ،جمموعة فتاوى ورسائل الشيخ حممد بن صاحل العثيمّي  -46
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 امللخص 
ة آلراء  العرب قبل اإلسالم مبا فيها من تناقض واضطراب واقتضاب مادة خصب  معتقداتثلت الرواايت التارخيية حول  م

، يف حماولتهم ربط اإلسالم بداينة العرب. لذا اعتمدت هذه الدراسة على  ب العر   نيي الالدينالباحثني  بعض املستشرقني و 
العرب قبل اإلسالم والذي ميثل أصدق مصدر يف تصوير    معتقداتره املكية كمصدر رئيسي لفهم  القرآن الكرمي بسو 

خيص االعتقاد ابهلل  فيما    العرب قبل اإلسالم  معتقدات  حولا  الة يف حبثهدف هذه املقوهتحالة العرب يف تلك الفرتة.  
واألنبياء  عن   واملالئكة  الداينة أصل    الكشف  الذي يكشف،  هذه  األصل  الداينة يف    وهو  وهذه  اإلسالم  بني  العالقة 

تعتمد هذه الدراسة  مواجهة شبهة أن اإلسالم ميثل مرحلة متطورة للدين الذي كان شائعاً عند العرب قبل اإلسالم. و 
  عتقدات املصادر التارخيية األخرى مل  دراسة النص القرآين كمصدر وإطار لفهم  خالل  من   على املنهج التحليلي والنقدي

العرب قبل اإلسالم، وذلك ابالعتماد على أوائل اآلايت نزواًل خصوصاً وعلى التفسري املوضوعي لآلايت املكية عموماً.  
قد استمدت أصوهلا من    املالئكة واألنبياء مثل االعتقاد ابهلل و  معتقدات  البيان القرآين أن  ء يف ضو وتكشف هذه الدراسة  

 دين مساوي، ومن هنا ميكن إبطال شبهة أتثر اإلسالم هبا. 
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Arabs Beliefs Prior to Islam: An Analytic and Critical Study in Light of The 

Quranic Statement  

 
Abstract 

The historical narrations of Arab beliefs prior to Islam  despite being conflicting, confused and brief as 

the grand historian are considered Fertile material to some Orientalists’ and non-religious writers’ 

opinions, for attempting to connect Islam to the religion of Arab. Therefore, this study relies on Quran 

in its Meccan chapters as main reference to comprehend Arab beliefs, which reflects the most genuine 

source to indicate the condition of Arabs in that period. Such study aims to seek Arabs’ beliefs in Allah, 

Angles and prophets in particular, to find out the origin of it depending on their beliefs, that to get the 

fact of the relation between Islam and that religion clearly for confronting a misconception that Islam 

represents the advanced stage of religion which.  This study is based on analytical and critical approach, 

using the Quranic text as reference and framework, to comprehend the other historical references of 

Arab beliefs to prior Islam, and that is from two aspects, first: study of the early Meccan chapters, 

which reflects the Quranic discourse to the polytheists, and what their verses imply for the Arabs faith. 

Second: the objective interpretation of Quran verses.   This study hereby reveals through the Quranic 

statement that Arab beliefs -such as the belief in Allah almighty, angels, and prophets, has originated 

from heavenly religion, however they had deviated from it later, so, it was important for Islam to come 

and correct the deviation from the heavenly origin. Hence, it could be falsify a misconception that Islam 

is influenced by the religion preceding it, and revealing the course outlines of emergence of religion by 

revelation. 

Keywords: Arab prior to Islam, polytheist, paganism, beliefs, Islam. 

 

 
 املقدمة
علمريريرياء التريريريارياي واألداين ملريريرين    الوصريريريف الريريريذي أطلقريريري ثنيني، وهريريريو  ابلريريريو   مريريريا يوصريريريف عريريريرب قبريريريل اإلسريريريالم  كثريريريرياً 

أخريرى مملهريا لفري     داللرية  لكرين هنرياك  ازدراًء لداللتري  علريى الريوثن.  ردده الريبعضيو ارتبطت عبادهتم ابألواثن،  
تلريك النظريرية الرييت تريريد أن    ،ونشريتت   دينالري  مبفهريوم  واليت ترتبط،  يف علم األداين  "وثين" تعكس نظرية التطور

عريريم  حبسريريز ز   اإللريري فكريريرة  يريري  فاإلنسريريان هريريو خريريال   وعل  لتوحيريريد،طريريور عقيريريدة اإلنسريريان مريرين الوثنيريرية إ  اتؤكريريد ت
 ضعي.الدين يف أصل  دين و قد يُفهم أن   ، ومن قط  مل يرث ديناً مساوايً   وأن ،  أصحاب هذه النظرية
،  الشريركبصريفتني أحريد:ا   فيري   وصفهم  رد  و وثنيني، بل  عرب قبل اإلسالم ابل آن القر  هذا ومل يصف

 ِإنَّ الريريَِّذينآ آمآنريريوا﴿  إ  األداين الريرييت عرفهريريا العريريرب واتصريريلوا هبريريا يف قولريري  تعريريا    القريريرآن   حينمريريا أشريريار  وذلريريك
ََّآ يريآْفصريِ  وآاْلمآُجوسآ  وآالنَّصآارآى وآالصَّابِِئنيآ  وآالَِّذينآ هآاُدوا رآُكوا ِإنَّ ا ََّآ وآالريَِّذينآ أآشريْ ِة ِإنَّ ا نريآُهْم يريريآْومآ الِقيآامريآ  عآلريآى  ُل بريآيريريْ

ِهيد   ْيءه شريريآ لِ  شريريآ اِفُرونآ   ال  وذلريريك يف قولريري  تعريريا   ﴿  واثنيهمريريا  الكفريرير،  (،17)احلريريج   ﴾كريريُ ا اْلكريريريآ قريريُْل ايآ أآيرَيهريريآ
ُدونآ﴾ )الكريريريافرون  ا تريآْعبريريريُ ُد مريريريآ يف    يريريريد نظريريريرية التوحتشريريريريان بوضريريريو  إ     إن داللريريرييت الشريريريرك والكفريريرير  (.2،  1أآْعبريريريُ

تصريل الكفرير هريو التةطيرية علريى الشرييء والسريرت  ، أي حتريول التوحيريد إ  وثنيرية ولرييس العكريس، فاتريرياي األداين 
ا   ، يقول هللا تعا  قلب ل ، فكتن الكافر مةطِ ي على   رِِهْم فريآقآلرييالً مريآ ُ ِبُكفريْ ََّ نريآُهْم ا ﴿وآقآاُلوا قريُلوبرُينآا ُغلريْف  بريآْل لآعريآ

ابهلل عريريز وجريريل    أهنريريم كريريانوا يؤمنريريون الصريريفة الثانيريرية وهريريي الشريريرك، فهريريي تشريريري إ     مريرياأ  (.88يرُيْؤِمنريريونآ﴾ )البقريريرة 



Sallam: العرب قبل اإلسالم معتقدات  

 

 272 

ََِِّ الد ِ  ا نريآْعبريُدُهْم ِإالَّ  وجيعلون مع  شركاء، يقول هللا تعا   ﴿أآال  ْن ُدونرِيِ  أآْولِيريآاءآ مريآ يُن اْلْآاِلُص وآالَِّذينآ اَّتَّآُذوا مريِ
ََِّ زُْلفآى.. ﴾    لِيريقآر ِبُوَنآ ِإ آ   (.3)الزمر  ا

فيمريريريا خيريريريص االعتقريريرياد ابهلل    العريريريرب قبريريريل اإلسريريريالم  معتقريريريداتالبحريريري  يف  إ     إن هريريريذه املقالريريرية هتريريريدف
كريون القريرآن الكريرمي ميثريل أصريدق صريورة    ،من خالل البيان القريرآين  املعتقداتهذه   وأصل واملالئكة واألنبياء،

ت اآلايت فيهريريا صريريورة عمريريا كريريان  قبريريل اإلسريريالم خصوصريرياً الفريريرتة املكيريرية الريرييت عكسريري  هلريريذه املعتقريريداتوأوثقهريريا  
مريرين اعتقريرياد، وكريريان عريريرص هريريذه الصريريورة إمريريا    -ين كريريانوا السريريواد األعظريريم مريرين سريريامعي القريرآن الريريذ -عليري  العريريرب  
ح وذلريريريك بريريريذكر مريريريا كريريريانوا عليريريري ، أو بشريريريكل ضريريريمين عريريرين طريريريري  تقريريريرير العقيريريريدة الصريريريحيحة، أو  بشريريريكل صريريريري

  معتقريداتمعرفرية    أ:يرية  إن   م وعقائريدهم.تصحيح املعتقد، حي  كان هؤالء موضوع تنديد، وتفنيد لتقاليده
ن مث  مريريريو   بداينريريرية العريريريربمريريرين خريريريالل مصريريريدر موثريريريوق، يكشريريريف صريريريلة اإلسريريريالم    العريريريرب قبريريريل اإلسريريريالم وأصريريريلها

عالقريرية أتثريرير اإلسريريالم ابلوثنيريريات    الريرييت أاثرهريريا املستشريريرقون وأصريريحاب الفكريرير النقريريد الريريديين يف  شريريبهةلامواجهريرية  
مرحلريريرية متطريريريورة وَنضريريريجة للريريدين الريريريذي كريريريان شريريريائعاً عنريريريد    لعريريريي فيهريريريا أن اإلسريريالم ميثريريريالسريريابقة عليريريري ، والريريرييت دُ 

 .العرب وهو الوثنية
  ابهلل  عريرب قبريل اإلسريالم  تقريداتمعوتعتمد هذه الدراسة على البيان القريرآين كمصريدر اترخيريي لفهريم  

يف تلريريريك    رخيي القريريريرآين لتحديريريريد داينريريرية العريريريرباإلطريريريار التريريريا  ، والريريريذي ميكريريرين اعتبريريريارهواملالئكريريرية واألنبيريريرياء حتديريريريداً 
ارخييريرية كريريالروايت اإلخباريريرية وفهمهريريا ومعايريرية إشريريكالية التنريرياقض يف النصريريو  الريرييت  ، وتوثيريري  املصريريادر التةالفريريرت 

مريرين خريريالل اإلطريريار القريريرآين أكثريرير منهجيريرية وكاسريريكاً، فريريال تكريريون    درات حريريول معتقريريدات العريريرب، حريري  تبريريدو
  ه املصريريريادر.عرضريريرية النتقائيريريرية بعريريريض البريريرياحثني الريريريذين امريريريتىت كتريريريبهم للهجريريريوم علريريريى اإلسريريريالم مريريرين خريريريالل هريريريذ 

، حيريري  تعطريريي صريريريورة دقيقريرية ملريريريا  بشريريكل خريريريا   ألو ااملكيريريرية  اآلايت  املريرينهج التريريريارخيي القريريرآين علريريى    د ويعتمريري
ترتيريريريز    يف تلريريك الفريريريرتة املبكريريريرة للريريريدعوة ومريريرين خريريريالل  وداللتهريريريا  القرآنيريريرية  أللفريريريا مريريرين خريريريالل ا  وعريرياه املسريريريتمعون 
للوصريريول إ  صريريورة متكاملريرية  يريرية  ت املكلريريآلاي  "التفسريريري املوضريريوعي"  دورذلريريك  بعريريد  أييت  . وأوائريريل السريريور نريريزوالً 

رواايت  الريذي اعتمريد فيهريا علريى املريتثور مرين الري  التفسري ايزئريي لريآلايتبعيداً عن  تقاد العرب، علي  اع كان   ملا
ملعرفريريرية أصريريريوهلا الدينيريريرية،  ،  يف إطارهريريريا التريريريارخيي  داينريريرية العريريريرب قبريريريل اإلسريريريالمطريريرير   وهكريريريذا ميكريريرين    علريريريى عالهتريريريا.

 وعالقتها ابإلسالم.
قبريريل اإلسريريالم. القسريريم  دمريرية، وقسريريمني، القسريريم األول  أصريريل داينريرية العريريرب  الدراسريرية ملقوتنقسريريم هريريذه  

هلل عنريريد عريريرب قبريريل اإلسريريالم،  االعتقريرياد ابرعيريرية   العريريرب قبريريل اإلسريريالم، وفيريري  ثالثريرية أقسريريام ف  معتقريريداتالثريرياين   
  اْلاكة.ويف األخري .ألنبياء عند عرب قبل اإلسالماالعتقاد ابملالئكة عند عرب قبل اإلسالم، االعتقاد اب
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ل، فقريريد  إن عريريرب قبريريل اإلسريريالم كريريانوا يريريرون أن مريريا هريريم عليريري  مريرين اعتقريرياد يعريريود إ  داينريرية تتصريريل ابهلل عريريز وجريري

رآَنآ هبريريريِآا..﴿ذكريريرير القريريريرآن حكايريريرية عريريرينهم أقريريريواهلم اآلتيريريرية   ُ أآمريريريآ ََّ رتآآى  ﴿(،  28)األعريريريراف   ﴾  .. وآا ََِّ   أآفريريريْ ى ا عآلريريريآ
رآْكنآا﴿(،  8)سبت   ﴾  كآِذاًب.. ا أآشريْ ُ مريآ ََّ اءآ ا رآُكوا لريآْو شريآ ُؤَنآ  وآالآ  سآيريآُقوُل الَِّذينآ أآشريْ ْيءه .. وآالآ  آابآ ن شريآ   ﴾  حآرَّْمنريآا مريِ

ون ﴿(،   148األنعريريريام ) ْم ِإالَّ خيآُْرصريريريُ مه ِإْن هريريريُ ْن ِعلريريريْ ذآِلكآ مريريريِ ا هلريريريآُم بريريريِ ُهم مريريريَّ ْدَنآ ا عآبريريريآ اءآ الريريريرَّْبآُن مريريريآ ْو شريريريآ اُلوا لريريريآ   ﴾وآقريريريآ
يعتقريدون بريدين    كريانوا  الذين وصريفوا ابلريوثنيني  قبل اإلسالم  عرب  أن   (، يتبني من هذه اآلايت20 زخرف)ال

 يتصل ابهلل عز وجل.
، فهريريريم يعتقريريريدون بنريريريزول الرسريريرياالت مريريرين السريريريماء،  لريريريوحياب  رتبطتريريري  هريريريذه الداينريريريةطبيعريريرية  ن  بريريريل يظهريريرير أ
ْن بريآْيِننريآالآ عآ أآأُنريزِ ﴿    قريوهلم   ذر من هللا سبحان ، وذلك واضح يفوجميء اآلايت والنَ  ِ  الريذ ِْكُر مريِ (،  9)    ﴾لآيريْ

ْريريآتآنْيِ عآظريِ ﴿ نآ القريآ له مريِ  ْرآُن عآلريآى رآجريُ ا القريُ دآ أآميريْآاهِنِْم  ﴿(،  3)الزخريرف   ﴾يموآقآاُلوا لآْوال نرُيز ِلآ هآذآ ََِّ جآهريْ ُموا اِب وآأآْقسريآ
م دآى األُمريريآ ْن ِإحريريْ دآى مريريِ ونُنَّ أآهريريْ اءآُهْم نريريآِذير  لَّيآكريريُ ن رَّبريريِ ِ  أآوآملْآ  ﴿  ،(42فريرياطر )  ﴾لريريآِئن جريريآ ا ِ يريريآةه مريريِ  ْتِينريريآ وآقريريآاُلوا لريريآْوال أيآ

ُحِف اأُلو آ  ا يف الصريريَ ولقريريد ردت علرييهم اآليريرية )األخريرية( متسريريائلة عمريريا إذا مل  "،   (133)طري    ﴾أتآْهتريِِم بريآيِ نريريآُة مريآ
لرية األو  مرين هللا علريى  يكفهم ما يرون  من تطرياب  وتوافري  بريني القريرآن الريذي يتلريى علرييهم ومريا يف الكتريز املنز 

ال ينكريريريرون هللا تعريريريا  وعادتريريري  يف إرسريريريال الرسريريريل وإنريريريزال    علريريريى كريريريوهنم. وهريريريذا الريريريرد ينطريريريوي  "1رسريريريل  السريريريابقني
، وهريريذا  أخريريرى  دي أهريريل الكتريرياب هريريو مريرين ذلريريك مريرين جهريريةمريرين جهريرية، وال جيهلريريون أن مريريا يف أيريري  الكتريريز علريرييهم

ن هلريريَُّْم آيريريآًة أآن يريآعْ ﴿ظريرياهر يف قولريري  تعريريا     اءُ أآوآملْآ يآكريريُ ُ  ُعلآمريريآ رآائِيل  لآمريريآ ، وهريريذا يعريريين  (197  )الشريريعراء   ﴾بريريآيِن ِإسريريْ
  كريين العريرب لريو جرياءهم  يريد األمرير أتكيريداً وممريا يز   ،ترياب وعلمرياء بريين إهسريرائيلكانوا يثقون يف علم أهل الكأهنم  

وآِإن  ﴿  ا وكريريانوا عبريرياًدا  لصريريني هلل وحريريده، يقريريول هللا تعريريا  مريريا جريرياء األمريريم السريريابقة مريرين ذكريرير هللا وكتبريري  آلمنريريو 
رُ  نيآ، فآكآفريريآ ُْ لآصريريِ

ََِّ امل ادآ ا ا ِعبريريآ نآ األآوَّلريرينيآ، لآُكنريريَّ راً مريريِ  انُوا لآيريآُقولريريونآ، لريريآْو أآنَّ ِعنريريدآَنآ ذِكريريْ ونآ كريريآ ْوفآ يريآْعلآمريريُ   ﴾وا بريريِِ  فآسريريآ
 .(170  -168)الصافات 

منهريا    2مريا،  إ  ديرين مسرياوي  يف احلقيقة  عرب قبل اإلسالم ينتمون أبن    توحيوهناك إشارات قرآنية 
ونآ ﴿تعا     قول ْومه يريآْعلآمريُ تُُ  قريريُْرآَنً عآرآبِيريال ل ِقريآ   ف سريامعي القريرآن أبهنريموصري، ف(3)فصريلت   ﴾ِكتآاب  ُفصِ لآْت آايآ
األقريل مرين الفهريم واإلدراك،  ينطوي على صورة ملا كريان عليري  امل رياطبون العريرب أو زعمرياؤهم علريى   "علمون ي"

بريَّ   أآفريآلريريآمْ ﴿   يف اآليريرية  سريريؤال التعجريريز  لريريذا كريريان  ُم األآوَّلريرينيآ، أآْم ملْآ يريآْعرِفريريوا  يريريآدَّ ءآهريريُ ا ملْآ أيآِْت آابآ اءآُهم مريريَّ ْولآ أآْم جريريآ ُروا القريريآ
ُْم فريآُهْم لآُ  مُ   (.69،  68)املؤمنون ﴾  نِكُرونآ رآُسوهلآ
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م مريري ِ ﴿بقولريري  تعريا      القريول أن العريريرب مل أتهتريم رسريريالة مرين قبريريل اسريتدالالً إن   هريُ ا أآاتآ ن  .. لِتُنريريِذرآ قريآْومرياً مريريَّ
مْ  ن قريآْبلريريِكآ لآعآلَّهريريُ أهنريريا تعريريين الفريريرتة    يف روايتريري  عريرين ابريرين عبريرياس  البةريريوي  يفسريريره(،  3)السريريجدة   ﴾يريآْهتريريآُدونآ   نريريَِّذيره مريريِ 

الريذين مل أيهتريريم  يف اآليرية تعريين قريريوم قريري     "قريريوم"   ويريريرى الطريأي أن لفري  3،سريالممريريد عليهمريا البريني عيسريى وحم
اتريريرياي قريريري  ال يرتقريريي إ  أكثريرير مريرين بضريري     ، حيريري  إن وهريريذا القريريول أكثريرير وجاهريرية  4،رسريريول قبريريل حممريريد  

 مائة إ  حني نزول القرآن.
يف أصريل  إلبريراهيم عليري     يعريود  قبريل اإلسريالم  عرب  كان علي   د ذلك أن الدين الذيوميكن القول بع

من كان علريى ديرين إبريراهيم فهريو حنيريف عنريد العريرب، وكريان  "   يقول أبو عبيدة، "احلنفية"هو دين و  ،السالم
ذُكرير أن أحريد األحنرياف )وهريو  . وقريد  "5اياهلية يقولون  حنن حنفاء على دين إبريراهيم ... عبدة األواثن يف

اي معشرير قريري ، والريذي نفسريي  "   فية( قريال لقريري وصف أطلق  اإلخباريون على من ظلوا متمسكني ابحلن
يومرياً    واقريري  اجتمعري  ، وقد ورد يف السرية النبويرية أن "6بيده، ما أصبح أحد منكم على دين إبراهيم غريي..

عنريريد صريرينم مريرين أصريرينامهم، كريريانوا يعظمونريري  وينحريريرون لريري ، ويعكفريريون عنريريده، فريريانتحى جانبريريا أربعريرية    ميف عيريريد هلريري
  مان بن احلويرث، وعبيريد هللا برين جحري ، وزيريد برين عمريرو برين نفيريل مث قريالوا منهم، وهم ورقة بن نوفل، وعث

 قريريوم التمسريريوا ألنفسريريكم، فريري نكم  تعلمريريوا وهللا مريريا قريريومكم علريريى شريرييء، لقريريد أخطئريريوا ديريرين أبريرييهم إبريريراهيم .. اي
 .7لبلدان يلتمسون احلنيفية، دين إبراهيموهللا ما أنتم على شيء، فتفرقوا يف ا

ل القرآنية  السالم   تؤكد أن وأتيت اآلايت  إبراهيم علي   يتبعها  ملة  َّتتلف   حممد    الرسول  اليت 
ِإبريرآاِهيُم  ﴿    يقول هللا عز وجل  فتشركوا ابهلل،   لوا،فوا وبد  وا وحر  غري  لذين  عما علي  هؤالء العرب ا مآا كآانآ 

ِنيفاً ُمْسِلماً وآمآا كآانآ ِمْن الْ  ً وآال نآْصرآانِي اً وآلآِكْن كآانآ حآ ُ فآاتَِّبُعوا ِملَّةآ ﴿(، 67) ﴾ُمْشرِِكنيآ يريآُهوِداي  ََّ ُقْل صآدآقآ ا
ِنيفاً وآمآا كآانآ ِمْن اْلُمْشرِِكنيآ  ُقْل ِإنَّيِن هآدآاين رآّبِ  ِإ آ ِصرآاطه ُمْستآِقيمه ِديناً ﴿(،  95آل عمران   )  ﴾ِإبريرآاِهيمآ حآ

ِنيفاً وآمآا كآانآ ِمْن اْلمُ  ِنيفاً ﴿،  (161األنعام   )  ﴾ ْشرِِكنيآ ِقيآماً ِملَّةآ ِإبريرآاِهيمآ حآ ََِِّ حآ ِإنَّ ِإبريرآاِهيمآ كآانآ أُمًَّة قآانِتاً 
 . (120  )النحل   ﴾وآملْآ يآُكْن ِمنآ اْلُمْشرِِكنيآ 

يف الشريريعر أو يف    مريريا قبريريل اإلسريريالم، وظهريريرتموجريريودة في  ويتضريريح مريرين هريريذا أن الوحدانيريرية الريرييت كانريريت
حي  نص  القرآن الكريرمي علريى أن احلنفرياء  ،  داينة إبراهيم علي  السالمهي امتداد    املروايت التارخيية للحنفاء
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، 2، ج (م1986 -هري 1407،  1اية والنهاية، )بريوت  دار الفكر، طإمساعيل بن عمر، البد داء ابن كثري احلاف  عماد الدين أّب الف   6

  245. 

 . 140 ،  1 ج (،دار ابن كثري)حتقي  مصطفى السقا وآخرون،   السرية النبوية، ابن هشام أبو حممد عبد امللك،   7
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  مل تكريريرين، وعليريريري   راهيم عليريريري  السريريريالممل يكونريريريوا يهريريريوداً وال نصريريريارى، وأهنريريريم ينتمريريريون يف عقيريريريدهتم الدينيريريرية إ  إبريريري
وصريريفها ك رهريريا  للريريدعوة    ثني العريريربلمستشريريرقني وبعريريض البريرياحاجتريرياه أو حركريرية َنشريريئة كمريريا ملريريو ل  الوحدانيريرية

إن الريريريريريداينتني السريريريريرياميتني  "يبطريريريريريل القريريريريريول     ، وهريريريريريذا أيضريريريريرياً اْللفيريريريريرية الريريريريرييت قامريريريريريت عليهريريريريريا الريريريريريدعوة  المية أواإلسريريريري
كانتريريريا مريريرين أوائريريريل العوامريريريل الريريرييت دفعريريريت إ  تفسريريريياي الوثنيريريرية العربيريريرية  التوحيريريريديتني ابنتشريريريار:ا يف القبائريريريل العربيريريرية  

 ."8ميان ابلتعددية اإلهليةاإل عقيدة التوحيد وإ  إقناع العرب وخاصة عقالئهم وحكمائهم بس فلصاحل  
مريرين    العامريرية لتجسرييد الةيبيرياتلقريد أخريذ العريريرب بتعريدد األواثن، وقريد أبقريرياهم علريى مريا هريريم عليري  ميريل  

  الفكريري بريل كريان مرين املضريمون    اً خاليري  العريرب  يكرين االعتقرياد بتعريدد اآلهلرية عنريد   لريمف، وزخالل الوسائط والرم
نتيجرية  "كما ذهز إلي  موسريكايت  هذا التعدد  وليس  9.من آابئهورثوه ع  تفسرياً منحرفاً أو رؤية فلسفية لدين

مريم  كريل األ  وجريد يف  ددالتعريحيري  إن  ،  "10كانت تعي  فيها القبائل ومليلهريا الةالريز إ  التفريرق  حلالة تشتت
 القدمية البدائية منها واملتحضرة مثل اإلمأاطورايت الكبرية واملمالك.

 
 هلل عند عرب قبل اإلسالماالعتقاد اب
حماولة التوصل إ  الصورة الرييت رمسهريا القريرآن هلل عريز وجريل    عند احلدي  عن اعتقاد العرب ابهلل إن من املهم

ى موضريري  لفريري  هللا عريريز وجريريل وأول صريريفات  الريريواردة يف  كيريريز علريريوالرت   مريرين خريريالل أوائريريل اآلايت القرآنيريرية يف مكريرية،
ة، حيريري  ميكريرين  أوائريريل اآلايت، وذلريريك مريرين خريريالل مضريريمون السريريورة واملرجحريريات القويريرية مريرين األحاديريري  النبويريري

نريت تتضريمن مريا هريو مريدرك لريدى  اْلروج ابلصورة واملالمريح األساسريية لري  سريبحان  الرييت قريدمها القريرآن والرييت كا
تعطريريي اآلايت األو   "  أ:يريرية ذلريريك بقولريري    مريريونتجمري وات  يؤكريريد التصريريحيح،    ن طريريري  التريريذكري أوالعريريرب، عريري

 ."11وب  الكثري من اإلهبام واالرتباكانطباعا أبهنا موجهة لقوم يؤمنون ابهلل، وأن كان هذا اإلميان يش
ال نزول  ترتيز  على  االعتماد  املسلمني  إن  رواة  عند  وردت  غري سور كما  نتيجة  إ   تفضي 

ف أغل   املالح منطقية،  املسلمنييف  رواايت  السورة   12ز  يف  هللا  اياللة  لف   ظهور  بدء  الرتتيز  يف 

 
 .106 ، (دارسينا للنشر)القاهرة  ن القبيلة إ  الدولة املركزية، قري  م، خليل عبد الكرمي   8
 الحقاً. ذكر عقيدة جتسد الةييب عند العربسيتم    9

 .176  ، (م1997اهليئة املصرية للكتاب  ة القدمية، ترمجة السيد يعقوب، )القاهرة ضارات الساميموسكايت سبتينو، احل   10
 .83  (، م2002 ،للكتاب اهليئة املصريةاهرة  )الق ، حسني عيسى، ترمجة عبد الربن الشياي  ،يف مكة حممد ،وات مونتجمري. و   11
إ     25   (دار الرتاث)  ل الدين بن عبد الربن، اإلتقان يف علوم القرآن، جال  ، ينظر  السيوطيالسيوطي  عند  ثالثة رواايتهناك      12

عند  ،  27 القرآن،الزجناينورواية  الزجناين، اترياي  ينظر   والتوزي )  ،  للنشر  عند  ،  57،  56   (احلليب وشركاه  ندمي رواية  ينظر   ابن  ابن ، 
 .40   (م1996هري 1416 ،1ط  ،دار الكتز العلمية )بريوت لبنان  الندمي، الفهرست، 
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ُ رآَب العآالآِمنيآ وآمآا تآشآاُءونآ ِإالَّ ﴿  السادسة، يف آية سورة التكوير ََّ وايدير (، 29التكوير   ) ﴾ أآن يآشآاءآ ا
 .13ليهاتف  ع غري م  و أابلذكر أن مجي  ما ذكر يف ترتيز السور إما رواايت فيها ضعف  

علريريريريى    حيريريريري  قامريريريريت  14،إ  املصريريريريادر التارخييريريريرية  ةريريريريربيني يف ترتيريريريريز السريريريورحمريريريرياوالت ال  ولقريريريد افتقريريريريرت
عريز وجريل    "هللا"على سبيل املثال أن ذكر لف   فبل بعضهم البعض،  اجتهادات ومعايري تعرضت للنقد من ق

مقابريل ذلريك هنرياك    يف،  15"الريربن"لفري     مث حتريو ل بعريد ذلريك إ   كان يريرد يف منتصريف العهريد املكريي األول،
يف أول نبوتري ، وأن الرتتيريز الريزمين    عز وجل مل يريرد علريى لسريان النرييب    "هللا"من حاول أن يثبت أن لف  

أن أوائريريريل مريريريا نريريريزل مريريرين  "آخريريرير    زعريريريمو   16،!ل علريريريى أن كريريريان يعريريريأ عنريريري  ابلريريريربن يف أول األمريريريرلسريريريور القريريريرآن يريريريد 
 ."17القرآن ليس في  إشارة إ  توحيد هللا سبحان 

رجحريريات  ضريري  قائمريرية دقيقريرية لرتتيريريز السريريور حسريريز النريريزول، ولكريرين يف ظريريل املال ميكريرين و صريريحيح أنريري   
واملعلومريريريريات املتريريريريوفرة واملبريريريرياد  العامريريريرية  الريريريرييت تؤكريريريريد أوليريريريرية ترتيريريريريز النريريريريزول،    القويريريريرية مريريريرين األحاديريريريري  الصريريريريحيحة

 واإلشارات ميكن إيضا  جوانز منها، ومنها معرفة ماهية اعتقاد عرب قبل اإلسالم ابهلل عز وجل.
. واملتبريريادر أن ذلريريك بسريريبز كريريون  يبريريات السريريور املرويريرية سريريورة العلريري  أو  السريريور ترتيبريرياً يريري  ترتتضريري  مج

على ما عليري  ايمهريور. وقريد روى الب رياري ومسريلم    نزوالً   اآلايت اْلمس األو  منها هي أو  آايت القرآن 
كمريريريريا أن    ،مريريريريا يريريريريدل علريريريريى كوهنريريريريا أو  اآلايت القرآنيريريريرية نريريريريزوالً   18عريريريرين عائشريريريرية رضريريريريي هللا عنهريريريريا يف قصريريريرية الةريريريريار
 مضموهنا يلهم ترجيح هذه األولية.         

، وهريريو هللا  إن أول آيريرية يف القريريرآن، توجيريري  للمسريريتم  أهنريريا رسريريالة مريرين الريريرب الريريذي عريريرف بصريريفة اْللريري 
عنريريد العريريرب كمريريا أوضريريحت عريريدة آايت قرآنيريرية أن العريريرب يعرتفريريون أن ال خريريال  إال هللا عريريز وجريريل، ولقريريد أورد  

عند العرب قبل اإلسالم يف أمياهنم ودعائهم ورسريائلهم وأدهبريم وحفلريت كتريز  الرواة صفة اْلل  هلل عز وجل 
وممريا  "بل اإلسالم يقول أحد البرياحثني   ومن خالل دراسة أشعار عرب ق 19،التارياي هبذه األقوال والعبارات

 
(، م1957جامعة القاهرة كلية دار العلوم،   حممد حممد عبد هللا إمساعيل، موقف القرآن من املشركني، )رسالة ماجستري قسم الشريعة،    13

  85 
 .127  م(، 1999)الدار العاملية للكتز والنشر،  رآن،الدفاع عن الق بدوي، ينظر  عبد الربن   14

 ينظر  الساب .   15

   (،م1959 ة عبد احلميد الدواخلي، )القاهرة  ينة التتليف والرتمجة والنشر،ترمج العرب يف سوراي قبل اإلسالم، ريني  ديسو،ينظر    16
133. 

