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 مكّونات الـُهوّية اإلسالمّية يف القرآن والسّنة
 لبنان -د. دالل عباس . أ

 خالصة البحث:
 من خالل القرآن الكرمي والسّنة.الـُهوّية اإلسالمّية هتدف هذه الورقة إىل تبيان مكّونات  

فالقرآن احلاكم على ما عداه رسم بوضوح سّلما للقيم الفردّية احملكومـة بـالوقو و والقـيم    
والوحّلـ    تبدأ بإقامة العدل وحماربة الظلم.ماعّية احملكومة بالوكافل والقيم السياسّية اليت االجو

باألخالق القرآنّية هو املكّون األساسّ  للـُهوّية اإلسالمّية ألّن األخالق القرآنّية علـى اـاّ    
كماالت الفردّية مـن  بالوفاصيل الدقيقة الشخصّية والروحّيةو والقضايا املوعّلقة مبنهجّية حتّقق ال

وتالًيا اجملومع يف العالقة اجلدلّية بني الطرفني... إّن القرآن يدعو املسلمني كأّمة مجيع اجلوانبو 
وإىل املسـّخرةو  واإلفادة من الظواهر الكونّيـة   ووإىل الوفّكر والودّبر وإىل الوسليم هلل عّز وجّل

احلسنةو واألمر باملعروف والنـه  عـن   الوعارف والوحاور ودعوة اآلخرين باحلكمة واملوعظة 
واحدة وليسـ   أّمة وأْن تكون أفعاُلهم مصداًقا ألقواهلمو واألّمة اإلسالمّية أّمة وسطو  واملنكر
ليس  شرقّية وال غربّية وال عربّية وال فارسّية وال هندّيةو ال فضل ألحد منها على أحد إاّل  أمًما؛

بالوقو ... واملسلمون كأّمة هم املؤمنون الـذين مـن    و وال فضل هلا على غريها إاّلبالوقو 
واملسـلمون ألّلـة علـى    حملاربوهو ومن هو الصديق ملعاونوهو  أْن يعرفوا من هو العدّوواجبهم 

هذه األّمة مكّلفة باإلعداد العسكرّي الدائمو  حببل اهلل. املؤمننيو أعّزة على الكافرينو يعوصمون
باع عن اّت ٌةومنهّي وباملرابطةو وبنشر قيم اخلري والعدل مأمورٌةلوحصني بنيوها من أّي اخوراقو و

بووزيع ثرواهتا بني أفرادها علـى قاعـدة    ومأمورٌة واألمر املؤمنني أولياِء طاعة غرِي وأ واهلو 
يف السـّنة الشـريفةو أي   كّلهـا  قد وردت  وغريها الواردة يف القرآن الوكافلو وهذه املعاين

األخالقّيـة   ءرت املبـاد  الدين وحدودهو كما صـوّ  ل  أصوَلفصَّ األحاديث الصحيحة اليت
 واملطلـق  املبهمو ومقيِّدًة حًةاجململ وموّض ًةَلمفصِّواالجوماعّية واإلنسانّية اليت جاء هبا القرآنو 

قـد  نزل يف القرآن. وفقد أوجب اهلل عّز وجّل على النبـّ  أْن يبّين للنا  ما ُأ العام. وشارحًة
أمنولًجا من السّنة النبوّية: خطبة الرسول يف حّجة الوداعو الـيت أراد أْن   هذا البحثيف  أعطينا

   ون على هنجة يف اآليت من األّيام!و ودسووًرا يسريًرا للمسلمنيتكون حتذي
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 مكّونات الـُهوّية اإلسالمّية يف القرآن والسّنة
 لبنان -د. دالل عباس . ب

 
 :تعريف املصطلحات

الواقعّية املشوركة بني البشر وبني البهائمو فالسفة بني الـُهوّية الطبيعّية ال: مّيز الـُهوّية
وبني الـُهوّية األخالقّية القائمة على "الوع  الذاتـّ " أو شعور األنا الذي جيعل اإلنسان قادًرا 

  . والـُهوّية موعّينة وليس1والذي يؤّسس خلوَد النفس البشرّيةعلى الشعور بالثواب والعقابو 
جمّردةو أي أّنها حتووي على اايزات كامنة وتناقضات يوّم حّلها خالل عملّية الوطّور اليت ترجع 

ّخصـهو  وتشوعينّيُوـه   ءوقال الفارابـّ  يف الوعليقـات: "ُهوّيـُة الشـ     و2إىل شروط معّينة
 .3كلٌّ واحد" وخصوصّيوهو ووجوده املنفرد لهو

واملسلكّية اليت اّيزه من غريهو وُهوّية اجلماعة  إًلا ُهوّية الشخص ه  الصفات األخالقّية
 اليت اّيزها من غريها من اجلماعات. وه  الصفات العاّمة املشوركة األخالقّية واملسلكّية

َأَفَمن َشَرَح و و "4"دِّيَن ِعنَد الّلِه اإِلْساَلُمِإنَّ ال إىل اإلسالم ": فنسبة اإلسالمّيةأّما صفة 
و 6"ِم ِدينًا َفَلن ُيْقَبَل ِمْنـهُ َوَمن َيْبَتِغ َغْيَر اإِلْساَلو "5"ِإْسَلاِم َفُهَو َعَلى ُنوٍر مِّن رَّبِِّهاللَُّه َصْدَرُه ِلْل

َما َكـاَن  و "7"َوَمْن َأْحَسُن ِدينًا مِّمَّْن َأْسَلَم َوْجَهُه هلل َوُهَو ُمْحِسٌن واتََّبَع ِملََّة ِإْبَراِهيَم َحِنيفًا"
 .8"وِدّيًا َواَل َنْصَراِنّيًا َوَلِكن َكاَن َحِنيفًا مُّْسِلمًاِإْبَراِهيُم َيُه

اهلل  . هو االسم الذي غلب اسوعماله لكواب اهلل الذي انزله على حمّمد )صـّلى القرآن
ِإنَّ َعَلْيَنـا َجْمَعـُه   لقراءة ومنه قوله تعاىل "(و والقرآن يف اللغة مصدٌر مرادف لعليه وآله وسّلم

 .9"ِإَذا َقَرْأَناُه َفاتَِّبْع ُقْرآَنُهَ " "َوُقْرآَنُه
هو أنَّه الكالُم فعليه بني األصولّيني والفقهاء وعلماء العربّيةو  "القرآن" املّوفُق تعريُفأّما 

املكووُب يف املصاحفو املنقوُل عنه  و(صّلى اهلل عليه وآله وسّلمعلى النبـّ  ) املعِجزو املنـّزُل
وته. والقرآن أمنولج للكوابة توداخل فيه خموِلف أنواع الكوابة األدبّية سرًدا بوال ُدبالوواترو واملوعبَّ

ف أنواع املعرفة: فلسفًة وأخالًقـا  وحواًراو وقصًصا وتارخًياو وحكمًةو وأدًباو وتوداخل فيه خموِل
                                                 

1
 .Identitéم، ماّدة 8002دار عويدات، بيروت  -لسفيّةموسوعة الالند الف - 

2
 الـهُويّة".م، ماّدة "7991الموسوعة الفلسفيّة، م. روزنتال، ب. يورين، ترجمة سمير كرم، دار الطليعة، بيروت  - 

3
 م، ماّدة "الـهُويّة".7928، دار الكتاب اللبناني، بيروت 8المعجم الفلسفّي، د. جميل صليبا، مج - 

4
 .79آل عمران، ي  س. - 

5
 .88س الّزمر/ي  - 

6
 .28س آل عمران، ي  - 

7
 .788س النساء/ي  - 

8
 .71س آل عمران/ي  - 

9
 .72 -71س القيامة، ي  - 
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املصري بشـكل مجالــّ    اسًة وتشريًعاو واجوماًعا واقوصاًداو وإجابًة عن أسئلة الوجود ويوس
حبيث أمجعوا على أنَّها فريدٌة مل َيَرْوا مثَلهاو وأنَّهـا ال   والعرَب د يف كوابٍة فاجأِتو جتّسفّنـّ 

ُتضاهى؛ ومل يعرفوا كيف حيّددوهناو اسوناًدا إىل املعايري اليت يعرفوَنهاو فقالوا إنَّها نثـٌر ليسـ    
هو واتفقـوا  ال ميكن سرُبوابٌة ال توَصفو وسرٌّ وشعٌر ليس  كمثل الشعرو وإنَّها ككمثل النثرو 

َََل  والقرآن كما وصفه اهلل عّز وجّل " .1على أنَّها نقٌض لعادة العرب يف الكوابة ُهَو الَِّذَي َأنـ
ْم َعَلْيَك اْلِكَتاَب ِمْنُه آَياٌت مُّْحَكَماٌت ُهنَّ ُأمُّ اْلِكَتاِب َوُأَخُر ُمَتَشاِبَهاٌت َفَأمَّا الَِّذيَن يف ُقُلـوِبهِ 

ُُوَن ِف  تَِّبُعوَن َما َتَشاَبَه ِمْنُه اْبِتَغاء اْلِفْتَنِة َواْبِتَغاء َتْأِويِلِه َوَما َيْعَلُم َتْأِويَلُه ِإالَّ الّلُه َوالرََّزْيٌغ َفَي اِس
قول الفصـل  ال"وهو  و2"اْلِعْلِم َيُقوُلوَن آَمنَّا ِبِه ُكلٌّ مِّْن ِعنِد َربَِّنا َوَما َيذَّكَُّر ِإالَّ ُأْوُلوْا األْلَباِب

َِْل َََل َوَما َأْرَسـْلَنا "و وقد ُأنزل باحلّق 3"َوَما ُهَو ِباْلَه ََْلَناُه َوِباْلَحقِّ َن َك ِإالَّ ُمَبشِّـرًا  َوِباْلَحقِّ َأن
ِإنَّ َهــَذا اْلُقـْرآَن   و "5وهو اهلادي "مَّا َفرَّْطَنا ِف  الِكَتاِب ِمن َشْ ٍءو وهو كامل "4"َوَنِذيرًا

وفيه و 6"  ِهَ  َأْقَوُم َوُيَبشُِّر اْلُمْؤِمِننَي الَِّذيَن َيْعَمُلوَن الصَّاِلَحاِت َأنَّ َلُهْم َأْجرًا َكِبريًاِيْهِدي ِللَِّت
َِيُد الظَّاِلِمنَي َإالَّ َخَسـاراً "الرمحة  ُِّل ِمَن اْلُقْرآِن َما ُهَو ِشَفاء َوَرْحَمٌة لِّْلُمْؤِمِننَي َواَل َي و و7"َوُنَن