 . 139مد يف مكة،  ونتجمري، حمم  17

 . 1،  (موسوعة احلدي  الشريف ) الوحي، ابب كيف كان بدء الوحي، ، كتاب بدءيح الب اريصح  18

 .168 (، م1988هري، 1408، 2والنشر، ط  تللدراسا، )بريوت لبنان، املؤسسة ايامعية أداين العرب قبل اإلسالم ،داود جرجس  19
 . 1،  (احلدي  الشريف  موسوعة) ، كتاب بدء الوحي، ابب كيف كان بدء الوحي،صحيح الب اري  19

  191. 
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مل    هو جدير ابملالحظة واالهتمام أن املشركني أنفسهم، علريى الريرغم مرين اعتقريادهم املتريني يف مقريدرة األواثن،
ي  يريريرد عريرين أحريريد مريرينهم أنريري  عريريزا اْللريري  إ  صريرينم أو إ  األصريرينام جمتمعريرية بريريل إهنريريم كريريانوا يقريريرون أبن هللا هريريو الريريذ 

رآم﴿أمريريريا قولريريري  سريريريبحان     ."20أنشريريريت الكريريريون، وخلريريري  النريريرياس قريريريال ابريريرين عطيريريرية ..  "(  3)العلريريري  ﴾  ...وآرآبريريريَكآ األآكريريريْ
يس كهريذه األرابب بريل هريو األكريرم  وربك األكرم علريى جهرية التريتنيس كتنري  يقريول امريِض ملريا أمريرت بري  وربريك لري

 ."21الذي ال يلحق  نقص
حل   تهالهلا، فريريتُ ومريرين املريريرجح أن أتيت سريريورة الفاحتريرية اتليريرية هلريريذا املطلريري  فريرييمكن القريريول أهنريريا تريريرتبط ابسريري

ََِّ الرَّْبآِن الرَِّحيمِ ﴿يف قول     "هللا"طلز القراءة ابسم ربك ابمس  عز وجل  كوهنريا آيرية  -(  1)الفاحترية   ﴾ِبْسِم ا
هريريو أتكيريد وكشريف السريم هريذا الريريرب اْلريال  حري  ال يكريون مريريدعاة ألي  و   22،ين عنريد ايمهريورالسريب  املثريا  يف

  فهنرياك روايرية معريزوة إ  ابرين  لريرواايت والريدالئل األكثرير وضريوحاً تقول. هذه الداللة اإلشريارية تؤكريدها بعريض ا
سريل أخرجري  البيهقريي  تذكر أن سورة الفاحتة هي أول ما نزل من القريرآن. وهنرياك حريدي  مر  23عباس وجماهد 

، أن الفاحترية أول مريا نريزل  رو بن شرحبيل عن النرييب  والواحدي ووصف رجال  ابلثقات عن أّب ميسرة عم
نريت هنرياك أحاديري  صريحيحة منهريا حريدي  رواه الب رياري عرين عائشرية رضريي هللا عنهريا  وملريا كا  24.من القريرآن 

ليرية سريورة الفاحترية علريى  مريل روايرية أو فرييمكن أن حت"تذكر أن مطل  سريورة العلري  هريي أو  آايت القريرآن نريزوال،  
يكريون  إن كريان حمفوظريا فيحتمريل أن    البيهقي على أولية نزوهلا فقال  "، وعل"25أهنا أو  السور التامة نزوالً 

ذهريريز أكثريرير املفسريريرين إ  أن  "، وقريريال الطيريرييب يف الكشريرياف   "26خريريأا عريرين نزوهلريريا بعريريد مريريا نزلريريت أقريريرأ واملريريدثر
يف ترتيريريريز نريريريزول السريريريور روايريريرية ألّب الفضريريريل جعفريريرير بريريرين حممريريريد  ورد    ، وقريريريد "27أول سريريريورة نزلريريريت فاحتريريرية الكتريريرياب

رة العلري  لكرين املريرجح  وهي هنا مقدمة على سو   28،القرشي عن علي بن أّب طالز بدأت ابلفاحتة مث العل 

 
العربية  قسم اللةة-العلياالدراسات  كلية-األردنية)رسالة دكتوراه، ايامعة اإلنسان يف الشعر اياهلي، ، عاطف حممد مصطفى كنعان   20

 .240  (،م1997 ،وآداهبا
،   16 ج(، بة ابن تيميةمكت)مد قاسم النجدي،   عبد الربن حمحتقي، جمموع فتاوى ابن تيميةأبد بن عبد احلليم،  ينظر  ابن تيمية  21

296. 
 .289 ،  1 ج التفسري احلدي ، دروزة،  22

 .69القرآن، اإلتقان يف علوم  ،السيوطي  23

 . 71، 70الساب ،   24

 .17،   1، التفسري احلدي ، جدروزة  25

 .71 ، اإلتقان، لسيوطيينظر  ا  26

 . 70  الساب ، ينظر   27

،  2مكتبة اْلاجني، ط  )مصر،هللا امساعيل الصاوي،   مراجعة عبدقدمتان يف علوم القرآن، م  امساعيل الصاوي،جيفري، عبد هللا آرثر  28
 .15-13  (م1954
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هلريا، ويؤكريد أسريبقيتها  ومضمون سورة الفاحتة ممل عناوين الريدعوة والرسريالة كمقدمرية   كما سب  أولية العل .
 ".29ومل مف  أن  كان يف اإلسالم صالة بةري الفاحتة"كارس منذ بدء الدعوة   ة كانتالصال أيضا، أن 

ََِِّ  ﴿الرييت تليهريا  وورد هنا لف  اياللرية ألول مريرة يف البسريملة واآليرية   ُد  ََِّ الريرَّْبآِن الريرَِّحيِم، احلْآمريْ ِم ا ِبسريْ
الآِمني طلريريري  سريريورة العلريريري  ابلبسريريملة يف البريريريدء(،  (، )هريريريذا يف حالريرية عريريريدم اسريريتهالل م2،  1)الفاحتريرية   ﴾رآبِ  العريريآ

كريريرير هريريريذا االسريريريم يف أول سريريريورة اتمريريرية نزلريريريت مريريرين القريريريرآن، كمريريريا ذكريريرير أال يكريريريون مريريريدعاة ألي تقريريريول،  وأ:يريريرية ذ 
 املوحي ابلرسالة سبحان  وتعا . عن وكشف

امسني هلل عز وجل :ريا الريربن والريرحيم. وتكريرر    -كوهنا أول آية يف السورة-وقد تضمنت البسملة 
ريآِن الريريرَِّحيم﴿مسريريني اثنيريرية يف نفريريس السريريورة  هريريذين اال (. مث تكريريرر يف مفتريريتح كريريل سريريورة بعريريد  3)الفاحتريرية   ﴾الرَّبريريْ

مثلري  مثريل ابقريي الصريفات الرييت تناوهلريا القريرآن، وإن كريان وضريعها يف  ذلك، إن اسم الرحيم صفة هلل عريز وجريل  
 البسملة وبعد اسم الربن ل  داللة خاصة.

أو ال تريؤمن بلفريري     كوهنريريا أول مرين تلقريت الريوحي ال تعريرف  لقريد ذهريز بعريض املفسريرين إ  أن قريري 
ب قبريريريل  لكريريرين قريريريراءة لريريريبعض اآلايت الريريرييت جريريرياءت حكايريريرية علريريريى لسريريريان عريريرير   30،هلل سريريريبحان   كصريريريفة    "الريريريربن"

اءآ الريرَّْبآُن  ﴿اإلسالم تبني عكس ما ذكرت  الرواايت، فقري  ذكرت اسم الربن يف قول  تعا     وآقآاُلوا لريآْو شريآ
ُهم  ْم ِإالَّ خيآْ مآا عآبآْدَنآ ُم ِبذآِلكآ ِمْن ِعْلمه ِإْن هريُ وآقريآاُلوا  ﴿(، والنصريارى العريرب قريالوا   20)الزخريرف   ﴾ُرصريُون مَّا هلآ
ْبحآانآُ  بريآْل ِعبريآاد  َمْكرآمريُونآ  اَّتَّآذآ الرَّْبآنُ  (، وجرياء علريى لسريان أصريحاب القريرية يف سريورة  26)األنبيرياء   ﴾وآلريآداً سريُ

ر  مِ ثريلُنريريآاا أآنريريُتْم إِ قريريآاُلوا مريريآ   ﴿يريريس قريريوهلم للمرسريريلني    ِذبُونآ  الَّ بآشريريآ ْيءه ِإْن أآنريريُتْم ِإالَّ تآكريريْ ن شريريآ ا أآنريريزآلآ الريريرَّْبآُن مريريِ   ﴾وآمريريآ
م كانت تطل  على هللا اسريم الريربن، وأن الريربن مل يكرين إهلرياً  العرب قبل اإلسال  وهذا يؤكد أن (. 15)يس 

 
 .30  ، اإلتقان،لسيوطيينظر  ا  29

  رد هللا علرييهم العرب ال تعرف الربن ح أن وقد زعم بعضهم لقد اضطرب ابن كثري يف مستلة اعتقاد العرب ابلربن، فهو اترة يقول  "   30
ََّآ أآِو اْدُعوا الرَّْبآنآ قُ "بقول      ذلك .." )اإلسراء  ِل اْدُعوا ا ملا قريال رسريول   كفار قري  يوم احلديبية  ل. وقا(11أآايل مَّا تآْدُعوا فريآلآُ  األآمْسآاُء احُلْسَنآ
، ويف 32،  1 ج ري ابريرين كثريريري،". صريريحيح  تصريرير تفسريريحيمفقريريالوا  ال نعريريرف الريريربن وال الريرير  ،بسريريم هللا الريريربن الريريرحيم   اكتريريزلعلريريي هللا 

ل، املريريانعني مريرين تسريريميت  ابلريريربن تفسريريريه لآليريرية يريريذكر ابريرين كثريريري  "يقريريول تعريريا   قريريل اي حممريريد هلريريؤالء املشريريركني املنكريريرين صريريفة الربريرية هلل عريريز وجريري
نريري  يريريدعو أيريريزعم إنريري  ربريرين اي رحريرييم فقريريال   اآليريرية(..، وقريريد روى مكحريريول وابريرين عبريرياس أن رجريريال مريرين املشريريركني مسريري  النريرييب يقريريول يف سريريجوده  اي)

ُجُدوا لِلريرَّْبآِن قريآاُلواوآ ويف تفسريه لآلية " .1176 ،  2ج اثنني فتنزل هللا هذه اآلية". الساب ،  واحدا، وهو يدع ُُم اسريْ ا الريرَّْبآُن وآ  ِإذآا ِقيريلآ هلريآ مريآ
نعريرف الريربن، وكريانوا ينكريرون أن يسريمى هللا ابمسري  الريربن". السرياب ،  قول ابن كثري  "أي ال( ي60زآادآُهْم نرُيُفوراً" )الفرقان وآ  أآنآْسُجُد ِلمآا أتآُْمُرَنآ 

ةه كريريآ ويف تفسريريريه لآليريرية "  .1284 ،  2ج  ْلنآاكآ يف أُمريريَّ ا إِلآيريريْكآ قريريآ ذآِلكآ أآْرسريريآ نريريآ يريْ ْيِهُم الريريَِّذي أآْوحآ لريريُوآ عآلريريآ م  ل ِتريآتريْ ا أُمريريآ ن قريآْبِلهريريآ لريريآْت مريريِ ُرونآ وآ  ْد خآ ْم يآْكفريريُ هريريُ
( يقريول  "أي هريذه األمرية الرييت بعثنرياك فرييهم يكفريرون ابلريربن ال يقريرون 30إِلآْيِ  مآتآابِ" )الرعريد وآ  وآ رآّبِ  الآ إِلآ آ ِإالَّ ُهوآ عآلآْيِ  تريآوآكَّْلتُ لرَّْبآِن ُقْل هُ ابِ 

ِإذآا ِقيريلآ وآ يرية "الريرأي يف تفسريريه لآل . لكن  أييت بعكريس ذلريك935 ،  2 ج ب ، ألهنم كانوا أينفون من وصف هللا ابلربن الرحيم". الساب ،
ُُم اْسُجُدوا لِلرَّْبآِن قآاُلوا ( "والظاهر أن إنكارهم هريذا إاريا هريو جحريود وعنرياد وتعنريت 60زآادآُهْم نرُيُفوراً" )الفرقان وآ  مآا الرَّْبآُن أآنآْسُجُد ِلمآا أتآُْمُرَنآ وآ  هلآ

" أي 32،   1ج  لسريرياب ، تعريا  ابلريريربن" ايف كفريرهم، ف نريري  قريد وجريريد يف أشريريعارهم اياهليرية تسريريمية هللا ُرَنآ ا أتآْمريريُ ُجُد ِلمريريآ ، ويقريول يف قولريري  "أآنآسريْ
 .1284 ،  2 ج "جملرد قولك" الساب ،
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أن هناك معبريود ميريين قريح كريان يسريمى الريربن،  "   بقول   العرب  نييالالدين  الباحثني   تلفاً عن  كما زعم بعض
 ."31غري املعبود الشمايل الذي كان يسمى إل أو هللا

وقريريد كريريان أهريريل مكريرية  "عريريز وجريريل عنريريد العريريرب يف قولريري      وأكريريد بعريريض املريريؤرخني صريريلة هريريذا االسريريم ابهلل
،  "32علريريريى علريريريريم ابلريريريربن، وال شريريريريك، ابتصريريرياهلم ابلريريريرييمن وابليهريريريود. ولعلهريريريريم اسريريريت دموا الكلمريريريرية يف معريريريريَن هللا

إن ذلريريك يعريريين أن قومريريا مريرين ايريرياهليني كريريانوا  "وورد اسريريم الريريربن يف شريريعر مريريا قبريريل اإلسريريالم   ويريريذكر يف صريريدد  
ياهليريريريرية مسريريريريوا أبنريريريرياءهم عبريريريريد  د هريريريريذا الريريريريرأي مريريريريا ورد مريريريرين أن بعريريريريض أهريريريريل ايريريريريدينون بعبريريريريادة الريريريريربن. وممريريريريا يؤيريريريري

 ".33الربن
الديين من إبريراهيم عليري  السريالم    قريشاً كانت تعرف هللا ابمس  الربن، وهذا من مرياثها وهكذا ف ن 

بريِد  ايآ أآبريآِت الآ تريآعْ ﴿   ذكرير اسريم الريربن حكايرية عرين إبريراهيم عليري  السريالم يف اآلايتوكذلك العرب، فقد ورد  
نآ الريريريريرَّْبآ  ذآاب  مريريريريِ  كآ عريريريريآ اُف أآن ميآآسريريريريَّ ِت ِإين ِ أآخريريريريآ يال، ايآ أآبريريريريآ انآ لِلريريريريرَّْبآِن عآصريريريريِ ْيطآانآ كريريريريآ ْيطآانآ ِإنَّ الشريريريريَّ ونآ  الشريريريريَّ ِن فريآتآكريريريريُ

ْيطآانِ  (. وقريريد ذكريرير هريريذا االسريريم يف القريريرآن علريريى لسريريان بعريريض األنبيريرياء مثريريل هريريارون  45)األنبيريرياء   ﴾وآلِيريريا لِلشريريَّ
وهريريذا يؤكريريد أصريريالة هريريذا    لسريريالم، واملريريؤمنني السريريابقني علريريى اإلسريريالم كمريريرمي ومريريؤمن يريريس.وسريريليمان عليهمريريا ا

ظهريريريرت بريريريني ايريريرياهليني بتريريريتثري  "ستشريريريرقني  االسريريريم يف املنطقريريرية العربيريريرية، وأن عبادتريريري  ليسريريريت كمريريريا يريريريرى بعريريريض امل
 ."34اليهودية والنصرانية بينهم

الآِمنيآ "يف سريريورة الفاحتريرية صريريفة هلل عريريز وجريريل وهريريي    توقريريد ورد ، وأييت هنريريا أتكيريريد السريريم هللا  "رآبِ  العريريآ
عز وجل عند العرب وصفت  عند غريهم، حي  تعددت األرابب بني األقوام والشعوب، كل يؤلري  رابً لري  أو  

كريرين رب العريرياملني ظريريل يف معتقريريداهتم داللريرية علريريى القريريوة العظمريريى العاقلريرية اْلالقريرية املريريدبرة الرازقريرية ا ييريرية  أكثريرير، ل
نم كريريريان مبكريرية، أو أنريريري  إلريريري  أهريريريل  عريريريض املستشريريريرقني إن هللا هريريو اسريريريم صريريريوهريريريذه البدايريريرية تريريدحض قريريريول ب.  املميتريرية
هم أبن هللا هريو خريال  هريذا  جمادلتري  أهريل مكرية مرين إقريرار م مرين القريرآن الكريرمي يف  اطبتري  و ، بريدليل مريا يفهريمكة

 35.الكون 
حيريريري     اثين سريريريورة نريريريزوالً مريريريا يعتقريريريده هريريريؤالء العريريريرب يف هللا سريريريبحان ،  وهكريريريذا بلريريريت سريريريورة الفاحتريريرية

 .هللا الذي يعتقدون ب  وابمس  الربن وصفت  الرحيم وأن  رب العاملني  خوطبوا ابسم

 
 .121  (،م1996هري 1416 ،1، ط مدبويل الصةري)القاهرة  النيب إبراهيم والتارياي اجملهول،  ،سيد حممود القمين  31
 . 38، 37،   6 ج، (جامعة بةداد 2ط)رب قبل اإلسالم، صل يف اترياي العاملف، جواد علي  32

 .39، 38 ،  6 جالساب ،   33

 . 40 ،  6الساب ، ج   34

 .24 ،  6 جاملفصل،  ،جواد علي ينظر   35
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  ص لذاتريري  ابعتبريريار وجريريوده أمريريراً  يتنريرياول القريريرآن الكريريرمي مسريريتلة إثبريريات وجريريود هللا سريريبحان ، وإاريريا تعريرير مل
قريريريد كريريانوا يعتقريريدون أن هللا عريريز وجريريريل  ف،  36أيضريريا ألولئريريريك الريريذين يتلقريريون الرسريريالة  ومعروفريرياً    مريريد    معروفريرياً 
بشريريريمول قدرتريريري  وكونريريري  املتصريريريرف املطلريريري  يف كريريريل شريريرييء، وأنريريري  جعريريريل هلريريريم مريريريا يف    يعتقريريريدون وسريريريواهم، و   خلقهريريريم

ِئن﴿السريريريماء واألرص مسريريري ر هلريريريم. يقريريريول هللا تعريريريا     تآلْ   وآلريريريآ ونآ سريريريآ تآوَّ يرُيْؤفآكريريريُ ُ فريريريآ ََّ وُلنَّ ا ْم لآيريآقريريريُ ْن خآلآقآهريريريُ   ﴾تريآُهم مريريريَّ
مآ ﴿(،  87)الزخريريريرف  لريريريآ آ السريريريَّ ْن خآ تآْلتريآُهم مريريريَّ ِئن سريريريآ ََُّ  وآاتِ وآلريريريآ وُلنَّ ا ِئن    ﴿(،  25)لقمريريريان   ﴾وآاألآْرصآ لآيريآقريريريُ وآلريريريآ

ن   وآسآ َّرآ الشَّْمسآ  وآاألآْرصآ  سآتآْلتريآُهم مَّْن خآلآ آ السَّمآوآاتِ  ُ فآتآوَّ يرُيْؤفآُكونآ... وآلآِئن سآتآْلتريآُهم مريَّ ََّ وآاْلقآمآرآ لآيريآُقوُلنَّ ا
ا بريريِ  اًء فآتآْحيريريآ مآاِء مريريآ نآ السريريَّ زَّلآ مريريِ ُرُهْم الآ يريآ نريريريَّ ََِِّ بريريآْل أآْكثريريريآ ُد  ُ قريريِل احلآمريريْ ََّ وُلنَّ ا ِد مآْوهتريريِآا لآيريآقريريُ ْن بريآعريريْ   ْعِقلريريُونآ﴾ِ  األآْرصآ مريريِ

ِن األآْرصُ  قريل﴿  (،63  -61)العنكبريوت  ََِِّ قريْل أآفريآالآ تريآذآكَُّرونآ،   لِ مريآ يريآُقوُلونآ  ونآ، سريآ ا ِإن ُكنريُتْم تريآْعلآمريُ ن ِفيهريآ وآمريآ
ل ِ  لسَّمآوآاِت السَّْب ِ ُقْل مآن رََّب ا وُت كريُ ْن بِيريآِدِه مآلآكريُ ََِِّ ُقْل أآفآالآ تريآتريَّقريُونآ، قريْل مريآ   وآرآَب العآْرِش العآِظيِم، سآيريآُقوُلونآ 

ريُ  شآْيءه  حآُرونآ  وآالآ  وآُهوآ جيُِ ََِِّ قريْل فريآتآوَّ ُتسريْ يريآُقوُلونآ  ونآ، سريآ ِ  ِإن ُكنريُتْم تريآْعلآمريُ (،  89  -84ون )املؤمنري  ﴾جُيآاُر عآلآيريْ
ِْلُك السَّْم آ  ُقْل مآن يريآْرزُُقُكم مِ نآ السَّمآاءِ ﴿ نآ   وآاألآْبصآارآ  وآاألآْرِص أآمَّن ميآ آيريِ تِ وآمريآن خيريُْرُِج احلريآيَّ مريِ

آيريِ تآ   امل
وآخيريُْرُِج امل

نآ احلريريآي ِ  ونآ  مريريِ ْل أآفريريآالآ تريآتريَّقريريُ ُ فريآقريريُ ََّ يريآُقوُلونآ ا رآ فآسريريآ بِ ُر األآمريريْ ن يريريدآ ْن خآلريريآ آ  ﴿(،  31)يريريونس   ﴾وآمريريآ تآْلتريآُهم مريريَّ وآلريريآِئن سريريآ
 (.9)الزخرف   ﴾وآاألآْرصآ لآيريآُقوُلنَّ خآلآقآُهنَّ العآزِيُز العآِليمُ  السَّمآوآاتِ 

. وكريانوا يعتقريدون  عليمرياً   م مل يكونريوا جيهلريون صريفات اْلريال  مثريل كونري  عزيريزاً دل على أهنوآخر آية ت
وئل يف كل أمر، ويلجئون إلي ، وجيريترون ابالسريتةاثة بري  حينمريا  أبن هللا هو املعاذ األعظم، واملؤثر األكأ، وامل

يكشريريف عريرينهم الضريرير  حتريريدق هبريريم األخطريريار، وميسريريهم الضريرير، مث ال يتورعريريون عريرين العريريودة إ  شريريركهم بعريريد أن  
اِت الريأآ ِ   ﴿  ويبعريد عرينهم اْلطرير، يقريول هللا تعريا   ن ظُُلمريآ يُكم مريِ  ن يرُينآجريِ  رَ  قريْل مريآ ِر تآْدُعونريآُ  تآضريآ وآُخْفيريآًة   عاً وآاْلبآحريْ

 ََُّ اِكرِين، آ قريريِل ا نآ الشريريَّ ونآنَّ مريريِ ِذِه لآنآكريُ ْن هريريآ ا لريَِّئْن أآجنريريآاَنآ مريريِ يُكم مِ نريْهريريآ ن يرُينآجريريِ  رْ  وآمريريِ لِ  كريآ رُِكونآ  نريريُتمْ به مُثَّ أآ كريريُ   ﴾ُتشريريْ
ْوفآ ﴿(،  64،  63)األنعريريريريريريام  بريُتْم فآسريريريريريريريآ ذَّ ْد كريريريريريريريآ اؤُُكْم فريآقريريريريريريريآ ْوال ُدعريريريريريريآ ْم رآّبِ  لريريريريريريريآ تُ ِبكريريريريريريريُ ا يريآْعبريريريريريريريآ ْل مريريريريريريريآ وُن لِزآامريريريريريريرياً قريريريريريريريُ   ﴾ يآكريريريريريريريُ
هريريريي بسريريريبيل اإلشريريريارة إ  اعريريريرتاف    ]لريريريوال دعريريريائكم[وممريريريا يتبريريريادر لنريريريا أن مجلريريرية  "(، يقريريريول دروزة  77)الفرقريريريان 

صريريريرييبهم الضريريريرير ممريريريريا حكتريريريري  آايت  ال  البريريريريار  رب األكريريريريوان ودعريريريريائهم إايه وحريريريريده حينمريريريريا ياملشريريريريركني ابهلل اْلريريريري
 ."37عديدة

 الربوبيريريرية عريريريزوا إليهريريريا بعضريريرياً مريريرين صريريريفات هللا  لقريريريد كريريريان شريريريرك العريريريرب اعتقريريرياد أبن هنريريرياك شريريريركاء هلل يف
وهريا تقريريرابً  وأمسائري ، وشرياركوه يف التريريدبري واحلكريم والتشريري  وغريريري ذلريك مرين لريريوازم الربوبيرية، ومرين مث عبريريدوها ودع

، وهذا الشرك ليس يف صفة اْللري  التفرياق املشريركني أبن اْللري   "مشركني"م  عبادهتم هلل، لذا مساهم هللا   هلل

 
 .139  مونتجمري وات، حممد يف مكة،   36

 .105،   3 ج التفسري احلدي ،، دروزة  37
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ابلنسريريبة لريريىرابب الريرييت أهلريريت معريري  أو    هللا سريريبحان   حيريري  ظريريل اْلريريال  الواحريريد 38،القريريول  هلل وحريريده كمريريا سريريب 
ب  مَ   دونريري  مبنزلريرية الريريرب األعلريريى، ََُّ يقريريول هللا تعريريا   أآأآْرابآ رْي  أآِم ا ارُ تريآفآر ِقريريونآ خريريآ ُد القآهريريَّ (،  39)يوسريريف   ﴿ الوآاحريريِ

ََِّ أآْبِةي رآابل ﴿ لِ  شريآ  ُقْل أآغآرْيآ ا وآ رآَب كريُ ن ُدوِن   اَّتريَّآُذوا أآْحبريآارآُهمْ ﴿(،  164)األنعريام   ﴾ْيءوآهريُ ابً مريِ  ُْم أآْرابآ وآرُْهبريآاهنآ
 ََِّ وسيتيت بعد قليل سبز هذا الشرك من خريالل اعتقرياد عريرب قبريل    (.31 )التوبة  ﴾وآاْلمآِسيحآ اْبنآ مآْرميآآ.. ا

 اإلسالم ابملالئكة.
األكريريريريأ عبريريريريارة عريريريرين صريريريريفة جمسريريريريدة ل جيريريريرياد  معبريريريريود قريريريريري     40لعريريريريْ أو بريآ   39لعريريريريْ بريآ هُ ل أو  بريريريريآ ولقريريريريد كريريريريان هُ 

واالستنصريريار،    41ذه الصريفة، لالستسريقاءواْلصريز للريرب األعلريى أو هللا يف اعتقرياد املشريركني، نصريريز كرمريز هلري
وكمريريا ورد عنريريد أهريريل    وهريريو يعريريين أنريري  كبريريري آهلتهريريا،  "42هبريريل  أعريريلُ "غريريزوة أحريريد    دت قريريري  بعريريد أعقريريابفقريريد َن
لصريفة جمسريدة مرين صريريفات هللا    ل علريى كريون هبريريل رمريزاً والريدلي  43،كريان هبريل مرين أعظريم أصريرينام قريري "األخبار

مريا تشريري إليري   يرييب  وأن  ال يزيد أمره عن كونري  رمريزاً ديريين جمسريداً ل لري  الةسبحان  وليس إهلا مقصودا يف ذات ، 
ويؤكريد هريذا    ،"44كانت يده اليمَن مكسورة، فتدركت  قري  فجعلريت لري  يريدا مرين ذهريز"الرواايت يف وصف  

إن األساطري اليت نسريجها )العريرّب(  "  الوثن ابح  يف األساطري العربية قبل اإلسالم  الرتميز الديين عن طري
خالق  أو خال  الكائنريات، ألنري  اترة يستقسريم    حول النصز تدل صراحة على أن  مل يعبد الوثن معتقدا أن 

 

 األلوهية، ح  ذهز يف تعريف  لتوحيد الربوبية أن  "اعتقاد أن  وأن الشرك كان فقط يف لقد نفي ابن تيمية أن هناك تعدد يف الربوبية،  38
، وسار على ذلك كثري من علماء السلف يف تعريفهم للربوبية، يقول أحدهم  130 لعامل" درء تعارص العقل والنقل، هللا وحده خل  ا

" بصالحهم من خل  ورزق وعافية وإصال  دين ودنيا هم وإصالحهم، املتكفلهو اْلال  املوجد لعباده القائم برتبيت "الرب سبحان  وتعا 
هري،  1414مكتبة الرتاث اإلسالمي )القاهرة   ،هداية املريد لتحصيل معاين كتاب التوحيد املفيد ،تقي الدين أبد بن علي املقريزي

 .9  ، (م1993
 .881 ،  12ج ، (م 1994هري 1415، 2دار اييل، ط  مؤلفات جرجي زيدان الكاملة، )بريوت،  39
. وهكذا يف  335،  3 ج ، قاموس ا يط،316،   1ج رب  ومالك " لسان العرب،   ورد يف كتز اللةة أن "بعل الشيء وقد  40

وملا كانت لفظة بعل تعين الرب والصاحز، صار اسم املوض    ابقي اللهجات السامية يعين "مالك وصاحز ورب يف اللهجات السامية..
ور، وبعل لبنان، وبعل غمدان. أما إذا وردت اللفظة مستقلة دون ذكر اسم املوض  املنسوب إليها بعدها، )بعل(، فيقال  بعل ص يرد بعد

 . 25 ،  6 جفتعين عندئذ رب وإل " جواد علي، املفصل، 
. فالكلمة 383  السامية القدمية، احلضاراتاحلاملة للمطر. موسكايت،  تلسماوااورد لف  بعل يف النقوش الدينية القدمية مبعَن رب    41

يف أصريريلها ال حتمريريل صريرييةة وثنيريرية لريريذلك ورد "عنريريد بعريريض املفسريريرين وأصريريحاب املعريرياجم أن كلمريرية بعريريل تطلريري  علريريى كريريل األراضريريي املزروعريرية الريرييت ال 
ْلريراج كلمرية تسقى. واستعملت كلمة بعل يف اإلسالم لتدل على أرص ال تسقى، أي ال تسقى ابلواسريطة... وقريد ربطريت كتريز الفقري  وكتريز ا

أرص مزروع ال تسقى، وخاصة فيما يرتبط بضريريبة العشريور الرييت تفريرص علريى اإلنترياج الزراعريي". خالريد العسرييلي، دراسريات يف اتريرياي   بعل مبعَن
 300العرب،   

 .93،   3ج سرية ابن هشام،   42

 .27   (،م1924هري 2313دار الكتز املصرية مطبعة )القاهرة  حتقي  أبد زكي ابشا، ، األصنام  أبو املنذر هشام بن حممد الكليب،  43

 .28  األصنام، . الكليب، 1/119 م(،1979 ،ه1399 ،3، ط دار الثقافة، لبنان   )بريوتأخبار مكة،  األزرقي،  44
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مبريا أحريدث    فجاءت الرسل لتندد.  "45لثة أيكل  وقت اجملاعةعند الوثن، واترة أخرى يسب  ويشتم ، ومرة اث
نآ اْلريآالِِقنيآ  أآتريآْدُعونآ بريآعريْالً   ﴿   النرياس، كقريول إليرياس لقومري  مْ   46،وآتريآذآُرونآ أآْحسريآ ََّآ رآبَّكريُ ُم   ا ِئكريُ األآوَّلرينيآ  وآرآبَّ آابآ

 .(126،  125)الصافات   ﴾
 ملالئكة عند عرب قبل اإلسالماالعتقاد اب

ا كريريان مسريريتعمال يف اللسريريان العريريرّب قبريريل نريريزول  ممري"عريرف العريريرب يف اياهليريرية املالئكريرية، فكلمريرية ملريريك ومالئكريرية  
ت  وكريريان القريريريرآن واضريريحاً يف أنريري  خيريريريأ عريرين قريريوى و لوقريريريا  ."47القريريرآن، وممريريا كريريريان مفهريريوم الداللريرية عنريريريد العريريرب

ا يقريريرره القريريرآن عنهريريا، بقطريري  النظريرير عريرين عقريريائهم الدينيريرية  يعريريرتف السريريامعون بوجودهريريا وصريريفاهتا، مبريريا يقريريارب مريري
 .فيها

عنريريد العريريريرب أبن الرسريريريل الريريريذين يبعريريثهم هللا مل اطبريريرية النريريرياس عامريريرية يف    اً ديريريورد القريريريرآن أن هنريريرياك اعتقريريريا
كريان مرين ضريمن عوامريل هريذا    "ملريك"وقد يكون تعميم املعَن اللةوي السم   ،أمور الدين إاا هم من املالئكة

ِة ُرسريُ ﴿ف ن اسم املالئكة وامللك يتضمن أهنم رسل هللا كما قال تعا    ﴿االعتقاد،  آالِئكريآ
  الً..... جآاعريِِل امل

أكثرير املفسريرين علريى أن االسريم  "( ، وقريد ذهريز  1)املرسريالت   ﴾وآاْلُمْرسآالِت ُعْرفا  ﴿(، وقال   1)فاطر  ﴾
 ."48ة وأن الكلمة تعين الرسلمشت  من األلوكة مبعَن الرسال

ومريرين قريريوة ومواهريريز فريريوق قريريوى    ،مريرين طبيعريرية غريريري طبيعريرية البشريرير  رسريريولال  فقريريد كريريان العريريرب يفرتضريريون أن يكريريون   
، يقريريول هللا  موقريريف املكريريذب املريريراتب  سريريبًبا مريرين أسريريباب وقريريوفهم مريرين النريرييب    ذلريريك  هم، وكريريان البشريرير ومريريواهب

اءآ تعريريا     ا مآنريريآ آ النريريَّاسآ أآن يرُيْؤِمنريريُوا ِإْذ جريريآ واًل﴾ُهُم اهلريرُيدآى ِإالَّ أآن قريريآاُلوا أآبريآ وآمريريآ راً رَّسريريُ ُ بآشريريآ ََّ   -90)اإلسريريراء   عريريآ آ ا
وِل أيآْكريُ ﴿(،  94 ا الرَّسريُ ا هلريِآذآ ونآ مآعريآُ  نريآِذيرا ُل الطَّعريآامآ وآقريآاُلوا مريآ وآاِق لريآْوال أُنريزِلآ إِلآيريِْ  مآلريآك  فريآيآكريُ ي يف األآسريْ   ﴾وآميآْشريِ

اءآ مآعريريريريريريريآ ﴿  (،7)الفرقريريريريريريريان  ..... أآْو جريريريريريريريآ ك  نيآ ﴿(،  12)هريريريريريريريود   ﴾  ُ  مآلريريريريريريريآ ِنريريريريريريريِ ُة ُمْقرتآ آالِئكريريريريريريريآ
ُ  امل اءآ مآعريريريريريريريآ   ﴾.. أآْو جريريريريريريريآ

ِة إِ ﴿(،  53)الزخريريريرف  ا اِبْلمآالِئكريريريآ ْتِينريريريآ ا أتآ ْو مريريريآ اِدِقني  ن ُكنريريريتآ لريريريآ نآ الصريريريَّ علريريريى    ويف رد القريريريرآن   (.7)احلجريريرير   ﴾مريريريِ
مْ  ..وآالآ ﴿  اعتقرياد قريري  مريا يشريري إ  االعتقرياد، يقريول هللا تعريا   ... إِ أآقريوُل لآكريُ   (،50)األنعريريام   ﴾  ين ِ مآلريآك 

دال الَّ    وآمآا أآْرسآْلنآا قريآبريْلآكآ ِإالَّ رِجآاالً نَوِحي إِلآْيِهْم فآاْستآُلوا أآْهلآ الذ ِْكرِ ﴿ ا جآعآْلنريآاُهْم جآسريآ ونآ، وآمريآ ِإن ُكنُتْم الآ تريآْعلآمريُ
ُْم أآْزوآاجرياً  وآلآقآْد أآْرسآْلنآا ُرُسالً مِ ن قريآْبِلكآ   ﴿،  (8،  7)األنبياء ﴾   وآمآا كآانُوا خآاِلِدين أيآُْكُلونآ الطَّعآامآ   وآجآعآْلنآا هلآ

ر علريريى معاصريريري الرسريريول عليريري  الصريريالة والسريريالم، بريريل  وهريريذا االعتقريرياد مل يقتصريري  (.38)الرعريريد   ﴾  .. وآُذر ِيريريَّةً 

 
 .107   (،م1937مطبعة ينة التتليف والرتمجة والنشر )األساطري العربية قبل اإلسالم،  حممد عبد املعني خان،  45
نآ وآ ية لف  اْلل  يف "أآْحسآنآ اْلآالِِقنيآ" تعين الصن  والتقدير وليس اإلجياد من العدم لقول  تعا  "تنوي  هنا أن ذكر اآلوجيدر ال   46 ِإْذ َّتآْلريُ  مريِ

ئآِة الطَّرْيِ ِبِِْذين" )املائدة  يريْ  (.110الطِ نِي كآهآ
 .465،   1ج  التفسري احلدي ،دروزة،    47
 . 464 ،  1 جالساب      48
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عمريرين  ، وأن هريريذا االعتقريرياد متريريوارث  49وردت آايت تشريريري إ  وجريريود هريريذا االعتقريرياد عنريريد قريريوم نريريو  وعريرياد و ريريود
 سبقهم أيضاً.

،  أو أتييريداً   يتبريني مرين تلريك اآلايت تكريرار حكايرية طلريز اسريتنزال املالئكرية، يف صريدد الريدعوة، تبليةرياً 
ميوتريريون، وال أيكلريريون الطعريريام وال ميشريريون يف األسريريواق، وال يتزوجريريون وليسريريت لريريديهم    وكريريون الرسريريل خالريريدين ال

ة يف أذهريريريان العريريريرب قبريريريل اإلسريريريالم،  ذريريريرية، حيريريري  يريريريدل هريريريذا علريريريى ايريريريزء الكبريريريري الريريريذي كريريريان يشريريريةل  املالئكريريري
واعتقادهم بوجودهم، وصلتهم واختصاصهم ابهلل، وكوهنم منفذي أوامره وأصحاب احلظوة لديري . حيري  إن  

ويكريون معري  نريذيرا يؤكريد اعتقرياد املشريركني بوجريود صريلة بريني املالئكرية وبريني هللا    ل ملك يؤيريد النرييب استنزا
 وتعا .  تعا  وحظوهتم لدي  وقيامهم خبدمت  سبحان 

هريذا االعتقريرياد يبريدو أنريري  قريد تولريريد مرين تفسريريريات دينيرية لريريآلابء والكهنرية واْلرافريريات الرييت ثقلريريت الريريذهن  
دارت حول نزول املالئكة على إبراهيم واألنبياء عليهم السريالم، وحريول نريزول  الديين يف تلك الفرتات، واليت  

آلآكريريريريريريآ ﴿امللكريريريريريريني هريريريريريرياروت ومريريريريريرياروت يف اببريريريريريريل  
ى امل ا أُنريريريريريريزِلآ عآلريريريريريريآ اُروتآ .. وآمريريريريريريآ لآ هريريريريريريآ اُروت.. نْيِ بِبآابريريريريريريِ ﴾     وآمريريريريريريآ

راً ِإْن    ﴿(، ومريريريا قيريريريل يف مجريريريال املالئكريريرية  102)البقريريريرة  ا بآشريريريآ ذآ ا هريريريآ ََِِّ مريريريآ اشآ  نآ حريريريآ ا إِ وآقريلريريريْ ذآ رمي  هريريريآ ك  كريريريآ   ﴾الَّ مآلريريريآ
 (.31)يوسف 

 ُ  بآنرينيآ ..وآخآرآقريوا لريآ ﴿قريال هللا تعريا    املالئكة بنريات، وأن هلريا صريلة أبويرية ابهلل،    ولقد زعم العرب أن 
ُم مِ ْن ِإْفِكِهْم   أآالآ   ﴿(،  100)األنعام   ﴿وآتريآعآا آ عآمَّا يآِصُفون  وآبريآنآاته بِةآرْيِ ِعْلمه ُسْبحآانآ ُ  ََُّ ِإهنَّ  لآيريآُقوُلونآ، وآلآدآ ا

اِذبُونآ  ْم لآكريريريريريآ اُد الريريريريريرَّْبآ ﴿(،  152،  151)الصريريريريريافات   ﴾وآِإهنريريريريريَُّ ْم ِعبريريريريريآ ِذينآ هريريريريريُ ةآ الريريريريريَّ آالِئكريريريريريآ
وا امل اثً...وآجآعآلريريريريريُ   ﴾  ِن ِإَنآ

م اِبْلبآنريرينيآ   ﴿،  (19)الزخريريرف  فآاُكْم رآَبكريريُ اثً... أآفآتآصريريْ ِة ِإَنآ آالِئكريريآ
نآ امل تريآْفِتِهْم  ﴿(،  40)اإلسريريراء   ﴾  وآاَّتريريَّآذآ مريريِ فآاسريريْ

اثً  أآلِرآبِ كآ البريآنآاتُ  آالِئكآةآ ِإَنآ
ُُم البريآُنونآ، أآْم خآلآْقنآا امل  (.149،150)الصافت   ﴾وآُهْم شآاِهُدون  وآهلآ

  وكريريريان مريريرين نتيجريريرية التتويريريريل اْلريريرياطيء ألدوار املالئكريريرية كرسريريريل للبشريريريرية، والفهريريريم الفاسريريريد لنسريريريبتها هلل
 وآالآ ﴿، يقريول هللا تعريا    صريبةوا عليهريا األلوهيرية فعبريدوها مرين دون هللاسبحان  أن اعتقد العريرب بربويتهريا مث أ

ةآ  آالِئكريريريآ
ُذوا امل رآُكْم أآن تريآتَّ ريريريِ ْمريريريُ نيآ أآْرابآ  أيآ رُُكم ابِ وآالنَِّبيريريريِ  ْمريريريُ ِلُمونآ ابً أآأيآ دآ ِإْذ أآنريريريُتم َمسريريريْ ِر بريآعريريريْ   (،80)آل عمريريريران     ﴾ْلُكفريريريْ

يًعا ﴿ويقول سبحان    ُكْم كآانُوا يريآْعُبُدون وآيريآْومآ مآُْشُرُهْم مجِآ  (.40)سبت   ﴾مُثَّ يريآُقوُل لِْلمآالِئكآِة أآهآُؤالِء ِإايَّ
هلريريم رمريريوزاً حريري  ميكريريرين  اَّتريريذ العريريرب  ان،  كريريمئكريرية ال يظهريريرون للبشريرير يف كريريل زمريريان وكريريل  ومبريريا أن املال

 إ  نوعني  رمز أرضي، ورمز مساوي.  ، وانقسم هذا الرمزموعبادهت  تعظيمهم والتقرب إليهم
الرمريريز احلاضريرير الريريذي ال يةيريريز، وميكريرين أن يتعريريدد الرمريريز للمرمريريوز الواحريريد،    يعكريريساألضريريي    إن الرمريريز

. إن داللريرية هريريذه األمسريرياء  50أو وثنريرياً   أو صريرينماً   وتتعريريدد أشريريكال  وطبيعتريري ، وميكريرين أن يسريريتبدل، ويسريريمى كثريرياالً 

 
 (.14(، )فصلت  31هود  (، )24)املؤمنون     49
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ين يف األداين  وقريد شرير  مريسرييا إليرياد دور الرمريز الريدي  ،"51ال تدل على إل  إاا تدل على رمريز"تشري إ  أهنا 
ميكريريرين للمقريريريدس أن يظهريريرير نفسريريري  يف حجريريريارة أو أشريريريجار،...إهنما ليسريريريا موضريريري   "الريريرييت تسريريريم ى وثنيريريرية بقولريريري    

،  "52مريا لرييس هريو ال حجرير وال شريجر وإاريا الكريائن املطلريري هنمريا يظهريران شرييئا  ألهنمريا جتليريان، وأل  عبريادة فعريالً 
أصرينام اَّتريذوها علريى صريورة املالئكرية    عمريدوا إ "أن العريرب     وهذا ما أكده ابن كثري يف تفسريه حيري  ذكرير

يف    فعبريدوا تلريك الصريور تنريزيال لريذلك منزلرية عبريادهتم املالئكرية ليشريفعوا هلريم عنريد هللا تعريا  ،املقربني يف زعمهم
 ."53نصرهم ورزقهم وما ينوهبم من أمور الدنيا

تري "لقريريد اشريريتهرت عنريريد عريريرب قبريريل اإلسريريالم ثريريالث إهلريريات مسيريريت بريري مريرين  ، و "منريرياة"و  "العريريُز ى"و  "الريريال 
عريرين    السريياق  كشريفتلريك األمسرياء أهنريا رمريريوز للمالئكرية، فقريد  الواضريح مرين سريياق سريورة الرينجم يف صريريدد ذكرير  
قريد اسريتنكرت السريورة نسريبة األصرينام  املشريركني، و املالئكرية عنريد    هذه الصلة بريني هريذه املعبريودات الثالثرية وبريني

قريريادهم أن هريريذه البنريريوة تعريريود إ   إ  هللا سريريبحان  وتعريريا  ابلبنريريوة وقريريد أشريريارت اآلايت السريريابقة كمريريا مريرير إ  اعت
مريرين هريريذه العبريريادة    وهريريا مريرين تلقريرياء أنفسريريهم وآابئهريريم، مث اهلريريدفاملالئكريرية، وعريرين كريريون هريريذه املعبريريودات أمسريرياء مسَ 

وأن شريفاعتهن ال تةريين    استنكار من تسريمية املالئكرية تسريمية األنثريى،اق إ   ستشفاع، مث انتقل السيوهو اال
رآأآيريتُ   ﴿  ، يقول هللا تعريا  شيئاً  ُم الريذَّكآرُ  ُم الريالَّتآ أآفريريآ رآى، أآلآكريُ وآلريآُ  األُنثريآى، تِلريْكآ ِإذاً   وآاْلعريزَّى، وآمآنريآاةآ الثَّالِثريآةآ اأُلخريْ

ُتُموهآا أآنُتمْ   ِقْسمآة  ِضيزآى، ِإنْ  ُ هِبآا ِمن ُسْلطآانه ِإن يريآتَِّبعريونآ ِإالَّ ال ِهيآ ِإالَّ أآمْسآاء  مسآَّيريْ ََّ ؤُُكم مَّا أآنزآلآ ا ا   ظريَّنَّ وآآابآ وآمريآ
رآةُ  هتريآْوآى األآنفريُسُ  ، فآِللريَِّ  اآلخريِ ا كريآآَنَّ اِن مريآ ن رَّهبريِ ُِم اهلريُدآى، أآْم ِلِ نسريآ اءآُهم مريِ  ْد جريآ ن مَّلريآكه يف  و آ وآاألُ  وآلآقريآ م مريِ  ، وآكريآ

ن يآشريريريآ  ُ ِلمريريريآ ََّ ِد أآن أيآْذآنآ ا ْن بريآعريريريْ ْيئاً ِإالَّ مريريريِ فآاعآتريُهْم شريريريآ يِن شريريريآ مآوآاِت الآ ترُيةريريريْ ونآ   رياءُ السريريريَّ ِذينآ الآ يرُيْؤِمنريريريُ ى، ِإنَّ الريريريَّ وآيريآْرضريريريآ
 

أمريا مريا ورد عريرين الكائنريات الطبيعيرية واحليوانيريرية  يف األخبريار ففريي الةالريريز إن عبريدت لكوهنريا  هلريريا عالقرية ابآلهلرية علريريى سريبيل التريأك، وال يريريدل   50
  "كانريريت العريريرب ي. يقريريول أحريريد البريرياحثنيإطالقريريا علريريى أن النريريوع أبسريريره هريريو الريريذي كريريان معبريريودا، كمريريا أنريري  ال يريريدل أن األمريرير متعلريري  بنظريريام طريريوطم

تقدس احليوان وتعبده كما يقدس  ويعبده أهل الطومت، لكن غرضهم يف تقديس احليوان وعبادت  خيتلف عما يقصد أهل الطريومت، إذ كريان أهريل 
ا هبة من هبريات رب مل تعتقد أن حياهتالطومت يرمون بعبادة احليوان إ  إجالل اآلابء وإكرامهم، فكانوا مدينني للطومت حبياهتم ومماهتم، لكن الع

إلريري  حيريريواين، وال رأوا صريريلة رحريريم بيريرينهم وبريريني احليريريوان الطريريوكي كمريريا هريريي عقيريريدة املتوحشريريني، بريريل كريريان العريريرّب يقريريدس احليريريوان ويعبريريده لتحصريريل لريري  
د يف ابديرية فقريد بينريا أهنريا مل تعبريالأكة، وشكرا الستفادت  من  على جمرى عادة الرعاة مجيعا، أما األصرينام يةريوث ويعريوق ونسرير ويعبريوب ويربريوع، 

احلجريرياز بريريل مريريا وجريريد أثريرير هلريريا يف حيريرياة العريريرب االجتماعيريرية، إن هريريي إال أمسريرياء مسوهريريا" )حممريريد عبريريد املعيريريد خريريان األسريرياطري العربيريرية قبريريل اإلسريريالم 
دهشرية ألن الواثئري  (، ويقول ديسو  "لرييس هنرياك دليريل قرياط  علريى الطوكيرية البدائيرية عنريد السرياميني، وذلريك ال ينبةريي أن يكريون موضري  83 
اء  يف متناولنا، مهما بلةت يف القدم، فهي تنتمي إ  عهد بعيد كل البعد عن الطوكيرية البدائيرية، واألسريتاذ نولدكري  ال يعتقريد يف هريذه األمسرياليت

ب يف العر   ،" )ريني  ديسو]أي أمساء األعالم املكونة من أمساء حيواَنت أو نبااتت أو معادن[ أي دليل يؤيد الطوكية البدائية عند الساميني 
(، يقريريول جرجريريي زيريريدان  "أمريريا تسريريمية العريريرب أوالدهريريا بكلريريز وقريريرد واريرير وأسريريد.. فريريذهز علمريرياؤَن إ  أن العريريرب  91  ،سريريوراي قبريريل اإلسريريالم

صريأ، وأن رأى كانت إذا ولد ألحدهم ابن ذكر مساه مما يراه أو يسمع  مما يتفت ل ب ، ف ن رأى حجرا أتول فيري    الشريدة والصريالبة والبقرياء وال
 .62(  3واأللفا  العربية، )القاهرة  اهلالل  طالفلسفة اللةوية  ،ول في  طول العمر والوقاحة..." جرجي زيدان ذئبا أت

 .16    ،(م1999 ،2طمصطفي عبده، الوثنية واألداين، )القاهرة  مكتبة مدبويل،   51

 .17  (،م1988 ،1طدار دمش .  )دمش ،اهلادي عباس،  ترمجة عبد املقدس واملدنس،، املقدس واملدنسمريسيا إلياد،   52
 .1551،   3 (، جم2003 ،3)القاهرة  دار السالم، ط صحيح  تصر تفسري ابن كثري،   53
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ْن   ُم بريِ  مريِ ا هلريآ ِميآةآ األُنثريآى، وآمريآ ةآ تآسريْ آالِئكريآ
َمونآ امل رآِة لآُيسريآ نآ   ِعلريْمه ِإن يريآتَِّبعريونآ ِإالَّ الظريَّنَّ اِبآلخريِ وآِإنَّ الظريَّنَّ الآ يرُيةريْيِن مريِ

الروايرية التارخييرية املوضريوعة،    املالئكة وتلك األواثن   ومما يوضح الصلة بني(.  28  -19)النجم  ﴾احلآ ِ  شآْيئاً 
م أن الرسريريول   ،  هن لرُتجتريريىمريريد  الريريالت والعريريزو ومنريرياة ووصريريفهن ابلةرانيريري  الُعلريريى، وأن شريريفاعت  حيريري  ُزعريريِ

، وهريذا وصريف أقريرب للمالئكرية يف  "54اسريم لطريائر مريائي أسريود أو أبيض..طريائر طويريل القريوائم"والةرنوق هو 
  هريذه الروايرية املوضريوعة  ويف  سرياالت السريماوية،ملالئكة أبهنا ذات أجنحرية يف الر األذهان، ملا جاء يف وصف ا

أن رواهتريريا قصريريدوا هريريذا  التوحيريريد، يبريريدو    السريريياق القريريرآين للسريريورة الريرييت تريريدعو إ   مريري  تنريرياقض  علريريى مريريا فيهريريا مريرين  
 لى سبيل مد  املالئكة.الربط بني املالئكة واألصنام، فكان املد  ع

ظهرير كثريري  و الرمريز السريماوي الريذي اَّتريذه العريرب رمريزاً للمالئكرية، فقريد  أما النوع الثرياين مرين الرمريز وهري
تشريري    واليت توصف ببنريات هللا  "الالت والعزى ومناة"على أن آهلات العرب الثالث   55التارخيية شمن النقو 

هريريرة، أو كوكريريز الصريريبا  عنريريد العريريرب، أو عشريريتار أو عثريريرت أو عشريريرتوت حسريريز أمسائهريريا عنريريد  إ  كوكريريز الزَ 
 أهنا أنثى أو بنت اإلل .تشري أغلبها الساميني، و 
أن الالت والعزى ومنرياة والرييت هريي أصرينام رُمريزت إ  املالئكرية الرييت اعتأهريا العريرب بنريات هللا   ويبدو  

حان  وتعريريريا  مل يتوقريريريف أمرهريريريا علريريريى ذلريريريك فقريريريط، بريريريل صريريريعد هبريريريا العريريريرب إ  السريريريماء برمريريريز أحريريريد النجريريريوم،  سريريريب
وقريد ذكرهريا هللا يف  ن هذا النجم عنريد قريري  هريو الشريعرى،  ز ما جاء يف سياق سورة النجم، فرمبا يكو وحس

وآ رآَب الشري ِ ﴿  سورة النجم الرييت ذكرير فيهريا آهلريات العريرب الريثالث يف قولري   وتلريك    (49)الرينجم   ﴾ْعرآىوآأآنريَُّ  هريُ
كريريريان يعبريريريد يف  جنمريريرياً أو كوكبريريرياً    الشريريريعرى كمريريريا جريريرياء يف التفاسريريريريو   .هريريريذا الريريرينجم هبريريريا  صريريريلةوجريريريود  إشريريريارة علريريريى  

ولقريد ورد يف الريرواايت التارخييرية أن    ."57كر أن( قري  عبريدوا الشريعرىيف كتز اإلخباريني )ُذ "، و56اياهلية
ا ينسريريبون إليهريريا السريريعادة واإلخصريرياب وإجيريرياد  رب كريريانو أن العريري  الريريالت والعريريزى ومنريرياة املتمريريثالت بريرينجم الشريريعرى

سريرياطري العريريرب  ذكريرير أحريريد البريرياحثني يف أ  فقريريد علريريى أسريرياس مطلريري  الريرينجم،    واملريريوت واحليريرياة  نريريوع املولريريود والريريرزق
كانريريت للعريريزى عالقريرية ابلنسريرياء والريريزواج، وهريريذا مريريا نريريراه مريرين عريريادات العريريرب اياهليريرية، قريريال األلوسريريي   "  ذلريريك

عليهريريريا خاطريريريز النكريريريا  ... كانريريريت تقريريريول  ]اي نكريريريا  أبةريريريي نكريريريا  قبريريريل    كانريريريت املريريريرأة مريريرين العريريريرب إذا عسريريرير
قريريريد مثلريريريت منريريرياة  املريريريوت عنريريريد العريريريرب كمريريريا كانريريريت كثريريريل املريريريوت  "، و"الصريريريبا [..أي قبريريريل طلريريريوع جنريريريم الصريريريبا 

 
 .3249،   5 ج لسان العرب،   54

موسكايت،  .198العرّب القدمي،   التارياي، . ديتلف نيلسون 35، 125، 124  عرب يف سوراي قبل اإلسالم، ال  ينظر  ديسو،  55
 ،  6ج املفصل، . جواد علي، 121 قبل اإلسالم،  األساطري العربية. حممد عبد املعني خان، 333   لسامية القدمية،احلضارات ا
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 .1739،   3 جصحيح  تصر تفسري ابن كثري،   56

 .58 ،  6 جاملفصل،  جواد علي،  57
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، فرمبريريريا  "58والقريريريدر أيضريريريا عنريريريد البريريريابليني، وقريريريد قريريريالوا يف خطريريرياهبم إ  منريريرياتوا  ]اي منريريرياة اي إهلريريرية القريريريدر واملريريريوت[
وآ  ﴿  م الشريريريعرى رداً علريريريى هريريريذه املعتقريريريد يف قولريريري  تعريريريا  جريريرياءت اآلايت يف سريريريورة الريريرينجم قبريريريل ذكريريرير جنريريري وآأآنريريريَُّ  هريريريُ

حآكآ  اتآ وآ  أآضريْ وآ أآمريآ ى، وآأآنريَُّ  هريُ ، وآأآنَّ عآلآيريْ ِ  وآأآْحيريآا، وآأآنريَُّ  خآلريآ آ الريزَّْوجآنْيِ الريذَّكآرآ  أآْبكريآ ةه ِإذآا كريَُْنآ ن َنْطفريآ   وآاألُنثريآى، مريِ
، وآأآنَُّ  ُهوآ رآبَ  النَّْشتآةآ اأُلْخرآى، وآأآنَُّ  ُهوآ أآْغَنآ   (.49  -43)النجم  ﴾ الشِ ْعرآىوآأآْقَنآ

ضريي  بنت اإلل  أو البنت املقدسة بنجم الَزهرة يثريري التسرياؤل حريول تسريمية السرييدة فاطمرية ر إن ربط 
  أصريريريل يف السريريرينة والريريريروايت التارخييريريرية،  لريريرييس لريريري  يف حقيقتريريري   ، هريريريذا االسريريريم الريريريذي"فاطمريريرية الزهريريريراء"هللا عنهريريريا بريريريري  

 ويبدو أن  أثر جموسي من خالل شيعة الفرس.
الشهرسريتاين  ، وقريد ذكرير ذلريك  األلوهيرية  ن يريرتبط بعقيريدةكرياملالئكة  اعتقاد العرب اب وهكذا يتبني أن 

رب  عنريريد العريري  أن للعريريامل قريريوة إهليريرية، وهريريي مريريدبرة يميريري  مريريا يف العريريامل،... )وهريريي("حريريول اتفريرياق األداين وامللريريل  
إلسريالم كانريت  ن عقيريدة األلوهيرية قبريل اإ"   يف قولري   عبد الربن بريدوي  ،  وهذا ما استنتج  أيضاً "59املالئكة

حيري     "املشركني" وصريف القريرآن هبريا عريرب قبريل اإلسريالم بريريهذه العقيدة هي اليت.  "60ئكةخاصة بفكرة املال
مري     ت هلل سريبحان  ورسريل  وشريفعاء،أعظريم وبريني عبريادة املالئكرية كبنريا  بريني االعريرتاف ابهلل ك لري   ون جيمعري واكان
هريذا الشريرك يف  ظهرير  أ، ممريا  كنجم أو كوكريز  ومساوية اترة أخرى كاألواثن واألصنام  مادية اترة هلارموزاً  جعل

 بعضها يف بعض. ي كعقائد متنوعة  تلطة ومتداخلةشكل  اْلارج
 

 عند عرب قبل اإلسالم ألنبياءاالعتقاد اب
الرسريل هريم  ، حيري  إن  مرين حيري  الطبيعرية  بريني الرسريل واألنبيرياء  اد العريربفرق يف اعتق  ميكن القول أبن هناك

بشريريرير  ، واألنبيريريرياء هريريريم  القرآنيريريرية السريريريابقة  ب واألمريريريم السريريريابقة يف النصريريريو الئكريريرية كمريريريا جريريرياء حكايريريرية عريريرين العريريرير م
وِل أيآْ ﴿  كمريريا قريريريال هللا تعريريريا    ،يراً معريريري نريريريذ   جيريريرييء  تمثريريرييلهم والنبريريريت عريرينهم، أويقومريريون ب ا الرَّسريريريُ ا هلريريريِآذآ اُلوا مريريآ ُل  وآقريريريآ كريريريُ
 (.7)الفرقان   ﴾وآميآِْشي يف األآْسوآاِق لآْوال أُنزِلآ إِلآْيِ  مآلآك  فريآيآُكونآ مآعآُ  نآِذيرا الطَّعآامآ 

ة يف اللةة. وعربية  ألن مادة النبت والنبؤة أصيل  عربية لفظاً فهي  ومعَن،    ن كلمة نيب عربية لفظاً إ
حدة يف اللةات األخرى، وهو ال يلتبس م  معاين مع  كلمة واال جت  الذي تؤدي   النبؤة  عَنمعَن؛ ألن م

من   قد استعاروا هذه الكلمةآخرى كالعرافة والعيافة والكهانة خالفاً للةات األخرى، ويقال أن العأيني  
العرب يف مشال ايزيرة بعد اتصاهلم هبم، ألهنم كانوا يسمون األنبياء القدماء ابآلابء، ومل يفهموا من كلمة 

ومن علماء األداين الةربيني الذين ذهبوا إ  اقتباس "يقول العقاد   ،  أ األمر إال معَن اإلنذارالنبوة يف مبد
 

 .129  األساطري العربية،  خان،  58

دار املعرفة، ط     لبنان،)بريوتحتقي  أمري علي مهنا. علي حسن فاعور، امللل والنحل،  كرمي،الفتح حممد بن عبد ال الشهرستاين أبو    59
 .289،    1 (، جم1997ري، ه1417، 6

 .126  الدفاع عن القرآن،   60
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لعرب األستاذ هولشر، واألستاذ مشيدت اللذان يرجحان أن الكلمة دخلت يف العأيني كلمة النبوة من ا
 ياء والنبوة.، وهذا يدل على معرفة العرب ابألنب"61اللةة العأية بعد وفود القوم على فلسطني

 عند العرب أييت مما كان متواتراً من أن   وهو األبوة  لقد كان إلبراهيم علي  السالم مقاماً خاصاً 
سكان احلجاز هلم صلة بنوة ِببراهيم علي  السالم من طري  إمساعيل، وإ  ذلك تشري اآلية يف العدَننيني  
ْسِلِمنيآ ِمن قريآْبُل...... مِ لَّةآ أآبِيُكْم ِإبريرآاِهيمآ ُهوآ    ﴿    قول  تعا 

ُ
وتشري بعض ،    62( 78)احلج    ﴾  مسآَّاُكُم امل

ا البريآلآدآ ﴿إبراهيم   اآلايت إ  صلة إبراهيم مبكة، منها آية مكية يف سورة   وآِإْذ قآالآ ِإبريرآاِهيُم رآبِ  اْجعآْل هآذآ
ُذوا ِمن مَّقآاِم ِإبريْ ﴿(، وتشري اآلية املدنية  35)إبراهيم     ﴾  آِمناً.. ( 125)البقرة   ﴾  ... رآاِهيمآ ُمصآللىوآاَّتَِّ

عبة وتقاليد احلج ، وهكذا يتداول عرب قبل اإلسالم نسبة الكإ  وجود مقام للنيب إبراهيم عند الكعبة
 إلبراهيم علي  السالم. 
مروية عن بعض   التفسري رواايت كثرية ومسهبة عن إبراهيم وإمساعيل عليهما السالمويف كتز  
 يف   وارد  غري  منها ما هو    األخبار يف الصدر اإلسالمي األول، اتبعيهم وعلماء  و   أصحاب رسول هللا  

قبل   كان متداواًل بنطاق واس  يف بيئة النيب   ا ذكر:وفيها على كل حال داللة على أن    سفر التكوين، 
 البعثة.

 اً ن ما ورد من قصص وأخبار متصلة ابألمم السابقة وأحداثها يف القرآن مل يكن غريبويالح  أ 
إمجاالً  السامعني  املكية   ، عن  السور  أوائل  يف  وأقوامهم  األنبياء  عن  املقتضبة  اإلشارات  يف  هذا  يتضح 

، ُصُحِف ِإبريرآاِهيمآ ِإنَّ هآذآ ﴿اآلايت    ، ﴿أآْم ملْآ يرُينريآبَّْت مبآا (19،  18)األعلى    ﴾وآُموسآى ا لآِفي الَصُحِف اأُلو آ
الَّ  وآِإبريرآاِهيمآ  ُموسآى،  ُصُحِف  هؤالء 37)النجم   ﴾ وآّفَّ  ِذييف  ملعرفة  أخرى  إشارة  السورة  نفس  ويف   .)