َذِلـَك  "و 8"ُقرآنًا َعَرِبّيًا َغْيَر ِذي ِعَوٍج لََّعلَُّهـْم َيتَُّقـونَ  عن العيب وعن العوج "وهو منـزه 
اَلرِكَتاٌب ُأْحِكَمْت آَياُتُه ُثمَّ ُفصَِّلْت ِمن " هُتاآي و واملفّصلُة9"اْلِكَتاُب اَل َرْيَب ِفيِه ُهًدى لِّْلُمتَِّقنَي

َََل ِإَلْيُكُم اْلِكَتـاَب ُمَفصَّـاًل    َأَفَغْيَرو و "10"لَُّدْن َحِكيٍم َخِبرٍي الّلِه َأْبَتِغ  َحَكمًا َوُهَو الَِّذي َأَن
ٌَّل مِّن رَّبَِّك ِباْلَحقِّ َفاَل َتُكوَننَّ ِمَن اْلُمْمَتِري و والوام 11"َنَوالَِّذيَن آَتْيَناُهُم اْلِكَتاَب َيْعَلُموَن َأنَُّه ُمَن

َُْشْوُهْم َواْخَشْوِن اْلَيْوَم َأْكَمْلـُت َلُكـْم   اْلَيْوَم َيِئَس الَِّذيَن الكامل " َكَفُروْا ِمن ِديِنُكْم َفاَل َت
و والذي ال يأتيه الباطل من بني 12"ِديَنُكْم َوَأْتَمْمُت َعَلْيُكْم ِنْعَمِت  َوَرِضيُت َلُكُم اإِلْساَلَم ِدينًا

ى ِمن ُدوِن الّلِه َوَلـِكن َتْصِديَق الَِّذي َوَما َكاَن َهـَذا اْلُقْرآُن َأن ُيْفَتَر"يديه وال من خلفهو 
 و 13"َبْيَن َيَدْيِه َوَتْفِصيَل اْلِكَتاِب اَل َرْيَب ِفيِه ِمن رَّبِّ اْلَعاَلِمنَي

                                                 
1
 وما بعدها. 17، ص القرآن والشعردالل عباس،  - 

2
 .1س. آل عمران، ي  - 

3
 .71س. الطارق، ي  - 

4
 .708س. اإلسراء، ي  - 

5
 .72س. األنعام، ي  - 

6
 .9س. اإلسراء، ي  - 

7
 .28س. اإلسراء، ي  - 

8
 .82س الزمر/ي  - 

9
 .8س البقرة/ي  - 

10
 .7س هود/ي  - 

11
 .771س األنعام/ي  - 

12
 .7س المائدة/ي  - 

13
 .71س يونس/ي  - 
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َلَقْد َكاَن ِف  َقَصِصِهْم ِعْبَرٌة لُِّأْوِل  اأَلْلَباِب َما َكاَن َحِديثًا ُيْفَتَرى َوَلـِكن َتْصـِديَق  "
 و 1"َدْيِه َوَتْفِصيَل ُكلَّ َشْ ٍء َوُهًدى َوَرْحَمًة لَِّقْوٍم ُيْؤِمُنوَنالَِّذي َبْيَن َي
َوُوِضَع اْلِكَتاُب َفَتَرى اْلُمْجِرِمنَي ُمْشِفِقنَي ِممَّا ِفيِه َوَيُقوُلوَن َيا َوْيَلَتَنـا َمـاِل َهـَذا    "

َوَوَجُدوا َما َعِمُلوا َحاِضرًا َوَلا َيْظِلـُم َربُّـَك    اْلِكَتاِب َلا ُيَغاِدُر َصِغرَيًة َوَلا َكِبرَيًة ِإلَّا َأْحَصاَها
 و 2"َأَحدًا

 و 3"َقاَل ِعْلُمَها ِعنَد َربِّ  ِف  ِكَتاٍب لَّا َيِضلُّ َربِّ  َوَلا َينَسى"
 و 4"ِتْلَك آَياُت اْلِكَتاِب اْلُمِبنِي"
 و 5"طس ِتْلَك آَياُت اْلُقْرآِن َوِكَتاٍب مُِّبنٍي"
 و 6"اُت اْلِكَتاِب اْلُمِبنِيِتْلَك آَي طسم"
َِيُل اْلِكَتاِب َلا َرْيَب ِفيِه ِمن رَّبِّ اْلَعاَلِمنَي"  .7"َتن

 القرآن يفّسر بعُضه بعًضا:
لقد كان املبدأ الذي طرحه املفّسرونو أنَّ الغموض الراجح إىل "اإلمجال" ميكن الوصول 

يف آخرو فاجململ يف موضوع له بيـان   إىل داللوه بالعودة إىل "النّص القرآنـّ " لاته يف مكان
مل يظلم نفسه؛ ففّسـره  " قالوا: أّينا ومل َيْلِبسوا إمياهنم بظلمموضع آخر: فلما نزل قوله تعاىل: 

إنَّ الشرك لظلٌم عليه بقوله تعاىل: "( بالّشركو واسودّل صّلى اهلل عليه وآله وسّلم النبـّ  )صّلى
لَم بالشـركو تفسـرًيا   ّلى اهلل عليه وآله وسّلم( الظص تفسري الرسول )صّلىلقد كان  ".عظيم

للنّص بالنّص لاتهو فالنّص من خالِل نظاِمِه اللغويِّ والداللـّ و يؤسِّس ُمعَجَمه اخلاّصو وَيضع 
  أسا  تفسري بعِض أجزائهو وقد قال العلماء:

كانو ُفسِّـر يف  مجَل منه يف م"من أراد تفسري الكواب العزيز طلبه أّواًل من القرآنو فما ُأ
 .8موضع آخرو وما اخُوصر يف مكان ُبِسَط يف موضع آخر"

أحاديـث   و ما يعنينا هنا:9ما ُحك  عن النبـّ  من قول أو فعل أو تقريره  : السّنة
النبـّ  اليت ال ُيشك بصّحوها مضموًنا وأسلوًباو وخطبهو وجدلهو وكوبهو ووصاياه ألصحابهو 

                                                 
1
 .777س يوسف/ي - 

2
 .19س الكهف/ي - 

3
 .88س طه/ي - 

4
 .8س الشعراء/ي - 

5
 .7س النمل/ي - 

6
 .8 -7س القصص/ي  - 

7
 .8س السجدة/ي - 

8
 .718، ص 8السيوطّي: اإلتقان في علوم القرآن: ج - 

9
 .889، ص 7، نقالً عن أبي البقاء: هديّة العارفين، مج1، صعلوم الحديث ومصطلحهأنظر، صبحي الصالح،  - 
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والكوب احلديثّية . 1النبـّ  بلغ الوزّيد فيها حدًّا ال يقبله عقل أو منطق إىل املنسوبة ألنَّ املروّيات
من دون اسوثناء لد  السّنة والشيعة ال ختلو من هذه اآلفةو "حىت أنَّ أئّمة أهل البي  )ع( كّلها 

كثريًة مروّيًة عنهمو وعن النبـّ و وأمروا أصحاَبهم وشيعوهم بعرض األحاديث  أنكروا رواياٍت
ومبا أنَّ القرآن يوضّمن كّل مـا  . 2ه"و وأخِذ ما وافَقهو وترِك ما خالفولة عنهم على القرآناملنق

اكم على ما عداهو فإنَّ احلديث النبوّي الصحيح هو هو احل بيانه من كّلّيات الشريعة وأراد اهلل
سانّية الـيت  األخالقّية واالجوماعّية واإلن ءالذي فّصل أصوَل الدين وحدوَدهو كما صّوَر املباد 

و وقد أوجب اهلل ًدا املطلقو وشارًحا العاّمًحا املبهمو ومقيِّاًل اجململو وموضِّجاء هبا القرآنو مفصِّ
ََْلَنا ِإَلْيَك الذِّْكَر ِلُتَبيَِّن ِللنَّاِس "تعاىل على النبـّ  )صّلى( أْن ُيبّين للنا  ما ُأنزل يف القرآن:  َوَأن

َِّل ِإَلْيِهْم َوَلَع  .3"لَُّهْم َيَتَفكَُّروَنَما ُن
 

 
 :مكّونات الـُهوّية اإلسالمّية يف القرآن

حّقـق  وللشرك بالدرجـة األوىلو ولي  كما وصفه النّص القرآنـّ  مناقٌض إنَّ اإلسالَم
اإلسالُمو وليكوَن اإلنساُن مسلًماو وتكوَن اجلماعُة مسلمًةو جيب أْن توخّلق بأخالق القـرآنو  

لوصول إىل الكمال: الكمال املسلكّ  الذي يوِصـل إىل الكمـال   وتسعى جاهدًة ]تكدح[ ل
 املعنوّي.

اخلمرةو وال يـأكلون حلـم   أْن ُيطيل الرجال ِلحاهمو وال يشربون الـُهوّية الشكلّية: 
َيا َأيَُّها النَِّب ُّ ُقل لَِّأْزَواِجَك َوَبَناِتَك  " اخلنزيرو والنساء حمجباتو حىت يف اجملومعات غري املسلمة

ُه َغُفورًا َوِنَساء اْلُمْؤِمِننَي ُيْدِننَي َعَلْيِهنَّ ِمن َجَلاِبيِبِهنَّ َذِلَك َأْدَنى َأن ُيْعَرْفَن َفَلا ُيْؤَذْيَن َوَكاَن اللَّ
من املؤّكد واملسّلم به أنَّ هذا مطلوبو إنَّما يبقى هذا الظاهر شكاًل أجـوَف إْن مل  و 4"رَِّحيمًا

ساًء بأوامر اهلل ونواهيه ويكونوا مّوقني: ممارسة العبـادات وااللوـزام   يلوزم املسلمون رجااًل ون
بالظواهرو ه  الوقو  الفردّيةو لكنَّ هذه الوقو  الفردّية واليت هتدف إىل الوزكَيـةو ال تكفـ    

ه "الوقو  االجوماعّية"و أي عالقة اإلنسان باآلخرو ليكـون  هنالك ما ميكن أْن نسّمَيفوحدهاو 
القـرآن يف   وقـد عّرفـه  ة املسلمةو وه  ما وصفه القرآن "بالصراط املسوقيم"و جزًءا من األّم

ُقْل َتَعاَلْوْا َأْتـُل  " من سورة األنعام 787 -787اآليات  يفعشرات اآلياتو وجاءت جمموعًة 
                                                 

1
ّي )الخرافات المنسوبة إلى النبـّي في كتاب "، فصل الكتب المنسوبة إلى البهائبهاء الدين العاملّي أديبًا وفقيًها وعالًماأنظر دالل عباس " - 