اأُلو آ  الَنُذِر  مِ نآ  نآِذير   ا  ... "و  (.56جم )الن  ﴾ ابلرسل ﴿هآذآ األو   هللا  إ  كتز  اإلشارات  أو   هي 
إبراهيم  إهلية نزلت على أنبيائ  ومنهم    وأسلوهبا ميكن أن يدل على أن السامعني ال جيهلون أن هناك كتباً 

السالم  عليها  مبا كان  ،"63وموسى  مرة متصل خاصة  أمسائهما ألول  أن ذكر  ا  ويبدو  لنبيني من هلذين 
 السامعني أكثر من غري:ا. صورة مهمة يف أذهان  

العربية كقصص هود  أنبياء ورجال صاحلني ترتبط ابملنطقة  القرآن قصص وأمساء  بل قد ورد يف 
و ود وقصص سبت وِحكآم لقمان، ومل ترد هذه يف أسفار التوراة   وصاحل عليهما السالم م  قومهما عاد

 .  ود معرفة العرب هبمااآلايت املرتبطة مبصائر قوم عاد و سياق  واإلجنيل، ويظهر من  

 
 .63  ،(م1957هري 1376 ،1اإلسالمي، ط  املؤكر  ، )القاهرة حقائ  اإلسالم وأابطيل خصوم ، عباس العقاد  61

 .520 ،  1ج ، فسري احلدي التدروزة،   62
 . 521،   1الساب ، ج   63
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إشارات معدودة إ  أحوال السابقني، هتدد " اتسم القصص القرآين يف بداية التنزيل بكون   قد  و 
 ،"64بذكر شيء من قصص املرسلني  والطاغيني، وتثبيت النيب    املشركني بذكر مصائر بعض املكذبني

أآملْآ تريآرآ كآْيفآ فريآعآلآ رآَبكآ بِعآاد، ِإرآمآ   ﴿ (،  15)النازعات   ﴾  هآْل أآاتآكآ حآِديُ  ُموسآى..﴿  يقول هللا تعا   
ُودآ الَِّذينآ جآ  ِد،..﴾ابُوا الصَّْ رآ اِبْلوآاِد، وآ ذآاِت الِعمآاِد ، الَّيِت ملْآ خُيْلآْ  ِمثريُلهآا يف الِبالِد، وآ آ  ِفْرعآْونآ ِذي األآْواتآ

لهم أن أخبار ياآلايت  هذه  اءت في   األسلوب االستفهامي الذي جوهذا  (، وغريها،  10،  6)الفجر 
 . عاد و ود وفرعون وآاثرهم والعذاب الذي حل فيهم غري جمهولة عند سامعي القرآن 

م كانوا يعلمون مصائر األقوام السابقة،  وما حل فيها من ولقد وردت آايت واضحة املعَن يف أهن
اآلايت    آاثرهم،  شاهدوا  بل  رابين،  هلآُ ﴿تدمري  يريآْهِد  يف أآفريآلآْم  ميآُْشونآ  الُقُروِن  مِ نآ  قريآبريْلآُهم  أآْهلآْكنآا  ْم كآْم 
ته أُلْويل النريهآى آ لآُكم مِ ن مَّسآاِكِنِهمْ  ودآ وآ آُ  وآعآاداً ﴿(،  128)ط     ﴾ مآسآاِكِنِهْم ِإنَّ يف ذآِلكآ آلايآ  وآقآد تريَّبآنيَّ
ُْم فآصآدَُّهْم عآِن السَّ  ُُم الشَّْيطآاُن أآْعمآاهلآ ُْم   ﴿ (،  38)العنكبوت   ﴾وآكآانُوا ُمْستريآْبِصرِين ِبيلِ وآزآيَّنآ هلآ أآوآ ملْآ يريآْهِد هلآ

مآسآاكِ  يف  ميآُْشونآ  الُقُروِن  مِ نآ  قريآْبِلِهم  ِمن  أآْهلآْكنآا  يآْسمآُعونآ كآْم  أآفآالآ  ته  آلايآ ذآِلكآ  يف  ِإنَّ   ﴾ ِنِهْم 
رآْت مآطآرآ السَّْوِء أآفريآلآْم يآُكونُوا يريآرآْوهنآآا بآْل كآانُوا الآ يريآْرُجونآ وآلآقآْد أآتريآْوا عآلآى القآْريآِة الآيِت أُْمطِ   ﴿ (،  26)السجدة  

عآلآْيِهم  ﴿(،  40)الفرقان    ﴾ُنُشوراً  لآتآُمَرونآ  تريآْعِقُلونآ   وآِإنَُّكْم  أآفآالآ  وآاِبللَّْيِل  ، 137)الصافات   ﴾ َمْصِبِحنيآ، 
تعا      ، (138 قول   النجم  سورة  م ِ ﴿ويف  نآِذير   ا  اأُلو آ هآذآ الَنُذِر  أبن 56)النجم   ﴾ نآ  توكيد  واآلية   )

اليت أرسلها هللا النذر األو   النيب علي  الصالة والسالم هو من جنس  يبلة   القرآين الذي   على اإلنذار 
لسان رسل  األولني وملا كان السامعون والكفار منهم يعرفون خأ رساالت الرسل السابقني كانت احلجة 

 قد قامت عليهم.

د أهل العلم وأهل الكتاب على صحة صلة القرآن ابهلل تعا  استشهإ  ا  ايتاآل  وتشري بعض 
يف علم أهل الكتاب وعلماء بين ، فهي بذلك تشري إ  أن العرب كانوا يثقون  وصحة رسالة النيب  

أن    املرأة تكون مقالاتً "إهسرائيل واطالعهم، وقد روي  إن عاش هلا ول   كانت  نفسها  أن   د فتجعل على 
ُقْل أآرآأآيريُتْم ِإن كآانآ ِمْن   ﴿، ويف ذلك داللة على مكانة اليهود كوهنم أهل علم وكتاب، اآلايت "65هتوده 

 ََِّ ا بِ ِ  ِعنِد  فآآمآنآ وآ  وآكآفآْرمُت  ِمْثِلِ   عآلآى  ِإْسرآائِيلآ  بآيِن  مِ ْن  شآاِهد   القآْومآ  شآِهدآ  يريآْهِدي  الآ  ََّآ  ا ِإنَّ   وآاْستآْكأآْمُتْ 
بآيِن ﴿(،  10)األحقاف   ﴾ الظَّاِلِمنيآ  يريآْعلآمآُ  ُعلآمآاُء  ُْم آيآًة أآن  يآُكن هلَّ العآالآِمنيآ،..... أآوآملْآ  لآتآنزِيُل رآبِ   وآِإنَُّ  

ْتِينآا ِ يآةه مِ ن رَّب ِِ  أآوآملْآ أتآْهِتِم بريآيِ نآُة مآا يف ﴿ (، 197، 192)الشعراء ﴾رآائِيلِإسْ   ﴾ الَصُحِف اأُلو آ  وآقآاُلوا لآْوال أيآ
ولقد ردت عليهم اآلية )األخرية( متسائلة عما إذا مل يكفهم ما يرون  من تطاب  وتواف  بني "( 133)ط  

وم عليهم  يتلى  الذي  ينطوي  القرآن  الرد  وهذا  السابقني.  رسل   على  هللا  من  األو   املنزلة  الكتز  يف  ا 
 

 .293  حممد حممد عبد إمساعيل، موقف القرآن من املشركني،   64
 . 1422   ،ابب يف األسري يكره على اإلسالم موسوعة احلدي  الشريف  ،كتاب ايهاد  ،سنن أّب داود  65
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يف إرسال الرسل وإنزال الكتز عليهم من جهة، وال   ....على كون الكفار ال ينكرون هللا تعا  وعادت 
فريآلآمَّا   ﴿ قول  تعا    ، ومن األدلة أيضاً  "66جيهلون أن ما يف أيدي أهل الكتاب هو من ذلك من جهة 

مُ جآ  أُويتآ  مبآا  يآْكُفُروا  ملْآ  أآوآ  ُموسآى  أُويتآ  مآا  ِمْثلآ  أُويتآ  لآْوال  قآاُلوا  ِعنِدَنآ  ِمْن  احلآَ   قآاُلوا اءآُهُم  قريآْبُل  ِمن  وسآى 
إن ما جاء ب  موسى علي  السالم وما جاء   أي"(  48)القصص   ﴾وآقآاُلوا ِإَنَّ ِبُكله  كآاِفُرونآ  ِسْحرآاِن تآظآاهآرآا

 ."67بعض  بعضا وإَن كافرون بكل منهما سحر يظاهر     مد ب  حم
طالوت،   مثل  القصص  أعالم  صيةة  أن  القصص  هبذه  العرب  معرفة  يؤكد  وجالوت، ومما 

فيها  تكن  ومل  عربية،  غري  لةات  من  عربية  أوزان  وعلى  معربة،  القرآن  يف  جاءت  قد  ويونس.....اخل، 
الواردة حتماً  العربية  املستبعد  ابلصيةة  املرجح أن ، ومن  القرآن، ومن  أن تكون قد عربت ألول مرة يف 

يشمله أن  يصح  وهبذا  نزوهلا.  قبل  العربية  أبوزاهنا  وتداولت  عربت  َمِبني﴿ا  تكون  عآرآّبه    ﴾ بِِلسآانه 
 ( الذي جاء يف معرص نزول القرآن ألهنا جزء من . 195)الشعراء 

يؤكد  القر   أيضاً   ومما  نزول  قبل  القصص معربة  هذه  املشركني يف تداول  تكرر من حكاية  ما  آن 
بري وصفهم  يف  األولني"القرآن  النيب    " أساطري  أَنس  وإن  وإن  كان  علي   كلى  وهي  يعينون    استكتبها 

اآلايت   يف  جاء  كما  مثلها  لقالوا  شاءوا  لو  وإهنم  األآوَِّلنيآ ﴿عليها  أآسآاِطرُي  ِإالَّ  ا  هآذآ ِإْن   ...﴾ 
وهذه اآلايت قرينة قوية وحامسة على أن العرب    68، (15)القلم    ﴾ األآوَِّلنيآ قآالآ أآسآاِطرُي  ﴿(،  25)األنعام  

 كريات  ما كان اتصل علم  هبم وكان متداوال بينهم.كانوا يسمعون من مقصد القرآن ونذره وبشائره وتذ 
إضافة  يعرفون   وميكن  السامعني كانوا  أن  على  وقرائن  دالئل  احتوت  اليت  العديدة  اآلايت  إ  

بياَنت كثرية يف سياق كل قصة   ما أورده املفسرون من  ،ياء اليت تتلى عليهم يف القرآن مم واألنبأخبار األ 
تضبة حيناً، معزوة إ  علماء األخبار حيناً، وعلى غريهم حيناً آخر مثل من القصص، مسهبة حيناً، ومق

تفاصيل وجزئيات   ، وغريهم. هذه البياَنت قد احتوتابن عباس، ومقاتل، وجماهد، والضحاك، والكليب
 .قبل البعثة، وبعدها، وحوهلا  ، ومن املرجح أهنا مما كان يدور يف بيئة النيب القرآين  القصصحول  

 
 .221 ،  3 جالتفسري احلدي ،  دروزة،  66

 . 032،   3 ج الساب ،  67

إن كلمة أساطري ال تقتضي دائما أن تعتأ مرادفة لكلمة قصص خرافية كما هو من مفهوماهتا، ف هنا قد تفيد أيضا معَن املدوَنت ألهنا   68
ا فآِهيآ كُْ سآاِطرُي األآوَِّلنيآ قآاُلوا أآ وآ (، وآية "1مآا يآْسطُُرونآ ")القلم وآ  وآاْلقآلآمِ  نمشتقة من سطر مبعَن كتز كما هو وراد يف القرآن " لآى عآلآْيِ    اْكتريآتريآبريآهآ

هذه من املعاين املقصودة للكلمة. ومهما يكن من أمرها ف هنا تعين على كل حال أهنم يسمعون أخبارا  ( تلهم أن 5أآِصياًل" )الفرقان وآ  ُبْكرآةً 
(، فقد كانوا يرددون  169 ،  1، ج التفسري احلدي  روزة،ة حقيقية كانت أو خرافية. )دوقصصا وصلت إ  علمهم عن األمم السابق

 هذا القول بقصد تكذيز صلة هللا ابلنيب وصحة التنزيل القرآين والدعوة النبوية واحلياة األخروية. 
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اآل وغريها  وهذه  ومعجزاهتم،  ايت  األنبياء  أخبار  يعرفون  العرب كانوا  أن  على  قوية  داللة  فيها 
بل السامعني جزئياً أو كلياً حي  ميكن أن يقال إن حكمة هللا اقتضت أن تكون القصص معروفة من ق

ال يعرفوهنا، واألحداث  اليت  يتتثرون ابألمثال  الناس  العأة والعظة واإلفحام أشد، ألن  يعلمون لتكون  يت 
إقناع العرب أبن الرسالة ا مدية ليست وبذلك تستهدف  ، مما جيعل العأة واملثل قويني وملزمني،  نبتها

دعا إليها األنبياء السابقون وهذا يلهم أن العرب كانوا يعرفون   بدعة جديدة وإاا هي نفس الدعوة اليت 
 ا حكت  عنهم آايت عديدة. أنبياء، وهو م  ويعرتفون أبن هللا تعا  أرسل قبل النيب 

أن ما أوحاه هللا تعا  تشري إ    ايت    وا أن بعض املفسرين احتج  ايدير ابلذكر احلدي من  و 
ء الةيز اليت ما كان يعرفها هو وال قوم  من قبل، وهذه اآلايت من هذه القصص هو من أنبا  للنيب  
ا فآاْصِأْ ِإنَّ العآاِقبآةآ  وآالآ  ا ُكنتآ تريآْعلآُمهآا أآْنتآ تِْلكآ ِمْن أآنريبآاِء الةآْيِز نُوِحيهآا إِلآْيكآ مآ ﴿هي   قريآْوُمكآ ِمن قريآْبِل هآذآ

أآنريبآاءِ ﴿(..وآية  49)هود     ﴾لِْلُمتَِّقنيآ  ِمْن  إِلآْيكآ   ذآِلكآ  نُوِحيِ   أآْقالمآُهْم  الةآْيِز  يرُيْلُقونآ  ِإْذ  ْيِهْم  لآدآ وآمآا ُكنتآ 
ْيِهْم ِإْذ خيآْتآِصُمونآ وآمآا كُ  أآيرَيُهْم يآْكُفُل مآْرميآآ  ذآِلكآ ِمْن أآنبآاِء الةآْيِز نُوِحيِ  ﴿( ..وآية  44)آل عمران   ﴾نتآ لآدآ

ْيِهْم ِإْذ أآمْجآعُ  إِلآْيكآ  ولقد فسر البيضاوي أن قصد   (، 102)يوسف   ﴾  وآُهْم ميآُْكُرونآ  وا أآْمرآُهمْ وآمآا ُكنتآ لآدآ
جبمي  التفصيالت وأن هذا ال مين  أن يكون عرفها ومجي  قوم     هذه اآلايت هو عدم معرفة النيب  
 69.بعضهم أو عرف بعضهم بعضها

بقصص األنبياء،  معرفة الرسول علي  الصالة والسالم  والذي يؤكد ما ذهز إلي  البيضاوي من  
النيب   وهذا خالف ما رآه املفسرون من حي  إن  يئة اليت ذكر معرفتها هبذه القصص، كون  من هذه الب

كان يعي  قبل نزول   فالنيب    ، علم شيئا من القصص اليت كان يوحي إلي  هبا قبل نزوهلامل يكن ي  
بيئة يف  علي   و   الوحي  العربية،  واألخبار  القصص  هذه  تتناقل  أبهل عربية  والسالم  الصالة  علي   يلتقي 

علي    م، وقام كان يتصل هبم ويسم  منهم ما يف كتبه  عديدة تذكر أن النيب  رواايت    الكتاب، وهناك
ال يعرف شيئا عن األنبياء  كان     النيب أن يقال أن فليس من املعقول   ،ببعض األسفار الصالة والسالم

ء فهم كن  وهدف الوحي هبذه ن ذلك آت من سو إ "ول    والرسل، يعل  دورزة على رأي املفسرين هذا بق 
اب   القصص، منها  إماءه  التنزيل  حكمة  اقتضت  ما  وحي  بني  قط  تعارص  من  الذي وليس  ألسلوب 

 ."70أوحيت ب  وبني ما ميكن ويصح أن يكون النيب قد عرف  منها قبل نزوهلا 
ويوسف عليه نو   تشري إ  قصة  املفسرون هي  احتج هبا  اليت  ولقد  واآلايت  السالم،  كان ما 
ن هلم، فال يصح أن يكو   العرب يعرفون قصة نو  واَّتذوا أصنام قوم  اليت ذكرها هللا يف سورة نو  أصناماً 

 
 .238 ،  3 ، ج39،  2 (، جم1996هري، 1416 ، )بريوت، دار الفكر،عرفات، حتقي  عبد القادر تفسري البيضاويينظر     69
 .395 ،394،   1ج  ،حلدي ظر  دروزة، التفسري اين  70
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يف السور اليت  بتفصيل أو اقتضاب مرات كثرية  قصة نو  وقد ذكرت ، منهاوقوم  مل يعرفوا شيئاً  النيب 
اآلايت قبل هذه  مثل  نزلت  والق،  واألعراف  والشعراءسور    القصص ويف هذه مر  هذه  يرد يف  ومل   ،

 .وصواابً  السور مثل هذا التعلي  والتقييد مما جيعل التتويل والت ريج سائةاً 

عدم معرفة العرب بقصص قد يشري إ   وهناك إشكالية أخرى أن بعض ظاهر اآلايت القرآنية  
ويف هذا إشكال، لذلك ذهز   سابقة اآلايت الما ذهبت إلي     ما قد يناقضاألنبياء عليهم السالم، وهو  
 وهذه اآلايت هي    بعض املفسرين إ  أتويلها، 

ُهم م ِ ﴿اآلية   - مَّا أآاتآ قريآْوماً  لِتُنِذرآ  يريآْهتآُدونآ ..  لآعآلَُّهْم  قريآْبِلكآ  نَِّذيره مِ ن  لقد ، و (3)السجدة   ﴾ن 
الفرتة بني عيسى وحممد   البةوي عن ابن عباس يف صدد هذه اآلية أهنا تعين  عليهما روى 

العرب"    إهنا تعين قريشاً كما مر سابقاً   . وقال الطأي 71السالم الذين مل أيهتم   " أي ليس 
  72.رسول قبل حممد 

ا ِكتآاب  أآنزآْلنآاُه ُمبآارآك  فآاتَِّبُعوهُ ﴿اآلية   - ِإاَّآا أُنزِلآ الِكتآاُب  وآاتريَُّقوا لآعآلَُّكْم ترُيْربآُونآ، أآن تريآُقوُلوا وآهآذآ
قريآْبِلنآاعآلآى طآائِ  ِمن  ال فآتآنْيِ  نآا  أُنزِلآ عآلآيريْ أآَنَّ  لآْو  تريآُقوُلوا  أآْو  لآةآاِفِلنيآ  ِدرآاسآِتِهْم  ِكتآاُب وآِإن ُكنَّا عآن 

.. ُهْم  ِمنريْ أآْهدآى  إطالعهم  "(  157  -155)األنعام  ﴾   لآُكنَّا  عدم  هو  املفروص  فا كي 
 ."73داية ال تتم إال بذلك ودراستهم وفهمهم هذه األسفار مباشرة على اعتبار أن اهل

األآوَِّلنيآ ﴿اآلية   - ءآُهُم  آابآ أيآِْت  ملْآ  مَّا  جآاءآُهم  أآْم  القآْولآ  بريَُّروا  يآدَّ و (68)املؤمنون    ﴾ أآفريآلآْم  لقد ، 
تعددت َّترجيات املفسرين ملدى هذه اآلية، منها أهنا بسبيل استنكار كفر الكافرين ألن ما 

ومنها أهنا بسبيل استنكار كفرهم ألن   74.من قبلجاءهم ليس بدعا وأن  قد جاء آلابئهم  
 .75هللا قد اختصهم دون آابئهم بنعمت  فترسل رسول  هلدايتهم 

ُؤُهْم فريآُهْم غآاِفُلون لِتُنذِ   ﴿  اآلايت - أآْم يريآُقوُلونآ اْفرتآآاُه بآْل ُهوآ  ﴿(،  6)يس    ﴾رآ قريآْوماً مَّا أُنِذرآ آابآ
مَّ  قريآْوماً  لِتُنِذرآ  رَّبِ كآ  ِمن  يريآْهتآُدون احلآَ   لآعآلَُّهْم  قريآْبِلكآ  مِ ن  نَِّذيره  مِ ن  ُهم  أآاتآ (، 3)السجدة    ﴾ا 

ُهم م ِ ﴿ (. هذا يف 46)القصص   ﴾ن نَِّذيره مِ ن قريآْبِلكآ لآعآلَُّهْم يريآتآذآكَُّرونآ ... لِتُنِذرآ قريآْوماً مَّا أآاتآ
ا حنآْنُ  لآقآدْ ﴿حني أن  جاء يف سورة النمل هذه اآلية    ا ِإالَّ  وآِعْدَنآ هآذآ ُؤَنآ ِمن قريآْبُل ِإْن هآذآ وآآابآ

ا  ِعْدَنآ حنآْنُ وآ  لآقآدْ ﴿(، وتكرر هذا يف سورة املؤمنون  68)النمل    ﴾أآسآاِطرُي األآوَِّلنيآ  ُؤَنآ هآذآ وآآابآ
 

    .497،   3ج  معامل التنزيل، ،البةوي  71

 .89،   21جتفسري الطأي،  ينظر،  72

 .192 ،  4، ج التفسري احلدي  ،دروزة  73

 .319،  3 ، جمعامل التنزيل ،البةويو ، 41،   18 تفسري الطأي، ج ينظر    74

 . 1218 ،  2، ج ن كثريصحيح  تصر تفسري اب ينظر    75
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األآوَِّلنيآ  أآسآاِطرُي  ِإالَّ  ا  هآذآ ِإْن  قريآْبُل  اإلش"   يقول دروزة    (.83)املؤمنون   ﴾ ِمن  كال يف صدد 
ن آايت سورة يس والسجدة والقصص قد قصدت الزمن القريز جيوز أن يقال أ   الوارد علي 

ا الزمن  قصدات  قد  واملؤمنون  النمل  سوريت  آيتا  الذي كانوا  بينما  البعيد  الزمن  ويف  لبعيد. 
و حلوا فيها وقد ذكروا يف بعد جيل أنبياء عديدون من جزيرة العرب أ  يتداولون أخباره جيالً 

آابء  القرآن،  وإبراهيم    ويعتأون  وصاحل  هود  مثل  القرآن  يسمعون  الذين  للعرب  أولني 
 ."76وإمساعيل عليهم السالم 

، وأن هناك يف اعتقادهم فرق بني الرسل واألنبياء يف طبيعة  ابألنبياء  عرب وهكذا يتبني اعتقاد ال
إبراهيم  النيب    ويؤكد اعتقادهم ابألنبياء، اتباعهم،  من املالئكة، أما األنبياء من البشركل منهم، فالرسل  

علي  السالم، وانتساهبم إلي ، واالعتقاد أبنبياء أهل الكتاب وثقتهم هبم، ومعرفتهم أبحوال األمم السابقة 
 اليت أهلكت بسبز كفرها ابألنبياء عليهم السالم.

 
 اخلامتة
أن معتقريريدات    الريرييت اعتمريريدت علريريى الريرينص القريريرآين واْلطريرياب املكريريي خاصريرية  دراسريريةهريريذه ال  أوضريريحت  وهكريريذا

هلل  اب  االعتقريرياد  فظريلأرضريية لداينرية عريرب قبريل اإلسريالم،    ترب قريد اسريتمدت أصريوهلا مرين ديرين مسرياوي مثلريالعري
س مري  مريريا  ، وظلريريت عبادتري  كمريريا مارسريها إبريريراهيم عليري  السريريالم هريي األسريرياسريبحان    لري  أعلريريىعريز وجريل لكنريري  ك
كانريرية خاصريرية  لكريرين مريري  اعتقريرياد مب  ككائنريريات مساويريرية غيبيريرية  اإلميريريان ابملالئكريرية  ، وبقريرييشريريركياتأحلقريريت هبريريا مريرين  

  نبياء لكن من خريالل مريذهز اآلابء.أدت إ  عبادهتا وجتسيدها كرموز أرضية ومساوية، واستمر اإلميان ابأل
مرين شريرائ  وعبريادات ومناسريك هلريا صريلة مرين قريريز أو  أيضرياً  أن مريا كريان لريدى العريرب يف اياهليرية   وهذا يعين

عتقريداهتم يف  شريتهنا يف ذلريك شريتن م  77لسالمبعيد ابإلسالم ف ن مرجعها إ  دين إبراهيم وإمساعيل عليهما ا
بريريون، بريريني مريريا كريريان  ومريرين ذلريريك ألريريوان مريرين الصريريوم والصريريالة والزكرياة، علريريى تفريرياوت بعيريريد ال  هللا ومالئكتري  ورسريريل ،

 عندهم، وما هو موجود يف اإلسالم من هذه العبادات.  
حريريريف الريريذي طريريرأ  ضريريرورة النظريرير إ  معتقريريد العريريرب قبريريل اإلسريريالم مريرين َنحيريرية التمريرين هريريذه الدراسريرية  تبريريني    وقريريد 

علريريى داينريرية مساويريرية تعريريود بعهريريدها إ  إبريريراهيم عليريري  السريريالم يف منطقريرية ايزيريريرة العربيريرية، ومريرين الضريريروري أن أييت  
، وهريريريذا يبطريريريل   علريريريى شريريريعائر هريريريذه الداينريريريةمريريريا وقريريري  علريريريى هريريريذه الداينريريرية مريريرين شريريريرك، حمافظريريرياً   سريريريالم مصريريريححاً اإل

 .ء أكان ابملعتقدات أو الشعائراالدعاء أبن اإلسالم قد أتثر بداينة العرب قبل اإلسالم سوا
 

 .326، 325 ،  5، ج التفسري احلدي ، دروزة   76

ينظر  عبد الناصر سالم، املقدس عند عرب قبل اإلسالم، دراسة حتليلية نقدية، رسالة ماجستري )كلية دار العلوم، جامعة القاهرة،  77
 م( 2005
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العقاد. ط - عباس  وأابطيل خصوم .  اإلسالم  اإلسالمي،  1حقائ   املؤكر  القاهرة   هري 1376، 
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 امللخص 
، منها ما يتعلق حباجات اجلسد، ومنا ما يتعلق حباجات النفس والروح مع  ناس من املعلوم أن هناك قواسم مشرتكة بشرية، يتفق عليها ال 

ن يكون  أوهل الفنون غاتيها  وحاجات كل منهما، فتتفق احلاجات وقد تتباين أو ختتلف، َفَمْن يتبع َمْن؟  للتفريق بينهما،    -جدلا -جتاوزان  
 ا فنه؟ واجلواب عن هذا يظهر اجتاه الفّن ويؤطر لصورته. أو لكل منهمللروح، أو أن تكون الروح اتبعة للجسد؟  اجلسد اتبعاا 

خمتلفني كلياا، األول منهما ينطلق من املادة إىل اخليال احلر، والثاين يؤطر اخليال    بني اجتاهني،   اا جذريا حيقق فرقهو الذي  هم  املور  احملهذا  
وهنا يظهر الفرق بني    المية، والثاين متثلة الفنون يف احلضارة الغربية، الفنون يف احلضارة اإلس ما يطلق عليه    األول منه   يمثل ف  بصورته املادية، 

 ما انتجته كل حضارة. 
لقد أمثرت احلضاراة اإلسالمية فنوانا أهتمت برسم هندسة صورة الكلمة، وأحلان صوهتا وتركيب نظمها، مبا خيدم اخليال احلر، فانعكس  

ملقابل مثلْت احلضارة الغربية فنوانا أنعكست على رمسها وحنتها ومسرحها مث هندسة بناء  على هندستة العمارة فيها، وحياهتا العامة؛ ويف ا
أن املقارنة جيب أن تشرتك هبا عومل الشكل من جهة واملظمون من جهة أخرى، وكيفة التطابق بينهما، والتضمني ملدلوها، واإللزام   مدهنا.

 النفس والروح.  ألثرها، فال خترج عن معرفة صورة األشكال، وأثرها يف
 الفن، اخلط، اهلندسة، املوسيقا، النحت، الصرف، النحو، العروض. الكلمات املفتاحية: 
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İslam ve Batı Medeniyetlerinde Güzellik ve Sanat Değerinin Etkisi 

Öz 

İnsanların üzerinde ittifak ettiği birtakım beşerî ortak paydaların bulunduğu bilinmektedir. Aralarındaki farkları -bir 

tartışmaya mahal vermemek adına- göz ardı etmekle birlikte bunların bir kısmının bedenin, bir kısmının ise nefis ve 

ruhun ihtiyaçlarıyla alakalı olduğu söylenebilir. Bu ihtiyaçlar bazen örtüşebileceği gibi bazen de tamamen 

farklılaşabilir; o halde hangi ihtiyacın önceleneceği nasıl tespit edilecektir? Sanattaki öncelik bedenin ruha tâbî olması 

mıdır, yoksa ruhun bedene tâbî olması mıdır? Yahut bunların her birinin kendisine ait bir sanat türü mü vardır? Bu 

soruların cevabı da sanatın yönünü, çerçevesini ve sınırlarını belirler. 

Bu önemli mesele, birincisi maddeden yola çıkarak hür bir imgeye dönüşen, ikincisi ise imgeyi maddi suretiyle 

çerçeveleyen birbirinden tamamen farklı iki yönelim arasındaki derin farkı ortaya koyar. Bunlardan birincisi İslam 

medeniyetindeki sanatı temsil ederken ikincisi ise Batı medeniyetinin sanatını temsil eder. İşte bu noktada bütün 

medeniyetlerin sanat yönelimleri arasındaki fark açığa çıkmaktadır. 

İslam medeniyeti, hür bir imgelenmeye hizmet edecek şekilde kelimelerin şekliyle, harflerin tınıları ve dizilişleriyle 

ilgilenen çeşitli sanat dallarını ortaya çıkarmış, bunun yansıması mimaride ve yaşamın her safhasında tezahür 

etmektedir. Buna mukabil Batı medeniyetinin temsil ettiği sanatlarda bu durum önce resim, heykel ve tiyatro gibi sanat 

dallarına, devamında ise şehir mimarisine yansımıştır. 

İkisi arasında bir mukayesede bulunabilmek içinse bir taraftan şekille, bir taraftan da içerikle alakalı amillerin işin 

içinde bulunması, aralarındaki uyumun, medlûlü ihtiva edişinin, sonucuna bağlanışının da hesaba katılması 

gerekmektedir. Böylece şekillerin görüntüsünün bilgisinin ve ruh ve nefisteki etkisinin dışına çıkılmış olmaz. 

Anahtar Kelimeler: Sanat, Hat, Mimari, Müzik, Oyma, Sarf, Nahiv, Aruz. 

 

The Impact of the Value of Beauty and Art between Islamic and Western Civilization 

Abstract 

It is known that there are some common denominators upon which people agree. It is possible to claim that some of 

these are related to the needs of the body while some others are related to that of the soul as well as the differences 

between them have been neglected in order to prevent any argument. These needs may either coincide with or totally 

differentiate from each other. So, how is it going to be determined which one is to be prioritized? Is it prioritized in the 

art that the body depends on the soul or that the soul depends on the body or each of these has its own branch of art? 

The answers of these questions will have detected the tendencies, frame and boundaries of the art. 

This important issue puts down the huge difference between two completely unlike tendencies, one of them 

transforming into an independent image from the material and the other one framing the image within its material form. 

The first one represents the art concept of The Islamic Civilization while the latter represents the Western art concept. 

Herein the difference between the art tendencies of each civilization reveals. 

The Islamic Civilization has brought out various branches of art in relation to the shapes of the words, the resonance in 

the letters and their sequence thereby submitting a service to an independent image and its reflection has become 

manifest in the architecture and all the other spheres of life. On the other hand, this case has reflected in the branches 

of art which the Western Civilization represents upon painting, sculpture, theatre and etc. at the first step and upon the 

urban architecture in the ongoing process. 

In order to compare these two tendencies, the factors relating to both the form and the context have to be in the loop 

and it has to be considered that they have a harmony, that it includes the main claim and that it closes the sale. Thus, 

one cannot be out of the boundaries of the knowledge of the forms’ image and that of its effect upon the soul. 

Keywords: Art, Calligraphy, Architecture, Music, Engraving, Grammar, Syntax, Prosody. 
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 مقدمة: 

هي ثمرة إدراك الروح ملا يتجلى من معاٍن لطيفة،  تعلقت بها روح اإلنسان، لها داللتها الروحية والنفسية،  الجمال كلمة  

تجمع  التي    ، ألن الجمال هو لسان الفطرة، ولغة الروح، تزكي النفس، وتسمو بالفكر، وتريح الفؤادمرهفة  ومن إدراكات حسية

 .. على اختالف لغاتهم وثقافاتهم الناس

أثره ف  يسعى إليه اإلنسان بطبعه،  الرقّي،  الروح، ومعيار  غاية ال هو  وألن الجم   عمران وبناءعلى الحضارة من    يظهر 

، تفي الحضارة  ة فيكون الجمال ظاهر  ؛وغيره وفّن األصواتوزخرفة، وشعر ونثر، 
ً
  بين ثمرة الجمال وقد  وتبني حضارة، ورث جالال

 اإلمام السيوطي معيار 
ً
 للجمال    ا

ً
جمال":  قائال

ْ
ل ِبَعين ال

َ
جال

ْ
َية ال

ْ
والجالل يرتقي بالفكر  ،  لا، وهو معنى جميل إلدارك سّر الجم(1) "ُرؤ

 يرتقي بالروح. الذي مثل الجمال 

والحضارة اإلسالمية اهتمت بالجمال، منذ نشأتها، ندرك ذلك من خالل إدراكنا آليات التنزيل، ولهذا كانت أول آية هي،  

َق  قوله تعالى: 
َ
ل
َ
ِذي خ

َّ
َك ال  ِباْسِم َرّبِ

ْ
َرأ
ْ
ٍق  *}اق

َ
ساَن ِمْن َعل

ْ
ن ِ
ْ

َق اإل
َ
ل
َ
َرُم   *خ

ْ
ك
َ ْ
َك األ  َوَربُّ

ْ
َرأ
ْ
ِم  * اق

َ
َقل

ْ
َم ِبال

َّ
ِذي َعل

َّ
ْم  *ال

َ
ْم َيْعل

َ
ساَن ما ل

ْ
ن ِ
ْ

َم اإل
َّ
َعل

َم، ومثلحرف  من تكرار صوت الحروف من    فأجتمع مع جمال الخطاب ،  (2){*
َ
ل
َ
 إلى قاف ق

َ
َرأ
َ
  أول حرف كلمة "علم"   عين   هقاف ق

منطلق    أصبح  ن األنسانإفك  وحسن التركيب الصوتي للمبنى؛  جالل املعنى،  ؛ فيظهرمنها ومن لفظ "القلم"  امليماخره حرف  و 

تلك الَعالقة      ، فكانت ، ومعرفة هللا غاية الحكملعلمآلة اليكون القلم  ة الحق،  ملعرفاإلدارك لحقيقة الخلق، ومنتهى التكليف  

عام  للناس جميعا ال ينحصر في طبقة    كانت املعرفة حق  ، ولهذا  (3) س للحضارة اإلسالميةاأسهي  التي    يحركة التحول املعرفتمثل  

 ..!!رجال الدين والدولة

في الحضارة اإلسالمية، فيتفاوت بحسب تشكيله، ويسمو بحسب رفعت    والرفعة  لكمالولهذا كان الجمال هو دليل ا

فإذا كان جميع كماالته    ،كل ش يء فجماله وحسنه في أن يحضر كماله الالئق به املمكن له  معانيه، وفي هذا يقول اإلمام الغزالي: "

، ولهذا نشأة عالقة  بقدر ما حضر"فله من الحسن والجمال    ، فهو في غاية الجمال وإن كان الحاضر بعضها  ،املمكنة حاضرة

 
هـ( ،  معجم مقاليد العلوم يف احلدود والرسوم، حتقيق:  911ذكر ذلك يف تعريف  "الرََّجاُء"، ينظر: السيوطي: جالل الدين عبد الرمحن بن ايب بكر، )ت:  (1)

 . 217م، ص2004هــ 1424م عبادة، مكتبة اآلداب، القاهرة، الطبعة: األوىل، حممد إبراهي
 .5-1العلق: سورة  (2)
 .18، صم2005ينظر: عماد الدين خليل، مدخل إىل احلضارة اإلسالمية، الدار العربية للموسوعات، بريوت، الطبعة: األوىل،  (3)
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   (5) وليست "عكسية"  (4)"طردية"
ُ
   بين قيمة الجمال من حيث

ُ
لتظهر  كونها أثر للجمال،    كونها غاية اإلدارك، وبين الحضارة من حيث

، يشهد لها  من مشرقها وحتى مغربهابشكلها األفقي الجغرافي في العالم اإلسالمي،  اإلسالمية  مشتركة لحركة الحضارة    كلغة روحية

األموية ثم العباسية واألندلسية  من بعدها  و   ة ومسارها العامودي الزمني عبر الخالفة الراشد؛  قباب مساجده وأقواس مدارسها

 
ً
 .(6) متضمنا في الغالب مقرنصات سلجوقيةفيتكامل القوس العثماني يعلوه قوس عباس ي العثمانية،   واملغولية وأخيرا

في األدارك املادي املقيد للروح؛    وهذا املفهوم نجد الضد منه في الحضارة الغربية، فشذت في تقدير مفهوم الجمال لتقع

مع الروح عالقة عكسية دفعت دعاة الحفاظ على الروح إلى حركة للرهبان لم تقدم ش يء حضاري، في املقابل    فكانت عالقتها

ظهرت حركة مادية وقفت على الضد من األولى فكانت العالقة بينهما عالقة "عكسية" وليست "طردية"، فكلما أوغل أهل املادة  

 في مادتهم غابت القيم الروحية والخياالت الجمالية. 

بالحضارة اإلسالمية..؟؟ أ والسؤال كيف   الجمال  لهذهو   رتبط  الفنون اإلسالمية...؟؟   كيف كان  في  أثرها  وما    العالقة 

  بين الحضارتين..؟؟  الجماليِة   وق وما هي الفرُ   األوربية..؟؟ك   غيرها من الحضاراتالجمال في الحضارة اإلسالمية عن    الذي يمّيز

 قيمه..؟؟ ما هي  الحضارة اإلسالمية مصدره، و ومن أين يستمد الجمال في 

قراءة  ، ثم التفكير في  املادي الحضاري   وبين أثرهاملعنوية  للتفكر في تلك العالقة بين قيمة الجمال  كل هذه اإلسئلة تدعو  

 الغربية..الفرق بينها وبين الحضارة جوانب الحضارة اإلسالمية و وتحليل 

القيمة على  أالحضارة اإلسالمية، مع بيان    علىالجمال  أثر  بيان قيمة    ال بد مناألسئلة  جابة عن هذه  ولل   ثره هذه 

 الحضارة من بناء وهندسة وفّنون خط، وتركيب للجملة.. 

 
أحد  "Extention ،exclusion"   الطردي  (4) زاد  والعكسي: كلما  النتيجة.  زادة حجية  الدليل  قوة  زادة  فكلما  مثله:  األخر،  الطرف  زاد   الطرفيني 

"Contrary:هـ(، 816": كلم نقص نقص أحد الطرفني زاد الطرف األخر، مثله: عكس اإلثبات نفي. ينظر: اجلرجاين: علي بن حممد بن علي، )ت
هـ(، موسوعة 1158؛ التهانوي: حممد بن علي الفاروقي احلنفي )ت: بعد  153م، ص1983  التعريفات، دار الكتب العلمية، لبنان، الطبعة: األوىل،

 .1202، 1130، ص2م، ج 1996بريوت، الطبعة: األوىل،  –كشاف اصطالحات الفنون والعلوم، حتقيق: علي دحروج، مكتبة لبنان انشرون  
 .  299، ص4بريوت، ج ،ه( ، إحياء علوم الدين، دار املعرفة505حامد الغزايل: حممد بن حممد الطوسي )ت:  وبأ (5)
 أغلب ابوب املساجد يف العهد العثماين ندخل ابهبا يعلوه قوس عثماين هاليل، يعلوه مقرنصات سلجوقية مث تعلوها قوس عباسي مدبب.  (6)
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والعمق في  الوضوح في الشكل  مع  التوحيد هلل تعالى،    من ،  الفّنون و   تلك القيم  ام عليهو بيان ماهية املقومات التي تقثم  

 ..(7) مع بساطه في التصور، ليكون "سهل ممتنع"ذو عمق وشمول ، أساسه قوي و  يتوراثه األجيالكفّن  أثرها   يظهراملعنى، ف

لفنوّن  إداركها  في  اإلسالمية  املدارس  بين  مقارن  األخير كمبحث  املبحث  لنا    ليأتي  الغربية، فيظهر  واملدارس  الجمال 

 يميز الحضارة اإلسالمية عن غيرها...  ما الفرق ويظهر لنا 

 

 الجمال على الحضارة اإلسالمية.  ةاملبحث األول: أثر قيم

  في الحضارة اإلسالمية   والذوق مفهوم الجمال    ن يدرك أ   ه يمكن،  (8) ناظر إلى الحضارة اإلسالمية من عمران وأدب وفنون ال

من  كأخالق؛ فنجد هذه التصورات ونقرؤها    جاء بها التي  قيم  التصور  و   ، ثرت في هذه الحضارةأ  كعقيدة   سالماإل تصور  ل  كنتيجة

آّي خالل   الكريم  تتبع  بالخالق، وثمرتهتظهر  ف  ،القرآن  املخلقوق  العبودية    " و"التسبيح" وأخالص"التوحيد" و"التنزيه  عالقة 

 للواحد األحد؛  
َ
ِق  عند علماء اللغة  الالَجّم ف؛  وثمرته "الرحمة" و"العدل" و"األخوة"  ،قثم عالقة املخلوق بالخل

ُ
ل
ُ
: "الُحْسُن في الخ

ِق"
ْ
ل
َ
َجَماَل"النبي صلى هللا عليه وسلم: "ِإنَّ هللَا َجِميل  ُيِحبُّ  تظهر أهمية إدارك الجمال من خالل قول  ، و (9) والخ

ْ
 .(10) ال

  لون ل واألا شكلق باأل تعفالجمال إلى قسمين من حيث اإلدراك؛ قسم يدرك بحاسة البصر،  وقد قسم اإلمام الغزالي  

وإرادة الخيرات لكافة    ،تعلق بالجالل والعظمة وعلو الرتبة وحسن الصفات واألخالقف  ،قلب، وقسم يدرك باللداركهلكوسيلة  

عليهم  ،الخلق الصفات  ،وإفاضتها  من  ذلك  غير  الجميلة  إلى  آخر  ،  الحسن  موضع  في  الغزالي  اإلمام  بين  يقول  يفرق  وكأنه 

  ذلك   أن  بينا  فقد  ،الجمال  إدراك  وراء  من  ينال  لحظ  ال  الجمال  لذات  جميل  كل  بعد أن تكلم عن الطباع: "..حباالتجاهين، و 

  بعين   املدركة  الباطنة  الصورة  جمال  وإلى  ،الرأس  بعين  املدركة  الظاهرة  الصورة  جمال  إلى  ينقسم  الجمال  وأن  ،الطباع  في  مجبول 

   إال  يعلم  ال  من  فيه  يشاركهم  وال  ،القلوب  أرباب  بدركه  يختص  والثاني  ،والبهائم  الصبيان  يدركه  واألول   ،البصيرة  ونور   القلب
ً
  ظاهرا

 
هــ(، معجم مقاليد 911)ت:    السَّْهُل املْمَتِنُع: "َأن يكون اْلَكاَلم مسبوكا سبكا سهال وعرا، َقرِيبا بَعيدا"، السيوطي: جالل الدين عبد الرمحن بن أيب بكر،  (7)

 .109 م، ص2004العلوم يف احلدود والرسوم، حتقيق: حممد إبراهيم عبادة، مكتبة اآلداب، مصر، الطبعة: األوىل،  
ة مؤثرة". اتريخ  عرف األستاذ حممد قطب "الفنَّ" بقوله: "هو حماولة البشر لتصوير اإليقاع الذي يتلقونه يف حسهم من حقائق الوجود، يف صورة مجيلة موحي (8)

 . 11صم، 1983هـ 1403دار الشروق، القاهرة، الطبعة: السادسة، الفّن اإلسالمي، 
هـ(، القاموس احمليط،مكتب حتقيق الرتاث يف مؤسسة الرسالة، مؤسسة الرسالة للطباعة 817: جمد الدين أبو طاهر حممد بن يعقوب )ت:  الفريوزآابدى  (9)

 . 979م، ص 2005لبنان، الطبعة: الثامنة،  –والنشر والتوزيع، بريوت 
 . 93، ص1بريوت، اَبُب حَتْرمِِي اْلِكْْبِ َوبـََيانِِه، ج -لعريب رواه مسلم، صحيح مسلم، حتقيق: حممد فؤاد عبد الباقي، دار إحياء الرتاث ا (10)
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   كان  فإن  ،الجمال   مدرك  عند  محبوب  فهو  جمال  وكل  ،الدنيا  الحياة  من
ً
  في  هذا  ومثال  ،القلب  محبوب  فهو  بالقلب  مدركا

فقد و   ؛(11) املرضية"  واألخالق   السنية   املكارم  وذوي   والعلماء  األنبياء   حب   املشاهدة  هذا  بين    جمعت  على  اإلسالمية  الحضارة 

   املتمثل باملادة  القسمين جاعلة من القسم األول 
ً
، وهذا ما نجده في فنونها التي أهتمت بالخط  املتمثل بالقيم  للقسم الثاني  تبعا

؛ ليقف على النقيض منها الحضارة الغربية التي  (12)"قباب تحتضن القلوب ... وتأمر بالتوحيد"والزخرفة والهندسة املتناسقة،  

" كعامل مؤثر فيه،  والروماني  جعلت القسم الثاني تابع للقسم اإلول، فيظهر الفّن الغربي من خالل بعث "التراث الوثني اإلغريقي 

الكنيسة،و  اإلنسانى كردة فعل ضد  الدنيا والوجود  بالحياة  الفّنان  األهتمام  ما فعله  فّنانم(  1337  )ت:"جيوتو"    مثل   فكان 
ً
  ا

، (13) و الكتب املقدسة، ليبتعد عن نص م( شاعرها1321كما كان "دانتي" )ت:  ليغرف في الوثنية،   لرسم والنحت في هذه الفترة، ل

 فينتقل التجسد الوثني ألى العقيدة النصرانية في ثالوث يقع في التشبيه. 

 حي  ْن النص مِ مع    ةمنضبط  في الحضارة اإلسالمية  العامة للجمال القيم  جاءت هذه    قدل
ُ
وتستكمل بنائها  أساسها،    ث

هو: "حدس جماعي يصوغه    في أصله  الفّن و إدراك الجمال،  هو  الفّن    غايةف،  ق رك املفهموم بما ال يخالف املنطو من خالل إدا 

العقلي" الضا،  (14)املنطق   وهذا 
ً
مقيدا ليس  هو  كونه  بط  بقدر     للفّن 

ً
ب  مدرٍك   لفّنٍ   مؤسسا مقترنة  سامية  الروح،    سمولقيم 

؛ فيدخل أثر الجمال في  (15)"ي يصوغه املنطق العقلييكون: "إدراك جمال  ى، وهو بهذا املعنالذوق   ستقرار النفس، وحساسيةاو 

الحياة، وقد   في  ليظهر  السيوطي  ذكر  الفّن كصنعة  َفَضاِئل    ، وأثره  ذلكثمرة  اإلمام 
ْ
ال َفتى من 

ْ
ال ِبِه  َتص 

ْ
يخ َما  "الفنوُن:  قائال: 

بين  م(  1831)ت:، ولهذا ربط الفيلسوف هيجل  ، أي أن األصل في الجمال أن يؤثر في الفضائل وأن يرقى باإلنسان(16) اإلنسانية"

 
 . 303، ص4ج، 280، ص2حامد الغزايل، إحياء علوم الدين، ج وإب (11)
 .18صم، 2017حممد أمحد الراشد، العمارة الدعوية، األبداع الفكري، الكويت، الطبعة األوىل، ( 12)
سفر ؛  17م، ص2003بيرتو ليندا موري، فّن عصر النهضية، ترمجة: فخري خليل، املؤسسة العربية للدراسات والنشر، بريوت، الطبعة األوىل،  ينظر:  (  13)

َعاِصَرة، السعودية، صنشأهتَا وتطوّ   -احلوايل، الِعلمانيَّة  
ُ
و )دانيت( نفسه قد استمد كتابه ، ؛  457وما بعدها،    454رَها وآاثرَُها يف احلَياة اإلسالميَّة امل

ي يب العالء املعر اخلالد " الكوميدي اإلهلية " من مصادر إسالمية، من " الفتوحات املكية " حمليي الدين بن عريب على القطع، ومن " رسالة الغفران " أل
الدكتور عمر فروخ، التبشري والستعمار يف البالد العربية، املكتبة العصرية، بريوت، الطبعة: اخلامسة،    -يف األغلب. ينظر: الدكتور مصطفى خالدي  

ت، ؛ مصطفى بن حسين السباعي، مقتطفات من كتاب من روائع حضارتنا، دار الوراق للنشر والتوزيع، املكتب اإلسالمي، بريو 220م، ص1973
 . 88م، ص1999الطبعة: األوىل، 

 .24حممد أمحد الراشد، العمارة الدعوية، ص( 14)
اإلدراك: هو حصول   .ف ألن لفظ "اإلدراك" أقرب إىل املراد من غريه من الكلمات؛ يقول اجلرجاين: " اإلدراك: إحاطة الشيء بكمالهياخرتت هذا التعر (  15)

اإلدراك: متثيل حقيقة الشيء وحده من غري حكم عليه بنفي أو إثبات، ويسمى تصورا، ومع احلكم أبحدمها يسمى تصديقا".    .الصورة عند النفس الناطقة
 . 14التعريفات، ص

والرسوم، حتقيق: حممد إبراهيم عبادة، مكتبة اآلداب، هـ(، معجم مقاليد العلوم يف احلدود  911السيوطي: جالل الدين عبد الرمحن بن أيب بكر، )ت:    (16)
؛ جاء يف املعجم الوسيط: ")اْلَفّن( ُهَو التطبيق العملي للنظريت العلمية ابلوسائل الَّيِت حتققها ويكتسب ابلدراسة واملرانة  208م، ص2004القاهرة،  
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أو   كقانون  جامدة  غير  الحقائق  فتخرج  الفّني  اإلبتكار  فيكون  الفناّن  بها  يتحلى  التي  الجوهرية  الطاقة  وبين  جهة  من  الفّن 

 .(17)قاعدة

نا للهندسة  لمن خالل تأملنا ونظرنا وتحلي  ،الحضارة اإلسالمية  ولهذا كان لطاقة الجمال أثرها الواضح في تشكيل صورة

 ،  (18)للصوتيات  وعلٍم   وشعرٍ   ا للفنوّن اإلسالمية من خٍط لنالعمرانية التي ابدعتها الحضارة اإلسالمية، ثم تحلي
ُ
يتجلى فيها    حيث

، وهذا النبع  (20) املسارب الدينية": "أن النبع الرئيس ي للطاقة الجمالية يتدفق في  (19) وفي هذا يقول هربرت ريد  ، لاالجم   أثر قيمة 

اإلسالمية،   الحضارة  عن  كتبوا  الذين  من  البعض  حقيقته  يدرك  مثل  لم  والشذوذ،  الخطأ  في  "هيرزفيلد"    فيقع  املستشرق 

، ومثلهم وقع في هذا الخطأ الكبير "م. س. ديماند"، حينما  (21) الحضارة اإلسالمية بالتعصب األعمى، وكذلك "اتنجهاوزن" وغيرهم

   بزنطية، والحضارة الساسانية، من خالل تحليله لبعض القضايا املشتركة يأراد أن ينسب كل جميل إلى الحضارة ال
ً
بين    انسانيا

 ..!! .(22)  الحضاراتطبيعة التفكير وبين 

 الجمال على الهندسة العمرانية.  ةقيم املقصد األول: أثر 

 

ْنَسان إلاثرة املشاعر والعواطف وخباصة عاطفة اجْلمال كالتصوير واملوسيقى َوالشعر َومُجَْلة اْلَقَواِعد اخْلَاصَّة حبرفة أَو صناَعة َومُجَْلة اْلوَ  َساِئل الَّيِت يستعملها اإْلِ
 .703، ص2ومهارة حيكمها الذَّْوق واملواهب )ج( فنون". طبعة: دار الدعوة، ج

مكتبة  ؛ يوسف بطرس كرم، اتريخ الفلسفة احلديثة،70حممد، القاهرة، صينظر: هربرت ريد، الفّن واجملتمع، ترمجة: فتح الباب عبد احلليم، مطبعة شباب  (17)
؛ ينظر حول هيجل وتفسريه للتاريخ ونقد هذا التفسري: عماد الدين خليل، التفسري اإلسالمي للتاريخ، 274الدراسات الفلسفية، الطبعة: اخلامسة، ص

 .29-23صم، 1975دار العلم للماليني، بريوت، الطبعة: األوىل، 
ب حمُمود وآخرين،  ينظر حول فن الشعر والزخرفة والنحت وغريها: ِول ديورَانت، قصة احلضارة، تقدمي: الدكتور حميي الّدين َصابر، ترمجة: الدكتور زكي جني (18)

عن ذلك: "نظرات خاطفة يف الفّن ، كما وضع فصال خاصا  225، ص13م، ج1988دار اجليل، لبنان، املنظمة العربية للرتبية والثقافة والعلوم، تونس،  
 . 338-329، ص13اإلسالمي" ج

م" 1925، وهو شاعر وروائي انقد، كتب يف خمتلف اجملالت، مثل كتابه "الفّن احلديث  ستاذ يف جامعة أدنْبةأطاين و ي (: مفكر بر 1968هربرت ريد )ت:    (19)
م"، وهو اهتم بعلم النفس الفيّن )سيكوجلية الفّن(، وهو جيرد العمل  1964م" ، و"النحت احلديث  1937م"، و"الفّن واجملمتع  1934و "الفّن والصناعة  

، 138م، السنة  2013نوفمْب    11من قيمة وأحسايسي ومشاعر. ينظر: صحيفة األهرام، القاهرة،    الفين عن شخصية الفّنان، فهو يعكس ما أتثر به
 . 46361العدد 

 .70ينظر: هربرت ريد، الفّن واجملتمع، ص  (20)
 . 302م، ص2014مدارات لألحباث والنشر، القاهرة،   ينظر: إمساعيل الفاروقي، التوحيد مضامينه على الفكر واحلياة، ترمجة: السيد عمر، (21)
؛ وحول قدرة احلضارة اإلسالمية على استيعاب احلضارات األخرى،  24، صمحد فكري، دار املعارف، مصرينظر: م. س. دمياند، الفنون اإلسالمية، ترمجة: أ(22)

، حيث وضع فصال حتليال حلل املدن اليت  115-99م، ص2005دار ابن كثري، دمشق، الطبعة: األوىل،    ،دراسات اترخييةينظر: عماد الدين خليل،  
 . نها واملسيحية، مثل مدينة املوصلكان فيها فتح اسالمي واستقلت مبعطياهتا العمراين والفنية اإلسالمية م 
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اإلسالمية الحضارة  في  الفّن  إدارك    فنَّ ه  أنَّ ب  تميز  الخ  الجمال غايته  إدارك جمال  من خالل  أصله  القرآنياط في  ،  ب 

فهو    ل بين أجيالهام فّن قام على التك  ؛، والعقل بالروح، ويغذي العمل باألمللينساب هذا الجمال كنهر يغذي الخيال بالجمال

ْيَس  }  التوحيد هو أساس الخلق ف  ،لخالقالتوحيد لفّن يقدس    ؛أصيل
َ
َبِصيُر ل

ْ
ِميُع ال ْيء  َوُهَو السَّ

َ
ِلِه ش 

ْ
ِمث

َ
وهنا يبين اإلمام    ،(23) {ك

َجَماُل التَّ ابن القيم ذلك قائال: " 
ْ
ُه ال

َ
، َبْل ل ُه َجِميل 

َ
ُ ُسْبَحان

َّ
ِْجَماِل، َوَّللا

ْ
َجَماِل َواإل

ْ
ى ُحّبِ ال

َ
 َعل

 
وَرة

ُ
وَب َمْفط

ُ
ُقل

ْ
ِإنَّ ال

َ
اِمُل ِمْن  ف

َ
ك
ْ
امُّ ال

ُوُجو 
ْ
ال  َجِميِع 

َ
وق

ُ
ل
ْ
خ
َ ْ
ا ُجِمَع َجَماُل امل

َ
ْسَماِء َوِإذ

َ ْ
َعاِل، َوَجَماُل األ

ْ
ف
َ ْ
َفاِت، َوَجَماُل األ اِت، َوَجَماُل الّصِ

َّ
ٍص  ِه َجَماُل الذ

ْ
خ

َ
ى ش

َ
ِه َعل ِ

ّ
ل
ُ
اِت ك

ى َجَم 
َ
َجَماُل ِإل

ْ
ا ال

َ
ِسَب َهذ

ُ
مَّ ن

ُ
ِص، ث

ْ
خ ِلَك الشَّ

َ
ى َجَماِل ذ

َ
ْت َجِميُعَها َعل

َ
ان
َ
مَّ ك

ُ
لَّ ِمْن ِنْسَبِة ِسَراٍج  َواِحٍد، ث

َ
ق
َ
اَن أ

َ
ى، ك

َ
َعال

َ
َباَرَك َوت

َ
ّبِ ت

اِل الرَّ

ْمِس. الشَّ َعْيِن  ى 
َ
ِإل ِإنَّ "  َضِعيٍف 

َ
َعاِلِه "  ف

ْ
ف
َ
أ ِفي   

َ
ِفي ِصَفاِتِه، َوال  

َ
اِتِه، َوال

َ
ذ ِفي   

َ
، ال ْيء 

َ
ِلِه ش 

ْ
ِمث

َ
ْيَس ك

َ
ل ُه 

َ
ُسْبَحان  َ

َّ
بديع   وقد ادرك   ؛(24)"َّللا

ل  تنزيه الخالق  بأنهة الجمال  مَ يالزمان سعيد النورس ي ق
َ
إن الجمال اإللهي والكمال الرباني يظهران في التوحيد  قائال: "  ق عن الخ

 
ً
  ويرجع إلى ذاته فتصفى روحه، ويسم  فّن يجعل اإلنساَن فهذا ال  ؛(25)"وفي الوحدانية، ولوال التوحيد لظل ذلك الكنز األزلي مخفيا

ظهور أثر حقيقة  ت، و حركة العمران مع حاجة اإلنسانكامل  تت ، و  ومنطقه  مع سمو العقل   الروِح   جمالُ   تكامل خياُل ليتفكيره،  

البناء    ز يدور حوله باقي األبنية، ليتكامللنا عنصر "املحورية" القائم على وجود مرك   فيظر  ،دشهو الوجود مع حركة الكون امل

وقبته املحورية مع ما    في اسطنبول   ، وخير مثال لذلك جامع السليمانيةمن األبنية اآلخرى   أطرفه  معقوة    مثله مني  املركزي بما

وقد أدرك هذا  ،  (27) هر هذه املحورية في بناء الجامع واملدرسة واملستشفى واملدرسةظوت  ،(26)يحيط بها من قباب وصحون ثمانية

 في مسجدها، ولكن  الجمال املؤرخ ويل ديورنت قائال بعد ذكره للمدن األوربية وتخلفها: "وكان َج 
ً
  كانْت الل املدينة كله محصورا

كبيرة اإلسالمية مدن  األقطار  من  متفرقة  أماكن  في  الجمال واملعرفة    ،تقوم  أعلى درجات  إلى  اإلسالمية  الحضارة  فيها  ارتقت 

و (28)والسعادة"  زيكر م، 
ُ
بمحورية    هندسة  ة تأثرت  العقيدةالبناء  في  "أقواس،  اإلسالمية  التوحيد     فهي 

َ
و   عُض ت يقود" م..  حراب 

 
 .11: 42سورة الشورى  (23)
هـ(، مدارج السالكني بني منازل إيك نعبد وإيك نستعني، حتقيق: حممد املعتصم ابهلل البغدادي،  751ابن قيم اجلوزية: مشس الدين حممد بن أيب بكر )ت:( 24)

 .334، 269، ص3ج م،1996هـ 1416دار الكتاب العريب، بريوت، الطبعة: الثالثة، 
 . 8م، ص2014للنشر، اسطنبول، الطبعة األوىل،    rnkبديع الزمان سعيد النورسي، الشعاعات، ترمجة: احسان قاسم الصاحلي، شركة ( 25)
؛ وهذه احملورية تظهر لنا بوجود حمور يدور حوله أطرف أخرى، 56، صم2008حممد أمحد الراشد، صناعة احلياة، دار الفكر، دمشق، الطبعة األوىل،  (  26)

زع حول وهذا واضح يف الكون من وجود مركز يدور عليه غريه، مثل الطواف حول الكعبة، وهلذا كان شكل البناء يف املساجد تقوم على وحود مركز يتو 
الفاروقي، أطلس فّن العمارة اإلسالمية. ينظر:    احلجم، وهذا ما نراه يف مجيع  أطراف كتل من البناء تناظر من حيث الشكل العام وختتلف معه من حيث

 . 596-587احلضارة اإلسالمية، ص
 .201-195صإسطنبول،  ينظر خمططات العمارة: فؤاد سزكسن، متحف احلضارة اإلسالمية، ( 27)
 .152، ص13ِول ديورَانت، قصة احلضارة، ج(28)
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يجد كيف اقترن جمال الخط  في بغداد  ؛ فالناظر إلى جمال املدرسة املستنصرية  (29)القلوب ... وتأمر بالتوحيد"و"قباب تحتضن  

زخرفة نجمية تجعل الروح تحلق عند سماع صوت القرآن الكريم، ليرتفع القارئ  بمع جمال البناء، ليعلو دار القرآن الكريم  

ناسق شكل البناء مع فّن الصوت، فيشترك القارئ مع السامع في التفكر والتأمل  ، فيتفي سماء التفكر والتأمل واإلداركوالسامع  

 .. .(30)  واإلدارك

 الجمال على الحرف العربي: ة قيم املقصد الثاني: أثر 

ل بعضه بعضا، كموالعثماني في جماله مميز يكّمل أحدهما اآلخر، كذلك فّن الخط ي   ي ومثل القوس العباس ي واألندلس  

، ففد جمع  فيترك أثره في النفوس، ومن البديع املشهور ما أنشده أبو أحمد عن الصولي عن أحمد بن إسماعيل للحسن بن وهب

 :(31)قائال"، قرطاس" و"األلفاظالو"األقالم" و" بذكره "املداد" مع معنى الكلمة،   فّن الخط

مِ  خافيِة ِمداد      ثُل 
ُ
 راِب الغ

 وقِ 
َ
ك  رطاس  

ْ
السراِب رق  راِق 

 

الحراِب   كمرهفِة   وأقالم  

ك   
 
   ياِم اوألفاظ

َ
 باِب الش

 

بآلة جسدانية"  وإن ظهرت  روحانية،  هندسة   
ّ
"الخط كان  هو   وأساس ،  (32)ولهذا  الحرف  الحرف  الخط  وميزان    هي، 

  يالزم فّن التوحيد    وكذلكإلى منتهاه،    هوهي تالزم الخط من منطلقونهايتها،  هي بداية الخط، وهي ملتقى الخطوط،  و   "النقطة"

راب يسجد املسلم  العمارة اإلسالمية، فيظهر في قمة قوسها، ويظهر فوق منائرها، وقبابها، ليتحول كل قوس من أقواسها إلى مح

 
؛ ينظر حول مجالية العمارة اإلسالمية: خالد عزب، الرتاث العمراين للمدينة اإلسالمية، روافد، وزارة األوقاف،  18حممد أمحد الراشد، العمارة الدعوية، ص( 29)

 .62هـ، ص1434الكويت، الطبعة األوىل، 
 . 183لثانية،  املالحق، صينظر: انجي معروف، اتريخ املدرسة املستنصرية، مطبعة الشعب، القاهرة، الطبعة ا( 30)
األثري، ونظر فيه عالمة العراق: السيد حممود شكري    هـ(، أدب الكتاب، عىن بتصحيحه: حممد هبحة335أبو بكر الصويل: حممد بن حيى )املتوىف:  (  31)

.  ويل ديورنت عن الفّن اإلسالمي ومجاله وعمقه  ؛ ينظر كيف يتكلم101هـ، ص1341ببغداد،    –مبصر، املكتبة العربية    -اآللوسي، املطبعة السلفية  
 .382، ص13ينظر: ويل ديونت، قصة احلضارة، ج

؛ وقال سهل بن هارون:  41واق بتعريفه سروك الفطرة يف ادراك اجلمال. ينظر: أبو بكر الصويل، أدب الكتاب، صوينسب هذا القول إىل "اقليدس"، ف  (32)
قال علي بن عبيدة فيه: "أصّم يسمع النجوى وخيْب ابلغائب"، وقيل: "اخلّط هندسة روحانية،  "القلم لسان الضمري، إذا رعف أعلن سراره وأانر آاثره"؛ و

حممد بن احلسن بن   :نية"، وقيل: "فضل اخلّط على اللفظ ان اخلّط للقريب والبعيد، واللفظ للقريب فقط"، هباء الدين البغداديوإن ظهرت آبلة جسدا
 .409 ، ص5هــ، ج1417هـ(، التذكرة احلمدونية، دار صادر، بريوت، الطبعة: األوىل، 562حممد بن علي بن محدون، )ت: 
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" حروفمن "ته كنهر عذب، فيلتقي مع أنهار  يوانسياب  الل ضبط حركة الحرف العربي،ظهر من ختالجمال    فيه هلل تعالى؛ فأمواج

 يسبح فيه الفكر ويحلق فيه الخيال..!! من "جمل"  ، ليشكلوا بحرا آخرى 

باطرة الروم في  أخارج الدولة العباسية، فيدرك  أثره في الخالفة العباسية، ليمتد هذا األثر    مقلة"ابن  "ولهذا كان لخط  

السلطان محمد  ، قبل أن تتجول إلى جامع في زمن  (33) ليضعوه في كنيسة "آيا صوفيا"  القسطنطينة هذا الجمال للخط العربي

 .الفاتح

الخط  ةفوحد أصول  في  النقطة،    القياس  ميزانهي  هي  كما  للخطاط،  الحركة  محور  فإذا    وهي  جميعا،  الخطوط 

صف صالة تعلوها نقطة، كمثل إمام في الصالة، فحركة الحرف العربي تنطلق من األعلى إلى األسفل  اجتمعت الحروف شكلت  

" أن ينسق حركة خطه  أفندي  "مصطفى راقماملبدع  ختار الخطاط العثماني  احركة ما ينزل من السماء إلى األرض، ولقد    لتحاكي

 ، جعل من السطر األولى سطر املركبة   سطور من الة  يالسلطان محمد الفاتح في اسطنبول بطريقة توزعت على شكل ثالثلجامع  
ً
  ا

 خاص
ً
للفظ الجاللة "هللا" وكل ما يتعلق به من صفات، وجعل السطر الثاني بمرتبة أقل كل ما يتعلق بالرسول أو التشريع،    ا

 
َ
ن الحروف، دون  يالسطور دون أن تتشابك وتشترك، وتتبا  مع بعضها  وتسطف  ربتقا، لتلِق وجعل من السطر الثالث خاص بالخ

ُق    قوله تعالى  مثل:لفظ نهاية حرف األلف للفظ "هللا" سبحانه، تصل إلى السطر الثالث،    ليكون ن تبتعد وتفترق،  أ
ْ
ل
َ
خ
ْ
ُه ال

َ
 ل

َ
ال
َ
}أ

يَن{ ِ
َ
َعامل

ْ
ُ َربُّ ال

َّ
َباَرَك َّللا

َ
ْمُر ۗ ت

َ ْ
فيكون لفظ الجاللة األول "هللا" يعلو حرفي "لى" من لفظ "تعالى"، ولفظ الجاللى الثاني "هللا"    ،(34) َواأل

يضبط بين طرفي اللوحة من    متوزان   ل إلى  سطر الذي فيه لفظ"العاملين"، ويقف حرف الواو بشكيشق طريقه  حرف األلف  

 كلمة "وتعالى" وكلمة "واألمر"، فيندفع سيل الحروف من اليمين على اليسار ومن األعلى إلى األسفل..