 .770 -782لعبد الحميد الشلقاني، ص  مصادر اللغةالمخالة المطبوع، الذي أثبتنا أنّه ليس لبهاء الدين العاملّي(. وكذلك 
2
 .818، ص 9من سورة المائدة، مج 79 -78، ذيل تفسير اآليات الميزانالطباطبائّي،  - 

3
 .11س. النحل، ي  - 

4
 .89س األحزاب/ي  - 
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اَل َتْقُتُلوْا َأْواَلَدُكم مِّْن إْماَلٍق َما َحرََّم َربُُّكْم َعَلْيُكْم َأالَّ ُتْشِرُكوْا ِبِه َشْيئًا َوِباْلَواِلَدْيِن ِإْحَسانًا َو
الَِّت  َحرََّم نَّْحُن َنْرُزُقُكْم َوِإيَّاُهْم َواَل َتْقَرُبوْا اْلَفَواِحَش َما َظَهَر ِمْنَها َوَما َبَطَن َواَل َتْقُتُلوْا النَّْفَس 

َوَأنَّ َهـَذا ِصَراِط  ُمْسَتِقيمًا َفـاتَِّبُعوُه َواَل  " "َنالّلُه ِإالَّ ِباْلَحقِّ َذِلُكْم َوصَّاُكْم ِبِه َلَعلَُّكْم َتْعِقُلو
". هذه اآليـات تبـّين   َتتَِّبُعوْا السُُّبَل َفَتَفرََّق ِبُكْم َعن َسِبيِلِه َذِلُكْم َوصَّاُكم ِبِه َلَعلَُّكْم َتتَُّقوَن
و 1الوالدين قوُقوع باهللو احملّرمات العاّمة اليت ال ختوّص بشريعة من الشرائع اإلٰلهّيةو وه  الشرُك

األوالد خشـية إمـالقو    فيه قوُل النفس احملورمة بغري حقو ويدخُل الفواحشو وقوُل ُفاواقور
الوفاء بعهـد   يف القولو وعدُم إيفاء الكيل وامليزان بالقسطو والظلُم مال اليويمو وعدُم وغصُب

ـ   املؤّدي إىل االخوالف يف الدينغري سبيل اهلل اهللو واّتباُع ا . ومن شواهد أنَّها شرائع عاّمـة أنَّ
م الدينّيةو وقد قال تعـاىل:  جندها يف ما نقله اهلل سبحانه من خطابات األنبياء ُأَمَمهم يف تبليغاهت

ـ " ى َشَرَع َلُكم مَِّن الدِّيِن َما َوصَّى ِبِه ُنوحًا َوالَِّذي َأْوَحْيَنا ِإَلْيَك َوَما َوصَّْيَنا ِبِه ِإْبَراِهيَم َوُموَس
ِب  ِإَلْيِه َوِعيَسى َأْن َأِقيُموا الدِّيَن َوَلا َتَتَفرَُّقوا ِفيِه َكُبَر َعَلى اْلُمْشِرِكنَي َما َتْدُعوُهْم ِإَلْيِه اللَُّه َيْجَت

... مث الوعبري يف هذه اآليات الثالث الـيت حتـّدد أصـول    2"َمن َيَشاُء َوَيْهِدي ِإَلْيِه َمن ُيِنيُب
له أنَّ الدين اإلٰلهّ  ال يوّم أمره وال يسوقيم حا ءأيًضا بالووصية. والوأّمل فيها ينىب ةاحملّرمات اإلٰلهّي
ذلكـم  وقد اخولف  اخلواتيم يف اآليات الثالثو فخوم  األوىل بقوله: " ّل  هبا.من دون الوح

وله: "و والثالثة بقتذّكرونذلكم وّصاكم به لعّلكم والثانية بقوله: " "تعقلونوّصاكم به لعّلكم 
 ".تتقونذلكم وّصاكم به لعّلكم "

 وولعّل الوجه يف للك أنَّ األمور املذكورة يف اآلية األوىل وه  الشرك بـاهلل العظـيم  
وقول النفس احملورمة مما  وومقاربة الفواحش الشنيعة ووقول األوالد من إمالق ووعقوق الوالدين

 ه.عقُل جَباإلنسان إال إلا اّتبع األهواء وُحعليها  ءهاو وال جيور طرة اإلنسانّية حرمَوك الِفدِرُت
كر منها يف اآلية الثانية وه  االجوناب عن مال اليويم وإيفـاء الكيـل وامليـزان    وما ُل

ر حىت يدرك ما حيواج اإلنسان العاقل فيها إىل الوذّك وبالقسطو والعدل يف القولو والوفاء بالعهد
وبسائر بين نوعه إىل الوهلكةو فمالا يبقى من  وودية بهفيها من املفاسد اهلادمة لبنيان جمومعهو امل

 ُلعَدوامليزانو وال ُي فيه الكيُل و وُيطفَُّفالضعيُف فيه الصغرُي رحُماخلري يف جمومع إنسانـّ  ال ُي
فيه يف احلكم والقضاء والشهادات والوصايا والفواو  واألحكامو وال ُيصغى فيـه إىل كلمـة   

اإلعالم يف بّث الفرقة بني أبناء األّمة نفسهاو هذا اإلعـالم النـاعقو    هذا فضاًل عن دوراحلّقو 

                                                 
1
يلزم األبناء بزيارة أهاليهم تحت طائلة مقاضاتهم أمام  8077أقّرت الصين قانونًا جديًدا يصبح سارَي المفعول في مطلع تموز من العام  - 

 المحاكم في حال المخالفة. وذلك كما يقول القانون )للمحافظة على بناء وشكل األسرة الصينيّة(.
2
 .77س الشورى/ي  - 
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له يف ما مضى فقهاء السالطني وعمالء السلطةو أضيف إليهم يف هـذا العصـر   الذي كان ميّث
 ".تذّكرونذلكم وّصاكم به لعّلكم وم  اآلية بقوله: "ولذا ُخحمّطات الولفاز املأجورة 

ق واالخوالف يف الدين باّتباع سـبل  لثة هو النه  عن الوفّروالغرض املسوقة له اآلية الثا
غري سبيل اهلل. وللك أنَّ الوقو  الدينّية إّنما حتصل بالوبّصر يف املناه  اإلٰلهّية والـورع عـن   

رو وبعبارة أخر  بالوزام الفكرة اإلنسانّية اليت ُبيَن عليها الدينو وقد قال ل والوذّكحمارمه بالوعّق
هم قوا أْن ميدَّاّت وقد وعد اهلل املوقني إِن و1"ْفٍس َوَما َسوَّاَها َفَأْلَهَمَها ُفُجوَرَها َوَتْقَواَهاَوَن"تعاىل: 

َوَمن َيتَّـِق اللَّـَه َيْجَعـل لَّـُه     "همو ويفّرق بني احلّق والباطل عندهم فقال: مبا يّوضح به سبيُل
َُْرجًا  .3"ُكْم ُفْرَقانًاَإن َتتَُّقوْا الّلَه َيْجَعل لَّ و وقال: "2"َم

و ما دام مالزًما لطريق الوعّقل والوذكرو (فاإلنسان على صراط الوقو  )الصراط املسوقيم
احليـاة   اهلد  واغوّر بزينـة  غري جارًيا على جمر  الفطرةو وإلا احنرف عن هذا الصراطو واّتبع

وتـرك الوقـو    الدنياو جذبوه األهواء إىل االسورسال والعكوف على خمالفة العقل السـليم  
ـ    و َعِرالدينّية... والوقو  الدينّية ال حتصل بالوفّرق واالخوالفو والورود يف أّي مشـرعة ُش

الذي ال ختّلف فيه وال اخوالفو  وبل الوزام الصراط املسوقيم ووالسلوك يف أّي واٍد الح لسالكه
بعوا وال تّت"قوله: بفذلك هو الذي ُيرجى معه الولّبس بلبا  الوقو و ولذلك عّقب اهلل سبحانه 

وللك ليكونوا خري "؛ تّتقونذلكم وّصاكم به لعّلكم " بقوله: "ق بكم عن سبيلهالسبل فتفّر
وتقّيدوا  وساروا على الصراط املسوقيم الذي سّنه هلم اهلل عّز وجّلهم أّمة أخرج  للنا و إْن 

بـاملعروف   و "األمِرإىل اخلري"و  "الدعوة ِمَياحملكومِة كلِّها بِق وبالضوابط اليت وصفها هلم القرآن
إّنما ُبعثت ألمّتم مكـارم  النبـّ  " والنه  عن املنكر"و وإْن ختّلقوا باألخالق القرآنّيةو أمل يقِل

"و ساعني إىل الوصول إىل الكمال: الكمال املسلكّ  املوِصل إىل الكمـال املعنـوّي.   األخالق
سوا يف الواقع ويف احلقيقة على درجة واحدة قرًبا لذلك فإنَّ الذين ُيطلق عليهم اسُم املسلمني لي

ب ِلوالصفات األخالقّية اليت ُط ووأمناط السلوك اليت فرضها القرآن وأو بعًدا من اإلسالم احلقيقّ 
ـ   إليهم الوحّلى هبا... زام يبقى هنالك صراع أزلـّ  بني الظاهر والباطنو وبني درجـات االلو

املسلمني وحاضِرهم يبّين لنا بوضوح ال ريَب فيـهو   تاريِخ وقراُءواس باألوامر والنواه  اإلٰلهّية؛
حتريَف العقائدو لوسويغ أمناط السلوط املناقضة شكاًل ومضموًنا ملا جاء يف النّص القرآنــّ و  

هم ناقل  الدين إىل البلـدان  واليت يعود بعُضها إىل العادات والوقاليد اجلاهلّية لد  العرب أنفِس

                                                 
1
 .2س الشمس/ي  - 

2
 .8س. الطالق، ي  - 

3
 .89س. األنفال، ي  - 
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قبـل   مـا  لد  املسلمني من غري العرب اليت تعود جـذورها إىل  والوقاليِد داِتاملفووحةو والعا
وجعلوه  واإلسالمو وإىل املمارسات اليت فرضوها السلطات السياسّية اجلائرة اليت قّزمِ  اإلسالم

 إيديولوجيا للحكمو تضّيق بواسطوه اخلناق على رقاب األّمة.
المّيةو ال كما ه  يف الواقعو وإّنما كمـا  تعريف مكّونات الـُهوّية اإلس توّجَبلذلك 

من خالل النّص القرآنـّ و وتالًيا السنَّة الصحيحة. ألنَّ القرآن احلاكَم على ما جيب أْن تكونو 
و احملكومة بالوكافل والقيم االجوماعّية احملكومة بالوقو  عداه رسم بوضوح سلَّما للقيم الفردّية