 

 
قلة كتاب هدنة بني املسلمني والروم، فوضعوه يف كنيسة قسطنطينية، وكانوا يْبزونه يف األعياد، وجيعلونه يف مجلة تزايينهم  قال األماسي احلنفي: "كتب ابن م(  33)

ّن اخلّط  يف أخّص بيت العبادات، ويعّجبون به الناس من حسنه. مث جاء ابن البّواب وزاد يف تغريب اخلط. مث جاء يقوت املستعصمي اخلطّاط وختم ف
أصول، وتركيب، كراس، ونسبة ... صعود، وتشمري، نزول، وإرسال". حميي الدين حممد بن قاسم بن يعقوب   :وأدرج يف بيت مجيع قوانينه فقال وأكمله  

 .48هــ، ص1423هـ(، روض األخيار املنتخب من ربيع األبرار، دار القلم العريب، حلب، الطبعة: األوىل، 940األماسي احلنفي، )ت: 
 . 45األعراف: ( 34)
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، وتحت وقف صف  حيث جعل لفظ الجاللة هو السطر األعلى في خطه،  (35)"ال حول وال قوة إال باهلل"  خطه كذلك  و 

" في سلسلة فناء في التنزيه و..  و..  و..   و..تمنع الوساوس وترد الشبهات واليأس، ثم يركب حرف الواو بعضع فوق بعض "  من الآلات

 ..د من سماء التوحيد إلى فناء املوحدتوالتقديس يحمل محضن الالم املم

 

لكلمات  اونزوال مع جمع    صعودا ن يكون التدرج في شكل الخط  أحينما اختار    ،ومثله ما خطه الخطاط هاشم البغدادي

 فأضاف نوع  ،، وذلك في خطه: "رِب يسر وال تعسر رِب تمم بالخير وبه"  كأنها كلمة واحدة
ً
من تركيب الكلمات في الخط    أ جديد   ا

مع أنقطاع بسيط بين كلمة "ال" وكلمة "تعسر"، لتصل    ، متجاوزا الفصل بين الكلمات عن طريق الوصل بين الحروفالعربي

   .. (36) من بعده تلميذه عبد الغني العاني البغدادي، منهج جميل سار عليه ني للناظر أن التمام قد يسبقه عسر فصبر صورة ذه

 

 
 :  مقالته ينظر ق أطروحة الدكتورة عن مصطفى راقم.الدكتور سليمان برا كتب  (35)

Süleyman BERK، Hattat Mustafa Rakım’ın Celı sülüs’ün Estetiğinde Ortaya Koyduğu Yenilikler ، 
Derman-2000-Festschrift-145-174 . 

ا مُِّبيناا{ الفتح:  (36) ؛ حممد أمحد 526: الفاروقي، أطلس احلضارة اإلسالمية، ص1ينظر حول هذا املوضوع خط عبد الغين لقوله تعاىل: }ِإانَّ فـََتْحَنا َلَك فـَْتحا
انية، والعثمانية هي امتداد للعباسية  . وقد بني األستاذ الراشد كيف ان املدرسة البغدادية يف اخلط هي امتداد للمدرسة العثم 96الراشد، صناعة احلياة، ص

الشارقة للثقافة    –واملقيم حالياا يف فرنسا، على جائزة اليونسكو    1937؛ وقد حاز عبد الغين العاين، اخلطاط العراقي املولود يف بغداد عام  101-96ص
 من كبار أساتذة فن اخلط يف العصر احلديث.  كونه، ب2009العربية لعام 
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 بين فّن الخط وهندسة العمارة اإلسالمية،  ومثل اإلهتمام
ً
أوليس شكل  بفّن كتابة وتركيب الكلمة والجملة نجد تقاربا

جاءت    باشا  املعمار سنان  وفضائات  ، يعقبه قباب تشكل انصاف حروف، فقباب بتشيكل خٍط كوفي"ألف"    املنائر كأنها حرف

،  املتمثل بمعدل نقطيتن، والفضائات الحاملة له تمثل الثلثين متمثلة بأربع نقاط  لخط الثلث  علوي لحرف "العين"ال  الثلثك 

كسطر من الكلمات تناسقت بخط واحد، وكما في الخط تبرز الكلمة األهم، كذلك في البناء  فتسطف األبنية  بتناسق عجيب،  

 ..!! (37) يبرز مركز البناء

 

 
؛ وحول 90م، خط الثلث؛ حممد أمحد الراشد، صناعة احلياة، ص1986هاشم البغدادي، قواعد اخلط العريب، علم الكتب، بغداد، الطبعة املزيدة، ينظر: ( 37)

 . 35 ، ص2صورة العني ولفظها: ِول ديورَانت، قصة احلضارة، ج
ن أو الصني فهو أيخذ شكال عامودي يشبه الكتاب بسطرها العامودي وحول ترتيب البناء حبسب طرق الكتابة لكل لغة، مثال نرى شكل البناء يف اليااب 

 يف هذا اللغات.. 
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البغدادية   للقباب  البناء  هندسة  مضاعفة  ومثله  على  تقوم  والتي  الثابتة،  النسبة  تكرار  على  تقوم  والتي  القديمة، 

 ، (38) النسبة بتسلسل يريح النظر وينظم هندسة البناء

 

 

 

 

 

 

 
 . م(، وهو خمتص بعمارة املساجد وختطيطها2021املخطط من عمل األستاذ الدكتور لطف هللا جنني كتانة )ت:( 38)
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الكلمة    ، فال توجد حضارة اهتمت بفّن ولهذا أهتمت الحضارة اإلسالمية بكل ما يرفع من الذوق والفكر واإلحساس

مثل الحضارة اإلسالمية، ليكون الفّن هو املكمل الجمالي لها، فكمال العلوم يكون بتمام طريقة كتابة العلم من حيث التبويب،  

من    تمامه بإدرك الفّنون البالغية   -أيضا- يكون  ،  تنميقه وتركيبهب حروفه من حيث  تيوصياغة ألفاظه من حيث التركيب، وتر 

تظهر هيبة الكلمة، وجمال الجملة،  ، فامن بالغة التعبير تليق بهحلة    ومالعل  يرتدتلن الخطة وتركيبه،  ، وحسبديع وبيان ومعاني

منطلقا من    ،لروحالخيال بجمال ا سموو املبدع، الذي يجمع املعلوم باملنظور، واإلحساس باملحسوس،  اللفظي  وحشد التركيب  

اُء{للمعلوموالعلم    للمعقول،  إدارك العقل
َ
ِلُنوِرِه َمن َيش  ُ

َّ
وٍر ۗ َيْهِدي َّللا

ُ
ٰى ن

َ
ور  َعل ، ولهذا نجد فّن التليف من نظم  (39) ، فيكون }نُّ

؛ وهذه امليزة ال نجدها عند تدوين العلوم في الحضارة الغربية، فاللغة األدبية ليست  ، يرغب طلبه بهللشعر يجعل العلم جميال

 فال يكاد يخلو علم من العلوم إال وفيه نظم من شعر ملتن فيه.  لها عالقة باللغة العلمية..!!

 الجملة العربية:وتركيب  الجمال على بناء ةقيمقصد الثالث: أثر امل

فمن النحو والصرف إلى البالغة وما يخرج منها من نثر وشعر، تظهر قيمة الجمال في اللغة العربية، فال توجد لغة في  

جهة وقيم املادة من جهة أخرى كاللغة العربية، كما ال توجد لغة تستوعب غيرها وتنفتح على  العالم تحاكي قيم الجمال من  

 ن نرصد جزأ من مالمح الجمال في نقاط: أغيرها، بما ال يؤثر على ذاتها..!! ويمكن  

 
 . 35النور: ( 39)
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 أثقُل من   .1
ُ
علم النحو الضابط لفّن أصول الجملة، فيقع التنسيق بين صوت الحركة ومحل الكلمة، فالضّمة

، الذي هو قليل  الوجود في الجملة؛ وأعطوا املفعوَل، الذي هو كثير  محلهالرفَع  و ،  الفتحة؛ فاعطوها الفاعَل 

في الجملة، ويمكن أن يتعدد أكثر من الفاعل؛ فاعطوه النصَب الذي هو أخف من الرفع؛ وإنما فعلوا ذلك 

و  من األصوات،  يستثقلون  ما  في كالمهم  ِلَيِقل  أحدهما:  الفاعَل  لوجَهْين:  أنهم خّصوا  والثاني:  الضّمة؛  هو 

الجملة،   الفاعل في  ِة 
ّ
الرفع مواِزًيا لقل الكالم، فيكوَن ثقُل   في 

ً
َعْدال بالرفع، واملفعوَل بالنصب، ليكون ذلك 

والنصب الرفع  من  أخف  والجر  املفعول،  لكثرِة  مواِزية  النصب   
ُ
اإلسالم    ،(40)وِخفة شيخ  يقول  هذا  وفي 

افندي   صبري  القرآن  مصطفى  بفضل  اللغة  هذه  "اصبحت  وجمالها:  العربية  اللغة  عن  كالمه  معرض  في 

الكريم وباهتمام علماء اإلسالم بها من كل أمة، بذلك الفضل وضعوا علم النحو العربي الذي ليس له مثيل  

 . (41) في إي لغة في الدنيا، فأصبحت لغة العرب أفصح اللغات وأفضلها"

ببناء   .2 الصرف  علم  منأهتم  الكلمة  هو  ض حروف  الكلمة  من وسط  بميزان صرفي، جاعال    امليزان صل  أ بط 

فيتولد من    ،(42)ن الكلمة وحكمها من أّي بابفيكون "عين" الفعل أصل معرفة قوة ميزا"ف، ع، ل"    الصرفي

صرِّ الجذر كلمات، وفيه هذا يقول عبد القاهر  الجرجاني قائال عن علم الصرف: "هو أْن  
ُ
،  ت

َ
ْفَرَدة

ُ
 امل

َ
 الكلمة

َ
ف

ة"
َ
، ومعاٍن ُمَتَفاِوت

 
َتِلَفة

ْ
َفاظ ُمخ

ْ
د منها أل

َّ
َتَتَول

َ
ثم يأتي النحو ليضبط أوخر الكلمة حتى تظهر عالقتها بما  ؛  (43)ف

ثم  بعدها،  وما  لفظ    قبلها  تأملنا  فلو  ومعانيها،  وبيانها  بديعها  من  الجملة  جمال  من  لترفع  البالغة  تأتي 

وكل ما كان قريبا    ،"بينما البالغة "مؤنث  ،دنا أن الصرف والنحو "مذكر"ج"الصرف" و"النحو" و"البالغة" لو 

  في،  فيظهر الجمال  من املذكر كان قريبا من "العقل"، وكل ما كان قريبا من املؤنث كان قريبا من "الجمال"

 املؤنث، كما ينتج من املذكر العقل واملنطق. 

 
هــ(، علل النحو، حتقيق: حممود جاسم حممد الدرويش، مكتبة 381هللا بن العباس، )ت:  ينظر حول هذا املوضوع: ابن الوراق: أبو احلسن حممد بن عبد  ( 40)

هــ(، شرح املفصل  643؛ ابن يعيش: أبو البقاء موفق الدين يعيش بن علي األسدي املوصلي )ت: 161م، ص1999الرشد، الريض، الطبعة: األوىل، ـ
؛ وينظر أيضا حول "حركات اإلعراب" ومجاهلا: برتيل ماملْبج، علم األصوات،  202،  1م، ج2001،  للزخمشري، دار الكتب العلمية، لبنان، الطبعة: األوىل

 . 63ص م،1977 تعريب: عبد الصبور شاهني، مكتبة الشباب، القاهرة،
، 1م، ج1981هـ  1401الطبعة الثانية،  مصطفى صْبي أفندي، موقف العلم والعامل من رب العاملني وعباده املرسلني، دار أحياء الرتاث العريب، بريوت،    (41)

 .92ص
 . 22-21ينظر حول امليزان الصريف حبسب التجرُّد والزيدة: أمحد احلمالوي، شذا العرف يف فن الصرف، مكتبة الرشد، الريض، ص( 42)
هـ(، املفتاح يف الصرف، حققه وقدم له: الدكتور علي توفيق احلََمد،  مؤسسة الرسالة،  471أبو بكر عبد القاهر بن عبد الرمحن )ت:    :اجلرجاين ينظر:  (  43)

 .26م، ص1987بريوت، الطبعة: األوىل، 



Yalova İslâm Araştırmaları Dergisi, 2 (2021): 296-327 

311 
 

كما نجد فيه الخروج عن القاعدة املعتادة إلى غيرها للتحقيق قيمة الجمال، وهذا ما نجده في باب  

 .. (44) "اإلبداُل" و"اإلعالُل" بين حرف وآخر

العربية، نجد   اللغة  في علوم  املستخدمة  األلفاظ  إلى  لتكثير  ،  قائم  التركيب  مسلكوحينما ننظر 

، لنجد هذا األثر في الهندسة والعمران، أوليست حجر البناء هي بمثابة الكلمة، كلما كان  (45)املعاني واملباني

 وكأنها كلمة..!! من تشكيل وتركيب   نوعها، فتتصرف بها بحسب والتركيب ءوسطها قويا كلما كانت قابلة للبنا

، نجده مات بعضها مع بعضها، فكذلك في علم هندسة البناءعالقة الكللنا  بين  يعلم النحو    أن وكما  

كيف  فة  ييبن  الحجر،  مع  الحجر  الحجَر   إماعالقة  بعضا،  فيضمُ   ،الحجرِ فوق    "يرفع"  "يفتحه"   بعضه    أو 

أو "يكسر" بعضه ليتركب مع  لىبعضه ع فيحصل تركيب البناء قويا، لتأتي بعدها حسن    اآلخر..!!  بعض، 

مثل  و   يتجلى ذلك في جامع "السليمانية".  ،بليغة  عر ملعلقةِش مثل  صياغة الجدران وشكل البناء فيكون البناء  

 . ، وكأنها تشرح تلك املعلقةالقباب التي تحيط بهذا الجامع العظيمنجد منثور  منثور القول 

  فمن املعلوم أن  ...قوة الداللة للمعنى الخاصتدرج في  ال  التبيان فيمع    ،ةالعام  ياأللفاظ في املعانبين  الترادف   .3

والقاعدة في فقه اللغات بوجه عام أن  في جميع اللغات، لكن في اللغة العربية أشدُّ وأكثر،    موجودالترادف  

ن  أستعماالت؛ ألن كثرة االستعمال ال بد  لها من االكلمة الواحدة تعطي من املعاني والدالالت بقدر ما يتاح  

 .(46)كلمات جديدة تلبي بها مطالب الحاجة؛ وفي اللغة العربية يظهر هذا بكثرة نتج وتولدت

 املترادفة  ظ  اتفقت األلفالو  و 
ُ
   تتباينفهي  داللتها إلى معنى واحد،    من حيث

ُ
داللة   قوتها في  من حيث

بل في املقدر املفهوم    ،اإلمام شمس الدين الفناري: "ال يعتبر التجوز في املنطوق من الكالمقال ولهذا    املعنى،

 
مها اإلبداُل هو جعل حرف مكان حرف. واإلعالل: نوع منه، وهو تغيري حرف العلة ابلقلب أو التسكني أو احلذف. فكل إعالل إبدال ول عكس، فين  (44)

الدين عموم وخصوص وجهي. ينظر: حممد علي السَّراج، اللباب يف قواعد اللغة وآلت األدب النحو والصرف والبالغة والعروض واللغة واملثل، خري  
هــ(، شذى العرف يف فّن  1351وما بعدها؛ احلمالوي: أمحد بن حممد )ت:    127م، ص1983مشسي ابشا، دار الفكر، دمشق، الطبعة: األوىل،  

 وما بعدها.  121الصرف، ص
 . 63صم، 1983ينظر: إبراهيم السامرائي، فقه اللغة املقارن، دار العلم للماليني، بريوت، الطبعة: الثالثة، ( 45)
 وما بعدها.  292م، ص1960هــ  1379هـ(، دراسات يف فقه اللغة، دار العلم للماليني، الطبعة: األوىل، 1407: تينظر: صبحي إبراهيم الصاحل )( 46)
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ة في قوة املعنى،  ااملعنى ال يعني املساو فهذا الترادف في  ،  (48) لقوةا  فتتفاوت املعاني من حيث  ،(47) من املقام"

اللغة  كما أن  ؛  (49) الواحد  النوعفي    فرق قوة املعنى، فهو من قبيل ال  في  التفاوتب  يكون   ،الترادف  في  فكان األصل

 سعتها لم تترك حتى الل
ُ
في العربية على نوعين:    ، ألن اإلستعمال فظ املهجورة والغير مستعملةالعربية من حيث

مهجور قد يستعمل، ومستعمل قد يهجر، واحتفاظ علماء اللغة بالنوع األول كأنه إرهاص إلحيائه، وهي مزية  

ال   إذ  العربية؛  الثانيتحللغة  بالنوع  إال  اللغات  سائر  الثاني  ،تفظ  النوع  والضياع    فيكون  بالنسيان  مهدد 

والهجران، فإذا أميت بالهجر لم يكن في طبائعها ما تعوض به املهجور الجديد بمهجور قديم، فتضطر إلى  

؛ في املقابل هو التواصل املعرفي بين األجيال  االستجداء من لغات أخرى لسد نقصها؛ فاألصل في اللغة العربية

 م  موت ويحّل لتتترك اللغات األخرى ألفاظها املهجورة  
ّ
الغرب حيث  ، وهذا ما نجده في  (50) ظ أخرى ا ها ألفحل

اصالة ارتبط    لغتها  فقدت  الذي  املقدس  نصها  مع   يتاريخحتى 
ً
   ،ا

ُ
ت  عرَ فال 

ُ
كتبها    ف بها  كتبت  التي  اللغة 

، وهذا ما حدث للغات القديمة الهندية في القرن الحادي عشر، ثم وقع في أوربا مثله بعد قرن من  (51) املقدسة

 .(52)تسرب اللهجات العامية لتكون بدل من اللغة امليتة، فتصبح أداة للتعبير األدبي

، فيكون بمثابة املادة األصلية، ثم الهيئة التي ركبت فيه  شترك كل الكلمات فيه واحد تاإلشتقاق من أصل   .4

التركيب هذا  من  الناتج  املعنى  لنا  تظهر  ثم  األلفاظ  ،  (53) الحروف،  من  شجرة  منه  يتفرع      تثمرحتى 
ً
ثمارا

 يه الثمرة، فأي ابداع وإي جمال..!!نمختلفة، فأشبه األصل البذرة، وأشبه ما يشتق منه الشجرة، وأشبه معا

 
ن إمساعيل، دار  هـ(ـ ، فصول البدائع يف أصول الشرائع، حتقيق: حممد حسني حممد حس834مشس الدين الفناري: حممد بن محزة بن حممد، الرومي )ت:  (  47)

 .58، ص2جم، 2006هـ 1427الكتب العلمية، بريوت، الطبعة: األوىل،  
بو منصور الثعاليب: عبد أ مثال على ذلك ما ذكر اإلمام الثعاليب "يف تـَْرتِيِب احُلبِّ وتـَْفِصيِلِه" وما يرتادف من األلفاظ وكيف يتدرج من حيث القوة. ينظر: (48)

هـ 1422هـ(، فقه اللغة وسر العربية، حتقيق: عبد الرزاق املهدي، إحياء الرتاث العريب، الطبعة: الطبعة األوىل  429:  تإمساعيل )امللك بن حممد بن  
 . 129م، ص2002

حتقيق: حممد    ثري الدين األهبري، مغين الطالب شرح منت ايساغوجي،أالنوع: كلي مقول على كثريين خمتلفني ابلعدد، دون احلقيقة يف جاوب ما هو".    (49)
 .33م، ص2003هـ 1424سعيد رمضان البوطي، دار الفكر، دمشق، الطبعة: األوىل، 

 . 112، وص70م، ص1964ينظر: حممد املبارك، فقه اللغة وخضائص العربية، دار الفكر، دمشق، الطبعة: الثانية، ( 50)
، م2010اليهودية حول أرض املسجد القصى، دار النهضة، دمشق، الطبعة األوىل،  ينظر نقد سند الكتاب املقدس: عثمان سعيد العاين، األساطري    (51)

 .41-28، 18-15ص
 .325، ص 3ِول ديورَانت، قصة احلضارة، ج(52)
 . 293ينظر: صبحي إبراهيم الصاحل، دراسات يف فقه اللغة، ص( 53)
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يستطيع واسعة  العربية  اللغة  كانت     ولهذا 
ً
جسرا كلماته  من  يبني  أن  عقل   املتلكم  إلى  به  يصل 

: "من  السامع، فينقل خياله إلى خيال سامعه لترافق روح السامع روح املتلكم في جمع من املعاني، وكما قيل

 
َ
 . "اعنعنى فهو َم فهم امل

املعنى .5 في  الحروف والتوازن  في  تزيد وتحذف حفظا  التوزن  "العرب  الثعالبي قائال:  أبو منصور  ، ويبين ذلك 

أما له   
ً
وإيثارا ا{  للتوازن 

َ
ُنون

ُّ
الظ  ِ

َّ
ِباَّلل وَن  نُّ

ُ
ظ

َ
}َوت تعالى:  قال  فكما  قال(54)الزيادة  وكما  ا سبحانه  ، 

َ
ون

ُّ
َضل

َ
أ
َ
}ف  :

ِبيال{ َيْسِر{ (55) السَّ ا 
َ
ِإذ ْيِل 

َّ
}َوالل إسمه:  قال جلَّ  فكما  الحذف  ا  وأمَّ وقال(56)؛  َتَعاِل{سبحانه  ، 

ُ ْ
امل ِبيُر 

َ
ك
ْ
}ال  :(57)  ،

َناِد{وقال: }َيْوَم   الِق{(58) التَّ ولهذا كانت اللغة العربية من حيث الحروف وتركيب الكلمة  ،  (60) "(59) ، و: }َيْوَم التَّ

عربية تتدرج وتتوزع في مخارجها ما بين الشفتين من جهة  لن الحروف اأالصوتي هي من أوسع اللغات، ذلك  

 . (61) وأقص ى الحلق من جهة أخرى 

ولهذا نجد في صفات الحروف من حيث اللفظ ما يشعر السامع بجمال صوت الكلمة العربية، ومرّد 

فنجد   الصفات،  وتضهر  األضداد  فيتقابل  الكريم،  القرآن  قراءة  وضبط  التالوة  علم  إلى  كله  يرجع  ذلك 

"التوسط" وبينهما  "الرخاوة"  وضدها  "الشدة"  نجد  كما  "الهمس"،  وضده  "اال   ،"الجهر"  ستعالء" وكذلك 

فتاح"؛ كما نجد "الصفير" و"القلقلة" و"االنحراف" و"التكرار"  االستفال"، و"اإلطباق" وضده "االنوضده "

 
 .10األحزاب:  (54)
 . 67األحزاب: (55)
 . 7الفجر:  (56)
 .  9الرعد:  (57)
 . 32غافر:  (58)
 . 15غافر:  (59)
 . 231أبو منصور الثعاليب، فقه اللغة وسر العربية، ص (60)
ه(، التحديد يف اإلتقان والتجويد، حتقيق: الدكتور غامن 444أبو عمرو الداين: عثمان بن سعيد بن عثمان بن عمر )املتوىف:  ينظر حول خمارج احلروف:  (  61)

بغداد،  األنبار،  دار  مكتبة  األوىل،    قدوري محد،  العربية، 104م، ص1988هـ    1407الطبعة:  اللغة وخضائص  فقه  املبارك،  أيضا: حممد  وينظر  ؛ 
 .249ص
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بين صوت الكلمة واملعنى املطلوب، ، كل هذا حتى يقع التناسق  (62)و"التفش ي" و"اللين" و"الغنة" و"االستطالة"

 . (63) وقد أدرك هذا الفّن الجميل عالم الصوتيات برتيل ماملبرج، علم األصوات

أن هذا الحشد الكمي من حيث عدد االلفاظ في اللغة العربية، والنوعي من حيث تصنيف طريقة تبويب كل   

وهو املنطق الفصيح  الزمخشري: "  ال، وفي تعريفه يقول لفظ، أسهم في بيان املعاني ورقي العقول، فالبيان هو غاية الجم 

َسن؛ كما ُيعرف بأنه: "(64) "املعرب عما في الضمير
َّ
َفهم وذكاء الَقلب َمَع الل

ْ
ْقُصوِد  هو  ، ولهذا كان معنه  (65) "ُهَو: ال

َ ْ
َهاُر امل

ْ
ِإظ

بلغ
َ
َسن  بأ

َّ
ب َمَع الل

ْ
علم يعرف به  ، وهو  (66)، ومنه ظهر "علم البيان" كفرع من فروع البالغةلفٍظ، وهو من الَفْهم وذكاِء القل

يستند    علم البيان نفسه قد اتخذ صورة القانون ، ولهذا فإن  (67) إيراد املعنى الواحد بطرق مختلفة في وضوح الداللة عليه

، وبه يعرف رفعة األدب والفّن، ولهذا اجتهد الفيلسوف أرسطو بوضع قانون مثل قانون "العلية" كقانون  (68) عليه في الحكم

في الالتينية" التي     causaقواعد القياس املنطقي املؤسس للمعرفة القائم على معرفة "العلة=ل  قراءة املعرفة بعللها، يؤسس

ماهية عالقة الصورة الذهنية باملفهوم املركب من األصوات في الكلمة، املؤسس للمقدمات املؤدية على  هي مدار الحكم على  

 . (69) النتائج 

هنا يظهر لنا الفرق بين األساتذة والتالمذة، بين "سقراط" و"أفالطون"، لقد شكلت املدرسة التي أساس لها سقراط،  

فكريا مهما يؤسس للمصطلحات بمعنى يؤسس لدالالت األلفاظ كتصورات، وفي هذا يقول املؤرخ ويل ديورانت عن    منطلقا

" )ولد  Isocrates  إسقراط  هذه املدرسة "املجمع" األفالطوني، بعد أن يقارنها بمدرسة أخرى )مجمع( لفيلسوف أخر هو "

كان منهاج الدراسة يدور حول فني الكتابة والكالم، ولكنه كان يدّرسهما من   ق.م(، ما يلّي: "   338، وعاش حتى عام 436عام 

، على حد تعبير هذه األيام، يخالف املنهج الرياض ي الذي  
ً
 ثقافيا

ً
حيث صلتهما باألدب والسياسة. وكان يدرس للطالب منهجا

 
،  م1988هــ(، الكتاب، حتقيق: عبد السالم حممد هارون، مكتبة اخلاجني، القاهرة، الطبعة: الثالثة،180يه: عمرو بن عثمان بن قنْب )ت:  يبو سينظر:  (  62)

وغريها؛ 113،  111،  108، التحديد يف اإلتقان والتجويد، صهـ(444: عثمان بن سعيد بن عثمان )ت:  أبو عمرو الداينوما بعدها؛    431، ص4ج
 . 283-281صبحي إبراهيم الصاحل، دراسات يف فقه اللغة، ص

 .120، 115، 113ينظر: برتيل ماملْبج، علم األصوات، ص( 63)
هـ(، الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل، دار الكتاب العريب، بريوت، الطبعة: 538جار هللا حممود بن عمرو بن أمحد، )ت:  ( الزخمشري: أبو القاسم  64)

 .443، ص4جهـ، 1407الثالثة، 
 . 358، ص15ج(  أبو منصور األزهري، هتذيب اللغة، 65)
 .32، ص17ج( وِ ل ديورَانت، قصة احلضارة، 66)
م، 1983ه1403هـ(، التعريفات، دار الكتب العلمية، بريوت، لبنان، الطبعة: األوىل  816علي الزين الشريف )ت:  ( اجلرجاين: علي بن حممد بن  67)

156. 
 .207، ص22ج( ِول ديورَانت، قصة احلضارة، 68)
، املنظمة العربية للرتمجة، بريوت، ( غنار سكريبك و نلز غيلجي، اتريخ الفكر الغريب من اليوانن القدمية إىل القرن العشرين، ترمجة: حيدر حاج إمساعيل 69)

 . 42وما بعدها؛ ندمي اجلسر، قصة اإلميان،  160الطبعة: األوىل، 
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سة كثيرون من الزعماء في عصر ديمستين: تموثيوس القائد،  تخرج في هذه املدر   .....كان يدرس في مجمع أفالطون العلمي.  