ه عن الظلم َفْروحماربة الظلمو فال جيوز أْن يغّض املسلم َط ة العدلوالقيم السياسّية اليت تبدأ بإقام
  و كما هو حاصل يف فلسطني وغريهاوالالحق بأّي إنسان آخر أو مجاعة أخر  أو دولة أخر

والنه  عن البغ  والعلّوو وتنوه  باحلكم على من ُيفسد يف األرضو وخيوصرها كّلها عنـوان  
رجعّية القرآنو أمهّيوهو أي ضرورة "تنصيب القـرآن  بااللوزام مبالطغيان. من هنا يكوسب القول 

و 2"َأَفَلا َيَتَدبَُّروَن اْلُقْرآَن َأْم َعَلى ُقُلوٍب َأْقَفاُلَهـا ": 1للمرجعّية املعرفّية" الكرمي يف املقام األرفع
َِْل""القول الفصل"  هو فالقرآن كما وصف نفسه ق القرآنّية و والوحّل  باألخال3"َوَما ُهَو ِباْلَه

هو املكّون األساسّ  للـُهوية اإلسالمّيةو ألنَّ األخالق القرآنّية على ااّ  بالوفاصيل الدقيقـة  
اجلوانبو وتالًيا الشخصّية والروحّيةو والقضايا املوعّلقة مبنهجّية حتّقق الكماالت الفردّية من مجيع 

يت توطـّرق إىل "املسـؤولّية"و و"احلّرّيـة"    اجملومع )يف العالقة اجلدلّية بني الطرفني(. فاآليات ال
و"اإلرادة"و و"العمل الصاحل"و و"اإلميان والدوافع" و"العبادة والوقو "و و"العمـل والسـع    
واجملاهدة" و"الروابط االجوماعّية"و و"العدل والعدالة"و و"الوكافل االجوماعّ " أضعاف آيـات  

األخالقّية يف الدينو وسيطرهتا على معظم حقول اجلوانب واألبعاد وهذا معناه أمّهّية األحكامو 
 العلوم الدينّية األخر . 

َوَكَذِلَك َجَعْلَناُكْم ُأمًَّة َوَسطًا لَِّتُكوُنوْا ُشـَهَداء   وُهوّية األّمة اإلسالمّية أنَّها أّمة وسط "
َلَة الَِّت  ُكنَت َعَلْيَها ِإالَّ ِلَنْعَلَم َمـن  َعَلى النَّاِس َوَيُكوَن الرَُّسوُل َعَلْيُكْم َشِهيدًا َوَما َجَعْلَنا اْلِقْب

ـ  اَن َيتَِّبُع الرَُّسوَل ِممَّن َينَقِلُب َعَلى َعِقَبْيِه َوِإن َكاَنْت َلَكِبرَيًة ِإالَّ َعَلى الَِّذيَن َهَدى الّلُه َوَما َك
أي أنَّ اهلل سبحانه جعل هذه األّمة وسًطا و 4"الّلُه ِلُيِضيَع ِإمَياَنُكْم ِإنَّ الّلَه ِبالنَّاِس َلَرُؤوٌف رَِّحيٌم

 والطريـق املسـوقيم   والصراط املسوقيمأي ليه إىل سواء السبيلو منوحبأْن جعل هلم ديًنا يهدي 
ّية وسط الطرق األخر  لات املسالك واملعابر املوعّرجة أو املنحرفة أو املغاليـةو أو الشـكالن  

                                                 
1
 .817، ص 7الميزان، ج - 

2
 .81س محّمد/ي  - 

3
 .71س الطارق/ي - 

4
 .717س البقرة/ي  - 
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قـا   ة احملّضة. وهذه األّمة ه  الوسط العدل الذي به ُيةو أو الروحانّياحملّضةو أو املاّدّية احملض
اإلفراط والوفريطو فه  الشهيدة على سائر النا و والنبـّ  شهيٌد عليهاو  ْ ويوزن كلٌّ من طرَف
وامليزان الذي يوزن به حال اآلحاد منهاو واألّمة ميزان يوزن من هذه األّمةو فهو املثال األكمل 

َوَجاِهُدوا ِفـ   والشهداءو وقال قال اهلل تعاىل " الشهادَة ى يسووبُعمعًن به حال النا و والوسطّيُة
ـ  َو اللَِّه َحقَّ ِجَهاِدِه ُهَو اْجَتَباُكْم َوَما َجَعَل َعَلْيُكْم ِف  الدِّيِن ِمْن َحَرٍج مِّلََّة َأِبيُكْم ِإْبَراِهيَم ُه

الرَُّسوُل َشِهيدًا َعَلْيُكْم َوَتُكوُنوا ُشَهَداء َعَلـى   َسمَّاُكُم اْلُمْسِلمنَي ِمن َقْبُل َوِف  َهَذا ِلَيُكوَن
ََّكاَة َواْعَتِصُموا ِباللَِّه ُهَو َمْوَلاُكْم َفِنْعَم اْلَمْوَلى َوِنْعَم النَّ و 1"ِصرُيالنَّاِس َفَأِقيُموا الصََّلاَة َوآُتوا ال

بني الرسـول   واوووّسطلو أي "شهيًدا وتكونوا شهداء على النا وقوله "ليكون الرسول عليكم 
َربََّنـا  "وبني النا و وعند للك يوحّقق مصداق دعاء إبراهيم عليه السالم فيكم ويف الرسـول  
ََكِّيِهْم ِإنَّ َك َأنَت َواْبَعْث ِفيِهْم َرُسواًل مِّْنُهْم َيْتُلو َعَلْيِهْم آَياِتَك َوُيَعلُِّمُهُم اْلِكَتاَب َواْلِحْكَمَة َوُي

َُ احَلِك َِي وكونوا أمَّة مسلمة أودع الرسول يف قلوبكم علَم  الكوـاب واحلكمـةو   و ل2"يُمالَع
مسـلمني خالصـني يف عبـودّيوكمو     كم من الدنسو ولوكونوارين قلوَبني بوزكيوهو مطهِّمزكَّ

َ  القرآن إىل . وقد ألفم على اجلميعوللرسول من للك القَدم األّول واهلداية والوربيةو فله الوقدَّ
أْن  أْي وحوما عدا ضرورة حماربة الظـاملني ة )ووازن والوسطّية يف ميادين السلوك كافَّال مسألِة

وهذا الصراط غري املسوقيمو أو أحد الطرق  مثاًل وسيًطا بني إسرائيل والفلسطينّينيمثاًل يصبحوا 
ـ والعقالءو  لذلك  رفة بنظر العف إىل بناء حياة مووازناملنحرفة(و إنَّ القرآن الكرمي يهد   ألف

َواَل َتْجَعْل َيَدَك َمْغُلوَلًة ِإَلى ُعُنِقـَك  إىل مسألة الووازن والوسطّية يف اإلنفاق " على سبيل املثال
فالووازن باإلنفاق هو حالة وسطّية تقع بني  و3"َواَل َتْبُسْطَها ُكلَّ اْلَبْسِط َفَتْقُعَد َمُلومًا مَّْحُسورًا

ُمَبذِِّريَن َكاُنوْا ِإْخَواَن الشَّـَياِطنِي َوَكـاَن الشَّـْيَطاُن ِلَربِّـِه     ِإنَّ اْلالوبذير " :نيَفني موطّرسلوَك
َيا َأيَُّها الَِّذيَن آَمُنوْا ِإنَّ َكِثريًا مَِّن اأَلْحَباِر از املال واّدخاره "نو واهلو  املرض  يف اكو4"ًَكُفورا

َُوَن الـذََّهَب  َوالرُّْهَباِن َلَيْأُكُلوَن َأْمَواَل النَّاِس ِباْلَباِطِل  َوَيُصدُّوَن َعن َسِبيِل الّلِه َوالَِّذيَن َيْكِن
. فاحلياة الوعقلّية اليت يريد اهلل عـّز  5"َواْلِفضََّة َواَل ُينِفُقوَنَها ِف  َسِبيِل الّلِه َفَبشِّْرُهم ِبَعَذاٍب َأِليٍم

يف  املقصـد الوكـافل ّ  فال هتمل  ور إىل األموروجّل من اإلنسان أْن يسلكها تقوض  النظر بودّب

                                                 
1
 .12س الحج/ي - 

2
 .789س البقرة/ي - 

3
 .89س اإلسراء/ي  - 

4
 .81س اإلسراء/ي  - 

5
 .71س التوبة/ي  - 
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ىل مسوو  ورفع من هو يف القعر إ وواإلنسان باآلخرو مبعىن جتسيد الوعاضد وعالقة املؤمن بأخيه
 أو أل و ويف الوق  عينه مراعاة مقوضيات احلياة. ٍةنَّاحلياة الكرمية من دون م

والقرآن حيّض على العمل والسع  والكدح واإلنواجو وينهى عن الوواكـل والوعطيـل   
ُهَو الَِّذي َجَعَل َلُكُم اْلَأْرَض َذُلواًل َفاْمُشوا  "للطاقاتو ويدعو إىل السع  واالنوشار يف األرض 

َفِإَذا ُقِضَيِت الصََّلاُة َفانَتِشُروا ِفـ  اْلـَأْرِض    " 1"ِف  َمَناِكِبَها َوُكُلوا ِمن رِّْزِقِه َوِإَلْيِه النُُّشوُر
وصيغة الطلب هنا تفيد األمـر  و 2"اْذُكُروا اللََّه َكِثريًا لََّعلَُّكْم ُتْفِلُحوَنَواْبَتُغوا ِمن َفْضِل اللَِّه َو

الذي ال ينفّك مطلًقا عن واحلّث واملثابرةو وعندما يربط القرآن الكرمي الدنيا بالكدح املوواصل 
َها اْلِإنَساُن ِإنَّـَك  َيا َأيُّهبذا البذل احملّبب واملالزم للحياة " احلياةو فمعىن للك أنَّ السعادة مقرونٌة

أي أْن  وتّوسق اآليات اليت تربط بني األكل احلالل واجلهدوو 3"َكاِدٌح ِإَلى َربَِّك َكْدحًا َفُمَلاِقيِه
 اإلنسان ما يف وسعه من مال وجاه وسلطان وعلم وفضيلة إلحياء أمر الـدين ونشـرهو   يبذَل

َيا َأيَُّها  ة اليت ه  مقصٌد من مقاصد الدين "إاّل داللة على الوالزم بني العمل والسعاد وللك ليس
َُ ِبيَث الَِّذيَن آَمُنوْا َأنِفُقوْا ِمن َطيَِّباِت َما َكَسْبُتْم َوِممَّا َأْخَرْجَنا َلُكم مَِّن اأَلْرِض َواَل َتَيمَُّموْا اْل

 .4"ْا َأنَّ الّلَه َغِن ٌّ َحِميٌدِمْنُه ُتنِفُقوَن َوَلْسُتم ِبآِخِذيِه ِإالَّ َأن ُتْغِمُضوْا ِفيِه َواْعَلُمو
اخلطاب القرآنـّ  موّجه أساًسا إىل املؤمنني واملّوقني واملهودينو وهم الدائرة الضّيقة من 

ليس صحيًحاو فليس كلُّ مسلم مؤمًنـا أو   العكَس إل أنَّ كّل تقّ  هو مسلمو لكنَّاملسلمنيو 
َلْيُسوْا َسَواء مِّْن َأْهِل اْلِكَتاِب ُأمٌَّة َقآِئَمٌة  منهم "تقيًّاو وتّوسع دائرة املّوقني لوشمل أهل الكواب ف
ُيْؤِمُنوَن ِبالّلِه َواْلَيْوِم اآلِخِر َوَيْأُمُروَن ِباْلَمْعُروِف " "َيْتُلوَن آَياِت الّلِه آَناء اللَّْيِل َوُهْم َيْسُجُدوَن

َُْيَراِت َوَما َيْفَعُلوْا ِمْن َخْيٍر " "َوُأْوَلـِئَك ِمَن الصَّاِلِحنَي َوَيْنَهْوَن َعِن اْلُمنَكِر َوُيَساِرُعوَن ِف  اْل
الالف  أنَّ القرآن الكرمي مل يوحّدث عن "أّمة إسـالمّية"   و5"ََفَلن ُيْكَفُرْوُه َوالّلُه َعِليٌم ِباْلُمتَِّقني

 "ِفِقنَي َواْلُمْسَتْغِفِريَن ِباأَلْسـَحارِ الصَّاِبِريَن َوالصَّاِدِقنَي َواْلَقاِنِتنَي َواْلُمنوإنَّما عن أمَّة مؤمنني "
َُْيِر َوَيْأُمُروَن ِباْلَمْعُروِف َوَيْنَهْوَن َعِن اْلُمنَكِر َو" ُأْوَلـِئَك ُهُم َوْلَتُكن مِّنُكْم ُأمٌَّة َيْدُعوَن ِإَلى اْل

 .6"اْلُمْفِلُحوَن

                                                 
1
 .78س الملك/ي  - 

2
 .70الجمعة/ي س  - 

3
 .7س االنشقاق/ي  - 

4
 .871س البقرة/ي  - 

5
 .778 -771 -777س آل عمران/ي  - 

6
 .701 -71س آل عمران/ي  - 



11 

ِئُحوَن الرَّاِكُعـوَن السَّـاِجدوَن   التَّاِئُبوَن اْلَعاِبُدوَن اْلَحاِمُدوَن السَّـا واملؤمنون هم: "
 .1"اآلِمُروَن ِباْلَمْعُروِف َوالنَّاُهوَن َعِن اْلُمنَكِر َواْلَحاِفُظوَن ِلُحُدوِد الّلِه َوَبشِِّر اْلُمْؤِمِننَي

ليسوا خرَي أّمة أخرج  للنا  إاّل إلا كانوا مصداًقا للدعاء الـذي أطلقـه   واملسلمون 
َنا َواْجَعْلَنا ُمْسِلَمْيِن َلَك َوِمن ُذرِّيَِّتَنا ُأمًَّة مُّْسِلَمًة لََّك َوَأِرَنا َمَناِسـَكَنا  َربَّالنبـّ  إبراهيم )ع( "

َوَمْن َأْحَسُن ِدينًا مِّمَّـْن  أو ما ورد مبعىن الوسليم هلل " و2"َوُتْب َعَلْيَنا ِإنََّك َأنَت التَّوَّاُب الرَِّحيُم
ََُذ الّلُه ِإْبَراِهيَم َخِلـيالً  أو مـا  . 3"َأْسَلَم َوْجَهُه هلل َوُهَو ُمْحِسٌن واتََّبَع ِملََّة ِإْبَراِهيَم َحِنيفًا َواتَّ

أوجبه عليهم من النظر يف خلق السماوات واألرض واجلبال واإلبل والنفس البشرّية وآيات اهللو 
واإلفـادة مـن الظـواهر الكونّيـة      4"َأَفَلا َينُظُروَن ِإَلى اْلِإِبِل َكْيَف ُخِلَقْتالودّبر "والوفّكر و
ُّرة هنالك يف القرآن إحد  وثالثون آية توحّدث صراحًة عن الوسخريو وما من صـغرية   :املس

القرآن وال كبرية يف كواب اهلل إاّل وللخالق عّز وجّل فيها مقصٌد وغاية. هذا يعين وجوب قراءة 
و ال 5"ُقْل َيْجَمُع َبْيَنَنا َربَُّنا ُثمَّ َيْفَتُح َبْيَنَنا ِباْلَحقِّ َوُهَو اْلَفتَّاُح اْلَعِلـيمُ الكرمي قراءَة تدّبر وعناية "

َوَكَذِلَك َما َأْرَسْلَنا تقليد مقوالت من سلَف بقّضها وقضيضهاو من دون عرضها على القرآن "
ن نَِّذيٍر ِإلَّا َقاَل ُمْتَرُفوَها ِإنَّا َوَجْدَنا آَباءَنا َعَلى ُأمٍَّة َوِإنَّا َعَلـى آَثـاِرِهم   ِمن َقْبِلَك ِف  َقْرَيٍة مِّ

 .6"مُّْقَتُدوَن
 كما أنَّ القرآن يدعو إىل الوعارف واجملادلة ودعوة اآلخرين باحلكمة واملوعظة احلسنة...

َوْلَتُكن مِّـنُكْم  "املعروف والنه  عن املنكر هذه األّمة اإلسالمّية )األّمة الوسط( مكّلفة باألمر ب
َُْيِر َوَيْأُمُروَن ِباْلَمْعُروِف َوَيْنَهْوَن َعِن اْلُمنَكِر َوُأْوَلـِئَك ُهُم اْلُمْفِلُحوَن و 7"ُأمٌَّة َيْدُعوَن ِإَلى اْل

ْخَتَلُفوْا ِمن َبْعِد َمـا  َواَل َتُكوُنوْا َكالَِّذيَن َتَفرَُّقوْا َواوالبحث عن مواطن الوقارب "وعدم الفرقة 
والية أحد من خارج نسـي  قيمهـا   ال تقبل  8"َجاءُهُم اْلَبيَِّناُت َوُأْوَلـِئَك َلُهْم َعَذاٌب َعِظيٌم

َواْلُمْؤِمُنوَن َواْلُمْؤِمَناُت َبْعُضُهْم َأْوِلَياء َبْعٍض َيْأُمُروَن ِباْلَمْعُروِف َوَيْنَهـْوَن َعـِن اْلُمنَكـِر    "
ََّكاَة َوُيِطيُعوَن الّلَه َوَرُسوَلُه ُأْوَلـِئَك َسَيْرَحُمُهُم الّلـُه ِإنَّ الّلـَه   َوُيِقيُمو َن الصَّاَلَة َوُيْؤُتوَن ال

ٌَ َحِكيٌم َِي ه  أّمة واحدة وليس  أمًما: ليس  عربّية وال فارسّية وال هندّيةو وال شـرقّية  و 9"َع

                                                 
1
 .778س التوبة/ي  - 

2
 782س البقرة/ي  - 

3
 .788س النساء/ي  - 

4
 .71س الغاشية/ي  - 

5
 .87س سبأ/ي  - 

6
 .87س الزخرف/ي  - 

7
 .701س آل عمران/ي  - 

8
 .708عمران/ي س آل  - 

9
 .17س التوبة/ي  - 
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. ال فضل هلا علـى غريهـا إاّل   1"اِحَدًة َوَأَنا َربُُّكْم َفاْعُبُدوِنِإنَّ َهِذِه ُأمَُّتُكْم ُأمًَّة َووال غربّية "
َيا َأيَُّها النَّاُس ِإنَّا َخَلْقَناُكم مِّن َذَكٍر َوُأنَثى َوَجَعْلَناُكْم ُشُعوبًا َوَقَباِئـَل ِلَتَعـاَرُفوا ِإنَّ   بالوقو  "

َيا َأيَُّها الَِّذيَن آَمُنوْا و وه  أّمة جماهدة عزيزة "2"َخِبرٌي َأْكَرَمُكْم ِعنَد اللَِّه َأْتَقاُكْم ِإنَّ اللََّه َعِليٌم
ٍَّة َعَلى َمن َيْرَتدَّ ِمنُكْم َعن ِديِنِه َفَسْوَف َيْأِت  الّلُه ِبَقْوٍم ُيِحبُُّهْم َوُيِحبُّوَنُه َأِذلٍَّة َعَلى اْلُمْؤِمِننَي  َأِع

َُاُفوَن َلْوَمَة آلِئٍم َذِلَك َفْضُل الّلِه ُيْؤِتيِه َمـن َيَشـاُء   اْلَكاِفِريَن ُيَجاِهُدوَن ِف  َسِبيِل الّلِه َو اَل َي
َُّة و " 3"َوالّلُه َواِسٌع َعِليٌم ُّ ِمْنَها اْلَأَذلَّ َوِللَِّه اْلِع ُِْرَجنَّ اْلَأَع َيُقوُلوَن َلِئن رََّجْعَنا ِإَلى اْلَمِديَنِة َلُي

ِإنَّ الّلـَه  و أّمة مؤمنني يقاتلون يف سبيل اهلل "4"اْلُمَناِفِقنَي َلا َيْعَلُموَن َوِلَرُسوِلِه َوِلْلُمْؤِمِننَي َوَلِكنَّ
 َوُيْقَتُلوَن اْشَتَرى ِمَن اْلُمْؤِمِننَي َأنُفَسُهْم َوَأْمَواَلُهم ِبَأنَّ َلُهُم اجَلنََّة ُيَقاِتُلوَن ِف  َسِبيِل الّلِه َفَيْقُتُلوَن

تَّْوَراِة َواإِلجِنيِل َواْلُقْرآِن َوَمْن َأْوَفى ِبَعْهِدِه ِمَن الّلِه َفاْسَتْبِشُروْا ِبَبـْيِعُكُم  َوْعدًا َعَلْيِه َحّقًا ِف  ال
َيا وال يركنون للظاملنيو وال حيالفون أعداء الدين "و 5"الَِّذي َباَيْعُتم ِبِه َوَذِلَك ُهَو اْلَفْوُز اْلَعِظيُم