أفالطون،   خليفة  وإسيبوس  الخطباء،  وإسكنيز  وهبيريديز،  وليقورغ،  وإسيوس،  املؤرخان،  وثيوبومس  وإفورس 

في رأي بعضهم   إدارك  (70)"وأرسطاطاليس نفسه   يمعنى 
ً
الغربية، ضياعا الفلسفة  في  املعاني  ادراك  ، لقد أحدثت فوض ى 

، فال توجد مواكبة بين حركة  ق التصور لاللفاظ، فاصبح الفنون تخضغ للرغابت الحسيية البعيد عن القيم املعرفيةحقائ

نمو القيم وبين البحث عن اشباع الرغبات، وهنا يظهر غياب املعاني والقيم في الفنون وخير مثال على ذلك الفيلسوف  

بع العبث  اكتشاف  في  ذهب مذهب  الذي  "سارتر"  الوجود  األديب  تفسير  على  البشري  العقل  قدرة  روايته    من خالل دم 

" في اغلب كتابته، ولهذا كانت جذور كلمة العبث هي  ألبير كامو؛ وكذلك سار بمثل هذا املسرحي والروائي " (71)"الغثيان"

(  م1855" )ت:كيركجاردسورين  "  ، ويتوسط كل هذه الصراعات الفيلسوف الدنمارك  السابق لهم(72) جذور دينية في اصلها  

الذي ثار على الهيغلية التي تدعي القدرة على عقلنة كل التجربة اإلنسانية، فقد أكد ان املسيحية هي عبث ألنه ليس من  

، ومن هنا يظل االيمان خارج األطر الضيقة التي يرسمها العقل، ليكون أبرز  
ً
إنسان يستطيع أن يدعي تبرير مبادئها عقالنيا

لكون أن الصراع حاصل بين املادة والرغبة والخيال،  ،  (73) ة املؤمنة، وهذا ما نجده عند الكتاب عن اإللهزعماء الوجودي

، اصطدمت باألساطير  وفي هذا يقول املؤرخ املعروف ول ديورانت: "..  
ً
 متصال

ً
ذلك ألنه كلما تقدمت املعرفة أو تغيرت تغيرا

 ال 
ً
 بطئا

ً
 بطيئا

ً
ُيحتَمل؛ وعندئذ يشعر الناس برقابة رجال الدين على الفنون واآلداب كأنها    والالهوت اللذين يتغيران تغيرا

 .(74) أغالل ثقيلة وحائل ذميم، ويتخذ التاريخ الفكري في مثل هذه املرحلة صيغة النزاع بين العلم والدين"

 

  

 

 .423 /7( ول ديورانت، قصة احلضارة، 70)
 ( جان بول سارتر، الغثيان، ترمجة: سهيل إدريس.71)
 .1/579( ينظر: معن زيدة، املوسوعة الفلسفية، 72)
الثالثة: "هل هناك شيء يسمى واجب مطلق"، ِسرِن كريكجور )سورين كريكجارد(،  1/579( ينظر: معن زيدة، املوسوعة الفلسفية،  73) ؛ ينظر املشكلة 

 . 87خوف ورعد، ترمجة: فؤاد كامل، دار الثقافة، القاهرة، 
 ؛ .19 /12( ول ديورانت، قصة احلضارة، 74)
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 : مقومات الفن في الحضارة اإلسالمية: نياملبحث الثا

 اإلسالمي، بما يلي: ويمكن أن نحدد مقومات الفّن  

األصل في بناء    فكان  ،(75)التوحيد هلل تعالىيقوم على    في الحضارة اإلسالمية  الفّن ة  عطبي  التوحيد للخالق، حيث أنأوال:  

املساجد وتشكيل الحروف هو تعظيم شعائر اإلسالم، وتنزيه هللا تعالى، فال يوجد جامع إال ونرى فيه جمال لفظ الجاللة يتميز 

التوحيد تتجلى من خالل التنزيه، بحيث  ، وجمال  (76) لناظر، يطوف حوله باقي األسماء واآليات، فيكون في جهة اليمين لعن غيره

  إدراك يكون العقل وما يتبعه من حواس هو خادم لحقائق التوحيد، وليس مقيد لتلك الحقائق، لكون العقل وسيلة من وسائل  

من   منها، وليس  ينتج  ما  إدراك  ندركها من خالل  اإليمانية، وهي وسيلة  الحقائق  إدراكتلك  بالحس   خالل  ولهذا  ،  (77) ياتذاتها 

"املثنوي" املعروف  ديوانه  فيكتب  التوازن  ليعيد  الرومي  الدين  جالل  مولنا  الشعر،  انتفض  جمال  حقائق  ل  الخدم،  فيظهر 

 عن العقل
ُّ
؛ بينما ال نجد هذا الصفة هي الغالبة في الحضارة الغربية، فمثال أنشئت كنيسة "سانتا ماريا  (78) التوحيد بما ال يشذ

 .(79) ، ولهذا يقول ِول ديوَرانت: "إن املسيحية لم تقِض على الوثنية، بل تبنتها"على غرار أحد الهياكل الوثنية  432مجيوري" في عام  

الخط اإلسالمي    فتركيب فّن تعقيد في النظر وال تبسيط في املعانى..!!  لوضوح في الشكل والعمق في املعنى، فال  اثانيا:  

  للناظربعمومه واضح جليّ 
َ
 كيب اللوحة الفنية نجد  اولكل تركيب من تر   ألفه،  ْن ، ال يحتاج إلى تكلف في النظر، مل

ً
يرفعك    فيه معنا

، وكأن الناظر يجول في نظره ويصعد منارة ملوية سامراء أو ملوية جامع ابن  ل هذا التأملتتجلى من خال  ثم إلى معاٍن إلى معنى  

 ...(80) طولون في القاهرة

 
 .328-300فقد وضع فصال خاصا حتت عنوان "التوحيد مبدأ اجلمال"، التوحيد مضامينه على الفكر واحلياة، ص ينظر: ما كتبه إمساعيل الفاروقي (75)
هكذا )هللا رضي   جند بعص اخلطاطني مييلون يف خطهم ألمساء الصحابة مثال أن جيعلوا لفظ اجلاللة أعلى من حيث الرتكيب، يف لفظ )رضي هللا عـــنه( فيقرأ(  76)

 اسم سيدان عثمان وعلي يف جامع )آي صوفيا( يف اسطنبول فيقع اخلط أمجل.عنه( مثل خط 
يقول اإلمام   وهلذا اختلف الفالسفة يف إدارك ما هية العقل، فهل هو املادة اليت يف داخل الرأس..!! أم هي شيء خارج عن ماهية املدركات..!! ويف هذا(  77)

اس اختلفوا يف حد العقل وحقيقته وذهل األكثرون عن كون هذا السم مطلقاا على معان خمتلفة فصار ذلك  إيب حامد الغزايل رمحه هللا تعاىل: "اعلم أن الن
 . 85، ص1سبب اختالفهم". إحياء علوم الدين، ج 

 اإلسالم، دار أبن كثري، ينظر ما كتبه الشيخ أيب احلسن الندوي من حتليل حلياة مولنا جالل الدين الرومي: أيب احلسن الندوي، رجال الفكر والدعوة يف  (  78)
 . 371، ص1م، ج2007هـ 1428دمشق، الطبعة الثالثة، 

 . 275، ص11، ج257، ص12ِول ديورَانت، قصة احلضارة، ج(79)
اثر، مصر، اآلينظر عالقة جامع ابن طولون مبلوية سامراء: جامع أمحد بن طولون، إعداد: مركز تسجيل اآلاثر اإلسالمية والقبطية، وزارة الدولة لشؤون  (  80)

 م. 2012
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في   يظهر  اإلسالمي  الفنَّ  أثر  نجد  الجماليالبناءهندسة  كما  املنظور  في  تؤثر  أن  دون  الكتلة  توزيع  وطرق  أوليس    ؛، 

تبين أن هذا املعنى هو بحق يمثل القيم املسلمة النابعة من    " و"طغراء"ختم"  عالمةاملشتركات من أقواس وتدويرات وقباب هي  

 القرآن الكريم والسنة املطهرة..!! 

أصيل في ذاته  ، فهو  ه عن تاريخي  اإلسالمي   الفنُّ   نقطعي  الفّن، فلم   سمو جمالري بين األجيال و التواصل الحضاثالثا:  

ملا سبقه من حضارات مكمال  الحضارة اإلسالمية جاء  في  للفّن والبناء  منهج  معانيه، فكل  لى جامع  إ  -مثال- الداخل  ، ف(81) وفي 

صات  ة منها والعباسية من أقواس ومقرنيجد التداخل في داخله بين فّن العمارة اإلسالمية األموي  في اسطنبول   حمدالسلطان أ

  ت للتمثل حركة انتق  ،يعلوها قوس "عباس ي"  ،ويعلوه مقرنصات "سلجوقية"  ،وشبابيك وغيرها، فمدخل الجامع قوسه "عثماني"

،  خط والزخرفةالركة العمران في الحضارة اإلسالمية، وفّن حفتظهر للناظر كيف تطورت العثمانية،  الخالفة من العباسين إلى 

وحتى نظام املدارس في الدولة العثمانية وفي القاهرة من قبل جاء مكمال ملا ظهر في بغداد، وخصوصا  كوثيقة تاريخية أصيلة؛  

 ..(82)  يوضع في متحف الحضارة اإلسالمية في اسطنبول بعد بناء املدرسة املستنصرية، لتكون أول بناء 

فال يمكن تخيل أي بناء جميل ينسجم  هو ذو خدمة حضارية واقعية عملية،  ّن اإلسالمي  البعد الحضاري، فالفرابعا:  

الذي يمثل حركة البناء ورسم الحرف،    ، وجمال تشكيل سعف النخل (83)من أوراق األزهار وحركة األغصانة  عمع حركة الطبي

ْعريُب وهذا ما يطلق عليه " ِل بقوله: "    الفيروزآبادى" وقد عرفه  التَّ
ْ
خ ُع َسَعِف النَّ

ْ
ط

َ
ْحِن، وق

َّ
ْنِطِق من الل

َ
ْعريُب: َتْهذيُب امل ،  (84)"والتَّ

  ، يناسب النظرسعف النخل، و ولهذا جاءت لفظ العربية، منسجمة من حيث الصوت، ورسم شكل الحرف، بما يناسب قوس 

اال  أو "الواو"،  خاللدون  التي لو تقابلت الحروف لشكلت اقوس واشجار نخيل كما في    بحركة الخطاط املسلم لحرف "الراء" 

الهندس ي  ، فالقوس  فطريقة التقويس للحرفين هي تنسجم مع حركة النظر املناسبة للعين  الجامع الكبير )اولو جامع( في بورصا،

 . وتوزن نقاطه وحجمه وانسيابيته إنما هو محاكة لحركة حرفة الراء  ها" بتقويسالجسور املعلقة" ه الذي يمثل

 
لقاهرة، الطبعة: ينظر حول املداخل، واألبواب، والشبابيك، والقباب، والسقوف، وغريها: حيىي الوزير، موسوعة عناصر العمارة اإلسالمية، مكتبة مدبويل، ا( 81)

 م، وتقع يف أربعة أجزاء وفيها من املخططات والصور ما يثري املوضوع. 1999األوىل، 
 وما بعدها.  195ينظر: فؤاد سزكسن، متحف احلضارة اإلسالمية، ص( 82)
 م.2004ينظر حول البئية: حيىي وزيري، العمارة اإلسالمية والبيئة، عامل املعرفة، الكوريت، ( 83)
إبشراف: حممد  ،  الرتاث يف مؤسسة الرسالةحتقيق: مكتب حتقيق  ،  القاموس احمليط،  هـ(817:  تالفريوزآابدى: جمد الدين أبو طاهر حممد بن يعقوب )  (  84)

 .113ص ،م2005هـ 1426الطبعة: الثامنة، ، مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع، بريوت، نعيم العرقُسوسي
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رياضيات من  العلوم،  وباقي  الفّن اإلسالمي  بين  التكاملية  فاأل خامسا:  تكرر ،  من  تنتج  التي  الهندسية  الحروف    شكال 

  جامع الكبير )ألو جامع( الوهذا ما نجد في  فق الهندسة مع الرياضيات مع جمال الخط،  اتعطينا الصورة املناسبة، بحيث تتو 

يعلوها ، حدة تعلو القبةليلتقي في نقطة وا ،حركة هندسية كل ركن من زوايا البناءفي والجامع األخضر في بورصا، والذي تندفع 

 .(85) لقلتوحيد الخارمز يهالل 

، وقد (86)جمال األقواس واألروقةو بناء الهندس ي مع الخط  المال فيه  وكليهما يحاكيان جامع الخلفاء في بغداد، الذي تك

وقمة جمال    .!!استكمل الخطاط هاشم البغدادي جمال الجامع بخطه لجدارنه فكان الخط اعجوبة العصر من حيث تصميمه.

 
ُ
جمال العقود واألقواس التي تاتي كشكل "حذاء الفرس"    تصميم الجامع يظهر من خالل تأمل الجامع الكبير في قرطبة، حيث

وقراءة القرآن في الجامع    انتقال أمواج أصوات التكبير   ، تنظم متناسقةتعلوه عقود على شكل قبة داخلية  للمجاهدين الفاتحين،  

 هندس ي يجعل الناظر يتجه نحو القبلة.   بمستوى إسقاط رأس ي ، ومنظور (87) (Field of view) مجال اإلبصار ، مع  الكبير 

   سالميةا نرى فّن العمارة اإل ومثلم
ُ
فن علم الصوتيات الذي ينسجم مع    نجد  ، كذلكهندستها وحسن بنائها  من حيث

لحروف واحكامها  لالصفات  ولهذا جاء الحكم بقراءة القرآن الكريم ضمن أصول معتبرة، فما بين  ،  (88) قوانين الصوت وتدرجه

األداءايظهر جم  القراءة وحسن  ليس  ؛  (89)ل  غنائيةأو  نشأة  نشأ  العربي  كما  (90) الشعر  هو  ن  إ ..!!  العربي  الشعر  مقياس  ميزان 

"حسابية"  معادلة    فيضبط عن طريق   فتنتقل التفعيالت بشكل يضبط امليزان ويزيد جمال الكالم..  تيات..!!يضبط علم الصو 

 

،  وتناسقها، مع توزيع هندسي للوحاتف  ( يعين )علو جامع( أي اجلامع العايل، ويعتْب اجلامع حتفة فنية يف اخلط اإلسالمية حيث نرى فيه تكرار احلرو 85)
. ينظر: أكمل الدين إحسان أوغلو )مشرفا(، الدولة العثمانية اتريخ وحضارة، السلجوقية وبداية العصر العثماين وهو جيمع بني العمارة األموية والعباسية و 

 م. 2013؛ دليل جتوال القيم، بلدية بورصه، 695، ص2م، ج1999مركز البحوث )أرسكا(، اسطنبول، 
م(. الدرويب: عبد الغين، البغداديون أخبارهم وجمالسهم، مراجعة:  908  -  902هـ ،  295  -هـ  289هذا اجلامع اخلليفة العباسي علي املكتفى ابهلل سنة )  (86)

م، 1985ثني، دار احلرية،  م ، فصل املدارس؛ حضارة العراق، خنبة من الباحثني، جمموعة من الباح2001الطبعة الثانية    ،بغدادأسامة انصر النقشبندي،  
 .260ـ 256بغداد، ص

 م. 2011بو ظيب للثقافة والرتاث، أ( ينظر: ابسيليو اببون مالدوانردو، عمارة املساجد يف األندلس قرطبة ومساجدها، ترمجة: علي إبراهيم منويف،كلمة، 87)
، ينظر: الفاروقي، أطلس احلضارة 45الصوت، حىت الفرتة العباسية، وكان عددهم  شهر العلماء الذين كتبوا يف علم هندسة  أقام الستاذ الفاروق جبرد    (88)

 . 618اإلسالمية، ص
اجليد من الرديء. ( يقول الشيخ حممود سيبويه البدوي: "اعلم أن املخارج للحروف مبثابة املوازين تعرف هبا مقاديرها، والصفات مبثابة الناقد الذي مييز  89)

ه من سليم الطبع كجري فببيان خمرج احلرف تعرف كميته أي: مقداره، فال يزاد فيه ول ينقص، وإل كان حلنا، وببيان صفته تعرف كيفيته عند النطق ب
، م 2012؛ وينظر: أبو زيد شليب، اتريخ احلضارة اإلسالمية والفكر اإلسالمي، مكتبة وهبية، القاهرة، 11الصوت وعدمه"، الوجيز يف علم التجويد، ص

 .231-219ص
 . 41( ينظر: شوقي ضيف، الفن ومذاهبه يف الشعر العريب، دار املعارف، مصر، الطبعة: الثانية عشر، ص90)
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ُ
ة الفّن اإلسالمي تقوم على أساس  ، لكون طبيعالرياضيات  علمالعروض مع    ّن ففينسجم    ،(91)ية بين األرقامائنتؤسس لطريقة ث

 . يقبله العقل وتسمو به الروح

ة    (1827-1770وقد أدرك ذلك املوسيقار لودفيج فان بيتهوفن ) يْمُفوِنيَّ ات التسع، لتكون الِسّ يْمُفوِنيَّ حينما وضع الِسّ

  1808و  1804صنفها بين سنة  "  Op. 67تصنيف دو الصغير  وهي " في سلمتحت عنوان "ضربات القدر"    اشهرها، وكانت  الخامسة

    م، والتي جسد 1808م وعرضت ألول مرة في مسرح فيينا سنة  
ً
قسمها األول طرق الباب من قبل صاحب السكن الذي كان غاضبا

فتوجه بيتهوفن الى ىلة البيانو وكتب  ،  تهوفنيعلى باب غرفة ب  كان يطرق اربع طرقات متتالية  حيثلكونه لم يدفع اجرة البيت،  

الثالثة بمثابة حرف متحرك    وهي دليل  على محاولة نقل عالم الحس الرقمي إلى عالم الخيال، لتكون الطرقات السفموفنية؛  

وهي األشهر     مي بيمول"    -ُصول   -ُصول   -"ُصول والرابعة بمثابة حرف ساكن،  

العربي، والصرف العربي  بيتهوفن  ، لتواكب رباعية (92)بضرباتها األربع وحركاتها األربع،  من بين جميع سمفونياته  ؛ ميزان الشعر 

، لكون الشعر نقل مخرج الحرف وحقه ومستحقه كمجموعة  ى تنظيم الوزن بين الحركة والسكون يتوفق الشعر العربي علحيث  

 .!!بكلمة، ليجمع الروح مع الفكر في عالم الخيال.صوتية متمثال 

 حضارة الغربية.  في ال  فن  ال مع اإلسالمية مقارنة  في الحضارة املبحث الثالث: الفن  

 منها:  ،الفّن في الحضارة اإلسالمية عن الحضارة الغربية بعدة نقاط مقومات ويمكننا أن نميز  

 

 ( مثاله من حبر الطويل:91)
الععععععفعععععع   العععععع ععععععرا ع  ععععععن  مععععععا  ععععععغعععععع    لععععععمععععععمععععععرعن 

121      /2221     /121      /21   21  
مفعععععا لن  فمول        مفعععععا يلن        فمول    
بعععععععععععع      عععععععععععع     ر      فعععععععععععع    سعععععععععععععععععععععع  

121     /2221       /221      /21   21  
معفععععععا علعن  فعمعولعن        معفععععععا عيعلعن        فعمعول  
مععععععععع ثععععععععع    أسعععععععععععععععععععمععععععععع   ععععععععع    ولعععععععععكععععععععع عععععععععمعععععععععا 

221       /2221      /221      /21  21  
مفعععععا لن فمولن        مفعععععا يلن      فمولن     

 

 

 

 

ال ععععععععععععععع رع  و عععععععععععععععا    عععععا  ا    ذا حشعععععععععععراععععع   ومععععع 
221    /2221     /121        /2221 

مععععفععععععا ععععيععععلععععن   فععععمععععول  مععععفععععععا ععععيععععلععععن     فععععمععععولععععن 
أمعععععععععر    تععععععععع    لععععععععع   ععععععععع    عععععععععو     عععععععععلعععععععععيععععععععع ععععععععع 

221    /2221     /121         /2221  
معععععفععععععا عععععيعععععلعععععن فعععععمعععععولععععع فعععععمعععععول  معععععفععععععا عععععيعععععلعععععن     ن 

أمعععععععععع ععععععععععا    املعععععععععع ثعععععععععع   ا عععععععععع    وقعععععععععع   عععععععععع رن 
   221    /2221     /121      /2221  

مععععفععععععا ععععيععععلععععن فععععمععععول   مععععفععععععا ععععيععععلععععن     فععععمععععولععععن  
 

 . 30ينظر ما كتبه الشيخ صالح عيادة الوليد: ازالة الغموض عن علم العروض، ص  
؛ وحول حماولة نقله املادة إىل عامل اخليال وخصوصا يف 121-114ص  م،1989حسني فوزي، بيتهوفن، دار املعارف، القاهرة، البطعة الثانية،    ( ينظر:92)

البشاري، كلمة  ، ينظر: إدمون موريس، بيتهوفن املوسيقار العاملي، ترمجة: إميان عبد الغين وزيين حسن  صنف "مخس رابعيات"  منتضمةوترية  رابعيات  
 .223م، ص2010عربية، القاهرة، الطبعة األوىل، 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%88_%D8%B5%D8%BA%D9%8A%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%82%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%84_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%B3%D9%8A%D9%82%D9%8A
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عن كل نقص، والرقي بالروح عن كل ما    اإلنسان  الشعور وتنزيه الحس لدى  رفعة  إلى  الفن اإلسالمي   يهدف  .1

الت يكدرها، وهذا  ما  كل  النفس عن  وتطهير  القرآن  نيشوبها،  تأمل جمال  يظهر، من خالل  العقيدة  في  زيه 

، وهذا مسلك  يظهر في كل ما يتعلق من مشاعر تصيب اإلنسان، من حب وكره وشفقة وفخر كما  الكريم،  

اإلسالمي للكون والحياة واإلنسان هو أشمل تصور عرفته البشرية حتى  ألن التصور    ،(93) الشعراء املسلمين

  ، لدرجة يظهر فيه تجسيد لآللهة  ، بل على العكس منهبينما ال نجد هذا التنزيه يظهر في الفّن الغربي،  (94)اليوم

 ، (95) القرآن الكريم، ليقف بالضد من منهج  فق ما يذهب إليه الكتاب املقدس األنبياء، بما يو من ا اإلنتقاص و 

فيقع الفرق    ؛(96)له واألنبياءيجد أثر التجسيد لل  "كاتدرائية القديس بطرس" في الفاتيكانفمثال من يدخل  

القِ  املنظومة  الغربية،  يمِ بين  واملنظومة  اإلسالمية  األستاذ ية  يقول  هذا  الفّن    وفي  بين  الفرق  عن  الراشد 

،  جمالياتنا، وفوض ى الغرب تبدد الجمال"تتيح تراكم  -في الفن اإلسالمي-غربي: "ضوابط الحرية اإلسالمي وال

وجود   إلى  يرجع  والكآبة  والحزن  القلق  من  ونجاته  املسلم  سكينة  و" فأساس  توحيد"،  في  و وض"عقيدة  ح 

 .(97)شرعي بين الدنيا واآلخرةلالشرع"، و"الوسطية" التي ينتجها التوازن ا

في   .2 العقليالفّن  املنطق  إدراكه من خالل  إلى  اإلسالمية نصل  الخيالالحضارة  في  والسعة  في  ،  الفّن  بينما   ،

يقو  الغربية  التج  م الحضارة  الغربعلى  عند  اإلدرك  في  فاألصل  على    ربة،  االعتماد  بمعنى  "التجربة"،  هي 

 

ؤثَُّل والَعديُد/ فإنَّ 41( يقول الشاعر لَِبيد بن ربيعة بن مالك )ت: 93)
ُ
ْدُت اّلّلَ، واّلّلُ احلَميُد ... وهلِل امل هـ(، أبو عقيل العامري وهو معدود من الصحابة: )محَِ

وج عن  ر م من شعره اخله. فال يوجد شاعر مسلم ينظم شعرا يف31تاهُلا إلَّ َسِعيُد(، ديوان لبيد بن ربيعة العامري، دار املعرفة، صاّلّلَ انِفَلٌة تُقاُه ... َول يَق
هل أألهنم  وذلك    ؛ سبحنه وتعاىل بل يقول يقربنا إىل هللاويقول هذا هو هللا  اا صنم   عمشركة منهم أن يض  ؤتنزيه هللا تعاىل ورسله، وحىت مشركي مكة مل جير 
 . ، فيبتعدون ع املادة على إدارك القيم احلقيقية اليت تفهم من الكلمةلغة فيدركون اخليال مبا ل خيالف ضوابط اللغة

و عبد هللا حسني بن أمحد بن  ين: أبيقول زهري بن ايب سلمى يف معلقته: "َفال َتْكُتُمّن هللاَ َما يف نفوِسُكم ... لَِيْخفى وَمهما ُيكتِم هللاُ يـَْعَلِم". الزَّْوزَ 
. فال يوجد من يتصور أن تتجسد 142،  128م، ص  2002هـ(، شرح املعلقات السبع، دار احياء الرتاث العريب، الطبعة: األوىل،  486حسني ، )ت:  

 سبحانه وتعاىل؛ بينما الفن الغريب يقع يف الوثنية والتجسيم.  الذات اإلهلية
 . 13حممد قطب، اتريخ الفّن اإلسالمي، ص (94)
( فهو شاعر وحمارب ويقع  22/  1؛ أخبار األيم12/ اإلصحاح2يصور العهد القدمي من )الكتاب املقدس(، أن داود مل يكن نبيا بل هو ملك )صموئل  (  95)

العهد   يفيف الزان..!! فيزين بـ "بتشيع" زوجة القائد "اوري"؛ ويقف على النقيض من هذا التصور اإلسالمي؛ ومثل ذلك ينطبق على "سليمان" امللك  
اطري اليهودية حول القدمي، وسليمان النيب يف القرآن الكرمي، فمنهج العهد القدمي هو التسقيط، ومنهج القرآن هو التنزيه. ينظر: عثمان سعيد العاين، الس 

 .155-147أرض املسجد األقصى، 
سيح يف حضن والدته السيدة مرمي العذراء، مظلة أو مذبح العرتاف الفخمة  على سبيل املثال: متثال )بييتتا( للنحات مايكل آجنلو، والذي جُيّسد السيد امل   (  96)

لتماثيل القريبة إىل الفّن ذات األعمدة اللولبية العمالقة والساحة املركزية الواسعة اليت صممها الفنان اإليطايل )برنيين(، ابإلضافة إىل العديد من اللوحات وا
 . الوثين 

 .19ة الدعوية، صحممد أمحد الراشد، العمار ( 97)
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ألصل في اإلدراك في متصارعة، بينما ا ةالحواس الخمسة كمصدر وحيد، مما أدى إلى وجود فلسفات مختلف

، وقد بين شيخ اإلسالم مصطفى صبري أفندي هذه املقارنات  الخادم للجمال  الحضارة اإلسالمية هو "العقل"

 .(98) بين املنهجين

 
ً
   ويتلكم عن هذا اإلمام الغزالي كالما

ً
 يقول: "كل ش يء فجماله وحسنه في أن   عجيبا

ُ
وفيه عمق، حيث

فإذا كان جميع كماالته املمكنة حاضرة، فهو في غاية الجمال، وإن كان  يحضر كماله الالئق به، املمكن له،  

والخط الحسن كل ما جمع كل ما يليق بالخط    ...الحاضر بعضها، فله من الحسن والجمال بقدر ما حضر

وقد يليق بغير ضد   ، من تناسب الحروف وتوازيها واستقامة ترتيبها وحسن انتظامها ولكل ش يء كمال يليق به

فاعلم أن  "  "، ثم يذكر عن إدراك الجمال بغير املحسوسات، قائال:فحسن كل ش يء في كماله الذي يليق به

الحسن والجمال موجود في غير املحسوسات إذ يقال: هذا خلق حسن وهذا علم حسن وهذه سيرة حسنة  

ل والعفة والشجاعة والتقوى والكرم واملروءة وهذه أخالق جميلة وإنما األخالق الجميلة يراد بها العلم والعق

وسائر خالل الخير وش يء من هذه الصفات ال يدرك بالحواس الخمس بل يدرك بنور البصيرة الباطنة وكل  

، ولهذا فليس بشرط  (99)واملوصوف بها محبوب بالطبع عند من عرف صفاته"  ،هذه الخالل الجميلة محبوبة

لحواس الخمسة، وهذا محور مهم من محاور الفروق بين قيم الجمال  جب أن يدرك باهو جميل يأن كل ما 

 في الحضارة اإلسالمية "الروحية"، وقيم الجمال في الحضارة الغربية "املادية".

يته للكلمة  ا عن طريق رعبحدود امللفوظ، وذلك  الخيال    تكريم وحريةفي الحضارة اإلسالمية على    قام الفّن  .3

 ر في شعره وذك  افمثال لو قال الشاعر لفظ،  (100) وعقالنية في التفكيرما ينسجم مع روح حرة صافية،  واللفظ، ب

ن يقيد  أ التي يريدها دون    و الشمس أالقمر    فسيرسم كل شخص فينا صورة لجمال  "الشمس"أو    "القمر"

ترفع من حرية الروح،  حتى لو كان الشاعر نفسه، فتعطي هذه الخاصية قيمة معنوية    خياله بخيال غيره

وعطرا يكمل    اوترسم قيمة جمالية أخرى ال تضاد بينها وبين قصد الشاعر، لكن تضيف لشعره نكهة وذوق

 
 اهلامش.  129، ص2ينظر بتصرف: مصطفى صْبي أفندي، موقف العلم والعامل، ج(98)
 . 299، ص4الغزايل، أحياء علوم الدين، ج دينظر بتصرف يسري: أبو حام (99)
ضارة اإلسالمية،  ينظر حول هذه املصطلحات "احلرية" و"العقالنية" و"الشمولية" واثرها يف الفّن: إمساعيل راجي الفاروقي، لوس ملياء الفاروقي، أطلس احل  (100)

 .278-274م، ص1998ترمجة: عبد الواحد لؤلوة، مكتبة العبيكان، السعودية، الطبعة: األوىل، 
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العقل في مدارسه األولى  ؛(101)لفظه الغربي في عصر "التنوير" هو يقيد  حينما يقيد    ،بينما ما يقدمه األدب 

ن  أاللفظ الذي يقوله الشاعر يجعل لكل شخص حرية  العقل بفّن الرسم، بينما في الشعر العربي نجد أن  

تصور هي حق خيال كل من يسمع، فينمو الخيال  الرية ح كون  تخياله، ف  في ذهنية قريبة يرسم بعقله صورة  

.. ليقيد  (102)، مثل املدرسة "الكالسيكية"لصورةحرية ال يوفرها الفّن الغربي املقيد باوهذه ال  في ظل الكلمة،

يراه   يريد أن  بما  يتخيلهالرسام  العقل  أن  في  إلينتقل  ،  الشاعر  دون  إلى فّن غير معقول فيقع  الغربي  لفّن 

ابعد من ذلك ليصل إلى    ، وهناك من ذهب الى(103) نهجه في العصر الحديثى في التفكير، وإنعدام في امل فوض 

لسوف جان جاك روسو: "وإنني ألصرح في يقين  مرحلة يهاجم فيها "العقل" ألجل الشعور وفي هذا يقول الفي

هذا الكالم يؤسس للفوض ى التي    ..!!أن التفكير مناقض لطبيعة اإلنسان، وأن الرجل املفكر حيوان سافل"

 ..(104)م الرغبات والشهوات والحسيات على املعقوالتتقديعمْت الغرب من 

 
العبوس … ي ثغور الزهر/   )اكسفي ي مشوس … واحتجب ي قمر/ واطلعي ابلنحوس … ي جنوم القدر/ وأطيلي حنون:يقول اجملاهد األديب أمحد س  (101)

لنفسه صورته اخلاصة، فيتفق من حيث اإلمجال مع غريه، ويفرتق من حيث   السامع يرسم  الشعر جيعل  قد غدا ابديس … مودعا يف احلفر(. فهذا 
 . 242التفصيل، ينظر: ديوان الشيخ أمحد سحنون، منشورات احلْب )اجلزائر(، ص

م"( يف فن  1564م"(، و)مايكل أجنلوا "ت:  1520م"(، )ورفائيل "ت:1519ن املعروف )ليوانردو دافنشي"ت:  ومن أشهر فناين هذه املدرسة الفنا   (102)
 ، وغريها .182النحت والعمارة وغريهم. ينظر: ، ص

 ( ميكن بينا حركة املدارس الفنية الغربية هبذا التسلسل: 103)
 الكالسيكية اجلديدة )جاك لويس ديفيد، جان انتوان جرو(.  -1
 تيكية ) جريكو، يوجني ديالكروا، فرانشيسكو غوي(.  الرومان -2
 الواقعية )كاميل كورو، أنوريه دومييه، كوربية، جان فرانسوا ميليه(.  -3
 النطباعية )كلود مونيه، كاميل بيسارو، جورج سورا، إدوارد دجيا(. -4
  ما بعد النطباعية )سيزان، بول جوجان، فان جوخ(. -5
 ياين(. الوحشية )هنري ماتيس، دويف، مودل -6
 التكعيبية )بيكاسو، براك(. + املذهب النقائي ) ليجييه(.  -7
 التعبريية )ادوارد مونش(.  -8
 السريلية )سلفادور دايل(.  -9

 النزعة الالموضوعية والستخدام اخلالص للشكل واللون: التجريدية )واسيلي كاندنسكي، جاكسون بولوك(.  -10
السعودية؛ وكذلك:    ينظر: املنهاج الدراسية يف جامعة اجملمعة، اسم املادة الدراسية: )الجتاهات يف الفن احلديث(، قسم القتصاد املنزيل، كلية الرتبية،

اجم ملا سبق: ؛ ينظر الرت 13م، ص2012يوليو    10(،  15515اكتوبر، العدد)  14مدارس الفّن التشكيلي ونشأهتا، إعداد: إدارة الثقافة، جملة:  
األوىل،   الطبعة  العلمية بريوت،  الكتب  الرعب واألجانب، دار  الرسم  اعالم  فياض،  مليح  فأن كوخ ص1992ليلي  ، 131، جريكو  303م، 

 ، وغريها. 174، دويف راؤل 109بيكاسو 
 . 146، ص2مصطفى صْبي أفندي، موقف العلم والعامل، ج (104)
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، فّن يتقن  التنزيه للعقيدة  فاألصل في،  ، ويقدس التوحيد(105) الفّن اإلسالمي بكونه يبتعد عن التشبيه  تميز .4

،  صناعة التفكير في برح الخيال، فّن التنزيه للخالق عن الشبه، والسمو للمخلوق في البحث عن صفاء الروح

كمسلك، ومن تركيب    "التجريد" تناهي" فينطلق من    متناهي" أو "فّن اال  النسق اال   فهو فّن يوصف بأنه "فن

" فيهكالجمال  تتكلم  ا حركة"  الوثن،  (106) روح  الوثنية  ييرفض  نحو  ينحو  الغربي  الفّن  بينما  أشكالها،  بكل  ة 

فعله   ما  هذا  وللغيبيات،  ولألنبياء،  للله،  بتصويره  العقيدة  على  يحكم  من  هو  الفّنان  فيكون  والتشبيه، 

و    و"ملوك املجوس يعبدون املسيح"،  ،و"بشارة مريم"  ،دافنش ي" في فن الرسم حينما رسم "مالكا"ليوناردو  "

؛ ومثله ما فعله "ورفائيل" حيث رسم رموز النصرانية في لوحاته منها: "تتويج العذراء" في (107) "العشاء األخير"

و"الثالوث" حواء"  ،الفاتيكان،  العذراء"و"خلق  و"زواج  "مايكل    ؛(108)املسيح"  و"دفن  "الصلب"،  ،،  وكذلك 

الحامية من   "العذراء  التمثيل، فنحت  إلى  الصورة  من  املسيحية  نقلت  تماثيل عديدة  أنجلوا" حيث نحت 

وقد رسم "دوناتيلو"    ،(109)و"كوبيد" أي )رب الحب(و"يحنا املعمدان"،  ،  ينحت عاريا  "داود"تمثال  الحمى"، و 

فكيف يجتمع تنزيه القيم مع الجنوح نحو أظهار األغراء الجسدي..!!   ؛(110)أيضا بشكل ال يليق  "داود" عاريا

فيجنح الخيال تبعا لجنوح العين فيسعى الناظر إلى األغراق في تفكير وثني بعيد عن التنزيه، ومرتبط بالرغبة 

 والشهوة والجنوح..!!