ُِ ُذوْا اْلَيُهوَد َوالنََّصاَرى َأْوِلَياء َبْعُضُهْم َأْوِلَياء َبْعٍض َوَمن َيَتَولَُّهم مِّنُكْم َأيَُّها الَِّذيَن آَمُنوْا اَل َتتَّ
ُُِذوَن اْلَكاِفِريَن َأْوِلَياء الكافرين "ال و و6"َفِإنَُّه ِمْنُهْم ِإنَّ الّلَه اَل َيْهِدي اْلَقْوَم الظَّاِلِمنَي الَِّذيَن َيتَّ

ََّة ِلّلِه َجِميعًا ِمن ُدوِن اْلُمْؤِمِننَي ََّة َفِإنَّ الِع َيا َأيَُّهـا الَّـِذيَن آَمُنـوْا اَل    " 7"َأَيْبَتُغوَن ِعنَدُهُم اْلِع
ُُِذوْا اْلَكاِفِريَن َأْوِلَياء ِمن ُدوِن اْلُمْؤِمِننَي َأُتِريُدوَن َأن َتْجَعُلوْا ِلّلِه َعَلْيُكْم ُسْلَطانًا مُِّب و 8"ينـاً َتتَّ

  أنَّ املسلمني املعاصرين مل حيّددوا حىت اآلن العدّو من الصديق ألنَّهم مسلمون واملعضلة الكرب
َُُذوُهْم َأْوِلَياء َوَلــِكنَّ  وليسوا مؤمنني " ََِل ِإَلْيِه َما اتَّ َوَلْو َكاُنوا ُيْؤِمُنوَن ِباهلل والنَِّب ِّ َوَما ُأن

ُُِذوا َعُدوِّي َوَعُدوَُّكْم َأْوِلَياء ُتْلُقوَن ِإَلْيِهم َيا َأيَُّها الَّ و " 9"َكِثريًا مِّْنُهْم َفاِسُقوَن ِذيَن آَمُنوا َلا َتتَّ
ُِْرُجوَن الرَُّسوَل َوِإيَّاُكْم َأن ُتْؤِمُنوا ِباللَِّه َربِّ ُكـْم  ِباْلَمَودَِّة َوَقْد َكَفُروا ِبَما َجاءُكم مَِّن اْلَحقِّ ُي

ِل  َواْبِتَغاء َمْرَضاِت  ُتِسرُّوَن ِإَلْيِهم ِباْلَمَودَِّة َوَأَنا َأْعَلـُم ِبَمـا   ِإن ُكنُتْم َخَرْجُتْم ِجَهادًا ِف  َسِبي
القوَل واهلل يأمرهم أْن يقرنوا و 10"َأْخَفْيُتْم َوَما َأْعَلنُتْم َوَمن َيْفَعْلُه ِمنُكْم َفَقْد َضلَّ َسَواء السَِّبيِل

وُلوَن َما َلا َتْفَعُلوَن َكُبَر َمْقتًا ِعنَد اللَِّه َأن َتُقوُلوا َما َلا َتْفَعُلوَن َيا َأيَُّها الَِّذيَن َآَمُنوا ِلَم َتُقبالفعل "
. القـرآن يعـّرُفهم   11"ِإنَّ اللََّه ُيِحبُّ الَِّذيَن ُيَقاِتُلوَن ِف  َسِبيِلِه َصّفًا َكَأنَُّهم ُبنَياٌن مَّْرُصـو ٌ 

                                                 
1
 .98س األنبياء/ي  - 

2
 .77س الحجرات/ي  - 

3
 .81س المائدة/ي  - 

4
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5
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8
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9
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 .7س الممتحنة/ي  - 

11
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ََْب الّلـِه ُهـُم   َوَمن َيَتَولَّ الّل" يّوبعوهالولـ َّ الذي جيب أْن  َه َوَرُسوَلُه َوالَِّذيَن آَمُنوْا َفِإنَّ ِح
َيا َأيَُّها الَِّذيَن آَمُنوْا اتَُّقوْا الّلـَه َوُكوُنـوْا َمـَع    أْن يكونوا مع الصادقني " ويأمرهم 1"اْلَغاِلُبوَن
ألنَّهـم ال   وينوإْن ظّلوا موالني للظاملني )ألمريكا وإسرائيل( فهم حبكم املرتـدّ  و2"الصَّاِدِقنَي

وقد وعد اهلل اجملومع اإلسالمّ  باإلتيان بقوم حيّبهم وحيّبونه ألّلـة علـى    ه؛يطيعون اهلل ورسوَل
َيا َأيَُّهـا  املؤمننيو أعّزة على الكافرينو جياهدون يف سبيل اهللو وال خيافون يف احلّق لومة الئم "

َفَسْوَف َيْأِت  الّلُه ِبَقْوٍم ُيِحبُُّهْم َوُيِحبُّوَنـُه َأِذلَّـٍة َعَلـى    الَِّذيَن آَمُنوْا َمن َيْرَتدَّ ِمنُكْم َعن ِديِنِه 
َُاُفوَن َلْوَمَة آلِئٍم َذِلَك َفْضُل ا ٍَّة َعَلى اْلَكاِفِريَن ُيَجاِهُدوَن ِف  َسِبيِل الّلِه َواَل َي لّلِه اْلُمْؤِمِننَي َأِع

ِإنََّما َوِليُُّكُم الّلُه َوَرُسوُلُه َوالَِّذيَن آَمُنوْا الَّـِذيَن ُيِقيُمـوَن   " "ُيْؤِتيِه َمن َيَشاُء َوالّلُه َواِسٌع َعِليٌم
ََّكاَة َوُهْم َراِكُعوَن ََْب الّلِه " "الصَّاَلَة َوُيْؤُتوَن ال َوَمن َيَتَولَّ الّلَه َوَرُسوَلُه َوالَِّذيَن آَمُنوْا َفِإنَّ ِح

َيا َأيَُّها الَِّذيَن آَمُنوْا اتَُّقوْا الّلَه َحقَّ ُتَقاِتِه حببل اهلل "العوصام هذه األّمة مأمورة با .3"ُهُم اْلَغاِلُبوَن
و والروايات من طرق الفريقنيو فّسرت حبَل اهلل بالقرآنو كما 4"َواَل َتُموُتنَّ ِإالَّ َوَأنُتم مُّْسِلُموَن

 ن.أنَّ حديث الثقلني أيًضا من املوواترات اليت أمجع على روايوها الفريقا
و ]النات  عن تقـّدمها العلمـّ  وتفّوقهـا    باإلعداد العسكرّي الدائم هذه األّمة مكّلفٌة

لوحصني بنيوها من أّي اخوراق  و وللكالوقنـّ  ال أْن تكون سوًقا ملصانع أسلحة املسوكربين[
َُْيِل ُتْرِهُبوَن" ِبِه َعْدوَّ الّلِه َوَعُدوَُّكْم َوآَخِريَن  َوَأِعدُّوْا َلُهم مَّا اْسَتَطْعُتم مِّن ُقوٍَّة َوِمن رَِّباِط اْل

ُتْم اَل ِمن ُدوِنِهْم اَل َتْعَلُموَنُهُم الّلُه َيْعَلُمُهْم َوَما ُتنِفُقوْا ِمن َشْ ٍء ِف  َسِبيِل الّلِه ُيَوفَّ ِإَلْيُكْم َوَأن
ْا َوَصاِبُروْا َوَراِبُطوْا َواتَُّقـوْا الّلـَه   َيا َأيَُّها الَِّذيَن آَمُنوْا اْصِبُرواملرابطة "و ومأمورٌة ب5"ُتْظَلُموَن

َيا َأيَُّها الَِّذيَن آَمُنوْا اَل ُتِحلُّوْا َشَعآِئَر الّلِه ومأمورة بنشر قيم اخلري والعدل "و 6"َلَعلَُّكْم ُتْفِلُحوَن
َحَراَم َيْبَتُغوَن َفْضاًل مِّن رَّبِِّهـْم  َواَل الشَّْهَر اْلَحَراَم َواَل اْلَهْدَي َواَل اْلَقآلِئَد َوال آمِّنَي اْلَبْيَت اْل

 َوِرْضَوانًا َوِإَذا َحَلْلُتْم َفاْصَطاُدوْا َواَل َيْجِرَمنَُّكْم َشَنآُن َقْوٍم َأن َصدُّوُكْم َعِن اْلَمْسِجِد اْلَحَراِم
ْثِم َواْلُعْدَواِن َواتَُّقوْا الّلَه ِإنَّ الّلـَه  َأن َتْعَتُدوْا َوَتَعاَوُنوْا َعَلى اْلربِّ َوالتَّْقَوى َواَل َتَعاَوُنوْا َعَلى اإِل

األمر هـم   و وأولياُءوطاعة غري أولياء األمر املؤمننيومنهّية عن اّتباع اهلو  و 7"َشِديُد اْلِعَقاِب
ََّكـاَة َوُهـْم    ِإنََّما َوِليُُّكُم الّلُه َوَرُسوُلُه َوالَِّذيَن آَمُنوْا الَِّذيَن ُيِقيُموَن الصَّـاَلَة َوُيْؤُتـونَ  " ال
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وه  مأمورة بووزيع ثورهتا بني أفرادها على قاعدة الوكافلو وانطالًقا من هذه الثروة  1"َراِكُعوَن
الشاملةو وانسجاًما مع روح اجلماعة املؤمنةو كان من املنطق  أْن تكون القيادة من سنخ الكولة 

بـأحوال   بهو وعاملًة هاو وعاملًةبديِن عاملًة وال بّد من أْن تكون القيادُةاملؤمنة اليت تنوم  إليهاو 
اهلادف إىل إشاعة قيِم احلـقِّ   اإلٰله ِّ املشروِع روَحالسياسّ  واالقوصادّيو ومدركًة  اجوماعها

 واخلريو وحماصرِة قيِم اهلو  والضالِل والفساِد والبغ . 
 

 الـُهوّية اإلسالمّية يف السّنة:
ّيةو مبا جاء يف خطبة الرسول يف حّجة الوداعو يـوم  بالسّنة النبويوعّلق سأكوف  يف ما 
 :2الغديرو أو اخلطبة الوصّية
تشريعّية تصّور كيف كان الرسول ُينّظم هذا اجملومع خطبة  خرُيو ه  3لعّل هذه اخلطبة
: "يف السنة العاشرة للهجرة النبوّيةو بعد أْن انوهى الرسول مـن أداء  4الروحّ و ويرس  قواعده

وصوله إىل يف مّكة املكّرمة ويف طريق العودة إىل املدينة توبعه مجوع احلجي و وقبيل فريضة احلّ  
َيـا َأيَُّهـا   "غدير خّم"و حيث توشّعب طرق املدنّيني والَبصرّيني والعراقّيني نزل  عليه اآلية: "

ََِل ِإَلْيَك ِمن رَّبَِّك َوِإن لَّْم َتْفَعْل َفَما َبلَّ ْغَت ِرَساَلَتُه َوالّلُه َيْعِصُمَك ِمَن النَّاِس الرَُّسوُل َبلِّْغ َما ُأن
 . 5"ِإنَّ الّلَه اَل َيْهِدي اْلَقْوَم اْلَكاِفِريَن

قال فيهـا بعـد   عندئذ أمر الرسوُلو فجمَع النا  وصّلى صالًةو وألقى فيهم خطبًةو 
 محداهلل": "أّيها النا و هل تدرون يف أّي يوم أنُومو ويف أّي بلٍد أنوم؟ قالوا:

"يف يوم حرام ويف شهر حرامو ويف بلٍد حرام"و مث قال: "احلمدهلل حنمـُدُه ونسـوعيُنه.   
فـال   اهلُل ونعوُل باهلل من شروِر أنُفِسناو ومن سّيئاِت أعماِلناو من يهـدِ ِفُرُه ونووُب إليهو غونسو

ك لهو وأنَّ حمّمـًدا  ال إله إاّل اهللو وحده ال شري ُمضلَّ لهو ومن ُيضِلْل فال هادَي لهو وأشهُد أنَّ
عبُده ورسوله. أوصيكمو عباد اهللو بوقو  اهللو وأحثُّكم على طاَعِوهو واسوفِوُح بالذي هو خري. 

لقاكم بعد عام  هـذا يف  أما بعدو أّيها النا ! امسعوا مين أبيِّْن َلُكمو فإّن  ال أدريو لعل  ال أ
أْوىل باملؤمنني من أنفِسهمو قالوا: بلىو موقف  هذاو وهنا قال للنا و وقد رفع يَد علّ : ألسُ  

قال: من كن  مواله فعل ٌّ موالهو اللَّهم واِل من واالهو وعاِد من عاداهو وأحبَّ مـن أحبَّـهو   
                                                 

1
 .88س المائدة/ي  - 

2
؛ والغدير في الكتاب والسنّة 77، ص 8، مج، حوادث السنة العاشرة من الهجرة. "البيان والتبيين" للجاحظ8السيرة النبويّة البن هشام، مج - 

 .81، ص 87؛ وأحمد زكي صفوت: جمهرة خطب العرب، الخطبو 70، ص 7واألدب" لعبد الحسين األمينـّي، مج
3
 وما بعدها. 878، م. س، ص القرآن والشعرراجع دراسة الخطية تفصيليًّا في دالل عباس،   - 

4
 .71س المائدة/ي - 

5
، وأحمد زكي صفوت: 70، ص 7و"الغدير في الكتاب والسنّة واألدب" لألمينـّي )عبد الحسين( ج 77ص  8للجاحظ ج "البيان والتبيين" - 

 .81ص  87"جمهرة خطب العرب" الخطبة/
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وابغض من أبَغَضُه وانصْر من َنَصرهو وأِعْن من أعاَنهو واخذل من خذلهو وأِدِر احلّق معه حيث 
 دار". 

اَلُكم عليُكم حرامو إىل أْن تلقوا ربَّكمو كحرَمِة يوِمُكم هذا أّيها الناُ  إنَّ دماَءكم وأمو
 يف شهِرُكم هذاو يف بلِدُكم هذاو أال هل بلَّغ ؟ اللَّهم أشهد.

و وإنَّ 1موضوٌع دِّها إىل الذي اْئَوَمَنُه عليهاو وإنَّ ِربا اجلاهلّيِةؤفمن كان  عنده أمانٌة فلي
 2وإنَّ مآثَر اجلاهلّيِة موضوعٌة غـري السِّـدانة   وعبِد املّطلِب بِن أوََّل ربا أبدأ به ربا عّم  العّباِ 

ِد ما ُقول بالعصا واحلجرو وفيه مئُة بعرٍيو فمن زاَد فهو مـن  ْمالَع و وشبُه4ْمُد قوٌدوالَع 3والسِّقاية
 أهِل اجلاهلّية.

رضَ و أْن ُيطـاَع   عَبَد يف أرِضُكم هذهو ولكنَّه قدأّيها الناُ ! إنَّ الشيطاَن قد يِئَس أْن ُي
 يف ما سو  للك مما حتّقرون من أعمالكم.

لُّ به الذين كفرواو حيّلونه عاًما وُيحرِّمونه يف الكفِر َيِض زيادٌة 5ٌءأّيها الناُ : "إّنما النس 
و واألرَض عاًماو ليواطئوا عدَّة ما حرَّم اهللو إنَّ الزَّماَن قد اسودار كهيئوه يوم خلق اهلل السمواِت

و فيهـا  واألرَض ثنا َعَشر شهًرا يف كواب اهللو يوَم َخَلَق السـمواتِ عّدة الشهوِر عند اهلل ا وإنَّ
الـذي بـني   ولو احلجَّة واحملرَّم ورجبو  أربعٌة ُحُرٌم: ثالثة مووالياٌت وواحٌد فرٌد: لو القعدة

 مجاد  وشعبانو أال َهْل بّلْغُ ؟ اللَّهَم أْشهد.
لكم علـيهنَّ أن ال يـوِطْئَن   ولكم عليِهنَّ حٌقو م عليكم حًقاو أيُّها النا ! إنَّ لنساِئُك

ُكم غرَيُكمو وال ُيدِخْلَن أحًدا تكرهونه بيوَتُكم إاّل بإلنكمو وال يأتنَي بفاحشٍة مبّينةو فـإْن  فرَش
و 6مرّبحفَعْلَن فإنَّ اهلَل قد أِلَن لُكم أْن تعِضلوُهنَّو وهتجروُهنَّ يف املضاِجع وتضربوهنَّ ضرًبا غري 

فعليُكم رزُقُهنَّ وُكسوُتهنَّ باملعروفو وإنَّما النسـاُء عـواٍن ال ميِلكـَن    فإن انوَهْيَن وأطْعَنُكمو 
ألنفسهنَّ شيًئاو أخذاوهنَّ بأمانِة اهللو واسوَحْلُوم فروَجُهنَّ بكلمِة اهللو فـاتقوا اهلَل يف النسـاِء   

 .واسووصوا هبنَّ خرًياو أال هل بّلغ  اللَّهم أشهد
فـٍسو  ٍ ُمسلٍم ماُل أخيه إاّل عن طيِب نءأّيها النا ! إنَّما املؤمنون أخوٌة وال َيِحلُّ المر 

 شهد.أال هل بّلغُ ؟ اللَُّهمَّ ا

                                                 
1
م. -   موضوٌع: ساقط ومحرَّ

2
 السدانة: خدمة الكعبة. - 

3
 السقاية: ساقية قريش للحجاج. - 

4
 القاتل بقاتله. العمد: القتل المتعّمد، والقود: قتل - 

5
 النسيء: شهر المحرم، كانوا يحرمونه عاًما، وعاًما يحلّونه إذا أرادوا اإلغارة، فيقولون إنّه بعد صفر ويؤّجلونه. - 

6
: تضيّقوا عليهن -   الضرب غير المبّرح: الضرب الخفيف. -تعضلوهنَّ
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فال ترِجُعنَّ بعدي ُكّفاًرا يضِرُب بعُضُكم رقاَب بعٍضو فإّن  قد تركُ  فـيكم مـا إْن   
ـ اهلل عطرٌف بيد  خذمت به لن تضلوا بعده: كواب اهللأ ريت أهـل  ّز وجّلو وطرٌف بأيديكم وِعو

 اشهد. مَّبييتو فومّسكوا هبمو وال تضّلواو أال هل بلَّغُ  اللَُّه
أّيها الناُ  إنَّ رّبكم واحٌد وإنَّ أباكم واحٌدو كلُُّكم آلدَم وآدُم من ترابو إنَّ أكَرَمُكم 

فضٌل إاّل بـالوقو و أال هـل    عنَد اهلل أتقاُكمو إنَّ اهلَل عليٌم خبريو وليس لعربـ ٍّ على عجم ٍّ
 اللَُّهمَّ اشهد. قالوا: نعمو قال: فْلُيبلِِّغ الشاهُد الغائَب.بلغ ؟ 

وصيٌَّة لوارٍث يف أكثـر   ه من املرياث فال جتوُزأيُّها النا ! إنَّ اهلل قَسم لكلٍّ وارٍث نصيَب
أو توّلى غرَي مواليهو فعليه لعنُة من الثلثو والوَلُد للفراِشو وللعاهر الـَحْجُر. من اّدعى لغري أبيه 

اهلل واملالئكِة والناِ  أمجعنيو ال ُيقبل منه َصْرٌف وال عـدٌل. والسـالم علـيكم ورمحـة اهلل     
 وبركاته".

آخَر خطبٍة للرسوِلو لذلك أراد أْن ُيعيد على مسامع املسلمني )وقد  هذه اخلطبة كان 
َم اهلل عّز وجّل يف كواِبِه العزيز. ومن املسّلم أحسَّ بقرب األجِل(و بعَض الوصايا وبعَض ما حّر

الواردَة كلَّها يف النّص القرآنـّ و كان الرسوُل قد َشَرحها وفصَّلها حـني  به أنَّ هذه املواضيَع 
 نزوِل اآليات املوعّلقة هبا.

 إًلا ملالا الوركيز على هذه املواضيع دون غريها؟
 سنن اجلاهلّية(؟ )الوحذير من البغ  والعدوانو والعودة إىل

أال حيق لنا أْن نوساءل هنا عن للك؟ أكان الرسوُل حيِدُ  أنَّ العَرَبو لن يوخلَّْوا بسرعٍة 
عن عاداهتم اليت نشأوا عليهاو وأنَّهم سيعودون بعد وفاِتِه إىل سريهتم األوىل؛ فأراد أْن تكـوَن  

 اآليت من األّيام؟ودسووًرا يسريون على هنجة يف  حتذيًرا هلمو خطبُوُه األخريُة
فهمهم وانقيـادهم   ِةفاق القوم ما عاىنو وعاىن من قلَّال شك أنَّ النبـّ  قد عاىن من ِن

على الرَّغم من حتذير القرآن من اتباع الطرقو الـيت  وبساطة تفكريهمو لوعاليم الدين احلنيفو 
اضـيع املرتبطـة   وه على املورسول يف خطبتضّل هبم عن الطريق املسوقيمو لذلك جاء تركيز ال

 بعادات القومو اليت خيشى من أْن يعودوا إليها بعد وفاته:
الووحيد اخلالص واإلميان الكاملو ال يكومل إاّل باإلميان مبا جاء يف كواب اهلل العزيزو  -

 وما أوصى به رسوُله الكرمُي:
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الـنفِس   فدماُء املسلمني حراٌم كأمواهلمو فال قوَل وال هنَب وال سلَبو لقد انوهى قوـلُ 
فليَؤدِّهـا   أمانٌة احملّرَمِة وانوهى قطُع الطرقو وانوهِ  اخلياناُت جبميع ُضروِبهاو فمن كان عنَدُه

 وليوخلَّ املؤمُن عن عاداِتِه وتقاليِدِه اجلاهلّية.
الدين ويذّكُرُهم الرسوُل للمّرة األخرية حبرموهاو ه  عـادُة  اليت حّرمها  :العادة األوىل

فالقاتُل املوعمُِّد تقوُلُه الدولُة بصاحِبِهو أما من ُقوَل خطًأ فدّيوه ناقة ّق الدّم للدولةو الثأر إل جعل ح
ال تزيد... )مع للك مضى على حترمي عادة الثأر حترمًيا قاطًعا ما يزيد على أربعة عشر قرًنا؛ وال 

مما توبـع تعـاليم   تزال سارية ومسوحكمة يف كثري من املناطقو اليت توبع عاداهتا البدوية أكثر 
 القرآنو وتعاليم الرسول(.