 الخالصة: 

   لقد حقق مبدأ ادراك
ً
   الجمال في الحضارة اإلسالمية، استقرارا

ً
   نفسيا

ً
   وسموا

ً
   روحيا

ً
   وأبداعا

ً
، وسكينة للنفس،  عقليا

في    رقيّ و  وانسيابية  البناء،  النفوس؛  الكتابة،  جمال  الحرف و حركة  في  وتدركها  البشر،  يفهما جميع  واحدة  روحية  لغة  أثمرت 

لى تغير الفطرة، وتقديم الجسد  ع حضارة قامت  الحضارة الغربية لكون  ، حضارة واملدنية الغربية عن تحقيق مثل هذاعجزت ال 

 
 . 16ينظر حول هذا: حممد قطب، اتريخ الفّن اإلسالمي، ص (105)
 . 247، ينظر مبحث: "خصائص التعبري اجلماعي عن التوحيد"، ص246: الفاروقي، أطلس احلضارة اإلسالمية، صحول هذا املوضوع ينظر (106)
 .  194وما بعدها،  189، 182م، ص1978األوىل: ينظر: لويس عواض، ثورة الفكر يف عصر النهضة األوربية، مركز األهرام، الطبعة  (107)
 . 204وما بعدها ؛ بيرتو ليندا موري، فّن عصر النهضية، ص 203ينظر: لويس عوض، املرجع السابق، ص (108)
؛ يقول بيرتو ليندا موري: "ليس عجيبا أن يتجسد العمل األمنوذجي، الذي اختتم به القرن  212-210(  ينظر: لويس عوض، املرجع السابق، ص109)

ر النهضية، فّن عص  اخلامس عشر يف فلورنسا ومهد لعصر النهضة الرفيع يف روما، ابلعري الذكوري.. املتوتر حتسبا وترقبا لفعل عنيف.." لينتج متثال "داود"،
 وما بعدها.  236ص

 . 38(  ينظر: بيرتو ليندا موري، فّن عصر النهضية، ص110)
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دارك البصيرة،  إالجمال باإلدارك البصري، وأغفلت    تعلى الروح، واملادية على املعنوية، ووضفت العقل بما يشبع الشهوة، وقيد

 وسكينة النفس، وسمو الروح.. 

مية والتشريع اإلسالمي فأثر في الجمال والفّن، ولقد جاء  ولهذا تجلى على الحضارة اإلسالمية أثر قيمة العقيدة اإلسال 

 هذا بمثابة تحوالت جذرية على أرض الواقع كان لها أبلغ 

التحوالت أبرز هذه  الحضاري ومن  للنشوء  املناسبة  البيئة  في توفير  الشرك  ، فنجد قيمة  األثر  في مواجهة  التوحيد 

،  املؤسسة في مواجهة التقاليد، و التشريع في مواجهة العرف، و الدولة في مواجهة القبيلة ، و الوحدة في مواجهة التجزؤ ، و والتعدد

العشيرةو  مواجهة  في  و األمة  واإلفساد،  التخريب  مواجهة  في  واإلعمار  و اإلصالح  والظن  ،  والخرافة  الفوض ى  مواجهة  في  املنهج 

د امللتزم بمنظومة القيم الخلقية والسلوكية، املتجذرة في اإلنسان املسلم الجدي، و املعرفة في مواجهة الجهل واألمية، و والهوى 

 .(111)العقيدة في مواجهة "الجاهلي" املتمرسة على الفوض ى والتسيب، وتجاوز الضوابط والقيم واألخالق

القيم املعنوية، وال إإل ولهذا فإن  الشريعة  الذي قامت  الروحي  النفوس،سمو  في  تثبيتها  بناء    سالمية على  في  ساهمت 

ن أهال لحمل الحقائق اإليمانية مع توحيد للخالق، وقد تكرر قوله  و ، أساسها حفظ إنسانية اإلنسان ليك رة مدنية متوازنةحضا

 ُيْؤِمُنوَن{
َ

ُهْم ال
َ
نُفَسُهْم ف

َ
ِسُروا أ

َ
ِذيَن خ

َّ
النبي صلى هللا عليه  مان بيفي اإل في موضعين، األول معرفة هللا تعالى والثاني     (112) تعالى: } ال

{أساس الطمأنينية والسعادة،   ماوسلم، وه ِهيد 
َ
ْمَع َوُهَو ش َقى السَّ

ْ
ل
َ
ْو أ

َ
ب  أ

ْ
ل
َ
ُه ق

َ
اَن ل

َ
ن ك

َ
َرٰى مِل

ْ
ِذك

َ
ِلَك ل

َٰ
 .(113) قال تعالى: }ِإنَّ ِفي ذ

  

 
 . 45ينظر: عماد الدين خليل، مدخل إىل احلضارة اإلسالمية، ص (111)
 .20و 12(  األنعام:112)
 . 37(  الذاريت:113)



Yalova İslâm Araştırmaları Dergisi, 2 (2021): 296-327 

325 
 

 املصادر واملراجع: 

 

 . م1983إبراهيم السامرائي، فقه اللغة املقارن، دار العلم للماليني، بريوت، الطبعة: الثالثة،  .1
هـ  1424ثري الدين األهبري، مغين الطالب شرح منت ايساغوجي، حتقيق: حممد سعيد رمضان البوطي، دار الفكر، دمشق، الطبعة: األوىل، أ .2

 . م2003
 . كتبة الرشد، الريضأمحد احلمالوي، شذا العرف يف فن الصرف، م .3
 . م2010إدمون موريس، بيتهوفن املوسيقار العاملي، ترمجة: إميان عبد الغين وزيين حسن البشاري، كلمة عربية، القاهرة، الطبعة األوىل،  .4
 . م2014مدارات لألحباث والنشر، القاهرة،  إمساعيل الفاروقي، التوحيد مضامينه على الفكر واحلياة، ترمجة: السيد عمر، .5
األوىل، مساعيل راجي الفاروقي، لوس ملياء الفاروقي، أطلس احلضارة اإلسالمية، ترمجة: عبد الواحد لؤلوة، مكتبة العبيكان، السعودية، الطبعة: إ .6

 . م1998
 . م1999أكمل الدين إحسان أوغلو )مشرفا(، الدولة العثمانية اتريخ وحضارة، مركز البحوث )أرسكا(، اسطنبول،  .7
 م.2011بو ظيب للثقافة والرتاث، ألدوانردو، عمارة املساجد يف األندلس قرطبة ومساجدها، ترمجة: علي إبراهيم منويف،كلمة، ابسيليو اببون ما .8
 . م1977برتيل ماملْبج، علم األصوات، تعريب: عبد الصبور شاهني، مكتبة الشباب، القاهرة،  .9

ىن بتصحيحه: حممد هبحة األثري، ونظر فيه عالمة العراق: السيد حممود  هـ(، أدب الكتاب، ع335أبو بكر الصويل: حممد بن حيى )املتوىف:   .10
 .ه1341ببغداد،  –مبصر، املكتبة العربية  -شكري اآللوسي، املطبعة السلفية 

ىل،  هـ(، التذكرة احلمدونية، دار صادر، بريوت، الطبعة: األو 562حممد بن احلسن بن حممد بن علي بن محدون، )ت:  :هباء الدين البغدادي .11
 . هــ1417

 م2003بيرتو ليندا موري، فّن عصر النهضية، ترمجة: فخري خليل، املؤسسة العربية للدراسات والنشر، بريوت، الطبعة األوىل،  .12
هـ(، موسوعة كشاف اصطالحات الفنون والعلوم، حتقيق: علي دحروج، مكتبة لبنان 1158التهانوي: حممد بن علي الفاروقي احلنفي )ت: بعد  .13

 . م1996بريوت، الطبعة: األوىل،  –انشرون 
 م.2012جامع أمحد بن طولون، إعداد: مركز تسجيل اآلاثر اإلسالمية والقبطية، وزارة الدولة لشؤون اآلاثر، مصر،  .14
الرسالة،  هـ(، املفتاح يف الصرف، حققه وقدم له: الدكتور علي توفيق احلََمد، مؤسسة 471أبو بكر عبد القاهر بن عبد الرمحن )ت:  :اجلرجاين .15

 . م1987بريوت، الطبعة: األوىل، 
هـ(، التعريفات، دار الكتب العلمية، بريوت، لبنان، الطبعة: األوىل  816اجلرجاين: علي بن حممد بن علي الزين الشريف )ت:  .16

 . م1983ه1403
 .بريوت ،إحياء علوم الدين، دار املعرفة ه( ،505بو حامد الغزايل: حممد بن حممد الطوسي )ت: أ .17
 . م1989حسني فوزي، بيتهوفن، دار املعارف، القاهرة، البطعة الثانية،  .18
 . م1985حضارة العراق، خنبة من الباحثني، جمموعة من الباحثني، دار احلرية،  .19
 . ه1434األوىل،  خالد عزب، الرتاث العمراين للمدينة اإلسالمية، روافد، وزارة األوقاف، الكويت، الطبعة .20
 . م 2001الطبعة الثانية  ،الدرويب: عبد الغين، البغداديون أخبارهم وجمالسهم، مراجعة: أسامة انصر النقشبندي، بغداد .21



Saitoğlu:  أثر قيمة اجلمال والفّن بني احلضارة اإلسالمية واحلضارة الغربية 
 

326 
 

 . ديوان الشيخ أمحد سحنون، منشورات احلْب )اجلزائر( .22
وامض التنزيل، دار الكتاب العريب، بريوت، هـ(، الكشاف عن حقائق غ538الزخمشري: أبو القاسم جار هللا حممود بن عمرو بن أمحد، )ت:  .23

 .هـ1407الطبعة: الثالثة، 
 .م 2002هـ(، شرح املعلقات السبع، دار احياء الرتاث العريب، الطبعة: األوىل، 486الزَّْوَزين: أبو عبد هللا حسني بن أمحد بن حسني ، )ت:  .24
 م.2012وهبية، القاهرة، أبو زيد شليب، اتريخ احلضارة اإلسالمية والفكر اإلسالمي، مكتبة  .25
 . م2014للنشر، اسطنبول، الطبعة األوىل،   rnkبديع الزمان، الشعاعات، ترمجة: احسان قاسم الصاحلي، شركة  سعيد النورسي .26
مكتبة هـ( ،  معجم مقاليد العلوم يف احلدود والرسوم، حتقيق: حممد إبراهيم عبادة، 911السيوطي: جالل الدين عبد الرمحن بن ايب بكر، )ت:  .27

 . م2004هــ 1424اآلداب، القاهرة، الطبعة: األوىل، 
هــ(، معجم مقاليد العلوم يف احلدود والرسوم، حتقيق: حممد إبراهيم عبادة، مكتبة  911السيوطي: جالل الدين عبد الرمحن بن أيب بكر، )ت:  .28

 .م 2004اآلداب، مصر، الطبعة: األوىل، 
هـ(، معجم مقاليد العلوم يف احلدود والرسوم، حتقيق: حممد إبراهيم عبادة، مكتبة  911أيب بكر، )ت: السيوطي: جالل الدين عبد الرمحن بن  .29

 . م2004اآلداب، القاهرة، 
 . م1988هــ(، الكتاب، حتقيق: عبد السالم حممد هارون، مكتبة اخلاجني، القاهرة، الطبعة: الثالثة،180سيبويه: عمرو بن عثمان بن قنْب )ت:  .30
هـ(ـ ، فصول البدائع يف أصول الشرائع، حتقيق: حممد حسني حممد حسن 834فناري: حممد بن محزة بن حممد، الرومي )ت: مشس الدين ال .31

 .م2006هـ 1427إمساعيل، دار الكتب العلمية، بريوت، الطبعة: األوىل، 
 .شوقي ضيف، الفن ومذاهبه يف الشعر العريب، دار املعارف، مصر، الطبعة: الثانية عشر .32
 .م1960هــ 1379هـ(، دراسات يف فقه اللغة، دار العلم للماليني، الطبعة: األوىل، 1407براهيم الصاحل )ت: صبحي إ .33
 . 46361، العدد 138م، السنة 2013نوفمْب  11صحيفة األهرام، القاهرة،  .34
 م. 2010 عثمان سعيد العاين، األساطري اليهودية حول أرض املسجد القصى، دار النهضة، دمشق، الطبعة األوىل، .35
ه(، التحديد يف اإلتقان والتجويد، حتقيق: الدكتور غامن قدوري محد، مكتبة  444أبو عمرو الداين: عثمان بن سعيد بن عثمان بن عمر )املتوىف:  .36

 . م1988هـ  1407دار األنبار، بغداد، الطبعة: األوىل، 
 .م1975للماليني، بريوت، الطبعة: األوىل، عماد الدين خليل، التفسري اإلسالمي للتاريخ، دار العلم  .37
 . م2005عماد الدين خليل، دراسات اترخيية، دار ابن كثري، دمشق، الطبعة: األوىل،  .38
 م. 2005عماد الدين خليل، مدخل إىل احلضارة اإلسالمية، الدار العربية للموسوعات، بريوت، الطبعة: األوىل،  .39
ريب من اليوانن القدمية إىل القرن العشرين، ترمجة: حيدر حاج إمساعيل، املنظمة العربية للرتمجة،  غنار سكريبك و نلز غيلجي، اتريخ الفكر الغ .40

 . بريوت، الطبعة: األوىل
 إسطنبول. فؤاد سزكسن، متحف احلضارة اإلسالمية،  .41
مؤسسة الرسالة، مؤسسة الرسالة مكتب حتقيق الرتاث يف  هـ(، القاموس احمليط،817الفريوزآابدى: جمد الدين أبو طاهر حممد بن يعقوب )ت:  .42

 . م2005لبنان، الطبعة: الثامنة،  –للطباعة والنشر والتوزيع، بريوت 
هـ(، مدارج السالكني بني منازل إيك نعبد وإيك نستعني، حتقيق: حممد املعتصم ابهلل  751ابن قيم اجلوزية: مشس الدين حممد بن أيب بكر )ت: .43

 . م1996هـ 1416، الطبعة: الثالثة، البغدادي، دار الكتاب العريب، بريوت



Yalova İslâm Araştırmaları Dergisi, 2 (2021): 296-327 

327 
 

 .م1978لويس عواض، ثورة الفكر يف عصر النهضة األوربية، مركز األهرام، الطبعة األوىل:  .44
 . م1992ليلي مليح فياض، اعالم الرسم الرعب واألجانب، دار الكتب العلمية بريوت، الطبعة األوىل،  .45
 . دار املعارف، مصرم. س. دمياند، الفنون اإلسالمية، ترمجة: أمحد فكري،  .46
 . م2017حممد أمحد الراشد، العمارة الدعوية، األبداع الفكري، الكويت، الطبعة األوىل،  .47
 . م2008حممد أمحد الراشد، صناعة احلياة، دار الفكر، دمشق، الطبعة األوىل،  .48
 . م1964حممد املبارك، فقه اللغة وخضائص العربية، دار الفكر، دمشق، الطبعة: الثانية،  .49
 .م1983هـ 1403اتريخ الفّن اإلسالمي، دار الشروق، القاهرة، الطبعة: السادسة، قطب، حممد  .50
هـ(، روض األخيار املنتخب من ربيع األبرار، دار القلم العريب، حلب، 940حميي الدين حممد بن قاسم بن يعقوب األماسي احلنفي، )ت:  .51

 .هــ1423الطبعة: األوىل، 
، صحيح مسلم، حتقيق: حممد فؤاد عبد الباقي، دار إحياء الرتاث هـ(261)ت: سلم بن ورد النيسابوريبن م ن احلجاجب  أبو احلسني: مسلم .52

 .بريوت ،العريب 
مصطفى بن حسين السباعي، مقتطفات من كتاب من روائع حضارتنا، دار الوراق للنشر والتوزيع، املكتب اإلسالمي، بريوت، الطبعة: األوىل،   .53

 . م1999
هـ  1401قف العلم والعامل من رب العاملني وعباده املرسلني، دار أحياء الرتاث العريب، بريوت، الطبعة الثانية، مصطفى صْبي أفندي، مو  .54

 . م1981
هـ(، فقه اللغة وسر العربية، حتقيق: عبد الرزاق املهدي، إحياء الرتاث العريب، 429أبو منصور الثعاليب: عبد امللك بن حممد بن إمساعيل )ت:  .55

 . م2002هـ 1422األوىل  الطبعة: الطبعة
 . انجي معروف، اتريخ املدرسة املستنصرية، مطبعة الشعب، القاهرة، الطبعة الثانية .56
 . م1986هاشم البغدادي، قواعد اخلط العريب، علم الكتب، بغداد، الطبعة املزيدة،  .57
 . القاهرةهربرت ريد، الفّن واجملتمع، ترمجة: فتح الباب عبد احلليم، مطبعة شباب حممد،  .58
هــ(، علل النحو، حتقيق: حممود جاسم حممد الدرويش، مكتبة الرشد، الريض، 381ابن الوراق: أبو احلسن حممد بن عبد هللا بن العباس، )ت:  .59

 .م1999الطبعة: األوىل، ـ
ين، دار اجليل، لبنان، املنظمة العربية للرتبية  ِول ديورَانت، قصة احلضارة، تقدمي: الدكتور حميي الّدين َصابر، ترمجة: الدكتور زكي جنيب حمُمود وآخر  .60

 . م1988والثقافة والعلوم، تونس، 
 م. 2004حيىي وزيري، العمارة اإلسالمية والبيئة، عامل املعرفة، الكوريت،  .61
، لبنان، الطبعة: هــ(، شرح املفصل للزخمشري، دار الكتب العلمية 643ابن يعيش: أبو البقاء موفق الدين يعيش بن علي األسدي املوصلي )ت:  .62

 .م2001األوىل، 
 . يوسف بطرس كرم، اتريخ الفلسفة احلديثة، مكتبة الدراسات الفلسفية، الطبعة: اخلامسة .63

64. Süleyman BAERK، Hattat Mustafa Rakım’ın Celı sülüs’ün Estetiğinde Ortaya Koyduğu 
Yenilikler، Derman-2000-Festschrift 



328 

 

Journal of Yalova Islamic Studies 

ISSN: 2718-0646 

Cilt/Volume: 1 | Sayı/Issue: 2 | Yıl/Year: 2021 (Haziran/June) 

 

 

Vefeyat 

Pek Azîz Hocam Muhammed Emin Saraç Hocaefendinin 

Ardından (1930-19 Şubat 2021)* 
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“Bu iş burada bitmez Emin!...” 

Ali Haydar Efendi 

 

Cenâb-ı Hak, Kur’an-ı Kerim’de “Allah'tan, kulları içinde, ancak (kudret ve 

azametini bilen) âlimler korkar” (Fatır, 28) buyurur. Sevgili Peygamberimiz (s.a.v) 

“Bir kabilenin toptan helâki bir âlimin ölümünden daha ehvendir” buyururlar.1 

Ülkemiz ve İslam dünyasının önde ilmî sîmâlarından Muhammed Emin Saraç 

Hocaefendi, 19 Şubat 2021 Cuma günü İstanbul Fatih’teki evinde vefat etti. “Âlimin 

ölümü âlemin ölümü gibidir” sözünde ifade edildiği üzere, hocamızın vefatı 

talebelerini, dostlarını ve ilim dünyasını hüzne boğdu. Peygamberlerin varisi olan 

âlimler, müslümanların ilmî ve manevi önderleri İslam’ı muhafaza eden kaleleridir. 

Gerçek bir âlim vefat edince İslam’ın surlarında kapatılması ve onarılması güç bir 

gedik açılır. Muhammed Emin Saraç Hocaefendi de böyle bir âlimdi. Bütün bir 

ömrünü ilme adamış, kendisinde ilim ve ameli mecz etmiş, bütün hayatını ilim 

talebelerinin yetişmesine vakfetmiş yeri doldurulamayacak müstesna bir insandı. Bu 

sebeple, genç ilim yolcularının hocamızı iyi tanımaları, hayatını dikkatle öğrenmeleri 

ve onu kendilerine örnek almalarını candan temenni ederim.  

 
* Bu yazı özet şeklinde Tokat İlmiyat Dergisi’nin 9/1 sayısında Haziran 2021 tarihinde yayınlanmıştır. 
** Dr. Öğr. Üyesi, Yalova Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi, mssancakli@hotmail.com, ORCID ID: 

0000-0001-5941-9533. 
 (.Beyhâkî, Şuabu’l-îman, III,224 ) ,َمْوُت قَبِيلٍَة أَْيَسُر ِمْن َمْوِت َعاِلمٍ  1
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Hocamızın vefatından bir 

gün önce çekilmiş son 

fotoğraflarından biri. 

Elinde bir fıkıh kitabını 

mütalaa ederken. 

 

M. Emin Saraç Hocamızın dünyaya gelişi Osmanlı Devleti’nin yerine, Cumhuriyet 

Türkiye’sinin yeni kurulduğu, geçiş devri diye anılan zor yılların daha da kesifleştiği 

bir döneme tekâbül eder. Ailesi, hocaları ve yakın çevresi ilmî ve fikri alanda önemli 

simâlardan müteşekkildir. Hoca efendi, Tokat’ın Erbaa kazasının Tanoba köyünde, 

1930 senesinde dünyaya gelmiştir. Babası Hafız Mustafa Efendi, annesi Üzeyir 

Efendi’nin kızı Hatice Hanımdır. Dedesi Nakşibendi meşayıhından müderris Üzeyir 

Efendi’dir. Üzeyir Efendi, Niksar’ın Keşfî Camii Medresesi’nde müderris idi ve 

dönemin sayılı uleması arasında gösteriliyordu.  

Altı yaşında iken dedesinin yanında Kur’an-ı Kerim’i hatmeden M. Emin Saraç, diğer 

üç erkek ve bir kız kardeşi ile beraber babasının yanında hafızlığını ikmal etmiştir.  

Kur’an okumanın zor şartlar altında gerçekleştirildiği bir dönemde, babası, küçük 

çocuklarını gecenin yarısında uyandırır, evin camlarının perdeleri sıkı sıkıya 

kapatılırdı. Bir baskın olabilir korkusu ile çocuklar, yatakların içinde, üzerlerine 
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yorganlarını yarı yarıya çekmiş vaziyette Kur’an-ı Kerim’i ezberlerlerdi. Dini 

yaşamak, korumak ve yaşatmakla öne çıkan babası Mustafa Efendi, çocuklarına 

Kur’an-ı Kerim’i okuttuğu için mahkemeye çıkarılmış, hâkim beyin; “Sen çocuklara 

Kur’an okutuyormuşsun, doğru mu?” sorusuna; “Evet, ben çocuklarıma Allah’ın 

kelamı olan Kur’an-ı Azimuşşân’ı okutuyorum.” cevabını verdiği için altı ay hapse 

mahkûm edilmişti.  

Muhammed Emin Saraç Hocaefendi, 1940-1943 yılları arasında, ağabeyi Bahaeddin 

Saraç ile beraber Niksar Arasta Camii’nde, akabinde Merzifon Kara Mustafa 

Camii’nde mukâbele okumuşlardır. 

 

Hocamızın, her bayram yaptığı üzere, İsmet Efendi Dergahı’nda, bayram namazını 

müteakiben çekilen bir fotoğraf. 

1943 senesinde babası üç çocuğunu, Bahaeddin, Emin ve küçük kardeşleri Osman’ı, 

tekkesinin sürekli murakabe altında tutulduğundan habersiz, İstanbul’a, kendisinden 

ilim tahsil etmeleri için son devrin büyük âlimlerinden, Ahıskalı Ali Haydar Efendi’ye 

göndermiştir.  Ali Haydar Efendi de üç kardeşi Fatih Camii baş imamı Ömer 

Efendi’ye emanet etmiştir. Hocaefendi, Ömer Efendi’nin yanında Kur’an talimi ve 

Telhis dersleri okumuş, bu şekilde Fatih Camii’nde üç ay kaldıktan sonra 

Karagümrük’teki Üçbaş Medresesi’ne geçmiştir. Bu medresede, Fatih Camii’nde 

uzun yıllar baş kayyımlık yapmış olan muhaddis Süleyman Efendi’den Buhari-i 

Şerif’in birinci ve ikinci cüzlerini bitirmiş, ilk hadis icazetini de, Hacı Ferhad Rizevî 

silsilesinden gelen icazetname ile Süleyman Efendi’den almıştır. Bütün bir ömrünü, 
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binlerce talebeye Rasûl-ü Ekrem Efendimiz’in (s.a.v) hadisi şeriflerini öğretmekle 

geçiren hocamıza, hadis ilmini sevdiren ve ilk hadis okuma zevkini tattıran da bu 

hocasıdır. Kendisi bu hocasını şöyle anlatır:  

“Süleyman Efendi, altmış senesini Fatih Camii’nde geçirmiş çok mübarek bir 

insandı. Elinden Buhari-i Şerif düşmezdi. Devamlı Buhari okurdu. Camide 

kalırdı. Buhari icazetliydi. Bana ilk defa hadis okuma zevkini o tattırmıştı. 

Hadis-i şeriften mücâz ve icâzet veren bir kimseydi.” 

Üçbaş Medresesi’nde 1950 senesine kadar hocamız bu süreçte, Fatih Camii’nde ders 

veren son dönem âlimlerinden Gümülcineli Mustafa Efendi, muhaddis İbrahim 

Efendi, Hüsrev Efendi, Bekir Hâkî Efendi, Ömer Nasuhi Bilmen ve Mahmud Cevdet 

Bey gibi âlimlerden de tefsir, hadis, fıkıh ve usûl dersleri almıştır. İstanbul’da kaldığı 

yıllarda Tirmizî, Buhârî-i Şerif, Merâku’l-Felâh, Kudûrî, Şerhu’l-Akâid, Şifâ-i Şerif, 

Mir’ât, Müslim-i Şerif, Mişkâtu’l-Mesâbîh, Tefsîr-i Kâdî Beydâvî gibi kitapları 

okumuştur. 

1950 yılında, İslamî ilimlerde daha fazla ilerlemek için, hocası Ali Haydar Efendi 

tarafından Mısır’a gönderilmiştir. A. Haydar Efendi kendisine “Bu iş burada 

tamamlanmaz Emin, git, Mısır’da tamamla gel” demiştir. Mısır vizesinin kısa sürede 

çıkmaması üzerine kardeşi Osman Saraç ile birlikte, Bağdat üzerinden Mısır’a 

gitmişlerdir. Mısır’da dokuz yıl kalan M. Emin Saraç Hocaefendi, Kahire’de, önce 

Ezher (kendisi, Ezher kelimesini her zikrettiğinde daima Ezher-i Şerif tâbirini 

kullanırdı) Lisesi’ni bitirmiş, daha sonra Şeriat Fakültesi’nde tahsilini ikmal etmiştir. 

Hocamız Mısır’daki talebelik hayatını “ilim hicreti” olarak tavsif eder ve şöyle 

anlatırdı: “Mısır’da dokuz sene kaldım. Yaşadığımız bir ilim hicreti idi. Bu müddet 

zarfında İstanbul’a hiç gelemedik. Çünkü gelseydik dönemeyecektik.” 

M. Emin Saraç Hocaefendi, Mısır’daki tahsili sırasında, Osmanlı Devleti’nin son 

şeyhulislâmlarından Tokatlı Mustafa Sabri Efendi ve şeyhulislâm vekili, devrinin en 

büyük muhaddislerinden, allâme M. Zâhid el-Kevserî’den dersler almıştır. Bunun 

yanında Yozgatlı İhsan Efendi, muhaddis Muhammed Abdulvehhab Buhayri ve 

Ahmed Fehmi Ebu’s-Sünne gibi zamanın Ezher âlimlerinden de ders okumuştur. Bir 

âlim düşünün ki, yukarıda saydığımız zevâtın dışında, Hasenü’l- Bennâ’yı, Seyyid 

Kutub’u tanımış, Türkiye’ye dönünce Fî Zilâli’l-Kur’an tefsirini en güzel bir şekilde 

ve ilk defa tercüme edenler arasında yer almış, Yusuf Kardavî’, Ebu’l-Hasen en-
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Nedevî ile görüşmüş, onlarla muhabbet etmiş,  Elmalılı M. Hamdi Efendi’ye ve Ömer 

Nasuhi Bilmen Hocaefendiye mülâki olmuş, Abdulfettah Ebu Gudde ve Muhammed 

Avvâme gibi hadis âlimleri ile arkadaşlık etmiş, Mahmud Sâmi Ramazanoğlu, 

Mehmed Zahid Kotku gibi zevattan istifade etmiş, Abdurrahman Gürses ve Ali Yakub 

Cenkciler gibi hocaefendiler ile arkadaşlık yapmış ve birlikte olmuş, bu ilmi 

menbalardan yetişmiş ilim zincirinin son halkalarından âlim ve fâzıl bir şahsiyetti. 

M. E. Saraç hocamızın en önemli yönlerinden biri de son devir Osmanlı uleması nesli 

ile günümüz Türkiyesi nesilleri arasında bir köprü vazifesi görmesinin yanı sıra, İslam 

dünyası ile Türkiye arasında da bir köprü vazifesi görmesi, adeta “Türkiye’nin İslam 

dünyasına açılan kapısı” olma özelliğini taşıyor olmasıdır. Bu konuda Prof. Dr. 

Sabahattin Zaim hoca hatıralarında: “Emin Saraç, İslâm dünyasında Türkiye’den daha 

fazla tanınır. Bu yüzden dışarıda Türkiye denildiği zaman Emin hocayı sorarlar.” 

demiştir. 

Hocaefendi, Mısır’daki tahsilini tamamlayıp ülkesine döndükten sonra, bütün hayatını 

İslamî ilimleri yaşatmaya, okutup öğretmeye vakfetmiş, yetiştirdiği binlerce talebesi 

ile geleceğin Türkiye’sinin ilmi yönden öncü ve önder nesillerinin yetişmesine vesile 

olmuştur. O, eser telifi yerine ders vermeyi tercih etmiş, Fatih Camii’nde ve muhtelif 

yerlerde, altmış beş yıl boyunca devamlı olarak dersler okutmuştur.  

 

Hocamızın fakültemizde araştırma görevlisi olarak vazifeli olan torunu Selman Saraç 

ile, son günlerinde her gece okudukları Sahîh-i Müslim dersinden. 
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Böylece, uzun ve bereketli bir ömrün ardından yetiştirdiği talebelerinin ve 

sevenlerinin omuzlarında ve dualarıyla, selef-i salihinin zamanımızdaki numûne 

örneği, pek muhterem hocamızı kıymetli büyüğümüzü ebediyyet âlemine, ahiret 

yurduna uğurladık. Rahmetullahi aleyhi rahmeten vâsia. Cenâb-ı Hak gâriki rahmet 

eylesin, makamını âli, mekanını firdevsi âla cennetleri eylesin. Bizleri de şefaatine 

nail eylesin. 

Her ölüm acıdır, fakat hocamızın vefatı çok daha acı olmuştur. İslam âlemi ve ümmet-

i Muhammed, bu asrın en büyük âlimlerinden birini kaybetmiş, semamızdan bir yıldız 

kaymış, bir ilim güneşi ufûl etmiştir. M. Emin Saraç Hocaefendi altmış beş seneden 

beri son dersiamlığını yaptığı ve “benim cennetimdir” dediği Fatih Camii’nde, 21 

Şubat 2021 Pazar günü kılınan cenaze namazını müteakip çok sevdiği Fatih Camii’nin 

haziresinde ebedi ikametgâhına defnedilmiştir.  

Pek aziz hocam ve Ali Yakup Efendi gibi diğer hocalarımız, bu dinin, bu ümmetin 

bereketiydiler. Hepsi birer birer göçtü, Rablerine kavuştu. Şimdi bu aziz dini ve ona 

ait ilimleri okumak ve okutmak, yaşamak ve yaşatmak sırası talebesi olan bizlerin ve 

genç neslin omuzlarında, kutsal bir emanet olarak durmaktadır. Ona binâen yazımızı, 

hocamıza ait şu dua ile hitama erdirmek istiyorum:  

“Ya Rabbi! Cümlemizin âkıbetini hayr eyle. Bizleri hocalarımıza layık birer 

talebe, onların şefaatlerini hak edecek hayırlı nesiller eyle. Hepimizi 

Peygamber Efendimiz’in (s.a.s) şefaat-i uzmâsına lâyık ümmet eyle…”  

Bu vesileyle hocamızın genç ilim yolcularına birkaç nasihatini de paylaşmak 

istiyorum:  

İlim yoluna girmiş bulunan bütün genç kardeşlerime, talebe 

kardeşlerime temennilerim, tavsiyelerim şunlardır ki, ilim yolu 

peygamberler yoludur. Bu yol saadetin yegâne yoludur. Ve bu yolun 

esası Ehl-i sünnet akidesidir. Ehl-i Sünnet akidesi, enbiya-i ızâmın 

müselselen takip ettiği, nihayet Resûlullah (s.a.v.) efendimizde 

şahikaya ulaşan en mükemmel, en muazzam bir yoldur. Bu yoldan 

ayrılmamak için gayret etsinler. Bazı kimselerin yaptıkları gibi “şefaat 

yoktur” diyerek konferanslar vermek yahut “kabir azabı yoktur” diye 

ahkâm kesmek veyahut “İsâ’nın (a.s) nüzûlünü inkar etmek”, “cin 
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yoktur”, “icma yoktur” şeklinde ifadeler kullanmak... Bilsinler ki bu 

ifadelerin hiçbiri Ehl-i Sünnet akaidine muvafık sözler değildir. 
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