بونظيم اجملومع اقوصاديًّا ه  عادة الّربا اليت حّرمها القرآن حترمًيـا  املرتبطة  :العادة الثانية
 قاطًعا وها الرسول يعيد على مسامع النا  أّنها حمّرمة.

و ءالنسـ   اليت ختالف العقل واملنطق وتشبه )لعب األطفال(و ه  عـادة  :العادة الثالثة
 وتأجيل شهر أو تقدميه.

اليت أعطاها اإلسالم للمرأةو ولكنَّ نظرة العرب الدونيـة  على الرغم من احلقوق  :رابًعا
إىل املرأةو ما كان من املمكن أْن توغّير بني ليلة وضحاهاو لذلك كان تركيز الرسول يف اخلطبةو 

هبن خرًيا: ليس للرجل من حـّق  وصيهم هذهو على احلقوق اليت أعطاها اهلل للنِّساءو وي الوصيِة
على املرأة سو  حّق واحد هو أْن ال ختونه: ويف ما عدا للك فإنَّ من واجب الرجل محاَيَوهـا  

 ورعايَوها واإلنفاَق عليها...
 يدعو إىل صيانِة الّروابِط الدينّيِة واألخويَِّة بني املؤمنني. :خامًسا
النََّظِر عن اجِلـْنِس  ِبَغضِّ بني املسلمنيو وبنَي النا  عامًَّةو ُيعِلَن املساواَة الواَّمَّة  :سادًسا

و حني سيعمد األموّيني إىل حتكيم العرب يف رقاب ما سينساه املسلمون بعد قليل )وهذا واللَّوِنو
(. وإاّلو مـن أيـن أتـ  هـذه     النا و وميارسون اييًزا عنصريًّا حبقِّ املسلمني من غري العرب

 ة والعرقّيةو ومن مثَّ املذهبّية اليت فّرقوهم وال تزال؟العصبّيات القومّي
أيًضـا )ألنَّـه    من املواضيع اليت حّددها القرآن موضوع اإلرثو ولكنَّ النبـ َّ :سابًعا

ـ  باملال(و يّذكرهم أنَّ اهللو قد قّسم لكلدم يعرف تعّلق بين آ ه ال وارٍث نصيَبُه من املرياثو وأنَّ
جيوز وصّية يف أكثر من الثلث: ك  ال ُيْحَرَم أصحاُب احلقـوِق مـن   جيوز لوارٍث وصّيةو وال 

 حقوقهم.
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يوص  أنَّ الولد للفراشو ويذكر حبرمة االنوساب إىل غري اآلباء )كأْن مل يسـمع   :ثامًنا
 اجلميع هذه الوصّيةو وإاّل فلمالا خالفها معاوية وَنَسَب زياَد بَن مسّيَة إىل أيب سفيان؟(.

اخلطبَة بأسلوِب االسوفهاِم اإلنكاريِّو الذي ينّبه األلهاَن الغافلةو وحيّرُك لقد بدأ الرسول 
العقوَل الراكدةو ويقيم جسًرا من الوواصل بني اخلطيب وبني املسوعنيو فاخلطيب هنـاو يريـد   

 الوعليمو وهذا األسلوُب الوعليم ُّ واضٌح يف طريقة العرضو ويف الودّرِج من العام إىل اخلاص.
مث يف اإلجابة عن األسئلة املطروحة وبالودرج مـن   :التعليم ُّ يف االستفهام األسلوُب

وأحثكم على طاعوه" إىل اخلاص تقو  اهلل تومّثل يف اّتباع الوعاليم العام: "أوصيكم بوقو  اهللو 
الوالية... أيًضا توابع  الوعاليم حبسب أمّهّيوهاو أو حبسب اسوحكام العادات الـيت يريـدهم أْن   

 ّلصوا منها يف نفوسهم.يوخ
يا أّيها النا : تأكيد على أنَّ الوصية عامةو وغري موعّلقة باملسلمني املعاصرين إنَّ تكرار 

للدعوةو أو بالعرب وحدهمو وإنَّما ه  للنا  يف كّل زمان ومكان. أّما تكرار أال هل بلغ : 
اهلل وبأنَّ عليه إبالغهمو وقد أبلغهم  فوأكيد على أنَّ الرسول ُيَذكُِّرُهم بأنَّه رسوُلاللَّهم أشهد؟ 
كالَم رّبهو وإنَّما يريد هنا أْن يضع  -مد  ثالثني وعشرين سنة من قبلوعلى  -قبل هذه اخلطبة

عليهم احلّجةو فمن تناسى ما يف كواب اهللو ها هو ُيَذكُِّرُهم به للمرَِّة األخرية: كما أنَّه يريد أْن 
 وهو ما أمره اهلل عّز وجّل بوبليغه:ق منهم!!  واثولكنَّه غرييبّلغهم شيًئا آخرو 

ََِل ِإَلْيَك ِمن رَّبَِّك َوِإن لَّْم َتْفَعْل َفَما َبلَّْغَت ِرَساَلَتُه َوالّلـُه  َيا " َأيَُّها الرَُّسوُل َبلِّْغ َما ُأن
 :1"َيْعِصُمَك ِمَن النَّاِس
ه من دون أدىن ريـب موضـوع   الذي جيب أْن يبّلغ به الرسوُل الناَ ؟ إنَّ ما هو األمر

اْلَيْوَم "هذا األسا  بعد أْن أهنى النبـ ُّ خطبَوه: نزل عليه الوح  للمّرة األخرية: الواليةو وعلى 
 .2"َأْكَمْلُت َلُكْم ِديَنُكْم َوَأْتَمْمُت َعَلْيُكْم ِنْعَمِت  َوَرِضيُت َلُكُم اإِلْساَلَم ِدينًا

 
 
 
 
 
 

                                                 
1
 .71س. المائدة، ي  - 

2
 .7س. المائدة، ي  - 
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سالمّية يف القرآن والسّنةو بـدعوة املسـلمني ليكونـوا    على الـُهوّية اإل أهن  كالم 
مصداق ما أمرهم به اهلل عّز وجّلو وأْن ُيعيدوا النظر يف أقـواهلم وأفعـاهلمو ويوخّلـوا عـن     

نوها مبيزان القرآنو ويكدحوا لونقية دينهم موروثاهتم املنافضة للكواب وللسّنة الصحيحةو بأْن يِز
... أّما بالنسبة إىل نظام احلكم الذي جيب أْن ُيّوبعو فأنصـحهم  مـّما عِلق به من غبار الواريخ

و 1بإعادة قراءة وصّية اخلليفة الرابع اإلمام علّ  عليه السالم إىل واليه على مصر )مالك األشور(
والذي حيّدد فيه دور الوايل )احلاكم( االقوصادّي والعسكرّي والرِّعائّ  والدنيوّيو ويدعو فيـه  

فيه عصَره وناَ  عصرهو  موجاوًزاكم كما جيب أْن يكونو ال كما هو يف الواقعو إىل ممارسة احل
 ليكون معياًرا للحكم يف كلِّ عصٍر وِمصر.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                                                 
1
دار  -ونهج البالغة شرح ابن أبي الحديد، الجزء الرابع 770 -701الً في نهج البالغة، شرح الشيخ محمد عبده،  ص ورد نّص الخطبة كام - 

 وما بعدها.   877. ودراسة الخطبة كاملةً في كتاب القرآن والشعر، د. دالل عباس، م. س، ص 770 -779ال. ت من ص  -األندلس
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 :املصادر واملراجع
 :فضاًل عن القرآن الكرمي

و و بـريوت دار احلوار. د. دالل عبا و أدبًيا وفقيًها وعالـًماهباء الدين العاملّ و  -7
 م.8070دار املؤّرخ العربـّ و  م.7998سنة 

 للجاحظو دار الفكرو بريوتو ال. ت. البيان والتبيني -8
 م.7998. سيد قطب. دار الشروق سنة التصوير الفّنّ  يف القرآن -7
 م.7927حملّمد جواد مغنيةو دار العلم للمالينيو بريوتو سنة  التفسري الكاشف -1
ئّ و مؤّسسة األعلمّ و بـريوتو الطبعـة الثانيـةو سـنة     و للطباطباتفسري امليَان -8
 م.7918

 م.7977و أمحد زك  صفوتو ط. احللبـّ و مصرو سنة مجهرة خطب العرب -7
و ه7729: عبد القاهر اجلرجانـّ و مكوبة القاهرةو الطبعة األوىلو دالئل اإلعجاز -1

 م.7979سنة 
وف سعدو دار اجليلو بريوتو لبنان و حتقيق طه عبد الرؤالسرية النبوّية البن هشام -2
 م.7918

و د. صبح  الصاحلو دار العلم للمالينيو بريوتو سـنة  علوم احلديث ومصطلحه -9
 م.7978

 و سيد قطبو القاهرةو دار إحياء الكوب العربّيةو ال. ت.يف ظالل القرآن -70
 م.8009و 1دار املواسمو بريوتو طو د. دالل عبا و القرآن والشعر -77
و د. صبح  الصاحلو دار العلم للمالينيو بريوتو الطبعة مباحث يف علوم القرآن -78
 م.7978الرابعةو سنة 
 و شرح ابن أيب احلديدو دار األندلسو بريوتو ال. ت.هنج البالغة -77
و شرح الشيخ حمّمد عبـدهو دار البالغـةو الطبعـة األوىلو سـنة     هنج البالغة -71

 م.7929
 


